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ون  كتك للتدقيق االلكتر ائب؟  IT Tax Auditلماذا تحتاج شر   قبل تدقيق مصلحة الض 

يبية سوف ي VCFO ألن ي تحقيق معايير الرقابة الداخلية عىل نظم الحسابات اآللية بما يحقق المتطلبات الضر
مصلحة لساعدك فر

ائب المضية، وهي  :  12الضر  معياًرا للرقابة الداخلية عىل نظم الحسابات اآللية، وتندرج تحت ثالث مجموعات رئيسية وذلك كما يىلي

 معايتر الرقابة العامة )الخاصة ببيئة النظام(: 

ر المسؤوليات.  . 1  الفصل بير

نامج.  . 2  التوثيق المستندي للير

 الرقابة عىل األصول اآللية.  . 3

نامج. رقابة وتأ . 4 ر الدخول عىل الير  مير

 معايتر الرقابة الخاصة بالتطبيقات: 

 الرقابة عىل المدخالت.  . 5

 الرقابة عىل تشغيل وترحيل البيانات.  . 6

 الرقابة عىل المخرجات.  . 7

يبية:   معايتر التطبيقات المالية والمتطلبات الض 

 األحكام العامة.  . 8

 الرقابة عىل تطبيقات الحسابات العامة.  . 9

 المبيعات.  الرقابة عىل تطبيقات . 10

يات.  . 11  الرقابة عىل تطبيقات المشير

 الرقابة عىل تطبيقات المخازن.  . 12

 

 معايتر الرقابة العامة )الخاصة ببيئة النظام(: 

ي تعمل بها الحسابات اآللية وإجراءات التطوير والحفظ والتشغيل، وتهدف اىل ضمان تطوير 
تشمل إجراءات الرقابة عىل البيئة التر

ي وتنفيذ التطبيقات والمل
ي الحسابات اآللية بصورة صحيحة ومناسبة، وهي تشمل مجموعة من المعايير التر

امج والعمليات فر فات والير

ر الرقابة  تحكم النظام العام وتحيط بالبيئة الخاصة بنظام الحسابات اآللية المستخدمة، وهي الحد األدنر ويمكن زيادتها لتحسير

كة الم ر األداء، بناًء عىل توجيهات الشر ي وتحسير
ر لهذه النظم وتتمثل فر امج والمراقبير كة المنتجة للير نامج أو توجيهات الشر  ستخدمة للير

 :  أربعة معايير وذلك كما يىلي

 (: الفصل بير  المسؤوليات: 1المعيار )

ر المهام )الوظائف( المتعارضة لمنع التالعب ومنع عمليات الغش واالحتيال.  هدف المعيار:   يهدف هذا المعيار اىل الفصل بير

ي أو التنفيذيجميع الوظائف سواء  نطاق المعيار: 
افر  . اإلشر
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 بنود الرقابة عىل المعيار: 

  ونية، يجب إعداد مصفوفة تحديد المهام والمسؤوليات ر الوظائف المرتبطة بنظم الحاسبات اإللكير الفصل بير

(Segregation of Duties Matrix ر الوظائف المتعارضة بنظم الحاسبات اإللكير ونية وأن يتم اعتماد تلك ( للفصل بير

 المصفوفة من اإلدارة العليا. 

  .ر عن العمليات المحاسبية والمالية المتعارضة ر المسؤولير  الفصل بير

نامج: 2المعيار )  (: التوثيق المستندي للتر

ي لما يقوم به النظام وكيفية القيام به، وكذلك توفير اسا هدف المعيار:  للتشغيل  سيهدف هذا المعيار اىل توفير وصف كتانر

ي حالة وقوع تلف أو تخريب وكذلك خرائط التدفق ونماذج المستندات 
واالستخدام والمراجعة الفعالة للنظم أو إعادة بناء النظام فر

ي يعمل بها. 
 والتقارير وأي وسائل آخرى للتعريف بأهداف نظام المعلومات والطريقة التر

ام نطاق المعيار:  ي تتم عليها. يتم تطبيق المعيار عىل النظم والير
 ج والعمليات وقواعد البيانات والتحديثات التر

 بنود الرقابة عىل المعيار: 

  :ي فهم  توثيق النظام
ر فر ر والمستخدمير توفير سلسلة وافية وشاملة من الوثائق والمستندات المطلوبة لمساعدة المدققير

ي تصف الغرض من نظام التشغيل ويشتمل عىل
 خرائط تدفق البيانات، وصف نواحي عمل النظام واإلجراءات والتر

