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نهى بن زقر.أ: اعداد
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:أنواع المراجعة: اولا 

حاسبيةالمراجعة تعني الفحص واضفاء الثقة في المعلومات الم.

وهناك نوعين من المراجعة:

المراجعة الخارجية) 1.

المراجعة الداخلية) 2.
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ةالداخلية والمراجعة الخارجيالمراجعة أوجه الختالف بين 

المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية

يقوم بأدداء عمليأة المراجعأة محاسأبو . 1

ة قأأأأانونيو  يعملأأأأو  بمساتأأأأ  محاسأأأأب

.ومراجعة

يقأأأأأدم المراجأأأأأأع الخأأأأأأارجي تقريأأأأأأر  . 2

أي للجمعية العموميأة ويوضأف فيأل الأر

حأأوم مأأدا عدالأأة القأأواية الماليأأة   أي 

تهأد  المراجعأأة الخارجيأة خلأأ  خدمأأة 

.المالك 

تركأأا المراجعأأة الخارجيأأة علأأ  مأأدا . 3

عأار  االلتاام بالمبادئ المحاسأبية المت

عأأأة عليهأأأا وتأأأتة لبقأأأا  لمعأأأايير المراج

.الخارجية 

المراجعأة الخارجيأة أقأف تفصأيال  و. تأأتة 4

غالبأأأا  مأأأرة واحأأأدة فأأأي نهايأأأة ال أأأنة 

.المالية

يتبأأأأع المراجأأأأأع الخأأأأارجي أ أأأأأحاب  . 5

ن الشأأأركة ويتمتأأأع باسأأأتقالم كامأأأف عأأأ

.مجلس خدارة الشركة

يقأأأأأأوم بأأأأأأدداء عمليأأأأأأة المراجعأأأأأأة . 1

. موظفو  من داخف الشركة

يقأأأأوم المراجأأأأع الأأأأداخلي تقريأأأأر  . 2

لمجلس خدارة الشركة يوضأف مأدا 

كفاءة وفعالية كأف جأاء مأن أجأااء

الشأأأأأركة   أي تهأأأأأد  المراجعأأأأأة 

الداخليأأة خلأأ  خدمأأة مجلأأس ا دارة 

.بشسف أساسي 

تركا المراجعة الداخلية عل  مأدا. 3

التأأأأأأأأاام المأأأأأأأأوظفين ب ياسأأأأأأأأات 

وخجأأأأأأأأراءات ولأأأأأأأأوايف الشأأأأأأأأركة 

ر خا أة والقوانين وتتة لبقا  لمعايي

.بالمراجعة الداخلية

المراجعأأأة الداخليأأأة أكثأأأر تفصأأأي. ال  4

.وتتة بصورة م تمرة 

يتبأأأأأع المراجأأأأأع الأأأأأداخلي مجلأأأأأس . 5

عأن ا دارة ويتمتع باسأتقالم كامأف

خدارات الشركة



ية والخارجية، على الرغم من هذه الختالفات فإن هناك تكامالا بين المراجعة الداخل
عللي؟؟

 علأأ  الرقابأأة الأأداخلييعتمأأد فأأي تقييمأأل لن أأام المراجأأع الخأأارجي
ابأة كأءء وموضأوعي يقأوم بتقيأية ن أام الرقمراجأع داخلأي وجود 

.الداخلي بشسف دوري ويعد تقريرا  ويقدمل لمجلس ا دارة 

  جأأع المراضأأعيفا ف أأو  ويقأأوم ن أأام الرقابأأة الداخليأأة فأأا ا كأأا
قابأة بالتوسيع نطاق عملية المراجعة اما ا ا كا  ن أام الرالخارجي

.الداخلية قوي فا  نطاق عملية المراجعة يقف
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:مراجعة ن ة المعلومات المحاسبية: ثانيا
ن  تتضمن عملية مراجعة ن ة المعلومات المحاسبية بعض جوا

:المراجعة التقليدية 
حماية األ وم.

سالمة البيانات.

فاعلية العمليات.
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ية اسأأبيهأأد  المراجأأع الخأأارجي عنأأد تقيأأية الوسأأايف الرقابيأأة فأأي الأأن ة المح
انأأات بيالمعتمأأدة علأأ  الحاسأأ  اىلأأي خلأأ  تقيأأية المخأأالر المرتبطأأة ب أأالمة ال

:والتي تركا عل 

أنواع وقية المعلومات المعرضة للخطر.

 للمعلوماتبلاحتماالت الو وم غير المصرح.

