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 مستخلص
لـم تكـن بإمتيـاز  وقـد رافـق  لـي تتيـرات كثيـرة فـي بياـة األعمـال أحدثت التطورات التكنولوجيـة فـي الع ـر الحـديث ثـورة حقيقيـة 

منهـا تزايـد عـدد العمليـات المنجـزة فـي أسـرو وقــت والعتمـاد علـى التشـتيل اللكترونـي للبيانـات  ممـا   معروفه من  سـنوات قليلـة
ومعالجتها واسـتخرا  النتـااف فضـعن عـن تبادلهـا  المعلومات المحاسبية عتماد التقنيات اللكترونية في ادخالة حتميـة بـأأوجد ضرور 

  ـحة ودقـة تسـجيل ختص بشكل عام بـالتحقق مـنتدقيق الحسابات التي توأدى  لي إلى تتير بياة    ما بين الطراف  ات الععقة
ــد مــدى  ــات المحاســبية  وتحدي ــة فــي ظــل بياــة تكنولوجيــا  كــ لي  ــدق لثقــة بهــااالبيان ـــات الــواردة بالتقــارير والقــواام المالي البيان

 .المعلومات المعا ـرة
كـان بعـد أن  (الرقمـي)وهـو الـدليل اللكترونـي   عـرف فـي السـابقي  لـم فـي التـدقيق  إثبـات لـةدمفهومان آخـران أل  لي ظهر نتيجةو 

 .كوسيلة إثبات فعالة ل يختلف عليها إثناندليل اإلثبات الورقي على  اإلعتماد فقط
التـدقيق الخـو  فـي موضـوعة  إسـتهدف البحـثية الكبرى للتقنيات الحديثة في مجال التـدقيق  مل األهظفي ه ا السياق وفي و 

نعكـا الرقمـي والتكنولـوجي عـن بعـد و  ــى جـودة تقـارير  ا  ــة أدلـة اإلثبـات فـي ظـل إعتمـادج  عل ــة  األجهـزة العليـا للرقابـةفاعلي المالي
 .والمحاسبة

ــم ــة الماليـة اإلتحــادي وفـي ســبيل تحقيـق أهــداف البحـث  ت ــة ديـوان الرقاب ــى ب ـفته )عـر  وتحليــل تجرب ــة فــيأعل  جهـة رقابي
والتـدقيق  التقليـديألدلة اإلثبات فـي ظـل التـدقيق إجراء دراسة مقارنة في مجال التدقيق الرقمي والتكنولوجي  مع ( جمهورية العراق

فضـعن   وتفسير النتااف والخرو  بتو يات وحلول مـن شـأنها تقـديم اإلفـادة فـي الموضـوعة التـي يناقشـها البحـث قشةمناالرقمي  و 
عددان من السادة رؤساء الهياات الرقابية العاملة في الـديوان بشـأن موضـوعة البحـث ودراسـة وتحليـل اإلجابـات  آراءعن إستطعو 

 .عن بعدقترح للتدقيق الرقمي ععوةن على وضع برنامف تدقيق م    الواردة
التحـول نحـو مجتمـع يتزايـد فيـه الرقمنـة ت عـد أمـر ل مفـر منـه  نتيجـة إن  :وخلص البحث إلى مجموعة مـن السـتنتاجات منهـا

ــة اسـتهعي تكنولوجيـا المعلومـات  بشـكل مسـتمر ممـا يتطلـب مـن مهنـة التـدقيق فهـم الطريقـة التـي تتكيـف بهـا عـن طريـق الرقمن
يـنعك  إيجابـان بإتجـاج تعزيـز  والـ ي يحيطها من تطورات متعحقة وبما يضمن إستمرار المهنة والمحافظة علـى مكانتهـالمواكبة ما 

 . بجودة تقاريرهاثقة المستفيدين كافة 
لحـة لتطبيـق إن  :برزهـاتم تقديم مجموعة من التو يات في ضوء ما تو ل إليـه البحـث مـن إسـتنتاجات أ كما هنالـي ضـرور م 
ــتم التو ـل اليهــا  مـع مواجهــة التكنولو  ــااف التـي ي ــوفرج مـن وقــت وجهـد فضـعن عــن دقـة النت ــدقيق لمـا ي جيـا الرقميـة فــي مجـال الت

 .بعيدة المدى إلدارة عملية التطبيق خططان  تعقيدات التطبيق والممارسة لها عن طريق قيام الجهات المنظمة للمهنة بوضع
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Abstract 

      Modern technological developments have excellently made a real revolution. It has 

been accompanied by many changes in the business universe. Such changes  were not  

known few years ago like  the  increase in the number of operations made in a very short 

time and reliance on  electronic processing of data.Thus ,the need for adopting electronic 

techniques in data inputting, processing, extracting as well as sharing it with parties 

concerned is inevitable .As a result ,there is a change in  the audit context that is 

concerned with verifying the accuracy and soundness of accounting data recording and  its 

reliability and  the fairness of the data  included in  reports and financial statements under 

the current IT environment.  

      Based on the above ,another concept of audit evidence that has never been known 

before emerges i.e. electronic  "digital" audit evidence  .The paper audit evidence was then   

the only effective indisputable type of evidence  to be relied upon.  

      Given the significance of modern audit technologies ,the research aims at discussing 

the remote  technological and digital audit and the effect of  audit evidence in such a 

context on SAIs' audit reports . 

      To have the research aims achieved ,the experience of  FBSA ,the supreme audit 

institution in Iraq , in the technological and digital audit is introduced and analyzed. Also 

,a comparison is drawn between audit evidence under traditional and digital audit. The 

research results are discussed and explained .The recommendations and solutions  that 

contribute to the subject matter of the research are made .Responses of a number of FBSA 

audit team heads to a survey  on the subject matter of the research were considered and 

analyzed.  

     The research proposes  an audit plan for  remote digital audit.  

The research has come up with a number of conclusions among them are the following : 

      Digitalization is  inevitable due to the transition towards a more IT consuming 

community thus audit profession needs to understand the way it adapts itself  via 

digitalization to cope with the surrounding fast paced developments  and in a manner that 

ensures audit continuity  and maintains its position and positively contributes to 

promoting beneficiaries  confidence  in audit report quality .  

     The most prominent recommendation of the research is that  :there is an urgent  need 

for adopting digital technology in auditing to save time and effort  and to obtain accurate 

results in addition to addressing the application and practice  challenges  via requiring the 

regulating bodies to develop long term plans for application management.  
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 دمةـــمق
 

التادقيق المياداني معاايي  أن أدلة اإلثبات تُعد من أهم األدوات في عملية التدقيق، كونهاا تاااند بيتفق الجميع 
 إثباات دليا  يادعمها كاان إا إذا ة  مقنعاة ومبا   تكاون ماا يلا  المادقق الجاا جي مان قا ا ات ا إذ إن كا  كافاة،
البياناات المالياة للجهااات لادق وعدالاة ماو   هوتقدي اتاا هالمنطقاي وال يايد لمكما ومالئام ياوف  األااا  مقباو 

مااان جاااال  إعااالم مااااتجدميها بأنهاااا قاااد لتلااا البياناااات قيماااة كبيااا ة  وبماااا يكفاا  إضااافا  لل قاباااة والتااادقيقالجاضااعة 
 .اإلعتماد عليها عند إتجاذ ق ا اتهم اإلقتلادية المجتلفةوبما يضمن  للتدقيقجضعت 

التاي باتات تلعا  تلااات وتقنياة المعلوماات إلللتطو  الهائ  والمتاا ع الذي يياهد  قطااع تكنولوجياا ا ظ ا  ون
، وماااا ناااتل عاااان ذلاااا مااان إ تباااااط المجتلفاااةقتلاااااادية وااجتماعيااااااة الميااااااة اإل ناااوا  دو ا  ميوياااا  ومبايااا ا  فاااي ياااات 

قدم ت قمنة الط يقة التي من الض و ي قد ألبح ف ،الجنايات  متعددة الي كات وهيمنة إقتلادات الدولة المجتلفة
ك دة فع  لمواكبة هذ  التطو ات والتكيف معهاا، التدقيق ال قابة و عملية األجهزة العليا لل قابة المالية والمماابة بها 

فااي  جاا ا ات، وتملياا  المعلوماات والت كيااز علاا  المجااط  المقيقيااةاإلوأتمتاة  مان جااال  التيااي  اولااي واابتكااا 
بعدالاة  الا أي المهناي المماياد لادعم أفضا  إثبااتأدلاة  للملو  علا التدابي  المناابة  إتجاذعالوة  عل  ، لتدقيقا

  .إل  تقديم تقا ي  تدقيق أكث  مال مة وفي الوقت المناا  الذي ايؤدي بالنتيجةو  البيانات المدققة
ثباات بتعتمااد التادقيق ال قماي عان بعاد فاعلياة أدلاة اإلالبمث التي تتلجص فاي بياان هذا من هنا جا ت فك ة 

نعكااه عل  جودة تقا ي  األجهزة العليا لل قابة المالية والمماابة  .وا 
مبامث، تناو  المبمث األو  منهجية  جماةولبلوغ هذا البمث غاياته فقد إيتم  عل  تأاياا  عل  ما تقدم، 

ن اإلطااا  النظاا ي ألدلاااة اإلثبااات فااي ظااا  لبياااالبمااث وبعااد الد ااااات الااااابقة، فيمااا جلااص المبمااث الثااااني 
ألجهازة العلياا لل قابااة المالياة والمماااابة للتوضاايح اإلطاا  العااام ،   المبماث الثالاثالتادقيق ال قماي، فااي ماين كاا  

ليع د الجام   بمثالم وأجي ا  يأتيال ابع فقد ك َّ  لبيان الجان  التطبيقي،  بمثاما الم ،ة تقا ي  التدقيقوجود
ثبات الف ضية التي إنطلق منهاإلمجموعة من ا  .اتنتاجات والتوليات لم  ميكالت البمث بأبعادها المجتلفة، وا 

 

 البـاحثـان                                                          
 

  الرقميدقيق الت    ديوان الرقابة المالية اإلتحادياألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :الكلمات المفتاحية
 .األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  جودة تقارير أدلة اإلثبات
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 المبحث األول

 ودراسات سابقة ثـجية البحـمنه
 
 

 

 Research methodology ثـجية البحـمنه 1-1 
بمث كلة المي ةالتي تاتند إل  إطا  البمث العلمي متضمن بمثهذا المبمث ع ضا  لمنهجية ال يتناو 

مجطااط بياان عاالوة  علا   البياناات ذات اللالة بموضاوع البماث،أااالي  جماع و ته وأهميتاه وأهدافاه وف ضاي
  -:اوتيالنمو وعل   البماث،

   Research Problem مشكلة البحث 1-1-1
ألازم التطاو  الهائا  مماثال  فاي نظاام المعلوماتياة وأجهازة الماااو  وماا تالهاا مان التعاما  مان   

أن  ،ماة التجااا ة واإلدا ة اإللكت ونيااةوماات والياا وع فااي األجاذ بمااا يعاا ف بأنظجاال  ياابكات المعل
لتبادأ  ،ع هاذ  األااالي  التقنياة المتطاو ةبالتعاما  ما األجهزة العليا لل قابة المالية والممااابةتاا ع 

نياا  يابكة فياتجدام تلا األاالي  في توفي  قاعدة للبيانات تااعدها تب  أدا  مهامها ال قابياة وا 
يلا  المعلومات والتقا ي  وتبادلها مع الجهات الماتجدمة لتلا  جالة للمعلومات ويبكة لنق  وا 

مااا يف ضاه كاا  ذلاا ماان ضاا و ة إعاادة النظاا  فاي لااياغة القاوانين واألنظمااة الماكمااة و  ،التقاا ي 
 أدلااااةللعمااا  ال قاااابي وذلااااا لينااااجم مااااع أاااالو  األدا  المكاااومي المااااالي المتطاااو  والبمااااث عااان 

جاااا ا ات اإلطاااالع علاااا  الماااااتندات وم  اإلثبااا اقبتهااااا ماااان جااااال  ات وواااااائ  ااعتماااااد واإلقاااا ا  وا 
 .األجهزة المموابة

 :اوتية من جال  ط   التااؤات البمث ميكلة عن التعبي للبامثين  يمكن ذا اللددوبه
فاااي الملاااو  علااا  أدلاااة إثباااات ذات  إعتمااااد التااادقيق ال قماااي عااان بعاااديااااهم هاا   1-1-1-1

  .؟فاعلية
العلياااا جهاازة األودة تقااا ي  جاااعلاا   تااأثي والتكنولااوجي التاادقيق ال قماااي تماااد عهاا  إل 1-1-1-2

 .؟لل قابة المالية والمماابة
إلثباات التاي اه  تواجه األجهزة العليا لل قابة المالية والمماابة تمديات لتقييم أدلة  1-1-1-3

 .عن بعد؟ال قمي يتم الملو  عليها في ظ  التدقيق 
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 Originality / Value أهمية البحث 1-1-2
مان جااال  ، أدلااة اإلثباات بتعتمااد التاادقيق ال قماي عان بعااد أهمياةمان أهميتااه البماث  يكتاا 

 المديثاة والتكنولوجياة ال قمياة الوااائ إلا  في التدقيق التقليدية  األاالي  واإلج ا اتمن  اإلنتقا 
 النهائيااة والااذي يانعك  بالنتيجاةتتااام بالفاعلياة والكفاا ة، الملاو  علاا  أدلاة إثباات بماا يضامن و 

الااذي يتااام بااالجودة المهنااي الفنااي الممايااد  اب أيهااتوثقهااا أجهاازة ال قابااة العليااا  تقااا ي  إلاادا  علا 
األطاااا اف  ود جاااة اإلعتماااااد عليهااااا مااان قباااا عدالااااة واااااالمة البياناااات الماليااااة  مااااو  ماااد واليقاااين 

 .  المجتلفة وبما يؤمن لتلا األط اف إتجاذ ق ا اتها ال ييدةالجا جية كافة 
عد من موضوعات الااعة المط ومة التي يلع  تجاهلها يُ تنبع أهمية البمث من كونه ما ك

لد ااات نقطة إنطالق  الد ااة المالية يأم  البامثان أن تكونو ، وبما يتناا  مع الوضع المالي
 .مو  موضوعة البمث الماليةوأبماث ماتقبلية 

 
  

 The purpose  أهداف البحث  1-1-3
 :ياع  البمث لتمقيق مزمة مت ابطة من األهداف التي يمكن إيجازها باوتي                   

ظ ي ألدلة اإلثبات البمث في مفهوم التدقيق ال قمي والتكنولوجي، وبيان اإلطا  الن 1-1-3-1
 . في هذا المجا 

طا  عملها 1-1-3-2 ، فضال  عن تاليط وجودة تقا ي  التدقيق التع يف بأجهزة ال قابة العليا وا 
جمهو ية  جهة  قابية فيأعل  بلفته )تمادي ديوان ال قابة المالية اإل ضو  عل ال

فاعلية أدلة اإلثبات في ظ  التدقيق ال قمي  إنعكا مع بيان ، ومهام عمله( الع اق
 . جودة التقا ي  ال قابية عل 

ال قمي تج بة ديوان ال قابة المالية اإلتمادي في مجا  التدقيق  ع د وتملي  1-1-3-3
والتدقيق  التقليديألدلة اإلثبات في ظ  التدقيق إج ا  د ااة مقا نة ، مع لوجيوالتكنو 
وتفاي  النتائل والج وج بتوليات وملو  من يأنها تقديم اإلفادة  مناقيةو ، ال قمي

عددا  من الاادة  آ ا فضال  عن إاتطالع  ،في الموضوعة التي يناقيها البمث
ديوان بيأن موضوعة البمث ود ااة وتملي   ؤاا  الهيئات ال قابية العاملة في ال

 .عن بعداإلجابات الوا دة، عالوة  عل  وضع ب نامل تدقيق ُمقت   للتدقيق ال قمي 
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 The hypothesis البحث ةفرضي 1-1-4
التاي تملا  عليهاا األجهاازة دلاة اإلثبااات إلفاعلياة  توجاد" :البماث مان ف ضاية مفادهااا ينطلاق

عن مثيلتها في ظ  التدقيق ا تق  لتدقيق ال قمي ا إعتماد في ظ  العليا لل قابة المالية والمماابة
فاي الممافظاة علا  األجهزة العليا لل قاباة  لدو ا  بعدا   قابيا  متكامال  ياهم في إضف، مما التقليدي

 ".اللاد ة ال قابية  هاجودة تقا يمن  يعززكما  ،الما  العام ومان إدا ته
 

 Data collecting methods أساليب جمع البيانات 1-1-5

هذا الجان  إث ا  إعتمد البامثان في  :Theoretical Aspectي الجانب النظر  1-1-5-1
 الدو يات في طا يح و اائ  ع بية وأجنبية ومقااتأما متواف  من كت  و  عل 

 الوثائق ال اميةو  والتي يعات وكذلا القوانين ،(منيو ة وغي  منيو ة) المتجللة
المنيو ة والد ااات البموث بعن اإلاتعانة  فضال   ،ذات الللة بموضوع البمث

 (.اإلنت نت)عل  اليبكة الدولية
عل   هذا الجان في البامثان إعتمد  :Applied Aspectالجانب التطبيقي  1-1-5-2

تج بة ديوان ال قابة المالية وتملي  ع د ل الممو  األو  ك    مماو  أ بعة
الثاني الممو   لصج، فيما والتكنولوجي ال قمياإلتمادي في مجا  التدقيق 

ألدلة اإلثبات في ظ  التدقيق التقليدي والتدقيق ال قمي، ج ا  د ااة مقا نة إل
وتفاي  النتائل والج وج بتوليات وملو  من يأنها تقديم اإلفادة في  مناقيةو 

عددا   اتطالع آ ا الممو  الثالث إل ك َّ بينما  ،الموضوعة التي يناقيها البمث
ال قابية العاملة في الديوان بيأن موضوعة البمث يئات من الاادة  ؤاا  اله

إج ا  مقابالت عديدة مع مجموعة من ، مع ود ااة وتملي  اإلجابات الوا دة
اما ، الجب ا  وذوي ااجتلاص لإلفادة من آ ائهم وجب اتهم بموضوعة البمث

 .عن بعدب نامل تدقيق ُمقت   للتدقيق ال قمي  الممو  ال ابع فقد تمث  بوضع
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 Research Outline   مخطط البحث 1-1-6

ي ـور مخطــط البحــث  فـي األدنــى( 1)الشــكلفـإن   البحـث وتحقيــق الهـدف منــه تلدراسـة مشــكع
  :آلتيسير على نحو التقسيم اي ال ي 

 

 

 

 (1)الشكل 
 مخطط البحث

          
 (إعداد الباحثين: )الم در           

 مخطط البحث

 اإلستنتاجات والتو يات

 

 المبحث الثاني

 أهداف البحث

 فرضية البحث

 أهمية البحث

 مشكلة البحث

أساليب جمع 
 البيانات

 التو يات

 الستنتاجات

 منهجية البحث

 

 

 خام المبحث ال

 الجانب التطبيقي

 

 المبحث الثالث

ــة  ــ ــات الرقميـ ثبــ ــة اإل أدلــ
مـــدخل  -(اللكترونيـــة)

 رينظ
 

ــة  ــوان الرقابــ ــة ديــ تجربــ
الماليـــة اإلتحـــادي فــــي 
مجــال التــدقيق الرقمــي 

 عن بعد
 

األجهزة العليا للرقابة 
 -المالية والمحاسبة 

 نظرة عامة
 

 
 
األجهزة  2-1

العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة 

 نظرة عامة -
 

 رابعالمبحث ال

 دراسات سابقة

 

 

أدلة اإلثبات في ظل 
 -التدقيق الرقمي

 نظري إطار

أدلة  دراسة مقارنة بين 
اإلثبات في ظل التدقيق 
 التقليدي ومثيله الرقمي

 التدقيق الرقمي

األجهزة العليا للرقابة  تقارير
نعك  فاعلية  المالية والمحاسبة وا 
أدلة اإلثبات بإعتماد التدقيق 
 الرقمي على تحقيق جودتها

 

 

ــــن  ــددان مـ ــتطعو رأي عــ إســ
ــات  ــ ــاء الهياـ ــادة رؤســ الســ

ــ ــ ــ ــ ــــي الرقابيـ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ة العاملـ
الديوان في مجال التـدقيق 

 الرقمي عن بعد 
 

 

تقرير التدقيق 
 الخارجي وجودته

ية وموقعها  الدراسة الحال
 بين الدراسات السابقة

 

 

ــدقيق  ــ ــــى التـ ــدخل إلـ ــ مـ
 الرقمي عن بعد

 

 المبحث األول

 

 

برنامف م قترح للتدقيق 
 الرقمي عن بعد

 

اإلطار النظري لألجهزة 
المالية  العليا للرقابة

والمحاسبة وجودة 
 تقارير التدقيق 
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 Literature Review  دراسات سابقة 1-2

ن تناولاااات جوانااااا     يتطلاااا  ماااانهل البمااااث العلمااااي اإلطااااالع علااااا  الد ااااااات واألدبيااااات التااااي ااااابق وا 
موضاوعة الد اااة المالياة مان ق يا  أو بعيااد لإلفاادة منهاا مان جهاة، فضااال  عان بياان موقاع الد اااة الماليااة 

   :ما يأتي البمث لموضوعةوما يميزها عما ابقها من د ااات، ومن بين أهم الد ااات 
 :ةبيالدراسات العر  1-2-1

دراسـة : لكتروني وأثرج على جـودة األدلـةالتدقيق اإل " 2227  وحمدان شكر"دراسة  1-2-1-1
 "مكاتب التدقيق في فلسطين ميدانية لكبرى
د ااة التدقيق اإللكت وني في فلاطين من من الهدف في  الد ااةهذ  إنطلقت 

اابات الجا جيون تكنولوجيا المعلومات، الم اميث المجاات التي ياتجدم فيها مدققو 
التجطيط، : وتقويم مد  اااتجدام له في مجتلف مجاات وأنيطة التدقيق من ميث

 .وأث  التدقيق االكت وني عل  جودة األدلة. وال قابة، والتوثيق
أن المدققين في فلاطين ياتجدمون التدقيق االكت وني  وقد أظه ت نتائل الد ااة

والا قابة، والتوثايق إلا  مٍد دون المتواط، في الوقت نفاه أظه ت في التجطيط، 
 الد ااة أن ااتجدام التدقيق االكت وني يااعد في تماين جودة أدلة التدقيق

ض و ة قيام الجهات  أب زها ، منمجموعة من التولياتإل   د ااةالوجللت 
دقيق االكت وني من جال  المنظمة للمهنة بماتابعة ااتجدام مكات  التدقيق ألالو  الت

 .ان التي يعات وال قابة عل  الجودة

دور المراجع الخارجي تجاج تتير أدلة اإلثبات في "بعنوان " 2213  عوضه" دراسة 1-2-1-2
 "ميدانية -دراسة تحليلية : ظل نظم المعلومات المحاسبية اللكترونية

ية االكت ونياة علا  كاا  إااتهدفت هاذ  الد اااة بياان تاأثي  نظاام المعلوماات المماااب
نعكا  ذلا عل  أدلة اإلثبات، مع  من تجطيط عملية التدقيق ونظام ال قابة الداجلية وا 

دلاااة اإلثباااات فاااي ظااا  الااانظم االكت ونياااة وأااااالي  جمعهاااا د ااااة طبيعاااة وجلاااائص أ
بيانااااات ظاااا  التجهيااااز االكت ونااااي لتياااااي  الوتقييمهااااا، متطلبااااات تأهياااا  الماااادقق فااااي 

 .المماابية
د توللت الد ااة إل  مجموعة من النتائل وقدمت بعد التوليات التي يمكان وق

 .أن تاهم في  فع ماتو  المدقق والنهود بمهنة المماابة والتدقيق
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مدى كفاءة مهارات مدقق الحسابات الخارجي في "بعنوان " 2215  أبو لحية" دراسة 1-2-1-3
: وســبةمـات المحاســبية المحجمـع وتقيــيم أدلـة الثبــات فـي ظــل بياـة انظمــة المعلو 

 "دراسة تطبيقية على المدققين الممارسين للمهنة في قطاو غزة
هدفت هاذ  الد اااة التعا ف علا  ماد  كفاا ة مهاا ات مادقق المااابات الجااا جي إاات
 ثبات في ظ  بيئة أنظمة المعلومات المموابة اإلجمع وتقييم أدلة في 

تتواف  لد  مدقق  ،أهمها من إاتنتاجات مجموعةوقد توللت الد ااة إل  
ثبات في بيئة إل ة تااعد  في جمع وتقييم أدلة االماابات الجا جي مها ات ذات كفا

عالقة ذات دالة إملائية بين وجد تأنه كما  ،أنظمة المعلومات المماابية المموابة
قيام مدقق الماابات الجا جي بفمص النظام المماابي، وفمص نظام ال قابة )

يئة األنظمة المموابة، وكذلا تقييم المجاط  النايئة عن العم  في بالداجلية، و 
الجا جي با د ، وكفا ة مها ات مدقق الماابات (مام بمعايي  التدقيق الدوليةأللا

 .ثبات في ظ  بيئة أنظمة المعلومات المماابية المموابةإلجمع وتقييم أدلة ا
ض و ة تفعي  الب امل ، توليات من أب زهامزمة من الجللت الد ااة إل  كما 

والدو ات التد يبية المتجللة في مجالي المااو  وتكنولوجيا المعلومات بلو ة 
مع التطو ات الماتم ة في م الئماتم ة، لتماين ماتو  أدا  مدققي الماابات بما يت

لوضع قواعد لضبط  ض و ة تدج  الجهات المنظمة للمهنة، و نظمة المموابةألبيئة ا
ات  التدقيق القائمة بنا  نظمة المموابة، وذلا بتلنيف ي كات ومكألاعملية تدقيق 

فمص مث  هذ  ات الفنية لطاقم المكت  وتمديد مد  قد ته عل  يمكانإلعل  ا
التواع في ااتجدام أاالي  التدقيق بمااعدة المااو  لما لها من أث  ، مع نظمةألا

مزايا في  من التدقيق، ولما لها في تجفيد الوقت والجهد والتكلفة المبذولة في عمليات
 ض و ة متابعة المدققين ا    وأجي ،ثباتإلة والا عة في جمع وتقييم أدلة اتمقيق الدق

المزاولين للمهنة في قطاع غزة المعايي  وبيانات التدقيق الدولية المتعلقة بتقنية 
 .مث ألا نظمة المموابة عل  الوجهأل يادات للتمكن من تدقيق اإلاتباع ا  مات و المعلو 
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أدلـــة اإلثبـــات وأثرهــا علـــى جـــودة تقريـــر مراقـــب "بعنـــوان " 2218  كـــاظم"دراســة  1-2-1-4
 "فرو الديوانية/ دراسة تطبيقية في م رف الرافدين: الخارجي الحسابات

لبيان العوام  التي تاؤدي إلا  ملاو  م اقا  المااابات علا  هذ  الد ااة اعت 
عتبا  مقايي  جودة اإلقناع التاي تتاأث  عناد القياام أدلة اإلثبات المقنعة، مع األجذ باإل

المناااابة، اللااالمية، إاااتاال  الملااد ، فعالياااة )م اقاا  الماااابات اوتيااة  بااتج ا ات
 (.  ال قابة الداجلية، مؤهالت من يقدم المعلومات

بأن م اق  الماابات يقوم ومن أهم اإلاتنتاجات التي توللت إليها هذ  الد ااة 
قيايم أدلااة اإلثباات الكافياة والمالئماة والتااي تعطياه القناعاة والتأكاد ماان بالملاو  علا  ت

 .إاتم ا  الومدة اإلقتلادية لمزاولة أعمالها اإلعتيادية جال  الفت ة القادمة
باااأن علااا  م اقااا  الماااابات أن يباااذ  العناياااة المهنياااة  الد ااااةكمااا أولااات هاااذ  

 .الالزمة في الملو  عل  وتقييم أدلة اإلثبات
 

 

 ـــطناعي إلاتقنيـــات الـــ كاء  دور"بعنــوان " 2222  والشـــريدة الســـامرااي"دراســة  1-2-1-5
سـتراتيجيته مـن وجهـة إالرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعـم التدقيق  ستخدام إب

مملكــة  فــي تــدقيق الحســابات فــي شــركات ميدانيــة دراســة: نظــر مــدققي الحســابات
 "البحرين

  

التدقيق  تجداماتلطناعي بإل  تقنيات الذكا  ادو بتع يف ال إاتهدفت هذ  الد ااة
فاااي يااا كات  ااااتجدمةلمال قمااي فاااي تمقياااق جااودة التااادقيق ودعااام ااااات اتيجية التاادقيق ا

يات تناولات دو  ف ضا جتباا  مجموعاةإ ال البم ين من جا تدقيق الماابات في مملكة
ودعمهاااا فااي تمقياااق  لااطناعي فاااي تمقيااق جاااودة التاادقيق مااان جهااةإلتقنيااات الاااذكا  ا

 ماع بيااانجا   فاي يا كات التادقيق فاي مملكاة البما ين، أ التادقيق مان جهاة ااات اتيجية
اتجدام التادقيق ال قماي فاي جاودة عملياة التادقيق ودعام ااات اتيجية التادقيق فاي إأهمية 

  .لتدقيق العاملة في مملكة البم يني كات ا
هنالاااا معوقااااات تماااد ماااان مجموعاااة تولاااايات، أهمهاااا إن إلاااا  ت الد اااااة وتولااال

م التادقيق ال قماي فاي تمقياق جاودة التادقيق وااات اتيجية التادقيق فااي افاادة مان اااتجدإلا
تجللااة لمكت ونياة االكلفاة الب مجياات اتومنهاا  ،يا كات التادقيق فاي مملكاة البماا ين
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فاي التادقيق إضاافة الا  الماجاة الا  تنظايم عملياات التادقيق ال قماي مان مياث إلادا  
تااااي تاااانظم ااااااتجدام التاااادقيق ال قمااااي فااااي تقااااديم جاااادمات هنيااااة اللمعااااايي  المالقااااوانين وا

ت لااد  منظمااات اتلااإلعلومااات والمن التقاادم بااااتجدام تكنولوجياا اتكااذلا فا، التادقيق
ي كات التدقيق في مملكة البم ين  ملكة البم ين بيك  كبي  ف د عل عما  في مألا

فاادة ماان إلجاه نماو ااكبااة هاذ  التطاو  والتو يتطلا  مان مادقق المااابات مو  ا  جدياد واقعاا  
 .في تقديم جدمات التدقيقت اتلاإلعلومات والمتكنولوجيا ا

ن مااادققيال ة تعزيااز إد اا ضاا و  تولاايات أب زهاااكمااا ع ضاات الد ااااة مزمااة ماان ال
ااااتجدام التااادقيق ال قماااي فاااي تقااااديم تلاااطناعي بإلهمياااة تقنياااات الاااذكا  األ الجاااا جيين

التااادقيق ليااا كات التااادقيق فاااي بيئااااة جااادمات التااادقيق، ودو   فاااي تمقياااق جاااودة عمليااااة 
 فاااااي للماااادققين الجاااااا جييني لمهنااااادا  ااألضااااا و ة تطااااوي  مااااع ، علومااااااتالمتكنولوجيااااا 

التدقيق  أدلة التدقيق وجمع كت وني في التجطيط لعمليةالمن التدقيق امجاات اإلفادة 
عداد تق ي  التدقيق من ج  .التد يبية عقد الدو ات ال وا 

 
 

 :الدراسات األجنبية  1-2-2

 بعنوان    "  Caster & verardo  2007" دراسة  1-2-2-1

 "Technology Changes the Form and Competence of Audit 

Evidence"                      

جتلالاااااات "تبااااين هااااذ  الد اااااااة التااااي مملااااات عنااااوان تايياااا  التكنولوجياااااا ليااااك  وا 
مااااان م اقبااااااي إن إمااااااد  معاااااايي  العمااااا  الميااااااداني تتطلااااا  " ولاااااالميات أدلاااااة التااااادقيق

الماابات الملو  عل  أدلة إثبات كافية لدعم  أيهم مو  البياناات المالياة، وماع ذلاا 
فقااد تايااا ت أدلاااة التااادقيق الكافياااة والكفاااو ة بياااك  كبيااا  لتواكااا  التطاااو ات التكنولوجياااة 
الُماااتجدمة مااان لااادن الكيانااات التجا ياااة، إذ إن التطاااو ات اإللكت ونيااة ونظااام تكنولوجياااا 

لمعقااادة لااام تايااا  فقاااط الياااك  المقيقاااي لماااادة األدلاااة المطلوباااة والتاااي يمكااان المعلوماااات ا
الملو  عليها من م اقبي الماابات، ولكن غي ت أيضا  من إجتلالات ولالميات 

 . هذ  األدلة
إلاااا  أدت التكنولوجياااا  إن وقاااد ااااجلت هاااذ  الد اااااة إااااتنتاجات عااادة، مااان أب زهاااا

