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                                        Abstract 
       We have entered the information technology in all areas of life and 

their different, and those areas in the field of a financial and regulatory 

terms that use led to a change in the collection, processing and 

dissemination of information, especially accounting information, and it 

affects the use and change on the lists, financial statements and 

accounts prepared by accountants working in the different economic 

units, and this is reflected in use on the audit profession in how to make 

the most of technology to confirm the confidence and credibility in these 

lists, reports, accounts and financial statements. 

Piece as well as identify opportunities and challenges of the future 

diagnosis of confrontation to the profession of accounting controls in 

order to develop a comprehensive vision of the future of the profession 

so that they can improve and develop their practice and their 

performance in providing the best services to its users, making them 

unable to keep pace with future developments. 

Which already requires re-engineering of the profession both in the use 

of information technology or make all of the financial watchdog, the 

auditor, the independent external auditor, more responsive to the use of 

such technology in professional work, especially in the Iraqi 

environment. 

Where This study involved two parts the first part of my view and the 

second applied, which included the first four chapters, came the first 

chapter entitled use of information technology in the profession of 

accounting controls and their implications, while came the second 

quarter, including the most important risks and confrontation to the 

profession of auditing in the context of information technology, 

The third chapter emphasized on how the re-engineering the profession 

of auditing in the context of information technology, 



And Chapter IV talked about the most important environmental variables 

for the audit profession in light of information technology. 

While the second part focused towards the study of applied and clarified 

that Chapter V, which was entitled: - 

(Re-engineering the profession of accounting controls under the 

Information Technology) 

Has been the use of statistical methods and tools following in the 

application to access the research objectives and the achievement of its 

premises and of the following: - 

Iterations, the arithmetic mean, standard deviation, percentages, Online 

Sample Test 

The study and inter theoretical and practical conclusions are included in 

the body of the thesis the most important of the following: - 

1 - are the factors that drive the auditors of the use of information 

technology in their profession as follows: 

- Competitive conditions. 

- Unbind documentary. 

- Increased professional services (confirmation, ratification, ....... and 

others). 

- Achieving (accuracy, speed, cost, good service, reliability). 

2 - The draft vision on the future of the profession of accounting 

controls gives full opportunity for the auditors to achieve the best future 

for their profession, especially when their knowledge of the values and 

services and competitive skills referred to by, and developed by the 

researcher in the fifth paragraph of the second part of the first chapter 

on the dimensions of the profession of accounting controls in light of 

information technology . 

3 - The basic concepts of scrutiny applicable to the profession of 

accounting controls will not differ in the environments of different 

complexity (complexity of the few, the complexity of the average, the 



complexity of large), and the auditing standards generally accepted rules 

of professional conduct for the profession of auditor in addition to (moral 

obligations professional, legal responsibilities for auditors, evidence) will 

not change in the circumstances, but the change could include 

appropriate control procedures, and skills of people working in the 

internal control system, the nature of fiscal policies. 

The study also included a set of proposals aimed at developing the 

future of the profession in order to give a vision for the future of the 

profession in light of re-engineered. 
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء المرسلين نبينا محمد صلى 
اهللا عليه وسلم سيد المعلمين والمتعلمين وعلى اله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه 

 وبعد..إلى يوم الدين 
خالق واالعتراف بالعرفان والجميل بالفضل لكل من ساهم في يقتضي واجب األفانه 

انجاز هذا البحث واخص بالذآر منهم المشرف عليه األستاذ المساعد الدآتور إبراهيم 
خليل حيدر السعدي لجهوده القيمة وأرائه السديدة التي آان لها األثر في انجازه ، آما 

جهودهم لساتذة أعضاء لجنة المناقشة يقتضي الواجب أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى األ
لتفضلهم مناقشة هذه األطروحة والتي سيكون  لمالحظاتهم السديدة محل اهتمام وتقدير و

  من قبل الباحث شكال ومضمونا
آما اشكر مدير مكتب الجامعة بالموصل وموظف الحاسبة لما قدموه للمساعدة في انجاز 

 البحث
إلآمال طبع األطروحة ، والى آل من لم تسعفني ) مد أستاذ مح( آما اشكر مكتب الرشيد 

 .الذاآرة عن تسجيل شكري له وعرفاني
  وأتمنى للجميع دوام الموفقية واالحترام 

 
 الباحث
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 المختلفة ، ومن تلـك      وأنظمتها ة المعلومات في كافة مجاالت الحيا            لقد دخلت تكنولوجيا  

ير في تجميـع    ي تغ إحداث إلى ذلك االستخدام    أدىقابي حيث   المجاالت مجال العمل المالي والر    

نعكس ذلك االستخدام والتغيير    يومعالجة ونشر المعلومات ، خصوصا المعلومات المحاسبية ، و        

م والكشوفات المالية والحسابات المعدة من قبل المحاسبين العـاملين فـي مختلـف              ئعلى القوا 

ام على مهنة مراقبة الحسابات في كيفية االستفادة        نعكس ذلك االستخد  يالوحدات االقتصادية ، و   

القصوى من التكنولوجيا بتأكيد الثقة والمصداقية فـي تلـك القـوائم والتقـارير والحـسابات          

 .والكشوفات المالية

لمواجهة لمهنة مراقبة الحسابات    لك تحديد الفرص وتشخيص التحديات المستقبلية ا      ا ذ فضال عن 

لية شاملة للمهنة بما يمكنها من تحسين وتطـوير ممارسـاتها           ذلك من اجل وضع رؤيا مستقب     و

لتطـورات   الخدمات لمستخدميها ، وبما يجعلها قادرة علـى مواكبـة ا           أفضل في تقديم    وأدائها

 .المستقبلية

 أو هندسة تلك المهنة سواء في مجال استخدام تكنولوجيـا المعلومـات             إعادة  يتطلب مما سبق 

 اسـتجابة   أكثـر اقب الحسابات ، المدقق الخارجي المـستقل        جعل كل من الرقيب المالي ، مر      

 .الستخدام تلك التكنولوجيا في العمل المهني خصوصا في البيئة العراقية

 الجزء األول نظري والثاني تطبيقي ، وقد  تضمن الجـزء            نحيث تضمنت هذه الدراسة جزئي    

 المعلومـات فـي مهنـة       استخدام تكنولوجيا  األول أربعة فصول ، فجاء الفصل األول بعنوان       

المخـاطر الناجمـة      متضمناً أهـم   الفصل الثاني في حين جاء      ، مراقبة الحسابات وانعكاساتها  

  ،المعلومات تكنولوجيا إطاروالمواجهة لمهنة مراقبة الحسابات في 

 المستخلص



إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إطـار تكنولوجيـا            فأكد على كيفية   الفصل الثالث أما  

 ، المعلومات

المتغيرات البيئية لمهنة مراقبة الحسابات في ظـل تكنولوجيـا            تحدث عن أهم   الفصل الرابع و

 .المعلومات

 الثاني نحو تحقيق الدراسة التطبيقية التي وضـحها الفـصل الخـامس             جزءفي حين تمحور ال   

 - : كان بعنوانالذيو

 )  هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات إعادة( 

 أهداف إلى التالية في الجانب التطبيقي للوصول       اإلحصائية واألدوات األساليبوقد تم استخدام    

 -:البحث وتحقيق فرضياته والمتمثلة باالتي 

 Online Sample، النسب المئويـة  ،االنحراف المعياري ،الوسط الحسابي ،التكرارات 

Test 

 أهمهالعل  رجت في متن األطروحة      أد نظرية وتطبيقية وجاءت الدراسة بجملة استنتاجات     

 - :األتي

تمثل العوامل التي تدفع مراقبي الحسابات من استخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي               -1

 :مهنتهم باالتي 

 .الظروف التنافسية  -

 .ألمستندي التوثيق إلغاء  -

 .)وغيرها ....... التأكيد ، التصديق ، (  زيادة الخدمات المهنية  -

  ).لموثوقية، الكلفة ، الخدمة الجيدة ، اعة الدقة ، السر( تحقيق   -



 مشروع الرؤيا المتعلق بمستقبل مهنة مراقبة الحسابات يعطـي الفرصـة الكاملـة          إن -2

 بـالقيم   إلمـامهم  مستقبل لمهنتهم خـصوصا عنـد        أفضللمراقبي الحسابات لتحقيق    

فقـرة   ، والتي وضعها الباحث فـي ال       إليها أشاروالخدمات والمهارات التنافسية التي     

 في ظل    مراقبة الحسابات  مهنة بأبعاد من المبحث الثاني للفصل األول المتعلق     الخامسة  

 .تكنولوجيا المعلومات

 للتدقيق والقابلة للتطبيق في مهنة مراقبة الحسابات لن تختلف في           األساسية المفاهيم   إن -3

ـ  ) تعقيد قليل ، تعقيد متوسط ، تعقيد كبير         ( البيئات مختلفة التعقيد      معـايير   نأا  ، كم

 ( إلـى التدقيق المتعارف عليها وقواعد السلوك المهني لمهنة مراقب الحسابات إضافة           

 اإلثبـات  أدلة المهنية ، المسؤوليات القانونية لمراقبي الحسابات ،       األخالقيةااللتزامات  

  الرقابية المالئمة  اإلجراءات التغيير يمكن أن يشمل   لن تتغير في تلك الظروف وإنما       ) 

 .مهارات األشخاص العاملين في نظام الرقابة الداخلية ، طبيعة السياسات المالية، و

مـن   تطوير مستقبل المهنة     إلى الهادفة   مقترحات مجموعة من ال   كما تضمنت الدراسة  

 . هندستهاإعادةفي ظل للمهنة  رؤية مستقبلية إعطاء اجل
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 المقدمة
صلى ) محمد(الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين      

 وبعد  , اهللا عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أجمعين 

تطورات تكنولوجيا هائلة في كـل       في السنوات األخيرة من القرن الماضي        العالمشهد  فقد      

ات االقتصادية المختلفة   حدالوواشتملت كافة األنظمة والقطاعات والمهن      مجاالت الحياة ، حيث     

 الحواسيب وشبكات االتصال فيها ، كما أحـدثت تلـك التكنولوجيـا ثـورة               ، حيث استخدمت  

ة للعمل التخطيطي   للمعلومات واالتصاالت وأضحت تلك الثورة على أنها قاعدة انطالق أساسي         

 .يواإلستراتيج

يشير الواقع إلى انه    ، حيث   أو األنظمة   في مجال إعادة هندسة األعمال أو العمليات أو المهن          و

لم تعد وظائف مهنة مراقبة الحسابات كافية للوفاء بدورها في عالم الغد واليوم الذي يتسم بأنه                

 لخدمات  ومات وبما يخلق سوقا واسعة    ا المعل عالم رقمي يعمل في ظل ثورة متجددة لتكنولوجي       

إعادة هندستها وتخطيط   ( حداث تغيرات جذرية في عملياتها      تلك المهنة ، األمر الذي يستدعي إ      

  ).ملياتها في ظل تكنولوجيا المعلوماتوهندرة ع

إن عملية إحداث تغيرات جذرية وزيادة الطلب في ممارسة مهنة مراقبـة الحـسابات تتمثـل                

 -:باالتي 

 األهداف المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة المهنة بما يحقق            تحديد -

 * ).الكفاءة ، الفاعلية ، التحول( أبعاد إعادة الهندسة المتمثلة باالتي 

 .تحديد واختيار العمليات المرشحة إلعادة التصميم وتصميم نماذج جديدة لها -

 .عملياتتحديد العوامل المساعدة في إعادة تصميم ال -



     في ظل هذه المتغيرات يرى الباحث ضرورة إعادة هندسـة مهنـة مراقبـة الحـسابات                

 . التطور التقني ومواجهة التحديات المستقبليةمن اجل مواكبة ، وسائل الكترونية باستخدام

ت التـي   وفق ما تؤديه مهنة مراقبة الحسابات ، كتغيير طبيعي للخدما         على  يقصد بالتحول تغيير نمط العمل      *

  .تقدمها للغير وما يصاحبها من تحول جذري في طبيعة مهامها

  

ولما كانت مهنة مراقبة الحسابات كأية مهنة لها أهدافها ووسائلها في ظل تكنولوجيا المعلومات              

 .فنجد انه في ظل تلك المتغيرات التي ستتأثر حتما عند إعادة هندستها

ابات باعتبارهم يمثلون حجر الزاوية في تنفيذ تلك        تطوير قدرات مراقبي الحس   فان ذلك يستلزم    

 . للمهنةالعملية فضال عن كونهم يعتبرون رأسمال هام يحتل موقع الصدارة في العقل التنظيمي

اء صـفة الثقـة     ضـف إن هذه الدراسة تشكل إسهامات نظرية وتطبيقية متواضعة من اجـل إ           

 وبما يمكن من زيادة فاعلية مهنـة        والمصداقية على المعلومات في ظل تكنولوجيا المعلومات      

تكنولوجيـا  ( مراقبة الحسابات في تقديم أفضل الخدمات للغير فضال عن بيان مدى مـساهمة              

فضال عن ذلك   ،  المهنة  في الحد من تخفيض المخاطر المستقبلية التي قد تواجهها          ) المعلومات  

 المهني بشكل واسع خدمة     مراقبي الحسابات مستخدمين لتلك التكنولوجيا في عملهم      من  جعل  سي

 . وبشكل اكبر وأوسعلمهنتهم والمجتمع ككل

لمهنـة مراقبـة    ) الداخلية والخارجية   ( أما الفصل الرابع فقد خصص لبيان المتغيرات البيئية         

 .الحسابات

 تناولها الفصل الخـامس    الناحية التطبيقية التي      متضمناً  الجانب الثاني من األطروحة    وقد جاء 

 –وان إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ظـل تكنولوجيـا المعلومـات              والذي جاء بعن  

 .الجانب التطبيقي



، في  في البيئة العراقية  ف وتشخيص متغيرات الدراسة      يتعلق بوص  فقد تضمن مبحثين ، األول    

 .رضيات وإعداد استمارة االستبانةحين تناول الثاني تحليل النتائج واختبار الف

 والتوصيات تضمنتها األطروحة فضال عن مجموعة       تة من االستنتاجا  مجموعب البحث   واختتم

من الدراسات المستقبلية المكملة للدراسة لتمكين طلبة الدراسات العليا والباحثين تناولها بالبحث            

 - : والمتمثلة باالتيوالتحليل

إعادة هندسة النظم المحاسبية ومهن التدقيق الداخلي والخارجي في ظـل تكنولوجيـا              -

 .معلوماتال

تحقيق االستثمارات وتخفيض التكاليف باعتماد أسلوب إعادة هندسـة العمليـات فـي              -

 .الوحدات اإلنتاجية

 .االلتزامات األخالقية والسلوكية لمهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات -

تطوير الخدمات المهنية للرقابة على الحسابات لتأكيد ثقة ومصداقية المعلومـات فـي              -

 .ظل تكنولوجيا المعلومات

 .تحديد أبعاد مهنة مراقبة الحسابات باستخدام المعرفة المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات -

 

 منهجية البحث والدراسات السابقة

 Mythology of the Researchمنهجية البحث : أوال

 - :األتيسيتناول الباحث في منهجية بحثه التعرف على 

 مشكلة البحث  -

 ث البحأهمية -

  البحثأهداف -



 فرضيات البحث  -

 المنهج المعتمد -

 حدود البحث -

 وسائل جمع البيانات والمعلومات -

 شكل البحث وأنموذجه -

 هيكلية البحث وخطته -

  

 Research problem مشكلة البحث -

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ظل إعادة للبحث حول كيفية األساسيةتتمحور المشكلة 

 على اإلجابةويمكن صياغة مشكلة البحث من خالل  ، العراقتكنولوجيا المعلومات في

  :اآلتيةالت ؤالتسا

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق في ضوء تكنولوجيا إعادةهل ترى ضرورة  .1

 المعلومات؟

 تكنولوجيا إطار هندسة مهنة مراقبة الحسابات في البيئة العراقية في إعادةكيف يمكن  .2

 المعلومات؟

ر لتكنولوجيا المعلومات عند إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في هل هناك دو .3

 العراق؟

 لمهنة ت البيئيةالمتغيراالمخاطر البيئية وهل ترى بان هناك ضرورة تتعلق بتحليل  .4

  تكنولوجيا المعلومات؟إطار هندستها في إعادةمراقبة الحسابات في العراق عند 

 Research Importance  البحثأهمية -



 - :اآلتية البحث بالنقاط أهميةحصر تن

 الجانب النظري لموضوعات معاصرة وحيوية ترتبط بها مهنة مراقبة الحسابات إثراء .1

 . المهنة  أدبياتوالتي قلما تناولتها 

تحديد المتغيرات المتعلقة بالمهنة والتي من خالل  الميدان المبحوث أداء تحسين إمكانية .2

انب ضعف لها مما يتطلب بناء استراتيجيات لها  جوأوقد تعد جوانب قوة للمهنة 

ا لمواجهة التحديات المستقبلية وتقديم أفضل الخدمات  هندسة عملياتهوإعادة

 .لمستخدميها

  ونظيراتهاأدائها تقليل الفجوة الحالة في في المهني للمهنة بما يسهم األداءرفع مستوى  .3

 .في دول العالم المتقدم

 Research objectives  البحثأهداف -

 - :اآلتية األهداف تحقيق إلىيسعى البحث 

 هندسة العمليات الرقابية المتعلقة بمهنة مراقبة الحسابات في البيئة العراقية في إعادة .1

 . المعلوماتاتكنولوجيظل 

 هندسة عملياتها إعادة من قبل مهنة مراقبة الحسابات بعد ةبيان جودة الخدمات المؤدا .2

 .جيا المعلوماتفي العراق في ظل تكنولو

تحليل المتغيرات البيئية الداخلية مواجهة المخاطر البيئية المواجهة للمهنة وبيان كيفية  .3

 . تكنولوجيا المعلوماتإطاروالخارجية لمهنة مراقبة الحسابات في العراق في 

 Research lip theses فرضيات البحث -

 إعادةلتكنولوجيا المعلومات في هناك دور  ( األتي مفادها أساسيةينبع البحث من فرضية 

 ).هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق 



 -:التالية الفرعية لفرضيات السابقة ااألساسيةويتفرع من الفرضية 

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات وتكنولوجيا المعلومات في إعادة معنوي بين تأثيرهناك  .1

 .العراق

مهنة مراقبة الحسابات في هندسة  وإعادةات  معنوي بين تكنولوجيا المعلومتأثيرهناك  .2

 .العراق

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق إعادةتباط معنوية بين رهناك عالقة ا .3

 .وتكنولوجيا المعلومات

 منهج البحث  -

 الجانب النظري إعداد فقد اعتمد الباحث في أساسيين البحث يتمحور في جانبين أنطالما 

 خالل اطالعه على الرسائل واالطاريح الجامعية والكتب العربية على المنهج الوصفي من

كتب عن الموضوع محل   فضال عن الدوريات والبحوث والدراسات وكل ماواألجنبية

 ).االنترنيت(ية للمعلومات الدولالشبكةالدراسة ، وكذلك التصفح على 

 على المنهجين دهإعدا الجانب التطبيقي من البحث فقد اعتمد الباحث في إعداد في أما

  ).ةالمنهج التحليلي ومنهج دراسة الحال( التاليين 

 حدود البحث -

 الحسابات ،  هندسة مهنة مراقبةإعادة ( أساسيين هذا البحث يتضمن متغيرين أنمادام 

 -:فيحد البحث المحددات التالية) تكنولوجيا المعلومات

 :الحدود البشرية * 

 .مثلون مجتمع وعينة الدراسةتتعلق بمراقبي الحسابات الذين ي

 :الحدود الزمانية * 



 وخالل وفق السياقات البحثيةعلى ص متغيراته  لهذا البحث يتعلق بتشخيألزمانيالمحدد 

 .الفترة الحالية

 وسائل جمع البيانات والمعلومات -

 The Theoretical Sideالجانب النظري 

 .االطاريح والرسائل والبحوث العلمية. 1

 .واألجنبيةوالدوريات العربية الكتب . 2

 .المقاالت المنشورة على شبكة االنترنيت. 3

 The Practical Sideالجانب التطبيقي 

 . بحثهغراضأل الجانب التطبيقي فقد اعتمد الباحث على تحليل االستبانة التي صممها أما

 

 

 شكل البحث وأنموذجه -

ات بحثه  وفرضيأهداف إلىي الوصول يرى الباحث انه لبيان االتجاه الذي سلكه الباحث ف

وفي سبيل تحقيق ذلك فقد قام الباحث بتصميم مخطط يبين انسيابية ، ومعالجة مشكلته 

 -):1(بحثه وكما مبين بالشكل

  )1( شكل 

 أنموذج الدراسة

 

 

 

 

 

 



 

  

  الدراسات السابقةأهم: ثانيا 

تكنولوجيا 
المعلومات
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الحسابات في العراق 
باستخدام تكنولوجيا 

 المعلومات

 .  ماهية إعادة هندسة المهنة-
معايير التكنولوجيا إلعادة  ال-

 .هندسة المهنة
 متطلبات ومراحل إعادة -

 .هندسة المهنة

المخاطر البيئية للمهنة 
 الناجمة ، المواجهة

ماهية تكنولوجيا 
المعلومات واستخداماتها 
 وانعكاساتها على المهنة

المتغيرات البيئية 
 للمهنة
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المهنة في ظل 

تكنولوجيا 
 المعلومات

 
أبعاد جودة األداء 

 المهني
 .المعرفة والتأهيل والتدريب-

الرقابة الداخلية في ظل -

 .تكنولوجيا المعلومات

 أدلة اإلثبات في ظل-

 .تكنولوجيا المعلومات

التزام مراقبي الحسابات -

 بالمعايير و التشريعات
 .المنظمة لمهنته

 .األهمية النسبية-

 .النشر االلكتروني-

 .التدقيق فجوة توقعات-

 

أتعاب وأجور مراقب -

 .الحسابات

 الحياد واالستقالل –

 .المهني

 تقرير مراقب –

 .الحسابات

 .فات التدقيق مل–

السلوكية و الجوانب -

األخالقية في عمل 

 .مراقب الحسابات

مكونات رأس المال -

 .الفكري

المخاطر الرقابية في -

 ظل تكنولوجيا
 .المعلومات

 استخدام الذكاء-
 الصناعي والنظم



 العربية  الدراسات 

بعنوان) 1999(واري  البردراسة -1           

 )إعادة هندسة نظم العمل لتمييز المنظمات ( 

    هدفت هذه الدراسة إلى تطوير األساليب اإلدارية الحديثـة والمفـاهيم اإلداريـة الحديثـة       

) المادية والبشرية (المواكبة للتطورات والتغيرات البيئية للمنظمات على ضوء الموارد المتاحة          

مات العمرانية الخاصة بالدراسة وبيان مدى فاعلية برامج إعادة الهندسة وتطـوير            لتلك المنظ 

العمل بما يعطي رؤى مستقبلية وتصور عمليات التحـديات المـستقبلية وتشخيـصها بدقـة               

 -:خصوصاً المواجهة إلى وحدة أو منظمة األعمال وقد توصلت الدراسة إلى

 .بيعية في مجال تغيير الطاقات يعتبر المورد البشري من أهم الموارد الط-1

 . ضرورة ترجمة المعرفة إلى أدوات وطرائق تطبيقية-2

 البد من األخذ بنظر االعتبار عند إعادة هندسة نظم العمل بالوحدات أراء وتوجيهات القادة               -3

 .اإلداريين من اجل تحقيق التميز في األداء

 بعنوان) 2000(دراسة الجزراوي  -2 

 )مليات كمدخل للتحسين المستمر إعادة هندسة الع( 

   هدفت الدراسة إلى تحسين خدمة الزبائن وااللتزام بالوقت وعدم األخذ بالوقـت الـضائع،              

كانت الدراسة بجانبها التطبيقي في مستشفى الكندي التعليمي وفيه تم احتساب وقـت دخـول               

 العمليات منذ بداية     إلعادة هندسة  اًوخروج المريض في تلك المستشفى واقترح الباحث برنامج       

دخول المريض للمستشفى ولغاية خروجه منها حيث تم تصميم نظام متكامل مقتـرح إلعـادة               

 .هندسة العمليات فيها



 

 

 بعنوان) 2003(دراسة الهاشمي  -3 

 )دور تقانة المعلومات في إعادة هندسة العمليات اإلدارية ( 

 ، فقـد    اإلداريـة  هندسة العمليات    إعادةي   بيان دور تقانة المعلومات ف     إلىهدفت الدراسة       

 في توضيح منهجية البحث واهم الدراسـات        األولتضمنت الدراسة خمسة فصول جاء الفصل       

 الفـصل   أمـا السابقة التي عكست موضوع الدراسة وبينت االختالف عن الدراسة الحاليـة ،             

 هندسـة   إعـادة ضمن كيفية    الفصل الثالث فقد ت    أماماهية تقانة المعلومات ،     نا  الثاني فجاء مبي  

 هندسـة  وإعـادة  ومراحلها وتشخيص وتحديد العالقة بين تقانة المعلومـات       اإلداريةالعمليات  

 ، وجاء الفصل الرابع بالجانب التطبيقي من الدراسة في حين تضمن الفصل             اإلداريةالعمليات  

 . عليها الدراسةتاجات والتوصيات التي اكد االستنتأهمالخامس 

 بعنوان) 2004(همش والقشي دراسة د -4

   )مدى مالئمة مهنة المحاسبة لبيئة التجارة االلكترونية ( 

       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بيئة التجارة االلكترونية ومقارنة بيئـة التجـارة              

 ما  التقليدية مع بيئة التجارة االلكترونية وتحديد المشاكل المحاسبية في تلك البيئة الجديدة واهم            

 -:توصلت إلية تلك الدراسة هي

 . إن التجارة االلكترونية تؤثر على مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات-أ

 . تعمل التجارة االلكترونية في بيئة تفتقد إلى التوثيق-ب



 النظرية المحاسبية في تحديد وتشخيص مشكلة االعتراف بإيرادات التجارة االلكترونية           إن -ت

 .والتعامل معها

يمكن حل المشكالت المحاسبية المرتبطة بالتجارة االلكترونية من خالل تطوير السياسات            -ث

 -:واإلجراءات المحاسبية وخصوصاً تلك التي توفر الحاالت التالية

 . الرقابة لنظام المعلومات المحاسبي،)ةالموثوقي(الوثوق ، التوكيد

ادات التجارة االلكترونية، وهـذه      توصلت الدراسة إلى اقتراح نقطة جديدة لالعتراف بإير        -ج

النقطة تتحقق عند توفر الحاالت التالية في أي نظام محاسبي الكتروني وهذه الحاالت تتمثـل               

 -:باالتي

 . إجراءات تأكيد األمان،أمان العمليات

 بعنوان  ) 2005( دراسة عبد الوهاب  -5

المتبادلة والتقارير المالية  الثقة بالمعلومات لتأكيد المراجع الخارجي وأداءتطوير دور ( 

 )المنشورة على شبكة المعلومات العالمية 

 الدراسة بان الطبيعة المميزة والمتخصصة لتدقيق نظم المعلومات المستندة على تأكد

 عملية تدقيق نظم إجراءها ئ يتم على ضووإرشاداتالحاسوب تتطلب توافر معايير 

 .المعلومات

 ونمو معايير تدقيق نظم المعلومات ونظم التجارة  تطويرنأ الدراسة على تأكدكما 

 الثقة في تلك النظم والحصول على تأكيد في خدمة لإلسهام األساسااللكترونية يعد حجر 

 المقبول والالزم لتلبية المسؤوليات المهنية التي يحددها ميثاق شرف لألداءالحد األدنى 

 . لهااألخالقيالمهنة والقانون 



 نشر إلمكانيةعلى مسالة ضرورة توافر عنصري الثقة والمصداقية  الدراسة تكما اكد

 الذي استدعى من األمرالتقارير المالية خصوصا التقارير المالية المنشورة الكترونيا ، 

 ثقتها بتلك التقارير عن طريق تأكيد إلىالهيئات والمنظمات المهنية المعنية بشؤون الرقابة 

مواقع االلكترونية لتلك المنظمات ومنح الوحدة ختم الثقة في  الثقة في التأكيداستخدام خاتم 

 .تلك المواقع عن طريق تقرير يؤكد الثقة فيها

 خـصوصا  هأدائ انه يجب من مراقب الحسابات تطوير دوره وتطوير     إلى الدراسة   أشارتكما  

وجيـا  في ظل تبادل المعلومات الكترونيا مما يتماشى مع التطورات المتالحقة في عـالم تكنول             

 .المعلومات

 بعنوان  ) 2006(دراسة البكوع  -6

 عناصر إطار للتحديات التي تواجه مهنة مراقبة الحسابات في ياإلستراتيجالتحليل ( 

 )البيئة التقنية الحديثة في العراق 

 - :األتي تحقيق إلى الدراسة هدفت

ق وكيفية  التحديات التي تواجه مهنة مراقبة الحسابات في العراأهمالتعرف على  -

 .التصدي لها

تحليل وتشخيص متغيرات البيئة الداخلية والخارجية لمهنة مراقبة الحسابات في ظل  -

 .عناصر البيئة التقنية الحديثة

 . على مهنة مراقبة الحساباتأثرهاتوصيف عناصر البيئة التقنية الحديثة وبيان  -

 الحديثة والتحديات التي استخدام التحليل االستراتيجي في تحليل عناصر البيئة التقنية -

 .تواجهها مهنة مراقبة الحسابات

  :أهمها مجموعة من النتائج والتوصيات لعلى إلىكما توصلت الدراسة 



 الذي يستلزم من مراقب األساس المهنية لمهنة مراقبة الحسابات األخالقياتتمثل  •

 .هور بها مهنته والمحافظة على ثقة الجمأداءالحسابات االلتزام به لرفع مستوى 

 . ضمن متغيرات البيئة التكنولوجيا الحديثةاألولتمثل بيئة المهمة العامل الرئيسي  •

 لتطوير المهنة ، األول الموارد البشرية بشكل عام يمثل العامل الرئيسي تأهيل إن •

واهم متغير ضمن هذا العامل هو هيكلة المناهج الدراسية والخطط المحاسبية نحو 

 .تكنولوجيا المعلومات

تمثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحديا كبيرا وحقيقيا لمهنة مراقبة الحسابات  •

 .تتطلب التعرف على عناصر هذه التقنية

 بعنوان  ) 2007( دراسة الجوهر والعقدة  -7

إعادة هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية وأثرها في تعزيز إدارة ( 

 )  المخاطر 

 تصميمها في إعادة هندسة وظيفة التدقيق الداخلي وضرورة إعادة إلى  الدراسةهدفت

 في ضوء متطلبات المعايير الدولية الحديثة التدقيق ، اعتمادا األردنيةالمشاريع االقتصادية 

 مدى االلتزام بهذه المعايير في الوحدات عينة الدراسة رالختبا االستبانة أسلوبعلى 

دقيق الخارجي قييم المخاطر التي قد تواجهها وظيفة التواستخدامها وبيان دورها في ت

 هندسة وظيفة إعادةلبيان اثر (  المخاطر في وحدات عينة الدراسة ةإلدارومدى تعزيزها 

العينة المختارة تتمثل  وكانت األردنية المخاطر في البيئة إدارةالتدقيق الداخلي في تعزيز 

 ).لوحدات عينة الدراسة التدقيق في تلك ايريين ومديداخلبمدققين 

 

 بعنوان ) 2007( دراسة العميري والمعتاز  -8



 ) المراجعة أعمالاثر التجارة االلكترونية على تخطيط ( 

 المراجعة عمالأ محاولة معرفة اثر التجارة االلكترونية على تخطيط إلى الدراسة هدفت

 أربعة هتضمنت االستبانكاتب المراجعة ، و لجمع المعلومات من ماستبانهحيث تم استخدام 

 -:مجموعات رئيسية هي 

 . تخطيط عملية المراجعةأهداف •

 . المراجعة بتغير النظامجراءاتإ اختبار تأثرمدى  •

 . لمهمة المراجعةهأدائاستعادة المراجع بمساعدين عند  •

 .جمع المعلومات عن العميل ونشاطه •

 عملي في الجزء النظري  نظري والثانياألول رئيسيين نيجزئ إلىوقد تم تقسيم البحث 

 الهيئات والجمعيات العلمية وإصدارات العلمية واألبحاثمستمد من الكتب والدوريات 

 الجزء الثاني التطبيقي فقد بين اثر تكنولوجيا أماوالمهنية والحكومية في الدول المتقدمة ، 

ومعايير  واثر التجارة االلكترونية على مهنة المراجعة األعمالالمعلومات على دنيا 

  . المراجعةأعمالالمراجعة وتخطيط 

   بعنوان2008دراسة حمودي  -9

 )إعادة هندسة النظام المحاسبي الحكومي االلكتروني(

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتعلـق بكيفيـة المـساهمة االلكترونيـة                

 إلعـادة هندسـة النظـام       للمحاسبة نتيجة تحليل تأثيرها في المتغيرات الخارجية والداخليـة        

 .المحاسبي الحكومي

وقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة فضال عن المنهج الوصـفي للحـصول علـى                

 .المعلومات المطلوبة بشكل دقيق ومباشر

 إلعـادة هندسـة النظـام       اً مقترح اًوتتجسد أهمية البحث كونه يبحث في مسالة تقديمها نموذج        

 .اوالتالمحاسبي االلكتروني للمق



كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الموضحة للتأثير المعنوي لعناصـر الحكومـة              

 .االلكترونية في النظام المحاسبي الحكومي بما يخدم إعادة هندسة ذلك النظام

 

  بعنوان ) 2009( دراسة مطاحن  -10

لمتعاملة  انيةاألرد مدققي الحسابات الخارجيين على تدقيق حسابات الشركات قدرةمدى (

 ) في التجارة االلكترونية

  :األتي تحقيق إلى الدراسة هدفت

 . مهنة مراقبة الحساباتبأهميةالتعريف  •

 . التجارة االلكترونيةأهميةتوضيح  •

 للمشروع األردن وفهم مدققي الحسابات الخارجيين في إدراكالتعرف على مدى  •

 .األميركي الكندي المشترك

 - :أهمها مجموعة من النتائج النظرية والعملية لعل إلىراستها وقد توصلت الباحثة في د

وجود صعوبة في االلتزام لهذا المشروع من قبل الشركات المتعاملة مع التجارة  -

 . من قبل المدققين في تلك الشركاتأوااللكترونية 

 . كل من مهنتي المحاسبة والتدقيق بعدا تكنولوجيا جديداإلى هذا المشروع أضاف -

 بعنوان  ) 2010(  الطائي دراسة -11

توظيف تقانة المعلومات واالتصاالت في تصميم نظام معلومات الموارد البشرية ( 

 ) المستند على الشبكة 

 - :األتي إلى التوصل إلى الدراسة هدفت



ونظم  ICT نظري يربط ما بين مواضيع تقانة المعلومات واالتصاالت إطارصياغة  - أ

 .HRISمعلومات الموارد البشرية 

 .التعريف بالمفهوم النظام الشبكي ومكوناته وعناصره - ب

 .تصميم نظام معلومات الموارد البشرية المستندة على الشبكة - ت

  .Case-Study الجانب العملي فقد تم اعتماد منهج دراسة الحالة إما

 - :األتي إلىوقد تم التوصل 

 والفوضى رباكاإل إلىدي ؤ يإعدادها تعدد وتنوع المعلومات المطلوبة ومصادر إن -

 هذه إعداد قاعدة بيانات يتم اعتمادها في أوبسبب غياب وجود نظام معلومات 

 .المعلومات

الكم من األرشيف الورقي والذي يعود إلى سنين عديدة منذ تأسيس المعهد التقني  -

 .بالموصل

 .البد من استخدام التحليل االستراتيجي في تحليل عناصر البيئة التقنية الحديثة -

 بعنوان  ) 2010( ة ثابت دراس -12

  )اإلنتاجية هندسة العمليات إعادة بأسلوبتخفيض التكاليف ( 

 - :األتي توضيح إلى الدراسة هدفت

المفهوم ، (  من حيث اإلنتاجية هندسة العمليات إعادة خلفية نظرية عن إعطاء - أ

 ). ، المراحل األهداف ، األساسيةالمرتكزات 

 . في تخفيض التكاليفاإلنتاجيةليات  هندسة العمإعادةكيفية استخدام  - ب

 -: باالتي فتمثلت فرضية البحث أما



 مع يتالءم الترتيب بما وإعادة بالتحسين المستمر اإلنتاجية هندسة العمليات إعادة( 

 وتحسين اإلنتاج تقديم الخدمة يسهم في تخفيض تكاليف أو المنتج إنتاجمتطلبات عمليات 

 )افسي ربحية الوحدة ويعزز موقفها التن

 مجال بحثها على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وكان إعداد الباحثة في اعتمدتوقد 

 تمنزلي في محافظة نينوى ، وقد قسم الاألثاثالتطبيق في الشركة الوطنية لصناعات 

االستنتاجات النظرية  مجموعة من ثة فصول ، في حين تضمنت الدراسة ثالإلىالدراسة 

 .في متن الرسالة عرضها والعملية تم

 بعنوان) 2010( دراسة الجميلي  -13

 التدقيق بمساعدة الحاسوب في تدقيق نظم التشغيل االلكتروني أسلوباستخدام ( 

 ) للبيانات المعتمدة في ديوان الرقابة المالية 

  :اآلتية األهداف تحقيق إلىتسعى الدراسة 

 التي ترتبت االتدقيق والمزاي استخدام الحاسوب في إلى المدقق تبيان الدوافع التي قاد - أ

والتي تمكنه من تنفيذ  زم توفرها للمدققال، وتحديد المتطلبات ال عن هذا االستخدام

 . التدقيق بكفاءة وفاعليةإجراءات

 المستخدمة في تدقيق نظم التشغيل االلكتروني للبيانات في ظل األساليب التعرف على  - ب

 تنظيم وتشغيل البيانات وأساليبذه النظم تطبيقاتها العالمية ، والتعرف على ماهية ه

 .االلكترونية

 في تدقيق نظم التشغيل إتباعها التي يتعين على المدقق واإلجراءات بيان المراحل  - ت

 .االلكتروني للبيانات



 التدقيق أدوات ديوان الرقابة المالية من خالل استخدام أداء السعي نحو تطوير  - ث

 .بمساعدة الحاسوب

  :أهمهالى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل وتضمنت الدراسة ع

 التدقيق حول الحاسوب في تدقيق نظم التشغيل أسلوباستخدام ديوان الرقابة المالية  -1

 الدوائر والشركات المستخدمة لتلك النظم والخاضعة ألغلبااللكتروني للبيانات 

 .لتدقيق الديوان

 مهام التدقيق باستخدام أداءوجود انخفاض ملحوظ في عدد الموظفين القادرين على  -2

 .التدقيق بمساعدة الحاسوب

 أساليب العلمي والعملي لموظفيه على استخدام التأهيلعلى ديوان الرقابة المالية  -3

 نظم التشغيل االلكتروني للبيانات لمواجهة التحديات التي تواجه مهنة وإجراءات

 .التدقيق في استخدام تقانات الحاسوب

 بعنوان  ) 2010( دراسة الشريدة  -14

متطلبات تطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت ودورها في تعزيز نظامي المعلومات (