كيفية الو وم غير المصرح لهة للمعلومات.
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هف تختلء مراجعة الن ة اىلية عن مراجعة الن ة اليدوية؟؟

 يأأة  ال  المراجعأأة الأأن ة المحاسأأبية اىليأأة عأأن مراجعأأة الأأن ة المحاسأأبية اليدوعمليأأة ال تختلأأء
تصممميم وأداا اختبمممارات الرقابمممة واختبممماراتفأأأي ولسأأن يسمأأأن االخأأأتال  الهأأد  العأأأام واحأأأد 

.التحقق

 ويرجأأع  لأأأا التصأأا  الأأأن ة المعتمأأدة علأأأ  الحاسأأ  اىلأأأي بمجموعأأة مأأأن
:الخصايص

عدم وجود . .م تندات لبعض المدخالتأو غياب 1

النقص في وضوح م ار لبعض العمليات المريية. 2.

النقص في المخرجات المريية. 3.

سهولة الدخوم عل  البيانات وبرامج الحاس  اىلي. 4.

الحاجة خل  خبير متخصص. 5.

وجود بعض الصعوبات والعوايق عند تطبيق األن مة اىلية . 6.
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:اىلي األسالي  التي تتبع في مراجعة الن ة المحاسبية المعتمدة عل  الحاس 

أسلوب المراجعة حول الحاسب:

ار حيأأي يقأأوم المراجأأع الخأأارجي بمتابعأأة م أأ( ال ي أأتخدم الحاسأأ  اىلأأي كأأدداة لعمليأأة المراجعأأة )
شغيلها فأي   ثة يتابعها بعد ت( أي مراجعة المدخالت)المراجعة حت  نقطة خدخام البيانات في الحاس  

وهأاا األسألوب ال يتطلأ  مأن المراجأع الخأارجي قأدرا كبيأر مأن (. أي مراجعة المخرجأات)الحاس  
.المعرفة بالحاس  اىلي ون ة التشغيف االلستروني للبيانات

أسلوب المراجعة من خالل الحاسب:

لحاسأأ  ايأأتلخص هأأاا األسأألوب فأأي قيأأام المراجأأع بفحأأص واختبأأار عمليأأة تشأأغيف البيانأأات داخأأف 
ف خل  التدكد من  حة المدخالت والمخرجأات   هأاا األسألوب ال يتجاهأف وجأود الحاسأ  بأبا ضافة 
 أأة التشأأغيف يتطلأأ  مأأن المراجأأع قأأدرا  كبيأأرا  مأأن المعرفأأة بالحاسأأ  وناالعتبأأار بالتأأالي يدخأأا  فأأي 

.االلستروني للبيانات
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:اهم الفروقات بين المراجعة حول الحاسب والمراجعة باستخدام الحاسب

خالل الحاسبالمراجعة من المراجعة حول الحاسب

يقمممموم المراجممممع بمتابعممممة مسممممار ) 1

المراجعمممة خمممالل مرحلمممة ت ممم يل 

العمليمممممات بالحاسمممممب اآللمممممي أ  

متابعممممة مسممممار المراجعممممة مممممن 

حتمى إدخال وت  يل البيانات آلياا 

.إنتاج المعلومات

يممتم التحقممق مممن وسممابل الرقابمم) ة 2

علمممممى الت ممممم يل داخمممممل النظمممممام 

.المحاسبي ولهذا هو فعال

ليس بسيط ) 3.

تتطلمممب معرفمممة ببيمممر  بالحاسممم) ب 4

.اآللي من جانب المراجع

يقمممموم المراجممممع بمتابعممممة مسممممار ) 1

المراجعممممة حتممممى نقطممممة إدخممممال 

م البيانممات فممي الحاسممب اآللممي  مم

حاسمب يتابعها بعد ت  يلها في ال

.اآللي

همذا النمموع ي فممل دور ااجممرااات ) 2

الرقابيمممممة داخمممممل بي مممممة ت ممممم يل 

.البيانات ولهذا هو غير فعال

يتميز بالبساطة والسهولة) 3.

ل تتطلب معرفة ببيمر  بالحا) سمب 4

.اآللي من جانب المراجع
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أساليب المراجعة باستخدام الحاسب:

ملية يقصد بالمراجعة باستخدام الحاس  أ  الحاس  وبرامجل ت تخدما  كدداة من أدوات ع
.المراجعة

صمما  يعتمد هاا األسلوب عل  استخدام حام برامج المراجعة التي تضة برنامجا  أو أكثر م
. نجاز واختبار وظايء تشغيف البيانات

 ويمسن القوم ا  أسالي  المراجعة بم اعدة الحاس  تشمف:

البرامج اىلية لتنفيا اختبارات المراجعة.

أسلوب مركا عمف المراجعة.

:لحاس  اىلي التي تتبع في مراجعة الن ة المحاسبية المعتمدة عل  ااألسالي  : يتبع
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:البرامج اآللية لتنفيذ اختبارات المراجعة 

الصغيرة أو يمسن للمراجع االختيار من بين العديد من برامج الحاس  اىلي التي ت تخدم مع الحاسبات
.السبيرة

 هناك  ال ة أنواع من برامج الحاسب اآللي:

البرامج الخا ة) .تصمة ح   موا فات خا ل للعميف: 1

البرامج العامة) .تغطي عددا كبيرا من تطبيقات المراجعة المتنوعة: 2

برامج الخدمات) .ت تخدم في عملية التصنيء و الدمج والمهمات المتعلقة بالحفظ: 3

:أعمال المراجعة التي تستخدم فيها برامج المراجعة العامة

اختيار العينات. 1.