التقليديااة الجالااة بأدلااة  األوجااهظهاو  ضااعف واضااح فااي بعااد النااوامي ولعادد ماان 
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هوياااة مااان قاااام  للمااادقق الجاااا جيفاااي الماضاااي كاااان اإلمضاااا  الماااي ُيماادد التاادقيق، و 
باإلمضا ، واإلمضا  المقيقي الجاص به، ويمدد أيضا  الموافقة عل  ممتو  الوثيقاة 
التاي تام اإلمضااا  عليهاا، أمااا بوجاود التكنولوجياا فااتن هاذا الموضااوع ُيااب  ميااكالت 

لعادم وجااود دليا  ماادي يؤكااد ملاداقية ماان  المادققين الجااا جيينف عائقااا  أماام عادة تقا
إن إاااتجدام ، أضااف إلاا  ذلااا قاام باإلمضااا  علاا  وثيقااة ُمعينااة للدالااة علا  موافقتااه

 .الب يد اإللكت وني بدا  عن الب يد التقليدي أضعف من أدلة التدقيق
 لماادققين الجاااا جييناعلااا  إن  عاادة، مااان أهمهااا الد ااااة بتولاااياتهاااذ  ج جاات و 

إجاا ا  إجتباااا ات إضااافية لتتماااة إجاا ا ات التااادقيق التقليديااة وزياااادة اإلجتبااا ات لتقليااا  
فهاااام كيفياااااة تااااأثي  التقااااادم لمهنااااي فيماااااا يتعلااااق بأدلاااااة التاااادقيق، كمااااا إن علااااايهم اليااااا ا

 .التكنولوجي عل  إج ا ات التدقيق التقليدية
 

 بعنوان"  Babayeva & Manousaridis, 2020 " دراسة 1-2-2-2

"The Effects of Digitalization on Auditing: A Study 

Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on 
the Audit Profession" 
 
 

د اااة تتقلاا   آثاا  ال قمناة علاا  التادقيق" مملات عنااوانالتاي هاذ  الد ااااة  ااعت
 مناافع ل عماق وتقلايااتملاا  فهام أإلا  " قيقال قمنة فاي مهناة التاد تكالمنافع ومي

عملهاام  اثناا  مما ااة المادققون ياد كها والتاي ال قمناة مادثهات التاي التاييا ات تومياكال
 ممدثااة ميدانياة ببياناات  فااد المجتماع ااكااديميهااذ  الد اااة إلا   ، كماا تهادفال قاابي
 المجتلفااة ثااا او  فاي فهاام ي البمثاا مجتمااعال لمااااعدة  المعلوماات لاانظم بمثيااة ونتاائل

 .التموات المالية في مهنة التدقيقو في بيئة تمدث فيها ال قمنة  لدي لها والت
ثا  العاام لل قمناة علا  المدققين  اضون عن  األ هذ  الد ااة أن وقد أظه ت نتائل

مهنااتهم وهاام  اغبااون فااي ااااتجدام مزيااد ماان التكنولوجيااا فااي مجااا  عملهاام طالمااا انهااام 
 باااكهم بكاام ااااتجدامها علا  نمااو اااليم وا ياتم إالتااد ي  مااو  كيفياة مان  يتلقاون نوعااا  

 . هائ  من التد ي  وفي وقت قلي 
 :الدراسة الحالية وموقعها بين الدراسات السابقة  1-3

اإ فتن الد ااة المالية تمث  في ضو  ما ع د من د ااات اابقة،           هذا في البامثين لجهود متداد 
 :باوتي اابقاتها عن فتجتل أنها إا، المجا 
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تج بة ديوان ال قابة المالية اإلتمادي فاي مجاا  التادقيق ع د بأنها وظفت ل الد ااة هذ  تنف د 1-3-1
 التقليااديألدلاة اإلثبااات فاي ظاا  التادقيق إجاا ا  د اااة مقا نااة فضااال  عان ، ال قماي والتكنولاوجي

عااددا  مان الاااادة  آ ا تطالع إاا أضااف إلا  ذلااا، مناقياة وتفاااي  النتاائلمااع والتادقيق ال قماي 
 ؤااا  الهيئاات ال قابيااة العاملاة فاي الااديوان بياأن موضاوعة البمااث ود اااة وتمليا  اإلجابااات 

 .عن بعد، عالوة  عل  وضع ب نامل تدقيق ُمقت   للتدقيق ال قمي الوا دة
 ولذلا ،مثلموضوعة الب مماثلة د ااات من ع اقيةال البيئة جلت فقد ،ينالبامث طالعبما  إ 1-3-2

 الد اااات فيهاا طبقت التي تلا عن مجتلفة بيئة في طبقت أنها الد ااة هذ  يميز ما أهم فتن
 .الاابقة

 المبحث الثاني
 إطار نظري -أدلة اإلثبات في ظل التدقيق الرقمي

 

 

 عن بعد التدقيق الرقميمدخل إلى  2-1
 نظرة عامة -التدقيق عن بعد  2-1-1

التادقيق المياداني، اا انااه نتيجاة لوجاود ظاا وف  لتاي يتمتاع بهااااألهميااة اا يجفا  علا  الجمياع 
يااؤث  مماا مياادانيا  داجا  الجهااات الميامولة بعملياات التاادقيق،  إااتثنائية يلاع  تنفيااذ عملياة التادقيق

 .عل  تنفيذ عملية التدقيقالبا  
التدقيق  لتبني عمليةالعديد من الجهات المهنية إل  اإليعاز دعت الماجة في ظ  تلا الظ وف 

 .دوات الالزمةودعمه باأل عن بعد
جماع وتقيايم األدلاة مان جاال  المعلوماات لتمديااد "بأنااه تع يفاه  وباال جوع إلا  التادقيق عموماا  يمكان

ماد  التوافاق ماع المعاايي  المقا  ة االفا ، والتق يا  عان ذلاا، ويجا  أدا  التادقيق بواااطة ياجص كاف  
منهجياة ُمنااقة، موضاوعة مان قبا  جهاة "عا َّف بأناه كماا ي، (Arens et al, 2014: 132)، "مااتق 

جا جية مهنية ماتقلة، للتمقق من لمة المعلومات التي تتعلق باألنيطة واألمداث اإلقتلادية للجهة 
ممااا  التااادقيق، ومطابقاااة نتاااائل تلاااا األنياااطة واألماااداث اإلقتلاااادية ماااع معاااايي  الممااااابة الُمعتماااادة،  

إقااا ا ات، ملاااادقات، مالمظاااات، إاتفااااا ات )لثبوتيااة الموضاااوعيةبهاادف إلااادا  مكااام ُمااادعم باألدلاااة ا
عن مد  تمثي  القوائم المالية للم كز الماالي فاي نهاياة مادة زمنياة معيناة، وماد  تلاوي  تلاا ( وفمص

القاوائم لنتااائل أعماا  الجهااة مماا  التادقيق ماان  بااح أو جااا ة عاان تلاا الماادة، مااع التق يا  عاان النتااائل 
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عنب ، )، "لماتجدمة لتلا المعلومات لإلعتماد عليها في إتجاذ ق ا اتها المجتلفةمكتو  لألط اف ابيك  
2102 :22-23.) 

أالو  يعم  عل  تاهي  عملية المطابقة من مكان آجا  "دقيق عن بعد فيمكن تع يفه بأنه اما الت
مااااداث ، ويمكاااان تنفياااذ التاااادقيق عاااان بعاااد جااااال  األالمياااامولة بالتااادقيقغيااا  موقااااع الومااادة اإلقتلااااادية 

 يهاأو عند وجود مجاط  وماات تؤث  علالجا جة عن ايط ة الومدة اإلقتلادية والظ وف اإلاتثنائية 
الماا و ، اإلضااا ابات )وماان األمثلااة عاا  ذلااا  أعمااا  التااادقيق الميااداني ذوتمنااع ماان التنقاا  اليهااا لتنفياا

 .(وغي ها... نات، الزاز ،عدم اإلاتق ا  الايااي، اإل ها ، األوبئة، الفيضاالعمالية وأعما  اليا ، 
لكونه ايتم اإلعتماد  ويتم تنفيذ التدقيق عن بعد وفق عملية التدقيق الميداني مع بعد اإلجتالفات

 .لتنفيذ أعما  التدقيق من جالله عل  عملية اإلتلا 
وا يعني التدقيق عن بعد وجوبا  تنفيذ جميع عمليات التدقيق عن بعد، بمعنا  يمكان أن ننفاذ جاز  

بقية أعما  التدقيق ثم بعد إنتها  األوضاع اإلاتثنائية إاتكما  أو متابعة عمليات التدقيق عن بعد  من
 .ميدانيا   المطلوبة

 

ويمكن النظ  في تنفيذ عملياات التادقيق عان بعاد مان جاال  األماداث أو الظا وف اإلااتثنائية وعناد 
كما  عمليااة التادقيق المجطااط لهااا، وجاود مجاااط  أو مااات تااؤث  علاا  الومادة اإلقتلااادية وتمناع إااات

 (:مماض ة الكت ونية: 2121الزوا ي، )ومن تلا األمداث
 عدم إمكانية الاف  للمواقع الممددة أو لظ وف مفاجئة. 
 عدم إمكانية زيا ة عدة مواقع بالكام  جال  اإلطا  الزمني الممدد. 
  المجططةتوايع مجا  اليهادة الممنومة أو إاتكما  النياط أو بعد األنيطة. 
 زيا ات المتابعة أو الزيا ات اإلضافية. 

 :وهنالا مجموعة من المعايي  يج  أجذها باإلعتبا  عن تنفيذ عملية التدقيق عن بعد، منها
  قد يكون إاتجدام التدقيق عن بعد من قب  جهات منح اليهادات عل  أاا  طوعي، أو باإلتفاق

المتابعة الدو ية، والتمقق )التقييم الجالة بها  المتباد ، أو قد يبدأ من قب  الجهة إلمتياجات
 (.والم اقبة، وما إل  ذلا

 التمقق من التوافق مع التي يعات الوطنية والايااات المملية. 
 تقييم المجاط  والف ص لتمقيق هدف التدقيق في ما  تنفيذ  عن بعد . 
 و يةالتوال  مع الومدة اإلقتلادية الجاضعة للتدقيق وجمع المعلومات الض . 
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 تمديد جاهزية الومدة اإلقتلادية الجاضعة للتدقيق لتنفيذ التدقيق عليها عن بعد 
 القد ة عل  توفي  الاجالت والوثائق في يك  الكت وني أم ا. 
  ،التولية بيأن تقييم الوضع المالي والماتقبلي المتوقع للومدة اإلقتلادية الجاضعة للتدقيق

 .م الومدة اإلقتلاديةوتمديد ط ائق بديلة ممتملة لتقيي
 تمديد الوقت المناا  والفت ة المقبولة إلج ا  التدقيق عن بعد. 

إن جطااااوات التااادقيق عاااان بعاااد ا تجتلااااف عااان مثيلتهااااا وفاااق التاااادقيق  ،ومماااا تجاااد  اإليااااا ة لاااذك  
  :الميداني من ميث

 .أدا  التدقيق للمعلومات الموثقة -
 :اوتي يدان يتم تمد ، ولمان تنفيذ  يج التجطيط للتدقيق -

  الاجالت والوثائق التي يج  إ االها والتي يج  أن تكون متامةطبيعة. 
  لتنفيذ مهمة التدقيق الملفات والميا يع والتقا ي  القابلة. 
 التوال  بنف  لاة المقيم، واإلاتعداد إلج ا  التدقيق بالواائط توفي  ممث  قاد  عل  امكانية /

 .دالمنلات المتفق عليها للتدقيق عن بع
 قائمة األنيطة والمجاات والمعلومات واألف اد الذين اييا كون في التدقيق عن بعد.  

 .تجهيز المعلومات والوثائق المطلوبة للتدقيق -
 .عقد اإلجتماع اإلفتتامي -
 .التوال  أثنا  التدقيقدوات ق وأائط   -
 (.المواقع المادية واإلفت اضية)أاالي  التدقيق للتمقق من المعلومات  -
 .ة وثائق التدقيق جال  تنفيذ عملية التدقيقم اجع -
 .(ادلة ااثبات) جمع المعلومات والتمقق منها -
 .تاجي  نتائل التدقيق -
 (.المتابعة/ تق ي  التدقيق/  تنفيذو التمضي  لإلجتماع الجتامي  -

 
 

 الرقمنة ومفهومها 2-1-2
، ثام انادفعت بقاوة منذ منتلف الق ن العي ين، بدأت ال قمناة تتالاا  بابط  فاي بعاد القطاعاات

زت باانطالق البياناات الضااجمة فاي األلفياة الماليااة  ماع ظهاو  يابكة اإلنت ناات فاي التااعينيات، وتعاازَّ
، وهو لااة (0و 1)الت ميز الثنائي  باتإذ  ،، فباتاات اومااااد واأللفااا  تايطاا  عل  العالم(م2103)
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إلا  المؤااااااات ومكومااات الاااادو  التااي  المااا ، يبتلاع يوماا  بعاد ياوم كا  ياي ، مان لعاا  األطفاااا 
وأجاااذت ال قمنااة بتاييااا  الط يقاااة التااي يعاااي  فيهااا العاااالم مااان معظاام جوانبهاااا ااقتلاااادية ، "تتَااَ قَمن“

 ،مان ق ياٍ  أو بعياد" بال قمناة“وااجتماعية، مت  ألبح من الناد  أن تجاد يجلاا  لياات لاه عالقاة 
، "األميون ال قميون“التعام  مع تقنيات المعلومات ال قمية وألبح يطلق عل  الذين ا يلمون بكيفية 

  (.ني ة الكت ونية: 2120أممد، )

، وذلا عل  وفق الاياق الذي ياتجدم Digitisation تتعدد المفاهيم المتعلقة بملطلح ال قمنةو 
ا نهاا عملياة تمويا  ملاااد  المعلوماات علا  إجاتالف أيااكالهفياه، فينظا  بعضاهم إلا  ال قمنااة علا  أ

إلاا  يااك  مقااا و  ...( اللااوتية، واللااو ، واللااو  المتم كاااة تالكتاا ، والاادو يات، والتااااجيال)ماان 
والااذي ُيعااد وماادة المعلوماااات ( Bitsالبيتاااات )بوااااطة تقنيااات الماااابات اولياااة عباا  النظااام الثنااائي 

أل قااام اوااا  لنظااام معلوماات ياااتند إلا  الماااابات اولياة، وتموياا  المعلوماات إلاا  مجموعاة ماان ا
، ويااتم القياام بهاذ  العمليااة بفضا  اإلااتناد إلاا  مجموعاة ماان (ال قمناة)الثنائياة يمكان أن يطلااق عليهاا 
 .التقنيات واألجهزة المتجللة

منهل يامح بتموي  البيانات والمعلومات من النظام وييي  بعضهم اوج  إل  ال قمنة عل  أنها 
عملياة أو  تُعاد مان جاللاهوالاذي  مفهوماا  أجا  لل قمناة، قادم آجا ون بينما، التناظ ي إل  النظام ال قمي

مقااات الادو يات، )إجا ا  لتمويا  الممتاو  الفكا ي المتاا  علا  واايط تجازين فيزياائي تقليادي، مثا  
 (.24-24: 2121فيل  وعبيد، )إل  يك   قمي...( والكت ، والمجطزطات، والج ائط

لااا  الماواجز باين بأنهاا أيضاا  تمويا" ال قمنة"يمكن النظ  إل  كما    العملياات إلا  نااق  قمياة وا 
ااتجدام تقنياات الاذكا  االاطناعي لتمقياق ما دود اقتلاادي ت  وتقنية المعلومات وااتلاات بالبي

نتاجية أعل    (.ني ة الكت ونية: 2120أممد، )واجتماعي بفاعلية وا 

الملااااو  علاااا  يااااة عمل تمثااا تتيااااا ا فااااي أن ال قمنااااة ويمكااان إاااااتجالص إن المفاااااهيم الااااابقة 
دا تهااا،  ة علاا  تموياا  ملااد  المعلومااات المتامااماان جااال  مجموعااات ماان النلااوص االكت ونيااة وا 

يمكن اإلطالع  وبالتالي يلبح النص التقليدي نص م قمنإل  يك  الكت وني،  واائط تجزين تقليدية
 (.00 :2112، أممد)عليه من جال  تقنيات الماابات اولية

تمثياا  ""ال قمناة بأنهاا  تفاع َّ ، إذ لل قمناة أعطيات التاي  يفااتالتع دتتعاد ، فقادآجا   مان جانا
الموجاااااودة فااااي المااااااتندات، وال ااااااومات، والميكاااا وفيلم، واللاااااو  الفوتوغ افياااااة، )البيانااااات التناظ ياااااة 

واإليا ات اإللكت ونية واللوتية، والاجالت اللمية، والمواقع، وبطاقات الهوية، والبيانات المكومية 
، لمعالجتهاااااا بالجوا زمياااااات الماااااااوبية باااااااهولة "البايتااااااات"و" الِبتّااااااات"بالاااااالة  قمياااااة مااااان ( والبنكياااااة
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 تمويا  ط يقهاا عان ياتم عملياة أياة" بأنهاا تفاع َّ ، كماا (نيا ة الكت ونياة: 2120أمماد، )، "وفاعلياة

 نااتبيا أو لاو  المعلوماات هاذ  كانات أااوا   قماي، ياك  إلا  الماالي التقليادي ياكلها مان المعلوماات

  أتقا أن يمكان التاي األياكا  مان الماواد تمويا  عملياة هاي أو آجا ، ياك  أي أو لاوتي ملاف أو نلاية
 المااامات اااتجدام ويمكان المااابات، بواااطة فقاط  أيقا يمكان أن الاذي الياك  إلا  اإلنااان، بواااطة

نهاا بأكاذلا  تفاع َّ و ، "المجتلفاة الماواد ل قمناة األجا   األجهازة مان والعدياد ال قمياة  اتوالكاامي المااطمة
 مان مجموعاة إلا  بااااتناد والمطبوعاة، المكتوباة البياناات تموي  أو معالجة عل  تقوم إلكت ونية عملية"

، " قمياة مج جاات علا  للملاو  الضاوئية، والمااامات كالمااابات المتجللاة، واألجهازة التقنياات
 .(02-00: 2102بوي مة وفداي، )

مكوناااااات : ة هاااااي نتااااااج ثالثياااااة التكنولوجيااااا المعلوماتياااااة وهااااايويمكاااان القاااااو ، إن التقنياااااة ال قمياااا
الكمبيوت ، والب مجيات، ويبكة اإلتلاات والتي تمتاز باإلاتجابة الذاتية بتموي  البيانات بمجتلف 

ذ تمكنه من بنا  منفل  لموضوعة ما في العالم إأيكالها إل  معلومات، وعن ط يق عملية ال قمنة، 
موضاااوعة واقعياااة إلااا  الاااالة مااان األعاااداد التاااي تاااااعد فاااي تمثيااا  هاااذ  الااواقعي عااان ط ياااق تماااو  

اااااام أو اللاااو  أو الملفاااات أو اإلياااا ات التماثلياااة بتاااااتعما  جالموضاااوعة، فهاااي تتضااامن تمثيااا  األ
 .مجموعة متقطعة مكونة من نقاط منفللة

للة بين يك   قمي عب  إاقاط المواجز الفا  المعلومات إل   تموي  جميع وتعم  ال قمنة عل 
فألابح التعبيا   ،ولاو  ثابتاة ومتم كاة ،وأياكا  ،وألاوات ،األنااق ال مزية المجتلفاة مان نلاوص

عن الم وف األبجدية يتم بيف ات  قمية تناظ ها  قما  بم ف في مين تتماّو  األياكا  واللاو  بعاد 
 ،اابة  إلا  موضاعهمامها الكت ونيا  إل  مجموعة نقاط مت الة ومتالمقة يتم تمثي  ك  منها  قميا ، ن

 –اللااف )أو د جاة هاذا اللاون، عباا  تمويلهاا إلا  فايد مان الاالااا  ال قمياة التاي قوامهاا  ،أو لونهاا
والتي تُعد أقلا  د جاات التج ياد ال ياضاي والمنطقاي، بماا يتوافاق ماع نظاام األعاداد الثناائي  ،(الوامد

 .(ني ة الكت ونية: 2102الجفاجي، )أاا  عم  الكمبيوت  الذي ياتعم  األ قام كقيم ماتقلة
، وُتنيا   نمااذج أعماا  جديادة فاي والعما إل  ااتجدام أكفأ للموا د و أ  الما  " ال قمنة"ؤدي وت

وهاااي تنقاا  الماااتهلكين مااان المنتجااات الماديااة إلااا  ، التجااا ة اإللكت ونيااة، وياابكات نظيااا  إلاا  نظياا 
فاي أتمتااة " ال ْقمنااة"اااتجدم، وُتااتثم  ؤدي إلاا  زوا  المادود بااين المناتل والميامااا م ،الجادمات ال قمياة

 والمما ا الاا ئي  لااه للاذكا  االااطناعي اااذا ال" ال قمناة"تُعااد إذ ، األعماا  لت قاا  إلا  ذكااا  اإلنااان
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فاي التياكي  ال قماي العااب   األكثا  انتياا ا   اهذ  التكنولوجيتُعد ، كما (ني ة الكت ونية: 2120أممد، )
 .المااباتتدقيق في  قمنة مجا   واعدا   دو ا   تلع  إنهاعالوة عن لألعما  التجا ية، 
أهمياة  ياامال   تقييماا   ، مان جاال  إد اكهام للفوائاد ال ئيااة لل قمناة، أن يقيماوا  للمادققينوهكذا، يمكن 

 & Babayeva) وجااودة بفعاليااة التااادقيقالماااابات ألدا  مهااام  بتااادقيقالمتلاالة  ةالتكنولوجياا

Manousaridis, 2020, 18.) 
 

 مدخل نظري -عن بعد التدقيق الرقمي 2-1-3
 الرقميالتدقيق لمحة عامة عن  2-1-3-1

فااا  الاادو  الاااذي تلعباااه التكنولوجيااات المديثااة فاااا   ةملموظاا تيياهد العااالم اليااوم تطااو ا
وألاااااااابح مبااااااادأ الت كياااااااز علاااااااا   ،كافاااااة جتماعيااااااااة للبلااااادانقتلاااااااادية واإلمجااااااااات الميااااااااة اإل

فاا  التقاادم والتنميااة ماان األمااو  الماااالم   نولوجياا كعاما  مان العواما  األاااالمعلوماات والتك
وفعالااة  أداة أاااا للوماادات اإلقتلااادية ميااث مثلاات تكنولوجيااات المعلومااات بالنااابة  ،بهاا

ني ة  :2120 في دولة اإلما ات، جهاز ال قابة المالية) ألدا  أنيطتها بط يقة ا يعة ودقيقة
 (.الكت ونية
تاياا  وضاعها ماان التاي  التاادقيق مهناةومنهااا  المهان،مجتلااف  تلااا التطاو اتغازت ولقاد 

 علااا  م تيااايأكثااا   قميااة  تااادقيقعلااا  األو اق إلاا   تاادقيق المااااابات التقليدياااة التااي تعتماااد
 .(Lombardi et al., 2014: 2016)عمليات آلية وغي  و قية 

ع تطو ات التدقيق في بيئة ويظه  تأثي  تكنولوجيا المعلومات في التدقيق من جال  تتب 
المااو ، ففي بداية تدقيق نظم التياي  االكت وني للبيانات ا تابط المادققون فقاط بال قاباة 

الماادققون ألهميااة إاااتجدام المااااو  فااي القيااام  اعلاا  إاااتجدام المااااو ، وتلاا  ذلااا إد ا
الااقا، باال ) بابعد إجا ا ات التادقيق، وفاي اووناة األجيا ة توااع التادقيق فاي بيئاة الماااو 

أو التادقيق التكنولاوجي، أو التادقيق االكت وناي، )ال قماي ليتضامن التادقيق  (02: اانة نيا 
إذ إن هاااذ   ،(الااق...أو التاادقيق الاااذكي، أو التاادقيق المؤتمااات، الممواااابة،  نظمأو تاادقيق الاا

تنفياذ  التكنولوجيا اتااعد مهنة التادقيق للقياام بأعمالهاا، وهاذ  العملياة تفياد فاي مجاا  اا عة
أعمااا  التاادقيق ودقتهااا، ففااي مجااا  المعاينااة علااا  ااابي  المثااا  فااتن إاااتجدام الماادقق لهاااذ  
الب امل ُيمكنه من ق ا ة جميع مف دات مجتمع الفماص بوقات قلاي  جادا ، وهاذا أيضاا  يقلا  
الماجة إل  العم  الكتابي مما يااعد في إتاماة الوقات الكاافي للمادقق للت كياز علا  األماو  
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اااتاال  الوقاات المتااا  بيااك  مناااا ، كاذلا فااتن إاااتجدام الماادقق لباا امل تجاازين  المهماة وا 
ات جاع المعلومات وب امل الم اجعة التمليلية بتاتجدام المااو  ُيمكن المدقق مان إجا ا   وا 

 .المقا نات والتمليالت بين األ قام الفعلية والمجططة
ماااا إذا كااااان المعلوماااات لتمدياااد عملياااة جماااع وتقاااويم "بأناااه  ال قمااايالتااادقيق ولقاااد عااا َّف 

ويؤكااااد اااااالمة ، لل قابااااةموجااااودات الجهااااة الجاضاااعة ااااتجدام الكمبيااااوت  ياااااهم فاااي ممايااااة إ
جتباا  منهجاي إ"، كماا عا َّف بأناه "ويمقق أهدافها بفعالية، وياتجدم موا دها بكفا ة ا،تهبيانا

أيه عل  التطابق دف إبدا    به ا يجص ماتق  ومؤه به للنتائل أو الهيكلة المااوبية يقوم
ب نامل تادقيق يااتجدم الموالافات "بأنه أيضا   ع َّف، و "ا  مع المعايي  المتعا ف عليها عموم

 Romney & Steinhart) "التاي يوف هاا المادقق إلنياا  ب نااامل يقاوم بوظاائف التادقيق

وان هاااذ  الباا امل ياااتجدمها المااادقق كجااز  ماان إجااا ا ات التاادقيق لمعالجاااة ، (362 :2018
نظااام معلوماااات الومااادة ااقتلاااادية، وقاااد تكاااون ات األهمياااة ال قابياااة الاااوا دة فاااي ناااات ذالبيا

 .(IFAC,2014) بيانات المعامالت التي ي غ  المدقق باجتبا ها
مان جااال  مجموعااة مان الجطااوات التاي ماان الممتماا  ان  ال قماايتبا ز أهميااة التادقيق و 

-414 : 2103 ، ينااز ولوبااااأ)ي يقااوم الماادقق بتنفيااذها عنااد تنفيااذ عمليااة التاادقيق وكاااوت
412): 

للتمقاااق مااان  ال قماايالتااادقيق يمكاان اااااتجدام  :الضـــرب والجمـــععمليـــات التحقـــق مـــن  -1
العمليات الماابية لد  الومدة ااقتلادية عن ط يق ماا  المعلومات بيك  مماياد، 

، او امتااااا  ميااازان الم اجعااااة (اإليااا ادات)مثااا  إعاااادة امتااااا  أ لااادة مااااا  معاااين 
  .باأل لدةالنهائي 

عناد تنفياذ عملياة التادقيق  :فحص السجعت من الجـودة والكتمـال والتسـاق وال ـحة -2
يقوم المدقق عل  نمو  وتيني باجتبا  مد  مالئمة الادفات  الممااابية  التقليديبالنظام 

وبالتاالي يمكان مالمظاة اي ناوع مان أناواع  ،التي يمكن التعام  معها عل  نماو طبيعاي
دم الدقااة باادون لااعوبة، اماا فااي مالااة تاادقيق الاااجالت االكت ونيااة عادم ااتااااق او عاا

ياتم وضااع أواماا  فااي باا امل التاادقيق العاماة لفمااص الاااجالت كافااة ماان جااال  معااايي  ف
مماااددة، ماااثال طلااا  كياااف تمليلاااي بعماااا  الااادين لتمدياااد األ لااادة المااادو ة مااان ااااانوات 

 .اابقة
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ت علا  ملفاات مااتقلة تمتاوي فاي مالاة وجاود ااجال :مقارنـة البيانـات بملفـات مسـتقلة -3
ا اتفااااق باااين لااعلاا  معلوماااات متوافقاااة، يمكاان اااااتجدام ب ناااامل لتمديااد ماااا إذا كاااان هنا

المعلوماات او ماا إذا كاان اايتم إجا ا  مقا ناات أجا  ، مثا  إجا ا  مقا ناة باين األ لاادة 
مااع اااج  األاااتاذ العااام او مقا نااة أ لاادة  للماادينينالظااه ة فااي اااج  األاااتاذ الف عااي 

 .مدينين بين تا يجين مع تفالي  المبيعات والنقدية الممللة في اج  المبيعاتال
جـراء التحلـيعت -4 يمكان تلاميم با امل تادقيق عاماة  :تلخيص او إعادة ترتيب البيانـات وا 

لا د تنفيذ العمليات التمليلية لأل لدة، إذ تااعد المدقق في تنفياذ عملياات المماكااة 
يااة البياناات المااجلة، مثاا  التمقاق ماان عما  الاادين، او المتوازياة متا  يااتم تمدياد منطق

إعااداد ميااازان الم اجعااة لألااااتاذ العااام، او إعاااداد إملااائيات معاااد  دو ان المجااازون، او 
 .إعادة ت تي  عمليات البيع او التملي  النقدي ما  المبالغ األكث  أهمية

ى مــع ســجعت مقارنــة البيانــات التــي تــم التو ــل اليهــا مــن إجــراءات التــدقيق األخــر  -5
يمكااان تموياا  أدلااة التاادقيق التااي تجميعهاااا ياادويا  الاا  يااك  قابااا  : الوحــدة القت ــادية

للقاا ا ة بوااااطة الماااااو  مااع مقا نتهاااا بالبيانااات األجااا   التااي يمكااان ق ا تهااا بواااااطة 
الماااااو ، مثاااا  مقا نااااة ااااااتجابة للملااااادقات مااااع الملاااف الاااا ئي ، او مقا نااااة قااااوائم 

 .لدائنينالدائنين مع ملفات ا
يمكاان ب مجااة المااااو  اجتيااا  العينااة ماان اي بيانااات يمكاان  :اختيــار عينــة التــدقيق -6

ق مجتلفة بما في ذلا الط ائق العيوائية، ومن ائوفق ط  عل  ق ا تها بوااطة المااو  
مان المااابات %(  011)الممكن اجتيا  أكث  من ط يقة اجتيا  العينة، مثا  اجتياا  

  .تي تزيد عن مد معينال الم تفعةذات القيم 
ياتم اجتياا  العيناة، يمكان ان يقاوم المادقق بالملاو   أن بعاد :طباعة طلبات الم ادقة -7

مفيادة لتااوفي   واتعلا  بياناات مطبوعااة علا  ايااكا  طلباات الملااادقات، وتعاد هااذ  اد
 .الوقت عند إعداد الملادقات

 

مجموعة ( Bodnar & Hopwood,2013 : 485)من جان  آج ، فقد ع د 
 :إجمالها باوتي ال قمي، ويمكنمن المنافع التي يوف ها التدقيق 

يمكااان إنياااا  أو اق العمااا  بواااااطة الكمبياااوت  بياااك  عاااام وأكثااا  وضاااوما  واتاااااقا ،  -1
 .ويمكن تجزينها والولو  اليها وم اجعتها باهولة
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 .ةالتقليدييمكن توفي  الوقت من جال  القضا  عل  الجطوات  -2
 .لتمليلية بيك  أكث  كفا ة، ويمكن توايع نطاقهايمكن تنفيذ اإلج ا ات ا -3
معلومااات الوماادة ااقتلاااادية مثاا  الميزانيااات المجططاااة والميزانيااات الفعليااة يمكااان  -4

 .إنيا ها وتمليلها باهولة أكب 
يمكاان تجاازين وتعااادي  م ااااالت عمليااة التااادقيق المعيا يااة مثاا  ااااااتبيانات واو اق  -5

 .التقا ي  باهولةالتدقيق وجطابات التمثي  وتنايقات 
يمكن تماين إنتاجية عملية التادقيق عان ط ياق تقليا  الوقات الاذي يقضايه المادقق  -6

 .في العمليات الكتابية
 مجالت التدقيق الرقمي والتكنولوجي  2-1-3-2

 (:ني ة الكت ونية: 2120جهاز ال قابة المالية في دولة اإلما ات، )وتتمث  باوتي                    
التدقيق عل  كفاياة وفعالياة تلاميم : قابة العامة لتكنولوجيا المعلوماتتدقيق أدوات الر  -1

وتطبيااق تكنولوجيااا المعلوماااات المتعلقااة بااأدوات ال قاباااة المتضاامنة معالجااات تكنولوجياااا 
 . المعلومات