 )المحاسبي والرقابة الداخلية

 -:سعت الدراسة إلى تحقيق األتي 

إعطاء مدخل مفاهيمي لنظام المعلومات المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المؤتمت  •

 .لمعالجة البيانات

 .ل تقنيات المعلومات واالتصاالت ومخاطرهمابيان فوائد استعما •

وكيفية تصميمه وطرائق بيان دور تقنيات المعلومات في تعزيز نظام الرقابة الداخلية  •

 .تقويمه



 بعنوان ) 2010( دراسة السعدي -15

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على مهنة التدقيق في قطاع الشركات الـصناعية فـي              ( 

 )األردن 

دفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على مهنـة التـدقيق فـي                       ه

حيث استخدم الباحث استبانه مكونة من قسمين تضمن القسم األول معلومـات عامـة              , األردن

 فقرة موزعة على مجالين لبيان أثر استخدام        28عن أفراد عينة الدراسة والقسم الثاني تضمن        

في مجال الرقابة هذا هو المجال األول، أما المجال الثـاني           ) يا المعلومات تكنولوج(التكنولوجيا  

يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التخطيط لبيان أهم الصعوبات التي تـواجههم             ف

في كال المجالين وانعكست أهمية الدراسة في توضيح أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في             

 . ص أهم التحديات والصعوبات خصوصاً في القطاع الصناعي األردنيعملية التدقيق وتشخي

 بعنوان ) 2010(دراسة أحمد   -16

 )إعادة هندسة العمليات المالية في بيئة التجارة االلكترونية ( 

     هدفت الدراسة إلى بيان أهمية المعرفة والتطوير واإلبداع التكنولوجي في خلق المـوارد              

ها احد مصادر الثروة وخلقها داخل المجتمع، كما هـدفت الدراسـة إلـى              االقتصادية باعتبار 

توضيح العديد من المصطلحات التكنولوجية ودورها في إعادة هندسة العمليات المالية في بيئة             

التجارة االلكترونية وأهمها اصطالح هيكلة اإلدارة واالهتمام باقتصاد المعرفة وإنتاج المعرفة           

 .في خلق القيمة المضافة للمجتمعوتفعيلها واستخدامها 

 بعنوان  ) 2011( دراسة الحربي  -17

 ) مقترح لتطوير خدمات مراقبي الحسابات في بيئة التجارة االلكترونية إطار( 



 الحسابات وا يقدمها مراقبأن الخدمات التي يجب أنواع التعرف على إلى الدراسة هدفت

 إطاراوم تقنية المعلومات ، كما حددت عند تدقيق الوحدات االقتصادية التي تتعامل بمفه

مقترحا لتطوير خدمات مراقبي الحسابات في بيئة التجارة االلكترونية عن طريق دراسة 

 .العينة المختارة من مراقبي الحسابات العاملين في الوحدات االقتصادية بالعراق 

 - :األتي إلىوقد توصلت الدراسة 

 على جميع المجاالت المهنية بشكل عام أثرت  التجارة االلكترونية كتقنية حديثةإن -

 .وعلى مهنة مراقبة الحسابات بشكل خاص

 .لبيئة التجارة االلكترونية اثر واضح على معايير التدقيق المقبولة قبوال عاما -

 باستخدام وتشغيل البرامج اإللمام تلك المهنة من مراقب الحسابات ضرورة استوجبت -

 . كافية ومناسبة لتلك البيئة االلكترونيةإثبات أدلةمع  شبكة االنترنيت وجإلىوالدخول 

 

  األجنبية  الدراسات 

 )Janvrin, etal, 2009(دراسة  -1

)Techniques Auditor Acceptance Computer As sited Audi( 

  وهي دراسة قدمت إلى المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للمحاسبين القانونيين هادفة إلى              

لعوامل والمتغيرات المؤثرة على قبول المـدقق السـتخدام أدوات وتقنيـات التـدقيق              تحديد ا 

باستخدام أو بمساعدة الحاسوب وكيفية قبول المدقق لتلك األدوات والتقنيات كونها تؤدي إلـى              

تحقيق كفاءة وفاعلية عملية التدقيق، ويستلزم من مكاتب التدقيق تطـوير البـرامج التدريبيـة               

تخدام تلك األدوات والتقنيات وزيادة عدد المدققين المـشاركين فـي الـدورات             الهادفة إلى اس  



التدريبية فضالً عن تحسين الخدمات التقنية والتنظيمية التي تساعد في فهم كيفية تنفيذ أعمـال               

 .التدقيق

 ( Pathak , 2006 )دراسة  -2

) Audit Resource planning ( 

التقنية ودور تعقيدات التجارة االلكترونية فـي التـدقيق            هدفت الدراسة إلى بيان التعقيدات      

وبيان العالقة بين تخطيط مصادر التدقيق ومصادر األشخاص المؤهلين للتـدقيق فـي ظـل               

 كإحـدى عمليـات التجـارة       B2B عمليات   علىراسة  التجارة االلكترونية وقد ركزت هذه الد     

 -: هية واهم ما توصلت إليهااللكتروني

علـى  مقترح لتدقيق عمليات التجارة االلكترونية خاص بالتعامالت التي تـتم        تحديد نموذج    -أ

 .B2Bوفق 

 أظهرت الدراسة بأنه يجب أن يكون المدقق الذي يعمل في تدقيق النمـوذج المقتـرح أن                 -ب

 . خبرة واسعة وعالية في مجال التدقيق االلكترونيامؤهالً تأهيالً تقنياً عالياً وذيكون 

  )( Aldasly,2004دراسة  -3

)Accounting profession & web Assurance services( 

  -:     هدفت الدراسة لتحقيق األتي

 . بيان الحاجة إلى خدمات التدقيق االلكتروني-أ

 . بيان طبيعة الختم االلكتروني وفوائده-ب

 . بيان مستجدات مهنة المحاسبة وعالقتها بالتجارة االلكترونية-ت



 -: إلى جملة من االستنتاجات لعل أهمهاكما توصلت الدراسة

 هناك صعوبات في فهم وتطبيق المشروع المقترح لتطوير مهنة المحاسبة في ظـل تقنيـة                -أ

 .المعلومات

 البد من تقليص الفجوة الحاصلة بين الخدمات المقدمة من قبل مهنة المحاسبة وبين حاجة               -ب

 .الجمهور في ظل وجود تقنية المعلومات

  )Stephen , 1995( دراسة  -4

)After Reengineering What is next( 

 وذلـك لمعالجـة   Sun life   هدفت الدراسة إلى وضع برنامج إلعادة هندسة عمليات شركة 

دمة للزبائن وتوصلت الدراسة    العقبات والقيود التي تواجه تلك العمليات وتحسين الخدمات المق        

اإلدارية لمختلف األعمال وبمراحلـه األساسـية        وجود برنامج إعادة هندسة العمليات       نأإلى  

 لإلبـداع   اً مناسب اً حقيقية لألفراد العاملين والقضاء على مقاومة التغيير ويهيئ جو         اًيوفر فرص 

 .التنظيمي

 ( Fisher , 1996 )دراسة  -5

Reengineering your Business process 

دها أو التي يجب أن يعكسها برنـامج             بينت الدراسة أهم الجهود والفعاليات المطلوب تحدي      

 -:إعادة هندسة األعمال والمتمثلة باالتي

 بيان أهم اإلجراءات التنفيذية الالزمة النجاز عمل معين ويرى مدى انسيابيته بين األعمال              -أ

 .األخرى في المنظمة



 . وجوب بيان سبل وفرص التحقيق الممكنة لتحقيق تلك اإلجراءات-ب

 .لذلك البرنامج على المدى الطويل األجل الدعم المتواصل -ت

 . التعاون المستمر لكافة العاملين في تلك المنظمة حول تغيير ذلك البرنامج-ث

  White man , 1996 )       ( دراسة  -6

II  driver in Reengineering support performance Expention) 

perception( 

اك دور ثقافة المعلومات فـي جهـود أعـادة هندسـة                 هدفت الدراسة إلى بيان كيفية أدر     

األعمال وطبيعة خواص المنظمة التي تؤثر في هذه الثقافة عن طريق استبانه أعدها الباحـث               

 هندسة عملياتها حيث تضمنت استمارة االستبيان مجموعة من         إعادة منظمة تروم    43الختيار  

 التحسين المستمر داخل تلك المنظمات      األسئلة من اجل تحديد دور ثقافة المعلومات في عمليات        

 .وإمكانية تعزيز ذلك الدور واالعتماد عليه

  )  ( Roy & Wody , 1995دراسة -7

Reengineering readiness Test)( 

 وما يجب  Gard and   هدفت الدراسة إلى وضع برنامج إلعادة هندسة األعمال في شركة 

 .نامجعلى إدارة الشركة توفيرها لضمان هذا البر

 :أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو

 . تحديد رؤية مستقبلية واضحة للشركة قبل إعادة هندسة عملياتها-أ

  تحديد خطة متكاملة للعمليات اليومية للشركة من متطور إستراتيجي -ب



رية بالسياسات المالية عند    يالتغي) العليا،الوسطى(تحديد مدى التزام كافة مستويات الشركة       -ت

 . هندسة عملياتهاادةإع

  ( Mandric & Elain , 1996 ) دراسة -8

)putting the engine into Reengineering( 

هدفت الدراسة إلى بيان أسباب فشل جهود برنامج إعادة هندسة األعمال لبعض المنظمـات                

 -:وانحصرت تلك األسباب باالتي

 . ال توجد معايير إحداث إلحداث تغيير جذري-أ

 .مراعاة مبدأ المشاركة لبرنامج هندسة األعمال عدم -ب

 إخضاع كافة عمليات تلك المنظمات لبرنامج إعادة هندسة األعمال كما بينـت الدراسـة               -ت

إمكانية اعتماد وسائل أخرى لرفع مستوى أداء تلك العمليات مثل أداء الجودة الشاملة ، أساليب               

 .وغيرها................التحسين المستمر 

 )( Borthich & Kiger , 2003 اسة در -9

)Designing Audit procedures when Evidence is Electronic( 

 الكترونـي       هدفت الدراسة إلى توضيح إمكانية تحسين إجراءات التدقيق لتوفير دليل تدقيق          

ـ   ؤ واالختبارات الجوهرية يمكن إجرا     العديد من اختبارات الرقابة    نأوبيان   ات ها باستخدام بيان

مخزونة بشكل الكتروني، فضالً عن إمكانية تحسين إجراءات الرقابة واالختبارات الجوهريـة            

 .على اإليرادات وتجديد تنظيم إجراءات التدقيق على كفاءة وفاعلية برنامج التدقيق

  )( Bracen & Davis , 2003دراسة  -10



)(Computer Audit tools and techniques analysis and perspectives 

   هدفت الدراسة إلى استقصاء عينة من المدققين الحكوميين حول إمكانيـة اسـتخدام أدوات              

 والفائـدة التـي تعطيهـا       ACLوتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب مثل برمجة التدقيق العامة         

لعملية أكثر دقة من خالل استخدامها، وتوصلت الدراسة إلى أن المـدققين أدركـوا المنـافع                

انخفاض أراء المدققين   ) نتائجها(طة باستخدام أدوات وتقنيات التدقيق وعرضت الدراسة        المرتب

 أن التـدريب    ات وتقنيات كما أثبتت الدراسة    وان هناك رغبة في زيادة مهاراتهم الستخدام أدو       

 .التقني يعتبر حاجة ضرورية للمدققين

ةيم الدراسات السابقة وبيان مدى ارتباطها بالدراسة الحالييتق  

 إن اغلب الدراسات السابقة ركزت على مسألة دراسة وتحليل لعدد من العوامل المـؤثرة               -1

 .في كيفية إعادة هندسة األعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات

 اغلب الدراسات السابقة اعتمدت على المنهج التحليلي أو على المنهج االسـتنباطي مـن               -2

اولتها استمارات االستبيان للوصول إلى النتائج التـي        خالل تحليل البيانات والمعلومات التي تن     

تعزز الجانب التطبيقي، في حين إن الدراسة الحالية تبنت أسلوباً مغايراً يقـوم علـى أسـاس                 

 راقبي الحاسبات استخدام استمارة االستبيان لتعزيز الجانب النظري باستطالع أراء عينة من م          

 ).العينة المختارة(

ية وضعت إطاراً مقترحاً إلعادة هندسة عمليات مهنة مراقبة الحاسـبات            إن الدراسة الحال   -3

) الماديـة والبـشرية   (في البيئة العراقية بناء على المعطيات المتاحة من اإلمكانيات المتاحـة            

ن اغلب الدراسات السابقة كانـت فـي بيئـات          أواستخدام تكنولوجيا المعلومات في حين نجد       

 .ولوجيا المعلومات أكثر في المجاالت المختلفةعربية أو أجنبية تستخدم تكن



 تعددية الدراسات السابقة العربية واألجنبية ناتجة عن تعددية وجهات النظر للباحثين حول             -4

 .كيفية إعادة الهندسة لألعمال المختلفة والعمليات

عـادة   ثبتت الدراسة الحالية بيان الدور المهم لتكنولوجيا المعلومات في إنجـاح عمليـة إ              -5

هندسة مهنة مراقبة الحسابات وبيان العالقة القوية بين تكنولوجيا المعلومات وعمليـة إعـادة              

 . الهندسة 

  أن أغلب الدراسات السابقة أكدت على القوانين واللوائح الداخليـة والهياكـل التنظيميـة              -6

، الوسـطى،   العليـا ( ومسؤولياتهم في اإلدارات المختلفة    ديرينوالعمليات وأخذ أراء بعض الم    

 ). التنفيذية

 

 

     

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

ومجاالت تكنولوجيا المعلومات 

في مهنة مراقبة استخدامها 

 الحسابات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 -:تمهيد 

 لت كافـة مجـاالت الحيـاة ومهنهـا         تكنولوجيا المعلومات قد دخ    أن إلى       يشير الواقع   

 . فيها تغييرا  واسعاوأحدثت وأنظمتها

تغييـر    االستخدام إلى إحداث    ذلك أدىومن تلك المجاالت مجال العمل المالي والرقابي حيث         

في عملية تجميع ونشر ومعالجة المعلومات المالية وخصوصا المحاسبية منهـا والتـي             واسع  

 .تضمنتها القوائم والكشوفات المالية والحسابات

ة مراقبة الحسابات خصوصا فـي مجـال         على مهن  بشكل غير مباشر  وانعكس ذلك االستخدام    

 .توفير الثقة والمصداقية للمعلومات التي احتوتها تلك القوائم والكشوفات

 على مهنـة مراقبـة الحـسابات    اوانعكاساتهلذا يستوجب التعرف على ماهية تلك التكنولوجيا       

 .هاومدى االستفادة المهنية من

 :اآلتيةث  المباحإلىمن اجل تحقيق ذلك فقد قسم هذا الفصل 

 

 الحـسابات ومجـاالت   مراقبة   تكنولوجيا المعلومات في مهنة      وأهميةمفهوم  / األول المبحث

 استخدامها 

 

 انعكاسات استخدام تكنولوجيا المعلومات على مهنة مراقبة الحسابات/ المبحث الثاني

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 األولالمبحث 

 ت ومجاالت استخدامهامراقبة الحسابا تكنولوجيا المعلومات في مهنة وأهميةمفهوم 

         في البداية البد من تحديد مفهوم التكنولوجيا كمصطلح لغوي ، فالمعنى االصطالحي            

 كلمة يونانية تتكون مـن      األصل التقنية ، فهي في      أو التي تعني التقانة     (Technology)لكلمة  

  (Logy)طع الثاني  المقأما المهارة ، أو الفن أو ومعناها التطبيق (Techno) األولمقطعين 

 .ةً دراسأو معناها علماًف

 طريقـة فنيـة     إال تقنية المعلومات ما هي      أو البعض بان تكنولوجيا المعلومات      أكد حين    في

ي لمعيـشة   لتحقيق غرض عملي ، فهي تشمل جميع الوسائل المستخدمة لتوفير ما هو ضرور            

     )13، 2010الشريدة، (.الناس وتحقيق رفاهيتهم

 فهومالم 1-1-1

 -: التعاريف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات هي أهم           



 المعلومات وتقديمها   إليصال التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة       واألجهزة األنظمةتلك   -

 ) 11، 2001يام ، ص.(  السبلوأيسر وقت وأسرع جهد بأقل الجهات المستفيدة إلى

ومات لتوفير ميزة تنافسية للوحدات في مجال المنافسة        استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعل    -

 ,Senn, 1996).تها بهدف اتخاذ القرارات الرشيدة المعلومات وتخزينها ومعالجوإيصال

7)  

 في معالجة   األخرىالتكنولوجيا التي تعتمد على استخدام الحاسوب والوسائل المتطورة          -

رعة في معالجتها وتخزينها واستردادها     البيانات التي يتم الحصول عليها من اجل تحقيق س        

.  معلومات يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات في الوقـت المناسـب              إلىوتحويلها  

 )89 ، 2009الحسبان ، (

 لخـزن   أداريـة  وخبرات وبرمجيـات     أدوات الفاعل الذي يستخدم     واألسلوبالوسيلة   -

. تفيدين مـن المواقـع المختلفـة         ونشرها للمس  وإيصالهاواسترجاع المعلومات وتجهيزها    

 )9 ، 2005يوسف ، (

 يمكن التعامـل    وأدوات وأجهزةمجموعة من التقانات التي تحتوي على وسائل ومعدات          -

الطائي، . ( المعلومات والمعرفة    إنتاجمعها بخبرة ومهارة للحصول على حلول في مجال         

2010 ،23( 

مات المعتمدة على الحاسوب خـصوصا       المعلو أنظمة أدارة أو دعم   أو تطبيق   أوتصميم   -

في مجال تطبيق البرامج والمعدات المادية للحاسوب ومعالجة البيانات والحزم البرمجيـة            

 .بأنواعهاواالتصاالت والشبكات 

 )7 ،2010الطائي ، ( 



 من قبل العناصر البشرية المؤهلة      األخرى الحاسوب والوسائل المتطورة     أجهزةاستخدام   -

 المتعلقة بتخزين ومعالجة البيانات التي يمكن الحـصول عليهـا وتحقيـق             للمعرفة التقنية 

 معلومات موثوق بهـا ويمكـن       إلىسرعة في معالجتها وتخزينها واسترجاعها وتحويلها       

يحيى (،  ) 16،  2009الحسبان،  .( االعتماد عليها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب         

  )91، 2007ويوسف ،

 إدارةأيـة   المعلومـات الـذي تحتاجهـا    إلدارةمن قبل الوحـدات   الموارد المستخدمة    -

 )45 ، 2007 وحسين ، نالرحم عبد(.تكنولوجية 

 والتطبيقات والوسائل المادية والبرمجيات المستخدمة في جمـع         واألجهزةجميع الطرق    -

الـسقا ،   . ( مـستخدميها    إلى وإيصالهاالمعلومات ونقلها وخزنها واسترجاعها ومعالجتها      

2006 ،20( 

 في مجال التقانة المادية وما      اإلنسان يبتكره   أوالتطبيق العملي للبحث والتفكير لما ينتجه        -

 وتحـسين اسـتخدامه     اإلنـسان يرتبط بها من معارف ومهارات وخبرات في سبيل خدمة          

  )24 ،1994حلباوي ، . (واستيعابه وتطويره للموارد البشرية والطبيعية 

 -:األتيسبق يبين الباحث  على ما تأسيسا        

 المحاسبية والرقابية نابع من تعـدد       األدبياتتعددية تعاريف تكنولوجيا المعلومات في       -1

 وبمـا  ،   إليهاوجهات نظر الباحثين والكتاب لهذه الظاهرة من الزاوية التي يتم النظر            

 . تلك الظاهرة في المجال الرقابيأهميةيدلل على 

 حـدين   ا ذ اً البعض سالح  رأي حسب   بأنهاجال التدقيق   تعد تكنولوجيا المعلومات في م     -2

 التدقيق  أدوات من   أداة منها كونها    األولوالذي يتفق معه الباحث ، حيث يمثل الجانب         



 الجانب الثاني منها فيتعلق بسرعة التطورات التقنية الحديثة وما تـسببه            أماالداخلي ،   

 .من الحد من مخاطر التدقيق 

 وإدراكلوجيا معلومات التـدقيق بعـين االعتبـار الن فهـم            البد من اخذ مفهوم تكنو     -3

 معرفة ذلك المفهـوم     بمدىطر الرقابة مرهون    امخب وحدة محل الرقابة  أية  وتشخيص  

واستخدام تلك التكنولوجيا لتوفير معلومات مالئمة تساعدها في اتخاذ قراراتها الرشيدة           

 .بشان تلك المخاطر بالوقت المناسب

 

 وجيا المعلومات أهمية تكنول 1-1-2 

         قبل التعرف على أهمية تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجاالت واألنشطة البد من            

 (Senn,199 ,12-15).التعرف على الحاجات األساسية من وجود تكنولوجيا المعلومات

  -:حصر أهم الحاجات األساسية من وجود تكنولوجيا المعلومات بالنقاط اآلتية تن حيث

 .  المختلفة في عصر المعلومات على تكنولوجيا المعلوماتعمالاألماد اعت -1

 .مساهمة تكنولوجيا المعلومات في زيادة الخدمات واإلنتاج -2

 . والمهن تأثير تكنولوجيا المعلومات في إنجاح مختلف األنشطة -3

 .االلتزام بسياسات إدارات الوحدات االقتصادية وحماية أصولها -4

 .ومات إلى المعلةحاجالزيادة  -5

ضمان دقة اكتمال السجالت وإعداد قوائم مالية ذات موثوقية عالية يمكـن االعتمـاد               -6

 )6، 2002البشتاوي والشبيب،( .عليها في اتخاذ القرارات الرشيدة 
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يمكن حيث    ، في تحقيق معلومات  المساهمة في حل اغلب المشاكل اإلدارية والمساهمة         -8

 -:االستفادة منها في المجاالت اآلتية

 الموثوقية، الثبات،  السرعة،الدقة

 -:وتنحصر أهمية تكنولوجيا المعلومات باالتي 

القضاء على جميع حواجز الوقت في عالم الصناعة ، المـال ، األعمـال ، التجـارة                  - أ

 باإلمكان عقد الـصفقات      انه أصبح  وغيرها ، ففي ظل تكنولوجيا المعلومات نجد      .....

 الحاسـبات االلكترونيـة أو      ةأجهز وفي أي وقت عن طريق االنترنيت أو         خالل ثوانٍ 

 .غيرها من معدات التقنية الحديثة 

في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات يمكن التوسع في استخدام شبكات الكومبيـوتر             - ب

ة الحاسوب بعضها مع بعض بمـا       الذي من شانه السماح باالتصال المباشر بين أجهز       

 .يسمح تبادل المدخالت والمخرجات خالل تلك الشبكة 

إن أي تطور في تكنولوجيا المعلومات جاء لتلبية التطورات االقتصادية واالجتماعيـة             - ت

(  .واتساع نطاق األهداف خدمة ألصحاب الوحدة أو خدمة لعموم شـرائح المجتمـع              

  )5 ، 2003حديد ، 

نولوجيا المعلومات إلى تحسين جودة العمل من خالل إتباع أسـاليب           يؤدي استخدام تك   - ث

التكنولوجيا الحديثة خصوصا الدقة العالية وخفض التكاليف واختصار الوقت وتقليـل           

 .المخاطر المتعلقة بالتوسع االرتجالي للمعلومات والبيانات 

 .المساهمة في إمكانية إيجاد منتجات أو خدمات جديدة  - ج

لومـات  دارة التشكيالت المنظمية من خالل توفير المطلوب من المع        تحسين قرارات إ   - ح

 .بالوقت والنوعية المناسبين



 .دعم الموقف التنافسي للوحدة - خ

  )12، 2006األفندي ، (  .لف من خالل تحسين كفاءة العملياتتقليص الك - د

ـ   اًتعزيز نشاطات الدعم واإلسناد الذي يعتبر جزء       - ذ الهاشـمي ،   (  .سلة القيمـة   من سل

2003 ، 31(  

 .مليات اإلدارية وأساليب المعالجةالمساهمة في إعادة هندسة الع - ر

  مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في مهنة مراقبة الحسابات 1-1-3

  -:تمثل أهم مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في مهنة مراقبة الحسابات باالتي 

  للبيانات والمعلوماتتأكيد الثقة في التبادل االلكتروني  1-1-3-1

        المالحظ انه مع بداية القرن العشرين بدأت بعض المنشات والمنظمـات االقتـصادية             

 على خدمات مراقبي    طلبد ال دازاتدرك ما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة لمستخدميها ، وقد           

صا بعد أن أقرت    ين لتنظيم الجوانب المالية الخاصة بأعمالهم خصو      يالحسابات والمدققين الداخل  

 تقرير شامل يوضح فيـه      عدادإلة المتخصصة ضرورة قيام المراقب      المجاميع العلمية والمهني  

 . المراقب إليه من نتائج بعد قيامه بخدمات التأكيد ومدى االعتماد على تلك النتائج

هادفـة  تأكيد الخدمات التي تقوم بها شركات التدقيق أو مكاتب التدقيق            خدمات   خصوصا وان 

لتوصيل رأي المراقب بخصوص تدقيق القوائم المالية وفحصها أو أي إجراء أخر متفق عليه              

 (Arens , 2005 , 346 ) .مقدما بينه وبين الجهة محل الرقابة

وقد تغيرت تلك الخدمات في الوقت الحاضر نتيجة التطورات التكنولوجية العلمية المتـسارعة             

ة االقتصادية والحاجة إلى المعلومات التي أصبحت       والتغيرات التي طرأت على طبيعة األنشط     

تلعب فيها التكنولوجيا خصوصا تكنولوجيا نظم المعلومات دورا رئيسيا حتـى أصـبح مـن               

ولكي يتحول نظـام التـدقيق       ،   الصعب تخيل قيام المنظمات بنفس أعمالها بدون تلك األنظمة        



 في كل خطوة من خطوات عمليـة        التقليدي إلى نظام لدعم قرارات التدقيق كي يساعد المدقق        

   (Iia , ent , 2003 , 5 ) .التدقيق

ونجد انه في ظل التطورات التكنولوجيا الحالية والمرتقبة فان النظم المستحدثة للخبرة ودعـم              

القرارات من خالل الحاسبات االلكترونية سوف تسمح للمدقق بدمج حكمـه الشخـصي مـع               

وهـذه  ) ألـي إلنتـاج معلومـات       /  تفاعل بشري    من خالل ( مخرجات الحاسب االلكتروني    

المعلومات تكون ذات مغزى ويمكن أن تحقـق متطلبـات القـرارات المختلفـة لمـستخدمي                

 )43 ، 2006البكوع ، (  .المعلومات

  عند مراجعة األنظمة االلكترونية الشاملة للمعلومات ينبغـي تأكيـد الثقـة فـي البيانـات                

 ) .ترونيا باستخدام منهج النظم فـي تخطـيط أعمـال التـدقيق    والمعلومات المتبادلة فيها الك

Scbensa , 2009 , 66 ) 

هناك عدة مستويات للمدققين الذين يشتركون في عملية التدقيق ، حيث إن هـؤالء المـدققين                

يختلفون بدرجة المعرفة والخبرة في مجال األنظمة االلكترونية للمعلومات وتبادلها وفي كيفية            

 .ام األجهزة والبرامج االلكترونيةاستخدمراجعتها عند 

ينبغي على مراقب الحسابات في حينها الربط بين أهداف التدقيق وعمليات الرقابة عليها فضال              

عن قيامه بالتنسيق بين األجهزة التكنولوجيا المتقدمة والبرمجيات الالزمة لتشغيلها والخبـرات            

  )599، 2005في، لط( .اج إليها عملية التدقيقوالمهارات التي تحت

وفي هذا المجال يقترح احد الباحثين كيفية تطوير دور مراقبي الحسابات لتقديم خدمات تأكيـد               

  -:الثقة في نظم المعلومات المتبادلة الكترونيا مـن خـالل العناصـر المعرفيـة اآلتيـة      

edu.ccbcnd.student.www  



حيث ينبغي أن يتوافر لدى مراقب الحـسابات الفهـم واإلدراك           : ير التكنولوجي التطو -1

شبكات االتـصال، األجهـزة االلكترونيـة، االنترنيـت،         (للتكنولوجيات الحديثة من    

 ).الخ ........ االنترانيت، االكسترانيت 

الـذين يمتلكـون    ) ونالمـدقق ( ب أن يتوافر عنصر بشري      العنصر البشري حيث يج    -2

مل ت ، القدرات االبتكارية ، التوجهات نحو تحقيق أهداف التدقيق ، أساليب الع            المهارا

 .الخ......... االلكترونية عمالاألالمعرفي، قواعد وأصول أداء 

فضال عن ذلك يتطلب منهم تأكيد الثقة في البيانات والمعلومات المتبادلة الكترونيـا ، وزيـادة                

 االلتزام لمفاهيم السلوك واألخالق، العنايـة المهنيـة         نفعيتها لمستخدميها ، كما يستدعي منهم     

الكافية، االستقالل ، االعتماد على األدلة ووسائل اإلثبـات ، والعـرض الـصادق والعـادل                

  )40، 2004المطيري، ( .والمحايد لما تسفر عنه أعمال التدقيق

 -: جوانب رئيسية    ة خدمات تأكيد الثقة في البيانات والمعلومات تتضمن ثالث        وأكد البعض بان  

( Ifac, 2008, 17 ) 

 . تأكيد الثقة في نظم المعلومات-1    

 تأكيد الثقة في البيانات والمعلومات المتبادلة على مواقع شـبكة المعلومـات العالميـة        -2    

 )                    االنترنيت(

 .ارير المالية للمنظمات تأكيد الثقة للبيانات والمعلومات التي تتضمنها القوائم والتق-3    

 -: تأكيد الثقة في نظم المعلومات-1

تتضمن جوانب األداء التي ينبغي على مراقب الحسابات تأديتها من اجل تأكيد الثقة في نظـم                

 من قبله   ةد الثقة في نظم المعلومات المؤدا     المعلومات ، حيث يمكن تصنيف خدمات دعم وتأكي       

 ( Knend & Wallage, 2001, 195 ) -:باالتي



الخـصوصية   -ث.الرقابـة بنزاهـة التـشغيل      -ت. األمن -ب. التوثيق أو الشرعية   -ا

 .والتكامل وحماية المعلومات

  -:(Authentication)التوثيق والشرعية  - أ

 أن أداء مراقب الحسابات لمهام خدمة تأكيد الثقة في النظم والبيانات المتبادلة الكترونيا ينبغي              

لمعلومات الذي يجب ان يحقق عملية إنتاج المعلومات بجودة عالية ومن           أن يبدأ باختبار نظام ا    

يما بينها وان النظام يقـوم بوظيفتـه بكفـاءة          فاجل ذلك البد أن تكون مكونات النظام متفاعلة         

 .وبطريقة يتم االعتماد عليها 

ها وفي سبيل ذلك يتطلب من مراقب الحسابات التأكد من أن المنظمة مالكة للنظـام وان لـدي                

األجهزة ، البرامج المتقدمة ، األفـراد       (  ب له وحدوده وعناصره الرئيسية المتمثلة        كامالً اًتوثيق

، فضال عن ذلك يتطلـب مـن        ) العاملين ، الملفات ، قواعد البيانات ، أية إجراءات تشغيلية           

( .تـه المراقب التأكد من مواصفات النظام واالستحواذ عليه ، وكيفيـة تطبيـق اإلدارة لمكونا             

  )40، 2004المطيري، 

 - :(Security)األمن  - ب

يتمثل أداء المراقب باختبار مدى توافر إجراءات حماية النظام ضد األخطار المحتملة ، ومـا               

 يتوافر للنظام حماية ضد االستخدام غير المعتمد المنطقي ، فعليه التأكد من أن استخدام               إذا كان 

ستخدمين الذين لهم الحق في استخدام النظام سواء        النظام يجب أن يكون مقصورا فقط على الم       

 . خارجيينامكانوا مستخدمين داخليين 

  )699، 2005لطفي ،  ( -: اإلجراءات التالية  يتأكد المراقب منوفي ذلك البد أن

 .تحديد هوية لكل مستخدم مرفق بها كلمة سر مرور خاصة بها  - أ



 صلألشخا إالم المخزنة في ذاكرته      ملفات النظا  إلى لخطر الوصول    اإلمكانيات توافر   - ب

 .المصرح لهم بذالك

 خارجها علـى    أو توافر مستويات لحصول مستخدمي النظام سواء من داخل المنظمة           - ت

 أليهـا  لتبويب المعلومات التي يمكن الوصول إجراءات تكون هناك أنبيانات معينة بمعنى   

      يسمح   مستويات من السرية بحيث الإلى

 الموثوقين المصرح لهم بذلك ، وهذا التبويب يـتم          األشخاص إالمستوى   كل   إلىل  وللوص

من خالل عمليات التشفير واستخدام كلمات مرور خاصة لكل مستوى من مستويات سرية             

 .المعلومات

 إجراءات من توافر    للتأكد اختبارات   إجراء  وعالوة على ما سبق، فان على مراقب الحسابات         

 من وجـود    والتأكدن اجل منع التعامل غير المصرح به مع النظام          الحماية للنقاط الخارجية م   

 تاالنترني الوقائية لخدمات اإلجراءات

( Providers internet services ) أداء يركز المراقـب علـى   أن وينبغي في تلك الحالة 

ر  الكومبيـوت أنظمة، لحماية (Fire walls )  استخدام المنظمة للحوائط الناريةاالختبارات في 

 الـشبكات الواسـعة     أو) االنترنيـت   (  المعلومات المتصلة بشبكة المعلومات العالمية       وأنظمة

 .خصوصا ما يستخدم منها في التجارة االلكترونية

 التشفير عاليـة المـستوى لحمايـة البيانـات          أنظمة المراقب من استخدام     يتأكد أنكما ينبغي   

 من اسـتخدام شـبكات      التأكد أوتلك الشبكات   والمعلومات المتبادلة بين المستخدمين من خالل       

 .(Value Added Networks)القيمة المضافة 

 مكثفة لحمايـة النظـام االلكترونـي مـن فيروسـات            إجراءات من توافر    التأكدويتطلب منه   

 تدمير قواعد بياناتـه ، ومـن        إلى تحميله بنسخ برامج غير مرخص بها تؤدي         أوالكومبيوتر  



استخدام البرامج الحديثـة والمتطـورة لحمايـة الكومبيـوتر مـن             اإلجراءاتمؤشرات تلك   

 االلكترونية المكونة بنظام المعلومـات وكـذلك تطـوير البـرامج            األنظمةالفيروسات ودعم   

 بالتأكد الخاصة   اإلجراءات باالعتبار   األخذالمستخدمة في النظام لكي تحمي نفسها بنفسها ، مع          

 مما يكون به مـن رسـائل تحمـل رسـائل     ( E-mail )من تقنية رسائل البريد االلكتروني 

 .( Hard Disks ) الصلبة للنظام األقراصفيروسية وذلك قبل تحميلها على 

 حماية المعلومات الناتجة عن عمليات تـشغيل  إجراءات من التأكد عليه  وفي هذا المجال ينبغي   

 .مستمرةثها بصفة يالبيانات وذلك عن طريق عمل نسخ احتياطية يتم حفظها وتحد

 عن تصميم   مسؤولون هم   األشخاص نأ توضح   إجراءات من توافر    التأكد عليه   فضال عن أن   

 الكومبيـوتر   أنظمة في   أوالنظام وتنميته وتحديثه لمواكبة المتغيرات التكنولوجية في الشبكات         

 . مهامهم في متابعة عمليات التحديث والتطويرألداءن و المعلومات ومؤهلأو

 ( Control and Processing Intergrity)التشغيل الرقابة بنزاهة  - ت

 .محددة والمصرح بها لتشغيل النظام الاألوقاتيقصد بها اكتمال دقة ونزاهة التشغيل في 

 -: نظام الكترونيألي توضيح لرقابة ونزاهة التشغيل األتيو

 نظم  مي نقطة البداية في تدقيق أي نظام الكتروني هي تقي         نأ المهنية على    اآلراء أجمعت -1

، 2006البكـوع،    ( -: من   التأكد نئذيه ، فعلى مراقب الحسابات حي     الرقابة الداخلية ف  

44(  

 . البيانات الكترونياإعداد رقابية تضمن الدقة والثبات في إجراءاتوجود  - أ

 .بات في تشغيل البيانات تضمن السالمة والثإجراءات وجود  - ب

جالت بواسطة المكلفين بهذا     تضمن الفحص الدوري للمستندات والس     إجراءات وجود   - ت

 .العمل في المنظمة



 يتعلـق حينـذاك     أداءه مراقب الحسابات من سالمة الرقابات الداخلية فـان          يتأكد أنوبعد  

 -: الثقة في نظم المعلومات وكما يلي بتأكيد

 حقيقية وموثوق    التي تم تغذية الكومبيوتر بها هي بيانات       األولية البيانات   أن من   التأكد •

 . هذه البيانات فقطإدخالانه لم يتم سوى  و بها ،

 والمبادئ  األسسوفق  على   لهذا التسجيل قد تم      واإلعداد طريقة التسجيل    أنالتحقق من    •

 وكذلك الناحية الفنية حسب متطلبات نظم المعلومات        Softwareالمتعلقة بسالمة نظم    

 نظم التبـادل    أوقرار   نظم دعم ال   أو اإلدارية أو للمعلومات المحاسبية    اآلليةمن الناحية   

 .االلكتروني للمعلومات

 المؤيدة للتشغيل تمكن من الحكم على مـدى دقـة           واألدلة سند التدقيق    أنالتحقق من    •

 .اكتمال البيانات المعدة الكترونياو

 المحـددة   األهداف خدمدقيقة وت  مخرجات النظام من المعلومات سليمة و      أن من   التأكد •

 .لها

تمال ودقة بيانات المدخالت في نظم تكنولوجيا المعلومـات          طبيعة الرقابات على اك    إن -2

باعتبارها  ، ففي نظم التجارة االلكترونية       األخرى ما عن النظم     بشكٍلقد تكون متباينة    

 الثقة في المعلومات المتعلقـة بنـشاطها        تأكيديستطيع المراقب   احد أنواع التكنولوجيا    

 -: الخطوات التالية بأتباعه

لبات نزاهة تشغيل النظام من المستخدمين المصرح لهـم ذلـك ،            تحديد وتسجيل متط   - أ

 الوقائية  اإلجراءاتيم مكونات النظام قبل التنفيذ ، اعتماد        ياجراءت اختبار واختيار وتق   

 .وأمنهللتعامل مع اختراقات نزاهة تشغيل النظام 



 النظام يعرض على مواقع المنظمة مـن خـالل شـبكة االنترنيـت              أن التحقق من    - ب

 .ات وصفية عن طبيعة السلع والخدمات التي يتم التعامل معهامعلوم

 . الصفقات االلكترونيةأداءالتحقق من سالمة الشروط التي يتم من خاللها  - ت

 تكنولوجيا المعلومات علـى الـشبكات       بأمن من نشر السياسات والنظم المتعلقة       التأكد - ث