 راءات تصحيح األخطاء ومعايير األمن. اء، وقوائم الرقابة، واجالمدخالت، وصف المخرجات، رسائل األخط

  :امج نامج، اجرا  توثيق التر نامج ويشتمل عىل قوائم الير امج والذي يصف الغرض من الير ت الرقابة، اءتوفير دليل تشغيل الير

نامج. شكل المدخالت والمخرجات،  نامج، وتعليمات التشغيل، للمساعدة عىل فهم كيفية تشغيل الير  نتائج اختبار الير

 (: الرقابة عىل األصول اآللية: 3المعيار )

ي أو  هدف المعيار: 
يهدف اىل حماية معدات الحاسب وبرامج النظام وبرامج التطبيقات وقواعد البيانات من أخطار التلف العرضر

 محاوالت التهديد أو التخريب المتعمدة. 

امج والتطبيقات وقواعد البيانات.  نطاق المعيار:   يطبق المعيار عىل جميع أجهزة الحاسب المستخدمة والشبكات والير

 عىل المعيار: بنود الرقابة 

  .ر الوصول للبيانات  الحماية المادية وتأمير

  .الصيانة 

  .نسخ احتياطية للبيانات 

  .جاعها  أرشفة البيانات واسير

نامج: 4المعيار )  (: رقابة وتأمير  الدخول عىل التر

ونية اىل أجهزة الحاسب والشبكات بطريقة غير شر  هدف المعيار:  ل عية واستغاليهدف اىل منع الدخول بصورة مادية أو الكير

كة.   الحاسب بما يتماشر مع األهداف العامة للشر

امج والتطبيقات ونظم الشبكات وقواعد البيانات.  نطاق المعيار:   يطبق عىل جميع األجهزة والير
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 بنود الرقابة عىل المعيار: 

  .  الحماية من الدخول غير المضح ألجهزة الحاسب اآلىلي

 بيانات من خالل منع الدخول غير المضح به عىل قواعد الID Number and Password . 

  . ر  جدول صالحيات المستخدمير

 (Application Controlالمجموعة الثانية: معايتر الرقابة الخاصة بالتطبيقات )

ي مراحل )المدخالت
توفير المخرجات( و  -التشغيل -تهدف هذه المعايير اىل إحكام إجراءات الرقابة عىل التسجيل وسالمة البيانات فر

 رجة معقولة من سالمة عمليات التسجيل ومعالجة البيانات وإعداد التقارير. د

 (Input Control(: الرقابة عىل المدخالت )5المعيار )

أو الحذف منها أو عمل أي تعديالت  إليها توفير درجة تأكد معقولة من صحة إدخال البيانات وعدم فقدانها أو اإلضافة هدف المعيار: 

ي البي
وعة فر ي مشر

 انات. غر

امج التطنطاق المعيار:   يوفر وذلك حتر بيقية أو عند إعادة إدخالها مرة أخرى يجب تطبيق هذا المعيار عند إدخال البيانات اىل الير

نامج درجة معقولة من مصداقية البيانات من حيث التوثيق وتقليل األخطاء ومنع تكرار إدخال البيان واكتمال إدخال البيانات  الير

 المطلوبة. 

 بنود الرقابة عىل المعيار: 

 ( قائمة باألخطاءError listing) 

 ( تحديد نوعية المدخالتField Checks) 

 ( اجماليات المدخالتFinancial Totals) 

 ( ي
 (Hash Totalاالجماىلي العشوان 

  .وجود نموذج لشكل البيانات 

 ( وجود مسلسل منتظمSequence Checks .) 

  ر لألرقام الموجبة  والسالبة. وجود تميير

 ( حماية الملفات الرئيسية بقواعد البياناتMaster Files Control) 

  .ضوابط حماية المدخالت 

 (: Processing controls(: الرقابة عىل تشغيل وترحيل البيانات )6المعيار )

 يهدف اىل توفير درجة تأكد معقولة من صحة تنفيذ عمليات معالجة البيانات.  هدف المعيار: 

 تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تشغيل البيانات وكذلك ترحيلها.  ار: نطاق المعي

 بنود الرقابة عىل المعيار: 

 ( حيل  (. Posting Checkمراجعة الير

  .التحقق من تساوي االجماليات 

  . ي  اتزان القيد المحاستر
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  .ي حالة وجود أخطاء
حيل فر  منع الير

  .حيل  وجود رسالة تؤكد اكتمال الير

  ر قواعد  البيانات. الربط بير

 (: Output controls(: الرقابة عىل المخرجات )7المعيار )

يهدف اىل تأكيد دقة المخرجات من عمليات تشغيل ومعالجة البيانات، بمعتر التأكد من أن مخرجات النظام  هدف المعيار: 

 . ر ر المالئمير ي كاملة ودقيقة ويتم توزيعها عىل المستخدمير  المحاستر

نامج سواء كانت تقارير مطبوعة ورقًيا أو ملفات ممغنطة وتداول هذه نطاق المعيار: يجب تطبيق  هذا المعيار عىل مخرجات الير

 المخرجات بواسطة األشخاص المضح لهم فقط. 