تاادقيق أدوات ال قابااة علاا  : تــدقيق أدوات الرقابــة علــى تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات -2
فااااااي التطبيااااااق وللتأكااااااد ماااااان دقااااااة وموثوقيااااااة أدا  النظاااااااام  معالجااااااة العمليااااااات والبيانااااااات

تم تضمين أدوات ال قابة عل  التطبيق هذ  في معالجاات األعماا  ويمكان  ،والمعلومات
الولو  المنطقي، أدوات ال قابة اليكلية وعمليات التمقق عل  م  أدوات  قابة تأن تي

 .واي  العم  /مق  البيانات، وقواعد وعمليات مال مة األعما  /من إدجا 
 :تدقيق جوانب تكنولوجية أخرى -3

 المعلومات تكنولوجيا وموكمة ااات اتيجي التجطيط. 
 منهجيات ومما اات إدا ة ميا يع تكنولوجيا المعلومات. 
 تكلفة تكنولوجيا المعلومات /ااتثما ات وتوزيع موازنة. 
 موكمة ومما اات إدا ة أمن المعلومات. 
 دوات التدقيق بمااعدة الكمبيوت  تمليالت البيانات بااتجدام أ(CAAT.) 
 إج ا  تمقيقات امتيا  تتعلق بالتكنولوجيا. 
 مليات تدقيق أج   تتعلق بالتكنولوجياع أي. 
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 أساليب التدقيق الرقمي  2-1-3-3
توجد عدة أاالي  لتنفيذ عملية التدقيق االكت وني وذلا بما  الهدف من عملية التدقيق 

ت منااااابة لاااا د إبااادا   أي فناااي مماياااد فاااي البياناااات ملاااو  المااادقق علااا  أدلاااة إثبااااوهاااو 
 :(20-92: 2120داود، )وتتمث  تلا األاالي  باوتي، المالية

وفاق هاذا األاالو  : Auditing Around the Computer الحاسـوبالتدقيق حـول  -1
يقاوم الماادقق بتتبااع ماااا  التادقيق متاا  النقطاة التااي دجلات فيهااا البياناات المماااابية إلاا  

واجتيااااا  هااااذ  البيانااااات ماااا ة أجاااا   عنااااد ظهو هااااا فااااي يااااك  معااااالل كمج جاااااات  المااااااو 
للمااااااو ، ويفتااااا د الماااادقق إن وجاااااود مج جاااااات دقيقااااة يتمقاااااق ماااان عملياااااات المعالجاااااة 
المنااااابة، ولاااذلا فاااتن هاااذا الناااوع ماااان التااادقيق ا يأجاااذ بااعتباااا  إجااا ا ات ال قاباااة داجاااا  

 .المااو 
عناادما : Auditing Through the Computer التــدقيق مــن خــعل الحاســوب -2

تااتجدم الومادة ااقتلااادية التقنياات االكت ونياة فقااط فاي عملياتهاا، وعناادما تكاون الوثااائق 
والماتندات مث  الفواتي  وأوام  الي ا  واجالت الفواتي  والاجالت المماابية مث  ااج  

قااط، يجاا  علاا  المبيعاات وقااوائم الجاا د والااجالت الف عيااة األجاا   للماااابات إلكت ونياة ف
الماادقق تايياا  ماانهل التاادقيق ماان الماانهل التقليااادي الاا  ماانهل الكت ونااي ويطلااق علاا  هاااذا 

ويقوم هذا األالو  علا  التمقاق مان دقاة البياناات ، األالو  التدقيق من جال  المااو 
الممااااابية التااااي تمااات معالجتهااااا، نظااا ا  ان هااااذا الناااوع ماااان التااادقيق يجتباااا  وجاااود وعماااا  

باااة، وعاااادة مااا يفتااا د هاااذ  األاااالو  ان وماادة المعالجاااة الم كزياااة واألجهااازة إجاا ا ات ال قا
األج   تعم  بلو ة لميمة، إذ يت ا للمدقق التمقق من لمة المعالجات وال قابة بادا  

 .دقة المااو  عن
ييتم  التدقيق بوااطة :  Auditing by the Computerالتدقيق بواسطة الحاسوب  -3

ة مان التقنيااات وغالباا  مااا يياا  اليهااا بتاام تقنيااات التاادقيق الماااو  علاا  مجموعاة متنوعاا
كمبيوت  لااي ة لماااعدة  ، وعادة  ما تتضمن ااتجدام أجهزة(CAATs)بوااطة المااو  

في عملية التدقيق، ( IT)و يقوم هذا األالو  عل  ااتجدام تكنولوجيا المعلومات المدقق، 
ق التي كان يج  القياام بهاا يادويا ، ولام يعاد ألدا  بعد أعما  التدقي( IT)إذ يتم ااتجدام 

من المدققين اجتيا يا ، ويعد ام ا  ض و يا  وذلا ان معظم البيانات ألبمت ( IT)ااتجدام 
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موجودة إلكت ونيا ، ومن غي  المنطقي تموي  البيانات االكت ونية ال  يك  و قي إلغ اد 
يمكاان للماادقق و فااا ة عملياة التاادقيق، ة فعاليااة وكضاا و ي لزيااد( IT)التادقيق، وان ااااتجدام 

كاناات مكتوباة ماان أتنفياذ عملياة التاادقيق مان جاال  باا امل تادقيق جالااة بالماااو ، ااوا  
او ياااااتجدم الباااا امل لااااد  الومااااادة ااقتلااااادية موضااااوع التاااادقيق، او يمكاااان اااااااتجدام قبلااااه 

كااااون الب ناااامل العااااام الاااذي يااااتم تلااااميمه بواااااطة منياااااة المماااااابة او منظماااة أجاااا  ، ويت
الب ناامل العاام ماان مجموعاة مان باا امل الماااو  التااي تاؤدي معاا  وظااائف مجتلفاة لتياااي  
البيانات، ويمكن ولف هذ  الب نامل بانه معالل للبيانات ويتم اااتجدام بعاد التطبيقاات 
المعينة عل  نمو متك  ، مث  المعاينة العيوائية وتجميع األعمدة ال قمية، إذ يتم ب مجتها 

ي لااو ة أوامااا  فااي الب ناااامل، وماان مميااازات الباا امل العاماااة بانااه ياااتم تلاااميمها وتمثيلهااا فااا
بأالو  بايط لتالئم عم  المدققين في مالة تلقيهم ماتو  ضئي  من التد ي  العملي في 

اعاداد ب ناامل يمكان مان جاللااه القياام بعادد كبيا  ماان  فضاال  عاانمجاا  اااتعما  الب ناامل، 
، ويعااا  علااا  الب نااامل العاااام ةيم بااا امل جالااة متعاااددالمهااام لتالفاااي تمماا  تكااااليف تلاام

 .لهولي ا تفاع تكاليف التلميم األ
 :ال قميلتدقيق في األدن  يوضح أاالي  ا( 2) واليك 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  (2)شكل ال
 الرقميأساليب التدقيق 

 
 

 (58: 2221داود  ): الم در
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 التدقيق الرقميعملية المشكعت الم احبة لتطبيق   2-1-3-4
الباااااوي، ) ال قمااااي كمااااا يااااأتيالملااااامبة لتطبيااااق التاااادقيق ميااااكالت الأهاااام يمكاااان عاااا د 

2101 :41-40): 
إن من مزايا ااتجدام الماا  االكت وني في المماابة اجتلا  عدد  :مشكلة المركزية -1

الملفات ذات الناق المتعددة والموجودة في اإلدا ات األج   المجتلفة في ملف وامد 
ذا كانت الم كزية إمد  امات ااتجدام الماا  يوجد في إدا ة الماا  االك ت وني، وا 

االكت وني، فتنها عقبة أمام تمقيق فل  المهام في العم ، التي تمث  مج  الزاوية في 
 .الم اقبة والتدقيق، ولهذا فأن الم كزية تعب  عن إجال  في هذ  النقطة الهامة

لهم القد ة عل   ويظه  بوضو  أن مّيا  الماا  والمب مل ومهند  الليانة
ومن وجهة  ،معالجة الملفات في أماكنها عل  ومدات الماا  االكت وني بم ية تامة

نظ  أج   لهم القد ة عل  الا  والتالع  دون إمكانية اكتيافهم باألاالي  التقليدية 
 .في التدقيق

 

ئط يتم تجزين البيانات المماابية في النظام االكت وني عل  واا: مشكلة التخزين -2
ممانطة، مث  األي طة واااطوانات الممانطة، وا يجف  عل  أمد أن هذا األالو  
في تجزين البيانات يجتلف عن أاالي  القيد في الاجالت التقليدية، اوا  أكانت دفات  

وتعتب  الواائط الممانطة  ،كافة يومية أو دفات  أاتاذ، وفي الط ائق المماابية المع وفة
م ئية، وا تجدم األغ اد العملية للتدقيق، ميث يمكن من جال   غي كافة بأنواعها 

مال  ماا  أو اج   ااتجدام هذ  الواائ  نق  ماا  أو اج  معين من مكانه وا 
 .آج 

وبذلا يبق  المدقق بماجة إل  جدمات ميالي الماا  االكت وني، للتع ف عل  
ائط الممانطة التي تّجزن البيانات المّاجلة عل  األي طة الممانطة وغي ها من الوا

 .عليها البيانات والمعلومات المماابية، التي ايقوم المدقق بتبدا   أيه تجاهها
مجموعة من األوام  والتعليمات الموجهة إل   يعد ملطلح الب نامل  :مشكلة البرامف 3-

يا ة جدي  باإلالالماا  االكت وني ليقوم بتنفيذها عل  البيانات التي ايتم معالجتها، و 
، ومن نامية التدقيق الميداني ن لك  نظام مماابي يتم تيايله الكت ونيا  ب نامل أو أكث إ
مدقق النه يتعذ  إج ا  تدقيق يام  للب امل وذلا من نامية اقتلادية، ومت  لو كان فت

كفؤا  في التدقيق عند ااتجدامه مث  هذ  الب امل، إضافة إل  أن هذ  الب امل  الجا جي
أاااية أمام مدقق نا  بلاات إلكت ونية جالة وقد تمث  هذ  اللاات عقبة تعد أميا

وقتا   عدم مع فته بها أاااا ، ويمتاج اطالعه عليها الماابات ب  في بعد ااميان
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، فضال  عن توف   مع فة بكافة هذ  اللاات، التي يمتم  كتابة الب امل بها، وهذ  اضافيا  
 .اتم ا اللاات كثي ة كما أنها تتطو  با

كما تعز  الميكالت إل  انجفاد ماتو  المع فة لد  المدققين المااعدين في مجا  
المااو ، ونقص المما  من قب  المدققين، ولعوبة الممافظة عل  ا ية المعلومات 

 . الهامة، وزيادة عدد العاملين في مكات  التدقيق
 

 

 تحديات الرقمنة في مجال التدقيق 2-1-3-5
 تتجلااا يات التاااي تط مهاااا ال قمناااة فاااي مجاااا  التااادقيق، والتاااي هنالااا مجموعاااة مااان التماااد

 (Babayeva & Manousaridis, 2020, 20-21):باوتي
ملاف يجلااي يبتعااد عاان الو قااة الكالااايكية والقلاام  ،الادعوة إلاا  ملااف تع يااف ماادقق جديااد -1

 .. والتفوق إل  ملف أكث  منكة من النامية التكنولوجية
فاااادة مااان لجبااا ة واليااعو  القاااوي بالثقااة لإلالتكنولوجيااة وا المهاااا اتالماادققين اماااتالا  ضاا و ة -2

باإلضاافة إلا  بعااد  ،التكنولوجياات المتطاو ة والاا يعة الم كااة لمعالجاة البياناات وتقييمهااا
 :المها ات التكنولوجية ذات الللة

  ااتج اج البيانات المنظمة وغي  المنظمة من مجموعة وااعة من الملاد. 
 اوا  أكانت ذات عالقة أو اات التعام  مع قواعد البيان. 
   ااتجدام التقنيات اإلملائية وب امل التمليالت المتطو ة لتموي  البيانات األولية إل

 . ؤ  قيمة
  فهم كيفية ااتجدام التمليالت لتنفيذ تمليالت دقيقة للمجاط  واكتياف المجاات التي

 .تتطل  المزيد من التدقيق
  تملي  البيانات المعقدة بط يقة مقنعاة وأبااط علا   اافادة من أدوات التلو  إلظها

 .هامد اوا  لفهم
 :مجموعة من األمو  اإلضافية هي يمتاج المدققون في الماتقب  إل عالوة عما ابق، 

المهاا ات والقاد ات علا  تنفياذ العملياات بياك  مااتم  إلا  مااتو  معاين ماع المفااظ علاا   -1
 .أعل  ماتويات اللدق واااتقاللية واليا

 .تكالااتجدام الجب ة والمنطق وم  الميلقد ة عل  اكتاا  و ا -2
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مجتلفااة، اكتياااف العواقاا  الماااتقبلية،  ااتفااادة ماان الجباا ة الماليااة فاي مااقاد ة علاا  ااال -3
نتاج أفكا  جديدة  .وا 

التعاااااا ف علاااااا  التقنياااااااات والمهااااااا ات والمما اااااااات والتقنياااااااات ال قميااااااة المديثااااااة والمتطاااااااو ة  -4
 .وااتجدامها

، والااايط ة عليهااا وااااتجدامها فااي المهااام هاامالمميطااة ب مياااع الالتعاا ف علاا   القاد ة علاا  -5
 .والايط ة، والمفاظ عليها

إمكانياااة التنباااؤ باااالتطو ات المااااتقبلية بياااك  موثاااوق مااان جاااال  ااااااتدا  علااا  المقاااائق  -6
 .والمقائق المالية، ومعالجة الفجوات المع فية من جال  التفكي  اإلبداعي

فاااي ااتكياااف امتياجااات المااااتهلا، وتمقيااق نتااائل قابلاااة لإلزالااة، وتولياااد المهااا ة وال غبااة  -7
 .القيمة

 

 التدقيق الرقميإعتماد مسؤولية المدقق الخارجي في ظل  2-1-3-6
بااين المعهااد األم يكااي للمماااابين القااانونيين بااأن علاا  الماادقق أن يأجااذ بنظاا  اإلعتباااا  

يق لمعالجاة المعلوماات الممااابية الط ائق التي تاتجدمها الومدة اإلقتلاادية الجاضاعة للتادق
عند التجطيط للتدقيق ألن هذ  الط ائق تؤث  عل  تلاميم النظاام الممااابي وطبيعاة ال قاباة 
الداجلياة، كاذلا فاتن ماد  إااتجدام الماااو  فاي المعالجاات الممااابية المهماة ود جاة تعقيااد 

 .هذ  المعالجات قد تؤث  عل  طبيعة وتوقيت ومد  إج ا ات التدقيق
من المدقق تطل  مما يالتدقيق،  ةالمقيقة، إن إاتجدام المااو  يك  تمديا  كبي ا  لمهنو 

التاي ماان  األجطااا  والتالعبااتالكياف عان أاااالي  و مع فااة وافياة بالماااو  أن يكاون علا  
، كماا إنهااا تااتلزم مان المادقق إاااتنباط أااالي  لتوثياق العملياات إلاااتجدامها الممكان تم ي هاا

لااه، ومماااا يزياااد األمااو  تعقيااادا  هااو إااااتجدام أااااالي  المعالجااة المبايااا ة فاااي كتثباتااات فاااي عم
التاي مان جاللهاا يمكان تادوين المعلوماات   On- Line Processing Systemsالماااو  

: 0224القياااي، )ومموهاا بلااو ة مبايا ة وماان جاال  الممطااات الط فياة دون أي أثاا  ماادي
40.) 

ا  ال أي الفني الممايد ا تتاي  تبعا  لتاي  ط يقاة إلبد دققولية المؤ يمكن القو  بأن ماو 
عداد الدفات  والاجالت يلتازم بتتبااع معاايي  دقق ن الماإبمعنا   ،تياي  البيانات المماابية وا 
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يااادويا  أو إلكت ونياااا ، وتتعلاااق  المتعاااا ف عليهاااا ااااوا  تااام تيااااي  البياناااات الممااااابية تاادقيقال
التي يتم تيايلها إلكت ونيا  بعدم تواف  ك  مقومات ماا  البيانات  تدقيقالميكلة ال ئياة عند 

وتتمثاااا  هاااذ  المقومااااات فااااي المااااتندات المؤيااااد  للعمليااااات والقياااود المثبتااااة بالاااادفات   تااادقيقال
والاجالت، والتي قد ا تتواف  بيك  كام  فاي نظام التيااي  اإللكت وناي للبياناات التاي تقاوم 

زالاااة وتماااديث الملفااات دون وجاااود أي دليااا  ماااادي ملمااو  يؤياااد مااادوث هاااذ   علاا  إثباااات وا 
مطابقااة الماااتندات مااع مااا هااو مثباات  الماادققالتاييا ات وفااي مثاا  هااذ  األمااوا  ا ياااتطيع 

 يفقاد التادقيقبدفات  اليومية واألاتاذ وبذلا  الماابي تدقيقكما يتعذ  عليه إج ا  ال ،بالدفات 
 نظامبفماص وتقيايم  دققاد اهتماام الماويازد ،ويقا  اإلعتمااد علياه دي أهميتاهالمااتنو المااابي 

التقليدية لم  تدقيقوبالتالي فتن إج ا ات ال ،  ال قابة الداجلية في ظ  تياي  البيانات إلكت ونيا
بالمع فاة  مادققتعد تالئم نظم التياي  اإللكت وناي للبياناات وتطلا  ذلاا ضا و ة أن يتاالح ال

 تادقيق قاباة الداجلياة وبالماداج  المجتلفاة للوالد اياة ببيئاة المااابات اإللكت ونياة وباتج ا ات ال
 تادقيقلل إلنتبا  إلا  أن المفااهيم األااا ، ويج  لفت اظ  التياي  اإللكت وني للبيانات في

ااااوا  فيمااااا يتعلااااق بمعااااايي  الم اجعااااة المتعاااا ف عليهااااا أو أدا  وقواعااااد الااااالوا المهنااااي أو 
نما يكمن ااجتالف في ط  ا تجتلف بنوعية تياي  ا دققالمائولية القانونية للم ق ائلبيانات وا 

ج ا ات ال  . تدقيقوا 
بأن الماؤولية النهائية إلعتماد ب امل المااو  كافة التي ( 213: 0222جمعة، )وي   

تاااتجدمها الوماادة اإلقتلاااادية فااي معالجااة البياناااات علاا   ئااي  قاااام معالجااة البيانااات، أماااا 
ج ا ات اليمة إلعتماد الب امل والتعدي  فيها، المدقق فتتمث  ماؤوليته في التمقق من وجود إ

ن موظفي الماابات يتبعون هذ  اإلج ا ات جال  عمليات معالجة البيانات المماابية  .وا 
 ججل

 مدخل نظري -(اللكترونية)الرقمية بات أدلة اإلث 2-2
 الرقميةمفهوم أدلة اإلثبات  2-2-1

ملاداقية  بياأنومادة اإلقتلاادية ياع  المدقق إل  الج وج با أي فناي مماياد ماو  مازاعم إدا ة ال
ثباتاااات  وموثوقيااة مااا تنياا   ماان قاااوائم، ولكااي يااتمكن ماان أدا  عملااه بدقاااة وجاا  عليااه جمااع قاا ائن وا 
لجمياع األمااداث اإلقتلااادية داجاا  الومادة، وهااو مااا يعاا ف بأدلااة اإلثباات فااي التاادقيق، ويقلااد بهااا 

عليها المدقق  يعتمد والتي المنيأة، في ااقتلادية األمداث وقوع تثبت التي والق ائن الوثائق جميع"
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 الملاداقية وماد  المالياة الوضاعية ماو  إبادا   أياه عناد مبايا  وكادلي  مبايا  بياك  الجاا جي
ف بأنهاا كماا تعا َّ ، (221 :2104 ،عياياي ويااهد)، "ااقتلاادية واامداث العمليات لهذ  واليفافية

ماا يتعلااق بمطابقاة مااا عا د ماان معلومااات كا  مااا مان يااأنه أن ياؤث  علاا  مكام وتقاادي  الماادقق في"
 (.304: 2112لطفي، " )مالية للمقائق اإلقتلادية

 ناواعاأل مان نوعاا   يااتجدم أن للمادقق يمكان عاماة وبلافة ،عديادة أياكاا   اإلثباات أدلاة تأجاذ قدو 
 :(90-91: 2102جميلة، ) اوتية
 بلاو ة الملموااة لاو األ مان ألا  عاد أو بملا  المادقق قياام باه ويقلاد :المـادي الفحـص 

 يمكان اناه كماا والنقدياة المجازون، مان كا  بفماص اودلاة مان الناوع هاذا يا تبط ماا وغالباا   مادياة
 .ملمواة ثابتة وألو  القبد وأو اق المالية، و اقاأل وجود من التمقق في أيضا ااتجدامه

 للتمقق ق مات ثالث ط ف من يةو يف أو مكتوبة اإلجابة المدقق ااتالم ابه ويقلد :الم ادقات 
 ثام أوا   للعميا  المادقق مان يكاون الطلا  وهاذا المادقق، طلبهاا أن اابق معينة معلومات دقة من

 .للمدقق مباي ة الطل  عل  ي د أن ماتق  ثالث ط ف من العمي  يطل 
 مان للتمقاق العميا  وااجالت مااتندات من بفمله المدقق يقومأن  بها المقلود :المستندات 

 فاي تمادث عملياة كا  ألن ونظا ا المالياة باالقوائم موجاودة تكاون أن يجا  أو موجاودة معلوماات
 يناد ج المااتندات مان كبيا  كام الافهنا واماد، بمااتند قا األ علا  مدعماة تكاون العميا  منياأة
 .اإلثبات أدلة من النوع هذا تمت

 يةمعقول مد  لتقييم مثال   كالنا  والعالقات المقا نات ااتجدام به ويقلد :تحليلي فحص إجراء 
 ال بح هام  مقا نة ذلا عل  وكمثا  ،المالية القوائم في ظاه ة أج   بيانات أو معينة أ لدة

 .الاابقة الانة في مثيلتها مع المالية الانة في
 عان العميا  مان يةو ياف أو مكتوباة معلوماات علا  الملاو  وتعناي :العميـل مـن ستفسـاراتاإل 

 لاد  العااملين إل  اوائلة هذ  توجه ما ادةوع، المدقق بوااطة له أائلة مجموعة توجيه ط يق
 نظا ا   اوجا   اودلاة مان لاالمية أقا  اتفااا اتاإل تعتبا  وعموماا  ، مجتلفة مجاات في العمي 
 تكفاي ا وبالتاالي ،العميا  ألهاوا  وفقاا للتمياز ع ضاه ثام ومان مااتق  من ملاد  ليات ألنها

نما الماابات تدقيق مهمة في للمدقق ومدها  .أج   بأدلة تدعيمها نم بد ا وا 
 الماابية الدقة من التمقق بهدف الدلي  لتوفي  اإلج ا  هذا ياتجدم :الحسابية العمليات إعادة 

 بعاد تفالاي  جتباا إ ذلاا مثاا  مااابية، عملياات علا  بناا    تتمادد التاي المااابات أل لادة
 اجلت بأنها التأكد مع المجزون إل  واإلضافات المبيعات، قوائم ومجموع ،ندثا كاا الماابات

 .بها الجالة الاجالت في المبالغ بنف 
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 قد فمثال   مالمظتها، ط يق عن معينة أائلة تقييم في المدقق مااة ااتجدام وتعني :المعحظة 
 علا  والوقاوف الموجاودة لاو األ بعاد لتفقاد العميا  ملانع فاي تفقدياة بجولاة المادقق يقاوم

 يقوم يجص ك  أن من للتمقق المماابية بالمهام قائمينال ف اداأل عم  وتفقد التيايلية، مالتها
 .فعال   له الموكلة بالمهام

 

يعتماد  (المي وعية)عند قيام المدقق بتنفيذ  قابة  لذك   من قب  البامثان، إنهيا ة ومما تجد  اإل
ناات او عادم مطابقتهاا وبعاد جماع البيا جاطئاةج ا ات الفنية التفليلية لتقيايم مجااط  البياناات الاإل

ومن عة وتثبيت اااتيضامات وال دود، توجيه ااتفاا ات ال  الجهة الجاض المدققالجاطئة يتول  
جال  تنفيذ اجتبا ات االتزام وااجتبا ات الجوه ية يمل  المدقق عل  أدلة وق ائن كافية ومناابة 

ي دلياا  التاادقيق تمكناه ماان الولااو  إلاا  نتااائل معقولاة يعتمااد عليهااا فااي إباادا   أياه وفقااا لمااا و د فاا
ويتم  بط المعلوماات المتعلقاة بتجطايط عملياة التادقيق  ،المعايي  األاااية للتدقيق( 3)م المملي  ق

مااع ب نااامل التاادقيق وتوضااح او اق العمااا  طبيعااة ونطاااق اجاا ا ات التااادقيق التااي تاام تنفيااذها وياااتم 
 (.الملف الجا ي)تجميع متطلبات التدقيق كافة في ملف المهمة ال قابية 

ضااامن  المعتماااد مااان قبااا  هاااذا الاااديوان علااا  اناااه يؤكاااد مااانهل التااادقيق وفاااق ااااالو  المجااااط و 
ضاا و ة الملااو  علاا  الاادلي  ماان ملااد  جااا جي  هااوالياا وط الواجاا  تواف هااا فااي ادلااة ااثبااات 

ماتق  عن الومدة  ااقتلادية اذ يمكن ااعتماد عليه بد جة اكب  اغ اد التدقيق كما ان اادلة 
في ظا  نظاام االيم وقاوي وفعاا  لل قاباة الداجلياة اقاو  فاي ااثباات مان اادلاة فاي ظا  التي تجمع 

نظاام  قاباة ضاعيف وتعاد اجتباا ات التفالاي  ضامن ااجا ا ات التمليلياة ااكثا  مالئماة للملاو  
  .عل  دلي  تدقيق لبعد التأكيدات 

لاة اثباات عناد تنفياذ عناد الملاو  علا  اد لياا المهنا لالمادققين مما ااة ومن ااهمية بمكان 
لتكون المعلومات كاملة  هاقيتوثيتم ، و األهمية النابيةعمليات ال قابة عن بعد في ضو  المجاط  و 

ومفللة  للولو  إل  نتائل ال قابة وااتنتاجاتها وتولياتها بعد الملو  عل  أدلة  قابة مناابة 
 .وفي الوقت المناا  وكافية 

علا  أناه ينباااي  "التأكياادات الجا جياة" 0919اإلنتواااي  قامكااد معياا  أ ذاتاه، فقاد وفاي الااياق
عل  المدقق أن ُيمدد ما إذا كان ااتجدام الملادقات الجا جية ض و ي للملو  عل  أدلة تدقيق 

وعناد قيامااه بهااذا التمدياد، ينباااي علاا  المادقق أن يقااوم بد ااااة  كافياة ومالئمااة عناد ماااتو  التأكيااد
  ذلا الماتو  وتمدياد كيفياة تجفايد أدلاة التادقيق مان إجا ا ات جط  التم يف الهام والمؤث  عل
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تدقيق أج   ُمجطط لها، لجط  التم يف الهاام والماؤث  علا  مااتو  التأكياد إلا  مااتو  مانجفد 
 .مقبو 

ن ملداقية أدلة التادقيق تتاأث  بملاد  الملاو  المعيا  في فق اته التوضيمية إ كدأفقد كذلا 
 .و  عليهاعليها وطبيعتها وظ وف المل

عااااد تُ لااااة اإلثباااات بالمال مااااة والكفاياااة، إذ دتمتااااز أ ينباااااي أنفتناااه ، ذي لاااالة مااان جاناااا  آجااا 
ن يكون ذا أالمال مة المؤي  الذي يقا  به نوعية هذا الدلي ، ومت  يتميز الدلي  بأنه مالئم يج  

مااااااابات اف التاااادقيق المتعلقااااة بالمعاااااامالت أو أ لاااادة الهااااادة متلااااالة بهاااادف أو أأهميااااة وموثوقياااا
التولا  إلا  مال مة ياااعد المادقق بياك  كبيا  فاي  ن الدلي  األكث واإلفلامات ذات العالقة، وا  

تتاأث  الثقاة بطبيعااة ، كماا ون دلياا  ااثباات موثاوق باهأن البياناات المالياة مقبولاة، كماا يجا  ان يكا
ماااتق  علياه مان ملاد  ثبااات الاذي ياتم الملاو  ثباات، فادلي  اإلملاد  الملاو  علا  دليا  اإل

باات موثاق ن يكون دليا  ااث، و يج  أكث  ثقة من ملد  جا جي غي  مع وفجا جي مع وف أ
يا  الموثقاة، ج  يكون اكث  ثقاة مان األدلاة غأو الكت وني او بأي يك  اوا  أكان في يك  و قي أ
هاا معتمادا  ثباات فتنهاا تتعلاق بكمياة األدلاة الالزماة التاي يقاوم المادقق بجمعاما بالنابة لكفاية أدلة اإل

فاااي ذلاااا علااا  جب تااااه وأمكاماااه المهنياااة فاااي جمااااع القاااد  الكاااافي مااان األدلااااة، وتتاااأث  كفاياااة األدلااااة 
باألهمياة الناابية للبناد ود جاة الجطا  التاي يتعاا د لهاا البناد موضاوع التادقيق، مياث توجاد عالقااة 

ل  المدقق جمع قد  ند معين فتن عط دية بين األهمية النابية والبند فكلما زادت األهمية النابية لب
والعكاا  بااالعك ، كااذلا كلماااا  كباا  ماان األدلااة والقاا ائن الممكنااة لاادعم  أيااه ماااو  لاامة ذلااا البناادأ

ن تزيد كمية األدلة الواج  الملو  عليها ع د البند لألجطا  الجوه ية يج  أمتماات تزادت إ
 (.042 - 042: 2109اليمنة، )

هنالاااا عااددا  مااان اإلعتبااا ات المهماااة التاااي  إن( 004: 2101الوقاااد وودياااان، )وياا   بعضاااهم 
 :يج  أن ُيعن  بها المدقق عند تقدي   لمد  وكفاية دلي  اإلثبات، وهذ  اإلعتبا ات هي

 .ض و ة ال بط بين دلي  اإلثبات والهدف الُممدد للتدقيق 2-2-1-1
جتيا  الدلي  األنا   2-2-1-2 ض و ة ال بط بين دلي  اإلثبات وبين العنل  مم  التدقيق، وا 

 .كفا ة واألكث 
م اعااااة األهمياااة الناااابية للعنالااا  وعالقتهاااا المتبادلاااة وتأثي هاااا علااا  نتيجاااة النيااااط  2-2-1-3

 .والم كز المالي
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 .ض و ة تواف  الثقة في ملد  الدلي ، أي الجهة التي تُقدمه 2-2-1-4
 .إجتيا  الدلي  الذي يوف  أكب  ثقة ويقين، مع م اعاة أن تكون تكلفتِه إقتلادية 2-2-1-5
ع بمااد  قااوة نظاام ال قابااة الداجليااة لتمديااد جطااة وب نااامل ضا و ة اإلطمئنااان واإلقتنااا 2-2-1-6

 .تدقيق اليم
 ولكان ،التقليادي التادقيق فايعناه  اإلثباات أدلاة مفهاوم جتلافا يوفاي مجاا  التادقيق ال قماي، 

 تكنولوجيا اتجدامإل كان ميث مدقق،ال عليه يعتمد أن يمكن الذي الدلي  طبيعة في كان ااجتالف
 هاذا إبا از ويمكان ونوعيتهاا اإلثباات أدلاة جماع إجا ا ات فاي كبيا تاأثي   الممااابة فاي المعلوماات

 :(92-90: 2102جميلة، )اوتي جال  من تأثي ال
 أو معالجتهاا أو إ ااالها أو تكوينهاا تام معلوماة أي  وتعناي :رقميـة أدلـة ظهـور 2-2-1-1

 تالعملياا لامة مان للتأكد المدقق عليها يعتمد والتي قميا   بها اامتفاظ أو تاجيلها
 الممااابية، الااجالت االكت وناي الادلي  ويتضامن، المالياة باالقوائم الاوا دة والقايم

 أج   معلومة وأي العمليات تثبت التي والوثائق اليومية ودفت  اوللية، الماتندات
 .الكت وني يك  عل 

 ال قمياة دلاةاأل علا  مادققال يعتماد لكاي :الرقميـة األدلة على مدققال اعتماد ضوابط 2-2-1-2
 :يأتي ما  اعاةم عليه
 ااولا  د جاةالب تتوقاف ال قمي الدلي  عل  عتماداا إمكانية مد  جيدا يد ا أن -1

 .الداجلية ال قابة فعالية عل 
 دلاةاأل علا  المعلوماات لتكنولوجياا المااتم  التاأثي  ماع جياد وبياك  يتعاما  أن -2