اختبار العمليات الح ابية. 2.

تلخيص البيانات وخجراء التحليالت. 3.

مقارنة بيانات المراجعة مع سجالت العميف. 4.

باستخدام الحاس  المراجعة أسالي  : يتبع
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:تتميا برامج المراجعة العامة بمجموعة من الماايا أهمها ما يلي 

تعد اقتصادية من ناحية التسلفة.

أعدت خصيصا  لتنفيا العديد من أنشطة المراجعة.

راجعينتج عن استخدامها العديد من الم تندات والوثايق التقارير المهمة بالن بة للم.

لديل القدرة عل  التعامف بسفاءة وفعالية مع كميات كبيرة من البيانات.

تؤدي خل  ت هيف عملية اتصام المراجع وفهمل للن ام االلستروني  .
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أسلوب مركا عمف المراجعة:

عالجتها وفقاا لهذا األسلوب يمكن للمراجع التخلص من اعتماده على برامج الحاسب اآللي التي تتم م
.من خالل الحاسبات الكبير 

خطوات هذا األسلوب:

تحديد البيانات الالزمة) 1.

خعداد البرنامج الالزم الستخراج البيانات) 2.

تشغيف برنامج استخراج البيانات) 3.

تفريغ الملفات الم تخرجة من الحاس  السبير في الحاس  الصغير) 4.

خجراء التحليف) 5.

خعداد التقرير) 6.

أوراق المراجعة) 7.

:ي األسالي  التي تتبع في مراجعة الن ة المحاسبية المعتمدة عل  الحاس  اىل: يتبع
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أسلوب المراجعة اىنية:

حينهأا أي وفقا  لهاا األسلوب يمسن للمراجع أ  يراجع المعامالت التي تأتة فأي
.المراجعة أوم بدوم

اجعتهأا ويفضف استخدام هاا األسلوب في مراجعة المعامالت التأي تتطلأ  مر
تة السترونيأا  بعد تنفياها مباشرة كبعض المعامالت بالوحدات الحسومية والتي ت

.وبعض معامالت التجارة االلسترونية

:األسالي  التي تتبع في مراجعة الن ة المحاسبية المعتمدة عل  الحاس  اىلي : يتبع
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:اتخجراءات المراجعة للن ام المحاسبي في ظف التشغيف االلستروني للبيان: ثالثا

:ل وهي تتركا خجراءات المراجعة للن ام المحاسبي عل  مراجعة العنا ر األساسية المسونة ل

مدخالت التشغيف ا لستروني) 1

عمليات التشغيف) 2

المخرجات التشغيف ا لستروني) 3

ن ة األمن والحماية والرقابة) 4
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:خجراءات المراجعة للمدخالت ا لسترونية

يج  التدكد من أ  البيانات ت جف عل  نما ج خا ة.

يج  أ  تتوافر في النما ج المعدة للبيانات الوضوح.

يج  ترميا النما ج بطريقة سهلة.

يج  التدكد من عدم وجود أخطاء ح ابية بالنما ج.

يج  تتبع كف الخطوات والمراحف واألسالي  الرقابية التي تمر بها المدخالت.

 يج  التدكد من ختباع سياسة التخصص وتق ية العمف بين العاملين.

ن قوتهايج  اجراء اختبارات للتدكد من تطبيق أسالي  الرقابة عل  المدخالت والتحقق م
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:خجراءات المراجعة لعمليات التشغيف

ترونييج  عل  المراجع التعر  عل  األسلوب الم تخدم في خعداد برامج التشغيف االلس.

يج  عل  المراجع القيام باختبار وفحص برامج التشغيف االلستروني

يج  عل  المراجع التدكد من وجود رقابة دقيقة عل  عمليات التشغيف االلستروني.

غيفيج  عل  المراجع التدكد من عدم وجود تعديالت من جان  المشغلين عل  برامج التش.
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:خجراءات المراجعة للمخرجات

يج  التدكد من أ  كف المخرجات قد تة ت جيلها في سجف خاص هو سجف المخرجات.

  يج  مراجعة مخرجات التشغيف االلستروني يدويا.

 يج  التدكد من أ  تلا المخرجات في الشسف والمحتوا المناس.

 يج  التدكد من أ  تلا المخرجات تمثف المعلومات التي يحتاجها الم تفيدو.
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:خجراءات المراجعة لن ة األمن والحماية والرقابة

التدكد من الفصف بين الواجبات داخف ق ة التشغيف االلستروني.

التدكد من فحص برامج التشغيف قبف استخدامها.

ية تالفيهاالتدكد من معرفة الثغرات الموجودة في ن ام الويندوز أو البريد االلستروني وكيف.

التدكد من عدم ا سرا  في خعطاء كلمات ال ر للموظفين.
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