ـ            إالاالطالع عليهـا    والمواقع الخاصة للمنظمة والعمل على حمايتها وعدم الـسماح ب

المستهلكين المصرح لهم لتجنب دخول المخـربين وقراصـنة نظـم            أوللمستخدمين  

 .المعلومات

 (Privacy, Integration and Protectionصوصية والتكامل وحماية المعلوماتالخ - ث

 (Information 

 أكدالت  على المراقب     Privacy Informationفيما يتعلق بخصوصية المعلومات               

 بالمنظمة تتعلق بخصوصية المعلومات الخاصة بالمستهلكين       وإجراءاتمن وجود سياسات    

 أو الـشبكات    أو االلكترونيةوالمستخدمين والتي حصلت عليها من خالل معامالت التجارة         

 .الشأنمستخدمة في هذا تقنية  وسيلة أية

 من التأكد على المراقب فان  Integrity  Information فيما يتعلق بتكامل المعلومات أما

 معقولـة بـان معـامالت       تأكيـدات  الرقابية الفعالة لتوفير     األدوات المنظمة لديها من     أن

 تتعلـق  أخـرى  وسـيلة    أيـة  أوالمستهلكين والمستخدمين من خالل التجارة االلكترونية       

علـى   والمطالبة بسداد قيمتها كما هو متفق عليه بموقع المنظمـة            إتمامها يتم   لوجياتكنوبال

 .االنترنيت

 فان على المراقب التحقـق  Protective  Informationفيما يخص حماية المعلومات    أما 

 المعلومات المستحوذ عليها سواء تخـص       نأ لتأكيد رقابية فعالة    أدوات المنظمة تطبق    أنمن  



فير  وانـه يـتم تـش      يتها من االستخدامات  يتم حما بأنه   غيرها   أومعامالت التجارة االلكترونية    

ملفات المعلومات المتعلقة بالسداد االلكترونـي ، وكـذلك الحـسابات الخاصـة بالمتعـاملين               

 . لحساسيتها في التعامل االلكتروني

 -:باالتيتتمثل خدمة الثقة على الموقع  بأنه البعض أكدوقد 

- Veri Sign  ـ  الرقمي للـصفحات التـي تـتم بـين     نيمالتأوهي متخصصة في نظم ال

رية وتطبيقات شبكات االنترانيت واالنترنيت واالكـسترانيت مـن خـالل            الفو يةالحاسوب

 الـشخص طالـب هـذه       أو شهادات اعتماد رقمية بعد فحص وتمحيص للوحدة         إصدارها

 .الشهادة

 - E Trust يكون تجار التجزئة أنمكن ي حيث Online    على االنترنيـت محـل ثقـة 

 بعد ان يلبي التجار المعايير التي       للمستهلكين من خالل شهادات وتوقيعات رقمية تصدرها      

( .تضعها هذه الجهة واهم هذه المعايير التي تركـز عليهـا الوحـدة هـي الخـصوصية                

  )19، 2005عبدالوهاب، 

  The Better Business Bureau  (BBB) األعمال أفضلمكتب  -

  رسوم العضوية التي تدفعها مجموعـات      أساسيةيهدف للربح وتدعمه بصفة      انه مكتب ال  

 . مهنيين في منطقة جغرافية معينةأعمال

 مكتبا في كندا وهذه المكاتب تحتفظ       20 مكتبا في الواليات المتحدة و       130ويوجد حوالي   

 والمستهلك حين يبحـث فـي تلـك         محددة في مناطق    األعمالبتقارير عن معظم منشات     

 .التقارير يختار الوحدة التي يتعامل معها

 

 



قوائم والتقارير المالية المنشورة على شـبكة المعلومـات          الثقة في ال   تأكيد 1-1-3-2

 العالمية

مع قيام الكثير من المنظمات في كثير من دول العالم بنشر تقاريرها الماليـة علـى                      

شبكة المعلومات العالمية بالمواقع الخاصة بهـا ، طالـب الكثيـرون مـن المـستخدمين                

خـارجي   المالية بان يكون مراقب الحـسابات ال       للمعلومات الواردة بتلك القوائم والتقارير    

 عدم اعتماده لمواقع المنظمات والمنشات على شـبكة         نحيث إ  عن تلك التقارير ،      مسؤوالً

 .المصداقية) التقارير(المعلومات يفقدها 

 دراسة توضح اثر التكنولوجيـا      بإعداد FASB األمريكيير المحاسبة   يكما قام مجلس معا   

 المجلس وضـع علـى مـواقعهم علـى          أنر المالي ، فضال عن      على تغيير شكل التقري   

 . منشاة افتراضيةأو منظمة أليةاالنترنيت نماذج لما ينبغي ان يكون عليه التقرير المالي 

  لمجموعة من المعايير واإلرشادات المتعلقة بالتقارير التي يجـب علـى  وفيما يلي ملخص   

على مواقع الوحـدات    وجودها وتنفيذها    من   لتأكد العمل بها وا   مراقب الحسابات الخارجي  

 -: والمتمثلة باالتيمحل الرقابة

تحديد الجزء من موقع المنظمة على االنترنيت الذي يتم عرض التقرير المالي فيه بحدود               -1

 ،وان يخـضع لرقابـة      إليه الموقع حتى يسهل للمستخدمين الوصول       أجزاءتفصله عن باقي    

  .مراقبي الحسابات

 التقارير المالية المنشورة على االنترنيت مع محتويات التقـارير          عدم تضارب محتويات   -2

 .المعدة بصورة تقليدية والمنشورة بالصحف

 المنشورة بالطرق التقليدية فان     التقارير تفصيال على    أكثرلتقارير المالية بشكل     ا عند نشر  -3

لبيانات المنشورة   البيانات المنشورة بمواقعها على االنترنيت تطابق ا       نأ تؤكد   أنعلى المنظمة   



 ضرورة ذكر المبادئ المحاسبية التي      إلى باإلضافة أكثر تحتوي على تفاصيل     أنها إالتقليديا  

 اإلجـراءات  كان هنـاك تغيـر فـي         إذا تلك القوائم خصوصا     إعداداستخدمتها المنظمة في    

 .المحاسبية المستخدمة عن الفترات السابقة

لى مواقعها باالنترنيت بلغات مختلفة عن لغـة         قامت المنظمة بنشر تقريرها المالي ع      إذا -4

 يقوم مراقب الحسابات بمراجعة تلك التقـارير عـن مـسؤولية            أن فينبغي   األصليةالتقارير  

 . تنص على ذلك في كل تقريرأن لم تكلفه المنظمة بذلك فان عليها وإذاالمنظمة ، 

 االنترنيت بحيـث     على مكان وصفحات التقرير في نفس الموقع على شبكة         اإلبقاءينبغي   -5

 . عند الحاجةإليهيمكن للمستخدمين الرجوع 

 األقـراص  للمستخدمين بشكل يمكن تحميلـه علـى         األساسية يتم تقديم البيانات     أنينبغي   -6

 التحلـيالت   إجراء الكومبيوتر المكونة بنظم معلوماته لكي يمكنهم من         بأجهزةالصلبة الخاصة   

 لموقع المنظمة التي قامت     أخرى الرجوع مرة    إلىالمالية على معلومات التقرير دون الحاجة       

 . على شبكة االنترنيتهبنشر

 الثقة فـي التقـارير      لتأكيد من قبل مراقبي الحسابات      ةداؤ الم األداء ويمكن تلخيص جوانب    

مـات والوحـدات االقتـصادية      المالية المنشورة على شبكة االنترنيت من خالل مواقع المنظ        

 اقب الحسابات تكليف مرإن ، حيث ورغبتها

عن مواقعهـا    Web Trust * حصول المنظمات على خاتم الثقةيتطلب الثقة تأكيد بتدقيق 

 مصداقية تلك المواقع لمستخدميها المـستفيدين مـن محتويـات           لتأكيدعلى شبكة االنترنيت    

 ( Arens, 2005, 347).التقارير المالية

يقوم بها مراقب الحسابات منح تقريـر        التي   األداء القواعد الخاصة بتحدد جوانب      أهمتتمثل  

 -: الثقة باالتيتأكيد



 المنظمة صاحبة الموقع على شـبكة    أن مهمته من    أداء المراقب من خالل     يتأكد أنينبغي   -1

 نظام رقابي فعال وسليم تظهر من خالله كافة تعامالتها على مواقعهـا             بإتباعاالنترنيت تقوم   

 .ع عنه على تلك المواقاإلفصاحوفقا لما تم 

 التقرير بمنح الثقة في الموقع علـى شـبكة       أو ال يمنح خاتم الثقة      أنينبغي على المراقب     -2

  توفرتإذا إالالمعلومات 

 كان هنـاك تكليـف      إذا أمالديه فترة صالحية ال تقل عن شهرين قبل مراجعة تلك المواقع ،             

 .اء الفترة السابقة بانتهيبدأ أنللمراقب للحصول على خاتم الثقة فان التكليف ينبغي  مستمر

 تبادل  إجراءات بحيث تتماشى مع     وأمنهام نظم الرقابة وحماية المعلومات      يالعمل على تقي   -3

 أقرتهـا  من تطبيق معايير الثقة التـي        للتأكدالمعلومات الكترونيا والقيام باالختبارات الالزمة      

 .ات المهنيةئالهي

 المنظمة صـاحبة الموقـع      أن من   التأكد مهمته   بأداء يشمل تخطيط المراقب     أنضرورة   -4

 Webتلبي كافة المعايير والمبادئ التي حددتها الهيئات المهنية للحصول على خـاتم الثقـة   

Trust.  

 المنظمة تعلن لمستخدمي مواقعها علـى االنترنيـت         أن من   التأكدعلى مراقب الحسابات     -5

  -:اآلتيةالجوانب 

ات المهنية التابع لها بمنح المواقع التـي        ئه من قبل الهي   ويمثل خاتم الثقة رمزا لتقرير المراقب المرخص ل        *

 . تدقيقها تقريرا يؤكد الثقة بالموقعأوقام بمراجعتها 
تقديم تقرير يوضح فيه    البد من    ئٍذحين  صالحية الشهادات الرقمية ، وعلى المراقب      ةفتر* 

 .قةير الثقة وفترة صالحية خاتم الثي مواقع المنظمة ما زالت تتمشى مع معاأن

 حماية  أو المنظمة على مواقعها باالنترنيت من خالل التحديث         أجرتهابيان التغيرات التي    * 

 . ذلك على القوائم والتقارير المالية المنشورةوتأثيرامن المعلومات ، 



تحتـاج    الأو التغيرات في مواقع المنظمة تحتاج     أن مراقب الحسابات من     يتأكد أنيجب  * 

 . ثقةتأكيد إلى

  الثقة في نظم المعلومات تأكيد  1-1-3-3

 مهامه المتعلقة بخدمة نظم المعلومات ينبغـي        بأداء لكي يستطيع مراقب الحسابات القيام           

 المتعلقة  التأكيد بتقديم خدمة    إمكانيته المهني وتؤكد    تأهيلهحصوله على شهادة خاصة تبين مدى       

لمعرفي له بمـا يمكنـه مـن         تطوير الجانب ا   إلى إضافة ،   اإلداريةبمراجعة نظم المعلومات    

 ,Arens) . حكمه المهني المتعلق بنظم المعلومات المتصلة عـن طريـق االنترنيـت   إصدار

2005, 348) 

 الثقة في نظـم المعلومـات       تأكيد لخدمات   أفضل أداءولكي يتمكن المراقب من تحقيق مستوى       

 -:فيرى البعض بان عليه

 الهامة لتنفيـذ    دواتألاوالتي تعتبر من    استخدام تقنيات الرقابة بمساعدة الكومبيوتر ،        -1

 .عملية الرقابة على النظم االلكترونية

 والتقنيات والبرامج   واألدوات اإلجراءاتستخدام العديد من    با خطة لتتبع المسار     وضع -2

 .الجاهزة للمراجعة وتطبيقات البرامج الجاهزة ونظم الخبرة

عدة الحاسـب االلكترونـي فـي        الرقابة بمسا  أواعتماد العديد من تطبيقات المراجعة       -3

 -: األتي تتضمن والتي يجب أن الرقابية اإلجراءاتتشكيل العديد من 

 .اختبارات وتفاصيل الصفقات والمعامالت والقوائم والتقارير المالية - أ

 . المراجعة التحليليةإجراءات - ب

رقابـة  الرقابة العامة ، الرقابة التطبيقيـة ،        ( المختلفة  اختبارات االستجابة للرقابات     - ت

 . لنظم المعلومات)االستكشاف 



 . والحكم المهنياإلدراكاختبارات  - ث

تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام تقنيات المراجعة والرقابة باسـتخدام الحاسـوب             -4

 ما يمكن من    أقصى اليدوية ، واالستفادة     األساليب استخدام   إلى باإلضافةااللكتروني ،   

 .ت المتعلقة بنظم المعلوماتتقنيات المراجعة المناسبة والتسهيال

 مراقب الحسابات بعين االعتبار الجوانب التالية التي قد تؤثر على تحقيق            يأخذ أنوينبغي  

 -:الكفاءة والفاعلية 

والتقنيـات  المعلوماتية   الثقة في النظم     تأكيد مهام خدمات    ألداءتتبع قيود الوقت المتاح      - أ

 .المختلفة

 .وجيا المعلوماتتكامل نظم المعلومات وبيئة تكنول - ب

 فـي ظـل تكنولوجيـا       تحديد مستوى خطر الرقابة المتعلق بالحكم المهني للمراقـب         - ت

 .المعلومات

 لتحقيق مزيد من الثقة لدى مستخدمي مواقع المنظمات         األذكياء ءاستخدام برامج الوكال   -5

  الحصول على  إمكانية المستخدمين   إبالغالممنوحة خاتم الثقة ، وهذا االستخدام يتم فيه         

 من التقارير المالية عن طريق شركات التدقيق للحـصول علـى كلمـة              أخرىنسخ  

 أو يستخدمها   أنالمرور لمجرد االتصال بها بواسطة البريد االلكتروني والتي يستطيع          

تتجاوز النصف ساعة لالطالع على التقرير المـالي         يستعملها المستخدم خالل مدة ال    

 ذلك عن طريق    أراد نإعليها ، ويعمل منها نسخة      والقوائم المالية التي يريد االطالع      

تحميلها بالقرص الصلب في جهاز الحاسب الخاص به  ، ويتـولى برنـامج الوكيـل                

 .الذكي بالرد على استفسارات وطلبات المستخدمين في هذه النصوص



وينبغي على مراقب الحسابات من خالل مراجعة نظم المعلومات الحصول على الكفايـة                  

 الثقة مـع    بتأكيد لتخطيط لمهمة التدقيق   ، وبالتالي ا    التدقيق افأهدداقية والتوافق لتحقيق    والمص

 . بنظر االعتبار مدى التطابق بين التخطيط ومعايير تحقيق جودة التدقيقاألخذ

 -:هأنب يمكن القول وفي هذا المجال

 عالم اليوم والغد ، الذي      لم تعد وظائف مهنة مراقبة الحسابات التقليدية كافية للوفاء بدورها في          

 التكنولوجيا  إن عالم رقمي يعمل في ظل ثورة متجددة لتكنولوجيا المعلومات ، حيث             بأنهيتسم  

سوف تخلق سوقا لخدمات واسعة النطاق تقدمها مهنة مراقبـة الحـسابات اسـتجابة للطلـب                

جذريـة فـي    رات  يالمتزايد من الجمهور على تلك الخدمات ، األمر الذي يستدعي إحداث تغي           

 Attestation )خدمات التـصديق   تقديم إلىبها  واالنتقال طلبات لتلبية تلك المهنةممارسة ال

Service )  خدمات التأكيد إلىإضافة ( Assurance Service )تعـين علـى مراقـب     وي

 تالمعلوماعن مصداقية جودة بالتقرير  يقوم بشكل متزايد أن الخصوص وجهالحسابات على 

(Credibility of Qualitative Information)   وتقنيات معلومات قاعدة البيانات فضال عن

  )22، 2005عبد الوهاب، ( .تقريره عن عمليات وأداء الوحدات المختلفة

 ما مطلوب من مراقب الحسابات أالن وفي المستقبل أن يكون على دراية تامة ليس فقط من                 نإ

مهور ولكن بالمزيد من المعلومات العامـة المتعلقـة         موضوعات التقليدية التي اعتاد عليها الج     

باألعمال وكذلك األمور الفنية المتعلقة باستخدام التقنية في العمليـات التجاريـة والـصناعية              

 . والخدمية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 انعكاسات استخدام تكنولوجيا المعلومات في مهنة مراقبة الحسابات

يا المعلومات على مهنة مراقبة الحسابات يقسم الباحـث هـذا           لبيان انعكاسات تكنولوج  

 :المبحث إلى ناحيتين أساسيتين هما

 .انعكاسات التعقد التقني لبيئة تكنولوجيا المعلومات على مهنة مراقبة الحسابات 1-2-1

 .مهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلوماتأبعاد  1-2-2

 

 ي لبيئة تكنولوجيا المعلومات على مهنة مراقبة الحساباتانعكاسات التعقد التقن 1-2-1



   المتتبع ألدبيات الرقابة في ظل تكنولوجيا المعلومات يالحظ وجود ثالثة أنواع مـن             

(  -:أنماط بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤثرة على مهنة مراقبة الحسابات وهذه البيئات هـي            

  )65 ، 2006البكوع ، 

 .األقلالمعلومات ذات التعقيد  بيئة تكنولوجيا -ا

 . بيئة تكنولوجيا المعلومات متوسطة التعقيد-ب

 . تعقيدااألكثر بيئة تكنولوجيا المعلومات -ت

 

 -:األقل بيئة تكنولوجيا المعلومات ذات التعقيد -ا

 عدة حواسيب صغيرة مربوطة مع بعضها بشبكة        أوهذه البيئة مكونة من حاسوب صغير            

هذا النوع من بيئات تكنولوجيا المعلومـات يـستخدم فـي اغلـب الوحـدات                إن،  حاسوبية  

 فـي شـكل قابـل       األصليةاالقتصادية نظرا لسهولة التنفيذ، حيث يمكن استرجاع المستندات         

ئات يمكـن مراقـب     للقراءة والتتبع بسهولة ، كما ان البرامج المستخدمة في هذا النوع من البي            

 انه يوفر رقابة داخليـة فاعلـة تـضمن عمليـة            إلى ضافةباإل كل عملية    قبالحسابات من تع  

 .األصليةالمقارنة بين سجالت الحاسوب مع السجالت 

 مما يساهم في الفهم ( Audit Trail )في ظل هذه البيئة نالحظ وضوح مسار التدقيق 

 السليم لمراقب الحسابات لطبيعة نظام الرقابة الداخلية فضال عن انه يساعد مراقـب              واإلدراك

 المناسبة لعملية التحقق مـن      اإلجراءاتالحسابات في توفير وقت مناسب لكيفية التعرف على         

 . الحساباتأرصدة

 أسـلوب  نويؤكد جميع الباحثين والكتاب والمنظمات المهنية المعنية بشؤون الرقابـة أ          

 .التدقيق حول الحاسوب هو المناسب في ظل هذه البيئة



 -:طة التعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات متوس-ب

 عدد من الحواسـيب     أوها على حاسوب رئيسي     ؤما تمتاز به هذه البيئة هو احتوا       أهم        

 . خادمأو الطرفيات التي تعمل بنظام شبكي يتصل بحاسوب رئيسي أو

 هذا  أن ، حيث    األول تطورا من النوع     أكثر البرامج المستخدمة في هذه البيئة تكون        إن

 بـين   ولوجيا ينقصها بعض الجوانب الرقابية الهامة مثل عملية الفـصل         النوع من البيئات التكن   

 مجال الفصل بين قسم الحاسوب في هذه البيئة وبقيـة           أنالحظ  والمالمسؤوليات والوظائف ،      

ل هذه البيئة يستطيع مراقب الحسابات      ظصها الفصل الرقابي ، كما انه في         ينق األخرى األقسام

 2005لطفي ،   (  . رقابية فاعلة  أنظمةصوصا في حالة وجود     من تخفيض المخاطر الرقابية خ    

 ،4-5(  

 -: تعقيدااألكثر بيئة تكنولوجيا المعلومات -ت

 أوتمتاز به هذه البيئة بان كل تطبيقات الرقابة فيها الكترونيـا مـن سـجالت                  ما   

 .مستندات محاسبية

 أكثـر  بيئة تقنيـة     إلى لاألق يمكن تحويل البيئة التقنية ذات التعقيد        بأنه Arensويرى  

 ( Arens , 2005 , 352 ) - :اآلتية احد الطرق أو كل إتباعتعقيدا من خالل 

  طريقة التشغيل المباشر-

  طريقة التشغيل الفوري-

  طريقة نظم االتصاالت -

  قاعدة البياناتإدارة طريقة -

 -:األتيفي هذا المجال يؤكد الباحث و



ابلة للتطبيق في مهنة مراقبة الحسابات لن تتغير فـي البيئـات             الق األساسية المفاهيم   إن      

 معايير التدقيق االلكترونية ، قواعد السلوك المهني        أن فمثال نجد جيا المختلفة التعقيد ،     التكنولو

 أدلـة  ، المسؤوليات القانونية التي يتعرض لها مراقـب الحـسابات ،             األخالقية، االلتزامات   

 1999الجـوهر، .( ها ستبقى نفسها بينما الذي اختلف هو طرق التنفيذ         في التدقيق جميع   اإلثبات

 ،78  (  

 مهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلوماتأبعاد  1-2-2

  -: مهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات باالتيأبعاد تتمثل     

  )130، 1998المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  (

 . المرتبطة بهةخدام الحاسوب والتكنولوجياست . 1

 .المرتبطة بهالتكنولوجية استخدام الشبكات والعناصر  . 2

 . استخدام المعايير التكنولوجية في المهنة . 3

 . للمعلومات النشر االلكتروني . 4

 . الرؤيا المستقبلية لمهنة مراقبة الحسابات . 5

 . المرتبطة بهةاستخدام الحاسوب والتكنولوجي. 1

ام الواسع االنتشار للحاسوب ومختلف برامجه يعد فرصـة جديـدة لمهنـة              االستخد إن

مراقبة الحسابات بما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة للزبائن وتقديم األدوات الخاصـة بحـل               

التطبيـق  أن  المشاكل الرقابية ومشاكل المحاسبة المالية والتخطيط الـضريبي فـضالً عـن             

جعل أداء بعض أجزاء عملية الرقابة يتم بشكل أكثر كفاءة          الحاسوبي لتشغيل النظم المحاسبية ي    

 بعض مكاتب مراقبة الحسابات تجهز منتسبيها بأجهزة حاسـوب          إنواقل روتينيه، ولهذا نجد     



صغيرة وبرامج الكترونية تسهل من أداء مهامهم وتمكنهم من استخدام إجراءات تحليلية أكثـر              

 )Arens, eital, 2005, PP. 60-360. (كفاءة وفنية

وفي مجال الرقابة الداخلية يرى البعض بأن تكنولوجيا المعلومات تحدث تغيـرا فـي              

 :تحسين الرقابة من خالل

 هذه الخاصية الرئيسية لتكنولوجيا     إن حيث   : إحالل رقابة الحاسوب بدالً من الرقابة اليدوية       -ا

تـشغيل واسـتبدال     بيوم مع أنشطة عمليات ال     اًرقابة أداء الحاسوب يوم   بالمعلومات تتمثل   

اإلجراءات اليدوية برقابة مبرمجة تتيح إمكانية الفحص والمطابقة لكل عملية رقابية بمـا             

 . يمكن من تخفيض األخطاء البشرية التي قد تحدث في النظم اليدوية

 إن نظم تكنولوجيا المعلومات تـزود إدارة الوحـدة          :توفير الجودة العالية في المعلومات     -ب

لمستفيدين بمعلومات تتسم بجودة أسرع من النظم الرقابية اليدوية بقدر اكبر           محل الرقابة وا  

من المعلومات وقدر اكبر من التحليل بالرغم من فرص العمل الجديدة في ظل تكنولوجيـا               

المعلومات وخصوصاً الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلومـات إلـى مهنـة مراقبـة              

اطر التي صاحبت استخدام تكنولوجيا فـي العمـل         هناك العديد من المخ   ان  الحسابات نجد   

الرقابي والتي من أهمها إلغاء عملية التوثيق التقليدية ألدلة اإلثبات ونظم الرقابة الداخليـة              

... واختفاء عناصر هامة من مسار التدقيق المرئي وانتشار جرائم الحاسوب والفيروسات          

 .وغيره

د تنشأ في بيئة تكنولوجيا المعلومـات       ن هناك مخاطر ق   اويرى البعض في هذا المجال      

 تتمثـل   معلومات في مجال العمل الرقـابي      ال اتكنولوجي الستخدام   كانعكاسالبد من مالحظتها    

 )28-70، 2005لطفي،  (-:باالتي 



a-     عـدم تـوفر الحمايـة الماديـة لألجهـزة           إن: االعتماد على كفاءة األجهزة والبرمجيات 

داء وظائفها لذلك البد مـن تـوفير الحمايـة ضـد            والبرمجيات يؤدي إلى قصورها في أ     

التحطيم المادي الناشئ بسبب سوء االستخدام، التخريـب واألضـرار البيئيـة األخـرى              

 . وغيرها... والحرائق والحرارة العالية أو الرطوبة المرتفعة والمياه

b- للحاسوب فـإن  بسبب العديد من البيانات التي تدخل مباشرة:  إمكانية الرؤيا المسار التدقيق 

 إحـداث  الذي يستوجب    األمريمنع رؤية مسار التدقيق     مما  استخدام تكنولوجيا المعلومات    

رؤية رقابية بديلة تمكن من مقارنة معلومات المخرجات مع بيانات القـرص الـصلب ،               

 .ويتضح هذا الخطر في البيئة التقنية األكثر تعقيداً

c-   يواجه المراقب تطبيقات محاسبية في هذه البيئة لتشغيل        غالباً ما    : قاعدة البيانات  إدارة بيئة

تجميع البيانات التي يتم المـشاركة  عملية  إذنالعمليات والحفاظ على ملفات البيانات، فهي      

 .  مختلفةغراضألفيها واستخدامها عن طريق مختلف المستخدمين 

 

 

 : استخدام الشبكات والعناصر التكنولوجية المرتبطة بها.2

 إلـى  شبكات البعد المكمل لتقنية المعلومات المستندة        إلىة االتصاالت المستندة    تعد تقني 

 الحواسيب تمكن الوحدات من تخزين ومعالجة البيانات الكترونيـاً،          أن فبالرغم من    .الحاسوب

 طريقة مالئمة لتوصيل المعلومات، وقد تم تطبيق هذه الطريقة في البدء من             إلى تحتاج   نهاأ إال

التي (  استخدام الشبكات    إلىتصاالت الحاسوب عبر خطوط الهاتف ثم تطورت        خالل وسائل ا  

 حواسيب صغيرة، مدى متوسـط،      -هي مجموعة حواسيب ترتبط مع بعضها بخطوط اتصال       

 يمكن لمستخدميها نقـل المعلومـات فيمـا بينهـا           - طابعات ،رئيسية، محطات عمل، خوادم   



، وتعـد شـبكة     )  بعـد يـوم      اًئقة تزداد يوم  والمشاركة في الموارد المتاحة وبسرعة تناقل فا      

تصال في الوقت الحالي وذلك للمزايا العديـدة التـي تحققهـا ولعـل               وسيلة ا  أفضلاالنترنت  

 -:أهمها

 .تغطية االتصال على المستوى العالمي •

 .واألداءتتميز بشفافية عالية في التعامل  •

 . مستلزماتهااجإنتتعد ذات تكلفة منخفضة جداً نتيجة المنافسة الكبيرة في  •

 .تعد اكبر منهل للمعلومات لما تحتويه من كتب ومقاالت علمية جديدة وسهلة المنال •

 كالهواتف النقالة   أخرى أجهزة ربطها مع    إمكانيةتوفر مرونة في االستخدام من خالل        •

 . التقاط البث الفضائي التلفزيونيوأجهزة

 -:أهمهامهام جديدة للمحاسبين وبالنسبة لمهنة مراقبة الحسابات فان االنترنت يضيف  •

 . دوره في تصميم قاعدة البيانات المحاسبية للمواقع على االنترنت-

 . دوره في تصميم المواقع المحاسبية نفسها-

 . دوره في تحليل التكلفة والعائد-

 االستخدام الواسع للشبكات ومختلف برمجياتها تقدم فرصاً جديدة لمهنـة مراقبـة             إن

 زبائنهـا لزيـادة قيمـة تلـك         إلى النظر في الخدمات التي تقدمها       إعادةل  الحسابات من حال  

الخدمات، واتساع نطاق العمل العالمي لزبائن مهنة مراقبة الحسابات مما  يدفع المهنة للتطلـع               

 وتطوير مهارات وكفـاءات جديـدة       عمالباألفيما وراء الحدود الوطنية واتساع الفهم الخاص        

 .اتتفي باحتياجات تلك الخدم



 وقد صاحب االستخدام الهائل للشبكات تنوع في المخاطر المصاحبة لها منها ما يدخل             

 إلى إضافة المرتبط بالبث والنقل وسالمة البيانات       والتأكددائرة القابلية للتدقيق وحفظ السجالت      

 .األمنقضايا 

  ، 2005لطفـي ،    (  :اآلتيتينمجموعتين  ال إلىالمخاطر  تلك  يمكن تصنيف   وفي ذلك   

5-7(  

 -:مخاطر ناجمة عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتشمل - أ

 غيـر   اإلفصاح أو الطبيعية لمنع الوصول غير المشروع       األمن إجراءاتعدم مناسبة    •

 .المالئم للمعلومات

 .األخرىالتعرض لدرجة الحرارة العالية والماء والنار والكوارث الطبيعية  •

 .خطط الطوارئ سالمة أو اإلجراءاتعدم كفاية  •

غياب كفاية مكونات جدران النار والرقابة الالزمة ضد محـاوالت الوصـول الـى               •

 .المعلومات

 .عدم كفاية التشفير •

 -:مخاطر ناجمة عن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وتشمل - ب

 . في التطبيقاتوأخطاءوجود مشاكل  •

 .بيقات المصممة بشان التطواإلخراج والمعالجة اإلدخالعدم كفاية ضوابط  •

 . امن البرمجياتإجراءاتعدم كفاية  •

  استخدام المعايير التكنولوجية في المهنة. 3

يتمثل هذا البعد في مسالة استخدام المعايير التكنولوجية في مهنة مراقبـة الحـسابات              

تضمنت جميع المعايير التكنولوجية المستخدمة في المهنـة    وجود ستة مجاميع     إلى يشير الواقع 



 محلية وتضمنت كل مجموعة لعدد من المعايير التكنولوجية         أمهذه المعايير دولية     أكانتسواء  

 )25، 2005يوسف، ( -:ةاآلتيوبالصيغة 

المعايير المتصلة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والصادرة عن لجنـة معـايير           :األولىالمجموعة  

  -:اآلتيةر المعاييعلى  والمشتملة 1993 عام IFAC  المنبثقة من التدقيق الدولية

 ).تقدير المخاطر والرقابة الداخلية (400المعيار الرقابي  . 1

 ). معلومات تستعمل الحاسوبأنظمةالتدقيق في بيئة  (401المعيار الرقابي  . 2

اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشات التي تستعمل مؤسـسات         (402المعيار الرقابي    . 3

 ).خدمية

 ). الخبيراالستفادة من عمل (620المعيار الرقابي  . 4

 البيانات المتعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والصادرة عن لجنـة تطبيقـات            :المجموعة الثانية 

 :اآلتيةالتدقيق الدولية والمشتملة على المعايير 

 ). المعلومات التي تستعمل الحاسوبأنظمةبيئة  (1001البيان الدولي رقم  . 1

 ).رة الحاسبات المباشأنظمة (1002البيان الدولي رقم  . 2

 قاعـدة   أنظمـة  - معلومات تـستعمل الحاسـوب     أنظمةبيئة   (1003المعيار الرقابي    . 3

 .)البيانات

 خواص واعتبارات   - معلومات تستعمل الحاسوب   أنظمةبيئة   ( 1008المعيار الرقابي    . 4

 .) تستعمل الحاسوبألنظمة

  ).التدقيق باستعمال الحاسوبوأساليب طرق (  1009المعيار الرقابي  . 5

  ).التجارة االلكترونية(  1013قابي المعيار الر . 6



 األمريكـي  التابع للمعهد    ASB المعايير الصادرة عن مجلس معايير التدقيق        :المجموعة الثالثة 

 :اآلتيةوالمشتملة على المعايير الرقابية . للمحاسبين القانونيين

 فـي البيئـة   اإلثبـات  : ( والذي جاء تحـت عنـوان  80المعيار الرقابي الدولي رقم      . 1

 ). لكترونيةاال

 -: تحت عنوان94المعيار الرقابي الدولي رقم  . 2

 )اثر تقنية المعلومات على دراسة المراقب للرقابة الداخلية عند تدقيق القوائم المالية(

 األمريكـي المعايير الرقابية الصادرة عن معهـد المحاسـبين القـانونيين            :المجموعة الرابعة 

AICPA    نيين   والمعهد الكندي للمحاسبين القانوCICPA     تقليل مخـاطر   ( والتي جاءت بعنوان

 .)عمالاألالتجارة االلكترونية بين المستهلكين ووحدات 

 :اآلتيةوتضمنت هذه المجموعة المعايير الرقابية      

 -: والذي تضمن مجموعة من المعايير هياألعمال عن تطبيقات اإلفصاحمعيار  -1

 . الكامل عن السلع والخدماتاإلفصاحمعيار  •

 .ار الخدمات والتمويل والتدعيم وشروط التمويلمعي •

 .معيار االتصال بالزبائن •

 .األعمال عن تكامل اإلفصاحمعايير  -2

 .معايير خصوصية المعلومات -3

 المعايير الرقابية التكنولوجية الصادرة عن لجنة التعليم الدوليـة التابعـة            :المجموعة الخامسة 

 -:اآلتيةعة المعايير الرقابية وتضمنت هذه المجموللمحاسبين لالتحاد الدولي 

 . بعنوان تقنية المعلومات في المناهج الدراسية المحاسبية2 الدولي رقم اإلرشاد -1



 انالمعيـار ) التعليم والخبرة المهنيـة   (مسودة بعنوان تقنية المعلومات المحاسبية المهنية        -2

 ).11(ورقم ، ) 9( رقم اناإلرشادي

ن لجنة تقنية المعلومات وتتضمن هذه المجموعة        المعايير الصادرة م   :المجموعة السادسة  -3

 -:اآلتيةالمعايير 

  امن المعلوماتإدارةبعنوان ) 1(المعيار الرقابي  •

 األعمال لتأثيراتتخطيط تقنية المعلومات ) 2(المعيار الرقابي  •

 تملك تقنية المعلومات) 3(المعيار الرقابي  •

 تطبيق حلول تقنية المعلومات) 4(المعيار الرقابي  •

 خدمات تقنية المعلومات في التسليم والدعم) 5(لمعيار الرقابي ا •

  ومراقبة تقنية المعلوماتإشراف إدارة) 6(المعيار الرقابي  •

 

 

 :* النشر االلكتروني للمعلومات.4

ـ كما هو معروف إن التبادل االلكتروني للوثائق يتـضمن انتقـاالً       للوثـائق  اً الكتروني

 في وثائق نمطية باستخدام وسـائل االتـصال،         خرآلسوب  صة باألعمال التجارية من حا    الخا

 أو  اً الكتروني اً بين نقطتين للحواسيب عبر خطوط الهاتف أو وسيط        اًبطاوالتي يمكن أن تكون ر    

 أو باالعتمـاد علـى      VANفي شكل خدمات يوفرها طرف ثالث مثل شبكة القيمة المـضافة            

 )102-101، 2005عبدالمنعم، ( .االنترنت



 األعمـال  رئيسة هـي تطبيقـات       أجزاءالتبادل االلكتروني للمعلومات في     وتمثل بيئة   

 شبكات القيمة المضافة في بعض      إلى إضافةالتجارية وعملية نقل البيانات واالتصاالت البيئية       

 .األخيرة اآلونة شبكة االنترنت في أوالحاالت 

كنوا من معرفة   كي يتم لفهم مكونات هذه البيئة     عليهم  ومن المهم على ممارسي المهنة      

، ونتيجة اعتماد هذه التقنية علـى الحاسـوب بـصفة           إدارتهامناطق الخطر المحتمل وطريقة     

 الرقابة باستخدام الحاسوب وضرورة اعتماد المراقـب  أهميةرئيسية فقد ترتب على ذلك تزايد   

ات عـن   تطوير نظام للبحث في قاعدة البيانأوعليها لتحديد الوثائق والبيانات والحصول عليها      

 غير العادية، مع ضرورة الحصول على نـسخة مـن           أوالمعامالت التجارية غير الصحيحة     

 لمراقب الحـسابات االعتمـاد علـى     ويمكن بالحاسو للزبون وتشغيلها على     األصليةالبيانات  

الصادرة عن لجنـة    )  التدقيق بمساعدة الحاسوب   أساليبطرق و  (1009 التدقيق الدولي    معيار

-30،  2001المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،     ( . كمرشد في هذا المجال    تطبيقات التدقيق 

45 ( 

 لحماية  األمنية الرقابة في بيئة التبادل االلكتروني اتخاذ كل التدابير          إجراءاتوتتطلب  

 حماية كـل    إلى إضافة فقدانها كلياً    أو تغييرها   أوالبيانات ضد مخاطر حدوث تلف المعلومات       

 .امج والبراألجهزةمن 

 إسـتراتيجية هـو    وإنمـا تقنية جديدة   هو   التبادل االلكتروني للمعلومات ليس فقط       إن

 أساليب تقويم   إعادة يتطلب التطبيق السليم له      أو االلكترونية   عمالاألتجارية تقدم طرقاً لحماية     

الرقابة لتحقيق التوافق والمالئمة مع هذه التقنية، بما يظهر قضايا ومخاطر جديـدة وتحـديات         

 )131، 2001سرور، ( . مراقبي الحسابات وزبائنهمأمامكثيرة 

 



ات بهدف              بإنشاءيقصد به قيام الوحدات     :  للمعلومات النشر االلكتروني * ة للمعلوم شبكات الدولي ى ال ا عل  مواقع له

ارير ا   (نشر سريع وفوري للمعلومات المالية     ة، التق ة المرحلي ع   التقارير المالية السنوية، التقارير المالي ة الرب لنهائي

 .)9، 2005عبد المنعم، (وغيرها... السنوية، تقارير مراقبي الحسابات، بيانات مقارنة، معلومات غير مالية

 مواقع لها على    بإنشاء قيام الوحدات    األعمالويستدعي النشر االلكتروني للمعلومات في تقارير       

 الشبكات الدولية

 كالتقارير المالية السنوية والربع     -مات مالية للمعلومات بهدف تحقيق نشر سريع وفوري لمعلو      