 .التقليدية
 ياتم التوثياق معظام حألب :المعلومات تكنولوجيا ظل في الكترونيان  المعلومات توثيق 2-2-1-3

 االكت ونياة والمعلوماات المكتوبة المعلومات يقب  أن المدقق عل  يبق  لذا الكت ونيا
 أمن تضمن التي الداجلية ال قابة إج ا ات ظ  في وذلا جيد يك  في ديةنمات كأداة

 تايي ها قابلية وعدم ومفظها المعلومات
  

 :الرقميةاإلثبات أدلة خ ااص طبيعة و   2-2-2
 :وفق اوتي (االكت وني)ال قمي يمكن اإليا ة إل  الجلائص التي تميز الدلي                      

والواط الذي يتواجد  ال قميالجالة للدلي   إن الطبيعة: دليل علمي الرقميالدليل  2-2-2-1
وهي بيئة إفت اضية غي  ملمواة، تجع  من الدلي  دليال  غي  مادي كذلا، فهو  به
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ماان بيانااات ومعلومااات علاا  هيئااة الكت ونيااة، ميااث أن  دلياا  غياا  ملمااو  يتكااون
العالم اإلفت اضي التقني هاو عاالم أعاد  متجللاون فاي التقنياة، وبالتاالي ا يمكان 

ا بأاالي  علمية وتقنية إالملو  عل  البيانات والمعلومات في ذلا العالم التقني 
ي، فتاتج اج الدلي  بهذ  الجالية بانه دلي  علم ال قميكذلا، وهو ما يميز الدلي  

ااتعانة بااجهزة بيئة التي نتل عنها، لذا يتطل  اايمتاج إل  بيئة ميابهة لل ال قمي
اااتجدام بااا امل مااااوبية مالئمااة لإلطاااالع عليااه أو إاااتج اجه فاااي  وادوات التقنيااة وا 

  .االي  علميةاهيئة ملمواة أو مادية، وهي تُعد من أ
نية العلم التطبيقي لواائ  وأدوات تم إجت اعها يقلد بالتق :دليل تقني الرقميالدليل  2-2-2-2

مان أجاا  تاااهي  مياااة الفاا د والمجتمااع، وهاي تقااوم علاا  أاااا  علمااي، مثلهااا مثاا  
 ال قمااايالااذي هاااو كااذلا دلياا  علمااي، لاااذا يمكاان إاااتنتاج إن الاادلي   ال قماايالاادلي  

ة أو يتمياز بانااه دليا  تقنااي إاااتنادا  إلا  الملااد  الاذي جااا  منااه وهاو البيئااة ال قمياا
التقنياة، مان جاال  ماتنتجااه التقنياة مان نبضاات  قميااة ذات طبيعاة ديناميكياة فائقااة 
الااا عة تنتقاا  باااين أجاازا  واااائ  التقنياااة وياابكات اإلتلااا  متعدياااة ماادود المكاااان 

 . والزمان الوامد
ييتم  علا  أناواع  ال قميإن ملطلح الدلي  : دليل متنوو ومتطور الرقميالدليل  2-2-2-3

ل قمياااة كافاااة والتااي مااان الممكااان تاااداولها تقنيااا  باااين وااااائ  تقنياااة وأيااكا  البياناااات ا
المعلومااات، فقااد يكااون مقاا و ا  أو مفهومااا  لأليااجاص مثلمااا يكااون عليااه الاادلي  فاااي 
لاااااااااااااو ة وثيقاااااااااااااة أو لاااااااااااااو ة مجزناااااااااااااة بجهااااااااااااااز ماااااااااااااااو  آلاااااااااااااي أو فاااااااااااااي الب يااااااااااااااد 

 (.211 -024: 2104المعم ي، )االكت وني
عاد هاذ  الجالاية مان أهام الجلاائص التاي تُ : ي عب الـتخلص منـه الرقميالدليل  2-2-2-4

عان أدلاة اإلثباات األجاا  ، مياث يمكان الاتجلص باااهولة  ال قمااييتمياز بهاا الادلي  
مااان األدلاااة األجااا   كااااألو اق ماااثال  بتتالفهاااا وم قهاااا لتجتفاااي معالمهاااا، ماااع لاااعوبة 

بياك  جاااص وكا  ماا يتعلاق بتكنولوجيااا  ال قمايناابتها لياجص معاين، إمااا الادلي  
ت بيااك  عااام، فتنااه كلمااا ماادث إ تباااط أو إتلااا  مااع ياابكة اإلتلااا  أو المعلوماا

وااايلة تقنيااة المعلومااات وبمعناا  إدجااا  لبيانااات معينااة، فتنااه يلاابح ماان اللاااع  
الاااتجلص مااان ذلاااا ولاااو اااااتجدمت أدوات الماااذف واإللااااا ، كماااا إن الاااتجلص مااان 
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ت المذف أو اإللاا  بتاتجدام األدوات المتواف ة في التقنية مث  جيا ا ال قميالدلي  
ن أمكن إتالفاه أو اإلزالة، ا تُعتب  من العوائق التي تمنع إات جاع الدلي ، ميث  وا 

بااهولة، فتنااه ياتم اااات جاعه، مياث أن الملفااات الممذوفاة تبقااي لمادة طويلااة بمالااة 
وهنالاااا باا امل متجللاااة ماان ذات طبيعااة الااادلي  التقنااي تمكااان يمكاان اااات دادها، 
ات جاع البيانات الملااة الجهات ذات العالق ة من الملو  عل  الدلي  الممذوف وا 

األثاا  اإللكت ونااي ا  مان جهاااز الماااو  الااذي تاام ماذف الاادلي  ماان جاللاه، إذ إن
 (.  09: 2109ممو وآج ون، ) يمكن إجفاؤ  بالكام 

األلا  إناه عناد إعاداد نااجة مان ممتاو  دليا  معاين  :قابـل للنسـ  لرقمـيالدليل ا 2-2-2-5
تكاااون مثااا  قاااوة األلااا  فاااي مجياااة إثباتاااه، ااااوا  أكاااان فاااي المجاااا  فاااتن قوتاااه لااان 

، إذ ا ال قمايعل  جالف الادلي   ةالتقليديالجنائي أم المدني، كما إن أدلة اإلثبات 
يمكااان الملااااو  علااا  ناااااق مااان تلااااا األدلاااة لتقااااديمها كااادلي  بااااديال  عااان األلاااا ، 

المازو  ولاي   فالمم   المزو  ا بد مان مضااهاته ماع األلا  عان ط ياق المااتند
فهااو دليا  يمكاان إاااتج اج  ال قمااينااجة لااه، إا إن ذلااا يجتلاف فااي مجااا  الادلي  

ناق منه مطابقة لألل  ويكون لتلا الناجة ذات القيمة العلمياة لأللا ، لاذا تُعاد 
هذ  الجالية ضمانة للمفاظ عل  الدلي  من الفقد أو المذف أو التايي  أو التلف، 

لنااق تكاون طباق األلا  ولهاا ذات المجياة الثبوتياة، وذلا من جال  ناق الادلي  
فالوثيقاااة الممفوظااااة علااا  هيئااااة ماااااتند فاااي جهاااااز المااااااو  اولاااي يمكاااان ناااااجها 
باهولة من األل  وتقديم الملف المناوخ كدلي  إثبات دون الماجة لتقديم األل ، 

ي، المعماا  )ويكااون لتلااا الناااجة ذات القيمااة العلميااة والمجيااة التااي يمتلكهااا األلاا 
2104 :024- 211  .) 
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 المبحث الثالث
  التدقيق ة تقاريرالعليا للرقابة المالية والمحاسبة وجودجهزة أللاإلطار النظري 

 
 

 نظرة عامة -للرقابة المالية والمحاسبة جهزة العليااأل 3-1
لا لما كان اإلاتجدام الفعا  لألموا  العامة ييك  أمد الدعامات األاا  من أج  مان إدا ة ت

األموا  وفاعلية الق ا ات اللاد ة عن الالطات المجتلة، فتن ذلا يتطل  أن يكون لد  ك  بلد هيئة 
عليا لل قابة المالية يكف  القانون ااتقاللها، وكأن وجود مث  هذ  الهيئات قد ألبح أكث  ض و ة نظ ا  لقيام 

عالن ليما بيأن المبادئ إ)، (تماعيجقتلادي واإلاإل)اطها الذي امتد إل  القطاعين الدولة بتوايع ني
ونظ ا  لعدم تمكن الدولة من مما اة مهام ال قابة بنفاها فقد ااندت ، (0: 0244اااااية لل قابة المالية، 

هذ  الوظيفة إل  أجهزة  قابية عليا متجللة وماتقلة عن الهياك  التنفيذية للدولة لكي تباي  
المنظمة الع بية لألجهزة العليا لل قابة المالية )ااتقاللهااجتلالاتها في ظ  ملانة وضمانات تدعم 

وتقدم تقا ي ها بنتائل  قابتها إل  الالطات العليا والتي يعية في الدولة ( 33-32: 2101والمماابة، 
 األجهزة المكوميةماتهدفة من ذلا بنا  نظام تقويم اليم لألدا  والماا لة الموضوعية عن نتائل إدا ة 

 .مللما  العا
وفي هذا الاياق تؤدي أجهزة ال قابة دو ا  ميويا  في ال قابة عل  الماابات والعمليات التيايلية 

الدلي  / المنظمة الدولية لألجهزة ال قابية العليا)المكومية وفي تعزيز اإلدا ة المالية الاليمة والماا لة
 نها تقدم، كما إ(2: 2112الدولية،  اإل يادي لألجهزة ال قابية العليا في مجا  ال قابة عل  المؤااات

ن أالتع ف عل  كيفية اي  األعما  داج  الومدات المكومية، والتأكد من في ابي  المااعدة إل  الدولة 
لتأكد من مد  تمقيق الومدات فضال  عن اللقوانين واللوائح والتعليمات المجططة،    طبقا  ملّ الموا د تُ 
األعما   من االمة تمديد نتائل مققمافظة عل  األموا  العامة والتبكفاية وفاعلية با د الم ألهدافها

والم اكز المالية وتماين معدات األدا  والكيف عن المجالفات واإلنم افات وبمث مابباتها وتدعيم 
لتفادي تك ا ها ماتقبال  في تلا الومدات  الاالبة لالنم افاتالواائ  العالجية  واقت ا الموج  منها 

 (.0: 0244، اااااية لل قابة المالية ئعالن ليما بيأن المبادإ)أم ااقتلاديةالجدمية 
تتلف األجهزة العليا لل قابة بأنها تاتند لقوانين مملية وتنتهل معايي  عالمية، والمقائق أدنا  تميز و 

 :هذ  األجهزة عن غي ها من المؤااات، وكما يأتي
 .ية موكلة بقوة القانونالعليا لل قابة هي أجهزة داتو   إن األجهزة 3-1-1
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مت ام ظالعليا لل قابة عل  مبدأ اإلاتقاللية والميادية مفا تم ص األجهزة 3-1-2 ا  عل  الملداقية وا 
 .الجهات الجاضعة ل قابتها وثقة الجمهو 

العليا لل قابة وثيقة مج  ووثيقة ب ا ة الذمة المالية عل  مناوبيها لضمان عدم  تتبن  األجهزة 3-1-3
 .ية في األمكامالملالح واااتقالل

إن الطة هذ  األجهزة ال قابية تاتمد من  أ  الالطة التي يعية في البالد لماجتها أن تكون  3-1-4
 . غي  ممدودة النطاق

تطلع هذ  األجهزة عل  تفالي  عم  المكومة وتاتطيع م اجعة ما يمقق  االتها، مما يجعلها  3-1-5
 .المدققون بالا يةتم ص عل  الا ية في العم  عن ط يق إق ا  انوي يتعهد به 

 

 أطلاق مان الادو  الادو ، فمان باتجتالف المالياة بال قاباة المتجللاة األجهازة مااميات وتجتلاف
ومانهم مان  ،(المالياة ال قاباة دياوان) عليهاا أطلاق ومنها مان ،(المماابات ديوان)أو (المماابة ديوان)عليها

 ولكان، وعلا  الا غم مان اجاتالف (9 :2103، د عزيناي( )الجهااز الم كازي لل قاباة المالياة )أطلاق علياة 
 المكومية األجهزة المالية عل  القيام بال قابة وهي مهامها طبيعة في تتفق ماميات تلا الجهات، إا إنها

  (.29-22:  2110بيناق، )التي يعية الالطة يدي بين المطاف في أج  إاتنتاجاتها لتضع والعامة
مؤاااة مكومياة مااتقلة و  اعل  جهة  قابية لمالية اإلتماديديوان ال قابة اوفي جمهو ية الع اق، ُيعد 

وماليا  وذات يجلية معنوية تهدف إلا  مماياة الماا  العاام مان إااا ة التلا ف وماااعدة الجهاات  إدا يا  
مما  ال قابااة فاي معالجااة مااات الجلاا  وتماااين أدائهاا، يعماا  علا  تزويااد المكوماة بالمعلوماااات الدقيقااة 

ليات المكومياة واألوضاع المالياة وتعزيز اإلقتلاد والكفا ة مان جال  القيام بمهام والموضوعية مو  العم
اااا ة ااااااتجدام ومكافمااة الفااااد وجياناااة األمانااة فااي المكوماااة  التاادقيق المالاااي واألدائااي وتقيااايم الباا امل وا 

 .الع اقية
 بعاد الع اقياة الدولاة فاي نيائتأ التاي ال قابياة األجهازة ولا أ مان المالياة اإلتماادي ال قاباة دياوان وُيعاد
وكاان يماا   أعماا  ال قاباة والتادقيق  0224لاانة (  04) ، إذ أا  بالقانون الما قم1921انة تأاياها

الماااالي والماااااابي للملااا وفات واإلياااا ادات المكومياااة علاااا  اجاااتالف أنواعهااااا، وتااادقيق المهمااااات واللااااوازم 
  مجم الدولة الع اقية وتنامي مجم اإلي ادات المتأتية اللناعية والتجا ية والتقنيات والت فيعات، ومع تطو 
( 22) بموجا  القاانون الما قم( دياوان ال قاباة المالياة)من الموا د النفطية في أواج  الااتينيات تام تأااي  

، وُعاااااّد هااااذا القاااااانون مالاااااة متطااااو ة فاااااي مجااااا  ال قاباااااة المالياااااة، إذ تواااااع فاااااي اجتلالاااااه 0224لااااانة 
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علااا  أعمااا   قاباااة األدا ، وأعماااا  ( ال قابااة علااا  اإلياا ادات والنفقاااات العامااةفضاااال  عاان أعماااا  )لييااتم 
المماابة القانونية للمنيآت اإلقتلادية المكومية، واليا كات المجتلطاة، والجمعياات التعاونياة، والنقاباات 

انوات،  والجمعيات المهنية، وقد دأبت المكومة الع اقية عل  إلدا  قانون جديد لل قابة المالية ك  عي 
ليتكيااف وضااع ال قابااة الماليااة مااع توجهااات المكومااة نمااو  0241لااانة( 22) إذ ألاد ت القااانون الماا قم

تياديد القبضاة الم كزياة علا  اإلقتلااد الع اقاي، وليمتاد عما  ال قاباة المالياة ليياتم  علا  الم افاق العاماة 
ماااع اجتلاااص الجهاااة  والمجتلطااة كافااة وفاااي بعااد األمياااان ياا كات القطااااع الجاااص وبماااا ا يتعااا د

بتيكي  لجنة لوضع قاانون جدياد للاديوان  0244القضائية أو التنفيذية، وبعد ذلا قامت المكومة في عام
الااااذي ( 0: 2114عبااااد، )0221لعاااام( 2) يمااادد لااااالمياته ونطااااق عملااااه فكاااان لاااادو  القاااانون الماااا قم

د ومثلهاا فاي الممافظااات، تعا د لتعاديالت عديادة اااتمدثت بموجبهاا اات دوائا  تادقيق م كزياة فاي باادا
تام  اام آلياة التعااون مااع  2112اانة( المنملاة) اللااد  عان االطة اائاتالف المؤقتاة( 44)ووفاق األما  

 (.كمفوضية النزاهة العامة، ومكات  المفتيين العموميين)الجهات ال قابية الجديدة الماتمدثة 
، قضت المادة 2119 ها لانة وبعد التايي  الايااي الذي يهدته جمهو ية الع اق ولدو  داتو 

دا يا  له يجلية معنوية ويعد أعل  ( 013) منه وبيك  ل يح بأن يكون الديوان هيئة ماتقلة  ماليا  وا 
( 30)هيئة  قابية مالية ت تبط بمجل  النوا ، وبهذا فقد لد  للديوان قانونه النافذ الم قم

ت التي تعزز من ااتقالليته اإلدا ية الذي ُمنح بموجبه العديد من اللالميا( المعد )2100لانة
والتنظيمية وباليك  الذي يااعدُ  عل  إنجاز المهام الموكلة إليه واألنيطة التي ي وم تقديمها للجهات 

و قة عم  قط ية مقدمة من )الجاضعة لنطاق  قابتِه اوا  أكانت هذ  الجهات ممولة م كزيا أو ذاتيا  
: لألمم المتمدة واانتوااي، بال انة ني ( 22)جمهو ية الع اق للندوةديوان ال قابة المالية ااتمادي في 

4.) 
ويتول  الديوان عمله ال قابي إنطالقا  من المهام واللالميات التي نص عليها قانونه الُميا  اليه 

بمد   إذ تهتم ااول  ،(واألدا  ،(النظامية)المي وعية)بيقيها  دا ات المكومية والقطاع العامعل  اإل أعال 
التزام تلا اادا ات بالايااات واإلج ا ات والقوانين والنظم والمعايي  ذات العالقة، والثانية بمد  التزامها 

كانت أوااقتلادية عل  وفق أهدافها، كذلا يقوم بال قابة عل  نظم المعلومات اوا   بالكفا ة والفعالية
ل  قانونه النافذ وتقديم نتائل  قابته بلو ة إاتنادا  إ اميدوية ام الكت ونية للتأكد من االمة إدا ة الما  الع

 .فضال  عن بقية ألما  المللمة ،دا اتل  تلا اإلإتقا ي  
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ل  و  ياهم بدو  كبي  في تماين اإلدا ة المالية العامة  فتن الديوان ،األاا  اتجان  هذ  المهما 
والقوانين واألنظمة والتعليمات لمعالجة ما  ل  ماتو  الطمو  عن ط يق د ااة التي يعاتإباألدا   لإل تقا 

تمقيق غاياته المنيودة القائمة عل  ضبط  يكف وبما ، اللميمة اتقت ا  المعالجا  يوجد بها من قلو  و 
تقوية أدا  الومدات المكومية وتماينه  عالوة  عل اإلنفاق ومماية الما  العام من الهد  واو  اإلاتعما  

عنب  وكاظم، )ة والفاعلية، مع بنا  إقتلاد متين للمجتمع والف د بلو ة عامةإل  أقل  ماتو  من الكفا 
2102 :2) . 

 وجودته التدقيق الخارجي تقرير 3-2
  المفهوم واألهمية -تقرير التدقيق 3-2-1

ن التق يا  يمثا  الم ملاة األجيا ة لعملياة التادقيق، فهاو قنااة اإلتلاا  ال ئيااة باين ما من يا في أ
ي وماااااتجدمي البيانااااات الماليااااة للجهااااة الجاضااااعة لتدقيقااااه، إذ إن الماااااؤولية األاااااا  المااادقق الجااااا ج

ماا إذا كانات البياناات المالياة ( الط ف الثالاث) للمدقق الجا جي تتمث  في أن يبين لألط اف الجا جية
قاد ع ضات بعدالاة ولادق ام ا، وذلاا طبقاا  للمبااادئ الممااابية المتعاا ف عليهاا والتاي تمثا  اإلطااا  

     (.011: ملطف ، بدون انة)اا  للمكم عل  عدالة ولدق الع د المن
 المااتجدمين قبا  مان البياناات هاذ  علا  عتمااداإل ود جاة الموثوقياة زياادة أجا  مان، و لاذلا
الزبدية )يتم اإلعتماد عليها بهذا اليأن  تامة اتقالليةا  و  كفا ة ذات جهة إل  ماجة فثمة ه،ل الجا جيين

و بمااااا )واااايلة اإلتلاااا  األولااا  تق يااا  المااادقق الجاااا جي  ُيعاااد، لاااذا (243-242 :2102والاااذنيبات، 
التاي يمكنهاا  المالياة البياناات ومااتجدمي الجا جي بالمدقق مثلةتوالم الماتقلة الجهة هذ بين ( الوميدة

ماان جااال  هااذا التق ياا  اإلطااالع علاا   أي المااادقق الجااا جي، كمااا ُيعااد هااذا التق ياا  المنااتل الململاااو  
 علاااا مماااا يعاااين أطااا اف عااادة ، (924: 2100جااادا  وآجاااا ون، )لمملااالة النهائياااة لعملياااة التااادقيقوا

اإلاتناد إليه عند إتجاذ الق ا ات المالية واإلقتلادية المجتلفة، ُمعتمدة  في ذلا عل  الثقة التي يضفيها 
ونتائل األعماا ،  المتضمن  أيه في مد  تمثي  البيانات المالية للوضع المالي الجا جي تق ي  المدقق

الومااادة وفيمااا إذا كانااات تلاااا البياناااات قاااد وضاااعت علااا  وفااق المتطلباااات القانونياااة التاااي تجضاااع لهاااا 
تلاا  إدا ة علا  القاائمين أدا  علا  لل قاباة المهماة اولياات مان ُيعاد أناه كماا، مما  التادقيق اإلقتلاادية

 .(221: 2102أبو الهيجا  والمايا،)الومدة
وآجا ون،  ممماود)المادقق الجاا جي لألطا اف المااتفيدة بماا ياأتي  يا تق أهمياة تلجايص ويمكان

2100 :022) 
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 لعملياة النهاائي المناتل بعّد  الجا جي ذاته للمدقق جالة أهمية المدقق تق ي  يكتا  3-2-1-1
 وأداة عليهاا، المتعاا ف التادقيق أعمالاه وفاق معاايي  إنجااز علا  والمؤيا  التادقيق

وبالتاالي  الومادات اإلقتلاادية، فاي الملالمة أللاما  المماياد الفناي لتولاي   أياه
  .التدقيق عملية جودة عل  يؤث  إمتياجاتهم، مما تعك  التي أفعالهم  دود من اإلفادة

 مضاافة قيماة للومادة اإلقتلاادية المالياة التقاا ي  بياأن المادقق الجاا جي تق يا  يمقاق 3-2-1-2
 أو إاتياا ية أو مالياة مؤاااات ااوا  أكاانوا الماا  ااوق فاي والمتعااملين أللامابها
الاذي  المادقق الجاا جي  أي جاال  مان ممتملاين مااتثم ين أو ممتملاين مق ضاين
 ود جاة المالياة التقاا ي  فاي الاوا دة المعلوماات ونوعياة جاودة ماد  تمديد في يااعدهم
 .إتجاذ ق ا تهم في عليها اإلعتماد

 لومدة اإلقتلااديةا في العليا اإلدا ة وفا  مد  الجا جي مؤي ا  عن المدقق تق ي  يقدم 3-2-1-3
 المالا، عن وكيال   بعّدها للومدة الموا د ااقتلادية إدا ة في بماؤولياتها التدقيق مم 
 عاماا ، قباوا   عليهاا والمقبولاة المتعاا ف الممااابية بالمباادئ إلتزامهاا ماد  عان فضاال
 قتلاديةللومدة اإل المالية القوائم إعداد عند الدولية أو المملية المماابة معايي  وكذلا
اااويد )ألنياطتها  المنظماة والتياا يعات واللااوائح بااالقوانين ماد  إلتزامهااا وأجيا ا  

 (.01: 2104والميهداني، 
 

 الخارجي التدقيقسمات وعنا ر تقرير  3-2-2
مجلااا  المعااااايي  الممااااابية وال قابيااااة فااااي )باااااوتي  اااامات تق ياااا  المااادقق الجااااا جييمكااان إجمااااا  
 :(3-2: 0222، (2)دلي   قم / جمهو ية الع اق

ياااامال  بميااث يمتااوي علاا  جمياااع  الجااا جي يجاا  أن يكاااون تق ياا  الماادقق :الشــمولية 3-2-2-1
المعلومات وثيقة الللة والمطلوبة لتمقيق أهداف ال قابة المالية وجع  موضوع التق ي  

 .ولميمة ةمفهوما  بلو ة كافي
كاااون تتطلااا  الدقاااة أن تكاااون البيانااات المع وضاااة فاااي التق يااا  لاااميمة وأن ت :الـدقــــة 3-2-2-2

اإلاااتنتاجات مولاااوفة بياااك  واضااح وممااادد، كماااا يجاا  أن تااااتند اإلااااتنتاجات إلااا  
ن ممتوياتاه موثاوق بهاا ويمكان أالبيانات المالية وذلاا بهادف إقنااع مااتجدمي التق يا  با

 .اإلعتماد عليها
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تقتضي الموضوعية أن تكون لياغة التق ي  متوازنة من ميث الممتاو   :الموضوعية 3-2-2-3
المقاائق بأماناة وبعيادا  عان أي  الجاا جيي أن ُيعا د تق يا  المادقق واألاالو ، إذ ينباا

تضلي ، بميث ياتع د نتائل ال قابة بمنظو  واقعي ومالئم، وهذا بدو   يعني عا د 
 .تلا النتائل بلو ة ممايدة وموثقة

يتطلا  الوضاو  أن يكاون التق يا  ااه  القا ا ة والفهام ويجا  إااتجدام اللاااة  :الوضـوح 3-2-2-4
ن تطلا  األماا  ذلااا فيجاا  تع يااف الملااطلمات  المبايا ة وغياا  الفنيااة فااي التق ياا ، وا 

ن التنظيم المنطقي  الفنية واإلجتلا ات غي  المألوفة في مالة إاتجدامها في التق ي ، وا 
والااليم لماادة التق يا  وتااوجي الدقاة عناد عا د المقااائق وتكاوين اإلااتنتاجات هاي ماان 

  .ي وط الوضو  والبيان
ا ، يجاا  أن يتضاامن إقت امااات مد واااة وُمعباا  عنهاااا ن التق ياا  بَنااالكااي يكااو  :اإليجـــاز 3-2-2-5

بت كياااز ا ياااؤث  علااا  وضااااو  المعنااا  وتمقياااق الهااادف ماااان المالمظاااة وبأاااالو  جيااااد 
 .لمعالجة األجطا  وأوجه القلو  والضعف التي تمت مالمظتها

  ي يتايحفي وقت مبك  ومناا  لكا الجا جيوتعني إنجاز تقديم تق ي  المدقق  :التوقيت 3-2-2-6
 .فادة منهلاالبية الماتجدمين اإل

أن يتأكااد عماااا إذا تاام إتجاااذ إجااا ا ات كافيااة ماان قبااا   الجااا جيعلاا  المااادقق  :المتابعــة 3-2-2-7
 .ن تق ي   للانوات الاابقة ومن ثم اإلبالغ عنهاأالجهة الجاضعة لل قابة بي

 

 في ظل القوانين والمتطلبات ال ادرة في جمهورية العراقالخارجي تقرير المدقق  3-2-3
ماابات الي كات وفق أنواعها، بتدقيق  الجا جي المدققالزمت القوانين النافذة في جمهو ية الع اق  

وفاق متطلباات قاانون اليا كات  (العاماة والمجتلطاة)مااابات اليا كات الع اقياة إذ أاندت مهمة تدقيق 
إل   0224/ نةلا( 0)وتعليمات النظام المماابي للي كات  قم( الُمعد )0224/لانة( 22)العامة  قم

، بينماا أااندت مهماة (المتمثا  باديوان ال قاباة المالياة اإلتماادي)المدقق الجا جي فاي القطااع المكاومي 
إلا   "الُمعاد " 0224/ لاانة( 20)قاانون اليا كات الع اقاي  قام وفاقالجالة  ماابات الي كاتتدقيق 

 .المدقق الجا جي في القطاع الجاص
عااددا  ماان يلمااظ أنااه ضاام  "الُمعااد " 0224/ لااانة( 20)قااي  قاامقااانون الياا كات الع اومان إاااتق ا  

ماان القااانون أعااال  ( ثانيااا   /033)المااادة أياا ت، إذ الجااا جي النلاوص القانونيااة بيااأن تق ياا  الماادقق
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يوماا  مان تاأ يق اإلنتهاا  ( 31)تق يا ا  إلا  المنياأة عان المااابات جاال  المادقق الجاا جيعلا  أن ُيقادم 
أن يُااادلي ب أياااه ماااو  المااااابات  المااادقق الجاااا جيعلاا   باااأن( 032)الماااادة قضاااتكماااا ، ماان إعااادادها

الجتامياة للمنياأة المااااهمة أماام هيئتهاا العامااة، ويجاوز ذلاا فااي اليا كات األجا  ، وفااي كا  األمااوا  
 :هيماائ  عدة  دققينباي أن يتناو   أي الم

امياااة ومااااد  ماااد  ااااالمة مااااابات المنيااااأة ولااامة القاااوائم الاااوا دة فااااي المااااابات الجت 3-2-3-1
الااما  لاه بااإلطالع علا  المعلوماات التاي طلبهاا عان نيااط المنياأة ماع بياان  أياه فااي 

 .تق ي  مجل  اإلدا ة
مااد  تطبياااق المنيااأة لأللاااو  المااااابية الم عيااة وبياااك  جااااص تلااا المتعلقاااة بمااااا  3-2-3-2

لتزامات المنيأة  .الدفات  والاجالت المماابية وعملية ج د الموجودات وا 
اابات الجتامية عن مقيقة الم كز المالي للمنيأة في نهاية العام ونتيجة مد  تعبي  الم 3-2-3-3

 .أعمالها
 .أمكام هذا القانون وعقد المنيأةمد  تطابق الماابات مع  3-2-3-4
ما وقع من مجالفات ألمكام هذا القانون أو عقد المنيأة عل  وجه يؤث  في نياطها أو  3-2-3-5

ت قائماااة عنااااد تااادقيق الماااااابات م كزهاااا المااااالي، ماااع بيااااان ماااا إذا كاناااات هاااذ  المجالفااااا
 ".الجتامية

 

ل  جان  ذلا فقد  دليا  التادقيق ق  مجلا  المعاايي  الممااابية وال قابياة فاي جمهو ياة العا اق أوا 
اإلتماااد الاادولي معااايي  التاادقيق ذات اللالة واللاااد ة عان ماااتندا  إلا   0222عاام ( 2)  قاام الع اقاي

 وضاع وقاد كاان الهادف األااا  مانياناات المالياة، بياأن تق يا  المادقق ماو  الب (IFAC)للممااابين
لياغة قواعد وتوفي  إ يادات مو  يك  وممتاو  تق يا  المادقق الجاا جي هو للهذا الدلي   المجل 

الذي يلد  كنتيجة إلنجاز  عملية التدقيق بقلد إعطا   أي فني وممايد بالبيانات المالية، مع بيان 
ق في تق ي   مو  البيانات المالية الجاضعة ل قابته في ضو  ما أنواع ال أي الذي يعب  بوااطته المدق

 /مجل  المعايي  المماابية وال قابياة فاي جمهو ياة العا اق)تاف  عنه نتائل التدقيق التي تول  إليها
 (.0: 0222 ،(2)دلي  التدقيق  قم

 إعماام تضامنلية ألد ت دائ ة اليؤون الفنية والد ااات في ديوان ال قابة المافضال  عن ذلا فقد 
أنماااوذجين لهيكلياااة تق يااا  المااادقق األو  ماااو  البياناااات المالياااة لاااإلدا ات المطبقاااة للنظاااام الممااااابي 
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وقاااد المكااومي، أمااا الثاااني فكااان مااو  البيانااات الماليااة لااإلدا ات المطبقااة للنظااام المماااابي المومااد، 
 . قهالد ت امقا  عدة تعديالت تتعلق بأنموذجي الهيكلية المعتمد تطبي

 

 جودة تقرير التدقيقلمحة عن  3-2-4
: 2102مينااا، )فااي الظا وف العادياة دائمااا  إلا  تمقيااق الجاودة -مكامااا  وممكاومين -يااع  الناا  
ذلا الملطلح الذي غدا ممط إهتمام الجميع في اوونة األجي ة، وألبمت الومدات اإلقتلادية ( 34

ية وجالاة  مااع إجتياا  العولمااة إجتيامااا  ا علا  إجتالفهااا تضاعه نلاا  أعينهاا لتمقيااق الميازة التنافااا
 (.0120: 2102ال فاعي وآج ون، )يبقي وا يذ 