 بنود الرقابة عىل المعيار: 

  .قض صالحيات الحصول عىل المخرجات عىل أشخاص معينة 

  اسم المسؤول عن التقرير. و وجود ملخص لبيانات كل تقرير 

  .مرونة التقارير 

يبية )  (Financial Reporting and Tax Controlالمجموعة الثالثة: معايتر التطبيقات المالية والتطبيقات الض 

ي 
يهدف اىل توفير درجة تأكد معقولة من سالمة عمليات التسجيل ومعالجة البيانات وإعداد التقارير وتشمل مجموعة من المعايير التر

ي )الوجودتظهر مقومات النظام 
ي تتمثل فر

نامج -الدقة -الصحة -األمان -التر مجة بالير  االكتمال( ويجب أن تكون نقاط الرقابة التالية مير

ي المستخدم عىل الحسابات اآللية. 
 التطبيقر

 (: األحكام العامة: 8المعيار )

ي نظام الحاسب اآلىلي المستخدم هدف المعيار: 
 . يهدف اىل تحديد المتطلبات الواجب توافرها فر

امج المحاسبية األلية:  نطاق المعيار:  كات المستخدمة لتطبيقات الير  يطبق هذا المعيار عىل الشر

  .تطبيقات الحسابات العامة 

  .تطبيقات المبيعات 

  .يات  تطبيقات المشير

  .تطبيقات المخازن 

 بنود الرقابة عىل المعيار: 

 ( نامج  (Interfaceبيانات واجهة الير

 ( نامج  (System Componentsمكونات الير

 ( ترحيل البياناتPosting) 

 االفصاح 

  .قض صالحيات الحصول عىل المخرجات عىل أشخاص معينة 
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 (: الرقابة عىل تطبيقات الحسابات العامة9المعيار )

حيل منها اىل حساب األستاذ هدف المعيار:  ي و تعتير اليومية العامة أهم الدفاتر المحاسبية والعمود الفقري لها حيث يتم الير
يتم التر

ة والذي يتم بناًء عليه إعداد القوائم المالية تجميعها حركاتها المدينة والدا ي نهاية الفير
ان المراجعة لجميع الحسابات فر ر ئنة لينشأ مير

ائب.  ي تعتير األساس عند محاسبة مصلحة الضر
 والتر

 . ي اآلىلي  هدف المعيار: التحقق من سالمة وانتظام النظام المحاستر

ا لمعايير المحاسبة المضية.  نطاق المعيار: 
ً
 يجب تطبيق هذا المعيار عىل جميع التعامالت وفق

 بنود الرقابة عىل المعيار: 

  .التكويد 

  .حيل ر الير  تميير

  .إنشاء وترحيل قيود اليومية 

  ابط مع األنظمة الفرعية  . األخرىالير

  .اإلفصاح 

  .صيد  الير

  .التقارير 

 

 ت(: الرقابة عىل تطبيقات المبيعا10المعيار )

 معيار هدف الدية ويشار اليه بمسميات عديدة وي  االيراد هو الدخل الذي ينشأ من خالل ممارسة المنشأة أنشطتها العاهدف المعيار: 

 اىل التحقق من صحة وواقعية البيانات المالية بتطبيقات المبيعات. 

 مج الحسابات اآللية )تطبيق المبيعات( والناتجيجب تطبيق هذا المعيار عىل المحاسبة عن االيراد المحقق من برنا نطاق المعيار: 

 عن المعامالت واألحداث التالية: 

 بيع سلع 

 تقديم خدمات 

  .استخدام الغير ألصول المنشأة مما يتولد عنها عائد أو توزيعات أرباح 

 بنود الرقابة عىل المعيار: 

 الصالحيات 

 تكامل وترابط البيانات 

 ر البيانات  تصنيف وتميير

  البياناتآلية إنشاء 

 ترحيل البيانات 

 التقارير 