 ومعلومـات   -سنوية وللنسب المالية وتقرير مراقبي الحسابات وبيانات مقارنة مع المنافـسين          

كوصف المنتجات التي تقدمها الوحدة وعدد العاملين وتـشكيل مجلـس           ) وصفية (-غير مالية 

 .تخدمين المتصلين بالشبكة على قطاعات واسعة من المس- ووسائل االتصال بهااإلدارة

مجموعـة التحـديات التـي    ما هو إال النشر االلكتروني للمعلومات       كما يشير البعض إلى     

 حيث أشارت ية المنشورة على االنترنت،     يواجهها مراقب الحسابات عند تقريرهم للبيانات المال      

ـ   تـشك  ه يجب بأنفي ظل وجود تلك التحديات      لجنة معايير المحاسبة الدولية       لفحـص   انيل لج

 :ر المالية وابرز هذه التحديات هيالمشاكل المرتبطة بالنشر االلكتروني للتقاري

 علـى    المنـشور  تقرير المراقب في   عن صحة ودقة البيانات المالية       ية المسؤول تحديد •

 .موقع المراقب أوموقع الزبون المراقب وهل يتبع أو زبون االنترنت هل هو ال

 مـن   المقـدم  المنشورة على االنترنت بالتغيير والتعـديل        مدى تعرض تقارير التدقيق    •

 .أخر طرف أي أوالزبون، 

 .مشكلة تثبت تاريخ تقرير المراقب المنشور على االنترنت •

 . على االنترنتاألخرىعالقة وارتباط تقرير المراقب للمعلومات والبيانات  •

 .نتالربط بين القوائم والتقارير المدققة وموقع المراقب على االنتر •



شورة في موقع االنترنت وطبيعـة   نالمسؤولية على المراقب والتزام عن المعلومات الم       •

 .تقرير المراقب

قد يصاحب النشر االلكتروني العديد من المشاكل منها مـصداقية القـوائم            فضال عن انه    

  تكـون  أنالمالية هذه القوائم وثقة المستخدمين بما فيها والمصاحب لها، فالمستخدم ال يضمن             

تلك القوائم المنشورة على االنترنت هي نفسها التي تم اعتمادها من قبل مراقـب الحـسابات                

 من خبراء استخدام    آخرين بواسطة   أو الوحدة   إدارة محتوياتها بسهولة من قبل      إمكانيةبسبب  

 وتأكيد الذي يتطلب تدعيم     األمراالنترنت، وهكذا يشك المستخدم في صحة البيانات المنشورة         

 .ي تلك البياناتف ثقته

 تكون هناك جهة موضع ثقة تؤكد التـزام الوحـدة صـاحبة             أنواستناداً لما تقدم ينبغي           

 تؤكد الثقة في القوائم المالية المنشورة حتـى         أوالموقع على االنترنت والبيانات التي يتم عنها        

 حاألصجهة   استخدام غير صحيحة، وال    بأضرار إصابتهمتعزز ثقة المستخدمين، وتضمن عدم      

 اثر النشر االلكترونـي للمعلومـات       إن. التأكيدهي مهنة مراقبة الحسابات من خالل خدمات        

يتعلق بتنشيط وتفضيل دور المنظمات الدولية المهنية من خالل قيامها بتعديل وتكييف المعايير             

 .المهنية لتتالءم مع التطورات في تقنية المعلومات

 :قبة الحسابات الرؤيا المستقبلية لمهنة مرا.5

 للمهنة فـي    األفضليقدم مشروع الرؤية الفرصة لمراقبي الحسابات لتحقيق المستقبل         

 بالقيم والخدمات ومهارات التنافس الخمـس والتـي يمكـن           واإللمامظل تكنولوجيا المعلومات    

 : )1 ( عرضها في الجدول

  )1 (جدول 

 * اهتمامات مشروع الرؤية لمراقبي الحسابات



  الكبرىالقيم الخمس

Top 5 valuse 

 الخدمات الخمس الكبرى

Top 5 case services 

 المهارات الخمس 

 إيجادهاالمطلوب 

Top 5 case Competencies 

 .استكمال التعليم والتعلم مدى الحياة -1

 .القدرة على التنافس -2

 االستقامة -3

 الموضوعية -4

القدرة علـى الوفـاء بمتطلبـات        -5

 الوحدات الكبيرة

 دتهاضمان المعلومات وجو -1

 التقنية -2

 اإلداريةاالستشارات  -3

 التخطيط المالي -4

 الخدمات الدولية -5

 المهارات الخاصة باالتصال -1

 مهارات التفكير االستراتيجي -2

 التركيز على الزبون والسوق -3

 الخبرة والمهارة التقنية -4

القدرة على تفسير المعلومـات      -5

 والربط بينها

 ( Arens , 2005 )مصدر الجدول هو *      

 مراقبـي الحـسابات     نأجدول السابق المتعلق باهتمامات مشروع الرؤية       يتضح من ال  

 األفضل المستقبل   إلى تعزيز مكانتهم وتحقيق مزيد من المنافسة في المهنة وصوالً           إلىبحاجة  

 واستغالل زخمهـا وتقـديم      األعماللها بتعلم كيفية مساعدة زبائنهم في حل مشاكل وتهديدات          

 . واالستخدام المتزايد لعناصرها ، تخذي القراراتحاجات مخدمات جديدة مالئمة ل

 من خالل هذا المشروع ضرورة تفعيل الدور المطلوب من المنظمات           أيضاكما يتضح   

 حيث سن القوانين لمواجهة تحديات البيئـة        األمريكي بالمعهد   أسوةالمهنية المختصة والوقوف    

وتكييف المعايير المهنية تتالءم مـع      التقنية الحديثة والنهوض بمستقبل المهنة من خالل تعديل         

 .تقنية المعلومات

 -: وفي هذا المجال يرى الباحث ضرورة التطرق للنواحي التالية 



 :الخدمات التقليدية لمهنة مراقبة الحسابات - أ

 :وفي هذا المجال يستوجب التطرق على النواحي التالية

 ).ت المفهوم ، المبررا(  الطلب على خدمات التدقيق -1-       ا

 . تبويب الخدمات المهنية لمهنة مراقبة الحسابات-2-ا

 -) :المفهوم ، المبررات (  الطلب على خدمات التدقيق -1-               ا

        تمثل الخدمات المهنية لمهنة مراقبة الحسابات المنتج الذي يقدمه مراقـب الحـسابات             

 :مات المهنية لمراقب الحسابات باالتي لزبائنه ، فقد عرف االتحاد الدولي للمحاسبين الخد

أي خدمات تتطلب محاسبة أو مهارات يؤديها محاسب مهني بمـا فـي ذلـك خـدمات                    ( 

االتحـاد  ). ( المحاسبة والتدقيق أو محاسبة الضرائب واالستشارات اإلدارية واإلدارة المالية          

  )18 ، 2004الدولي للمحاسبين ، 

 .زا من خالل تلك الخدمات التي يقدمها للغيرويلعب مراقب الحسابات دورا بار

 : إن الطلب على خدمات مراقب الحسابات تتأتى من خالل األتي 

المكاني ، ألزماني ، القانوني ،      ( الخدمة التي يقدمها في تقليص فجوة التباعد         •

بين معدي ومستخدمي المعلومات من خالل دوره في إضفاء الثقـة           ) الكلفوي  

 (Hooks ,2009 ,20). ومات الماليةوالتأكيد في المعل

دوره في الحد من تضارب المصالح بين اإلدارة والمساهمين والمـستخدمين            •

. للقوائم المالية باعتباره طرفا محايدا يقوم بالتحقق من عـدالتها ومـصداقيتها           

 )11 ،2006لطفي ،(

 مساهمته في التقليل من التعقيدات الناتجة عن تطور الشركة وزيادة أنـشطتها            •

واتساعها وبالتالي تعقد عملياتها ومعامالتهـا الماليـة وأنظمتهـا المحاسـبية            



واحتمال تحريف المعلومات المالية ، كون مراقب الحسابات مـؤهالً إلبـداء            

 )15 ،2009الذنيبات ،. (الرأي في ذلك

 : تبويب الخدمات المهنية لمهنة مراقبة الحسابات-2-   ا

ة تبويب األنواع المختلفة من الخدمات المهنيـة التـي          اختلف الباحثون والكتاب في كيفي    

الخدمات التأكيديـة   ( يقدمها مراقب الحسابات ، فاغلبهم قسموا تلك الخدمات إلى قسمين           

فالخدمات التأكيدية تشمل خدمات العناية الالزمـة وخـدمات         ) والخدمات غير التأكيدية    

رأي تقسم إلى قسمين األول يرتبط      إبداء الرأي وخدمات أخرى تأكيدية ، فخدمات إبداء ال        

بالقوائم المالية التاريخية في التدقيق والفحص ، والثاني ال يرتبط بالقوائم المالية التاريخية             

خدمات االلتزام بالقوانين ، المعلومات المالية المستقبلية ، الرقابة الداخلية ، خـتم             ( مثل  

 ).الموقع ، ختم النظام 

 -:ة فتشمل النواحي التالية أما الخدمات غير التأكيدي

 .االستشارات اإلدارية المحددة -

 .المحاسبة ومسك الدفاتر -

 .الخدمات الضريبية -

 .الخدمات االستشارية األخرى -

 الجديدة في بيئة تقنية المعلومات الخدمات المهنية -ب

 خدمات مراقب الحسابات لزبائنه من خالل تطـوير         تأثرتنتيجة للبيئة للمعلومات فقد     

و التدقيق المتكامـل لتقنيـة المعلومـات والتـدقيق          ح ممارسة الرقابة على الحسابات ن     لمداخ

 إضـفاء  خدمات   وأبرزها خدمات مهنية جديدة     إضافة أخرىالمستمر هذا من جهة ومن جهة       



 توضيح لهذه   واألتي الثقة في نظم الزبون      إضفاءالثقة في موقع الزبون على االنترنت وخدمة        

  )81، 2010الحربي ،  ( :الخدمات

 

 Integrated IT Auditالتدقيق المتكامل لتقنية المعلومات  . 1

 وتجهيـز   واإلداريـة  التدقيق المتكامل يستهدف توفير توازن بين االهتمامات الفنيـة           إن     

، وفـي ظـل     دراتهمق نطاقاً وتعزيز    أوسع قاعدة مهارات    إلىالمراقبين بما يتيح لهم الوصول      

 الفجوة بين الفهم والتقنية اكبر وبمـرور الوقـت          أصبحتنب الفني   التركيز المتزايد على الجا   

 بالمقارنـة حيـث     أكثر إدارية المصاحبة لتقنية المعلومات     األكبر المخاطر   نأ واضحاً   أصبح

العمل من اجل تحقيق رقابة داخلية فعالة       بواسطة مديرين وليس تقنيين لذا ف      إداريةتحتاج حلول   

 وجود جودة وتخصص في تخطـيط الطـوارئ         إلى باإلضافةت  مع امن مالئم لتقنية المعلوما    

 لما ينبغي انجازه بواسطة التدقيق الداخلي       اً واضح اًيتطلب منظور رقابة شاملة للوحدة وتحديد     

 : التدقيق المتكامل والذي يتطلبإلىوالخارجي وصوالً 

 . ولكل مراقبأليتوسيع نطاق قاعدة معرفة تقنية المعلومات  •

 .تمد على مستوى مهارة ومعرفةمراقبة واقعية تع •

  دعم وتدقيق تقنية المعلومات على نطاق واسعأدوات •

 .رقابة فنية فعالة •

 Continues Auditinyالتدقيق المستمر  -2

 من قبل المجمـع العربـي للمحاسـبين القـانونين           1999عرف التدقيق المستمر عام                

 تأكيـد تمكن مراقبي الحسابات من تـوفير        احد المنهجيات التي     بأنه ونظيره الكندي    األمريكي



 أو مـع    نياآ إصدارهاعلى احد الموضوعات باستخدام مجموعة من تقارير المراقبين التي يتم           

 . المرتبطة بتلك الموضوعاتاألحداثخالل فترة زمنية قصيرة بعد 

د         رأي إلبداء االلكترونية   األدلة عملية منظمة لتجميع     أٌنفضال عن    شان  م د ب ى  فني محاي

وري،             ى  إضافة صدق التقارير والمعلومات المعدة في ظل نظام معلومات محاسبي ف ديم ختم     إل  تق

 . أعالهبالتصديق المستمر يظهر على موقع الشرآة على االنترنت وبالنظر في التعرف 

 التوسع في بيئة تقنية المعلومات يضع مطالب اكبر على مهنة مراقب الحسابات مـن               إن       

الرقابية فـي   الضوابط   وإيجادعلى تخفيض المخاطر وتكاليف الرقابة المتعلقة بها،        خالل العمل   

 األطـراف  تصمم خدمات تدقيق تقنية المعلومـات لكـل       أن، ويجب    بأ بها تنهذه البيئة غير الم   

 إعـادة مـن خـالل     )  المستخدمون - مرتقبو الحسابات  - المديرون -المالك(المرتبطة بالوحدة   

 تـصميم للـضوابط     وإعادة مراجعة شاملة    إجراءاتلرقابية القائمة ضمن    هندسة تطبيق البيئة ا   

 يعني المباشرة في عمليـات      أن التكامل يجب    نأالرقابية وفي هذا المجال يؤكد الباحثون على        

 معلومات موثوق بها وفـي      إلى قاعدة تقنية مستقرة من اجل الوصول        إنشاءالوحدة عن طريق    

ـ امل من الخدمات التدقيقية وتدقيق الرقابة الداخليـة        متك طارإالوقت المناسب، وتطبيق      لوتكام

 وتطوير معايير منشقة تتضمن موثوقية وتكامـل وتـوافر          وإنشاءالتدقيق الداخلي والخارجي،    

 .البيانات

 لتطوير نموذج مراقبة الحسابات التقليدي، ويتعلق       اً معاصر يعد التدقيق المستمر مدخالً   

 المعلومات على مهنة مراقبة الحسابات الذي فرضـته التطـورات            الحتمية لتقنية  اآلثاربتحديد  

 :المتالحقة والمتسارعة في عناصر تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة باالتي

اثر عناصر التقنية الحديثة مثل االنترنت والتبادل االلكتروني للوثائق وغيرهـا علـى              •

ا المالية المرحليـة     كثير من الوحدات تنشر قوائمه     أصبحت بحيث   األعمالممارسات  



والسنوية عبر االنترنت وبصفة مستمرة تستوجب التدقيق المستمر لعدم كفاية التدقيق           

 .السنوي) لورقيا(التقليدي 

 ومـساندتها مـن     XBRL المرنـة    األعمال تقارير   إعداد االنتشار المتسارع للغة     أدى •

 إعـداد  فـي     وجود لغة الكترونية خطيـة تـستخدم       إلىالمنظمات المهنية المحاسبية    

التقارير الحالية، وطالما سيتم تشغيل البيانات واالحتفاظ بالمعلومات في ظل هذه اللغة            

 يقوم مراقب الحسابات بتدقيقها من خالل مدخل التدقيق         أنااللكترونية فمن المرغوب    

 .المستمر

 أكثر Digital تصبح المعلومات االلكترونية والرقمية      أنساعدت تقنية المعلومات على      •

 بتخزينهـا   وأسـهل  أخـر  إلـى  في نقلها من طرف      وأيسر اً استحواذ وأسهلمرونة  

وتلخيصها وتنظيمها مقارنة بالمعلومات الورقية وبالتالي يجب تدقيقها من خالل تدقيق           

 الكتروني مستمر

 قواعدها الحالية   وإعداد الوحدات الكترونياً    تمعامال أداءساعدت تقنية المعلومات في      •

 RTA (Real Time Accounting( على نظام محاسبي فوري اًادبصفة فورية اعتم

System     تدقيق تتماشى مع طبيعة النظـام المحاسـبي         إجراءات هذا النظام يتطلب 

 .والمستندات االلكترونية

 جانـب   إلىمراقبة حسابات   ( التدقيق المستمر هو     نإ على ما سبق يمكن القول       تأسيسا

 علـى موقـع الزبـون       ةعلومات الماليـة الموجـود     الم بتأكيد تختص   تصديقيهكونه خدمات   

ومن مفهوم التدقيق المـستمر     ) االلكتروني في وقت معاصر لحدوث العمليات وبشكل مستمر       

 الثقة في   تأكيد إلى إضافة التقليدية لمراقبة الحسابات     لألهداف هي استمرار    تيأل أهدافهتتضح  

 . الفوري للوحدات عبر االنترنت وبشكل مستمراإلفصاح



  الثقة في الموقعإضفاءدمات خ -6

 تعامالت الوحدات عبر االنترنت، قدم كل من المجمـع          تأكيد إلىاستجابة لنمو الحاجة    

 خدمـة خـتم     1997 للمحاسبين القانونين والمجمع الكندي للمحاسبين القانونيين عام         األمريكي

 وسالمة  ألمن  الثقة في موقع الزبون وتوفير ضمان      إلضفاءموقع الزبون على شبكة االنترنت      

 2003الموقع االلكتروني وما يحتويه من البيانات والمعلومات وقد تم تطوير هذه الخدمة عام              

 خـتم   أمـا  المعايير المرتبطة بها     تأكيدمن قبل المجمعين المذكورين من خالل مبادئ خدمات         

حـول   اإلدارة تأكيـد الثقة بالموقع فهو تمثيل رمزي عن تقرير مراقب الحسابات يدلل علـى             

  عن تطبيقات التجارة االلكترونيةاإلفصاح

 : الثقة في الموقع على شبكة االنترنت باالتيإضفاءوتتمثل ابرز خصائص خدمة 

 يتعلق بعناصر محددة هي اختيـار الخـصوصية وسـالمة        إضافي لتأكيدتقدم الخدمة    •

لـسلع   المفـضل، ضـماناً لجـودة ا       واإلفـصاح  واإلتاحة واألمنالعمليات التجارية   

 تنفيذ العملية وتقديم    أساسهعة عبر الموقع، وال يكون السعر الذي على         الخدمات المب وا

 السعر العادل لها

 المستخدمين للخدمة وما ينتظرون من      إدراك الخدمة فجوة توقيعات بين      أداءينجم عن    •

ورائها وبين حقيقة ما تتضمنه وتقدمه تلك الخدمة ويترتب على ذلك تكلفة يتحملهـا              

 نفسه تتبع من تزايد وتعقيد المشاكل القضائية التي         ابات والموقع التجاري  قب الحس مرا

 .يتعرض لها المراقب، وعدم اقتناع الزبون بجودة السلع المقدمة عبر االنترنت

 هذه الخدمة   بأداءعند تقديم خدمات الموقع فان على مكتب مراقب الحسابات المرخص           

 اللكتروني بمبـادئ الثقـة الخمـسة والمعـايير         من مراعاة الوحدة من خالل موقعها ا       التأكد



 2( ن كي تحصل على ختم الثقة بالموقع والجـدول          ان السابق االمرتبطة بها التي حددها المجمع    

 -: المبادئ والمعايير المرتبطة بهايعرض هذه) 

 

  )2( جدول 

 * المبادئ الخمسة لخدمات الثقة في الموقع

 دئالمعايير المرتبطة بالمبا مبادئ الثقة

 نظام الوحـدة محمـي ضـد    أنمن  للتأكد األمنتطبيقات   األمن

 . البرامجأو لألجهزةالدخول غير المرخص 

 النظـام متـاح للعمـل       أن مـن    للتأكـد  اإلتاحةتطبيقات   اإلتاحة

 واالستخدام بكفاءة

 من اكتمال ودقة وتوقيـت      لتأكدلتطبيقات سالمة التشغيل     سالمة التشغيل

 مقدمة لتسجيل والتشغيل في النظاموالترخيص بالبيانات ال

 المعلومـات   أن مـن    لتأكدلتطبيقات الخصوصية المناسبة     الخصوصية المناسبة

الشخصية الناتجة عن التجارة االلكترونيـة قـد جمعـت          

  عنها وحفظت بشكل سليماإلفصاحواستخدمت وتم 

 المعلومات المحددة هي معلومات سرية يجب       أن من   التأكد السرية

  حماية كافية كإجراءاتتوفيرها 

 ( Arens , 2005 )مصدر الشكل هو               *

 

 



 

 خدمات الثقة في النظام  -7

 انه كلما زاد اعتماد الوحدات على تقنيـة المعلومـات فـان             وآخرون" Arens"يرى  

 والدقة لنظم الحاسوب ستكون قلقة وحرجة، والنظام غير الموثـوق يتـضمن             واإلتاحةالسرية  

 ذات  واألطـراف  السلبي على الوحدة وزبائنهـا ومجهزيهـا         التأثير ذات   ألحداثاسلسلة من   

 والكندي للمحاسبين القانونين قد طورا خدمات الثقة        األمريكيلذلك فان المجمعين    . العالقة بها 

 لكل  التأكيد إضفاء على موثوقية النظام وهكذا فان الثقة في النظام تعني           التأكدفي النظام لتقديم    

 على ان نظـام     األخرىدارة والجهات   ن والموردين والهيئات الحكومية والمالك واال     من الزبو 

 الثقة والمعايير المرتبطة بها وتقدير فيمـا        تأكيدالمعلومات االلكتروني للوحدة باستخدام مبادئ      

 البيانات تتم بـشكل     إرسال كل عمليات    نإ الرقابية التي تتضمن     األساليب كان يتضمن كافة     إذا

 كـشف   أسـاليب وانه يتضمن كافـة     . آلية تخضع للفحص وتعد لالستالم بصورة       نهاوإدقيق  

 انه يتضمن المعايير التـي تتـضمن تـوفير          عن التصحيح الفوري له فضالً      وإجراء األخطاء

 التي تحتاجها، وبعـدها يـصدر       األطرافمعلومات دقيقة موثوق فيها في الوقت المناسب لكل         

 مدى الثقة في النظم المالية االلكترونيـة        إلى يشير    معقوالً اًيدتأكتقدم   التي   األعمالتقرير من   

 . االعتماد عليها خالل فترة زمنية محددة وفي بيئة معينةوإمكانية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني



المخاطر التي تواجه مهنة مراقبة 

الحسابات في ظل تكنولوجيا 

 المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - :تمهيد

من وجود تأثيرات ايجابية بشان استخدام تكنولوجيا المعلومات فـي زيـادة أداء                   بالرغم  

مهنة مراقبة الحسابات إال انه هناك بعض المخاطر الرقابية الناجمة والمواجهة لمهنة مراقبـة              



الحسابات والناشئة إما عن التطبيق الخاطئ أو االستخدام الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات أو عن             

 . لتلك التكنولوجيا بشكل فاعل ودقيقعدم االلتزام

لذا يستوجب تشخيص تلك المخاطر وتحديدها بشكل واضح ودقيق من اجـل الوصـول إلـى                

االستخدام الصحيح لتلك التكنولوجيا من اجل زيادة فاعلية أداء مهنة مراقبـة الحـسابات فـي      

 .تقديمها ألفضل الخدمات لمستخدميها

 -:حث اآلتيةوقد تم تقسيم هذا الفصل إلى المبا

 

المخاطر الناجمة عن تطبيق تكنولوجيـا المعلومـات فـي مهنـة مراقبـة              / المبحث األول   

 الحسابات

 

المخاطر المواجهة لمهنة مراقبة الحسابات في ظـل اسـتخدام تكنولوجيـا            / المبحث الثاني   

 المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث األول

  في مهنة مراقبة الحساباتالمخاطر الناجمة عن تطبيق تكنولوجيا المعلومات

        بالرغم من تعددية اإلسهامات التي تقدمها تكنولوجيـا المعلومـات لجهـات عديـدة               

 .ولمجاالت مختلفة ومنها مجال مهنة مراقبة الحسابات

  -:وتنحصر أهم تلك اإلسهامات باالتي

 ( Senn , 1996 , 12 ) .عة ، الثبات ، الموثوقية ، الدقةتحقيق السر -1

 أدوات مـن    ةأدا يعدها منه   بأنها سالح ذو حدين ، الجانب األول      ا البعض في التدقيق     يعده -2

 فـي   يـة سرعة التطور ال الجانب الثاني    عدم الرقابة الداخلية ، في حين ي      التدقيق الداخلي ونظا  

 ( Iia , 2002 , 9 ) .التقنية الحديثة

 .توفير المعلومات المالئمة والضرورية للتدقيق -3

 الوحدات في فهم البيئة التي تعمـل بهـا    إداراتتمتة ومساعدة   ؤمحاسبية الم  ال األنظمةفهم   -4

 ( IFAC , 2002 , 3 ) .مخاطر وفرص تلك التقنيات الحديثةم يمن اجل تقي

تخاذ القـرارات    الوحدة لتوفير المعلومات الالزمة ال     أهدافبيان اثر التكنولوجيا في تحقيق       -5

 .في الوقت المناسب

ـ  منطقـي وتق   بأسـلوب المعلومات على نظام الرقابة الداخلية       تكنولوجيا   تأثيروصف   -6 يم ي

  )Ozier , 1999 , 14(  . كانت فعالةإذا خصوصا وتخفيضهامخاطر الرقابة 



 24-18 ،   2004دهمش والقشي ،    ( .ة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات   وصف منافع الرقاب   -7

( 

نـات   الكبيـرة مـن البيا     ألحجاماتحقيق الثبات في التطبيق للعمليات الحسابية المعدة ذات          -8

 .والمعلومات المطلوب معالجتها

 األساسـية  المطلوبة مـن المـدققين للمعلومـات         اإلضافيةالمساهمة في تسهيل التحاليل      -9

 .المحاسبية والمالية

 .اتهوأجراءا وسياساتها المالية أنشطتها أداء على اإلشرافزيادة قدرة الوحدة على  -10

 - :خصوصاالبيئة الرقابية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات على  الرقابات الأهم تأثير إبراز -11

 رقابة االكتشاف - ة المانعةالرقاب - الرقابة على التطبيقات - الرقابة العامة -

 Tuccker , George , 2000 ):  المستويات الرقابية للرقابة العامة والمتمثلةأهمبيان  -12

, 41 ) 

 .األعلىتوى المس، المستوى الثاني، األدنىالمستوى 

         مما سبق يتضح تعددية المزايا االيجابية التي تحققها تكنولوجيا المعلومات على كـل             

 أنهـا  مهنة مراقبة الحسابات فنجد       ومنها  والمهن ،  واألصعدةوالمجاالت  واألنظمة  المستويات  

 .تجابه في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات العديد من المخاطر

 -: المخاطر الرقابية الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات تتمثل باالتيأن إلى  البعضأشارلقد و

 .ركاء العملمخاطر ش، مخاطر اقتناع الزبائن، مخاطر تحول، مخاطر منافسة

 Arens) -:تيال باتتمثلتكنولوجيا المعلومات طر الناشئة عن بيئة ا المخإن  Arens أكد بينما

, eital , 2005 , 365 ) 



الترخيص ،   العشوائية األخطاء،  منع رؤية مسار التدقيق   ،   والبرمجيات لألجهزةلمادي  التحطيم ا 

ل بـين الوظـائف     تقليل الفص ،  فقد البيانات ،  به للدخول على البيانات والملفات    غير المصرح   

 .النقص في طرق الترخيص، والمسؤوليات

 التابعـة للجنـة   ( Committec of information technology ) لجنة تقنية المعلومات أما

  دراسة بعنوان 2002 في شباط أعدت فقد IFACمعايير التدقيق الدولية المنبثقة عن 

(E-BUSINEISS and the Accoutant information technology) 

يم وتحليل المخـاطر    ي المخاطر التي ينبغي التركيز عليها عند تق       احددو آخرين إنفي حين نجد    

  )8 ، 1999الجوهر ، (  -:ات باالتيفي بيئة تكنولوجيا المعلوم

 * الملموسة والمعنويةاألصولمخاطر   -1

 مخاطر متعلقة بوحدات مثل  -2

  . الجويةوالظروفمخاطر البيئة الخارجية للوحدة بفعل العواصف والفيضانات  -

 

 ،   المساعدة، مخاطر التوثيق   األدوات الحاسوب، مخاطر    أجهزة الملموسة، مخاطر    األصول مخاطر   أمثلةمن  *

 التالية ، بمخاطر استبدال البيانات      باألمثلة المعنوية فيمكن توضيحها     األصول مخاطر   أما ،   األشخاصمخاطر  

 ( Ozier , 1999 , 14 ). اإليذاء أووالبرامج ، مخاطر عدم القدرة على التشغيل ، مخاطر سوء االستعمال 

ونية ، النيران ، انقطاع التيـار       مخاطر البيئة الداخلية للوحدة مثل االختراق ، الطاقة االلكتر         -

  الكهربائي ، تكسر 

 .اإلنتاج آالت المياه ، مخاطر فنية ناتجة عن انهيارات وتعطالت في     أنابيب

 . والمخالفاتواإللغاء واألخطاءمخاطر ناتجة عن الحوادث البشرية المفاجئة  -



ر التخريـب    ومخـاط   كمخاطر الـسرقة   اإلنسان من قبل    تعمديهمخاطر ناتجة عن حاالت      -

 .ومخاطر االختالس

 مجمـوعتين ،    إلـى  المخاطر الناجمة عن تطبيق تكنولوجيا المعلومات        ون يقسم      وآخرون

 التدقيق وهاتـان    إجراءاتيمها من اجل تحديد وبيان مستوى الخطورة المؤثرة على          ييتطلب تق 

 - :ماالمجموعتان ه

  :أهمهامات والتي مخاطر ناجمة عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلو -ا

 .عدم كفاية التشفير -

 . المعلوماتإلىعدم كفاية مكونات جدران النار والرقابة الالزمة ضد محاوالت الوصول  -

  .اإلجراءاتعدم سالمة خطة الطوارئ وكفاية  -

 لمنع الوصـول    أمنية إجراءاتخصوصا عند وضع    (  عن المعلومات    اإلفصاح مالئمةعدم   -

 )المعلومات إلى 

 :أمثلتهاناجمة عن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ومن مخاطر  -ب

  . البنية التحتية لتقنية المعلوماتبأمن تامين امن البرمجيات المتصلة إجراءاتعدم كفاية  -

 . في التطبيقاتوأخطاءوجود مشاكل  -

  .التغيرات غير الموثقة في البرامج -

  . ومعالجة البياناتإدخال ضوابطوجود حاالت عدم االلتزام في  -

 المخاطر الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ، سواء كانت متعلقـة بالبنيـة            أنواع كانت   وأياً     

 غيـر   أم كانـت محتملـة      أم كانت متعلقة بالبيئة     أم وحداتال كانت متعلقة ب   أمالتحتية للوحدة   

ها  وما يتعلق ب    الجهات محل الرقابة تقييم وتحليل تلك المخاطر       أومحتملة فانه يتطلب للوحدات     

 :خصوصا في مجال



 ، مدى تكامل جهـود المـراقبين        التآكل ، قابلية    األمن ، توصيل المعلومات ،      األداءتطبيق  ( 

 . )ومستوياتهم

م مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتحليلهـا ،       ي مفاهيمي لتقي  إطارقد تضمن هذا المبحث وضع      و

 - :ةاآلتيالنواحي  تضمن اإلطار هذا إنحيث 

  .مخاطر وتحليلهايم اليالفرق بين تق -1

  .يم وتحليل الخاطرياثر تكنولوجيا المعلومات على عملية تق -2

  .م المخاطر في ظل تكنولوجيا المعلوماتيقواعد تقي -3

 .يم المخاطر في ظل تكنولوجيا المعلوماتيخطوات تق -4

 -:وسيتم توضيحها مختصرا وكاالتي

  :يم المخاطر وتحليلهايالفرق بين تق -1

 -: )3 ( م المخاطر وتحليلها من خالل الجدوليق بين تقييمكن تحديد الفر       

 

  )3( جدول 

 *الفرق بين تقييم وتحليل مخاطر التدقيق

 تحليل المخاطر يم المخاطريتق

ـ يم المخاطر ما هي إال عمليـة لتق       ي عملية تق  إن -1 يم ي

التكامل أحكام المختـصين حـول احتماليـة الظـروف          

 .واألحداث غير المناسبة

 : اآلتيةية بالمراحل  تمر عمل-2

  . المعلوماتأصول تحديد -

  .األصول لتلك أولويات تجميع ووضع -

 المختـصين   مأحكاعملية توفر معنى وتميز متكامل      -1

  .لتطوير عملية التدقيق

 :اآلتية تمر بالمراحل -2

 تحليل احتمالية الخسارة النقدية الناتجة عن المخاطر        -

  .والمؤشرات الناتجة عنها

  .م المخاطري تحليل وتقي-



 . تحديد المخاطر-

  .أهميتها المخاطر حسب ألولويات وضع سلم -

  . وضع قائمة تحتوي على المخاطر-

ــى الرجــوع - ــاطر الحــساسة إل ــات ( المخ المعلوم

 .)الحساسة

 تستخدم نفس البرامج المـستخدمة فـي الوحـدات          -

 من اجل االستفادة من المنافع الممكن الحصول        األخرى

 مثل تخفيض تكلفة البرامج ، تطـوير التطبيـق          عليها

  .والصيانة

رسالة ماجـستير محاسـبة، جامعـة        (2010عام  ) ثابت  (  اعتمادا على     من إعداد الباحث   مصدرال*      

 )الموصل 

 

 

 م وتحليل المخاطر ياثر تكنولوجيا المعلومات على تقي -2

مات الدولية والمحلية المعنية بشؤون     هناك اهتمام بالغ من لدن الهيئات والمنظ          المالحظ أن   

الرقابة الداخلية في الوقت الحاضر حول التعرف على ماهية المخـاطر التـي قـد تواجههـا                 

 مهايالوحدات والجهات غيرها وسبل تقي

 التعرف على احتمالية تغير الظـروف المحيطـة         إلىومواجهتها ، يعود السبب الرئيسي لذلك       

 .أخرى ةه جأية أوبالوحدة محل الرقابة 

 - :أنهاعلى *  نظر الرقابة الداخليةة من وجهالمخاطروتعرف    

 )   الوحدة أهداف على تأثير لها أمور من حدوث التأكدظروف عدم ( 

 يم المخاطر في ظل تكنولوجيا المعلومات ي   قواعد تق

لحسبان ،  ا(:يم المخاطر في ظل تكنولوجيا المعلومات باالتي      يتنحصر القواعد الخاصة بتق        

2009 ، 114-115(   

  .يجب تحديد مسببات حدوث الخسائر النقدية الناجمة عن وجود خلل بالنشاط الرئيسي - أ



 تحويلهـا   وإمكانية المخاطر   وأنواع للخطر   المالئمة حدوث الخسارة    إمكانيةالبد من تحديد     - ب

  نقدية أقيام إلى

 .)مبالغ نقدية (     

 . احتمالية تكرار الحدثتحديد نسبة حدوث التهديد الناتج عن - ت

 ، الظـروف    التأكـد حاالت عدم   (  الرئيسية للمخاطر مثل     التعامل مع القضاي  بيان كيفية ا   - ث

 ( IIA , 2002 , 9 ) ).وغيرها ........... يجب عمله  المستقبلية ، ما

طريقـة اسـتخدام التكلفـة      ب  أو  بطريقة العائد على االستثمار    أمام الخطر   يبيان طرق تقي   - ج

  ( Jacobson , 2002 , 9 ) . والعائد

 يم المخاطر في ظل تكنولوجيا المعلومات يخطوات تق-4

 , ,)118، 2009الحسبان، (

 تحديد المخاطر - أ

 إمكانيـة فحوى هذه الخطوة يتعلق بمدى تحديد المشاكل والمعضالت والتهديدات وبيان عـدم             

 تحديث تلك المشاكل 

 163 ، 2009لطفي ، * 

 . الملموسـة فقـط  صـول ألل أو وجـوب تحديـد المخـاطر    وة تفتـرض  هذه الخطإنكما 

(Randy,2002,2) 

  وأهميتها المخاطر ألولوياتوضع سلم  - ب

 أن مخاطر تكنولوجيا المعلومات فمثال يجـب        ألولويات يتضمن وضع سلم     الخطوةفحوى هذه   

ويؤكد البعض في هذا     السلم ثم تليها المخاطر غير الحساسة        أعلىتكون المخاطر الحساسة في     

 -:لمجال األتيا



 ، البرامج ، األنظمة     تالكومبيوترا( تحديد أصول المعلومات األكثر تعرضا للخطر مثل         -

 *(Biwlka,2001,25) ).، الخدمات المتعلقة باألنظمة 

 .تجميع ووضع أولويات لتلك األصول -

فحوى هذه الخطوة يتعلق بترتيب أصول المعلومات حسب أهميتهـا ودرجـة حـساسيتها              

 .ستغناء عنها ، مدة االستغناء ، مدى فاعليتهاوإمكانية اال

 ) مخاطر تكنولوجيا المعلومات (  المخاطر أهموضع قائمة تتضمن  - ت

علـى   المخاطر وبيان كافة التفاصيل المتعلقة بهـا         أهمفحوى هذه الخطوة متعلق بتحديد           

 .وفق ما تمتلكه الجهة المحددة للمخاطر

 يتها  المخاطر حسب درجة حساسإلىالرجوع  - ث

 الحساسة  األصول(  تعرضا للخطر    األكثر لألصولفحوى هذه الخطوة يتعلق بوضع قائمة           

 أمـام  وعرضـه  في تقدير المخاطر التي تعدها الوحدة محل الرقابة          أولويتهاالمرتبة حسب   ) 

  .مراقب الحسابات وبشكل تفصيلي

 بيان اثر التقنيات الحديثة على الرقابة على التطبيقات  - ج

الهيئـات والمنظمـات المهنيـة      لدن   وجود اهتمام بالغ من      إلىنا سابقا بان الواقع يشير      بي    

 تغيـر الظـروف     إلـى بخصوص تحديد المخاطر الرقابية في ظل التكنولوجيا ، ويرجع ذلك           

تعتبـر  حيـث   ،   وأدائهـا  الوحدة   أنشطةثرة على   المحيطة بالوحدة والظروف التكنولوجيا المؤ    

 -:جود التكنولوجيا خصوصا في الحاالت التالية  في ظل وأكيداالخطورة 

احتماليـة  اً،  كون النظام الرقـابي ضـعيف     ،  تؤثر عليها  كون المهارات الموجودة بالوحدات ال    

 .حدوث المخاطر

 



* Biwlka , risk assessement mission-impossible , IIA , 2001 , 25. 