 يلاااع  مفهاااومكونهاااا لاايغ كثيااا ة ب( الجاااودة)لااااغ علماااا  العلااا  والبااامثين تع يفااااتهم فاااي  ولقااد
 اااااتعمالها،إ ااااياق عااان اتوجااااد بمعاااز  الجاااودة ألن، قياااااه كيفياااة علاااا  تفااااقإ وا يوجاااد بدقاااة تمدياااد 
 من ما  الا دبو  عليها المكم منه يطل  الذي اليجص نظ  ما  وجهةب تتباين مولها امواألمك
ماان  اباد ذلاا وماع تميزهاا، ود جاة مااتواها تماادد م كباات كثيا ة للجاودة نأ عان فضاال   المكام، إلادا 
أبااااو زينااااة، ) عليهاااا الملااااو  تقييمهااااا أو أو قياااااها يلااااع  ذلااااا دونمااان  إذ بدقااااة، مفهومهااااا تمدياااد
فهاااا بعضااااهم أنهاااا (2243: 2100 تتلااااف بجملاااة مااان الجلااااائص والمميااازات التااااي  تقاااديم"، وقاااد ع َّ

، (09: 2102 قااد، )، "تتجاوزهاا أو وتوقعااتهم الزباائن إمتياجااتتجعلهاا قااد ة علا  تلبياة امتياجاات 
المجمااوع الكلاااي للجلااائص التااي تااؤث  علااا  قااد ة ااالعة أو جدماااة "بأنهااا بينمااا ع فهااا بعضااهم اوجااا  

 (.23: 2114آ  م اد و مان، )، "ل  تكييف ماجات و غبات معينةمعينة ع
الااذي يياي  إلاا  ( Auditing Qualityجااودة التادقيق )اماا فاي مجااا  التادقيق فقااد ظها  ملاطلح

الجلائص التي يتميز بها ال أي المهني للمدقق الجا جي وبما يؤدي إل  إيباع إمتياجات ماتجدمي 
لقيود العملية واإلقتلادية لبيئاة التادقيق، وعلا  ذلاا فاتن إياباع هاذ  البيانات المالية، وذلا في مدود ا

اإلمتياجاات ُيعاد هاادفا  للجاودة والم يااد األااا  لتطااوي  وتمااين الاا أي المهناي للماادقق الجاا جي كلمااا 
ااممت باذلا القيااود العملياة واإلقتلااادية، كماا إن جعا  إيااباع إمتياجاات ماااتجدمي البياناات الماليااة 

ة جودة التدقيق يجع  مهنة التدقيق تميط بتمتياجاتهم وتعم  عل  إعادة النظ  بالمعاايي  مقيااا  لد ج
المهنياة بلااو ة مااتم ة وبمااا يكفا  تلبيااة تلاا اإلمتياجااات، مماا ياااهم بالنتيجاة فااي ااد الفجااوة باين مااا 
تقدماااااه المهنااااااة وبااااااين توقعاااااات ماااااااتجدمي البيانااااااات المالياااااة، وماااااان ثاااااام زياااااادة  ضااااااا  المجتمااااااع عاااااان 

 (.329: 2113مانين وقط ، )هنةالم
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ويا   بعضااهم إن الجااودة هااي د جاة لمجموعااة ماان الجلااائص األلالية لمتطلبااات التاادقيق، هااذ  
، (Reliability)، الموثوقيااااااااااااااااة(Significance)األهمياااااااااااااااة: الجلاااااااااااااااائص تياااااااااااااااتم  علااااااااااااااا  التاااااااااااااااوالي

، (Clarity)، الوضاااااااااااااو (Timelines)، التوقياااااااااااات(Scope)، النطاااااااااااااق(Objectivity)الموضااااااااااااوعية
ن جودة التدقيق إذ إ، Effectiveness (SAIs, 2004: 4-5)()، وأجي ا  التأثي (Efficiency)الكفا ة

كمهنااااة هااااي أعطااااا   أي ممتاااا ف مااااااتق  مالئاااام بيااااأن القااااوائم المالياااااة التااااي تكااااون مدعومااااة بأمكاااااام 
 موضاوعية، ولتمقياق هاذا الهادف، فاتن المادقق الجاا جي يجا  أن يمتثا  لاي  فقاط لمتطلباات التاادقيق
ولكاان للمتطلبااات األجالقياااة لضاامان الاااالمة والموضاااوعية والقااد ة الممت فااة والعناياااة الماااتمقة والثقاااة 

 (.BISs, 2008: 2)والالوا الممت ف
 الجاا جي عد جودة وممتو  التق ي  من العوام  المؤث ة في جودة التدقيق، إذ يعك   أي المادققوتُ 

داة ال ئيااة باين مهنااة ألضااعة للتادقيق وعادالتها، فهاو اووجهاة نظا   ماو  مقيقاة الكياوفات المالياة الجا
ناااو  وآجااا ون، )يااا   ، و (324 -322: 2100الق يياااي، )التاادقيق وجمهاااو  المااااتفيدين مااان جااادماتها

أنه يمكن المفاضلة بين ي كات ومكاتا  التادقيق مان نامياة الجاودة علا  أااا  لادق ( 02: 2114
تتعلاق بجلااو البياناات الماليااة مان األجطااا  الجوه يااة تقاا ي  التاادقيق اللااد ة عاان تلاا الجهااات والتااي 

إن ، كماا بأدا  عملية التدقيق بط يقة تؤدي إل  تجفيد التعاا د فاي الملاالح باين الماالكين واإلدا ة
فااي ظا  عاادم تماثا  المعلومااات باين اإلدا ة والمااالكين )فاي البيانااات المالياة الجااا جي إبادا   أي المادقق
  الماد مان قاد ة اإلدا ة علا  تم ياف البياناات المالياة إلجفاا  النتاائل الضاا ة يؤدي إل( عن أدا  اإلدا ة

ن لدق تقا ي  التدقيق تُعب  عن جودة عملية التدقيق، ويتمثا  لادق ، فضال  عن أبملالح المالكين
تقا ي  التدقيق في زيادة ممتواهاا بالناابة للمااتثم ين علا  نماو يت تا  علياه جعا  هاذ  التقاا ي  أكثا  

وماااااادة ة فاااااي مجاااااا  اإلعتماااااااد عليهاااااا إلتجااااااذ قااااا ا ات اإلاااااااتثما  فاااااي األو اق المالياااااة الجالاااااة بالفائاااااد
 .التدقيق وضوعماإلقتلادية 

 

نعكـ و األجهزة العليا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة  تقارير 3-3 التـدقيق الرقمـي  بإعتمـاد أدلـة اإلثبـاتفاعليـة  ا 
 تهاجودعلى تحقيق 

نفذها تال قابية التي  ابأهمية بالاة كونها تمث  المنتل النهائي لمهامهلعليا ال قابة ا تقا ي  أجهزةتمظ  
عما  أمتضمنة ال أي المهني والفني الممايد مو  االمة وعدالة البيانات المالية في التعبي  عن نتيجة 

قيمة  ، مما يضيففي فت ة مالية معينة وم كزها المالي في نهاية هذ  الفت ة االجاضعة ل قابتهالجهات 
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قد جضعت للتدقيق وفق معايي  التدقيق المتعا ف عليها وبما يؤمن ااعتماد لتلا البيانات كونها كبي ة 
 .المجتلفة اتجاذ ق ا اتهإعند من قب  ااألط اف الجا جية عليها 

أجهزة فأن  دا ة تعتب  الماؤولة عن اعداد وتقديم القوائم المالية وفق التاي ات الماللة،وميث ان اإل
عن  (قاموا بعملية التدقيق نمن جال  المدققين العاملين تمت لوائها مم)ال قابة العليا تعتب  ماؤولة 

ا مو  مد  قد ة ابدا   أيه هامن في القوائم المالية وادا  ال قابة الداجلية المطلو  قانونا   اعن  أيه التعبي 
 أي هذا الويكون  ،((Asein, 2007:56مالها بدقة وعدالة أع ةالمدققجهة تمثي  مالة الفي دا ة تقا ي  اإل

وتعتب  التاي ات في اعداد ( EUSAIs, 2004:21*)ضمن ليغ المعايي  المتعلقة بالقوائم المالية كك  
 متميزا   أدا   التقا ي  المالية وعالقتها بالقوائم المالية هي وامدة من التاي ات في بيئة األعما  التي تتطل  

 .القوائم المالية وتدقيقها في اعداد
من جهة، ولد   ماؤولية تنفيذ عملية التدقيق بأعل   ونتيجة لتطو ات العل  ال قمية، الواقعفي و 

أفض  في جوه ها من البي  في أدا  المهام المملة تُعد  ال قمية اوات، فتن م ات  المهنية والكفا ة
إل  قضا  معظم وقتهم في أدا  المهام المتك  ة  المدققونوعندما ا يمتاج  ،والقائمة عل  القواعد

يمكنهم ت كيز جهودهم عل  مهام أكث  تمديا وأهمية، وا ايما تلا المتعلقة بتقييم جط  و واألاااية، 
 لتدقيق المااباتهو اليك  الماتقبلي " التعاون بين اإلناان واولة"هذا ، مدوث أجطا  جوه ية

(Zhang, 2019 .) 
، ولكن تطو  ال قمنة، والقد ات المتزايدة عديدة لعقود تمليالت البيانات موجودا   كان ااتجداملقد 

تماما إطا   قد غي ا (Brown-Liburd & Vasarhelyi, 2015)للماا ، وظهو  البيانات الجا جية 
نيطة عندما يمدث ذلا ا يمكن أن تفيد عمليات  بعد وقوعه إل  عملية تدقيق تقليديالضمان من 

، والذي من يأنه تقديم ضمانة لهذ  األجهزة فما ، ب  تزيد أيضا بيك  كبي  من دقة المعامالتالتدقيق 
 .إلبدا   أي فني ممايد بيأن عدالة البيانات المالية

 
 

 
في وسط وشرق أوربا التي هي على العموم  (Supreme Audit Institutions SAIs)مجال  التدقيق العليا  *

 .(Audit Offices)أو مكاتب تدقيق (Courts of Audit)محاكم تدقيق 
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يلد   ، إذهو قد تها الممدودة عل  إلدا  أمكام مهنية اولةلجوا زميات  التمدي ال ئي إن 
 ،"لندوقا أاود"يج  توثيق ك  مكم  ئي  وا يمكن أن يكون ، و من األمكام المهنية  المدققون عددا  

ن كان ا يمكن ااعت اف بها  للمدققين  ااتكيافية ومع ذلا، يمكن لهذ  التكنولوجيا أن توف   ؤ  مت  وا 
 مهنيال مهإللدا  مكمللمدققين أداة داعمة  التدقيق ال قميوبالتالي، يمكن أن يلبح  ،كدلي  تأكيدي

 .بالجودة المنيودة
ياة مان القاوائم المال جاز ا  ن عدم نجا  اج ا ات التادقيق وعادم كفاياة مج جاتاه التاي ااتكون تف، وبالمقاب 

الجهاااة وهنااا يماادث الجطاا  علاا   ،المدققااة، هااي أااابا  لضااعف التعامااا  مااع التاياا ات فااي بيئااة األعماااا 
عناادما تكاون القاوائم المالياة تمتااوي علا  واماد أو أكثاا   ،وعلاا  التادقيق جلولاا   عموماا   لل قاباةالجاضاعة 

باااأن  كبياا ا   امتماااا  ا لاااماان التيااوهات التااي تجاااالف المعااايي  المماااابية، فااي مثااا  هااذ  المالااة ااايكون هنا
 .ة تنفيذ التدقيق وكفا مما يؤث  بالنتيجة عل  جودة ، يلد  المدقق  أيا  غي  مناابا  

 الانهل التكنولاوجي  هاا وفاقإل  إعاادة تلاميم عمليات جاللة القو ، إن مهنة التدقيق األن بماجة مااة
جااا ا ات، بااادا مااان اااااتجدام تكنولوجياااا المعلوماااات لموااابالمااالي ، إذ إن ذلاااا التااادقيق القديماااة ة جطاااط وا 

 ؤ  جدياادة عان الكيااان وبيئااة المجااط  التااي يتعاا د لهاا، وأن تمااان نوعيااة  اايمنح أجهاازة ال قاباة العليااا
تامح التكنولوجيا بتنيا  البيانات الضجمة التي يمكن التدقيق، كما اإلج ا ات التمليلية في جميع م ام  

والااذي ياااؤدي  ،مالت واأل لاادة الكامناااة و ا  البيانااات المالياااةماااو  المعااا الماادققينتمليلهااا لتماااين مع فاااة 
يعازز جاودة التقاا ي  اللااد ة فاي ، مماا ل  أدلة أفض  و ائهم في التادقيقالملو  عبالنتيجة إل  إمكانية 

  .الجديد والتكنولوجي ظ  النهل ال قمي
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  الرابعالمبحث 
 التطبيقي الجانب

 
 

 :اوتيتمثلت ب مماو  أ بعةفي  ان هذا الجالبامثان  جلص      
 تجربة ديوان الرقابة المالية اإلتحادي في مجال التدقيق الرقمي عن بعدعر  وتحليل  4-1
  ومثيله الرقمي التقليديدراسة مقارنة بين أدلة اإلثبات في ظل التدقيق  4-2
فـي  الماليـة اإلتحـاديديوان الرقابـة عددان من السادة رؤساء الهياات الرقابية العاملة في  آراءإستطعو  4-3

 مجال التدقيق الرقمي عن بعد 
 برنامف م قترح للتدقيق الرقمي عن بعد 4-4
 

 

 عن بعد الرقميالتدقيق مجال تجربة ديوان الرقابة المالية اإلتحادي في عر  وتحليل  4-1
ت بتتجا  تمقيق ماتلزما عل  أدا  عمله بك  امكانياته وطاقاتهيم ص ديوان ال قابة المالية اإلتمادي 

للجهاات الجاضاعة ل قابتاه والاذي ( اإلدا ية والمالية والقانونية ومت  اإلقتلاادية)اإللال  في جوانبه كافة 
زيااادة كفاااا ة أاااهم باادو   فااي ضاابط أدا هاااا وتماااين آليااات عملهااا وأنيااطتها بلاااو ة واضاامة، فضااال  عاان 

   الكبيا  فاي هاذا المجاا  وبماا يعكا  دو نجاازات ، وباات نيااطه ال قاابي المافا  باإلدا ياة القائماةاإل هاانظم
هااذ  دا  أفااي يعازز مبااادئ النزاهااة والياافافية ماان جااال  تلاوي  ومالمقااة األجطااا  والتجاااوزات المالاالة 

الجهات، مع اتباع اااالي  الناجعة في الماا لة والمماابة للميلولة دون تك ا ها، وبما يضامن الولاو  
 . ية ومن دون إا اف أو تبذي بالعم  المنفذ إل  أقل  ماتو  ممكن من الكفا

من جال  ، المجا في هذا  ةومؤث   ةواضمتج بة كان للديوان ، والتكنولوجي وفي مجا  التدقيق ال قمي
 :اوتي

في  دائ ة اليؤون الفنية والد اااتبالتدقيق ال قمي والتكنولوجي ي تبط بقام متجلص تيكي   4-1-1
لكت وني عل  الجهات الميمولة ب قابة الديوان والتدقيق اااعما  ال قابة تنفيذ تول  لديوان يا

لجهات الجاضعة لويتلجص عم  القام عل  ، (مماابية، إدا ية)وتعتمد النظم االكت ونية 
عن ط يق الملو  عل  قواعد البيانات نظم االكت ونية، ي عملها عل  الل قابته التي تعتمد ف

ليتم فمص وتدقيق   االها عب  الب يدمن تلا الجهات اما عن ط يق الزيا ة الميدانية او ا
وتمديد نقاط الجل  والضعف ولياغتها في يك  قاعدة البيانات من قب  القام أعال ، 
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ل  الجهة المعنية إلتجاذ اإلج ا ات الالزمة في  ا  إمالمظات تبو  في تق ي  ماتق  ي
 .نات نفاهاتجاوز تلا المالمظات، ووفق ذلا فتن دلي  ااثبات يتمث  في قاعدة البيا

التي ، (المعد )2100/لانة( 30) قمالنافذ ديوان المن قانون ( 2) المادةإاتنادا  إل  نص  4-1-2
 الهد  من العام الما  ل والتي تتمث  بالممافظة ع هاتمقيقتضمنت األهداف التي ي وم الديوان 

 اضعةالج الجهات أدا  كفا ة تطوي إاتعماله، مع  كفا ة وضمان التل ف او  أو والتبذي 
اتق ا   نمو  ودعم ااقتلاد إاتقاللية في ته، واإلاهامل قاب  المماابة أنظمة ني ، كذلا وا 

 عل  للتطبيق القابلة والمعايي  القواعد وتماين والدولية المملية المعايي  ل إ الماتندة والتدقيق
 المماابية ظموالن والتدقيق المماابة مهنتي تطوي ، فضال  عن ماتم  بيك  والمماابة اإلدا ة
 .(تهل قاب الجاضعة للجهات وال قابي المماابي األدا  ماتو  و فع

 ليلبيتمديث النظام المماابي المومد بتيكي  لجان ف عية ل م الديوانوفي هذا الاياق قا
في إلدا  النظام المماابي المومد بلياته  وقد أثم ت جهودإمتياجات الم ملة ال اهنة، 

لو  ا تجتلف عن اابقتها في اإللدا  األو  بتاتثنا  عدد من الجديدة متضمنَا عي  ف
 ، مع إلدا 2100مع إضافة بعد الماابات لانة التعديالت لبعد من المعالجات القيدية،

عل   22/0/2102في (0020)بكتابه الم قم للنظام والتي تم إعمامها  ممكننةلناجة الديوان 
 . 2102إلعتمادها منذ عام م المماابي المومد ة للنظاقوالمطب اإلدا ات الجاضعة ل قابته

دجا  داج  الديوان، أعما  األقاام  معظمتمتة آ 4-1-3 عداد قواعد البيانات في إل نظم ااو اك وا 
 (.، التجطيط والمتابعة، المااباتالموا د البي ية)أقاام 

بأجهزة  همتم تزويدموظفي الديوان كافة، فقد غ اد تاهي  العم  ال قابي وتطوي  قد ات إل 4-1-4
 .كافة مااو  مممو  اضافة ال  تهيئة ماتلزمات العم  ال قابي

ت بط مق  الديوان مع ( Data Center)ام الديوان بنل  يبكة جالة تضم م كز للبيانات يق 4-1-5
لنظم ل( اانت انيت)توف  جدمات  ئياة منها، و جميع الدوائ  ال قابية في الممافظات كافة

 .اتاالكت ونية وا تباطها بالممافظ

ميا كة الديوان في عضوية بعد مجاميع العم  للمنظمة الدولية لألجهزة العليا لل قابة المالية  4-1-6
 (.كمجموعة عم  تكنولوجيا المعلومات)، (األنتوااي)والمماابة

ج ا ات لتد ي  منتابيه في مجا  التد ي ، فقد و  4-1-7 وتطوي هم مهنيا  وتقنيا  إتبع الديوان ايااات وا 
ة الع اق، فضال  عن تد ي  وتطوي  العاملين في الجهات الجاضعة داج  وجا ج جمهو ي
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ل قابته ليتمكنوا من أدا  واجباتهم الوظيفية بكفا ة عالية، مع إكاابهم المها ات الالزمة ألدا  
وكذلا )أي عم  يوك  لهم، وبما يجدم األهداف المنيود تمقيقها، ولذا فقد قام الديوان بعقد

ديد من الدو ات التد يبية والندوات، وو   العم  عل  الماتو  في ع( الميا كة الفاعلة
قيام الديوان بتعداد جطط للتد ي  انويا  متضمنة  ب امل ومماو  عالوة  عل  ، المملي والدولي

وفقا  إلمتياجات دوائ  الدولة من تلا الب امل وبما  اإلجتلالات والوظائف، وبما ياهم 
ام وي تقي بماتو  أدا   وتماين نوعية الجدمات التي القطاع العبيك  مباي  في تطوي  

 .يقدمها

فاق جديدة مع جهات ال قابي من جال  فتح آ هعمل تمتةمد واة ألجطوات  قيام الديوان بوضع 4-1-8
في مجا  التدقيق، وبما يضمن مواكبة الديوان  دوليجا جية معتمدة عل  الماتو  ااقليمي وال

 .متالمقةومتاي ات  لك  ما يميطه من تطو ات

 فيما يتعلق باألدلة اإلات يادية التي أعدها الديوان لمنتابيه في ابي  أدا  عملهم ال قابي 4-1-9
 :(20-34: 2102، وعنب  عنب )

 ل  المعايير المحاسبية والرقابيةال ادر عن مج( 4)دليل التدقيق رقم 4-1-9-1

أقاااااااااااااا  مجلاااااااااااااااا  المعاااااااااااااااايي  الممااااااااااااااااابية وال قابيااااااااااااااة فااااااااااااااااي جمااااااااااااااااهو ية العااااااااااااااا اق 
دراســـة وتقـــويم نظـــام الرقابـــة )بيااأن  (2) قااام دليااا  التاادقيق  09/4/2111ا يقابتاا

تمااااد الااادولي عااان اإل ةاللااااد  ذات اللااالة و   التااادقيق ييامااااتندا  إلااا  معااا( الداخليـــة
وقد إااتهدف مجلا  المعاايي  مان وضاعه لهاذا الادلي  لاياغة ، (IFAC)للمماابين

للتمقااق ماان  الجاا جيالماادقق  ياادات الواجاا  اعتمادهااا مان قباا  اإلقواعاد وتااوفي  ال
إدا ة قبااا  مااد  االتااازام بالمبااادئ األااااااية لنظااام ال قاباااة الداجليااة المعماااو  بااه مااان 

المنيأة بقلد تمديد نوع ومجم إج ا ات الفمص والتدقيق األاااية المطلوبة، لكاي 
، ماااع يااتمكن فاااي النهايااة مااان إباادا   أياااه بالبيانااات المالياااة للمنيااأة موضاااوع الفمااص

 ا ات المعتمااادة مااان قباااا  إدا ة المنياااأة لتمدياااد أهاااداف نظاااام ال قابااااة التع ياااف بااااإلج
يتعا ف علاا  ، فضاال  عاان أن الادلي  قاد بااين باأن علا  الماادقق الجاا جي أن الداجلياة

النظااااام المماااااابي ونظاااام ال قابااااة الداجليااااة بيااااك  جيااااد وقيااااا  مااااد  كفا تهمااااا فاااااي 
قة البيانات المالية وباليك  الممافظة عل  الموا د المادية للمنيأة وااطمئنان عل  د

 .لذلا ةالذي يمكنه من تجطيط عمله ال قابي ووضع اإلج ا ات الكفو 
وال قمي،  التقليديمجموعة من المماو  التي تضم الجانبين وقد تضمن الدلي  

 :وفيما يتعلق بالجان  ال قمي والتكنولوجي فقد إيتم  الدلي  عل 
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 ( نظم الرقابة الداخلية نظم التشتيل على دراسة وتقويمتأثير. 
 وقد نظام الرقابة الداخلية على التشتيل ال اتي للمعلومات المحاسبية(/ 1)الملحق  

 :الملمق عدد من اإلج ا ات والضوابط التي تتمث  باوتي تضمن
 دا ية)وتتضمن  اإلجراءات والضوابط النظرية ال قابة ، إج ا ات  قابة تنظيمية وا 

إج ا ات لمنع ، (الب امل)والمكونات غي  المادية( هزةاألج)عل  المكونات المادية
نظم إج ا ات تطوي  وتوثيق ، الولو  المباي  للماا  والبيانات أو الملفات

 (.نظم التياي  الذاتي للمعلوماتضوابط لمماية ، الماا 
 إجراءات الرقابة الداخلية على تطبيقات التشتيل ال اتي للمعلومات  

إج ا ات ال قابة عل  عمليات ، عل  المدجالت إج ا ات ال قابة)وتتضمن
  (.إج ا ات ال قابة عل  المج جات، المعالجة

 

 Risks- Based-Audit: منهف التدقيق وفق أسلوب المخاطر 4-1-9-2
 

لمعايي  الدولية في هذا المجا  الديوان عل  مزج جب اته الاابقة مع أمدث ا عم 
ألاابح ااتجااااا  التقلياااادي ، إذ (توااااايمعااايي  التااادقيق والتأكياااد الدوليااة، معاااايي  اان)

فااي بعااد األمياان لام  فضاال  عان أناه ،للتادقياق ياتنفاذ الوقاات والجهاد وألابح مكلفااا  
يعااد فااعاال   فاي ظاا  التطااو ات الهائالااة التااي طاا أت جاا ا  زياااادة األنياطة والعماليااات 

علاا  أجهازة ال قااباااة وتناوعاهااا فااي أنظماة المعالومااات لااذلا ألابح لازاماا تا تياا  العلياا ا  
ت أولوياات العماا  ال قابااي والتدقيقاااي فاي ظا  الكام الكبياا  مان تلاا األنياطة والعمليااا

 .التي تجضع ل قابتهام وتدقيقهام
عااداد دلياا  التاادقيق المااااتند إلتيااكي  ف يااق بالاااديوان  فقااد قااام لمااا ااابق، اااتنادا  وا  

باايت اا ماع جبا ا   22/01/2100في ( 02221)الم قم بموج  األم  للمجاط  
وجهاز التادقيق البولنادي  NAOمكت  التدقيق الوطني الب يطاني )البنا الدولي من 

NIK ) اللااد ة عان الدولياة والمعاايي  المملياة وفي ضو  د ااة بعد ادلاة التادقيق
ت يااااااد بمتطلباااااات ااإل ماااااعمعاااااايي  التااااادقيق والتأكياااااد الدولياااااة ومعاااااايي  اانتواااااااي، 

 .دلة التدقيقأعداد إاانتوااي بجلوص 
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 ومثيله الرقمي التقليديدراسة مقارنة بين أدلة اإلثبات في ظل التدقيق  4-2
ومااا ، ومثيلاه ال قماي التقلياديألدلاة اإلثباات فاي ظا  التادقيق إلجا ا  د اااة مقا ناة  هاذا المماو جلاص 

ماااا ااااتف ز  المقا ناااة مااان نتااااائل  تتضااامنه مااان مجااااات تبااااين وتالقااااي ياااكلية وجوه ياااة، ماااع الوقاااوف علاااا 
 .ومناقيتها

الممااو  مجموعة من ومما تجد  اإليا ة لذك  ، إن البمث ولكي يمقق الفائدة القلو  منه اي كز عل  
 : وعل  النمو اوتي، الهامة

وفاق التادقيق ال قماي، هاو ذلاا الادلي  الماأجوذ مان  اإلثباات دليا : من حيث التعريف بالم ـطل  4-2-1
يكااون فاااي ياااك  مجاااات أو نبضاااات ماناطيااااية أو كه بائيااة ممكااان تجميعهاااا  أجهاازة الكمبياااوت 

وتمليلهااا بتااااتجدام باا امل تطبيقاااات وتكنولوجيااا، وهاااو مكاااون  قمااي لتقاااديم معلومااات فاااي أياااكا  
متنوعاة مثاا  النلااوص المكتوبااة أو اللااو  أو األلاوات أو األيااكا  وال اااوم، وذلااا ماان أجاا  

اااااع ميجفيمثاا   التقليااديالقااانون، اماااا الاادلي  فااي ظاا  التااادقيق  إعتماااد  امااام أجهاازة تنفياااذ وتطبيااق
 أي للولااو  إلاا  اااااتنتاجات التااي يبنااي عليهااااا  الماادقق الجااا جي ياااتجدمهاالمعلوماااات التااااي 

التاااااي ت تكاااااز عليهاااااا  المماااابيةالمعلومااااات الاااااوا دة فااااي الااااااجالت اعلاا  م  ت، وهااااي تيااااالتادقيق
 .المالية والمعلومات األج   تالبيانا

ا يمكان إد اكااه يكاون دلياا  ااثباات فاي ظا  التادقيق ال قماي غيا  م ئاي و : مـن حيـث نـوو الـدليل 4-2-2
د اكااااااه نمااااااا يتطلااااا  فهمااااااه وا   اااااااااتعانة باااااااألجهزة اإللكت ونيااااااة عاااااان ط ياااااق باااااالموا  العاديااااااة، وا 

ياجاص، كاذلا فتناه لاي  كما انه لي  من األدلة المعنوياة التاي يكاون ملاد ها األ ،(الموااي )
، التقليديمن األدلة القولية التي يمكن اإلاتناد إليها بمج د اماعها، عل  عك  أالو  التدقيق 

 .إذ يكون دلي  اإلثبات م ئي وماموع ويبعث عل  ااطمئنان لد  المدقق
يد منيأ دلي  ااثبات فاي ظا  التادقيق تمد وبة بمكاناللع نم: من حيث منشأ الدليل وم درج 4-2-3

ال قماي كوناه غيا  م ئااي، فهاو عباا ة عاان مجاا  كه وماناطيااي مجازن فااي نظاام ماااوبي علاا  
يااك  ثناااائي وبط يقااة غيااا  منظمااة، أي ان تم كاااه وماااا   الكت وناااي لكاان باامكاااان تجاااوز هاااذ  

فتن من  التقليديالعقبة عن ط يق التدقيق مو  المااو  وجال  المااو ، اما في ظ  التدقيق 
 .ملمو  وبيك  يبعث عل  ااطمئنانأ وملد  الدلي  كونه م ئي و الاه  تمديد مني

ل  الدلي  االكت وني في معايي  اايا ة بيك  جلي وواضح إ لم يتم :المعتمدة معاييرالمن حيث  4-2-4
كماا اناه ا يوجاد معياا  جااص بياك  ممادود باإلياا ة لهاا با  اكتفات ، (ISAS)التادقيق الدولياة  

 .معايي  جالة بهأف دت ، إذ التقليديعل  عك  التدقيق  بأدلة ااثبات االكت ونية،
هااي بيئاااة ان طبيعاااة دلياا  ااثبااات فاااي ظاا  التاادقيق ال قماااي : مــن حيـــث طبيعـــة دليــل اإلثبـــات 4-2-5

يتضمن موالفات اذ  هوأيكال  تعدد لو  التقليدية، ل بيئةالتجتلف عن وهي افت اضية غي  مادية 
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 التقلياديدلي  ااثبات في ظ  التدقيق  طبيعةبينما ة، التقليديتميز  عن أدلة اإلثبات وجلائص 
 .ةملموا ةعد ماديتُ 

فااي ظاا  التاادقيق ال قماي ا يوجااد ماااا  ماااتندي واضااح لعمليااة : مــن حيــث المســار المســتندي 4-2-6
 القااد  وماد  والمااا  م ئياة غيا  ألابمت ألنها التدقيق مما يؤدي إل  لعوبة تتبع العمليات

، وبالتاالي لاعوبة الممانطاة اوقا اص علا  أو الم كزياة ذاك ةالا فاي مااجلة ألنهاا القا ا ة علا 
ا لفهنا التقليدياكتياف األجطا  أو التالع  التي تتم من جال  المااو ، اما في ظ  التدقيق 

ماا  ماتندي واضح لتدقيق العمليات، مما يتيح إمكانية تتباع مااا  العملياات الممااابية ابتادا   
 .أث ها عل  القوائم المالية أو العك من الماتند األللي وانتها  ب

جراءات جميـع أدلـة اإلثبـات وتقييمهـا 4-2-7 فاي ظا  التادقيق ال قماي فاتن أفضا  : من حيث أساليب وا 
أاااالو  هاااو التااادقيق ماااو  الماااااو  واااااالي  التااادقيق مااان جاااال  الماااااو  وأااااالي  التاااادقيق 

 وتقنيات معدات تجداماا جال  من عل  المعلومات إا الملو  يمكن بااتجدام المااو ، وا
الضاوئي كماا ان معظاام  الماااح وآات والطابعاات والبا امل أجهازة الكمبياوت  منااابة، مثا 
 عن بدا   الممانطة األي طة في مفظهايتم و  إلكت ونية إل  و قية من ممولة األللية الماتندات

 األدلة جمع عن تجتلف اإللكت ونية األدلة جمع إن إج ا ات كما العام  األاتاذ و اليومية دفات ال
 األااالي  باد  اإللكت ونياةالتادقيق  ألااالي دقق الما إااتجدام علا  تعتماد أنهاا مياث ةالتقليديا
جاااا ا ات التاااادقيق التااااي يتبعهااااا الماااادقق الجااااا جي عنااااد تاااادقيق ةالتقليدياااا ، علاااا  عكاااا  أاااااالي  وا 

 .تدقيق، اذ يتواف  فيها للمدقق ماا  واضح للةالتقليديالماابات المعدة بالط يقة 
عاالوة  علا   اودا  فاي دقاةتوجاد  التادقيق ال قماي فاي ظا : فـي األداءالسـرعة الدقـة و مـن حيـث  4-2-8

، التقليدي التدقيق ظ  في عليه هي مما أفض  بيك  وع ضها التقا ي  إعداد في الا عة تمقيق
مة الج ا ات ال قابية عل  الب امل والملفات لضامان ااإلوتوفي  مجموعة ااتجدام تكنولوجيا من ا

 .جطا  في مالة تطبيقها بعملية التدقيقألكت وني، والمعلومات في عملية كيف االالتياي  ا
فاي ظاا  التاادقيق ال قماي توجااد لااعوبة فاي إااات جاع أدلااة : مــن حيــث إمكانيــة إســترجاو الــدليل 4-2-9

 من اوتم يف لوجود تايي  يةا امتماللاإلثبات االكت ونية باهولة في ما  فقدانها، كما ان هنا
 ،يمكن اات جاعه كونه و قيف التقليديالتدقيق، اما بالنابة وفق التدقيق  مم  الجهة إدا ة جان 

 . كتيافهاة تم يف تج   عليه يمكن إكما ان أي عملي
فاي  ا زياادةلافاي ظا  التادقيق ال قماي فهنا: من حيـث امكانيـة تعـر  الـدليل للتحريـف والتععـب 4-2-12

التدقيق، في مين تق  إمكانية  مم  الجهة إدا ة جان  من والتم يف أدلة اإلثبات للتايي  تع د
 .ذلا في ظ  التدقيق التقليدي
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وفاق التادقيق ال قماي يكاون : من حيث تقويم نظام الرقابة الداخلية وععقتها بجودة أدلة اإلثبات 4-2-11
، اذ يتطلا  مان المادقق وضاع اجا ا ات التقليديتقويم نظام ال قابة الداجلية مجتلف عن التدقيق 

 . ويم تتعلق بتكنولوجيا المعلوماتللتق
عناه  المادقق فاي ظا  التادقيق ال قمايتزداد اللاعوبة التاي يواجههاا : من حيث تقييم أدلة اإلثبات 4-2-12

 .ألدلة اإلثباتيم عنال  القوة والضعف يلتق التقليديفي ظ  التدقيق 
 كفاياة المالئماةال ماد  تمدياد يمكان بالنابة للتدقيق ال قمي فال: الدليل ومعامة من حيث كفاية 4-2-13

 الكفاية المالئمة مد  تمديد اإللكت وني، في مين يمكن اإلثبات لدلي  الفمص عملية جال  من
 .التقليديالو قي في ظ  التدقيق  اإلثبات لدلي  الفمص عملية جال  من

يامولية  أو اكتماا  تؤكاد أن يمكان في ظا  التادقيق ال قماي ا :من حيث إكتمال وشمولية الدليل 4-2-14
 24اتالمعلوم

ومعالجاة  بتنياا  المتعلقاة والتقنياات ال قاباة أنظماة أن مان يتأكاد أن المادقق علا  يجا  وبالتاالي  4-2-15
المعلوماات، علا  العكا   ملاداقية ضمان يمكن مت  كافية، اإللكت ونية المعلومات ومفظ ونق 

 .التقليديمن التدقيق 
 :من حيث أنواو األدلة المعامة 4-2-16

 :التدقيق الرقمي  يتضمن -
 نظـام باسـتخدام المعـدة البيانـات بـين مقارنـات لعمـل الحاسـب يسـتخدم حيـث: ح ـاايال التحليل 

 معقـدة إح ااية تحليعت عمل يتم و مسبقا المعدة البيانات مع اإللكتروني المحاسبي المعلومات
 .التقليديالتدقيق  ظل في رااهاإج ي عب

 والمعلومـات البيانـات عالجـةم  ـحة مـدى قبـةامر  يـتم حيـث: اللكترونـي والـتحكم الضـبط وسـاال 
 كمـا السـتثناءات علـى المـدقق يتعـرف حيث بالستثناءاتالمراقبة  أسلوب يشبه وهو ةكترونيللإ

 .له المخ ص عن الم روفات بنود أحد زيادة في
 تدقيقـه  أثنـاء يختبرهـا التـي العينـات بعـ  بانتقـاء المـدقق يقـوم حيـث :الختبـار عينـات أسـلوب

 .التشتيل دقة من للتأكد ةلكترونيل إ المعالجة لعمليات
  عينـات أسـلوب عيـوب لمعالجـة األسـلوب هـ ا دققالمـ ويسـتخدم :للمخرجـات تف ـيلي إسـتعرا 

 .المخرجات  حة من الشي حالة في هام السلوب ه ا ويعد الختبار
  (.الوثااق واألاوراق اللكترونية  ال ور  مقاطع  وتية  فيديوهات)تتضمن 
 يح ل التي اإلقرارات  للعمليات المؤيدة المستندات  الفعلي الوجود: )  يتضمنالتقليديالتدقيق  -

 وجـود  المشـروو إدارة من دققالم عليها يح ل التي والبيانات الشهادات  التير من دققالم عليها



52 
 

 القـواام إعـداد لتـاري  لحـق تـاري  فـي تقـع التـي العمليـات  الداخليـة للرقابـة وسـليم فعـال نظـام
 (.الفحص محل البيانات بين الرتباط  بنفسه دققالم بها يقوم التي الحسابية العمليات  المالية

غالبا  ما يكون الملو  عل  دلي  : من حيث التكلفة والمنفعة في الح ول على أدلة اإلثبات 4-2-17
ااثبااات فاااي ظااا  التااادقيق ال قماااي عاااالي التكلفاااة كوناااه يتطلااا  ب مجياااات متجللاااة ومهاااا ات 

 .كلفة الملو  عل  الدلي  منجفضة نابيا  ت، إذ تكون التقليديدقيق جالة عل  عك  الت
تاحـة أدلـة اإلثبــات 4-2-18 بعاد أدلاة اإلثباات االكت ونياة يمكان الملااو  : مـن حيـث توقيـت جمــع وا 

اتمالة الملو  عليها بعد ذلا لعدم  متياطي، أو إلف  المفظ ااتو عليها في توقيت ممدد فقط وا 
غيا  مكيفاة مااع  ةب مجياات ممااابة جديادالجاضاعة للتادقيق  لومادة اإلقتلااديةبااب  اااتعما  ا

 التقلياديوفاق التادقيق علا  عكا  الادلي  ، لكت ونياةاتقا أ ملفاتهاا ا اتكنولوجيا الناجة القديمة و 
 .فهو دلي  و قي متا  في أي وقت وغي  مقيد بتوقيت معين لجمعه واإلطالع عليه

فيمتااج المادقق أن  التقلياديبالناابة للتادقيق  :ت وخبـرة القـاام بعمليـة التـدقيقمـن حيـث مـؤهع 4-2-19
يكاون علاا  ماااتو  مان الجباا ة فااي مجااا  التجلاص المهنااي، امااا بالناابة للتاادقيق ال قمااي فااتن 

،  Microsoft Excel) منهاافاي عملاه  المادقق يااتجدمهاالمموابة التاي  الب امل بعد الهنا
Microsoft Ward  ،اويكا   ام ب امل لكت ونيةاإل الجداو  ب امل النلوص، معالجة ب امل 

ج ا ات أاالي  فضال  عن تاي  ،(البيانية ال قمية، مما  المعلومات تكنولوجيا بيئة في التدقيق وا 
وماات باإلضاافة أن يكون علا  مااتو  مان الجبا ة فاي مجاا  تكنولوجياا المعليتطل  من المدقق 

 .إل  التجلص المهني
، بلعوبة التمديديز يتموفق التدقيق ال قمي   ونياالكتملد  الدلي  : من حيث م در الدليل 4-2-22

 .التمديد اهولةبيز يتم الذي التقليديوفق التدقيق ملد  الدلي   عل  عك 
ا لعوبة في التأكد من لفي ظ  التدقيق ال قمي فهنا: من حيث الموثوقية والت ديق واإلعتماد 4-2-21

ا اااهولة فااي التأكااد ماان لااهنا نإذ إ، التقلياديموثوقياة الاادلي  االكت ونااي، علاا  عكاا  التاادقيق 
 .موثوقية الدلي 

ا لعوبة إن لم لهناكما إن  من الاه  تبدي  الدلي في ظ  التدقيق ال قمي ف :التبديلمن حيث  4-2-22
فاي ظا   ، بينماايكن ماتمي  اكتياف عملياة التبادي  عان ط ياق فماص المعلوماات اإللكت ونياة

 .كتيافهإبدون أن يتم  الدلي  الو قي من اللع  تبديلهفتن  التقليديالتدقيق 
، أكااا ، و د)تتطلاا  معاادات وتقنياات متعااددة للقاا ا ة وفااق التادقيق ال قمااي  :القــراءةمــن حيــث  4-2-23

 .التقليديفي ظ  التدقيق  ا يمتاج إل  واائ  وتقنيات جالة للق ا ة، بينما (الق...
، بينماا يا  منفل  عن البياناات ويمكان تايوفق التدقيق ال قمي يكون الدلي   :ال يتةمن حيث  4-2-24

 .التقليديوفق التدقيق  جز  متكام  من الماتنديكون 
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مكانيـة الو ـول من حيث  4-2-25  بماا ا  التادقيق فاي ظا  التادقيق ال قمايمااا   :إلـى الـدليلإتاحة وا 
، اما بالنابة للتدقيق والولو  إل  البيانات قد يكون أكث  لعوبة التدقيقيكون متا  في وقت 

 .تدقيققيد أثنا  عملية ال ذلامث  يعادة ا ف التقليدي
وفق التدقيق ال قمي اما يفوي دا ة اتفاا  من اإلإليكون ا: ستفسارات والم ادقاتاإلمن حيث  4-2-26

د يااق الب  يا، أماا الملاادقات فت اا  عان ط  الماادققعان بعاد النقااط الاامضاة لاد   او تم يا ي
الجهااة الجاضاااعة م لاااد  د أ لاادتهيياااد أو عاادم تأييااالتأ نينوالاادائ ينينالعااادي أو االكت ونااي للماااد

اتفاااا ات تكااون اإل عاادا اناه فااي التاادقيق ال قماي التقلياديوهااذا ا يجتلاف عاان التاادقيق  ،لل قاباة
 .والملادقات عب  الب يد االكت وني

لتأكاد ماان لاامة العمليااات األ بااع للماااتندات اوفااق التاادقيق ال قمااي يااتم : مــن حيــث اإلحتســاب 4-2-27
، بينمااا وفاااق التااادقيق نااامل التااادقيق االكت ونااايمتاااا  عااان ط ياااق ب  مااان جاااال  اإلوالاااجالت 

 .يدويا   التمقق من لمة اإلمتاا يتم  التقليدي
ن الدلي  االكت وني المأجوذ مان أجهازة الكمبياوت  يكاون فاي إ: من حيث خ ااص أدلة اإلثبات 4-2-28

ياااك  مجااااات أو نبضاااات ماناطيااااية أو كه بائياااة ممكااان تجميعهاااا وتمليلهاااا بتااااتجدام باااا امل 
ت تكنولوجيااة، وهااي مكاااون  قمااي لتقااديم معلومااات فاااي أيااكا  متنوعااة مثاا  النلاااوص وتطبيقااا

المكتوباة أو اللااو  أو األلااوات أو األيااكا  وال اااوم والجاداو ، وذلااا ماان أجاا  إعتماااد  امااام 
 يااااتجدمهاااااع المعلوماااات التااااي ميجبيتمثااا  ف التقلياادياماااا الاادلي  أجهاازة تنفيااذ وتطبياااق القااانون، 

علاا  م  ت، وهاااي تيا أي التاادقيقهاا يبناي عليللولااو  إلا  ااااتنتاجات التااي  المادقق الجاا جي
المالياااة والمعلومااااات  البياناااااتهااااا يالتااااي ت تكااااز عل الممااااابيةالمعلوماااات الاااوا دة فااااي الاااااجالت 

 .األج  
في ظ  التدقيق ال قمي يمكن إاتج اج ناق من الدلي  مطابقة لألل  : من حيث حجية الدليل 4-2-29

بلاو ة متطابقاة لأللا  ألكثا  مان ما ة  هيمكان نااجلنااجة ذات القيماة لأللا ، و ويكون لتلا ا
ة، اماااا فاااي ظااا  بالقيماااة نفااااها، والقاااوة فاااي اإلثباااات نفااااها، كماااا يمكااان مموهاااا وا  جاعهاااا بااااهول

، فتن قوة أل  الدلي  في مجية إثباته، وا يؤجذ بناق من ذلاا الادلي  لتقديماه التقليديالتدقيق 
 .ألل كدلي  بديال  عن ا

 يلاع  الاتجلص مانفاي ظا  التادقيق ال قماي : مـن حيـث القابليـة للتلـف والـتخلص مـن الـدليل 4-2-32
يكاون أكثا  ع ضاة للتلاف ويااه  الاتجلص  ، اما فاي ظا  التادقيق التقلياديبلو ة نهائية الدلي 
 .منه

المدقق قوم ية ولذلا ي  م ئيهي غفي ظ  التدقيق ال قمي ماتندات ال: من حيث عملية التوثيق 4-2-31
طباعاة  عن ط يق  ق تكونية التوثين عملا  قها و يق العامة لتدقياتعانة بب امل التدقباإل جا جيال

ق ياة التوثيان عملفات التقليادي، اماا فاي ظا  التادقيق ق االكت ونييق من ب نامل التدقينتائل التدق



54 
 

تأكااااد ماااان أن لل)ناااة التااااي دققهااااا يق علاااا  العيهاااو بوضااااع إيااااا ات التاااادقالماااادقق قااااوم بهااااا يالتاااي 
 ات كاااان وفاااقيااا  العملين تااااجا  ة و يااة والقانونية لليااا وط الياااكليلماااتندات والااااجالت المااااتوفا
 (.المعتمدة ةية والدولية المملي  المماابييلمعاا

جالاة للتمقاق ماان  يااتتقن ياعالتوق يااةتتطلا  عملفاي ظا  التادقيق ال قماي : مـن حيـث التوقيــع 4-2-32
عل  الماتند الو قي  يععتب  التوقيميث  ،التقليدي، عل  عك  التدقيق اعتماد  مكانيةلمته وا  
 .ويا  باهولة ة التوقيعالتمقق من لمللمدقق طة ويمكن يماألة با

 
  

 

فـي  الرقابـة الماليـة اإلتحـادي ديوانء الهياات الرقابية العاملة في عددان من السادة رؤسا آراءإستطعو  4-3
 عن بعد الرقمي مجال التدقيق

ال قابااة  ديااوان  الهيئااات ال قابياة العاملااة فااي ددا  ماان الاااادة  ؤااااعا كا   هااذا الممااو  إلاااتطالع آ ا 
إااااتما ة تضاامنت مجموعاااة مااان  توجيااه مجاااا  التااادقيق ال قمااي عااان بعااد عااان ط ياااقفااي  الماليااة اإلتماااادي

مفاا دة تاام ( 29)علاا  عينااة قوامهااااإلاااتما ة وزعات ، وقااد ((2)الملمااق )التااي تتعلااق بهااذا الجاناا   األاائلة
إجاااااا ا  مقااااااابالت عدياااااادة مااااااع مجموعااااااة ماااااان الجباااااا ا  وذوي مااااااع  ،%( 49)وبنااااااابة دةمفاااااا  ( 31)إاااااات داد

نتااائل الكاناات ، وماان د اااة وتملياا  اإلجاباات ااجتلااص لإلفااادة مان آ ائهاام وجبا اتهم بموضااوعة البماث
  :كاوتي

ي ظااا  التااادقيق دلاااة ااثباااات فااالياااة المعتمااادة فاااي الملااو  علااا  أأن اوإتفقاات اإلجاباااات علااا   4-3-1
  المدقق عل يمل ذ ، إ لدة المااباتأبتنفيذ اجتبا ات التمقق من لمة  القيامهي  ديالتقلي

وبالتااالي يتمقااق  ،لاامة الماااابات المااجلة فااي الاادفات  المماااابيةالمعااززة لدلااة المااتندات واأل
 .مداث لها وجود فعليأن اا لدة الماجلة تمث  عمليات و أالمدقق من 

يا  اليهاا دلة المعززة للمة الماابات المُ الماتندات واأل إن الجان  ي   البامثانوفي هذا                       
وهو متطل   (دلي  اثبات)ن المبدأ هو وامد ف عند تطبيق التدقيق ال قمي كون إعال  ا تجتلأ
لكان ماع إجاتالف آلياات  و  قمياة،عناد تنفياذ عملياة التادقيق ااوا  أكانات عملياة تقليدياة أ ااا أ

   .عتماد الدلي  االكت وني عية إالتنفيذ وي
 دلاة ااثباات فايالتي ت افق عملياة جماع أ بعد المجاط ا لهنان إجابات وضمت بعد اإلأ  4-3-2

ليااة بااب  تأث هااا التادمي  والتلااف وفقادان نظاام التيااي  او)ال قمااي، مثا  مجاااط ظا  التادقيق 
، ياا  مفوضاين بااذلاياجاص غأمان مقلااودة تاالف إممااوات ، و عواما  جا جيااةأبفي وااات 

 المالكاااااتعااادم وجاااود المااااام كاااافي مااان قبااا  ، نظم االكت ونياااة بيااااك  لاااميحعااادم تطبياااق الااا
 .(االكت ونية نظمالتنفيذية لتطبيق ال
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، فينباااي تااوفي  تماااد التاادقيق ال قماايفااي مااا  تاام إع بأنااه وفااي هااذا الجاناا  ياا   البامثااان   
من بي  المثاااا  إعتمااااد باااا امل مممياااة باااااأل، علااا  ااااادوات الالزماااة لتنفيااااذ العملياااةالوااااائ  واأل
اااااتجدام ص متجللاااين فااااي مجااااا  التكنولوجيااااا وا  اااااتعانة بأيااااجا، فضااااال  عاااان اإلالاااايب اني

 .مجاط  التدقيق ال قميمن يجفد  أن ك  هذا من يأنه ،الامابة االكت ونية

ظ  في ألدا  عمله للمدقق المطلوبة العلمية والعملية  تواف  المؤهالت عدماإلجابات بعد بينت  4-3-3
ة ااثبااات التااي يااتم الملاااو  دلااوبمااا يااااعد  فااي جماااع وتقياايم أالاانظم االكت ونيااة المتجللااة 

وبهاذا اللادد يا   البامثاان بأناه بتمكاان مواجهاة ذلاا مان جاال  إعاادة تأهيا  المادقق ماان ، عليهاا
فاه فاي المجاا  جال  زجه فاي عادد مان الادو ات التد يبياة وو   العما  لبناا  قد اتاه وتطاوي  معا  

 .ال قمي والتكنولوجي، وبما يؤهله ألدا  عمله في هذا المجا 
يط تجطا فاياا  وبا امل واضامة تاااعد المادقق بأناه ا توجاد معاايي  وأ بعد اإلجابااتأيا ت  4-3-4

يانعك  االبا  علا  ، مماا ياه المهناي الممايادأدلة ااثبات المعززة ل  عملية التدقيق وتنفيذها وجمع أ
 .اللاد ة وبالتالي عل  جودة التقا ي  ال قابية ،التدقيق عمليةدا  أ

نجاز وفااي هااذا الجاناا  ياا   البامثااان بتمكانيااة وضاااع جطااط فااي مجااا  التاادقيق ال قمااي   هااااوا 
من ااعتماد علا  أو اق العما   الوقاوف علا  أي ماع  للتنفياذ، الوقات المتاا و بكفا ة وفاعليه بدا  

مياااث ينباااااي ، ة فااااي ظااا  التااادقيق التقليااادي ومعالجتهااااأنم افاااات بينهاااا وباااين ااااابقتها الموضاااوع
النتااائل المتمققاة ااتكون غامضااة  واا فاتن اإلااتناد إلا  نتااائل الماضاي عناد التجطاايط للمااتقب 

 .  وغي  واضمة المعالم
باإلمكااان تيااكي  لجاااان وفاا ق يااتلجص عملهاااا بوضااع أدلااة وبااا امل  كمااا ياا   البامثااان بأناااه
لدا  تقا ي   بالجودة المنيودة  اتتعلق بعم  المدقق في المج  .ال قمي ألدا  عمله وا 

تكون  التقليديلو  عليها في ظ  التدقيق التي يتم المدلة ااثبات إل  أن أ ا  او بعدذهبت  4-3-5
التادقيق ال قماي والتكنولاوجي، فضاال  عان كث  فاعلية من تلا التي يتم الملاو  عليهاا فاي ظا  أ
تقلاا  ماان ماااتويات اليااا المهنااي  ال قمااييهااا فااي ظاا  التاادقيق دلااة التااي يااتم الملااو  علن األأ

 .وا  الم افقة لعملية الملو  عليهاكونها معززة بلاة الجاد والم
ن التدقيق ال قمي ايكون هو المعتمد في المااتقب  الق يا  نظا ا  إوفي هذا الجان  ي   البامثان 

والكاوا ث وتعااالي اللاايمات مااو  للتطاو ات المالاالة فااي تكنولوجياا المعلومااات وتنااوع اازمااات 
تجفيد الكلف وا عة اانجاز وا بد من اااتجابة لتلا المتاي ات واا ايكون المدقق الجا جي 
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فااي عزلااة تامااة عاان مميطااه وبالتااالي تهديااد مياتااه المهنيااة ولتالفااي هااذ  العزلااة باامكااان اعتمااااد 
 .االكت ونية  التدقيق االكت وني الذي ايمتم عل  المدقق اعتماد االدلة

 ال قميثبات ا يمكن الملو  عليها في ظ  التدقيق دلة إأا لن هنابعد اإلجابات بأاوضمت  4-3-6
 .تتطل  موقف مضو ي من قب  المدقق التيو كعمليات الج د عل  ابي  المثا  
ن اقتضات الضا و ة عان إعتمااد وااائ  بديلاة بأناه ا باد مان إوفي هذا الجان  ي   البامثاان 

و  في مواقع الج د لد  الجهة الجاضعة لل قابة عل  ابي  المثا  من جال  التوالا  ماع المض
و عاان ط يااق تمدياااد أاو عاان ط ياااق كااامي ات تلااا الجهااة ( فااديو مباياا )المعنيااين بعمليااة الجاا د 

لاا  الااو ا  ولااوا  الااا  ويات المجزنياااة اللاااد  والااوا د إتااا يق امااق لعمليااة الجاا د وال جااوع بالتااا
 .اية الانة الماليةتا يق نه

 

التطبياق  فاي التقلياديلتادقيق ل ما تزا  هنالا غلباة بأنهالقو ،  البامثان جلصيمما ابق، 
ن ، فضال  عن أقتلادية بيك  ملمو   الماتندات المعززة للعمليات اإلفاباب  تو  بعضهملد  

ااالو  الااو قي األ الجهااات الميامولة ب قابااة وتادقيق ديااوان ال قابااة المالياة اإلتمااادي تعتمادمعظام 
ال قماااااي ثباااااات فااااي ظااااا  التااااادقيق دلاااااة اإلالملاااااو  علاااا  أ نإغياااا  الممكااااانن فاااااي عملهااااا، كماااااا 

 افقااه بعاااد المجاااط  التاااي تتعلااق بتكنولوجياااا المعلومااات وبقاااد ة ومهااا ة المااادقق ت (االكت ونااي)
في  ا بد من المضي قدما   هعل  أنالبامثان ؤكد يوهنا  ،وتأهيله المناا  في تقنيات المااو 

نجاااز مهااام التاادقيق، ااالو  التاادقيق تنفياذ أ اامكانااات الالزمااة لتنفيااذ دوات و وتااوفي  األال قمااي وا 
التقااا ي  بعلاا  مج جااات عمليااة التاادقيق المتمثلااة يجابااا  إبالنتيجااة ياانعك   والااذيااالو  ذلااا األ
الجهاد  نجااز ودقاة المعلوماات وتجفايدميث ا عة اإل من أعل  م ات  الجودةالمعززة ب ال قابية

   .كلفةتوال
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  عن بعدللتدقيق الرقمي م قترح برنامف  4-4

الماادقق عماا   يتناااو  إجاا ا اتتادقيق  مقتاا   لب نااامل أنمااوذجلوضاع  الممااو هااذا  نجلاص البامثااا
 ااتناداتم وضعها ( و مم ثنا عي إ ) من جال عن بعد والتكنولوجي لتدقيق ال قمي في مجا  ا الجا جي

ي  والد اااات والباا امل اللااد ة بهااذا الياأن فضااال  عان الجباا ة العملياة التااي اكتااابها العديااد مان التقااا   إلا 
 البامثان في مجا  عملهما كمدققين جا جيين في ديوان ال قابة المالية اإلتمادي

اإلطاا ، ويتمثا   إلعاداد هاذافاي العما  ال قاابي  با امل التادقيق الجاا جي المعتمادة نالبامثاا وقد وظف
  :باوتيقت   األنموذج المُ 

 

 للتدقيق الرقمي عن بعدقترح برنامف م  
 

                              ديوان الرقابة المالية اإلتحادي         
 :تم تدقيق البرنامف من قبل              ..............                             داارة تدقيق   
 :   /    /تاري  المباشرة في التدقيق                                  هياة الرقابة المالية العاملة في       
 :    /    /تاري  النتهاء من التدقيق                                         :اسم الجهة موضوو التدقيق   
 :    السنة المالية  

 

 : هدف البرنامف  
ها من قبل المدقق الخارجي عند تنفي  عمليات الرقابة والتدقيق في والجراءات الواجب اتباع العامة بيان الخطوط 

  .دوات اللكترونيةقابة عن بعد عن طريق الوساال واألبياة تكنولوجيا المعلومات والتوا ل مع الجهات الخاضعة للر 
 

 التسلسل
 إجراءات التدقيق

حجم  التاري  الوقت
 العينة

اسم المدقق 
وعنوانه 
 الوظيفي

 توقيعه
 

 رقم
ورقة 
 النتهاء البدء الفعلي المقدر فرعي راي  العمل

 :األمور العامة 1

 

1-1 

الح ول على كشف بموديعت الحواسـيب اآلليـة 
التشــتيل المســتخدمة  والتأكــد مــن كونهــا  نظــمو 

 .للرقابةمناسبة لمتطلبات عمل الجهة الخاضعة 

        

1-2 

ــات ــدفق البيان ــب خــرااط ت ومخططــات ( DFD)طل
 data & system) تدفق النظام والمسـتندات

flowcharts ) للرقابةالجهة الخاضعة بالخا ة 
 .وانظمتها اللكترونية
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1-3 

الح ــول علــى نســخة مــن التعليمــات المعتمــدة  
 .لمستخدمي ومشتلي الحواسيب اآللية

        

1-4 

 :الرايسين متضمنان  حواسيبطلب كشف بمشتلي ال
اســــــــــم 
 المشتل

لتح يل ا
 الدراسي

ــــــوان  العن
 الوظيفي

ــــــــــــام  المه
  المكلف بها

        

 1-5 
دارة العليـا لـى اإلطعو على التقارير المرفوعة إاإل

 .بشأن حالة تشتيل النظام اللكتروني و يانته
        

   :اللكترونية لنظمنظام الرقابة الداخلية على ا 2

 

2-1 

وموثقـة  إجراءات تشتيل واضحة التأكد من وجود
تشـتيلها ال ـحي   الكمبيوتر لضـمان نظملجميع 
تاحة اإلجراءات الموثقة م يجب أن تكونو   واآلمن

العنا ـر  متضـمنة  للتنفي  التف يلي لكل وظيفة
 :التية
  المعالجة ال حيحة لملفات البياناتتعليمات. 
  تعليمـات للتعامـل مــع األخطـاء أو غيرهـا مــن

عند تشتيل  الظروف الستثنااية التي قد تنشأ
 .الوظااف

   ــة وجــود  ــعوبات ــي حال دعـم الت ــالت ف
 .تشتيلية أو تقنية غير متوقعة

  الخا ة اتمعالجالتعليمات. 
  إعادة تشتيل النظام والستردادتعليمات. 

        

2-2 

التأكــد مـــن وجـــود ضـــوابط وت ـــري  بإســـتخدام 
ــد المعـدات واآل ــي تعمــل عــن بع  remoteلت الت

 .لضوابطلتزام بتلي اواإل 

        

2-3 

  وقد إجراء تقييم للمخاطرب التأكد من قيام الوحدة
  ومدى ضعف لنظمضمن  لي تحديد التهديدات ليت

  اخطـاءمكونات النظام والتـأثير المحتمـل لوقـوو 
لتقليل مسـتوى  من وضع اجراءات وقااية والتأكد

 .التعر  إلى مستوى مقبول

        

2-4 

بالتـأمين  للرقابـةة الخاضعة الجهالتأكد من قيام 
ـــف علــى الموجــودات واأل جهــزة الماديــة مــن التل

 .والحريق

        

2-5 

بالتـأمين  للرقابـةالجهة الخاضعة  التأكد من قيام
ــــى المخــــولين  علـــى المســــؤولية الشخ ـــية عل
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بالدخول للبرامف والمعلومات الخا ة غير المتاحة 
 .ال للمخولين

2-6 

جـــود ضـــوابط تلـــزم المســـتخدمين التأكـــد مـــن و 
م المخولين بعدم استخدام خيار ت كر اسم المستخد

 .عادة تشتيلهوالرقم السري عند غلق النظام وا  

        

2-7 

خت ا ات لوظااف واإللالتحقق من وجود ف ل 
م مي )فيما يتعلق بوظااف الحاسب اآللي كافة 

ـــــرمجين  والمشـــــتلين  ومراقبـــــي  النظـــــام  والمب
 .(التشتيل

        

2-8 
التأكد من توافر المؤهعت العزمة للمدقق الداخلي 

 .اللكترونية نظملافي مجال تدقيق 
        

2-9 
ختبار النظم إالتحقق من قيام المدقق الداخلي من 

 .من موثوقيتها تأكدالمختلفة من اجل ال
        

2-11 

ـــة مـــن حيـــث ــــويم إجـــــراءات الرقابـــة الداخلي  تقـ
ت اختبار الو ول  سياسات التأمين  خطة سجع)

 .(إستعادة البيانات

        

2-11 

بالعناية  ينف  مهامهالتأكد من أن المدقق الداخلي 
المهنية المطلوبة للرقابـة علــى نظـام المعلومـات 

ومدى تحقيقه لعوامل  للرقابةفي الجهة الخاضعة 
ـــع خطــط  ــالقوانين وانــسجامه م ــزام ب األمـان واللت

ستراتجيتها العامةال  .جهة طويلة وق يرة األمد وا 

        

2-12 

التحقق من األدوات واألساليب الفنيـة المحوسـبة 
 :المستخدمة للقيام بالتدقيق من حيث

 استرجاو وتحليل البرامف . 
 اختبار وفحص األساليب الفنية للعمليات . 
  خرىأتطبيقات فنية . 

        

2-13 
دقيق الـداخلي فـي تطــوير دراسـة مـدى ارتبـاط التـ

 .النظم و يانتها
        

2-14 

ــراي  تخضــع  ــف ال ــات المل التحقـق مــن أن مكون
 .للتدقيق الدوري

        

2-15 

ــدقيق  ــة دوريـة مـن قبـل الت التأكـد مـن وجـود رقاب
ـــدخعت  ت ـــحي  األخطـــاء   ـــداخلي علـــى الم ال

 .المخرجات

        

2-16 
ــبفحـص طر التأكـد مـن قيـام المــدقق الـداخلي          ق اا
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تخ يص المهام والمسؤوليات الخا ة بالعاملين 
 .في مركز الحاسبة

2-17 

ــد مــن  ن بــرامف التــدقيق الــداخلي تتضــمن أالتأك
ـــــي  فحــــص لبــــرامف الكومبيــــوتر المســــتخدمة ف

 .التطبيقات المحاسبية

        

2-18 

التحقق من قيام التدقيق الداخلي بفحـص تقـارير 
الحاسوب قبل توزيعها علـى ومستندات مخرجات 

ــــة  ــــن دق ــــد م اإلدارات واألقســــام المخت ــــة للتأك
 .المعلومات التي تحتويها

        

2-19 

ام المدقق الداخلي بفحص عمليات يالتحقق من ق
معالجـــة البيانـــات التـــي يـــتم تنفيـــ ها بواســـطة 

 .الحاسوب

        

 hardware :جهزة الماديةاأل 3

 

3-1 
ــد مــن اســتخدام أا جهــزة طرفيــة وماديــة مــن لتأك

 فات قياسية للتر  ال ي مناشئ مخت ة وبموا
 .جلهخ  ت من أ

        

ــة  3-2 وترميــز فنــي التحقــق مــن وجــود جــرد ومطابق
 .نظم اللكترونيةللموجودات المادية لل

        

3-3 
ن الحاسب اآللي يستخدم في القيام أالتحقق من  

 .بالعمليات المشروعة أو الم رح بها
        

3-4 

ــد مــن ــدات الكشــف عــن الحرااــق  التأك تــوفير مع
أجهزة الكشف عن الرطوبة التلقااية و  ومكافحتها 

ـــال إبيــه مــوظفي تكنولوجيــا المعلومــات بلتن حتم
ــــــاج ــــــزة الملحقــــــة لحمايــــــة األ دخــــــول المي جه

 . بالكومبيوترات المعرضة لخطر المياج

        

3-5 

تركيبات مناسبة لالتأكد من توفير معدات التبريد ال
التــي تســتخدم معالجــات فااقــة وفــق الكمبيــوتر 

ضوابط بياية خا ة لتنظيم درجة الحرارة والرطوبة 
 .في المناطق المجاورة لها

        

    software :البرامجيات 4

 4-1 

التأكد من وجود عقود مع مزودي الخدمة تتضمن 
ممارسات العمل  وفق هيكل ومستوى الخدمة على

او تحتـوي اتفاقيـة ويجـب ان   الوحدةبات ومتطل
 :يأتينمو جية على ما مستوى الخدمة األ عقد 
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  ـــة ـــي نطـــاق التفاقي ـــا فــي  ل ـــة بم أحكــام عام
 .والموقعين عليها

 و ف موجز للخدمات. 
 ساعات الخدمة. 
 والحـد النسـبة الماويـة للتـوافر)الخدمـة  تـوافر  

ـــة ـــدد حـــالت فشـــل الخدم والحـــد   األق ـــى لع
 .(التعطل لكل فشلاألق ى لوقت 

 مستويات دعم المستخدم. 
  (ال روةأوقات الستجابة   أوقات )األداء. 
 األمن. 
 قيودال. 