 المبحث الثاني

 ابات في ظل استخدام تكنولوجيا المعلوماتالمخاطر المواجهة لمهنة مراقبة الحس

ل عمل مهنـة            إن االستخدام الواسع االنتشار لتكنولوجيا المعلومات خصوصا في مجا        

 نها من حل المشاكل الرقابيـة ،      تقديم خدمات متنوعة لزبائنها ومك    من  ا  نهمك مراقبة الحسابات 

جهة تخفـيض خطـر المعلومـات        هذه التكنولوجيا لموا   حيث بات واضحا للعيان التكيف مع     

المصاحبة لذلك مما يتطلب تحميل مراقبي الحسابات بالمعرفة التقنية لكي يـستطيعوا مواكبـة              

 )6، 2010الجوهر، .(تلك التطورات السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا المعلومات

 -: النواحي اآلتيةفهم وأدراكفمطلوب منهم ذلك الجانب 

  .أدلة اإلثبات االلكتروني -

  .مسار التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلوماتالتحديد الدقيق ل -

  .امن المعلومات في ظل تكنولوجيا المعلوماتبيان اثر  -

  .الخدمات الجديدة في ظل تكنولوجيا المعلوماتمعرفة  -

  .االلتزام بالمعايير الدولية والمحلية للتدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات -

جهة لمراقبي الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات والمـؤثرة          أنواع المخاطر الموا   دراكإ -

على جودة أدائهم سواء كانت مخاطر بـشرية أو ماديـة أو مخـاطر تعـرض أو مخـاطر                   

 .فيروسات

بيان السبل المتعلقة بمعالجة وتخفيض المخاطر المواجهة لمهنة مراقبة الحسابات فـي ظـل               -

 .تكنولوجيا المعلومات

 -:مبحث فقد تم تقسيمه إلى المحاور اآلتية وتحقيقا ألهداف ال   



أنواع المخاطر المواجهة لمهنة مراقبة الحسابات في ظل استخدام تكنولوجيـا           / المحور األول 

 المعلومات 

    ومخاطرها النشر االلكتروني والتجارة االلكترونيةدلولم/ المحور الثاني

يا المعلومـات فـي مهنـة مراقبـة         السبل المقترحة لمواجهة مخاطر تكنولوج    / المحور الثالث 

 الحسابات 

 

 

 

أنواع المخاطر المواجهة لمهنة مراقبة الحسابات في ظل استخدام تكنولوجيـا           / المحور األول 

 المعلومات

       انه على الرغم من تعددية مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات والخـدمات الجديـدة             

حسابات ، إال انه صاحبها العديد من المخاطر المتعلقة         التي جاءت بها والمتعلقة بمهنة مراقبة ال      

  )IFAC ، 2008 ، 844(  -:بالمهنة والتي أهمها 

  .فقدان الثقة بالمعلومات -

  .فقدان وإلغاء التوثيق ألمستندي المتعلق بأدلة اإلثبات ونظم الرقابة الداخلية -

  .فشل عملية التحويل في التجارة االلكترونية -

  .يق لمسار التدقيق وافتقاد جزء أساسي منهعدم التحديد الدق -

والتعرض والفيروسات ومخاطر أخرى سـواء كانـت بـشرية أو           *انتشار جرائم الحاسوب   -

  .مادية

 -:هناك وجهة نظر في تبويب المخاطر المحتملة لتبني تكنولوجيا المعلومات وبالشكل التالي 



  ).طر بيئيةمخا -مخاطر تنظيمية  - مخاطر تشغيلية –مخاطر تقانية ( 

 المخاطر المصاحبة للتجارة االلكترونية كأحـد أنـواع التقنيـات           البعضفي حين صنف         

  )5 ، 2008الجبوري ، ( -:الحديثة بالمخاطر اآلتية

  .مخاطر االحتيال سواء كانت ناتجة عن عدم االلتزام مالي أو تجاري -1

  .مخاطر امن المعلومات -2

 . االلكترونية لغسيل األموالمخاطر استعمال التحويالت -3

 .عدم وجود نظام قانوني دولي للتجارة االلكترونية مخاطر -4

 

جرائم الحاسوب هي نوع من أنواع التزوير والتالعب ، المقصود منها قيام أشخاص ذوي معرفة تامة                *

اجل تحقيق بكيفية استخدام الحاسوب وطريقة التعامل معه ومع أنظمته لغرض خداع وتظليل اآلخرين من      

 معالجـة   إلـى منفعة شخصية مقابل تضحية ، ويترتب عنها خسائر جسيمة بفعل هذا العمـل المـستند                

الكترونية للبيانات والمعلومات المخزنة في الحاسوب مع إجراءات لمحاولة إخفاء هـذه الجريمـة لمنـع            

  )113 ، 2001سرحان والمشهداني ، .(اكتشافها

 الـسرحان   ( .مستخدمين من خالل عمليـات القرصـنة      إمكانية انتهاك الخصوصية لل    -5

 )61 ، 2001والمشهداني ، 

  .عدم وجود أدلة إثبات متطورة مع الوسائط االلكترونية وشبكات االتصال مخاطر -6

إمكانية السطو على المعلومات المتعلقة بـالزبون كالبطاقـات االئتمانيـة والتوقيـع              -7

  )51 ، 2002عرب ، (  . وغيرهاااللكتروني

  )18 ، 2004دهمش والقشي ، (  . تشويه المعلوماتأوتعرض الموقع للتخريب  -8

ومهما اختلفت درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات فـيمكن حـصر مخـاطر اسـتخدام              

 -:تكنولوجيا المعلومات بالمخاطر اآلتية 



  : ناتجة عنمخاطر البشرية - أ

  .خطا تشغيل الحاسوب -

 .األنظمة والبرامجخطا البرمجة وتحليل  -

  .استخدام غير مصرح به لألجهزة والبرامج واألنظمة -

 .مخاطر االحتيال والتالعب وسوء االستخدام -

مخاطر مادية ناتجة عن عدم توافر الظروف البيئية المالئمة كتعطل و تذبذب الطاقة               - ب

و وجود رطوبة أو    الكهربائية ، تعطل األجهزة االلكترونية أما بسبب وجود رطوبة عالية أ          

  )88 ، 1999الجوهر ، (  .حرارة منخفضة أو أسباب أخرى

 ، اختراقات الحاسوب    الصيانة الخاطئة لألجهزة والبرامج    ( مخاطر تعرض ناتجة عن    - ت

   ) 88 ، 2010ظاهر ، (  ).

الرئيسي للطلب على مهنة مراقبة الحسابات يتمحور حـول          السبب االقتصادي    إنلما       

 تكنولوجيـا    أخطار مواجهة مراقبي الحسابات     من وهذا يتطلب طر المعلومات ،    فيض خ تخ

 - :، فضال عن انه مطلوب منه األتيالمعلومات 

إدراك وفهم خدمات إضفاء الثقة على الموقع االلكتروني للزبائن ، والتأكد مـن امـن                -1

 ،  1013لتـدقيق   البيان الدولي ل  (  .وسالمة ما يحتويه ذلك الموقع من بيانات ومعلومات         

2002 ، 1-34(  

(  .التأكد من مدى التزام الزبون بالمعاير الخاصة بمخـاطر تكنولوجيـا المعلومـات             -2

  )65 ، 2003ألمؤمني ، 

    ومخاطرهما النشر االلكتروني والتجارة االلكترونيةدلولم/ المحور الثاني 



لكترونية يرى الباحث انه            قبل التعرف على مخاطر النشر االلكتروني والتجارة اال       

البد للتعرف على مدلول النشر االلكتروني والتجارة االلكترونية ومخاطرهمـا ومـدلول            

 إمكانية قياس الخسارة المحتملة أو غير       يتعلق ذلك المدلول بعدم   كل عام حيث    المخاطر بش 

ـ       اًمفهومكما انه يشير إلى كونه      الممكن كسبها ،     د فـي    يستخدم لقياس حاالت عـدم التأك

ـ  عمليات التشغيل والمؤثرة على ق    ظـل تكنولوجيـا   ي درة الوحدة في تحقيق أهـدافها ، ف

 .المعلومات

 ( Electronic Publishing )مدلول النشر االلكتروني 

 أمكانيـة الذي يعتمد علـى     للمعلومات و  المحاسبي   اإلفصاح أساليب احد   بأنهعرف  ي         

 التي قامت بها الوحـدة      األعماللحديثة في توصيل نتائج     االستفادة من وسائل تقنيات االتصال ا     

  )60 ، 2007 والسيد ، دعبي(  . الجهات ذات العالقةإلى

 مدلول التجارة االلكترونية

 التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات والمعلومات بواسطة تحويل        األنشطة تنفيذ   إدارة       هي  

تم باستخدام التقنيات التي توفرها ثورة المعلومات       المعطيات عبر شبكة االنترنيت فهي تجارة ت      

وتضع قواعـد جديـدة لعمليـات البيـع        ومختلفة ،   واالتصاالت ، فهي تغطي قطاعات كثيرة       

 – االلكترونيـة  األسـواق ( هي أساسيةوالتسجيل والتخزين والتسليم وترتكز على ثالثة ركائز   

  )73 ، 2009الحسبان ، (  .) استخدامات االنترنيت –تبادل البيانات والمعلومات 

 مخاطر النشر االلكتروني 

-9 ،   2006زغلـول ،    (  -:       تتلخص مخاطر النشر االلكتروني بالقوائم المالية باالتي        

12( 

 .تمانئ بطاقات االأرقاممخاطر متعلقة بخصوصية وامن البيانات مثل  -1



 غيـر   شـخاص األ بدخول   مخاطر امن المعلومات المرتبطة بالنظم الداخلية للوحدة وتتعلق        -2

 . تغير محتواهاأو بيانات ة هذه النظم وسرقإلىمصرح لهم 

 لم تكن معروفة مسبقا فقـد تكـون البيانـات           إذامخاطر عدم التحقق من هوية الوحدة ،         -3

 .المفصح عنها على موقع تلك الوحدة وتعود لوحدة وهمية ال وجود لها

 المستخدم للقوائم   نإ عما ورد فيها ، حيث       مخاطر مصداقية القوائم المالية وثقة المستثمرين      -4

 تكون هي نفس القوائم المعتمدة من قبل مراقب الحسابات والمنشورة على            أنيضمن   المالية ال 

 .مواقع االنترنيت

 مخاطر التجارة االلكترونية 

ت  ألداء األعمال التجارية باستخدام شبكات االتصاال      اً حديث اً     تعد التجارة االلكترونية منهج   

التي تعد إحدى النماذج الخاصة لتكنولوجيا المعلومات ، وتتميز التجارة االلكترونية بخلوها من             

الوثائق الورقية حيث تتبادل إجراءات تنفيذ العمليات من خـالل الوثـائق االلكترونيـة دون               

  )78 ، 2003القشي ، (  .استخدام الورق 

ل التجارة االلكترونية تفرض التحول مـن   ويؤكد البعض بان طبيعة معامالت الزبون في ظ          

 .التدقيق اليدوي الى التدقيق االلكتروني 

كما يؤكد البعض بان مخاطر التجارة االلكترونية في ظل تكنولوجيا المعلومات تتمثل بـاالتي              

 )26 ، 2010الحربي ، (  -:

لـوجي  ، ومخاطر ال يمكن اكتشافها مثـل حـاالت التقـادم التكنو           مخاطر يمكن اكتشافها     - أ

  .وانتشار الفيروسات غير المعروفة

  .اختراقات الفيروسات الرقابية -

   .قراصنة االنترنيت -



في هذا الجانب قبل التحدث عن مخاطر التجارة االلكترونية البد مـن القـول بـان التجـارة                  

 )االلكترونيــة تعتمــد علــى تكنولــوجيتين رئيــسيتين األولــى تكنولوجيــا االتــصاالت 

Comminication Technology )     والثانيـة تكنولوجيـا المعلومـات ( Information 

Technology )  التحتية األساسية لخدمة االنترنيت بشكل ألبنى نهاتين التكنولوجيتين تمثالو 

وبنى عام والتجارة االلكترونية بشكل خاص ، فالتجارة االلكترونية كعملية بحاجة إلى توليفات             

 -: باالتيتتمثلالتصاالت والمعلومات  من امتعددة ومختلفةتحتية ومحددات 

  (Internet infrastructute )البني التحتية لالنترنيت  -

 Electronic data interchange system ) (EDI )نظام تبادل المعلومات االلكترونية  -

)  

  ( E-Mail )البريد االلكتروني  -

 Electronic Funds Transfer) ( EFT )لوحات الحاسـوب اإلعالنيـة االلكترونيـة     -

System ) 

 - :بالشكل التاليتملة للتجارة االلكترونية  حدد البعض المحددات المحوفي هذا المجال

  ةمحددات التكنولوجيال ) 1

هذا المحدد يقصد به االعتماد على مدى التقدم التكنولـوجي الحاصـل ومـستوى المهـارات                

هو احد المحددات األساسية لالنتفاع من       توفر بنية معلوماتية وطنية      نإالبشرية المتاحة ، حيث     

 .تقنيات التجارة االلكترونية

 المحددات المالية والقانونية  ) 2

 ، قوانين االسـتثمار ، النظـام        التأسيس ، عقود    األعمال بإنشاءمثل اللوائح والقوانين الخاصة     

  .األموالالضريبي ، نظم الدفع وتحويل 



 .في النظام االقتصادي مثل الضمانات المتاحة األمنيةالمحددات  ) 3

 . المستهلك الثقافيةوأنماطالمحددات السلوكية مثل السمات الشخصية  ) 4

 مخاطر التجارة االلكترونية

المتتبع ألدبيات الرقابة يالحظ تعددية وجهات النظر بخـصوص تحديـد مخـاطر التجـارة               

 :االلكترونية ، فقد حددت بالصيغة التالية 

 خاطر تكامل المعامالت المالية   م -  مرتبطة بسند التدقيق   مخاطر - مخاطر تطبيقات األعمال  (

مخـاطر   - مخاطر مرتبطة بحمايـة المعلومـات      - مخاطر مرتبطة بفيروسات الحاسوب    -

 ).مرتبطة باألفراد القائمين على استخدام الحاسوب

 -: التجارة االلكترونية بالشكل التالي مخاطر في حين حددا آخرون

a-   من مصداقية ما يتاح علـى       التأكدتعامالت المرتبطة بضرورة     الصفقات وال  إتماممخاطر 

 .الشبكات من معلومات

b-          أو التـشويه للبيانـات      أومخاطر تعرض المواقع على شبكة االنترنيت للتخريب والتدخل 

 . مواقع بفيروساتإصابة أوالتشويش على المواقع 

c-  مع الوسائط االلكترونيةتتالءم متطورة إثبات أدلةعدم وجود . 

d- اطر انتهاك الخصوصية للمستخدمين والزبائن من خالل عمليات القرصنة واالختراقمخ. 

e-              مخاطر التسارع التقني ، على شبكة االنترنيت بشكل عام وعلى التجارة االلكترونية بشكل

 .خاص

 هندسـة مهنـة مراقـب       إعـادة  تبويب مخاطر التجارة االلكترونية في        الباحث فقد اعتمد   أما

 -:ة باالتيالحسابات والمتمثل

  .األعمال مخاطر شريك . الزبونإقناع مخاطر . مخاطر التحول.مخاطر المنافسة



 -: تلك المخاطر بالشكل التاليإيضاحويمكن 

  ( Comeetitive Risk )مخاطر المنافسة  -1

 أخطـار  يتحقق من دخول منافسين جـدد وتظهـر          أنل خطر النافسة التهديد الذي يمكن       ثم ي

  -:لتالية ااألوجهالمنافسة في 

 المنافسة  أساسيات تغيير سياسات  إلستراتيجيةالخطر من اعتماد الوحدة     هذا النوع من     ينشا   -ا

 عندما تباشر الوحدة نشاطا مـن خـالل التجـارة           ألنهفيترتب عليه خسارة تلك الوحدة وذلك       

 أكثـر  ةإسـتراتيجي  سيحاولون اعتماد    كنهمول فقط   اعهابإتبن يقومون   يترونية فان المنافس  االلك

 .تقدما من سابقتها

 المالية شركة نيوزلندية لخدمات التدقيق والخدمات       أول شركة البرج للتامين تمثل      نأفمثال نجد   

 لوصـف سياسـات وقـوانين       إعالني جبرناموتمتلك موقعا على شبكة االنترنيت الذي يمثل        

 غييـر  بتأخـرى  قامت شـركة  أشهر تتعلق بالوكالء ، وبعد   أخرىالتامين فضال عن تفاصيل     

 سلسلة مـن    إلى إضافةتقوم به شركة البرج      شتمل الموقع على جميع ما    اموقعها على الشبكة ف   

ممـا شـجعا زوار     ) الرهونات ، التقاعد ، التصفية ، التجديد والتحويل         ( الجداول المالية مثل    

 الموقع من التفاعل معه ، بينما قامت الشركة الثانية بمواصلة سيرها نحـو شـركة التـامين                

 شركة البـرج هـي      فأصبحت بيع التامين على المركبات عبر الشركة        إلىالنيوزلندية الوحيدة   

 الوحدة التـي    نأالسباقة في عالم االنترنيت سابقا وترغب اللحاق بالشركة الثانية ، وهذا يعني             

تلتزم بتطوير واستثمار استراتيجيات التجارة االلكترونية الخاصة بها مستمرة قد يكون مـن              ال

 . لها عدم دخول السباق من البدايةاألفضل



 بالمبتكر ، حيـث يمكـن        األذى وأ الضرر   إلحاق الموردين على    أو زيادة قدرة العمالء    - ب

 التجارة االلكترونية تقوية عالقات الوحدة مع عمالئها ومورديها من خالل تـوفير             إلستراتيجية

 .آخرينهم الخاص مع منافسين  لحسابأو بما يمكنهم من العمل بمفردهم اآلليات أوالخبرة 

  اإلستراتيجيةتحديد واختيار الوقت المناسب لتنفيذ   - ت

 الخدمات المصرفية المنزلية على سبيل المثال كانت متاحة لعمالء البنوك فـي منتـصف               إن

 وصعبة االستخدام مـن     مألوفة االتصال كانت غير     أدواتالثمانينات من القرن العشرين ولكن      

 كومبيـوتر تتـصل بـشبكة       أجهـزة  يمتلكون   األفراد لم يكن العديد من      قبل الكثيرين ، حيث   

 التجـارة  ةإستراتيجي تطوير وتفعيل   وأثناءاالنترنيت ولم يكن العمالء يثقون بالنظم االلكترونية        

 تحقيـق ثـورة     إلـى االلكترونية تم انجاز الكثير من قبل العديد من المنظمات بسبب الحاجة            

 .التجارة االلكترونية

 هديد نحو دخول منافس جديد عند نشوء الخطر التنافسي الت  - ث

 واضحة على المنظمات التجارية القائمة ، حيث تحضى         أفضلياتن الجدد يمتلكون    ي المنافس إن

 حـل   أو كلآتالمنظمات القائمة بثقافات مشتركة راسخة وتتمتع بنظم تقليدية موروثة وترفض           

طرة بابتكارات جديدة في عالم التجارة من اجـل          عدم المخا  أو القائمة   اإلنتاج تقوية خطوط    أو

ن الجـدد يحـصلون علـى       يوق ، فضال عن ذلك نجد ان المنافس       تجديد وتقوية مكانتها في الس    

 . التجارة االلكترونيةتإستراتيجيا بسهولة اكبر بما يمكنهم من تنفيذ األكبرالفرص 

  ( Transition Risk )مخاطر التحول  -2

 جديدة للنمو والتطور في التجارة االلكترونيـة خـصوصا          إستراتيجية         يقصد بها تبني    

 هندسة نظم العمل الداخلية في الوحدة وذلك يتطلب تدريبات عملية جديدة للعـاملين              إعادةعند  



 وإحـداث وكذلك قنوات توزيعية جديدة وكذلك التزام وانشغال طويل المدى للفريق التنفيـذي             

 .يميتغير سريع في معدل التغير التنظ

(  االلكترونيـة مثـل      األعمـال قد تكون مخاطر التحول ذات مستوى مرتفع عند تنفيذ برامج           

 ). االلكترونية اإلجراءات عالقات العمالء ، تنفيذ إدارةتخطيط وتوجيه موارد المؤسسة ، 

   ( Custoner-Induced Risk )) الزبون (  العميل إقناعمخاطر  -3

لكترونية بعد التحول في مجال تلبيـة احتياجـات العمـالء           يمثل احد مخاطر التجارة اال          

 .وكيفية ادارة قنوات توزيع المعلومات المتعددة

 - :األتي تلك المخاطر أمثلةومن 

 .القصور في مدى كفاية وثبات المعلومات المرسلة عبر القنوات المختلفة - أ

 .يدة مستلميها على علم بالتغيرات الجدنأ المعلومات وضمان إرسالتوقيت  - ب

 إدارةفحص جميع العمليات الرقمية في موقع مركزي من اجل فهرسـتها ، بخـصوص                - ت

  .المخازن

  .تحديث المخازن المحلية في حالة وجود مستودعات للبيانات في المؤسسة - ث

    .اكتساب ثقة العميل والمحافظة عليها وتوطيد العالقة معه - ج

  ( Business Partner Risk ) لااألعممخاطر شريك  -4

 المؤسسات التجارية في عالم األعمال االلكترونية تقوم ببناء شبكات مترابطة           نأالمالحظ       

 وأتمتة العمليات التجارية وكذلك خفض التكاليف وزيـادة         األعمالداخل الوحدة بسرعة دورة     

 الذي يدعو المؤسـسات     األمر البيانات ،    إدخال في   والتأخيرالتدفق النقدي والحد من األخطاء      

 وربط  ( JIT )المحدد   التسليم في الوقتةيجإستراتيبادل البيانات الكترونيا وتطبيق بني ت تإلى

 .سالسل التوليد مع مقدم الخدمة



 صور من قبل المصدر الخارجي في الوفـاء       أو أي فشل    نأ الباحث   مجال يؤكد وفي هذا ال      

 .بالتزاماته في مواعيدها سوف يزيل من حدة الخطر لدى المؤسسة

مخاطر  ( أمثلتها من المخاطر الخاصة بالتجارة االلكترونية من        أخرى أنواعمالحظ وجود   وال

التمويل ، مخاطر التوزيع ، مخاطر استخدام التكنولوجيا ، مخاطر الشهرة ، المخاطر الخاصة              

 ).باللوائح والتشريعات القانونية 

 شـيوعا   األكثر هي   عمالاأل العميل وشريك    وإقناع المنافسة والتحول    أخطار نأفي حين نجد    

 . التجارة االلكترونية ستراتيجيةإمن اجل تفعيل 

السبل المقترحة لمواجهة مخاطر تكنولوجيا المعلومات في مهنـة مراقبـة           /  المحور الثالث    

 الحسابات

 في ظل تكنولوجيا المعلومات          قبل بيان السبل المقترحة لتخفيض ومعالجة مخاطر التدقيق       

 غير صحيح عن الكـشف      اًرأي يعطي المدقق    أن احتمالية   إالهي   طر التدقيق ما   مخا تؤكد بان 

ـ  بـسبب    األخطاء إلى الذي يؤدي    إلى غير مؤهل حول الكشف المالي       رأيالمالي ، في      أخط

ملموس حول فشل المدقق في اكتشافه ومخاطر التدقيق دائما تكون موجـودة عنـدما يكـون                

 -: اختصار مخاطر التدقيق كما يلي أويان التدقيق غير مخطط له بعناية ويمكن ب

 -ت  ( Control Risk )مخاطر الرقابة  - ب ( Inherited Risk )المخاطر الموروثة  - أ

 )  ( Detection Risk مخاطر االكتشاف 

 

 

 المخاطر الموروثة - أ



 احتيال فـي نظـام المحاسـبة    أخطاء أو مادية أخطاء فهي تماليةخاطر الموثوقة هي اح م ال إن

 المخاطر الموروثة هي من خصائص وحـدات        نأدم في وضع الكشوفات المالية ، كما        المستخ

  المـدقق ال   نأ الرئيسية من الصفقات وفعالية المحاسـبين ، المالحـظ           واألنواععمل الزبون   

 . يقيم مقدارهاأنيسيطر على المخاطر الموروثة بل يحاول فقط 

 -: احتيال تكمن باالتي أو أخط سوء إلىتبطة بتعرض الحسابات  العوامل المرأهم إن

 .تعقيد الصفقات،  حجم الصفقات،السيولة، حجم الحساب

 مخاطر الرقابة  - ب

 كـشف   أو تفشل نشاطات الرقابة الداخلية في منع        إن مخاطر الرقابة هي مخاطر احتمالية       إن

 صـال أ موجودة في النظام     أنها أو المادية في الكشوفات المالية المقدمة عن طريق قيد          األخطاء

  يقيم نظام الرقابة   أنكنه يستطيع فقط    ل يدير هذه المخاطر و    أو يولد   أنع  يستطي  المدقق ال  إن،  

 مهمة المدقق   تبدأ الكشوفات الملموسة ، حيث      أخطاء كشف   أو من   الداخلية ويقيم احتمالية فشله   

 . المحتملة واالحتيالاألخطاءم المخاطر الرقابية لمنع وكشف وتصحيح يالخارجي في تقي

 اإلجـراءات  االعتماد علـى     أون على جهاز الرقابة     ويعتمد المدقق   ال انب مخاطر الرقابة    تؤكد

 .التدقيقية المتعلقة بجمع المعلومات ووضعها في الكشوفات النهائية

 مخاطر االكتشاف - ت

 قـد   أنها ملموسة شرط    أخطاء عن   أدلة التدقيق الخارجي في توليد      إجراءاتهي احتمالية فشل    

 يصححها جهاز الرقابة الداخلية ، فنجد       أو يكشف عنها    أوم المحاسبة ولم يمنعها     دخلت في نظا  

 مخاطر االكتشاف تكون عكس المخاطر الموروثة ومخاطر الرقابة حيث يكون المدقق هـو           أن

 إجـراءات  التي تدير عملية االكتشاف ، في حين تمثـل           األدلة عملية جمع    أداءل عن   والمسؤ

 الملموسة المسببة خطاء في الكشوفات المالية وهذه        األخطاءف عن   التدقيق فرصة للمدقق للكش   



 169،  2009امين السيد لطفي،    .د ( -: الداعمة والمتمثلة باالتي   باإلجراءات تسمى   اإلجراءات

( 

 . الظرفية الموجودة حول مقادير المبالغ والحسابات األدلة تحميلية مطبقة على إجراءات -1

 .الموازنة  تدقيق تفاصيل الصفقة وإجراءات -2

 تكنولوجيا المعلومات في مهنـة مراقبـة         للتقليل من مخاطر   األساسيةسبل  تتمثل المتطلبات وال  

 -:الحسابات باالتي

  العلمي للقائمين على عمل نظم المعلومات المحاسبيةالتأهيل - أ

 المعلومات واستخدام المعلومات مثل عمليـات       كنولوجيا وجود تقدم هائل في ت     إلىيشير الواقع   

 المعلومـات فـي المحاسـبة ،        لىوسبة ، تزايد قنوات التوزيع اعتماد معالجة العمليات ع        الح

 المـالي   واإلبـالغ  التقارير   إصدار المعلومات ،    كنولوجياوفق ت على  سجيل القيود المحاسبية    ت

 .وفق تقنية المعلومات وغيرها على 

 المتطلبـات  بتحديدالتطوير حول التجارة و المتحدة قامت بعقد مؤتمر   األمم هيئة   نأ نالحظ   كما

  التي يحتاجونهـا فـي موضـوعات       األساسية المحاسبين وتزويدهم بالمهارات     لتأهيل زمةالال

الهيئة على وضع وتركيز مجموعة من المتطلبات ينبغـي         تكنولوجيا  المعلومات ، كما ركزت     

 -: بها والمتمثلة باالتي األخذعلى المحاسبين 

 أو تجهيـزات    أوتقنيات المعلومات سواء كانـت بـرامج        فهم متطلبات التغير الحاصل في       •

  .غيرها

  . وخصوصا تلك المرتبطة بالمعرفة المحاسبيةاإلداريةالتعرف على المعلومات  •

  .التعرف على مفهوم تقنية المعلومات ، ومجال عمل المتخصصين فيها •

  .معلومات الكنولوجيالمحاسب والمجاالت الوظيفية لتتقاء بين عمل ارمعرفة نقاط اال •



  . الرقابة الداخلية في نظم معالجة البياناتإجراءفهم كيفية  •

  . نظم المعلوماتأداءيم كفاءة يالقدرة على تق •

  . المختلفة لنظم المعلومات وعالقتها بنظم المعلومات المحاسبيةاألنواعالتعرف على  •

 التدريب المستمر والمتالئم مع تطورات تكنولوجيا المعلومات الحديثة - ب

ـ لييام بهـا    القمنه   التي تدرب عليها المحاسب المهني والتي يتوقع         األمور الكثير من    نإ  ىعط

 أن التـي يمكـن      األخطاءتهدف الجهد والوقت عن      الصورة الحقيقية له وهي مسالة حيوية ال      

 .تحدث

 التقدم الصناعي الجديد ونموذج الحصول على الثروة قد غيرا التفكير في الطريقة التي تدار           إن

 المفاهيم والطرق المحاسبية التقليدية من اجل خدمة هذا النمـوذج           ذواتخا ،   األعمالبها منشاة   

 .خدمةالجديد ، فالخيارات المتاحة لل

 العديد مـن    نأ تصبح غير مالئمة ، ولهذا نالحظ        أن أو تتكيف مع المتطلبات الجديدة      أن إما 

ية لمهنة الرقابة خصوصا فـي مجـال        الجمعيات المحاسبية المهنية قد حددت النواحي التحويل      

 .التطبيقات التقنية واإلبداعية في الحقل المعرفي والمجتمع بشكل عام

  وفعال للرقابة الداخليةوءوجود نظام كف - ت

 وفعال في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات       وءبيرة لوجود نظام رقابة داخلية كف      ك أهميةهناك  

  -:من حيث كونه

 أو ضياع   أو سرقة   أوموجودات الوحدة وممتلكاتها من أي اختالس        تحقيق حماية    يسعى إلى  -

 ، خصوصا في مجال ما تحققه من ضرورة القيام بتوفير الحمايـة للمكونـات               سوء استعمال 

 .  المادية التي تقوم بإنتاجها المعلومات

 *.ضمان حماية المعلومات من األخطار الداخلية والخارجية ما يوفر امن المعلومات -

الحرائـق ،   (  المادية والتشغيلية المتعلقـة بـالنواحي التاليـة          األضراردي لمواجهة    التص -

 ) سرقة المعلومات أو ، فقدان األرضيةالفيضانات ، الهزات 



 ضروريا وحتميا من خالل قدرته على تقليل المخاطر او القضاء عليها ، فضال              أمرايعد    - ث

 .عن انه يساهم في تحقيق الهدف العام للوحدة

 . على مكونات نظام الرقابة الداخليةتقنيةوسائل الال استخدام تأثير بيان - ج

 - ):2(  تتضح من خالل الشكل أن مكونات الرقابة الداخلية يمكن أن البعض أكد

  )2( شكل 

 **مكونات الرقابة الداخلية

 بيئة الرقابة

 

 

 المراقبة

 :تصرف اعتمادا على المصدر من اعداد الباحث وب**

 بحث بعنوان الرقابة والتدقيق الداخلي في تحديد المخاطر التشغيلية فـي المـصارف              2011مجلة التقني لعام    

  .4التجارية ، ص 

 David h. sinason & Jerry R. strawser , & Timothy j. louwers & Robert j. ramsay , 

(2007) , Auditing & Assurance Services , second edition , me Graw-Hill , 151 

 

 

 توفير الحماية من المخاطر التـي تهـددها      تواستراتيجياهو العلم الذي يبحث في نظريات       :امن المعلومات * 

 لضمان حماية المعلومات من     واإلجراءات واألدوات االعتداء عليها ، كما انه يمثل مجموعة الوسائل          وأنشطة

  )36، 2011ربي ،الح. (  الداخلية والخارجيةاألخطار

 تقييم المخاطر أنشطة الرقابة

 االتصاالت والمعلومات



 إن   Treadway المنبثقـة عـن لجنـة     ( COSO ) لجنة المنظمات الراعيةأشارتحيث 

 4 ،   2011التقني ،    ( -: للرقابة الداخلية هي خمسة مكونات تتمثل باالتي       األساسيةالمكونات  

( 

التوجيـه  ( قبـة    المرا . المعلومات واالتصاالت  . األنشطة الرقابية  . تقييم المخاطر  .بيئة الرقابة 

  .)والمتابعة 

 علـى   اًتـأثير مجموعة عوامل مؤثرة فيه وان لكل عامـل         من هذه المكونات    وان لكل مكون    

 .سائل التقنية والواألساليباستخدام 

   بيئة الرقابة -1

 -:مجموعة العوامل المؤثرة التالية هذا تضمن يحيث 

  ولجنة التدقيق في المسؤولية    اإلدارةاك مجلس   اشتر.االلتزام بالكفاءة   .  األخالقيةالنزاهة والقيم   

 .  الـصالحيات والمـسؤوليات    تفويض . الهيكل التنظيمي  . التشغيلي وأسلوبها اإلدارةفلسفة  . 

   مارسات الخاصة بالموارد البشريةالسياسات والم

  :األخالقية النزاهة والقيم -

يره السلوكية عـن كيفيـة      يلداخلية ومعا  نتاج نظام الرقابة ا    الستقامة وا األخالقية القيم   إن      

 الوحـدة   إدارة المتخذة مـن قبـل       اإلجراءاتتشمل  كما   فيما بينهم    أو مع الغير    األفرادتعامل  

 غير  أو على التورط بالتصرفات غير شريفة       األفرادالمغريات التي تشجع     التقليل من    أو إلزالة

 عن طريـق سياسـات      األفراد إلىوكية   والسل األخالقية وتوصيل القيم    أخالقية غير   أوقانونية  

 .موضوعة وسلوك جيد وقدوة حسنة

  :االلتزام بالكفاءة -



 تواعتبارا التي تحدد عمل الفرد      األعمالتتمثل الكفاءة بالمعرفة والمهارات الضرورية النجاز       

 المهـارات والمعرفـة     إلـى  لمستويات الكفاءة لعمل محدد وترجمة هذه المـسؤوليات          اإلدارة

 .الالزمة

 : ولجنة التدقيق في المسؤوليةاإلدارةاشتراك مجلس  -

 إدارةتتحدد المسؤولية في تقديم تقويمات مستقبلية عن نظام الرقابة الداخلية الموضوع من قبل              

 بتجاهل الـروابط    اإلدارة تقوم   نأ فيها من اجل تقليل احتمال       اإلدارة مجلس   إلى إضافةالوحدة  

لمالية للوحدة عن طريق االتصال المستمر بـين المـدققين          الموجودة وعملية وضع التقارير ا    

 .االستقالليتهمالداخلين والخارجين فضال عن ما تقدمه لجنة التدقيق من دعم 

 

  : التشغيليوأسلوبها اإلدارةفلسفة  -

 إعداد بشان   اإلدارة وإجراءات تبين موقف    نهاأ سلسلة من الخصائص كما      اإلدارةتشمل فلسفة   

 تطـوير   إلـى  اختيار عدد من المبادئ المحاسبية والمحافظ الهادفة         إلى إضافةية  التقارير المال 

 .التقديرات المحاسبية

  :الهيكل التنظيمي -

 هيكل تنظيمي متضمنا النواحي الرئيسية للصالحيات والمـسؤوليات والخطـوط           إقامةيتطلب  

يمي مناسبا يتطلـب بيـان       التقارير المالية في الوحدة ولكي يكون الهيكل التنظ        إلعدادالمناسبة  

 . الوحدةوأنشطةحجم 

  :تفويض الصالحيات والمسؤوليات -

العمل المناسبة ومعرفة   يعتبر تفويض الصالحيات والمسؤوليات السياسات الخاصة بممارسات        

فين والموارد المطلوبة للقيام بالواجبات ، فضال عن معرفة العالقة المتبادلة بـين             ظخبرة المو 



 لينمـسؤو  وبين كيفية اعتبار المـوظفين     األهدافية في مساهمتها في تحقيق       الفرد اإلجراءات

 . وتصرفاتهمأعمالهمعن 

  :سياسات وممارسات الموارد البشرية -

تعد سياسات وممارسات الموارد البشرية أمورا هامة فيما يتعلق بوعي الرقابة على الوحـدة ،               

 تأهيال مع التركيز على الخلفيـة التعليميـة         ين أكثر األفراد  يفعلى سبيل المثال تظهر معايير تع     

قـي التـزام المنـشاة      وخبرة العمل السابقة واالنجازات السابقة وأدلة النزاهة والسلوك األخال        

 .ين الذين يمكن الوثوق بهموئباألشخاص الكف

سياسات التدريب التي تواصل األدوار والمـسؤوليات المحتملـة مثـل ممارسـات              إنحيث  

 IFEC , 2008 )ت التدريبية توضح المستويات المتوقعة من األداء والسلوك المدارس والندوا

, 314-315 ) .  

 يم المخاطر يتق -1

 القوائم المالية ، وعليه تعتبر      بإعداد الوحدة للخطر المتعلق     إدارةيقصد بها تحديد وتحليل          

 المحتملـة   األحداث رتأثي باالعتبار مدى    األخذيم المخاطر وسيلة لتمكين الوحدة من       يعملية تق 

  ( ANTOSAI , 2007 , 16). األهدافعلى عملية تحقيق 

هـي  ( مخاطر الرقابة بالشكل التـالي      مفهوم   حدد االتحاد الدولي للمحاسبين      وفي هذا المجال  

  الرقابة الدولية في الوحدة في الوقت المحدد       أنظمة تصحح   أو تكشف   أو تمنع الالمخاطر التي   

(. 

 كما في الجدول     المخاطر مبتقيي المبادئ المتعلقة    أهمدد لجنة كوسو الرقابية     تحوفي هذا المجال    

 )4:(   

  )4 (جدول 



  * ( COSO )ل م المخاطر وفقا يالمبادئ المتعلقة بعنصر تقي

 إلعـداد  أهـداف  تأسيسم المخاطر هو    يكشرط مسبق لتقي  :  التقرير المالي    أهداف أهمية

 .تقارير مالية موثوقة

 أهـداف الوحدة تميز وتحلل المخـاطر لتحقيـق        : ل مخاطر التقرير المالي     تعريف وتحلي 

 . تعالجأن التي يجب األخطار لتحديد كم هي كأساسالتقرير المالي 

 المادية نتيجة االحتيال في     اإلمكانياتال يمكن االعتراف بوضوح     : يم مخاطر االحتيال    يتق

  التقارير المالية أهدافم المخاطر لتحقيق يتقي

*Sourse: Lembi Noorvee (2006) , Evalution of the Effectiveness of Internal Control 

Over Financial Reporting , Master Thesis , College of Economic and Business 

Administration , University of Tartu , 29  

 

 

  األنشطة الرقابية-3

 الوحـدة االقتـصادية فـي       إدارةية كما حددتها    بيئة الرقا  والب واإلجراءاتيقصد بها السياسات    

  )163 ، 2010البكوع والصايغ ، . (أهدافهاتحقيق 

الـدباغ ،   : ( لألنشطة الرقابية في ظل تكنولوجيا المعلومات بـاالتي       وتشمل الضوابط الرقابية    

2007 ، 50 (  

 .لمهام والواجباتبين ا الفصل المناسب -ا

 .يض الصالحيات لتفو مناسبةإجراءات -ب

 . بما يتناسب مع طبيعة النظاموحفظها تشغيل العمليات وتوثيقها إجراءاتين ي تع-ت

 . وتوفير الحماية المناسبة لهاليةاآل األنظمة الرقابة المادية على الموجودات بما في ذلك -ث

 : )5(  المبادئ المتعلقة بعنصر أنشطة الرقابة كما في الجدول  ( COSO )وقد حددت لجنة 



 

 

  )5 (جدول 

  * ( COSO )ل  الرقابة وفقا أنشطةالمبادئ المتعلقة بعنصر 

 الوحدة وعبر كل    أقسامتتصل بكافة     التي واإلجراءات السياسات   :  الرقابة أنشطةعناصر  

 . من تنفيذ كل توجيهاتها بالتأكد اإلدارةالمستويات والوظائف التي تمكن 

 وتحقيـق    التي تتخذ لمواجهة المخـاطر     األعمال :ر  يم المخاط ي الرقابة بتق  أنشطةارتباط  

  التقارير المالية أهداف

 أنشطة اختيار وتطوير    وتأثير في االعتبار كلفة     األخذ إن:  الرقابة   أنشطةاختيار وتطوير   

 .  التقارير الماليةأهداف يقلل من المخاطر المؤثرة في تحقيق إنالرقابة من شانه 

 أهـداف تقنية المعلومات من حيث التصميم والتطبيق لتحقيـق         مراقبة  : تقنية المعلومات   

 .التقارير المالية

     *Sourse: Lembi Noorvee (2006) , Evalution of the Effectiveness of Internal 

Control Over Financial   

      Reporting , Master Thesis , College of Economic and Business Administration , 

University of Tartu,   

      32. 

 

  المعلومات واالتصاالت-4

 الثقـة  إضفاء إلى نظام المعلومات المحاسبي يهدف أن إلى SAS 78 األمريكي المعيار راأش

في التقارير المالية وان هذا النظام يتكون من مجموعة من الطرق والسجالت الالزمة لتحديـد               

 والتزاماتهـا ،    أصـولها معامالت الوحدة والمحافظة على     وتجميع وتحليل وتصنيف وتسجيل     



 والمسؤوليات الفردية المتعلقة بالرقابـة      األدوارفضال عن تزويد تلك الوحدة بفهم واضح عن         

 .الداخلية على التقارير المالية 

 :هي ف  ( COSO ) المبادئ المتعلقة بالمعلومات واالتصاالت حسب تقرير أهم أما

  االتـصاالت    . االتـصاالت الداخليـة    . معلومات الرقابة الداخليـة    .لماليمعلومات التقرير ا  

  .الخارجية

 ) المتابعة (  المراقبة -5

 إذاوتعني المتابعة المستمرة والتقويم الدوري لمختلف مكونات الرقابة الداخلية ، لتحديد فيمـا              

ث المطلوب ، وقد     التطوير والتحدي  إلجراءكانت تعمل بما هو مطلوب ، ولتحديد مدى الحاجة          

 ( -:وتتمثـل بـاالتي    المبادئ التالية متعلقة بعنـصر المراقبـة   إن ( COSO ) لجنة أكدت

  ) 45-44 ، 2009الغباري ، 

  :التقييم المستمر - أ

لرقابـة  لمكونات ا  األخرى األربعة كانت العناصر    إذا الوحدة على تحديد ما      رةإدايساعد ذلك   

  .أهدافهاصميم الموضوع لها وتحقيق الداخلية تعمل باستمرار في ضوء الت

 البد من تحديد نقاط ضعف الرقابة الداخلية من خالل تقارير تحدد نقاط الضعف وتبليـغ                -ب

 الوحدة من خـالل اتخـاذ       أهداف على   التأثيرالمعنيين في الوقت المناسب بهدف تداركها قبل        

  .اإلدارة التصحيحية بمعرفة اإلجراءات

لسبل الكفيلة لمواجهة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يؤكد الـبعض بـان           بيان ا  مننتهاء  بعد اال 

كأحد أنواع تكنولوجيا المعلومات وتتمثل     مخاطر التجارة االلكترونية     الحلول المقترحة لمواجهة  

  ) 24-22 ، 2004، دهمش والقشي ( -:باالتي



،  شبكة االنترنيت  إلىاستخدام برنامج امن للدخول     ،   المعلومات الشخصية  إلعطاءتوخي الحذر   

الحذر من تنزيل برامج    ،  استخدام بطاقات الدفع المضمونة   ،   من موقع التاجر على الشبكة     التأكد

االحتفاظ بنـسخ مـن   ، الحذر من إعطاء أرقامك السرية، عبر االنترنيت غير موثوقة المصدر 

كة دون   باسـتخدام الـشب    لألطفـال عدم السماح   ،  مراقب استخدام الموقع للمحددات   ،  العمليات

 .استخدام المواقع المرخصة، إشراف

  في حين يشير البعض بان وسائل الحماية بأهداف التجارة االلكترونية تتعلق بوضع سياسـة              

 واضحة للبيئة االلكترونية 

 *وان هذه السياسة يجب أن تغطي جميع اإلجراءات تنفيذ المعامالت

 -:مما سبق يتبين األتي

هد المحاسـبين القـانوني      من قبل مع   بإتباعهاينصح  التي  السابقة   الحماية العشرة    أمور إن    

 التاجر يستطيع توفير    نأخاصة بالمستهلك ، والسبب بذلك      اغلبها   حماية   أموروهي   األمريكي

ومن منظور اقتصادي سليم     ،   يستطيع ذلك  ثمن بينما المستهلك ال    حماية عديدة وباهظة ال    آليات

مستهلك ستشجعه حتما على التعامل عبر التجارة االلكترونيـة         مجانية لل ل توفير الخدمات ا   نإ،  

 خيالية لكل من التاجر والمؤسسات المهنية       إراداتتؤمن  ) التجارة االلكترونية   (  تخلق   نهاأكما  

 . الخاصة

 

 :لالستزادة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى المصدر التالي*

 ، معايير التدقيق وتكنولوجيا المعلومات ، المؤتمر 2002عطااهللا خليل وارد ، . احمد حلمي جمعة و د. د

 129العلمي الثاني لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الزيتونة ، عمان ، 

 

 

 



 

 الفصل الثالث

إعادة هندسة مهنة متطلبات 

واهم االثار مراقبة الحسابات 

 ظلفي المترتبة على استخدامها 

 تكنولوجيا المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -:تمهيد 

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات و إعادةتمحور حول بيان ماهية ت هذا الفصل ى فحوإن     

 . تكنولوجيا المعلوماتإطار مفاهيمي لها في إطاروضع 

 -: المباحث التاليةإلىوقد تم تقسيم هذا الفصل 

 

  تكنولوجيا          إطار هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إعادة وأهميةمفهوم  / األولالمبحث 

 .                المعلومات وانعكاساتها

 

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات إعادةموقف المعايير الدولية والمحلية من / المبحث الثاني 

 في 

 . تكنولوجيا المعلوماتإطار                

 

 بات في حالة استخدام   هندسة مهنة مراقبة الحساإعادة المترتبة على اآلثار/ المبحث الثالث 
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  األولالمبحث 

  تكنولوجياإطار هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إعادة وأهميةمفهوم 

 المعلومات وانعكاساتها

  المفهوم3-1-1

 أراءة حسب  الهندسإلعادة عدة تعريفات المتتبع لألدبيات اإلدارية والرقابية يالحظ      

 اإلداريةالمجاالت ب والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية المتخصصةالباحثين والكتاب 

 -:الزاوية التي ينظرون من خاللها واهم تلك التعاريف هي في المختلفة ، ووجهات نظرهم 

 العمل لتحقيق نتائج هائلة في وأساليب تصميم جذرية لنظم وإعادة أساسية نظر إعادة -

 )جودةال،،الموثوقية،الثبات،الدقةالتكلفة،السرعة( العصرية المتمثلةاألداءس يمقاي

(Hammer&Champy,1993,32). 

 تحسينات إجراء بهدف اإلدارية تصميم العمليات إلعادة واألساسي التفكير المبدئي إعادة -

الخدمات (في مجالجوهرية عليها وليست هامشية وخصوصا 

 .(Daven,1995,357))المقدمة،السرعة،التكلفة

 رة عليها في على نحو جذري بهدف تحقيق تحسينات كبياإلدارية تصميم العمليات إعادة -

 .األداءمستويات 

 )113، 1995هامر وجيمس، (



 األسهم أصحاب وسلوكها والعالقات مع اإلدارة تغيير العمليات والهياكل التنظيمية ونمط -

  )131 ، 2004 كوشك ، (.والزبائن والموردين والشركاء الخارجيين

 JIT اإلنتاجالتغيير الجذري من خالل التركيز على استخدام تقنيات محددة داخل نظام  -

 تسهم في توسيع نطاق TQM الجودة الشاملة وإدارةفي الوقت المناسب والوقت المحدد 

 )2 ، 2010 ، 12 إدارة( . الهندسةإعادة إلىتحديد العمليات التي تحتاج رؤية عملية 

 التي تحقق القيمة ةاإلستراتيجي اإلدارية التصميم السريع والجذري للعمليات إعادة -

والسياسات وللبنى المنظمية السائدة بهدف تنظيم قيمة والمهن المضافة من جانب النظم 

 ( Managa nell , 1994 , 16 ). في المنظمةاإلنتاجيةمل وزيادة التدفقات الخاصة بالع

 األداء الفجوة التنظيمية بين المنظمات القائمة فيما يتعلق بمستويات االنتباه والحذر في -

 العمل على نحو يساعد على تحقيق وتحسين أساليبمن خالل العمل على تطوير وتحديث 

  )266 ، 1999اللوزي ، ( . خالل فترة زمنية قصيرةاألداء

حداث أفضل توليفة  االستفادة من التكنولوجيا إلإطاراستخدام األدوات والوسائل في  -

 المنظمة أجزاء التغيير الجذري في جميع إلىمهنية ممكنة لهذه األدوات والوسائل وصوال 

 ( Parker , 1995 , pp29-35 ). من اجل تلبية احتياجات الزبائن

 -:األتي على ما سبق يشخص الباحث تأسيسا

 الهندسة مبنية على إعادة النظرة الفلسفية التي جاء بها اغلب الباحثين حول تعريف إن - أ

 . التغيير الجذريإلى الحاجة أساس

 . مختلفةوأنشطة في مجاالت عدة وبيئات مختلفة ت الهندسة طبقإعادة إن  - ب



 هندسة عملية وإعادة العمل اتعملي هندسة إعادة هناك خلط في استخدام مصطلح  - ت

باحثين  احد الإن باعتبارها مصطلحات مترادفة حيث عمالاأل هندسة وإعادة عمالاأل

  )134 ، 2004، كوشك( -:أشارا إلى األتي 

 مثل أساسية التي يتحقق من خاللها وظيفة األنشطةمع  تتابع األعمال  هندسةإعادة إن •

 .وغيرها...... تغليف المنتج النهائي ، تعيين عامل جديد ، 

 عائدة إيجادتتعلق باحتياجات الزبائن خصوصا عند عملية  األعمال  هندسةإعادة إن •

 .لجودة على االستثمارا

، اإلدارية(  المختلفة مثل األعمال قد اوجد تشغيل األعمال هندسة إعادة مصطلح إن •

 . )اإلنتاجيةالتسويقية ، 

 الهندسة ليست إعادة إن التنظيم ، حيث وإعادة الهندسة إعادةهناك فرق جوهري بين  - ث

ى نحو جذري  هي تصميم عمليات علوإنما إنتاجيةصناعة جديدة تقوم على خطوط 

 .األداءبما يحقق ميزة تنافسية في 

 -: مختلفة من العمليات مثل اًأنواع األعمال هندسة إعادةتتضمن  - ج

 ).عمليات ذات قيمة مضافة ( عمليات جوهرية  •

 ).عمليات صيانة وتطوير ( عمليات مساعدة  •

 ).تخطيط ، تنظيم ، توجيه ، رقابة  ( إداريةعمليات  •

 ).شراء من الموردين ( ات عمليات مشتركة بين الوحد •

 -:االتي تتمثل ب الهندسة إعادة لمفهوم األساسية األبعاد - ح

 .األساسي التفكير إعادة -

 .يراتي تغإحداث -



 . تحسيناتإجراء -

 .ةإستراتيجيوجود عمليات  -

مة بين المتغيرات ء شاملة للمواإستراتيجية عملية األعمال هندسة إعادةتعد عملية  - خ

 التفكير إعادةكما تتضمن لألعمال المختلفة  والخارجية وتشخيص التحديات الداخلية

 بغرض األداء نقاط القوة والضعف في إليجاد التحليالت المناسبة وإجراءالجذري 

 -: التحسينات فيه وتحقيق النواحي التالية إجراء

سرعة  ،، زيادة الثبات والموثوقيةجودة الخدمات المقدمة(

 ).،الميزة التنافسيةاالنجاز،التكلفة،الكفاءة،الفاعلية

 حيث األعمال هندسة إلعادة أساسيةالحظ وجود عناصر ي الرقابية لألدبياتالمتتبع  - د

  )4 ، 2009وري ،شتي ( -:مجال تلك العناصر باالتي حدد بعض الباحثين في هذا ال

a- األساسي التفكير إعادة. 

b- التصميم الجذريإعادة . 

c- فارقةالتحسينات ال إجراء. 

d- تقنية المعلوماتاعتماد التغيير في . 

e- وجود عمليات. 

f- ير على التفكير االستقرائي وليس االستنباطيياعتماد التغ. 

a- األساسي التفكير إعادة Fundamental Rethinssing  

 الهندسة دائما يبحث عن ممارسات جديدة ومبتكرة لمواجهة إعادة مدخل نالمالحظ أ

 .  االقتصاديةالتحديات المستقبلية التي قد تواجهها مختلف الوحدات

 



b- التصميم الجذري إعادة Radical Redesign 

 أو سطحيا أو تغيير جذري له قيمة ومعنى وليس هامشيا إلى الهندسة إعادةتهدف 

 بناء وتجديد وابتكار وليس إعادة التغيير الجذري يقصد به إنحيث  جزئيا ، أومرحليا 

 . تحسين أساليب العمل الحاليةأومجرد تطوير 

c- فارقة  السينات تحال إجراءDramtic Improvmemt 

 تحويرية ، أو تحسينات جوهرية وليست هامشية بإجراء الهندسة كمفهوم يتعلق إعادة إن

 المتمثلة بالتكلفة والجودة األداءس ي تغييرات في مقايإحداث إلى مفهوم هادف فهو

 .والخدمة والسرعة

d-  المعلومات تكنولوجيااعتماد التغيير في Information Techology of Change  

 المعلومات خصوصا في تكنولوجيا تعتمد على أن الهندسة يجب إعادة نأيقصد بها 

 . والتغير الجذرياإلبداع بما يحقق األعمال تنفيذ وأساليبمجال االستثمار 

e-  وجود عملياتProsess 

 العمليات تمثل نإ الهندسة تتطلب وجود عمليات وليس وجود نتائج ، حيث إعادة إن

 ) 3(  العناصر األساسية في إعادة الهندسة ويمكن إيضاح ذلك من خالل الشكل ىاحد

:- 

  )3 (شكل 

 )*التأثيرات غير المباشرة ( تأثير إعادة الهندسة على جوهر العمليات 



 

*United States General Accounting Office Accounting and Information Management 

Division Business Reengineering , 1997 , 11 .  

 

f-ير على التفكير االستقرائي وليس االستنباطيي اعتماد التغ 

 أنير الذي تستهدفه البد يلما كانت إعادة الهندسة تعتمد على التفكير االستقرائي فان التغ

 أالستنتاجي المتمثل استنباطيا ، أي عدم التفكير (  وليس استنتاجياًيكون استقرائياً

 ). البحث عن كيفية حلها أوباالنتظار لحين ظهور المشاكل ثم إجراء تحليلها وحلها 

 ويمكن تحديد مفهومه لغويا اإلدارية األوساط مصطلح الهندرة شائع استعماله في إن - ذ

 -:بالشكل االتي

تعني هندسة  ال ، فهي اإلدارة تعني الهندسة والثانية تعني األولىانه يتكون من كلمتين  -

 Business)   هندسة فهي ترجمة لكلمتين انكليزيتين هماإدارة أو إدارية

,Reengineering)  األعمال وهندسة إدارة أي. 

هيكل اإلدارة
ودعم القرار

الشعب 
 والمنظمات

 ليات األساسيةالعم

إعادة 
الهندسة

المعلومات 
والتكنولوجيا

السياسات 
 واللوائح



تم تركيب كلمة هندرة على غرار كلمة هندسة والتي تعني باالنكليزية  -

(Reengineering). 

 -: باالتي األعمال هندسة إعادةتتمثل دوافع ودواعي ومبررات  - ر

 .التغيير المستمر، )الزبائن ( سيطرة العمالء ، المنافسة وارتفاعها دوليا

زيادة الكفاءة والتقليل من نسبة الهدر والضياع ل  الهندسةإعادة من األساسييتمثل الهدف  - ز

 التكيف في واستخدام تكنولوجيا المعلومات ودمج بعض العمليات الزائدة غير الضرورية

، فضال لهدر والضياع والتكلفة العالية ميع العمليات المسببة لمع البيئة والتخلص من ج

   -:عن تحقيق مقاييس األداء األساسية المتمثلة باالتي 

 ).الثبات ، الموثوقية ، الدقة ، السرعة ، التكلفة ، الجودة العالية ( 

  األهمية3-1-2

 تكنولوجيا المعلومات طارإ الهندسة لمهنة مراقبة الحسابات في العراق في إعادة أهميةتنحصر 

 -:باالتي 

 األهمية العامة -1

  -: بالنواحي التاليةاألهمية  تتمثل هذه 

 العمل والنتائج ، فضال وأدوات أساليب المهني ممثال بتغيير األداءتحقيق تغيير جذري في  - أ

 المهنية واألهدافوفق احتياجات الزبائن على  األداءعن تمكين العاملين من تصميم عملية 

هنة مراقبة الحسابات في العراق ومن خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمهنة لم

 )6 ، 2009تيشوري ، (  . المهنياألداءوتشخيص نقاط الضعف والقوة في 

 بسرعة عالية من خالل توفير أعمالها تأدية الجهة محل الرقابة من أوتمكين الوحدة   - ب

لمختلفة خصوصا القرارات الرقابية ، حيث تساعد المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات ا



 أو الهندسة على تحسين سرعة انجاز المهام المختلفة لتلك الوحدات إعادةفي ذلك 

  )3 ، 2001السلطان ، (  .الجهات

 العمليات غير الضرورية والتركيز فقط على العمليات إلغاءتخفيض التكلفة من خالل   - ت

  )11 ، 2008خليل ، .( ذات القيمة المضافة

 .تحقيق جودة عالية للخدمات الرقابية المقدمة للزبائن حسب احتياجاتهم ورغباتهم  - ث

 الحديثة لمواكبة التطورات التقنية بما األساليب العمل القديمة واالعتماد على أساليب إلغاء  - ج

 )18 ، 1997الصمادي ، ( .يوفر ميزة تنافسية

 -: والمتمثلة باالتي  الهندسةإعادة إلىبيان الجهات التي تحتاج   - ح

 ).ذات الوضع المتدهور ( الجهات التي تعاني من مشاكل كبيرة  -

 ).في طريقها للتدهور ( الجهات التي في طريقها للتعرض للمشاكل  -

 ).لغة قمة التفوق والنجاح اب(  التفوق والنجاح قمةالجهات التي تكون في  -

 في تحديد  الدراساتإحدى إليهاتوصلت  النتائج التي نأوفي هذا المجال يذكر احد الباحثين 

  )6 ، 2006البكوع ، (  - :إلى هندسة مهنة مراقبة الحسابات فيها ، ترجع إعادةمسببات 

سوء جودة الخدمات المقدمة ، عدم رضا الزبائن، ضغط المنافسين، االحتياج لتقليل التكلفة

 .للغير

ترجع ة الحسابات  هندسة مهنة مراقبإعادة دوافع ومسببات اعتماد نأ إلى آخرونفي حين ينظر 

  )36 ، 2001القصيمي ، (  - :إلى

، ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة للغير، رضا الزبائن، المنافسة الشديدة، التغيرات التقنية

 . والخدماتاإلنتاجالتقادم التقني في وسائل 



ببات  مسنأفيرى الباحث  الهندسة للمهنة إعادة المؤدية لضرورة واألسبابومهما كانت الدوافع 

 :ذلك تتعلق بالنواحي التالية

 الحاصلة في األداءتقليص فجوة ، رضا الزبائن، التغيرات التكنولوجيا، المنافسة الشديدة

 ).مهنة مراقبة الحسابات ( المهنة 

 األهمية الخاصة -2

في العراق في  ناجحة لمهنة مراقبة الحسابات إستراتيجية بمسالة اختيار األهميةتتعلق هذه      

 هاأدائها وتشخيص جوانب القوة والضعف في ءالمعلومات ، مما يستوجب بنا  ظل تكنولوجيا 

 الخدمات الرقابية المقدمة للغير ، وتحقيق الميزة أفضلولكافة المراحل التي تمر بها في تحقيق 

لتحديات التنافسية لها في كافة المجاالت فضال عن استخدام الجانب المعرفي في مواجهة ا

 رقابي جيد وكذلك كيفية أداء لتحقيق والمالئمة الكافية اإلثبات أدلةالمستقبلية وفي مجال اختيار 

(  .تطويرها باستخدام الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة في مجاالت العمل الرقابي والمهني 

  )2 ، 2005دهمش ، 

 األهمية اإلدارية واالقتصادية    -3

 إداري هندسة أي عمل إعادة تتحقق من إدارية هناك عدة فوائد نى أال ( Zijiaris ) أشار

 ( Zijiaris, 2000 , 1): تتمثل باالتي 

 . ودمجهااإلدارية والعمليات اإلدارية عمالاأل توزيع وإعادةتقليل عمل الموظفين  -

 نتيجة تقليل عدد الموظفين وتقليص عددهم خصوصا عند اإلداريةتخفيض التكاليف  -

 . التنافسية وعرض الخدمات للزبائناألسعارارنة بين  المقإجراء

 .تحقيق المرونة في مسالة توزيع األعمال والعمليات اإلدارية -



 اإلدارية ا والعمليات يحقق المزاياألعمال هندسة إعادةان تطبيق على  أللوزي أكدفي حين 

  ) 268 ، 1999 ، أللوزي (-:التالية

 .اإلدارية تحقيق مرونة عالية في توزيع المهام •

 والتميز في جو تنافسي ، بما يوكل الجهات محل اإلبداعاعتماد فرق العمل على منهجية  •

 . والتحديات المستقبليةاإلداريةالرقابة من مواجهة المشاكل 

 .يم المنتج النهائييتطبيق نظام جديد للحوافز والروادع وبشكل موضوعي نتيجة لتق •

 تتمثل األداء في إدارية تحدث تغييرات األعمالندسة  هإعادة عبر احد الباحثين بان بينما

 ) 3، 2009تيشوري، (-:باالتي

 . النتائجإلى من النشاط اإلداري األداءس يتغيير مقاي -

 . الثقافةإلى والرقابي من التدريب اإلداريتغيير العمل  -

 .أفقي جانب إلىتغيير الهيكل التنظيمي من جانب عمودي  -

 .إنتاجية قيم إلى تغيير القيم من قيم وقائية -

 .األداء قدرة إلى األداءتغيير التقدم في  -

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق في ظل تكنولوجيا إلعادة االقتصادية األهمية أما

المعلومات فتنبثق من مدى زيادة االستخدام المهني لتكنولوجيا المعلومات ومدى اعتماد المهنة 

 معدات والتي يتطلب من مراقب الحسابات أم برامج أم أجهزةنت على التقنيات الحديثة سواء كا

 مهامه الرقابية بما يدفع أداءاليوم المقدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا واالستفادة منها في 

 . في تقديم أفضل الخدمات لمستخدميها مهنتهأداءويحسن مستوى 

 األهمية المعلوماتية -4



ر الذي تلعبه المعلومات التي توفرها مهنة مراقبة الحسابات في  تتعلق بالدواألهمية   هذه 

العراق في ظل تكنولوجيا المعلومات ، خصوصا عند اتخاذ قرارات  رقابية رشيدة تتعلق بمهنة 

مراقبة الحسابات ، وقد شخص الباحث واقع تكنولوجيا المعلومات في العراق التي حصل عليها 

 -:ليعن طريق االنترنيت وبالشكل التا

 وتكنولوجيا المعلومات ، لإلحصاء ، الجهاز المركزي اإلنمائيوزارة التخطيط والتعاون ( 

2005 ، 1-3(  

 في اعتماد تكنولوجيا المعلومات منذ مطلع ت الدول العربية التي سارعأوائل كان العراق من -ا

هذا االتجاه ، على د من المراكز المتخصصة ليعدال إنشاءالسبعينات من القرن الماضي ، فقد تم 

 :الحصر  سبيل المثال ال

 في وزارة التخطيط الذي تم من خالله تنفيذ لإلحصاء مركز الحاسبة في الجهاز المركزي -

 .العديد من المسوحات المتخصصة في مختلف القطاعات االقتصادية

 إلى ضافةإ المركز القومي للحاسبات االلكترونية المسؤول عن تدريب كافة منتسبي الوزارات -

 المتخصصة في مجال تكنولوجيا األنشطةيذ العديد من فالمهتمين من القطاع الخاص وتن

 .المعلومات

 المراكز المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في العراق لتصميم عدد من دأبت -ب

  : في مكننة العمل في المؤسسات الحكومية منهات التي ساهماألنظمة

 إنشاء .نظام الموازنة االستثمارية . المخازنإدارةنظم  .فراداأل شؤون ارةإدنظم . نظم الحسابات

نظام متابعة المشاريع  . من قبل دوائر الوزارةاألنظمةشبكات داخلية يتم من خاللها استخدام 

 . تصميم قواعد وبنوك للمعلومات ، مثل بنك المعلومات الوظيفي.المنفذة في القطر

  2005 – 2004يا المعلومات واالتصاالت في القطر لعامي  الوضع الحالي لتكنولوج-ت



 : باالتي2005 – 2004  تمتاز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطر لعامي 

 . توفير الدقة المتناهية في المعلومة-

 . توفير البيانات والمعلومات الالزمة لدعم اتخاذ القرار بالشكل المناسب-

 .المعلومة السرعة في الحصول على -

 . المعلوماتإتاحة -

 . الفقدأو امن المعلومات من االستخدام غير المشروع ومن الضياع -

 .  مرونة المعلومات وسهولة تحديثها-

     األهداف3-1-3

 : هندسة العمليات تتمثل باالتيإعادة أهداف أنإلى  البعض  ينظر 

 . المخرجات بمدخالت محدودةأفضلترشيد التكاليف بما يحقق  -

 .التحقق من زيادة كفاءة العمليات التشغيلية -

 .التخلص من جميع العمليات التي تسبب الهدر والضياع والتكلفة العالية -

 . ودمج العمليات الزائدة وغير الضروريةإلغاءالعمل على  -

 :إلى تهدف عمالاأل هندسة إعادة أن إلى آخرون ينظر    بينما

 . ورغباتهمرضا الزبائن من خالل تلبية احتياجاتهم •

 . الخدمة المقدمة عن طريق تخفيض التكاليفأوحية الوحدة المنتجة بزيادة ر •

 .تحسين جودة الخدمات المقدمة •

 الحسابات في ةمراقبمهنة  هندسة إعادة عملية إليها التي تسعى األهدافيمكن تقسيم و

  -:وجيا المعلومات بالنواحي التاليةالعراق في ظل تكنول

  )79 ، 2008حامد ، (  .عملياتالتغيير الجذري لل - أ



  )17 ، 2010ثابت ، (  ).رغباتهم واحتياجاتهم (  التركيز على الزبائن  - ب

  )2 ، 2010الراوي ، (  ).الخدمات ذات الجودة العالية (  الخدمات أفضل تقديم  - ت

  )48 ، 2008الحديدي ، (  . السرعة في توفير المعلومات - ث

 العمليات غير الضرورية والتركيز على اءإلغتخفيض الكلفة عن طريق (  الكلفة  - ج

  )199 ، 2004نديم ، . (  )العمليات التي تضيف قيمة

من خالل  إال سابقا ال تتحقق إليها المشار األهدافكما يؤكد الباحث في هذا المجال بان تلك 

  :األتي

 . مستخدمي مخرجات الوحدةأراء بعين االعتبار األخذ - أ

 ندرة الموارد إما في ظل أفضلادية والبشرية استخداما استخدام الموارد المتاحة الم - ب

 . في مواجهة التحديات المستقبليةأوالمتاحة 

 .ممن يتمتعون بمهارات عالية ) ساباتمراقبي الح( اختيار العناصر البشرية  - ت

 متطلبات ومراحل تنفيذ عملية إعادة هندسة األعمال اإلدارية والرقابية 3-1-4

  المتطلبات -1

 والرقابية يالحظ وجود عدة وجهات نظر حول مسالة تحديد تلك اإلدارية لألدبياتمتتبع  الإن  

 .األعمال عملية هندسة تلك إنجاحالمتطلبات في سبيل 

 -:األتي تلك العملية بإنجاحوجهات النظر المتعلقة أهم   فمن 

بية تتمثل اكد البعض بان متطلبات ومراحل تنفيذ عملية هندسة األعمال اإلدارية والرقا - أ

 )274، 1999اللوزي، (،)173، 2000الجزراوي، ( :باالتي

 وتواصلهم مع زبائنهم عند األعمال هندسة إلعادةضرورة انخراط العاملين المنفذين  -

 .عمالاأل هندسة إعادةصياغة عمليات 



 .عمالاأل هندسة بإعادةوجود تفويض للصالحيات فيما يتعلق بالقائمين  -

 .قابلة للقياس الاألهداف على التأكيد -

 .األعمال هندسة إعادة المادية والبشرية للقيام بعملية اإلمكانياتتوفير  -

 في حين أكد آخرون بان متطلبات تنفيذ عملية إعادة الهندسة لألعمال اإلدارية  - ب

 :والرقابية تتمثل باالتي 

( Seen , 1991 , 73 ) 

 تكنولوجيا المعلومات •

  الجودة الشاملة إدارة •

 رية المصادر البش •

  وجود منظمة فعالة •

لرقابية  وااإلدارية األعمال هندسة إعادةوجهة نظر البعض في تحديد متطلبات  - ت

 -:)4(والمتمثلة بالشكل 

  )4( شكل 

  * والرقابيةاإلدارية اإلعمال هندسة إعادةمتطلبات 



 

* Recorces : E.H.J. Vassen Accounting Information Systems , Amenagerial APP 

Roach , 2003 ,55. 

 :باالتي لشكل السابقا ويعلق الباحث على     

 الالزمة الستخدام األرضية في توفير األساس والعمليات تعتبر اإلستراتيجية اإلدارة إن -

 . تصميم الموارد البشريةوإعادةتقنية المعلومات 

 األعمال هندسة إعادة في عملية اإلستراتيجية اإلدارة أهمية كما اتضح من الشكل السابق -

 وعملياتها على المدى بأهدافها من خالل كونها تعمل على تحديد المنظمة تتأتى اإلدارية

  .األهدافالبعيد وتخصيص الموارد لتحقيق تلك 

 اإلدارة خبراء تأكيد من خالل اإلدارية األعمال هندسة إعادة العمليات في  تبرز أهمية-

 المحرك الرئيسي بنجاح المنظمات في القرن الحادي إالهو   العمليات ماأداء بان والهندسة

 .والعشرين 

 : العمليات بالنسبة للمنظمات تتمحور بجانبين أهمية ن الشكل على أأكدكما  -

 
 تقنيات المعلومات

 
 الموارد  البشرية

 
 العمليات

 
 اإلدارة اإلستراتيجية



 . القيمة المضافة التي تهم الزبونإيجاد يتعلق بدور العمليات في األولالجانب 

 . بإستراتيجية المنظمةثاني فيتعلقالجانب الأما 

م ا العمل والنظم والمهداءأو الموظفين أداءبالنسبة للموارد البشرية تتعلق بتطوير  -

 الموظفين تدريب هذه المرحلة على تعدد والتوزيع كما اكدالمطلوبة من حيث ال

 الهندسة والصفات إعادة حالة التناغم بين التغيرات التنظيمية كنتيجة لعمليات إليجاد

 هندسة بإعادة القيام  منظمةأيةتستطيع  ب توافرها في العنصر البشري ، حيث الالواج

لم يكن لديها عنصر بشري قادر على التكيف مع المتطلبات الجديدة في  عملياتها ما

  )34 ، 2010الطائي ، .(  الهندسةإعادةظل 

 دةوإعا بين تقنيات  البعض بوجود عالقةأشار بخصوص تقنية المعلومات فقد أما -

 استخدام تقنية المعلومات تعد نأ للعمليات حيث يعتبر البعض أو لألعمالالهندسة 

  ( Hammer , 1993 , 104 ). العملإجراءاتتحديا لالفتراضات الموروثة في 

 الهندسة لمهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات إعادةكما حدد الباحث متطلبات 

 -:)5(وفق الشكل على 

 

 

 

  ) 5 (ل شك

 * هندسة مهنة مراقبة الحسابات وفق تكنولوجيا المعلوماتبإعادةمتطلبات القيام 



 ث باالعتماد على رسالة الباحثة الشريدة ، جامعة بغداد الباحإعدادالشكل من : المصدر *

 

 

 

 

 تكنولوجيا المعلومات

أبعاد وإجراءات جودة 
 األداء المهني

 الموارد البشرية

 المعلومات

المعايير المهنية 
 ةالتكنولوجي

إعادة 
هندسة 
المهنة

الماهية

النعكاساتا

االستخدام

معلومات عن 
المتغيرات البيئية

 عامة عن معلومات
 مراقبي الحسابات



  العالقات-2

 اإلدارية الهندسة للعمليات إعادةخطط  هناك عالقة بين بأنه في هذا المجال البعض أكد -

 ، خصوصا عند هيكلية تغيرات تصميم الوظائف األعمالوانسيابية المعلومات في شبكات 

ووجود تقانة للمعلومات مطلوب تشغيلها من قبل موارد بشرية ووجود نواحي رقابية 

 .تتطلب مهارات معينة

ة المعلومات والهياكل التنظيمية في  من وجود عالقة سببية بين تقانأخر مصدر  بينما أكد-

  )67 ، 2003الهاشمي ، ( .اإلدارية هندسة العمليات إعادةظل وجود 

(  بالشكل وتقاناتها العالقة بين رسالة المنظمة وعملياتها ومعلوماتها  وقد أوضح البعض-

6 ( :-  

 ) 6 (شكل 

 *العالقة بين رسالة المنظمة وعملياتها ومعلوماتها وتقنياتها

 

 رسالة المنظمة

 عمليات المنظمة

 القرارات

 المعلومات

 التقنيات

عمليات موظفون

تاثيردعم

تنفيذارشاد

تحديد انجاز



 

 

*Sounce : United Stutes General Accounting Office Business Reenginerring 

Assesment Guied , 1997 , 10 . 