4-2 
فحص إجراءات اإلنشاء واإلختبار والتعديل لبرامف 
الحاسب اآللـي المسـتخدمة والتأكـد مـن أنهـا تـتم 

 .بموافقــة اإلدارة العليا وبت ري  منها

        

وتقيــيم عمليــة إنشــاء البـــرامف وتطويرهــا  دراســة 4-3
 (.الناحية الفنية)

        

4-4 

الجهــة الخاضــعة بالنســبة للبــرامف التــي تمتلــي 
( البرنـامف األ ـلي)النسخة األ لية لهـا  للرقابة

ـــع مســـتخدمي  ـــن تأســـي  إجــراءات تمن التأكــد م
ــه  الحاسـب اآللـي مــن الـدخول للبرنـامف أو وثااق

جراء تعديعت عليه  .وا 

        

4-5 
التأكد من تضمين البرامف تعليمات برمجية تكشف 
األخطاء في وقت وقوعها  كما تقوم بتقديم تقرير 

 .بأخطاء النظام إلى اإلدارة العليا

        

4-6 
ح ر إمكانية تعديل البيانات وح فها في مجموعة 
محددة ومرخص لها من المـستخدمين مـع تحديـد 

 .ديل ومن قام بهالبرنامف لتاري  التع

        

نتهــاء مــن لتحقــق مــن توثيــق البــرامف فــور اإل ا 4-7
 .تجهيزها بواسطة دليل التشتيل

        

4-8 
التحقق من وجود إجراءات رسمية إلختبـار بـرامف 
ــي البــرامف  ــدة أو أي تعــديعت ف ــات الجدي التطبيق

 الجاري إستخدامها

        

بيانات اإلختبارية التأكد من وجود ملف خاص بال 4-9
 .خاص بكل برنامف جديد أو معدل
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 :أمن وحماية المعلومات 5

 

لوضـع وتتييـر  معتمـدةالتأكد من وجـود إجـراءات  5-1
 .كلمة السر بشكل منتظم

        

5-2 

ــد مــن ت ــميم كلمــات الســر بشــكل ي ــعب  التأك
ضــافة حــروف كبيــرة و ـــتيرة اختراقهــا و لــي بإ

ـــورقــام وعــدورمــوز وأ ـــر ل كلمــات الســر م قب غي
 .المستوفية لها

        

5-3 
ــظ نســخة إحتياطيــة  ــد مــن حف  (Backup)التأك

فـي  مـع حفظهـااللكترونية  نظملبيانات ال دورية
 .مكان آمن

        

ــامف لمكافحـة الفيروســات   تن ـيبالتأكـد مــن  5-4 برن
جراء التحديث التلقااي له  . وا 

        

5-5 
برامف مكافحـة الفيروسـات علـى  التأكد من توحيد

جميع الجهزة المستخدمة في الوحدة و لي لتكون 
 .قراءتها للتهديدات المحتملة موحدة

        

5-6 

ــــن وجــــود ــــد م  firewall" جــــدار حمايــــة" التأك
ــي  ــتحكم ف ــي ال ــين شــبكة  الت ــالللمســاعدة ف ب

ــة و   واإلنترنـت الوحـدة يمكـن إعـداد جـدران الحماي
ــوفر للسـماح فقـط بخـدما ت إنترنـت محـددة وقـد ت

والم ادقة والتشفير خدمات إضافية مثل التسجيل 
ــدعي و   وت ـفية الحـزم يقـاف أي حـزم خارجيـة ت ا 

 .للرقابةالجهة الخاضعة أنها واردة من شبكة 

        

5-7 
ــد مــن ا ـــان المتخــ ة لحمايــة إلتأك ـــات األم حتياطي

تجهيزات النظام وبرامجه واتـ الته وبياناتـه مـن 
 .لو ول غير الم رح لـه أو التعديل أو التخريبا

        

5-8 
ـــى عمليــات ال ـــيانة والتحقــق مـــن  اإلطــعو عل

ـــالفوا ـــة الحا ـــلة للحواســـيب وال نظم  ــل الزمني
 .اللكترونية

        

5-9 

ـــع الســـيرفرات الرايســـية  ـــة مواق ـــد مـــن حماي التأك
ــةاسـتخدام األبـواب المتلقـة ب   والععمـات التح يري

ــامير  ــةوك ــات المراقب نــ ارات ال   ولوحــات دخعء  وا 
ـــدخول المفــاتي  المركبــة  أو أجهـــزة اإلستشــعار ل

 .شخاص الم رح لهماأل

        

 :البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 6
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6-1 
التحقق من توفير شبكات أوخوادم مركزية لتأمين 

 .أمن وسعمة المعلومات وسهولة نقلها
        

6-2 

ــــن  ــــق م ــــان خــــاص ل حالتحق ــــة مك ــــاظ تهيا تف
ــنظم ــي  بالســيرفرات  من ــبة عليهــا ال ــة ف المطبق

ــةالجهــة الخاضــعة  ــوافر لهــا المقومــات  للرقاب تت
 . الضرورية مع التحقق من ال يانة الدورية لها

        

 :الرقابة على المدخعت 7

 

مراجعة إكتمـال ودقـة  اناطة مسؤوليةالتحقق من  7-1
 .ص ومخولبعهدة موظف مخت المدخعت

        

نهـا تمـت إدخـال البيانـات وا  عدم تكـرار التأكد من  7-2
 .وفق استمارات محددة

        

كتشـاف أي د من تـرقيم المسـتندات تتابعيـان إل التأك 7-3
 .نقص في بيانات المدخعت

        

7-4 
 كافة المستلمةبيانات العمليات  التحقق من إدخال

 .لمعالجتها
        

7-5 

ــد مــن   كتشــاف الخطــأ الفــوري فــي قابليــة إالتأك
النما   الموضوعة في نظام المعلومات التي يتم 

انها تستخدم من قبل   إمن خعلها إدخال البيانات
 .المستخدمين المخولين

        

التحقق من قيـام أشـخاص غيـر مشـتلي األجهـزة  7-6
 .ومعدي البرامف بمراقبة جودة التشتيل

        

7-7 
التأكــد مــن إخضــاو خطــوات ت ــحي  األخطـــاء 
عادة إدخال البيانات الم ححة لنف  األساليب  وا 

 .الرقابية عند إدخال البيانات األ لية

        

 7-8 
ة الى حساسـة التأكد من ت نيف البيانات المدخل

  و لي إلغرا  ال .. وحرجة وعامة ومتخ  ة
 . من  التخويل المناسب

        

 7-9 
القدرة على إدخال البيانات والتحكم فيها  منالتأكد 

نظم عبر يدة بشكل كاٍف بالنسبة للمن الجهاز مق
 .اإلنترنت

        

 :الرقابة على معالجة البيانات 8

 8-1 
ختبارات التـي تمـت مـن قبـل المحاسـب حص اإلف

والشخص المستخدم للتحقق من دقـة المعلومـات 
 .المنف ة
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8-2 
ــ عــادة  التحقــق مــن إج راءات ت ــحي  األخطــاء وا 

 .تنفي ها والتحقق من دقتها
        

 عحية  التأكد من عدم تخويل أي من المشتلين 8-3
 .للرقابةالجهة الخاضعة الت رف في موجودات 

        

8-4 
ـــضوابط الر  ـــة ال ــة المعوضــة مــن خــعل مراجع قابي

ــــل إالقيـــام ب ـــات مـــن قب ــــارات معالجـــة البيان ختب
 .مستقل شـخص

        

التأكد من وجود ضوابط للكشف عن المعالجة غير  8-5 
 الكاملة أو غير الدقيقة لبيانات اإلدخال

        

 8-6 

المحوســـبة بســــجل  نظمالـــ حتفـــاظمـــن إ التأكـــد
يجب أن يحتـوي و   للمعامعت التي تتم معالجتها

ــة لتحديــد  ــى معلومــات كافي ســجل المعــامعت عل
 .م در كل معاملة

        

 8-7 
مـع التأكد من التساق بين المعلومـات المعالجـة 

المعلومات األخرى التي تحـتفظ بهـا أجـزاء أخـرى 
 .من النظام

        

 :الرقابة على المخرجات 9

 

9-1 
مة لمخرجـات تباو إجراءات توزيع سـليلتحقق منا

لى األشـخاص المخـولين النظام لضمان و ـولها
 .فقط وبالوقت المناسب

        

ــات التشــتيل  9-2 ــااف الفحــص اليـدوي لبيان مقارنـة نت
 .اللكتروني مع تشتيل نف  البيانات يدويان 

        

9-3 
مقارنة بيانات مخرجات الفترة الحالية مع بيانات 

مـع أخـ  التتيـرات التـي   مخرجات الفترة السـابقة
 .حدثت وتتم ه ج المقارنة يدويان 

        

تقييد و وسعمة تقارير المخرجات  كتمالإالتأكد من  9-4
 .هاالقدرة على تعديل

        

9-5 
ــــن ــــا  نظــــم بعـــ  مخرجــــات التأكـــد م تكنولوجي
 .نظام آخرلمدخعت والتي تكون المعلومات 

        

ضوابط ضـمان نقـل المخرجـات بدقـة  من التحقق 9-6
 .من مرحلة معالجة إلى أخرى

        

9-7 
كتروني ي در مـا يسـمى التأكد من أن النظام الل

بتقرير الحسابات غيـر العاديـة  وهـي الحــسابات 
ـــادي مثــل ر ــيد ســـالب  المخالفـــة لوضــعها الع
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 .للمخزون والنقدية

ــد مــن ســعمة اإلجــراءات المتخــ ة لت ــحي   9-8 التأك
 .األخطاء الم رح بها في الوقت المعام

        

 9-9 

ــد مــن  ســتخدام و بإأن اإلت ــال العســلكي أالتأك
خرا  التقارير بالطابعات المرخ ة إل wi fiشبكة 

خـرى غيـر ت ـال بطابعـات أوالتحقق من عـدم اإل 
 .مخولة

        

 :التدريب والتطوير 12

 

 للرقابةالجهة الخاضعة التأكد من وجود خطة لدى  12-1
  .لتدريب موظفيها للعمل على النظام اللكتروني

        

12-2 
للعمل علـى  كشف بالمتدربين فععن الح ول على 

مع  ومطابقة العدد المدرب فععن   النظام اللكتروني
 .المخطط ودراسة أسباب اإلختعف إن وجدت

        

12-3 
ــــى  ــــاملين عل ــــدريب تـــم للع ــــن أن الت التحقـــق م

 .الحاسوب والنظم اللكترونية
        

 :األمور األخرى 11

 

بكـل سـنة بمعـزل  التحقق من فت  ملفات خا ـة 11-1
 .عن السنة السابقة

        

11-2 
ـــن ا ـــاد الجهــة الخاضـــعة إلتحقــق م ـــةعتم  للرقاب

ـــب  ـــاوب العمــل لتجن إجــراءات واضـــحة لنظــام تن
 .استمرار مشتل معين في نف   العمل

        

وضع سجل لتسجيل أسماء الزوار ال ين يدخلون  11-3
 .للرقابةويخرجون من موقع الجهة الخاضعة 

        

11-4 
التأكد من ح ف اسم دخول وكلمة مرور الموظف 
ال ي تري العمل أو ال ي ن ِقَل إلى قسم آخـر فـوران 

 .في وقت وقوو الحدث

        

 :التدقيق عن بعد 12

 

12-1 
شخ ية مع المستخدمين للنظم جراء المقابعت الإ

ــة مباشــرة بإ ســتخدام من ــات التوا ــل اللكتروني
 .ة وتسجيلها وحفظهاالمراية المرخ 

        
 

12-2 
استخدام بريـد الكترونـي معتمـد  ي امتـداد رسـمي 

ــر تجــاري للمراســعت مــابين المــدقق و  الجهــة غي
 .للرقابةالخاضعة 

        

         QRاستخدام نظام ترميز الكتروني معتمـد مثـل   12-3
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code عتمادهـــا كم ـــدر للوثـــااق أو غيرهـــا إل
 .للرقابةاضعة الجهة الخالمتح ل عليها من 

12-4 

اعتماد توقيع مشتري او ععمة مااية غيـر قابلـة 
ــ ــابين المــدقق و للتع الجهــة ديل فــي المراســعت م

وتثبيـت التـاري  عليهـا لتجنـب  للرقابـةالخاضـعة 
 .تعديلها لحقان 

        

 12-5 
ــي تبــادل  اســتخدام تقنيــة الســحابة اللكترونيــة ف

كونها تعد  للرقابةعة المعلومات مع الجهات الخاض
 .حدث واألسهل في تبادل المعلوماتألالوسيلة ا

        

 

 :اإليا ة إل  اوتيللبامثين ، يمكن الب نامل الُمقت   أعال في ضو  
ابة الداجلية، يم نظام ال قو فهم طبيعة نياط الجهة، تق)المتمثلة باو ج ا ات التدقيق التي ينفذها المدقق إن إ -1

ظا  هاي نفااها فاي  تقليادي،التادقيق الظا  فاي ( جا ا ات التمليلياةاألهمياة الناابية، اإلتمدياد المجااط  و 
ي ظاا  عاال  ماان مياث تنفياذ العما  فا، إا إن اإلجااتالف يتمثا  فاي الب ناامل أ(عان بعاد)التادقيق ال قماي 

 .عن بعد  قابةالجاضعة للج ا ات التوال  مع الجهة بيئة تكنولوجيا المعلومات وا  

جاا ا ات اجاا   بمااا  طبيعاااة دقيق أعااال  تمثاا  الماااد األدناا ، ويمكاان للماادقق اضاااافة إإن إجاا ا ات التاا -2
 .العم 

مااان جاااال   عااان بعاااد الب ناااامل اعاااال  يعاااد اداة بياااد المااادقق لالات يااااد باااه عناااد تنفياااذ عملياااة التااادقيقان  -3
 .ااج ا ات التي تضمنها فضال  عن مااعدته في ابدا   أيه المهني بيأن البيانات المقدمة اليه

 

 

 

 

 

للتدقيق ال قمي  في ظ  إعتماد األجهزة العليا لل قابة المالية والمماابة من الع د الاابق، يتضح أنه
ا  بعدا  ياهم في إضفا فتن إدلة اإلثبات التي تمل  عليها ا تق  عن مثيلتها في ظ  التدقيق التقليدي، مم

 ها جودة تقا ي، كما يعزز من الما  العام ومان إدا تهفي الممافظة عل  لدو  هذ  األجهزة  قابيا  متكامال  
 .وهذا يثبت ما جا  به البمث من ف ضية، "اللاد ة ال قابية
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    الخام المبحث 
 اإلستنتاجات والتو يات

Conclusions & Recommendations 

 

 Conclusions نتاجاتاإلست 5-1

التمااااو  نمااااو مجتماااع يتزايااااد فيااااه ااااااتهالا تكنولوجيااااا نتيجااااة أماااا  ا مفاااا  مناااه، عاااد ال قمنااااة تُ   5-1-1
ممااا يتطلااا  ماان مهنااة التاادقيق فهاام الط يقاااة التااي تتكيااف بهااا عااان  ،بيااك  ماااتم المعلومااات 

ناة والممافظاة ط يق ال قمنة لمواكبة ما يميطها من تطو ات متالمقة وبما يضمن إااتم ا  المه
 . بجودة تقا ي هاإيجابا  بتتجا  تعزيز ثقة الماتفيدين كافة بالنتيجة ينعك   والذي عل  مكانتها

مان المهاا ات التاي " مزيجاا  " المادقق يمتلاا ض و ة باأن التطبيق متطلبات التدقيق ال قمي فهنال  5-1-2
 .ليتان  له إتمام عمله المطلو  لماضيا في لم تكن ض و ية

يم لنظام و عدم وجود تقال قمي هم في اعتماد ادلة ااثبات في ظ  التدقيق الممدد األ يتمث   5-1-3
ا ات جتبيم يمدد مد  اإلو ن ذلا التقتمد لد  الجهة الجاضعة لل قابة، إذ إال قابة الداجلية المع

ل  إ وبالتالي يمكن ال جوع، ثبات الواج  الملو  عليهاالواج  تنفيذها ومجم وكمية أدلة اإل
ط ضعف اا نقلهنا تذا كانتلو  عن طبيعة ذلا النظام وفيما إيمات الاابقة لتكوين و التق

      .  ثبات من ميث الكفا ة والكفايةيم دلي  اإلو وجل  قد تم تيجيلها ليتم بعد ذلا تق
 انهإا  ،التدقيق ال قمي في مجا لديوان ال قابة المالية اإلتمادي دو  الواضح العل  ال غم من   5-1-4

تكنولوجي عن بعد ال قمي والالعديد من اللعوبات في تنفيذ عمليات ال قابة والتدقيق يواجه 
االكت ونية في  النظملم تعتمد  تهن معظم الجهات الميمولة ب قابفي أيتمث  لع  أهمها 

االي  دم وجود قناعات لد  بعد الجهات بتعتماد األع، فضال  عن انيطتها وتنفيذ اعمالها
الماتندات الو قية  فضلت تلا الجهاتذ إ ،الكت ونية في تناق  وتباد  البيانات والمعلوماتا

زام للجهات الجاضعة عدم وجود إل ضف إل  ذلاأ، عل  التدقيق ال قمي والتكنولوجي لليةاأل
 .كبدي  عن الماتندات الو قيةللتدقيق في اعتماد الماتندات االكت ونية 

، مما يؤث  عل  فاعلية ممدد لتطبيق منهل التدقيق ال قميتدقيق أو دلي   ا يوجد ب نامل  5-1-5
 .وكفا ة عملية التدقيق المنفذة
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لماااام التااادقيق العدياااد مااان التمااديات مااان أهمهاااا عااادم إ فااي مجاااا ال قمناااة تواجااه عملياااة تطبياااق   5-1-6
 .وظفينجفد عدد الملوجود تجوف في  لتايي امقاومة المدققين بآلية التطبيق أضف إل  

 :اوتينتائل الد ااة اإلاتطالعية إل  أهم أيا ت   5-1-7
 القيامهي  ي ظ  التدقيق التقليديدلة ااثبات فلية المعتمدة في الملو  عل  أن اوإ 5-1-7-1

  الماااادقق علااااا يملااااا ذ ، إ لااااادة المااااااباتأبتنفيااااذ اجتباااااا ات التمقااااق مااااان لاااامة 
وبالتاالي  ،اجلة في الدفات  المماابيةلمة الماابات المالمعززة لدلة الماتندات واأل

 .مداث لها وجود فعليأن اا لدة الماجلة تمث  عمليات و أيتمقق المدقق من 
ال قمي، ظ  التدقيق  دلة ااثبات فيالتي ت افق عملية جمع أ بعد المجاط ا لهنا 5-1-7-2

و أات لياة بااب  تأث هاا بفي واااالتادمي  والتلاف وفقادان نظام التيااي  او)مثا  مجااط 
، عاادم يااجاص غياا  مفوضااين بااذلاأمان مقلااودة تااالف إمماااوات ، عواما  جا جيااة

المالكااات عاادم وجاود المااام كااافي ماان قباا  ، نظم االكت ونيااة بيااك  لااميحتطبياق الاا
 (.االكت ونية التنفيذية لتطبيق النظم

يط عمليااة التااادقيق تجطاا فاايااا  وباا امل واضاامة تاااااعد الماادقق ا توجااد معااايي  وأ 5-1-7-3
دا  أينعك  البا  عل  ، مما يه المهني الممايدأدلة ااثبات المعززة ل  وتنفيذها وجمع أ
 .اللاد ة وبالتالي عل  جودة التقا ي  ال قابية عملية التدقيق،

كث  فاعلية تكون أ دلة ااثبات التي يتم الملو  عليها في ظ  التدقيق التقليدين أإ 5-1-7-4
ن التدقيق ال قمي والتكنولوجي، فضال  عن أفي ظ   من تلا التي يتم الملو  عليها

تقلاا  ماان ماااتويات اليااا  ال قماايدلااة التااي يااتم الملااو  عليهااا فااي ظاا  التاادقيق األ
 .وا  الم افقة لعملية الملو  عليهاالمهني كونها معززة بلاة الجاد والم

لياات الجا د كعم ال قمايثباات ا يمكان الملاو  عليهاا فاي ظا  التادقيق أدلة إا لهنا 5-1-7-5
 .تتطل  موقف مضو ي من قب  المدقق التيو عل  ابي  المثا  

 

 Recommendations  التو يات 5-2
 ،لماا ياوف   مان وقات وجهاد تطبيق التكنولوجيا ال قمية في مجا  التدقيقلهنالا ض و  ُملمة  5-2-1

 اها، ماع مواجهاة تعقيادات التطبياق والمما ااة لة النتاائل التاي ياتم التولا  اليهاافضال  عن دق
 .إلدا ة عملية التطبيقبعيدة المد   جططا   وضعبعن ط يق قيام الجهات المنظمة للمهنة 
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، والذي من للتنفيذفي ما  تم إعتماد التدقيق ال قمي، ينباي توفي  الواائ  واألدوات الالزمة  5-2-2
 .تطبيقهمن وضمان تمقيق النجا  الم تق  عملية تنفيذ  الملامبه لمجاط  الد يجفتيأنه 

من جال  في مجا  التدقيق ال قمنة تطبيق التلدي لتمديات  العليا أجهزة ال قابة عل  يتعين 5-2-3
تاوفي  المدققين العاملين تمت لوائهاا، ماع لا د بنا  معا ف وتطوي  قد ات توفي  التد ي  
يجابااا  علا  فاعلياة عمليااة إ، والااذي يانعك  بالنتيجاة والبناا  التمتياة الالزماة الماوافز المنااابة

 .تطبيقه
في مجا  التادقيق ال قماي والتكنولاوجي  وطنية وب امل  معايي  ض و ة تكثيف الجهود إللدا  5-2-4

 .مع إلزام تطبيقها

فتح المجا  أمام البامثين والدا اين وتيجيعهم علا  إعاداد بماوث ود اااات متجللاة فاي  5-2-5
  قمنة مهنة التدقيق،  وبماا يكفا  اإلااهام فاي إقتا ا  بعاد الملاو  للمياكالت التاي تعتا د

 .لتطبيقاعملية 
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ادر  :الم ــ
 -:الم ادر العربية -أولن 

 :القوانين والتشريعات والوثااق الرسمية -1
 .2214  ("1229)بيان التدقيق "  (IFAC)تحاد الدولي للمحاسبين اإل  -أ 
 .1977  البيرو  ليما طارق الساطي .   ترجمة وتعليق د"الساسية للرقابة المالية ئالمباد"ععن ليما بشأن إ -ب 
  تقريـر منشـور ضـمن سلســلة "هياـة الرقابـة العامـة/ الرقابـة الماليـة علـى األجهـزة الحكوميـة فـي ظـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية "بشـناق  باسـم   -  

 .2221التقارير القانونية  الهياة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  رام اهلل  فلسطين  
 .1998/ لسنة( 1)محاسبي للشركات رقمجمهورية العراق  تعليمات النظام ال -د 
المخـــاطر  -أنشـــطة أجهــزة الرقابـــة العليــا عــن طريــقلرقابــة الماليـــة والخــدمات الستشـــارية ا"  ديـــوان الرقابــة الماليـــة اإلتحــادي  جمهوريــة العــراق -ه 

مكانيات مشاركة المواطنين  .سنة نشر  بع "لألمم المتحدة واألنتوساي( 22)ورقة عمل قطرية للندوة  "والفرص وا 
 .2214  "دليل منهف التدقيق وفق أسلوب المخاطر" جمهورية العراق  ديوان الرقابة المالية اإلتحادي  -و 
 .(الم عدل)1997/لسنة( 22)قانون الشركات العامة رقمجمهورية العراق   -ز 
 ".الم عدل" 1997/ لسنة( 21)جمهورية العراق  قانون الشركات العراقي رقم -ح 
 . 2222  "دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخليةبشأن ( 4)دليل التدقيق رقم"المعايير المحاسبية والرقابية  جمهورية العراق  مجل   -ط 
 .1999   "تقرير مراقب الحسابات حول البيانات الماليةبشأن  (2)دليل رقم "جمهورية العراق  مجل  المعايير المحاسبية والرقابية   -ي 
  (4217)  جريــدة الوقـااع العراقيــة  العــدد("الم عـدل)2211/لســنة( 31)ديـوان الرقابــة الماليـة اإلتحــادي رقـم قــانون"جمهوريـة العــراق  وزارة العـدل   -ي 

2211 . 
 .  دراسة منشورة  بتداد  جمهورية العراق  من دون سنة"إستراتيجية الرقابة في العراق"عبد  عبد ال احب نجم   -ل 
ــا  معيـــار األ  -م  ــا فـــي مجـــال الرقابـــة علــــى "  (5212)نتوســـاي رقـــمالمنظمـــة الدوليـــة لألجهـــزة الرقابيـــة العليــ ــدليل اإلرشـــادي لألجهـــزة الرقابيـــة العليــ الــ

 .2224-ه1425  وثيقة مترجمة ديوان المراقبة العامة  المملكة العربية السعودية  "المؤسسات الدولية
 .2212  دراسة منشورة  "ابة في الدول العربية وآفاقهاواقع األجهزة العليا للرق"المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   -ن 

 

 :الكتب -2
المملكــة العربيـــة  -  ترجمــة محمـــد عبــد القــادر الديســيطي  دار المـــري  للنشــر  الريــا "المراجعـــة مــدخل متكامــل"أرينــز  ألفــين ولوبــي  جــيم    -أ 

 .2229السعودية  
 .1999المملكة األردنية الهاشمية   -للنشر والتوزيع  عمان  دار  قاء 1  ط"التدقيق الحديث للحسابات"جمعة  أحمد حلمي   -ب 
ــان لمعــايير التـــدقيق الدوليــة "الشــحنة   زرق أبـــو زيــد   -   ــابات مــدخل معا ـــر وفقـ   جامعـــة الزيتـــون األردنيــة  دار وااـــل للنشـــر   1ط" تـــدقيق الحسـ

 .2215المملكة األردنية الهاشمية   -عمان
ــان  – جي   مــنهف علمـــي نظريــان التــدقيق الخـــار "   القريشــي   إيــاد رشـــيد -د    العـــراق جمهوريــة -بتـــداد  دار المتــرب للطباعـــة والنشــر  1ط  "وتطبيقيـ

2211. 
 .2226  جمهورية م ر العربية -  الدار الجامعية  السكندرية"المراجعة بين النظرية والتطبيق"لطفي  أمين السيد أحمد   -ه 
 والطباعـة  والتوزيـع للنشـر المسـيرة   دار1  ط"النظـري الحسـابات تـدقيق علـم"محمـد   يوسف وزريقات  عمـر احمد وكلبونة  سعمة رأفت محمود  -و 

 .2011المملكة األردنية الهاشمية   -عمان
جمهوريــة  -  الـدار الجامعيـة  اإلسـكندرية"دراسـة متقدمـة فـي مراجعـة الحسـابات"نـور  أحمـد محمـد وعبيـد  حسـين أحمـد و شـحاته  شـحاته الســيد   -ز 

 .2227  م ر العربية
ــان  لـــؤي محمـــد  ا -ح  ــابات"لوقـــاد  ســـامي محمـــد ووديــ ــر والتوزيـــع  1ط  ("1)تـــدقيق الحســ ــة  -عمـــان  مكتبـــة المجتمـــع العربـــي للنشــ المملكـــة األردنيــ

 .2212الهاشمية  
 :الدوريات والمؤتمرات -3
 تطبيقية على دراسة : المدقق قريرت إ دار فترة على وأثرها التدقيق لجان خ ااص"أبو الهيجاء  محمود فوزي والحايي  أحمد في ل الخالد   -أ 

 .2212 الثاني  العدد العشرون  المجلد واإلدارية  القت ادية للدراسات اإلسعمية الجامعة   مجلة"األردنية العامة المساهمة الشركات
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   38 المّجلـد التربويـة  العلـوم ات   مجلـة دراسـ"األردن فـي المتوسـطة الجامعيـة الكليـات فـي التقنـي للـتعلم تميـز معـايير بنـاء"ابـو زينـة  تيسـير   -ب 
 .2112  المملكة األردنية الهاشمية -األردنية  عمان   الجامعة2 العدد

  الموقـــع 2221نشـــرة الكترونيـــة  /   مقــال منشـــور  العربيـــة"إلتــاء الحـــواجز بـــين البشـــر وتقنيـــة المعلومـــات.. الرقمنـــة"أحمــد  أبـــو بكـــر ســـلطان   -  
 .https://www.alarabiya.net/qafilah: اللكتروني

ــا: الرقمنــة"أحمــد  أحمـــد فـــر    -د  ــايير اإلختيـــار: داخـــل مؤسســـات المعلومــات أم خارجهـ   دراســة منشـــورة  مجلـــة دراســـات "دراســـة فـــي اإلشــكاليات ومعـ
 .2229العربية السعودية     العدد الرابع  المملكةجمعية المكتبات والمعلومات السعودية/ المعلومات

دراسـة اسـتطععية : التخطـيط السـتراتيجي التسـوقي واثـرج فـي جـودة الخدمـة الم ـرفية"ل مراد  نجلة يون  محمد  حسن  ثاار طـارق حامـد المـع  آ -ه 
 .2228راق  جمهورية الع  (23)  دراسة منشورة  مجلة بحوث مستقبلية العدد"في فروو بنكي الرافدين والرشيد في مدينة المو ل

 .2221  نشرة الكترونية  "التدقيق الرقمي والتكنولوجي"جهاز الرقابة المالية في دولة اإلمارات   -و 
  مجلــة المحاســبة "دراسـة تحليليــة لعوامــل ونمـا   جــودة التــدقيق والرقابـة الخارجيــة علــى الحسـابات"حسـنين  طــارق محمــد وقطـب  أحمــد ســباعي   -ز 

 .2223  (62)واإلدارة والتأمين  العدد
ــاد  "الجوانـــب القانونيـــة والتقنيـــة: الدلــة اللكترونيـــة"حمــو  أحمـــد وعـــواد  عـــعء وعبـــداهلل  ولء   -ح    معهـــد أوراق بحثيــة فـــي القـــانون ومكافحـــة الفسـ

 .2215فلسطين   -جامعة بيريزيت  وهياة مكافحة الفساد -الحقوق
المعـدل والخـاص بتقريـر المـدقق علـى ( 722)ت معيـار التـدقيق الـدولي رقـم أثـر تعـديع"خداش  حسام الدين والزوي  سليمان عمر ون ـار  محمـود   -ط 

ــين : تضـــييق فجـــوة التوقعـــات ــاو المـــالي والمســـتثمرين المؤسســ ــة فـــي شـــركات القطــ ــابات ومعـــدي القـــواام الماليــ ــة ميدانيـــة آلراء مـــدققي الحســ دراســ
 .2211  المملكة األردنية الهاشمية  (4)   دراسة منشورة  المجلة األردنية في إدارة األعمال  العدد"واألكاديميين

ــادي  -ي  ــ ــ ــاد هــ ــ ــ ــاجي  عمـ ــ ــ ــة"الخفـ ــ ــ ــة الرقمنــ ــ ــ ــــة وعمليـ ــ ــة الرقميــ ــ ــ ــــرح   "التقنيـ ــ ــة للمســ ــ ــ ــة العربيـ ــ ــ ــــور  الهياــ ــ ــال منشـ ــ ــ ــــي 2216  مقـ ــ ــع اللكترونــ ــ ــ   الموقـ
https://www.atitheatre.ae. 