 يمر بأربعة مراحل كما حددها البعض في الشكل اإن تطوير العمليات وتحديد إستراتيجيته

 )7: ( - 

 

  )7 (شكل 

 *وير العملياتإستراتيجية تط

 

 

 

 

 

 
، المؤتمر الدولي للتنمية ليات تطور العمإستراتيجية، 2009فهد بن صالح السلطان ، : مصدر الشكل *

 .4، الرياض،اإلدارية

 -:تعليق على الشكل

 ).تعريفها ، خصائصها ، تحليلها ( المرحلة األولى تتعلق بماهية العمليات  -

د العمليات المرشحة للتطوير فقد تم تحديد أولوياتها من أما المرحلة الثانية فتتعلق بتحدي -

 :قبل البعض حسب أهميتها النسبية ومستوى أدائها إلى ستة مجموعات وهي 

عالية األهمية ، متواضعة .عالية األداء ، متوسطة األهمية .عالية األهمية ، عالية األداء 

متواضعة . ، متواضعة األهمية عالية األداء.متوسطة األهمية ، متوسطة األداء .األداء 

 .األهمية ، متواضعة األداء 

  )5 ، 2009السلطان ، ( : العمليات المنظمية هيبانوأكد السلطان 

)تحديد العمليات المرشحة للتطوير( )هاتتعريف العمليات وتحليال(

 )التطويرتحديد إستراتيجية ( )التطبيق(



وهي عمليات ال تؤثر مباشرة في منتجات أو خدمات المنظمة بل :  العمليات الداعمة  - ا

ية العالية حيث إنها تتعامل العمليات األساسية ، وتمتاز بمكوناتها المعلومات تسهم في تحقيق

 .مع إدارة العمليات األساسية أو السيطرة عليها أو جدولتها 

وهي العمليات التي تركز على المعلومات اإلدارية خصوصا :  العمليات اإلدارية  - ب

عندما تروم الوحدة في تحقيق أهدافها األساسية أو عند تحديد أبعاد إعادة هندسة عملياتها 

 .متمثلة بالكفاءة والفاعلية والتحولاإلدارية ال

فالكفاءة يقصد بها عند إعادة هندسة العمليات التزود بالكفاءة عند استخدام تقانة المعلومات 

 .عن طريق أتمتة العمليات الروتينية وتقليص مهمات العمل 

 أما الفاعلية عند إعادة هندسة العمليات فيقصد بها انجاز األعمال الضرورية خصوصا عند

 .وجود تقانة للمعلومات أو تحقيق نسبة عالية من المبيعات أو الخدمات 

أو نماط األ عند إعادة هندسة العمليات الذي هو التحول فيعني تغيير الثأما البعد الث

، كتغيير الخدمات المقدمة للغير وما يصاحبه من تغيير جذري في طبيعة الخدمات 

  )68 ، 2003الهاشمي ، (.الوحدات اإلدارية

أما بالنسبة لتحديد إستراتيجية العمليات المرشحة للتطوير فيتم اعتمادا على المجموعات 

  .الرئيسية المحددة سابقا ثم تليها مرحلة تطبيق اإلستراتيجية إلحداث المتغيرات المطلوبة

المرشحة للتطوير والمطلوب عمليات ال دور تكنولوجيا المعلومات في البعضبينما حدد 

 : الهندسة وكما يليإعادةدستها إعادة هن

 .المساعدة في وضع الفرضيات لتخيل حلول جديدة لمشكالت لم تحدث -

 . القديمةواألنماطالمساعدة في التخلص من التصاميم  -

 .األماكنالمساهمة في جعل المعلومات متيسرة في كثير من  -



 .اإلدارية دعم القرارات أدوات فاعلة من أداةتعتبر تكنولوجيا المعلومات  -

 .تقاسم قواعد البيانات -

 أٍن ال مركزي في أوجعل شبكات االتصاالت في وحدات مختلفة تعمل بشكل مركزي  -

 .واحد ، خصوصا الوحدات السلكية والالسلكية

 . العملأجزاءتسهيل عمليتي التبادل واالندماج الحاصلة بين  -

 :يات بالنقاط التالية  هندسة العملإعادةكما حدد السلطان دور تقانة المعلومات في 

  )538 ، 2001السلطان ، ( 

 الهندسة وتحديد العوامل المساعدة إلعادةتحديد العمليات المرشحة للتغيير واختيارها  - أ

 . تصميمهاإعادةعند 

 .تطوير استراتيجيات العمل وتحديد معالمه  - ب

 . تصميمهاإلعادةتحديد العمليات الحرجة   - ت

 .نماذج لهاتصميم العمليات الجديدة وتصميم   - ث

 .تطبيق وتشغيل العمليات الجديدة والنظم المصاحبة  - ج

ويبين الباحث دور تكنولوجيا المعلومات في عملية إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات من 

  -) :6(خالل إعداده الجدول 

 

 

  )6 (جدول 

 * هندسة مهنة مراقبة الحساباتإعادةدور تكنولوجيا المعلومات في عملية 

 إثناء التنفيذ خالل التصميمم عملية إعادة هندسة قبل تصمي



 المهنة 

 ة وإداريةتحت  بنىإيجاد

معلومات بطريقة تمكن من 

 تطوير المهنة

 عملية إلجراءمعلومات تهيئة 

  الهندسة إعادة

  حلقة تغذية عكسية إيجاد

 هندسة إعادة تطوير التفكير في

 المهنة

استخدام طرائق تحليلية في قياس 

  الهندسة إعادةية  عملأداء

بيان الموارد الالزمة لتقييم 

  هندسة المهنةإعادةعملية 

تحديد واختيار العمليات المرشح 

  هندستهاإعادة

 واألدوات طاراإلتحديد حدود 

 إعادةالمستخدمة في تصميم عملية 

 هندسة المهنة

تحديد التقنيات المطلوبة 

للمعلومات لتلبية احتياجات 

 إعادةعند مراحل تنفيذ المهنة 

 هندستها

تنبؤ بالمعلومات التي تدعم ال

 التغير

تعزيز مقدرة المستخدمين للمهنة 

 في عملية اتخاذ القرارات 

وضع برنامج للسيطرة على 

 الناجمة في حالة فشل األضرار

  هندسة المهنةإعادةعملية 

اكتساب كادر تكنولوجيا 

المعلومات بالمعرفة خصوصا 

في مجاالت العالقات مع 

 لزبائن ا

بيان طبيعة التغير المنشود 

 وتكنولوجيا المعلومات

 النتائج الناتجة عن عملية إرسال

  هندسة المهنة إعادة

 التصميم الجذري للعمليات إعادة

 والمشاركة في تصميم األساسية

  الهندسةإلعادةس الالزمة يالمقاي

بيان دور المعرفة والخبرة 

 إعادةالمطلوبة لتحسين عملية 

 المهنةهندسة 

المساهمة في بناء االلتزامات 

  هندسة المهنةبإعادةالمتعلقة 

وتقييم االستثمارات والعوائد 

 هندسة إعادةالمحتملة من جهود 

 المهنة

 

، جامعة 2010 اعتمادا على اطروحة الدكتوراة للباحثة الشريدة  الباحثإعدادالجدول من : المصدر *

 .بغداد

 

  مراقبة الحسابات إعادة هندسة مهنةخطوات 3-1-5

 * هندسة العملياتإعادة خطواتدية الحظ وجود تعدي والرقابية اإلدارية لألدبياتالمتتبع 

 الباحثين بخصوص بآراءالتالي والمتعلق  ) 7( وفق الجدول على ويمكن توضيح ذلك 

 : مهنة مراقبة الحساباتهندسة إعادة خطوات



  )7 (الجدول 

 *الحساباتمهنة مراقبة  هندسة إعادة خطوات

 

 الخطوات وتسلسلها اسم الباحث  ت
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  2009بل الباحثة ميسون عبداهللا في عام  باالعتماد على البحث المقدم من ق الباحثإعدادالجدول من *     

 .لمجلة بحوث مستقبلية

 -: المحددة من قبل احد الباحثين والمتمثلة باالتي خطواتعتماد على الالوسيتم ا

  )74 ، 2000خوشناو ، ( 



 . االنطالقةإعادة.التحضير للتغيير. الهيكلةإعادة. التصميمإعادة.االستشراق. التفكيرإعادة

 بإعادة المتعلقة خطوات الباحث تمثل غالبية الرأي  حسبأنها إلىويعود ذلك 

 -: بالشكل التالي خطواتحسابات ، ويمكن توضيح تلك الهندسة مهنة مراقبة ال

  Rethinking  التفكير إعادة -1

 تتعلق بتحليل الوضع الحالي والمستقبلي لمهنة مراقبة الحسابات ، خطوة هذه الإن

 العمل الرقابي لمهنة مراقبة الحسابات حيث أداء ودراسة المتغيرات المؤثرة على

 .يمكن تحديد التصور والنواقص المطلوبة من المهنة في ظل التكنولوجيا

ات في  تضمن تحقيق توجيه لمهنة مراقبة الحساباآلتيةعلى األسئلة  اإلجابات إن

 . المعلوماتاظل تكنولوجي

  تكون مهنة مراقبة الحسابات؟أن كيف يجب -1س

 مهنة هندسة مراقبة إعادة في حالة إليه الذي نطمح الشيءهو   ما-2س

 الحسابات؟

 هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ظل إعادةهي النتائج المتوقعة من   ما-3س

 تكنولوجيا المعلومات؟

   Future Visionاالستشراق  -2

 . رؤية مستقبلية لمهنة مراقبة الحساباتبإعطاءتتعلق  خطوةهذه ال

 ، اإلستراتيجية تتعلق بمفهوم االستشراق الذي يعتبر احد المفاهيم فضال عن أنها

الفرص نقاط القوة والضعف و لتحديد (SWOT) تتعلق بتحليل خطوة هذه النأكما 

 أووالتهديدات المواجهة لمتغيرات مهنة مراقبة الحسابات سواء الداخلية منها 

 .الخارجية لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها



 تحدد رغبات وميول الزبائن واحتياجاتهم من الخدمات خطوةذه اله إنفضال عن 

 .تكنولوجيا المعلوماتة مراقبة الحسابات في ظل التي تؤديها مهن

 

   Redesigning التصميم إعادة -3

 التصميم إعادة إلى الثانية حيث تظهر الحاجة خطوة بعدا التأتي خطوةهذه ال

الحسابات بهدف بيان كيفية زيادة نقاط  لمهنة مراقبة األساسيةالجذري للعمليات 

 للتصدي للتهديدات أوالقوة وزيادة قدرة المهنة لالستفادة من الفرص المتاحة 

 يقال األحيانالتغلب على نقاط الضعف ، في بعض ( المستقبلية التي قد تواجهها 

 التصميم إعادة تصميم العمليات ويتم ذلك في إعادة إالهي   الهندسة ماإعادةبان 

 التحسين الجزئي أوالجذري واعتماد االبتكار والتجديد بدال من التطور المرحلي 

 الخالق المبتكر األسلوب السطحية للعمليات واعتمادا على لألموروعدم النظر 

 .والجديد

 التصميم هو تعظيم قيمة العمليات المهنية لمهنة مراقبة إعادة الهدف من إن

 يسبب الهدر والضياع أن كل ما من شانه الةإزالحسابات حيث يتم ذالك من خالل 

 العمليات غير الضرورية وترشيح العمليات إزالة( وتشخيص العمليات 

 ). هندستها إلعادةالضرورية 

  Restructuring الهيكلة إعادة -4

 إجراء ويقصد بها  Reorganizing التنظيم بإعادة األحيانيطلق عليها في بعض 

 األدوار توزيع وإعادة منظمة أليةيكل التنظيمي يرات والتعديالت في الهيالتغ

 .وغيرها ........  والصالحيات والعالقات فيها توالمسؤولياوالمهام 



 يعاد أن المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية لمهنة مراقبة الحسابات البد إن

 أمور تميز عدة أن الهندسة البد من إعادة المهن التي تطبق نإ إذتصميمها ، 

 استخدام خليط من المركزية – خفض الرقابة –دمج الوظائف  ( همهاأ

 تغير معايير – موجه إلى  تحول دور الرقيب المالي من مشرف–والالمركزية 

 بيئة ضمن المهن أداء كل هذه المتغيرات تجرى من اجل زيادة فاعلية األداء

 من ةات المؤداوزيادة رضائهم عن الخدمالعمل الجديدة وتلبية متطلبات الزبائن 

 .قبل تلك المهن

   Preparing For Changير غي للتالتحضير -5

 هندسة مهنة مراقبة إعادة إلجراء السابقة تعد بمثابة التخطيط والتنظيم خطوة الإن

 وتحضيرئة ييرات المهنية تهي قبل الشروع لتنفيذ التغالضروريالحسابات فانه من 

 .الهندسة إلعادة الضروريةالمستلزمات والمتطلبات 

 مكائنوال األجهزةتوفير المستلزمات المادية من ب خطوة تتعلق الإن هذه

 الداخلية للمهنة باألموريتعلق   الالزمة وكل ماواألبنيةوتكنولوجيا المعلومات 

 هندسة المهنة في سبيل تقديم عادة إلبشرية الالزمةوكذلك تهيئة الموارد ال

 جديدة للمهنة من أفكار المناسبة لتقبل ءاألجوا ، وكذلك تهيئة  الجديدةالخدمات

 . والرسمية والقانونيةاألصولية وكذلك استحصال الموافقات إعالميةخالل حمالت 

   Restarting االنطالقة إعادة -6

 إعادةفي هذا المجال يجب المهنة فهندسة  إعادة خطوات من األخيرة خطوةتمثل ال

 أنشطتهاجديدة عن كيفية ممارسة االنطالقة لمهنة مراقبة الحسابات بالصورة ال

 تقديم أو أنشطتها أداء قد تتعرض للتوقف عن إنهاوتقديم خدماتها للغير حيث 

 .خدماتها في الوقت المحدد

لغرض  الختامية لمراقبة وقياس النتائج ومقارنتها بالمخطط خطوةوتستمر هذه ال

 الجديدة ةبة الحيا االنطالقة تعد بمثاعادةإ إن التعديالت المناسبة ، حيث إجراء

 .للمهنة بعد توقفها

 رأي هندسة مهنة مراقبة الحسابات حسب إعادة خطواتجسيد ي  ) 8( ان الشكل 

 -: )8 ( الباحث بالشكل



  )8 (شكل 

 * هندسة مهنة مراقبة الحسابات وفق تكنولوجيا المعلوماتإعادة خطوات

  

 

 ، إعادة هندسة نظم العمل في 1995, باالعتماد على هامر وشامبي   الباحثإعدادالشكل من *

  .74 ، 2000المنظمات ، خوشناو ، 

 

 

 المبحث الثاني

موقف المعايير الدولية والمحلية للرقابة على الحسابات من إعادة هندسة مهنة  مراقبة 

 الحسابات في إطار تكنولوجيا المعلومات
 3-2-1 موقف المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات

 إعادة االنطالقة -6 إعادة التفكير -1

إعادة خطوات  التحضير للتغيير -5 االستشراق -2
هندسة مهنة 

مراقبة الحسابات 
في إطار 

تكنولوجيا 
 المعلومات

 لةإعادة الهيك -4 إعادة التصميم -3



    لعل أهم العوامل التي تساعد على تحقيق اكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية في أداء 

المهام الرقابية المختلفة هو وجود معايير رقابية واضحة تحدد مستوى األداء، يمكن األخذ بها 

لب الهيئات  اغنأها للوصول إلى األهداف الرقابية المنشودة لذا نجد ئوالسير على ضو

وكذالك الكتاب والباحثين في هذا والمنظمات الدولية المعنية بشؤون مهنة مراقبة الحسابات 

سعت جاهدة نحو إصدار قواعد رقابية المجال والمبين البعض منها في المصادر التالية، حيث 

 ها فمنها معايير عامةئالسير على ضوو لحسابات لالسترشاد والعرض بهالتوجيه مراقبي ا

 معايير ميدانية تحدد كيفية تأدية العمل الرقابي وإدارته أوللمراقب تتعلق بالنواحي الشخصية 

مقدمة تمهيدية عن المعايير الدولية للتدقيق والخدمات ذات .(ومعايير أخرى لصياغة التقرير

بة لمحاسلإصدارات المعايير الدولية (،)،الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين2010العالقة، 

رة عن االتحاد الدولي الصاد،2004يد وقواعد أخالقيات المهنة،وأعمال التدقيق والتأك

 2009احمد حلمي جمعة، .د(،)3-2 ،2007الحكومية، يق الدوليةر التدقيمعاي(،)للمحاسبين

مجلة الرقابة ( ،) 97-2006،91البكوع،(،)2009،315علي الذنيبات،.د(،)44،

القاضي (،)20، 2000الناغي،  (،)7-2004،3ركات،إبراهيم ب.د(،)4، 2001المالية،

 ) 15-2005،8جمعة،(،)2010،273،وحدي حامد حجازي.د(،)222-1999،220ودحدوح ،

وانه ألغراض تكنولوجيا المعلومات نالحظ أن الجهات الدولية أصدرت العديد مـن المعـايير              

 -:تتمثل باالتية التكنولوجيا ضمن ستة مجموعات الرقابي

 -:ولىالمجموعة األ



 المعايير الصادرة من قبل لجنة معايير       أمثلتها بمعايير متصلة ببيئة تقنية المعلومات من        تعلقت

م  والتي تـضمن     1997التدقيق الدولية المنبثقة عن االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين  عام           

 )130-125، 1998المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، (-:المعايير اآلتية

 . تقدير المخاطر والرقابة الداخلية-:بعنوان) 400(عيار رقم  م-أ

 . التدقيق في بيئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب-:بعنوان) 401( معيار رقم -ب

 اعتبارات المراجعة بالمنشات التـي تـستعمل مؤسـسات          -:بعنوان) 402( معيار رقم    -ت

 .خدمية

 .االستفادة من عمل الخبير) 620( معيار رقم -ث

 -:المجموعة الثانية

 معايير صادرة عن لجنـة تطبيقـات        هي ايضا تتعلق ببيئة تقنية المعلومات،و   تمثلت بمعايير     

سـبين القـانونيين،    المجمع العربي للمحا  (-:وتشمل المعايير اآلتية  ) IAPSC(التدقيق الدولية   

1998 ،300-325( 

 -:الذي بعنوان) 1001( المعيار الدولي للتدقيق رقم -أ

 )ة أنظمة المعلومات التي تستعمل الحاسوب، الحاسوب الشخصيبيئ( 

 إن هذا المعيار هدفه هو مساعدة مراقب الحسابات على كيفية تطبيق المعيار ألدولي للتـدقيق               

 -:تاليةلمعيار جاء موضحاً النواحي الكما أن هذا ا) 1008(والبيان الدولي رقم ) 400(رقم 

 .  وصف أنظمة الحاسوب الشخصي-



وصف إجراءات األمان والرقابة الهادفة إلى تحسين مستوى أداء نظام الرقابـة الداخليـة                -

 .المتبع

 .حينئٍذ المترتبة على استعمال الحاسوب في النظام المحاسبي والضوابط الرقابية اآلثار  بيان -

-:والذي بعنوان)  1002( المعيار الدولي للتدقيق رقم -ب  

 )تستخدم الحاسوب، أنظمة الحاسوب المباشربيئة أنظمة المعلومات التي (

يبين كما انه    إن هذا المعيار يتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية استعمال أنظمة الحواسيب المباشرة            

 .الضوابط الرقابية لهذه األنظمة

 -:والذي بعنوان) 1003( المعيار الدولي للتدقيق رقم -ت

 )ظمة قاعدة البياناتبيئة أنظمة المعلومات التي تستعمل الحاسوب أن( 

 هدف هذا المعيار هو توضيح جداول استخدام قاعدة البيانات في الرقابة أو بيان مدى تـأثير                

 .قاعدة البيانات على األنظمة المحاسبية المتبعة وإجراءات تدقيق البيانات المالية

 -:والذي بعنوان) 1008( المعيار الدولي للتدقيق رقم -ث

                         )لداخلية، خواص واعتبارات األنظمة التي تستعمل الحاسوب تقدير مخاطر الرقابة ا(

                                                                     )IFA.ISA 

NO1008,1997,p444( 

ات وإجراءات بيئة   يهدف هذا المعيار إلى بيان الهيكل التنظيمي للبيئة التنظيمية وتطبيق المعالج          

، ضوابط تتعلق بتطوير وصـيانة      إداريةضوابط   (اآلتيةيحدد  المعيار الضوابط     الحاسوب كما   

األنظمة، ضوابط تشغيل الحاسوب، ضوابط برمجيات األنظمة، ضـوابط إدخـال وإخـراج             



 هذا المعيار تطرق إلى فحص الـضوابط أعـاله          نأفضال عن    ،)البيانات من والى الحاسوب   

 .وتقييمها

 -:والذي  بعنوان) 1009( المعيار الدولي للتدقيق رقم -ج

 )طرق التدقيق بمساعدة الحاسوب(

برمجيـة  ( اسوب وهي   لقد بين هذا المعيار النوعيين الشائعين من أنواع التدقيق بمساعدة الح          

ام طـرق    هذا المعيار بين كيفية تحديد مجاالت اسـتخد        نأ، كما   )التدقيق، البيانات أالختباريه  

اختيار أدلة اإلثبات الكافية    و إجراءات التدقيق تحديد  خصوصاً عند   لتدقيق بمساعدة الحاسوب    ا

 )426-1998،420ربي للمحاسبين القانونيين، المجمع الع. (والمناسبة

 

 -:المتعلق بالتجارة االلكترونية والذي بعنوان) 1013( المعيار الدولي للتدقيق رقم -ح

 )اليةاألثر في تدقيق القوائم الم(

 مساعدة مراقبي الحسابات وتعزيز ممارساتهم خصوصاً عنـد تنفيـذهم           إلىهدف هذا المعيار    

 .لمهامهم

كما يهدف هذا المعيار إلى تعزيز اإلدراك وتحديد مستوى المهارات المطلوبة مـن مراقـب                

ـ لوجيا المعلومات، فـالمطلوب منـه        بيئة تكنو  أوالحسابات عند تعامله مع  البيئة التقنية         ان بي

 يـار حـدد أهـم األمـور        هذا المع  نإتأثيرات استخدام تلك التقنية على عملية الرقابة، حيث         

 التقنية على عمليـة الرقابـة       هاثرآل إدراكه الواجب على المراقب فهمها جيداً عند        التكنولوجية

 -:والمتمثلة باألمور التالية



)  االنترنيـت (لدولية للمعلومـات    المخاطر المحتملة للوحدة محل الرقابة، استخدامها الشبكة ا       * 

في التجارة االلكترونية وبيان مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية المعتمد وإمكانية مراقبـة هـذه               

 .المخاطر

حدة محل الرقابـة ومـدى      التعرف على مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات على استقاللية الو        * 

 . في تأدية أنشطتهاراريتهااستم

 وتقييم أدلـة اإلثبـات      لتكنولوجيةالتدقيق في ظل تلك البيئة ا     على إجراءات   إمكانية التعرف   * 

 .فيها

 .بيان ضرورة دراسة المراقب لبيئة الرقابة الداخلية* 

ضرورة إلمام مراقب الحسابات باألنظمة والقوانين وسياسات إصدار المعلومات والضوابط          * 

سجيل االلكتروني وإرسال المصادقات، سالمة     التأكد من الت  (األمنية المطلوبة عند تنفيذه لمهامه      

 ).التوقيع االلكتروني

 -:المجموعة الثالثة

 التـابع للمعهـد األمريكـي للمحاسـبيين         ASBالمعايير الصادرة عن مجلس معايير التدقيق       

 -:القانونيين والمتمثلة بالمعايير اآلتية

 -:والذي بعنوان) 80( معيار التدقيق رقم -أ

 )1997عام ) أدلة اإلثبات (31يار  البيئة االلكترونية وقد عدل بالمعقضايا اإلثبات في(

)Moreland,1997,p48-49( 



ى المعلومات االلكترونيـة الهامـة      يهدف هذا المعيار الى إرشاد مراقب الحسابات للوصول إل        

الواجب إثباتها في تقريره كما يهدف هذا المعيار إلى مساعدة المراقب في تدقيق االلتزامـات               

المالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات وبيئة األعمال االلكترونية فضالً علـى تركيـزه علـى               

 -:النواحي اآلتية

 .لخطر الرقابة) المدقق الخارجي( تقدير مراقب الحسابات -

 .مة عملية نقل ومعالجة البيانات االلكترونيةء تحديد مدى مال-

 .كافية تحديد أدلة اإلثبات المالئمة والمناسبة وال-

 -:والذي بعنوان) 94( معيار التدقيق الدولي رقم -ب

 )اثر تقنية المعلومات في دراسة المراقب للرقابة الداخلية عند تدقيق القوائم المالية(

)AilBA, SAS 94,2001( 

 هذا المعيار يهدف إلى بيان كيفية تأثير تقنية المعلومات في نظام الرقابة الداخلية وكيفيـة                إن 

تلك التقنية وبيان أساليبها وانعكاساتها على أنظمة الرقابة الداخلية، فضال عن البيانات            استخدام  

 المتعلقة بذلك

لي كما أن هذا المعيار يبين المهارات التخصصية التي يجب أن يتمتع بها مساعد الرقيب المـا               

ليـة   كيفية صـياغة التقريـر المـالي والكـشوفات الما          كما يبين أو مساعد مراقب الحسابات     

 .االلكترونية

 :المجموعة الرابعة



 والمعهـد الكنـدي     AICPAالمعايير الصادرة عن معهد المحاسـبين القـانونيين األمريكـي           

 )30-28، 2001سرور، ( .)CICPA(للمحاسبين القانونيين 

 -:وتشمل هذه المجموعة المعايير اآلتية

 -:تشمل المعايير اآلتيةر اإلفصاح عن تطبيقات األعمال و معايي-1

 . معيار اإلفصاح الكامل عن السلع والخدمات-

 . معيار الخدمات-

 . معيار االتصال بالزبائن-

نـشطة  الهدف األساس لهذه المعايير يتمثل بعملية التأكد من وجود طرق وأساليب ممارسـة أ             

 .حماية الخصوصيةالتجارة االلكترونية وضمان 

 -: معايير اإلفصاح عن تكامل األعمال-2

وعة معايير تتعلق بكيفية وضع إطار العمل على شبكة المعلومات إضـافة إلـى              تتضمن مجم 

، 2006البكوع،  (.تتعلق باإلجراءات الرقابية المتعلقة بتسجيل القوائم ومتابعتها      تضمنها معايير   

96( 

 -: معايير خصوصية المعلومات-3

الزبـائن وكيفيـة    هي مجموعة من المعايير تتعلق بأساليب التأكد من كيفية حماية معلومـات             

الحواسيب وملحقاتها، قواعـد البيانـات،      (حماية البيانات االلكترونية، وحماية األجهزة التقنية       

 ). نفس المصدر السابق(، )ملفات البرامج

 المجموعة الخامسة



المنبثقة عن االتحاد الدولي للمحاسبيين القانونيين قد       )  IEC(المالحظ ان لجنة التعليم والمتابعة      

 مجموعة من المعايير يستوجب اعتمادها من قبل مراقبي الحـسابات العـاملين فـي               أصدرت

 -:البيئات التقنية واهم هذه المعايير

 والذي بعنوان) 9(معيار إرشادي رقم * 

 )التعليم والتأهيل واختبار الكفاءة والخبرة المهنية للمحاسبيين المهنيين(

 والذي بعنوان) 11(معيار إرشادي رقم * 

 )اهج المحاسبيةة تقنية المعلومات في المنأهلي(

 أوراق عمل  بعنوان* 

 )نية المعلومات للمحاسبة المهنيةتق(

 :المجموعة السادسة

تمثل المعايير الصادرة عن لجنة تقنية المعلومات المنبثقة عن االتحـاد  الـدولي للمحاسـبين                

IFACوتتضمن هذه المجموعة المعايير الستة التالية :- 

/ 3معيـار . تخطيط تقنية المعلومات لتأثيرات األعمال  / 2معيار .دارة امن المعلومات  إ/ 1معيار

خدمات تقنية المعلومات في    / 5معيار. تطبيق حلول تقنية المعلومات   / 4معيار. تقنية المعلومات 

 . ومراقبة تتقنيه المعلوماتإشرافإدارة ، / 6معيار. التسليم والدعم

لتقنية وتـوجيههم   المستخدمة ل راقبي الحسابات في الوحدات     هذه المعايير تهدف إلى مساعدة م     

ابية التـي يجـب أن يؤديهـا        نحو أفضل الممارسات واإلجراءات الفعالة لتنفيذ العمليات الرق       

 .ن بما يتناسب ذلك مع مهنتهموالمراقب

بنظم لتقنية باالحتفاظ   المستخدمة ل  الوحدات   تاإلداركما تهدف هذه المعايير إلى التوجيه الفعال        

 )2006،97البكوع، (.المعلوماتشاملة للرقابة الداخلية وأمن 



  -:في بيئة تكنولوجيا المعلومات المعايير الدولية أهميوضح  ) 8( جدول واألتي 

  )8 (جدول 

 *المعايير الدولية في بيئة تكنولوجيا المعلومات

 المعايير الدولية في بيئة تكنولوجيا المعلومات المجموعة

 )620، 402، 401، 400(المعايير   األولىالمجموعة

 )1013، 1009، 1008، 1003، 1002، 1001(المعايير  المجموعة الثانية

 )94، 80(المعايير  المجموعة الثالثة

 معايير اإلفصاح عن تطبيقات األعمال،معايير اإلفصاح عن تكامل األعمال المجموعة الرابعة

 11 ، 9ت داالمعايير وأالرشا المجموعة الخامسة

                      ITCالمعايير الصادرة عن لجنة تقنية المعلومات  المجموعة السادسة

 )6، معيار5، معيار4، معيار3، معيار2، معيار1معيار (

 85باالعتماد على البكوع ص  الجدول من أعداد الباحث    *

 ) 2003،11القشي، :( رونية هيفي بيئة التجارة االلكتويؤكد البعض بأن المعايير األساسية 

 .معيار الرقابة. معيار اإلجراءات. معيار شبكات الربط. معيار السياسات

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات) العراقية( موقف المعايير الرقابية المحلية 3-2-2

 المقر من قبل مجلـس المعـايير الرقابيـة          *)4(       لقد تضمن دليل التدقيق العراقي رقم       

 Study & Evaluation)م دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية 15/7/2000راقي بتاريخ الع

of internal Control System)  المتعلقـة بالتـشغيل الـذاتي    ) 1( رقـم   ضمن الملحـق



 على بيان مدى دراسة وتقـويم الرقابـة         أكدتللمعلومات المحاسبية فضالً عن أن احد فقراته        

 جراءات الرقابية في حالة استخدام الكترونيات وحاسبات الداخلية  والضوابط وإال

  ملحق هذا الدليل أشار إلـى مجموعـة مـن            إنلمعالجة البيانات المالية وكيفية تشغيلها كما       

 .الضوابط و اإلجراءات الرقابية الواجب اعتمادها من قبل مراقب الحسابات في أداء لمهامه

-:اآلتيةبالصيغة ) 4(تي بينها ملحق الدليل يمكن توضيح هذه الضوابط و اإلجراءات الو  

 إالجراءات الرقابية الضوابط و:أوال

 الرقابية هادفة إلى السيطرة على نـشاطات التـشغيل الـذاتي            واإلجراءات الضوابط هذه   إن

 -:الضوابط و اإلجراءات على األتيللمعلومات كما اشتملت هذه 

 ضوابط و إجراءات تنظيمية و إدارية -1

 : بة على المكونات المادية وغير المادية الرقا-2

  ضوابط وإجراءات لمنع الوصول المباشر للحاسب و البيانات أو الملحقات-3

  ضوابط وإجراءات تطوير وتوثيق أنظمة الحاسب-4

  ضوابط لحماية أنظمة التشغيل الذاتي للمعلومات-5

 

 من أدلة اإلثبات في التدقيق وغيرها مـن          بإصدار مجموعة  1997مجلس المعايير المحاسبية والعراقي عام      *

 .المعايير المحاسبية والرقابية

 ثانياً:- إجراءات الرقابة الداخلية على تطبيقات التشغيل الذاتي للمعلومات



رقابية متعلقة بمجال تطبيق التشغيل الذاتي للمعلومات مـثالً فـي حالـة                  وهي إجراءات 

 .المخزون، الموجودات بأنواعها , األجور استخدام الحاسوب في مجال تطبيق معين ك

 -: وتقسم تلك اإلجراءات بالشكل األتي

 . إجراءات الرقابة على المدخالت-1

 . إجراءات الرقابة على عمليات المعالجة-2

 . إجراءات الرقابة على المخرجات-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثالث

 بة الحسابات في إطار تكنولوجيا المعلوماتاآلثار المترتبة على إعادة هندسة مهنة مراق
 مسالة التعرف على أهم اآلثار المترتبة على إعادة هندسة مهنة مراقبة نأيرى الباحث 

-:الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات يستدعي التطرق لآلثار التالية  

  اثر االلتزامات األخالقية والسلوكية:أوالً

 خصية لمراقب الحساباتتعلق بالسمات الش م اثر:ثانياً

 مهنية اثر الخدمات ال:ثالثاً

  ومدى االلتزام بهااالتكنولوجي اثر المعايير :رابعاً

  اثر البيئة الرقابية:خامساً

 

 : اثر االلتزامات األخالقية والسلوكية:أوالً

     إن جميع المهن كالطب والمحاماة والهندسة وغيرها البد أن يكـون لهـا دليـل ألدائهـا                 

ها االلتزام به وقبوله حرصاً على كرامتها وثقة الجمهـور          ئوكها والذي يتوجب على أعضا    وسل

  ).63 ، 2006التميمي ، . ( بها

وألهمية الدور الذي تقوم به مهنة مراقبة الحسابات فإن سلوك وأخالق مراقب الحسابات يعتبر              

علـى   أداء المهـام   خطورة دور هؤالء المراقبين في   وتنعكسمهنته،   حجر األساس في إنجاح   

 إن جهـات  حيـث خطورة دور المهنة، فضالً عن أن دور وخطورة المهنة قد ازدادت أكثـر      



ن مـن   ي المهنة لغيرها، خصوصاً المستفيد    عديدة تعتمد في قراراتها على الخدمات التي تقدمها       

لمحاسـبين القـانونيين ،     المجمع العربي ل  .( ن وأصحاب الشركات وغيرهم   يخدماتها كالمساهم 

2001 ، 52( 

المتتبع ألدبيات الرقابة والتدقيق واألدبيات اإلدارية األخرى يالحظ وجود تعاريف عديـدة            إن  

 -:لاللتزامات األخالقية أهمها األتي

  )180 ، 2001حاسبين القانونيين، المجمع العربي للم( . المبادئ األساسية للسلوك-1

ما في ذلك األخالقيات    نة مراقبة الحسابات ب    دراسة المبادئ والقواعد األخالقية لممارسة مه      -2

المتعلقة بدراسة المشكالت والنظريات التطبيقية والقيم والمعايير ، وكيفيـة تطبيـق            التطبيقية  

   )2 ، 2006جمعة ، .( ياقات معينةللنظريات والمفاهيم القيمة في س

التي تستلزم مـن     مجموعة األصول والقواعد المتعارف عليها عند أصحاب مهنة التدقيق و          -3

مراقب الحسابات سلوكاً معيناً يجب أن يلتزم به للمحافظة على مهنته وشرفها الن اإلخالل بها               

  )6 ، 2007ني ، يأرد(ليها عاًيعتبر خروج

 مجموعة مبادئ تمثل قيماً أخالقية تعد مقاييس للسلوك المهني وقواعـد تمثـل الـصفات                -4

 بها عند ممارسته أعماله أو عند تعامله مع الغيـر أو            السلوكية التي يتعين على العضو التحلي     

  )9 ، 2005بهجت ، .( مع زمالئه في المهنة

تأسيسا على ما سبق يتضح أن االلتزامات األخالقية لمهنة مراقبة الحسابات تتعلق بمجموعـة              

الحكـم  المعايير التي تحكم السلوك واألخالق المهنية وااللتزام بها و خالل تلك االلتزامات يتم              

 .على التصرفات الشخصية للمراقبين من اجل المحافظة على شرفها وكرامتها



مـن لـدن الهيئـات       مراقبة الحسابات تشهد تطوراً هائالً    أخالقيات مهنة   يشير الواقع إلى أن     

) FASB,ALCPA,IASB,IFAC(والمنظمات الدولية المعنية بشؤون تدقيق الحـسابات مثـل          

 .وغيرها... لجنة تكنولوجيا المعلومات، لجنة التعليم، لجنة األخالقواللجان المنبثقة عنها مثل

وتزداد أهمية االلتزام باألخالقيات الرقابية مع ازدياد أهمية استخدام تكنولوجيـا المعلومـات             

 ، المهـن    وعلى كافـة المـستويات اإلداريـة للوحـدات واألنظمـة المهنيـة، القطاعـات              

سواء  وما ترتبط به من عناصرها       وفق تلك التكنولوجيا   علىوغيرها، والتي تعمل    ..........،

 متعلقـة   ما يتصل بها أيضاً مـن مـشكالت        اتصاالت أو تجارة الكترونية أو انترنيت و       أكانت

 .نتهاكات وغيرهاالتزوير واالنحرافات وحاالت المخالفات واالحتيال والابحاالت الغش و

خذ بعين االعتبار مجموعة خاصـة مـن         ضرورة األ  ام تكنولوجيا المعلومات ترتب   استخدإن   

الرقابة الداخلية  سواء أكانت متعلقة ب    د بها األحكام والمعايير األخالقية والسلوكية التي يجب التقي      

عبـاس والفـضيلي ،     ( .أم غيرهـا  .....علومات الناتجة عنها  للوحدات والعمل على تحقيق الم    

2001 ، 349(  

 شـركة  163م إلى أن عينة مكونة من   2006ام  أشارت إحدى الدراسات ع   على سبيل المثال    و

تعرضت الختراقـات   % 62أن منها   ) عينة دراسية  (كنولوجيام تستخدم الت  1998أمريكية عام   

تعرضت لحدوث خسائر مادية بليغة نتيجة اختراقات امن        ) الشركات(منها  %51الحاسوب وان   

علـى  (ير مـشروعة    منها تعرضت مواقعها الختراقات غ    % 20المعلومات واالتصاالت وان    

 )147 ، 2006البكوع ، .(  مليون دوالر123وبلغت خسائر القرصنة ) االنترنيت



 هناك ضرورة بالغة لألخذ بااللتزامات األخالقيـة والـسلوكية   نأفي هذا المجال يرى الباحث    

ودراستها وبيان أثرها خصوصاً في مجال إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات حيـث يـزداد               

 .بالجانب األخالقي في تدقيق الحسابات وفي صياغة تقرير مراقب الحساباتاالهتمام 

عدم االلتزام األخالقي كان سبباً في انهيار بعض الشركات الغربيـة العمالقـة             فضال عن أن     

  Anronمثل شركة 

لتدقيق الحسابات وإفالس بعض الشركات األخـرى مثـل         ) أندرسون(للطاقة وشركة   ) انرون(

 والتي كان احد أسبابها تأييد مراقب الحسابات المـسؤول عـن            WorldComشركة ورلدكوم   

تدقيق حساباتها عن صحة البيانات المنشورة في تقاريره والتي تثبت التزام الـشركة بتطبيـق               

 .المبادئ المحاسبية عليها وأسباب إدارية أخرى

خالقي لمهنة مراقبـة  كما أن انهيار شركتي ارنون وأندرسون كان سببه يتعلق بعدم االلتزام األ  

ليات اإلفصاح عن القيـاس المحاسـبي الخـاص         آ شركة ارنون لم تتقيد ب     نإالحسابات حيث   

بالشركات ذات األهداف المحددة والتي تبعها تواطؤ مدقق آرثر أندرسون بعدم اإلبـالغ عـن               

 ذلك التواطؤ، وإصداره تقريراً نظيفاً مما دعا المشرع األمريكي بإصـدار بعـض القـوانين              

 )2005،126ألقشي، .( تحكم المؤسسيالمتعلقة بحكومة الشركات أو قوانين متعلقة بال

  أثر يتعلق بالسمات الشخصية لمراقب الحسابات:ثانياً

حب العمل وإنمـا    إن مسؤولية مراقبي الحسابات ال تقتصر على تلبية احتياجات الزبائن وصا          

لمجتمـع فالمـستثمرون والـدائنون       دور بارز فـي ا     ا المصلحة العامة أي أن له     علىتشتمل  

خصوصاً تقاريرهم وأرائهم   على  وأصحاب العمل والشركات وغيرهم كالجمهور مثالً يعتمدون        



إذا كانت تقارير الكترونية فعالة وفي كافـة المجـاالت مثـل أعمـال الـضرائب، الـسلوك           

 .وغيرها..... ،اختيار طرق اإلفصاح، والتصرفات ،الخدمات المقدمة، القياس 

التـي تعـزز الثقـة      و دور السمات الشخصية لمراقب الحسابات       بيانحوى هذا األثر يتعلق ب    ف

والمصداقية بالقوائم والتقارير المالية في ظل تكنولوجيا المعلومات وفي حالة إعـادة هندسـة              

 -:في سبيل الحسابات ةمهنة مراقب

 .ه لمهامهئ دوره في أدافعيلالمساهمة في ت* 

 .فجوة المصداقية الحاصلة في التقارير الماليةالمساهمة في تقليل * 

 .بغية تحسنهلمراقبة الحسابات  المهني ألداءأمراقبة جودة * 

 - :اآلتية تتعلق بالنواحي وهذه السمات

 .المعرفة المهنية لمراقب الحسابات: أوال

 .االستقالل المهني لمراقب الحسابات: ثانيا

 .ابات القانونية لمراقب الحسالمسؤولية: ثالثا

 .جودة األداء المهني: رابعا

 

 -:المعرفة المهنية لمراقب الحسابات: أوال

 -*:تتعلق المعرفة المهنية بالنواحي التالية

 .الثقافة المهنية .التدريب المهني. التعليم المهني. األخالقيات

 



 -:يمكن االستزادة بخصوص النواحي المشار إليها عن طريق المصادر التالية*

 . ،أطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل2006ع ،  البكو-1

 . ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل2007 الراوي ، -2

 ، العالقة بين المسؤولية القانونية لمراقب الحسابات وعملية جودة التـدقيق ، المعهـد               2010 الزبيدي ،    -3

 العربي للمحاسبين القانونيين فرع الموصل ، شهادة المحاسبة القانونية 

 

 -:االستقالل المهني لمراقب الحسابات: انياث

تتعلق بكيفية تخفيض وإزالة فجـوة المـصداقية فـي القـوائم            فأما االستقالل المهني للمراقب     

والتقارير المالية من خالل دراسة دوره في تحقيق ذلك النجاح،حيث انـه يتعلـق بـالنواحي                

  -:اآلتية

كيفية المحافظـة علـى     . سبل تطوير االستقالل  .  االستقالل تدعيم سبل   . سبل تفعيل االستقالل  

 .ذلك االستقالل

 -:المسؤولية القانونية لمراقب الحسابات: ثالثا

 الطرف المتضرر فقد يكون هذا      أساس القانونية لمراقبي الحسابات على      المسؤوليةحيث تبوب   