 .2213السورية  كلية القت اد  ماجستير إدارة األعمال  الجمهورية العربية / حث منشور  جامعة دمشق  ب"الرقابة المالية"درعزيني  حســام   -ي 
نعكاسـاته علـى ممارسـة مهنـة المحاسـبة والتـدقيق"رشـوان  عبـد الـرحمن محمـد سـليمان وأبـو رحمـة  محمـد عبـداهلل   -ل    بحـث مشــاري "التحـول الرقمـي وا 

 .2222المعلومات واألعمال   في المؤتمر الدولي األول في تكنولوجيا
تحديد معوقات تطبيق الجودة الشاملة في أقسام المحاسبة في الجامعات الحكومية " الرفاعي  خليلي والنجداوي  أكرم  والخطيب  خالد راغب   -م 

 .2222  بحث مشاري في المؤتمر العربي الدولي الثامن لضمان جودة التعليم العالي  "األردنية
يدانية بمؤسسات التعليم العالي : آفاقه ومعوقاته /بيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزااريةتط"رقاد   ليحة   -ن  دراسة م

ية  "للشرق الجزااري كلية  /1جامعة سطيف -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراج علوم في العلوم القت اد
 .2214  الجمهورية الجزاارية الديمقراطية الشعبية  والتجارية وعلوم التسيير العلوم القت ادية

  دراسـة "األردنيـة التجاريـة البنـوي فـي الاتمـاني القـرار اتخـا  فـي الخـارجي المـدقق تقريـر أثـر"  عبـدالقادر علـي  الـ نيبات و محمـد رامـي  الزبديـة -  
 .2212  المملكة األردنية الهاشمية  (3)  العدد(8)منشورة  المجلة األردنية في إدارة األعمال  المجلد

الهياـــة /   محاضـــرة الكترونيـــة  مركــز التـــدريب"Covid-19التـــدقيق عـــن بعــد علـــى نظـــم اإلدارة خــعل جااحـــة كورونــا "الــزواري  طـــارق محمــد   -و 
 .2222المملكة العربية السعودية   -السعودية للموا فات  والمقايي  والجودة

سـتخدام التـدقيق الرقمـي فـي تحقيـق جـودة التـدقيق ودعـم إ ـطناعي بإلتقنيـات الـ كاء ا دور"ام والشـريدة  ناديةعبـد الجبـار  السامرااي  عمار ع  -ف 
  دراسـة منشـورة  المجلـة العالميـة "مملكـة البحـرين فـي تـدقيق الحسـابات فـي شـركات ميدانيـة دراسـة: ستراتيجيته من وجهة نظر مدققي الحسـاباتإ

 . 2222  مملكة البحرين  (1)  العدد (8)المجلد ل قت اد واألعمال  
  دراســة منشـورة  جامعــة الملــي (دراســة ميدانيـة: إســتخدام نظـم الــ كاء اإل ـطناعي فــي تحســين كفـاءة أداء أعمــال المراجعـة"السـقا  الســيد أحمـد   -ص 

 .سعود  المملكة العربية السعودية  بع سنة نشر
  بحـث منشـور  مجلـة دراسـات "القت ـادية القـرارات ترشـيد فـي ودورج المـدقق إبـع " نجـم عبـداهلل   سويد  م طفى عبد القـادر والمشـهداني  بشـرى -ق 

 .2217  العراق جمهورية -بتداد  (42)جامعة بتداد  المجلد الثاني عشر  العدد/ محاسبية ومالية

https://www.alarabiya.net/qafilah
https://www.atitheatre.ae/
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  "دراسـة ميدانيـة لكبــرى مكاتـب التـدقيق فـي فلســطين :التـدقيق اللكترونـي وأثـرج علــى جـودة التـدقيق "محمـد   عــعمشـكر  طـعل حمـدون وحمـدان   -ر 
 . 2227  المملكة األرنية الهاشمية -الثاني  عمان  العدد العاشرالمجلد  دراسة منشورة  المجلة األردنية للعلوم التطبيقية 

اخلي وتأثيرها على اإليفاء بمتطلبات فاعلية الرقابة على المال العام في ظل ظاهرة النزوح الد"عنبر  أسيل جبار عنبر وكاظم  هديل مهدي   -ش 
  بحث "دراسة إستطععية تحليلية آلراء عينة من العاملين في عدد من الوحدات الحكومية التي تعرضت آلزمة النزوح الداخلي: اإل عح اإلداري

رؤىأكاديمية ل  عح )ت شعارمقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر  المؤتمر العلمي الثامن ال ي تقيمه جامعة كربعء تح
 .2216جمهورية العراق   -  كربعء(اإلقت ادي والمالي واإلداري في العراق

دراسة : مساهمة األجهزة العليا للرقابة في تطوير نظم الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابتها"عنبر  أسيل جبار وعنبر  سامي جبار   -ت 
في   بحث مشاري "في تطوير وتحسين نظم الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته اإلتحادي ابة الماليةالرق ديوانتطبيقية تحليلية لدور 
يـالم المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة التي تنظمها المسابقة الحادية عشرة ــال ــ ــمجفـي ة ــة والمحاسبـ ـــلمـث العـحـال البـ  .2216  يــ

 الثبات وأدلة العادية اإلثبات أدلة بين مقارنة دراسة: اإللكترونية المراجعة عملية في اإلثبات أدلة" اليا   عياشي  األخضر وشاهد   -ث 
عدد الثامن   والمحاسبية المالية الدراسات   دراسة منشورة  مجلة"اإللكترونية  .2217  الجمهورية الجزاارية الديمقراطية الشعبيةواإلدارية  ال

حياء التراث الشعبي عبر الع ور" باح   في ل  فالته وعبيد  -خ    دراسة منشورة  المجلة العربية للتربية "دور الرقمنة في ترسي  األحداث وا 
 .2222 (13)النوعية  المجلد الرباو  العدد 

 .  دراسة منشورة  بع سنة نشر"تحليل قطاعي لخ ااص تقارير المراجعة المقيدة بالتحفظات" م طفى   ادق حامد   -  
ية القانون الكويتية العالمية"الدليل اللكتروني إلثبات الجريمة اللكترونية"ري  مسعود بن حميد  المعم -   أبحاث المؤتمر /   بحث منشور  مجلة كل

 .2218الجزء الثاني  (/ 3)مايو  ملحق خاص  العدد ( 12-9)السنوي الدولي الخام  
  دراسة منشورة  مجلة بحوث ودراسات جودة التعليم  مجلة دورية محكمة "التعليمإجراءات مؤسسية وبداال لتحقيق جودة "مينا  فايز مراد   -  

الهياة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  العدد   جمهورية م ر (1)متخ  ة في نشر الدراسات المرتبطة بجودة التعليم ت در عن 
 .2212العربية 

 

 :البحوث واألطاري  والرساال الجامعية -4
ــالم  أبــو لحيـــة  أ -أ  ثبـــات فـــي ظـــل بياـــة انظمـــة المعلومـــات "حمـــد فريـــد سـ ــابات الخـــارجي فـــي جمـــع وتقيـــيم أدلــة ال مـــدى كفـــاءة مهــارات مـــدقق الحسـ

  دراســة مقدمــة إلســتكمال متطلبـات الح ــول علــى درجــة "دراســة تطبيقيـة علــى المــدققين الممارســين للمهنـة فــي قطــاو غـزة: المحاسـبية المحوســبة 
 .2215فلسطين   -الجامعة السعمية  غزة/ التمويل  كلية التجارةالماجستير في المحاسبة و 

دراسـة تطبيقيـة فــي عينـة مـن مراقبـي الحسـابات فــي : أثــر التـدقيق اللكترونـي علـى كفـاءة إجــراءات التـدقيق وفاعليتهـا"البـاوي  سـحر كـاظم حمـزة   -ب 
القــانونيين كجـــزء مــن الح ـــول علــى شـــهادة المحاســبة القانونيـــة     بحــث مقـــدم إلــى هياـــة األمنــاء فـــي المعهــد العربـــي للمحاســبين"الردن/عمــان 
 .2212جمهورية العراق   -بتداد

  مــ كرة مقدمـــة "دراســـة حالــة بطاقـــة ال هبيــة لبريــد الجزااـــر: دور الرقمنــة فـــي تحســين جـــودة الخدمــة العموميــة"بوشــرمة  ســلمى وفدشـــي  فاطيمــة   -  
كليــة العلــوم / اريـة تخ  تســويق الخـدمات  جامعــة محمـد محمــد ال ــديق بنـي يحيــى جيجـلالتجضـمن متطلبــات نيبـل شــهادة الماسـتر فــي العلــوم 

 .2219 الجمهورية الجزاارية الديمقراطية الشعبية قسم العلوم التجارية  / اإلقت ادية والتجارية وعلوم التسيير
 تخـر     مـ كرة"GP1/Zحالـة لمؤسسـة سـونطراي مركـب  دراسـة: أثـر إسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي فعاليـة التـدقيق المحاسـبي"جميلة  وي    -د 

كليـة /   جامعـة عبـد الحميـد بـن بـادي  مسـتتانمالتسـيير ومراقبـة محاسـبي تـدقيق تخ ـص  /أكـاديمي ماسـتر شـهادة نيـل متطلبـات ضـمن مقدمـة
 . 2219 ية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزاار ة  محاسبيالو  ماليةال علومقسم ال/ العلوم اإلقت ادية والتجارية وعلوم التسيير

المجيد سلمان   -ه  معايير اإلبع  المالي الدولية  على وفقدور التدقيق اإللكتروني في التحقق من استعمال مداخل القيا  المحاسبي "داود  عبد 
IFRSs مجل  المعهد العالي للدراسات  مقدم إلى  بحث (العراقية الوحدات القت اديةبحث تطبيقي في عينة من : وانعكاسه على رأي المدقق

جامعة بتداد وهو جزء من متطلبات نيل شهادة محاسب قانوني وهي أعلى شهادة مهنية في حقل الخت اص يتمتع حاملها / المحاسبية والمالية 
ية  بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراج لقانونية/  قسم الدراسات المحاسبية -المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمال  -  بتدادالمحاسبة ا

 .2221جمهورية العراق  
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فـي عينــة مـن الهياــات الرقابيـة العاملــة فـي ديــوان الرقابـة الماليــة بحـث تطبيقــي : جــودة التـدقيق بإعتمــاد الـ كاء ال ــطناعي"عنبـر  ســامي جبـار   -و 
( محاســب قــانوني)كجــزء مــن متطلبـات نيــل شــهادة  عــة بتــدادجام /المعهــد العــالي للدراســات المحاســبية والماليـة بحــث مقــدم إلــى مجلـ   "اإلتحـادي

متيازات شهادة الدكتوراج  جمهورية العراق    .2214وهي أعلى شهادة مهنية في حقل الخت اص يتمتع حاملها بجميع حقوق وا 
ثبــات فـــي ظــل نظــم المعلومــات المحاســـبية " عوضــه  مــراد علــي أحمـــد   -ز   –دراســة تحليليـــة : اللكترونيــةدور المراجــع الخــارجي تجــاج تتيـــر أدلــة اإل

 .2213قسم المحاسبة والمراجعة  جمهورية م ر العربية  /   رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة  كلية التجارة"ميدانية
ثبــات فــي الرقابـة الماليــة والتــدقيق"القيسـي  خالــد ياســين   -ح   ــاد بالجامعــة المستن ــرية   أطروحــة مقدمـة إلــى مجلــ  كليـة اإلدارة واإلقت"منهجيـة اإل

 .1998جمهورية العراق   -كلية اإلدارة واإلقت اد  بتداد/   الجامعة المستن رية"كجزء من متطلبات درجة دكتوراج الفلسفة في المحاسبة
  بحـث مقـدم إلـى "الديوانيـةفـرو / دراسـة تطبيقيـة فـي م ـرف الرافـدين: أدلة اإلثبات وأثرها على تقرير مراقب الحسابات الخـارجي"كاظم  رواء جبار   -ط 

قســم العلــوم الماليـة والم ــرفية كجـزء مــن متطلبــات نيـل درجــة البكـالوريو  فــي العلــوم الماليـة والم ــرفية  جامعــة / مجلـ  كليــة اإلدارة واإلقت ـاد
 .2218جمهورية العراق   -القادسية  الديوانية
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 "1"الملحق 
لتدقيق التقليدي ومثيله عن بعد  دراسة مقارنة بين أدلة اإلثبات في ظل ا

 محاور المقارنة ت
 أدلة اإلثبات في ظل

 التدقيق عن بعد التدقيق التقليدي

1 
من حيث التعريف 

 بالم طل 

اااع ميجفي ظ  التادقيق التقليادي يمثا  اإلثبات دلي  
للولو   المدقق الجا جي ياتجدمهامااات التااي المعلو 

، وهااي  أي التدقيقإل  اااتنتاجات التي يبني عليهااا 
المعلومااااااات الاااااااوا دة فاااااااي الاااااااااجالت علاااا  م  تتياااااا

المالياااااة  البياناااااتالتااااااااي ت تكاااااااز عليهااااااااا  المماااااابيةا
 .والمعلومات األج  

و ذلااااا الاااادلي  دليااا  اإلثبااااات وفااااق التاااادقيق ال قماااي، هاااا
المأجوذ من أجهزة الكمبيوت  يكون في يك  مجااات أو 
نبضات ماناطياية أو كه بائية ممكن تجميعها وتمليلها 
بتااتجدام با امل تطبيقاات وتكنولوجيااا، وهاو مكاون  قمااي 
لتقااااديم معلومااااات فااااي أيااااكا  متنوعااااة مثاااا  النلااااوص 
المكتوبااة أو اللاااو  أو األلااوات أو األياااكا  وال ااااوم، 

 .من أج  إعتماد  امام أجهزة تنفيذ وتطبيق القانون وذلا

 من حيث نوو الدليل 2
يكااون دليااا  ااثبااات فاااي أااالو  التااادقيق التقليااادي، 

 .م ئي وماموع ويبعث عل  ااطمئنان لد  المدقق
 

  ا يكون دلي  ااثبات في ظ  التدقيق ال قمي غي  م ئي و
نما يتطل  فهم د اكهيمكن إد اكه بالموا  العادية، وا   ه وا 

 ،(المواااي ) ااااتعانة بااألجهزة اإللكت ونياة عن ط يق
كماا انااه لااي  ماان األدلاة المعنويااة التااي يكااون ملااد ها 
األيجاص، كذلا فتنه لي  من األدلة القولية التي يمكن 

 .اإلاتناد إليها بمج د اماعها

3 
من حيث منشأ الدليل 

 وم درج

م ئاي  من الاه  تمديد منيأ وملاد  الادلي  كوناه 
 .وملمو  وبيك  يبعث عل  ااطمئنان

 

ياد منياأ دليا  ااثباات فاي ظا  تمد وبة بمكاناللع نم
التادقيق ال قماي كوناه غيا  م ئاي، فهاو عباا ة عان مجااا  
كه وماناطياااي مجاازن فاااي نظااام ماااااوبي علاا  ياااك  
ثنااااائي وبط يقاااااة غياااا  منظماااااة، أي ان تم كااااه ومااااااا   

بااة عاان ط ياااق الكت ونااي لكاان باامكااان تجاااوز هااذ  العق
 .التدقيق مو  المااو  وجال  المااو  

4 
 معاييرالمن حيث 

 المعتمدة

دلياا  ااثبااات فااي التاادقيق التقلياادي، أفاا دت معااايي  
 .جالة به

 

لم يتم اايا ة بيك  جلي وواضح إل  الدلي  االكت وني 
باإليا ة ب  اكتفت ، (ISAS)في معايي  التدقيق الدولية  

انااه ا يوجااد معياا  جاااص بأدلااة كماا بيااك  مماادود لهاا 
 . ااثبات االكت ونية

5 
من حيث طبيعة دليل 

 اإلثبات

ان طبيعة دلي  ااثبات في ظ  التدقيق التقليدي تُعد 
 .مادية ملمواة

 

هي بيئة ان طبيعة دلي  ااثبات في ظ  التدقيق ال قمي 
التقليدياة،  بيئاةالتجتلاف عان وهاي افت اضاية غيا  مادياة 

يتضاامن موالاافات وجلااائص اذ  هوأيااكال  تعاادد لااو  ل
 . تميز  عن أدلة اإلثبات التقليدية

6 
من حيث المسار 

 المستندي

هنالاا مااا  مااتندي واضاح لتادقيق العملياات، مماا 
يتيح إمكانية تتباع مااا  العملياات الممااابية ابتادا   
من الماتند األللي وانتها  بأث ها عل  القوائم المالية 

لتادقيق ال قماي ا يوجاد مااا  مااتندي واضااح فاي ظا  ا
 ألنها لعملية التدقيق مما يؤدي إل  لعوبة تتبع العمليات

 القا ا ة علا  القااد  ومد  والماا  م ئية غي  ألبمت
 اوقا اص علا  أو الم كزياة الاذاك ة فاي مااجلة ألنهاا
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 محاور المقارنة ت
 أدلة اإلثبات في ظل

 التدقيق عن بعد التدقيق التقليدي
، وبالتالي لعوبة اكتياف األجطا  أو التالع  الممانطة .أو العك 

 .المااو التي تتم من جال  

7 
جراءات  أساليب وا 
التدقيق تجميع أدلة 
 اإلثبات وتقييمها

جااااا ا ات التااااادقيق التاااااي يتبعهاااااا المااااادقق  أاااااالي  وا 
الجاااا جي عنااااد تاااادقيق المااااابات المعاااادة بالط يقااااة 

ة التقليدية، يتواف  فيها للمدقق مااا  واضاح التقليدي
 .للتدقيق

 

ات في ظ  ااتجدام النظم اإللكت ونية لمعالجة البيان -0
 :المماابية فتن أيه  أاالي  التدقيق هي

  أالو  التدقيق مو  المااو. 
  أاالي  التدقيق من جال  المااو. 
  أاالي  الم اجعة بااتجدام المااو. 

 لذلا إلكت وني، بمعني م ئي غي  يكون معظمها -2
 إثباات أدلاة جديادة لجماع إج ا ات المدقق يتطل 
 .اإللكت ونية نظمال عل  تعتمد

 جاال  من عل  المعلومات إا الملو  يمكن ا -3
أجهازة  منااابة، مثا  وتقنياات معادات اااتجدام
 الماااح وآات والطابعاات والبا امل الكمبياوت 
 .الضوئي

 إلكت ونية إل  و قية من األللية الماتندات معظم -2
 مان باد  الممانطاة األيا طة ال  يتمو  ومفظها
 جماع إن إجا ا ات كماا األااتاذ و اليومياة دفاات 
 ةالتقليدي األدلة جمع عن تجتلف اإللكت ونية دلةاأل

 ألااالي دقق الما إااتجدام علا  تعتماد أنهاا مياث
 .ةالتقليدي األاالي  بد  اإللكت ونيةالتدقيق 

8 
من حيث الدقة والسرعة 

 في األداء
 اق  ا عة ودقة من التدقيق ال قمي

 إعداد في الا عة تمقيقعالوة  عل   اودا  في دقةتوجد 
 ظا  فاي علياه هاي مماا أفضا  بيك  وع ضها ي التقا  

التقليدي، وتوفي  مجموعة ااتجدام تكنولوجيا من  التدقيق
مة الج ا ات ال قابية عل  الب امل والملفات لضامان ااإلا

كت وناااااي، والمعلوماااااات فااااي عملياااااة كياااااف الالتياااااي  ا
 .جطا  في مالة تطبيقها بعملية التدقيقألا

9 
من حيث إمكانية 

 ليلإسترجاو الد
يمكااان اااااات جاعه كونااااه و قااااي، كمااااا ان أي عمليااااة 

 .تم يف تج   عليه يمكن إكتيافها

توجاااد لاااعوبة فاااي إااااات جاع أدلاااة اإلثباااات االكت ونيااااة 
باهولة في ما  فقادانها، كماا ان هنالاا امتمالياة لوجاود 

 .التدقيق مم  الجهة إدا ة جان  من اوتم يف تايي 

12 
من حيث امكانية تعر  

ريف الدليل للتح
 والتععب

 .امكانية التم يف تق  في ظ  التدقيق التقليدي
 والتم ياف في تعا د أدلاة اإلثباات للتاييا  هنالا زيادة 

 . التدقيق مم  الجهة إدا ة جان  من
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 أدلة اإلثبات في ظل

 التدقيق عن بعد التدقيق التقليدي

11 

من حيث تقويم نظام 
الرقابة الداخلية 

وععقتها بجودة أدلة 
 اإلثبات

تكنولوجيااااا المعلوماااات اقاااا  اهمياااة فااااي  تقيااايميكاااون 
 تدقيق التقليدي ال

يكاون تقااويم نظاام ال قابااة الداجليااة مجتلاف عاان التاادقيق 
وضااااع التقليااادي، اذ يتطلااا  مااان المااادقق الت كياااز علااا  

 .تتعلق بتكنولوجيا المعلومات  اج ا ات للتقييم

12 
من حيث تقييم أدلة 

 اإلثبات
 عملية جال  من الكفاية المالئمة مد  تمديد يمكن

 .قيالو   اإلثبات لدلي  الفمص

المادقق فااي ظا  التاادقيق تازداد اللاعوبة التااي يواجههاا 
يم عنال  القوة يلتقعنه في ظ  التدقيق التقليدي  ال قمي

 .ألدلة اإلثباتوالضعف 

 دليلإكتمال وشمولية ال 13
يمكن التأكد من يمولية الدلي  واكتماله كونه و قي 

. 

 يج  وبالتالي يمولية الدلي  أو اكتما  تؤكد أن يمكن ال
 والتقنياات ال قاباة نظام أن مان يتأكاد أن المادقق علا 

 المعلوماات ومفاظ ومعالجاة ونقا  بتنياا  المتعلقاة
 ملاداقية ضامان يمكان متا  كافياة، اإللكت ونياة
 .المعلومات

 أنواو األدلة المعامة 14

 .الفعلي الوجود -1
 للعمليات المؤيدة الماتندات -2
 الاي  من دققالم عليها يمل  التي اإلق ا ات -3
 دققالم عليها يمل  التي والبيانات يهاداتال -4

 المي وع إدا ة من
 الداجلية لل قابة واليم فعا  نظام وجود -5
 إعداد لتا يق امق تا يق في تقع التي العمليات -6

 المالية القوائم
 بنفاه دققالم بها يقوم التي الماابية العمليات -7
 . الفمص مم  البيانات بين اا تباط -8

 لعما  المااا  يااتجدم مياث : الملاائي التمليا  -1
 نظااام باااتجدام المعادة البياناات باين مقا ناات

 المعدة البيانات مع اإللكت وني المماابي المعلومات
 يلع  معقدة إملائية تمليالت عم  يتم و مابقا

 .التقليديالتدقيق  ظ  في  ائهاإج
 قبةام   يتم ميث: االكت وني والتمكم الضبط واائ  -2

 ةكت ونيالإ والمعلومات البيانات معالجة لمة مد 
 يتع ف ميث باااتثنا اتالم اقبة  أالو  ييبه وهو

 بناود أماد زياادة فاي كماا ااااتثنا ات علا  المادقق
 .له المجلص عن المل وفات

 بانتقاا  المادقق يقاوم مياث :ااجتبا  عينات أالو  -3
 لعمليااتتدقيقاه  أثناا  يجتب هاا التاي العيناات بعاد

 .التياي  دقة من أكدللت ةلكت ونياإ المعالجة
 هذا دققالم وياتجدم :للمج جات تفليلي إاتع اد -4

 ويعد ااجتبا  عينات أالو  عيو  لمعالجة األالو 
 لامة مان الياا مالاة فاي هاام اااالو  هاذا

 .المج جات
الوثااااااائق واألاو اق االكت ونياااااة، اللااااااو ، )تتضااااامن  -5

 (.مقاطع لوتية، فيديوهات
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15 
التكلفة من حيث 

 والمنفعة
 .التكلفة عالييمث  بديال  مث  بديال منجفد التكلفة نابياي

16 
من حيث توقيت جمع 
تاحة أدلة اإلثبات  وا 

الدلي  الو قي التقليدي متا  في أي وقت وغي  مقيد 
 .بتوقيت معين لجمعه واإلطالع عليه

بعد أدلة اإلثبات االكت ونية يمكن الملو  عليها في 
اتمالة الملو    عليها بعد ذلا لعدم توقيت ممدد فقط وا 

متياااااطي، أو باااااب  ااااااتعما  الياااا كة اتااااوف  المفااااظ ا
ب مجيات مماابة جديد غي  مكيفة مع تكنولوجيا الناجة 

 .لكت ونيةاتق أ ملفاتها ا االقديمة و 

 مؤهعت المدقق 17
يمتااج إلا  ان يكااون المادقق الجااا جي علا  ماااتو  

 من الجب ة في مجا  التجلص المهني

ان يكاون المادقق الجاا جي علا  مااتو  ماان  يمتااج إلا 
الجبااا ة فاااي مجاااا  تكنولوجياااا المعلوماااات باإلضاااافة إلاااا  

 .التجلص المهني

18 
من حيث اإلكتمال 

 والشمولية
ك  المف دات المتعلقة بالعمليات عادة تكاون مياتملة 

 .في نف  الماتند
المف دات ذات العالقة غالبا ما تكون ممفوظة في ملفات 

 .ةبيانات عديد
 بلعوبة التمديديز يتم االكت ونيملد  الدلي   التمديد اهولةبيز يتم التقليديملد  الدلي   من حيث م در الدليل 19

22 
من حيث الت ديق 

 واإلعتماد
 لعوبة التأكد من موثوقية الدلي  االكت وني التقليدياهولة التأكد من موثوقية الدلي  

 التبديل 21
  تبديلااااه باااادون أن ياااااتم الاااادلي  الااااو قي ماااان اللااااع

 اكتيافه

مااان الااااه  تباااادي  الااادلي  وهنااااا لااااعوبة إن لااام يكاااان 
مااااتمي  اكتياااااف عمليااااة التبااادي  عاااان ط يااااق فمااااص 

 المعلومات اإللكت ونية

 ا يمتاج إل  واائ  وتقنيات جالة للق ا ة القراءة 22
و د ، أكا  ، و ) تتطل  معدات وتقنيات متعددة للق ا ة 

 (.الق...أك وبات 
 منفل  عن البيانات ويمكن تايي   جز  متكام  من الماتند ال يتة 23

24 
إتاحة وا  مكانية الو ول 

 إليها
 عادة ا تمث  قيد أثنا  عملية الم اجعة

مااااا  الم اجعاااة المتعلاااق بالبياناااات اإللكت ونياااة  بمااااا ا 
يكون متا  في وقت الم اجعة والولو  إل  البياناات قاد 

 .يكون أكث  لعوبة

 التوقيع 25
يعتباا  التوقيااع علااا  الماااتند الاااو قي ماااألة باااايطة 

 . ويمكن التمقق من لمته باهولة
تتطل  عملية التوقيع تقنيات مناابة كما يمتاج تقنياات 

 . جالة للتمقق من لمته وا  مكانية اعتماد 

 الحتساب 26
التأكااااااد ماااااان لااااااامة العمليااااااات األ بااااااع للمااااااااتندات 

 . والاجالت يكون ذلا يدويا

لتأكد من لمة العملياات األ باع للمااتندات والااجالت ا
يكون ذلا من جال  اامتاا  عن ط يق ب نامل التدقيق 

 .االكت وني
ااتفاا  من اادا ة يفويا أو تم ي يا عن بعد النقاط ااااتفاااا  ماان اادا ة يااافويا أو تم ي يااا عاان بعاااد الستفسارات  27



79 
 

 محاور المقارنة ت
 أدلة اإلثبات في ظل

 التدقيق عن بعد التدقيق التقليدي
مااااااااا إ، المااااااادقق الجااااااااا جيالنقااااااااط الاامضااااااااة لااااااااد   والم ادقات

ادي للمدينين الملادقات فت ا  عن ط يق الب يد الع
الجهااة والادائنين لتأييااد أو عاادم تأييااد أ لاادتهم لااد  

 .لل قابةالجاضعة 

، أماا الملاادقات فت اا  المادقق الجاا جيالاامضة لد  
عن ط يق الب يد العادي أو االكت وني للمدينين والدائنين 

الجهااااة الجاضااااعة دتهم لااااد  لتأيياااد أو عاااادم تأييااااد أ لاااا
 .لل قابة

 عملية التوثيق 28

هو  المدقق الجا جيأن عملية التوثيق التي يقوم بها 
تأكد لل)بوضع إيا ات التدقيق عل  العينة التي دققها 

ماااان أن الماااااتندات والاااااجالت الماااااتوفية للياااا وط 
الياااكلية والقانونياااة وأن تااااجي  العملياااات كاااان وفقاااا 

 (.المملية والدولية للمعايي  المماابية

مااتندات فااي ظا  النظااام االكت وناي هااي غيا  م ئيااة ال
بااااتعانة بباا امل التاادقيق  المادقق الجااا جيولاذلا يقااوم 

لتاااادقيقها وان عملياااة التوثيااااق تكاااون ماااان أدلااااة   العاماااة 
اإللكت ونية جال  طباعة نتائل  التدقيقاإلثبات في عملية 

 .نيالتدقيق من ب نامل التدقيق االكت و 

29 
القابلية للتلف والتخلص 

 من الدليل
 .بلو ة نهائية هيلع  التجلص من .يكون أكث  ع ضة للتلف أو التجلص منه

 حجية الدليل 32
قوة أل  الدلي  في مجية إثباته، وا يؤجذ بناق من 

 .ذلا الدلي  لتقديمه كدلي  بديال  عن األل 

بلاااو ة متطابقاااة لأللااا  ألكثااا  مااان مااا ة  هيمكاان نااااج
بالقيمااة العلميااة نفااااها، والقااوة فااي اإلثباااات نفاااها، كماااا 

 .ةيمكن مموها وا  جاعها باهول
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 "2"الملحق 
 :استطعو رأي للبحث الموسوم 

 مدى فاعلية أدلة اإلثبات بإعتماد التدقيق الرقمي عن بعد"
نعكاسه على جودة تقارير األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  "وا 

 
 
 

 

     

 :تيةستفسارات اآلاإلجابة على اإلالتفضل بيرجى في ديوان الرقابة المالية اإلتحادي  ب فتي مكلف بأعمال الرقابة والتدقيق        
 
 ق التقليدي؟الح ول على أدلة اإلثبات في ظل التدقيالمعتمدة في  ةليما هي اآل -1

 
 
 
 
 

 ؟  ودرجة التعقيدات المـ احبة لهـاما هي ال عوبات التي تواجهها لجمع أدلة اإلثبات -2
 
 
 
 
 

 هل إن كفاءة وكفاية وفاعلية أدلة الثبات تختلف بإختعف أسلوب التدقيق فيما ا ا كان عن بعد أو حضوري؟   -3

 
 

 
 ؟ستخداما هي طبيعة ه ا اإللي في عمليات التدقيق؟ ومهل تستخدم الحاسب اآل -4

 
 
 

 
 

  داارة تدقيق نشاط 
  ( :اختياري)السم 

  : العنوان الوظيفي
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 :عن بعد  برأيي( التدقيق اإللكتروني)اني تطبق أسلوب التدقيق الرقمي على فر  

 ايهما أكثر فاعلية لجمع أدلة اإلثبات  إعتماد التدقيق التقليدي أم التدقيق الرقمي؟ -أ 

 
 
 

 

 لرقمي على جودة تقرير التدقيق؟التدقيق ا بياة في اإلثبات أدلة جمع على الرقيب قدرةهل تؤثر  -ب 
 

 
 
 

 

 

فـي جمـع ادلـة  الرقيـبالمعرفة العلمية والعملية المتخ  ة بنظم المعلومات المحاسـبية اللكترونيـة لـدى هل يشترط توافر  -  
 الرقمي؟ التدقيقبإعتماد ثبات اإل 

 
 
 

 
لمها يؤثر على عملية جمع أدلـة اإلثبـات فـي إن إستخدام الجهات الخاضعة للتدقيق النظم المحاسبية اللكترونية في عهل  -د 

 ظل التدقيق الرقمي؟
 

 
 
 

 

ــدى لكترونـياإل  تـدقيقفــي ال متخ ـص قســم وجـودهـل إن  -ه  ــة  ل ــوفير بـرامف تســهل جمـع أدل ــابي يسـاعد فـي ت الجهـاز الرق
 اإلثبات في ظل التدقيق الرقمي؟

 

 
 
 

 

 تؤثر على عملية جمع أدلـة اإلثبـات فـي ظـل التـدقيق الرقمـي؟مستخدمة في عملية التدقيق  الكترونية برامفهل إن توافر  -و 
 وهل ان استخدام التكنولوجيا في التدقيق من شأنها أن تؤدي الى زيادة أدلة اإلثبات؟
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وجمـع أدلـة اإلثبـات  التـدقيق عمليـة وانجـاز التخطـيط علـى الرقيـب تسـاعد هل إن عدم وجود معايير أو اسـ  أو تعليمـات -ز 
   يق الرقمي تنعك  سلبان على جودة تقارير التدقيق ال ادرة؟ في ظل التدق

 
 
 

 

 ؟يؤثر جمع أدلة اإلثبات في ظل التدقيق عن بعد على توقيت إ دار تقرير التدقيقهل  -ح 

 
 
 

 