 . المجتمع أو الطرف الثالث أوالطرف هو الزبون 

 : )9( وفق الشكل على ية لمراقبي الحسابات  القانونالمسؤوليةويمكن تحديد 

  )9 (الشكل 

 * القانونية لمراقبي الحساباتالمسؤولية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . الباحثإعدادالشكل من *

 الذين ليس لهم الحق في االطالع على العقد المبرم بين مراقب الحسابات             األشخاص/ يقصد بالطرف الثالث  **

 ). الدائنون ، المقرضون ، المصارف ، المستثمرون ، الجمهور  ( ثلتهمأموالجهة محل الرقابة ومن 

 

  : )10( نونية للمدقق كما في الشكل كما حدد احد الباحثين خريطة لتدفق المسؤولية القا

  )10 (شكل 

 *خريطة تدفق المسؤولية القانونية للمدقق

المسؤولية 
القانونية 
لمراقب 
 الحسابات

مسؤولية مراقب الحسابات تجاه 
الزبائن

مسؤولية مراقبي الحسابات 
**تجاه الطرف الثالث

 المسؤولية الجنائية

في ظل القانون العام 
في ظل التشريعات 

 القائمة
في ظل اللوائح 

 والقوانين



 

 

 

 بعنوان 2003 لعام هالدكتورا أطروحة، عن مادا على زياد جمال ابراهيم اعت الباحثإعدادالشكل من *

 .من وجهة نظر الفئة ذات العالقة ببيئة التدقيقعوامل المؤثرة في جودة التدقيق ال

 -:جودة األداء المهني لمراقب الحسابات: رابعا

البداية

خطا أو 
غش غير 
مكتشف

 هام

ول التفاف ح
الرقابة واالفتقار 

للعناية

هل طبقت 
إجراءات 
اثباتية

هل المدقق 
متواطئ

االفتقار للحد األدنى من 
 العناية المهنية

إهمال 
 جسيم

التلفيق 
 غش المتعمد

االفتقار 
للعناية 
المهنية 
المعقولة

إهمال 
 عادي

 مهنية ةنهاي
 معقولة

 عدم إهمال

ال

نعم

نعم

نعم

ال

ال



بـة للجـودة فهـو       نظرا لتعدد الجهات الطال    األبعاد المهني مفهوم متعدد     األداء جودة   نأفنجد  

  مهنة مراقبة الحسابات أهدافضمانة لقيام مراقب الحسابات في تأدية مهامه فيما يحقق 

 :االتي ب المهني األداء جودة أبعاد وتتمثل

. واألمانة الحياد   .المهارات والكفاءات . شرافواإل التوجيه   .التطوير المهني .  المهنية المتطلبات

 .لاألعماتوزيع . القبول واالستمرار

 : اثر الخدمات المهنية:ثالثاً

 : ناحيتينإلى األثر  ويبوب هذا 

تم التطرق إلى الخدمات المهنية التقليدية في الفصل األول         .(تقليديةاثر الخدمات المهنية ال    -1

 )من هذه األطروحة

 :اثر الخدمات الجديدة -2

رقابـة   لقد تأثرت خدمات مراقب الحسابات للزبائن من خالل تطوير مـداخل ممارسـة ال             

وإعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات فكان التأثير معنياً علـى              

 إلـى   قيق المستمر إضافة  إتباع الوحدة محل الرقابة للتدقيق المتكامل لتقنية المعلومات والتد        

 إضـفاء خدمات جديدة أهمها خدمات إضفاء الثقة على موقع الزبون في االنترنيت وخدمة             

 .قة لنظم الزبونالث

 الخدمات المهنية الجديدة التي تأثرت بإعادة هندسة مهنة مراقبة الحـسابات فـي ظـل                نأأي  

، )78م،  2004علـي وشـحاتة،   (،  )87-83م،  2005لطفي،   (-:تكنولوجيا المعلومات  هي   

)Arens,2005,6( ،) ،717م، 2003حماد( ،)(Bedeian,1993,75 ،)Daft,2003,80( 

 .وتشمل األنواع التالية من الخدمات * خدمات التأكيد-1

خـدمات التأكيـد علـى بـاقي أنـواع          . خدمات التأكيد لتقنية المعلومـات     .خدمات التصديق 

 .**خدمات عدم التأكيد. المعلومات



 .يمكن الرجوع إلى المصدر التالي لالستزادة حول التعرف على تلك الخدملت وماهيتها ، سماتها ، أنواعها*

**Arens , 2005 , p 4-9 

 . خدمات إضفاء الثقة في المواقع-2

 . خدمات الثقة في النظام-3

 . خدمات التدقيق المستمر-4

 . خدمات التدقيق المتكامل-5

 . خدمات الرقابة على أمن المعلومات-6

 -:بالصيغة اآلتيةثر على تلك الخدمات وكان األ

لب علـى خدمـة معينـة مـن          التأثير في الطلب على تلك الخدمات، والمالحظ ازدياد الط         -أ

 الثقة علـى    إلضفاءالخدمات أعاله دون أخرى فتالحظ مثالً ازدياد الطلب على خدمات التأكيد            

موقع االنترنيت فضالً عن إمكانية تضييق الفجوة الحاصلة نتيجة التزامن الكبير فـي إعـداد               

ـ           ة فـي إمكانيـة     األفراد المستخدمين لالنترنيت وإعداد المشترين المنخفضة نتيجة عـدم الثق

 .المعلومات المطلوبة لحاالت الشراء بالنسبة للزبائن

 التأثير الثاني يتعلق بازدياد الطلب على خدمات الرقابة على امن المعلومـات فـي ظـل                 -ب

الحاسوب والشبكات ونقل المستندات االلكترونية والرقابية على بـرامج التطبيقـات الجـاهزة             

 .وخدمات االنترنيت

حيث نالحظ أن العديد      *بازدياد الطلب على خدمات التدقيق المستمر      ثالث يتعلق  التأثير ال  -ت

من الوحدات تنشر قوائمها المالية المرحلية والسنوية عبر االنترنيت وبـشكل مـستمر ممـا               



استدعى واستوجب اعتماد التدقيق المستمر لعدم كفاية التدقيق التقليدي الـسنوي وإجـراءات             

 .محاسبة الفورية والمستندات االلكترونيةسرية تتماشى مع نظم ال

 إن عملية تقديم خدمات ذات تكنولوجيا عاليـة وحديثـة           -: التأثير على العمليات التشغيلية    -ث

يتطلب استخدام أساليب حديثة تتناسب مع التغيرات التكنولوجية واسـتخدام عناصـر بـشرية              

تطـوير مهـاراتهم    ) هؤالء العناصـر  (كفوءة ومؤهلة تأهيالً علمياً وعملياً، كما يتطلب منهم         

هم في التقرير عن    ومعرفتهم بما ينسجم واحتياجاتهم نحو تكنولوجيا المعلومات، فضالً عن دور         

 البيانات المالية المنشورة الكترونياً واالبتعاد عن تقـديم معلومـات مـضللة           ةمصداقية وموثقي 

 .لمستخدميها

ستمر   التدقيق اخدماتلالستزادة بخصوص التعرف على  * ى المصد    وفجوات لم الي   يمكن الرجوع إل ين  (ر الت أم

 .)، مراجعة وتدقيق نظم المعلومات، الدار الجامعية، اإلسكندرية2005السيد لطفي، 

 :ة ومدى االلتزام بهااثر المعايير التكنولوجي: رابعاً

مـات  في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات وبسبب االنتشار الواسع والسريع لتكنولوجيـا المعلو           

 هناك تأثيرآن نالحظ 

 كنولوجيـة أن اغلب المعايير الت   نجد  في هذا المجال     على مهنة مراقبة الحسابات ف     واسع وكبير 

 الصادرة تساعد

رهـا أو إعـادة     الخدمات التي تقدمها هذه المعايير للمهنة خصوصاً في حالة تطوي         في ازدياد   

ـ معال نالحظ أن حيث  هذا الفصل   لباحث بيانها في المبحث الثاني من       لهندستها والتي سبق     ار ي

اثر التجارة االلكترونية علـى وحـدة       (الذي كان بعنوان    و) 1013( رقم   للتدقيق الدولي   التأكيد

المتعلقـة بالتأهيـل العلمـي والعملـي        األخرى  القوائم المالية فضالً عن المعايير التكنولوجية       

لة تشغيل البرامج أو فـي حالـة        لمراقب الحسابات في حالة استخدام الحاسوب مثالً أو في حا         



 ، كان لها اثر ملموس وواضـح فـي          وغيرها.......لى شبكة االنترنيت    الدخول والفحص ع  

 .ازدياد تلك الخدمات

 التي سوف تتأثر بإعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات         كنولوجياضالً عن أن اغلب المعايير الت     ف

 ال  أملمتغيرات الداخلية والخارجية للمهنـة        في ظل تكنولوجيا المعلومات سواء كانت متعلقة با       

 -: والمتعلقة بالسمات الشخصية لمراقبي الحسابات والمتمثلة بالجوانب اآلتية،

 )5، 2005لطفي،(: الموارد البشريةجانب  -أ

 .معايير االختيار للمراقبين من ذوي الكفاءة والسمعة والخبرة* 

 .معايير التأهيل، معايير تحديد األلقاب* 

 . معايير سهولة االتصال*

 .معايير المعرفة المهنية* 

  ) 25-1، 2006العنقري والغامدي، (  :فيما يخص المتغيرات القانونية واالقتصادية -ب

 القـانوني    بإطـار العمـل    ممعايير التزام الزبائن باألنظمة والقـوانين الـسائدة والتـزامه         * 

 . تجاههاهموالتكنولوجي وردود فعل

معدالت النمو االقتـصادي، هيكـل      (  مثل   صاديةقتالعوامل ا ال أثرت بها    وجيةكنولمعايير ت * 

الطاقة المتاحـة، الكلـف     االستثمارات، معدالت الفائدة، معدالت التضخم، مستويات البطالة،        

 . ، وبشكل غير مباشر أثرت على مهنة مراقبة الحسابات)واألسعار

 )155، 2006البكوع، ( : فيما يخص المتغيرات االجتماعية-ت



معايير تضارب المصالح والجهات المستفيدة من المعلومات التي تنتجهـا المهنـة التـي                  

البنوك، الدائنون،  (  خارجية ومنها  أمتتضمنها القوائم المالية، سواء أكانت هذه األطراف داخلية         

 ).وغيرهم...........المنافسون، المجهزون، الزبائن، حصة األسهم، المجتمع،

  -:*ص االلتزامات األخالقية والسلوكيةفيما يخ  - ث

 -:تمثلت بالمعايير األخالقية والسلوكية الصادرة عن

األمانة واالسـتقاللية الموضـوعية،     ( االتحاد الدولي للمحاسبين المتضمنة للنواحي الثالثة        -1

 ).الكفاءة المهنية والعناية، السرية، السلوك المهني

 . لجنة معايير المحاسبة الدولية-2

 .IFAC قواعد السلوك األخالقي الصادرة عن -3

فأبعاد جودة األداء المهني لمهنة مراقبة الحسابات المبينة سابقاً ضمن هذه الفقـرة ال تتحقـق                

عامـة،  (بدون االلتزام بالمعايير المهنية وسواء أكانت معايير مهنية متعارف عليهـا للمهنـة              

 . معايير للرقابة النوعيةم، أ**)ميدانية، تقرير

 -:ويتم التأكد من االلتزام بالمعايير التكنولوجية عن طريق إتباع الخطوات التالية    

 . التحقق من جودة األداء المهني لمراقب الحسابات-1

 :للتعرف عن ماهية االلتزامات األخالقية بشكل تفصيلي يمكن الرجوع إلى المصدر المبين أدناه*

مات األخالقية لمهنة المحاسبة في تحقيق اإلبداع المحاسبي، رسـالة          دور االلتزا م  2007شيماء محمد سمير ،    

 .الموصل ر،جامعةماجستي
ا إالمعايير المهنية لمراقبة الحسابات والمتعارف عليها هي         ** ة     م ة أو ميداني ستطيع          او  عام ايير ي ذه المع ر ه  تقري

داء مراقب الحسابات وبيان مدى آفاءته،       تقييم أ   الغير من   آما يستطيع   من خاللها،  هئمراقب الحسابات من تقييم أدا    
ة    فأما معايير الرقابة النوعية لمكاتب الحسابات        ة، الموضوعية، إدارة       : ( تتضمن العناصر التالي االستقالل، األمان

 .)األفراد، أداء نوعية التدقيق، المتابعة، مراجعة أعمال الزبائن، قبولها واستمراريتها

 .ل العاملين بمكتب مراقب الحسابات تنفيذ إجراءات التفتيش من قب-2



خر للتأكـد  آ ويتم بواسطة مكتب مراقبة حسابات Peer Review  * فحص وتدقيق النظير-3

 .ةجود التزام المكتب األول برقابة المن

 . التعليم المستمر-4

 . تعاقب الشركاء في مكتب مراقبة الحسابات-5

 اثر تكنولوجيا المعلومـات علـى       أن إلى أشاروفي هذا المجال الذي يؤيده الباحث ان البعض         

 إعداد على معايير التدقيق العامة والميدانية ومعايير        باألثرالمعايير الرقابية التكنولوجية يتمثل     

 .التقارير

 - :ة التاليلصيغة على المعايير العامة تكون بالألثرفبالنسبة 

  العلمية والعملية لمراقب الحسابات األهليةمعيار توفر  -

روري توافر قاعدة من المعرفـة      ضانه من ال  ويتفق الباحث في ذلك على       البعض   ؤكد   ي

 األساليب للحصول على الخبرة الكافية لالستفادة من        والتأهيلالمهنية المشتقة من التدريب     

( .بكفاءة وفاعلية وتميز فـي التـدقيق       مهامه   أداءالحديثة لنظم تدقيق الحسابات تمكنه من       

  )226-220  ،1999كامل ، 

 معيار االستقاللية  -

 مراقب الحسابات يكـون مـستقال فـي شخـصيته     نأ هذا المعيار يؤكد على  نأالمالحظ  

ة ، فإعـاد  يع األطراف يتعلق بإجراءات عمله باعتباره حكما عادال بين جم        وتفكيره وكل ما  

 )1991،21،القاضي(هندسة مهنته تتطلب ذلك

 ذل العناية المهنية المالئمةبمعيار  -



هذا المعيار على ضرورة بذل مراقب الحسابات العنايـة المطلوبـة فـي االلتـزام               يؤكد  

 يرى البعض انه عند     كماافظة على مستوى مميز لمهنته ،        معين بهدف المح   أداءبمستوى  

  التدقيق في بيئة نظم المعلومات المستخدمة

ي أو مراقب حسابات من قبل  قانون محاسب  تدقيق العمل الذي قام بهPeer Reviewر ييقصد بتدقيق النظ*

 للتأكد من تطبيق نظام رقابة الجودة وكذلك تحديد فيما إذا كانت خرآمحاسب قانوني أو مراقب حسابات 

 .مكاتب التدقيق قد وضعت أو صممت سياسات وإجراءات لتطبيق رقابة جودة وقامت بتنفيذها خالل الممارسة

 

عتباره المدقق الخارجي بذل عناية مهنيـة        للحاسبات االلكترونية على مراقب الحسابات با     

  )230 ، 1999 كامل ،  (-:األتي إتباعهفي حالة مالئمة ، ويستطيع ذلك 

 .التخطيط والتصميم والتنفيذ الجيد . 1

 . الرقابة الداخلية في  بيئة تكنولوجيا المعلوماتإجراءاتو الفعال مالتقيي . 2

 .  عند التدقيقكأداةاستخدام الحاسوب  . 3

 

 : البيئة الرقابية أثر:خامساً

تتـأثر  يجب أن  العناصر التي ىإحد تعتبر خارجيةأو داخلية  سواء أكانت    البيئة الرقابية    إن  

 بيئة متغيرة   سواء أكانت ه هندستها وكذلك نوع هذه البيئة       بها مهنة مراقبة الحسابات عن اتحاد     

 .وغيرها.... بيئة تكنولوجية؟ بيئة سوق مالي؟ بيئة أعمالمأ

كما أن التأثير سـيمتد     .ة الداخلية والخارجية للمهنة ستؤثر وتتأثر بإعادة هندسة المهنة         البيئ إن

أو متوسط التعقيـد أو كبيـر        على نوع البيئة التكنولوجية فقد تكون بيئة تكنولوجية اقل تعقيداً         

 .التعقيد



ية معقدة  ط أو بيئة تكنولوج   متوسبسيط أو   كن بيئة تكنولوجية ذات تعقيد تكنولوجي           ومهما ت 

 .ينعكس أثره على إعادة هندسة المهنة في ظل تكنولوجيا المعلوماتس كله فان ذلك

مراقبة وفي هذا المجال يقترح الباحث شكالً يبين فيه التأثيرات المختلفة بإعادة هندسة مهنة                 

 هندسـة مهنـة مراقبـة       إعادة على   التأثيراتتتضح تلك   حيث  الحسابات حسب وجهة نظرة،     

 -: المعلوماتاتكنولوجي إطارفي الحسابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  )11 (شكل 

 

 اتكنولوجي إطار هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إعادةترتبة على م الالتأثيرات

 * المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصل ،جامعة الم2002 اعتمادا على رسالة ماجستير الهاشمي،  الباحثإعدادالشكل من *
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  -:تمهيد

 أهـم  على وواضح محدد بشكل التعرف من البد الحسابات مراقبة مهنة هندسة إعادة اجل من

 مـن  مواجهتها أو استغاللها وكيفية المتغيرات هذه وماهية والخارجية الداخلية البيئية متغيراتها

 أفضل وتقديم المعلومات تكنولوجيا وجود ظل في خصوصا للمهنة عاِل مستوى إلى الوصول

  .المهنية الخدمات

 -:اآلتية المباحث إلى الفصل تقسيم تم فقد ذلك تحقيق إلى ووصوال

 

 .الحسابات مراقبة لمهنة الداخليةالبيئية  المتغيرات/ األول المبحث

 

 .الحسابات مراقبة لمهنة الخارجيةالبيئية  المتغيرات/ لثانيا المبحث

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 األول المبحث

 الحسابات مراقبة لمهنة الداخليةالبيئية  المتغيرات

 

  الداخلية البيئة مفهوم 4-4-1

  المعلومات تكنولوجيا ظل في الحسابات مراقبة لمهنة الداخلية البيئة متغيرات 4-4-2

 

 - :الداخلية بيئةال مفهوم 4-4-1

 ألنـشطتها  المنظمـات  ممارسة في تؤثر التي العوامل مجموعة على يطلق مصطلح البيئة    

 ) 94،48، ريفش(  -: أجزاء ثالثة إلى البيئة مفهوم تجزئة تم حيث ، المختلفة

 .العامة البيئة -1

 .الخاصة الخارجية البيئة / المهمة بيئة -2

 . الداخلية البيئة -3



 العامـة  فالبيئـة  غيرها عن تميزها وسمات خصائص أعاله المذكورة اتالبيئ من نوع ولكل

 مـستوى  تعكـس  المهمـة  بيئة أن حين في بالمنظمة المحيطة بالعوامل تسميتها على اصطلح

 والـسلعي  والخـدمي  الـصناعي  المنظمـة  بنشاط المتصلة الخارجية البيئة في المنظم العمل

 .المنظمات ومدخالت بمخرجات مباشرة لةص ذات بأطراف تتصل بأنها البيئة هذه وتختص

 وأدائهـا  المنظمة على المؤثرة الداخلية القوى تمثلف المنظور هذا وفقعلى   الداخلية البيئة أما

 اختلفـت  فقـد  ومـستوياتها  بالعوامل يتعلق فيما أما ، داخليا تأثيرها ويكون مباشر نحو على

 ةثالثل المثال نجد إن مستوياتها حددت ب      فعلى سبي  ، تحديدها في والكتاب الباحثين نظر وجهات

 ، التنظيميـة  تحـدا للو الفنيـة  بالخـصائص  متمثلـة  الوظـائف  مستوى األول: مستويات

 األفـراد  وعالقـة  اإلداريـة  والمهـارات  الفنيـة  ةيفبالخل عنها معبرا األفراد مستوى/الثاني

 القـوى  تـوافر  و اخلالمتد الفردي السلوك أنماط و األهداف النجاز وااللتزامات والجماعات

 التكامـل  وعمليات التنظيمية األهداف يشمل التنظيمي/الثالث والمستوى األعمال النجاز المهيأة

 إن الباحث يرى وفي هذا المجال   ، خدماتها و الوحدة منتجات وطبيعة والجماعات األفراد بين

  .للوحدة الداخلية القوى عن تعبر ذكرها السابقة الثالثة المستويات

 وتتـضمن  ضعف أو قوة نقاط إال هي ما للوحدة الداخلية البيئة نأ إلى آخرون ينظر حين في

 والمـصادر  التنظيمـي  بالهيكـل  وتتمثل العمل فيه يتم الذي اإلطار أو المناخ تشكل  عوامل

 بالتقنيـة  تتمثـل  فنيـة  وجوانـب  التـشريعية  والقواعد التنظيمية الثقافة عن فضال التنظيمية

 الهيكـل  مـن  جزءا البعض يعتبره الذي الحجم عامل إلى باإلضافة اآللية ودرجة المستخدمة

  . التنظيمي

 التـي  الداخلية البيئة خصائص عن المعبرة الظواهر من التنظيمي المناخ اعتبار من وانطالقا

 ضـمن  الداخليـة  البيئة عوامل بأن البعض حدد فقد النسبي والثبات باالستقرار تتسم أن يجب



 الرسمية ،درجة السلطة تمركز درجة ، المنظمة حجم( :باالتيتتمثل  و التنظيمي المناخ ظاهرة

 التعقـد   درجـة  ، الرسـمية  درجة ، القرارات اتخاذ في األفراد بها يشعر التي الحرية ،درجة

  )1998،8الجرجري،. () األهداف اتجاهات ، والتنظيمي التقني

 نظـر  وجهات تباينيات الرقابية وجود    المتتبع لألدب  يالحظ الحسابات مراقبة مهنةوبخصوص  

 - : هيفيالتعار هذه واهم الداخلية البيئة مفهوم تحديد في والكتاب الباحثين

 يمكن التي الوحدة حدود ضمن تقع التي المتغيرات كل بأنها الداخلية البيئة البعض عرف -1

 .العليا  قبل إدارتهامن عليها السيطرة

 بـإدارة  الخاصـة  التنظيمات مع الوحدة داخل تعمل يالت القوى بأنها آخرون عرفها بينما -2

 الواجـب  النقـاط  جمعـي    بشكل تحدد والتي ذاتها الوحدة من تنبثق والتي التنظيمي األداء

 )  Cenfro & Peter,1995,36.(رعايتها من تمكنها والتي تعزيزها تقويتها أو

 علـى  والمؤثرة وحدةال حدود داخل يحدث ما كل بأنها الداخلية البيئة آخرون عرف بينما -3

 )11,2000، الحمداني.(األعمال ألداء واإلجرائية الفنية بالنواحي وتتمثل داخليا الوحدة

 بمتغيرات المتعلقة التمويلية   أو التشغيليةالبيئة    (بأنها الداخلية البيئة يونس صفي حين في -4

 Focl  (كمـة المح بالبيئة األحيان بعضعليها في  ويطلق التنظيمي التحكم نطاق تحت قعت

Environment (،  الخاصـة  والبيئـة  العامة البيئة من كل حولها ويتمحور. )  ، يـونس 

1994 , 48 (  

 األنـشطة  ختلـف مو والموجودات نوالعامل  (أنها على الداخلية البيئة آخرون يعرف كما -5

  )35 ، 1993 ، والعتيبي عقيلي (. )للوحدة القانونية الحدود ضمن

 متاحة وإمكانيات عوامل مجموعة إال هي ما الداخلية البيئة نأ يتبين سبق ما على      تأسيسا

 تلـك  واسـتراتجيات  أهداف على كبير حد إلى مؤثرة مستقبلية إمكانات و)  بشرية – مادية( 



 فضال الوحدات من غيرها عن تميزها والتي للوحدة الداخلية الصورة تمثل نهاإ حيث ، الوحدة

  .بها اصةالخ الهوية تمثل أنها عن

 -:المعلومات تكنولوجيا ظل في الحسابات مراقبة لمهنة الداخلية البيئة متغيرات 4-4-2

 الداخليـة  البيئـة  متغيـرات  تصنيف حول  اإلداري المجال في والكتاب الباحثين أراء تعددت

ن أ كمـا    ، التنظيميـة  الخـصائص )  الثقافة  ، الموارد ( تشكل أنها على اآلراء تلك وأجمعت

 عـن  فـضال  الحسابات مراقبة لمهنة الفنية والمهارات العقلية المعارف مجموعة تمثل فةالثقا

 188 ،2005 ، الهوش :( باالتي والمتمثلة المهنة تهيكل التي والتطبيقات الممارسات مجموعة

 الماليـة  البيانـات  وإعـداد  األساسـية  المحاسبة،   نيالقانوني للمحاسبين العربي المجمع ( ،) 

،2001، 36( 

 . المهنة ضمن العاملة الوحدات خالل من وفئاته شرائحه بكافة الجمهور إلى تقدم  -

 المهنـة  أعـضاء  وتـصرفات  سلوك تحكم التي واألخالقية السلوكية القواعد  من مجموعة  -

 .المهتمين بين العالقة وتنظم

ـ  فـي  للعاملين والخبرة والمهارة والعملي العلمي التأهيل من ياكاف قدر توفر  -  بغيـة  ةالمهن

  .مهامهم أداء على نقادري جعلهم

 المهنـة  وجـود  يدعم الذي المتخصص الفكري اإلنتاج تمثل التي المهني األداء مستويات  -

 .            أصولها ويرسخ

 تكنولوجيـا  ظـل  فـي  الحسابات مراقبة مهنة لبيئة الداخلية المتغيرات حدد آخرون          لقد

 - :باآلتي المعلومات

  .المهني األداء جودة .المهني االستقالل .التنظيمية الثقافة .وجودتها ريةالبش الموارد



 وهـو تقانـة     اً أساسي اً أخر يعتبره متغير   ا أكد احد الباحثين انه يمكن إضافة متغير             بينما

   ،المعلومات واالتصاالت

(ICT) ي نطاق   فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    (يوضح أهمية هذا المتغير   )  12( والشكل   

) للمنظمةالبيئة الداخلية  

 

 

  )12( شكل 

*أهمية تقانة المعلومات واالتصاالت في نطاق البيئة الداخلية للمنظمة  



 

 الباحثة إنعام عبد الجبار الطائي ، توظيف تقانة المعلومات واالتصاالت في تصميم نظام :مصدر الشكل هو*

  بتصرف من الباحث.29ة ماجستير جامعة الموصل  ، ص  رسال– المستند على الشبكة المعلومات البشرية

 

 4-2-2-1 الموارد البشرية وجودتها 

 العمل على قدرة من لها لما الحاسبات مراقبة لمهنة الرئيسي المورد البشرية الموارد عد     ت

 ، أهـدافها  تحقيـق  في والنجاح والبقاء النمو من يمكنها بما معارفها و مهارتها وتنمية بكفاءة

،  وكفـاءات  ومعـارف  خبرات من لكهتتم ما خالل من والتنمية  التقدم عوامل أهم  تمثل فهي
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 الوهـاب  عبد(.المتطورة وغير المتطورة فوائدها واكبر واهم وهدفها التنمية جوهر ولذا فهي 

،2005، 7( 

علـى   ويختارونهم المهنة سوق في المهنيين عن يبحثونابات  مهنة مراقبة الحس   زبائن إن     

 وتحديد للتأهيل معايير عن فضال الميداني العمل وجودة والخبرة والسمعة الكفاءة معايير وفق

  االتصال وسهولة األتعاب

)Firth & smith , 1992, 247-254( 

 بمتطلبـات  الوفـاء  من ليتمكنوا وتأهيلهم المهنيين هؤالء بإعداد مطالبة المهنة فان لذا       

 . المنافسة يمتنا ظل في وبالذات المهنة

 تلبية عيستط لم الذي المهني من مطلوبيرى البعض بأنه     المعلومات تكنولوجيا بيئة في     ف

 تكنولوجيـا  واسـعة  وخبرة عالية مهارات امتالك إلى يحتاج فهو نه ، م المطلوبة المهام جميع

 واسـترجاعها  وحفظهـا  لمعلوماتوا البيانات معالجةو تحليل مجال في خصوصا المعلومات

 التقنيات لتلك االختراق حاالت في خصوصا ، المهنة لنجاح ضرورية مسائل بوصفها الخ....

 )138 ،2006 ، البكوع( .المهنة في وتغلغلها

  التنظيمية الثقافة 4-4-2-2

 والتـي  العـاملون  يحملها التي والتوقعات والمعتقدات القيم من مجموعة التنظيمية الثقافة تمثل

 قوتهـا  مصادر احدكما يمكن اعتبارها     لتوحيدها ،وتعتبر الموجه الرئيسي  ألخر جيل من تنقل

  .)62 ، 2005ابو ردن ، (

 وعـادات  سـلوك  ونمـاذج  وأفكار قواعد و قيم من مجموعة (بأنها  في حين يعرفها البعض     

 .) 25 ،2004، العاني (اتصال ووسائل حياة أساليب و ومهارات وأخالق وتقاليد



 تتعلـق  كونهـا  التنظيميـة  بالثقافـة  التـأثر  شديدة الحسابات مراقبة لمهنة الداخلية البيئة إن

 .بها االلتزام  ومدىالمهنية واألخالقيات والمعتقدات والقيم المهنية بالتصرفات

 فـي  الـسلوك  عليه يكون أن يجب ما أو بالقيم تقاسالبيئة الداخلية لمهنة المحاسبة      أن ويرى 

 )  7 ،2006 ، نعوم (.أالن كائن هو بما الممارسة استق حين

 هـذه  قـيم  أغلب  حيث ان  فيها السائدة القيم بمجموع بثقافتها تقاس الحسابات مراقبة مهنة إن

 ،9ي للتدقيق رقـم     الدول اإلرشاد من 7 الفقرة  وفي هذا المجال أكدت    ، بأخالقيتهاتمثل   المهنة

 مـن  الحـسابات  مراقـب  يمكـن  الذي األساس عتبرت والمهارات المعرفة مع ألخالقياتا إن

 المـوارد  دور تعـاظم  وان المهنيـة  حياته طوال المتغيرات مع والتكيف التعلم في االستمرار

 مـدى  تعكس والمادية المالية مواردها من أكثر أهدافها وتحقيق المهنة تنمية تعظيم في البشرية

  )2003،36العربي، القانوني لمحاسبا(.المهنة بأخالقيات الموارد هذه تمسك الى الحاجة

 1917 عـام  قام األمريكي ينيالقانون المحاسبين معهد أن نجدأيضا   المجال هذا في والمالحظ

 التطـورات  مـن  العديد إلى خضع الذي  الحسابات مراقبة لمهنة المهني للسلوك ميثاق صدراا

 الحـسابات  مراقـب  علـى  أساسية جوانب أربعة الميثاق هذا تضمنحيث   ، الصياغة وإعادة

        ( Areans & Alivin , 2005 , 80 ) - :وهي تهلمهن هئأدا عند بهاااللتزام 

 .أخالقية مبادئ -1

 .المهني للسلوك قواعد -2

 .السلوك لقواعد تفسيرات -3

 .أخالقية قواعد -4

التي أكد عليها الميثاق األخالقي الدولي فيما يخص مراقـب الحـسابات             األخالقية المبادئإن  

 -: تتضمن الجوانب اآلتيةيجب أن



 مجـال  ، المهنية العناية ، االستقالل ، الموضوعية ، ،االستقامة العام الصالح ، المسؤوليات( 

  )الخدمة

 الحـسابات  مراقـب من قبل    إتباعها يجب التي المهني السلوك قواعد أن على الميثاق أكد كما

 السرية ، المحاسبية المبادئ ، العامة عايير،الم الفنية المعايير ( باالتي تمثلتو لمهامه أدائه عند

 .)واألتعاب العموالت ، الجذب وسائل ، الموضوعية ،

 بالكفـاءة  الحـسابات  مراقب التزام  أهمية خالله من يتضح والسلوكي األخالقي الميثاق هذا إن

 و فنيـة ال بالمعـايير  التزامه عن فضال مهامه إلنجاز المهنية العناية بذلهو العمل في والفاعلية

  .لغيرل هقبل من المقدمة الخدمات وجودةأهميته   اجل تحسينمن األخالقية

 أهم من تعد والتي الحسابات مراقب لمهنة المهنية لألخالقيات البالغة األهمية تتضح سبق مما 

 شـرف  علـى  للمحافظـة  الحسابات مراقب بها يتحلى أن يجب التي للثقافة األساسية الجوانب

 مراقبـي  مـن  يستوجب للمهنة قوة  متغير تعتبر المهنية األخالقيات أن كما ، وكرامتها مهنته

 مهنـتهم  مـستوى  رفع اجل من بها االلتزام) والدولية المحلية (المستويات كل على الحسابات

 . تقويمها واستمرار

   المهني االستقالل 4-4-2-3

 مراقـب  الستقالل الجمهور وفهم ادارك على كبير بشكل تعتمد الحسابات مراقبة مهنة قيمة إن

 . المهنة هذه ممارسة في  حجر الزاويةباعتبارها ، الحسابات

 دورهـا  المهنـة  تفقد فبدونه،  ألداء المهنة    المالئم مناخبأنه ال االستقالل المهني    وصفحيث ي 

 ) 174، 2009، دحدوح و القاضي(.نفعها من أكثر ضررها يغدو وربما االجتماعي

 الحـسابات  مراقبـة  مهنة خدمات إلى الحاجة لوجود الرئيس سببال بان البعض يؤكدفي حين   

 )  ICAI , 1992 , 74 ) , ( Maedonatd , 1988 , 12(. استقاللها إلى يعود



 مهنـة  فـي  همفهوم عنمفهومه   يختلفو للمهنة الداخلية المتغيرات أهم أحداالستقالل   يعتبر

 يخفـى  وال زبائنـه  عن الدفاع موقع في دائما المحامي يكون أن يتطلبمثال ، حيث     المحاماة

 مراقـب  ، بينمـا نجـد ان      قـضاياهم  صحة واثبات عنهم الدفاع سبيل في يبذلها التي الجهود

 تـوافر  مـدى  فـي  رأيه عن يعبر تقرير بتقديم مطالب فأنه اًخارجي اًمدقق هباعتبار الحسابات

 عليهـا  االعتمـاد  يمكـن  ماتمعلو تقديم إلى يهدف وإنما  ، زبائنه تقارير في والعدالة الصدق

 زبائنـه  مصلحة مع مصالحها تتعارض قد والتي) المصالح أصحاب (أخرى أطراف بواسطة

 الذي الرأي على اعتمادها ودرجة طرافاأل هذه ثقة تفقد ال كي استقالله يستوجب الذي األمر

 )64 ،2000 ، جمعة (.يقدمه

 اختبـارات  أداء خـالل  متحيزةر  غي نظر وجهة وجود إلى ينصرف االستقالل مفهوم نأ كما

ـ  امـدقق باعتباره   الحسابات مراقب كان فإذا التقرير إصدار ، النتائج يمي لتق ، التدقيق ا خارجي

 طـرف  أي أو والبنـوك  الـدائنين  نظـر  فـي  محايـدا  يكـون  فلـن  زبائنـه  عـن  افعامد

 )Arens,2005,118.(أخر

 الحـسابات  لمراقب بالنسبة قاللاالست من نوعين)  دحدوح و القاضي  (يميز المجال هذا وفي

 مـن  المراقـب  يتمكن عندما تحققفت Independence in fact الجوهر في االستقالل األول

 فـي  االسـتقالل  والثـاني ،   المهنية لمسؤوليته هئأدا عند متحيز غير اتجاه على فعال الحفاظ

 فـي  لماليةا القوائم مستخدمو يثق نأ ويتضمن (Independence in Appearance) المظهر

 االسـتقالل  مجال وفي المراقبالستقالل   اآلخرين تفسيرات خالل من يتضح انه أي استقالله

 الباحـث  يـشخص  حيث   الداخلية البيئة متغيرات احد باعتباره الحسابات مراقبة لمهنة المهني

 -:اآلتية النواحي



 عـن  المظهرفي   و الجوهر في المراقب استقالل دعم تستطيع الحسابات مراقبة مهنة إن -1

 لجـان  بإنشاء وصيةوالت المهني السلوك قواعد وتفسيرات اإلرشادات و المعايير إصدار طريق

  .التدقيق

 ةكبيـر  عرضة يكونون المنافسة من مرتفع بمستوى تتصف الحسابات مراقبي وجود إن -2

  .منخفضة منافسة ذات بيئة في يعملون الذين لئكوأ عن االستقالل دفق أو فلضع

 مراقـب  الستقالل حقيقاً تهديدا عدي الرأي إبداء أو التأكيد خدمات بخالف ماتخد تقديم إن -3

 المحاسـبية  المعلومات نظم تنفيذ أو بتصميم متعلقة الخدمات تلك كانت إذا خصوصا الحسابات

  .الفورية التشغيل نظم أو

 فـي  الثقـة  على المهني التأكيد وخدمة المستمرة المراجعة خدمات أداء بين الجمع يجوز -4

 . الحسابات مراقب استقالل على المحافظة اجل من ، االنترنيت على الرقابة محل الوحدة موقع

 تـضعف  الوحـدات  بعـض  قبل من  Opinion Shopping*الرأي تسوق ممارسة إن -5

  .         مهنته وسمعة الحسابات مراقب استقاللية

 ولوجيـا نتك سـتخدام ا ظل في المهنة خارج من عناصر متضمنا الرقابة قيفر تشكيل إن -6

 وما االستقالل مفهوم انف واالتصاالت الحاسوب تكنولوجيا عناصر استخدام دعن أو المعلومات

 يجـب ف الظاهر في استقالالً أو  الجوهر في استقالالً أكان ءاسو  أنواع و أهداف من يتضمنه

 .المهنة خارج من هم الذين وخصوصا الرقابي الفريق أعضاء على ينسحب أن

 مراقـب  واسـتقالل  استقاللها بمدى مرهونفي تأدية مهامها     واستمراريتها المهنة بقاء أن -7

     ) 15 ، 2004علي وشحاتة ، (.الحسابات

 



ل            : تسوق الرأي   * ا من قب دة لمواقفه دة مؤي هو مصطلح يشير إلى سعي بعض الوحدات للحصول على أراء متزاي

رين محل جدل و ارجيين اآلخ ي الحسابات الخ ر مراقب يهم بهدف تغيي ضغط عل ساباتها وال ي ح ع مراقب خالف م

  )17 ، 2003غالي ، ( مواقفهم ، 

 

   المهني األداء جودة  4-4-2-4

 اتجاهات ثالثة تضمنت قد  المهني األداء جودة مفهوم نأ يالحظ الرقابة ألدبيات المتتبع     

 Deis) (2006،2وسعادة، عقدة(،)2006،3 ، والغامدي العنقري( -:هي 

&Giroux,1992,462  ( 

   .المهنية بالمعايير الحسابات مراقبي التزام مدى -ا

  .الرقابية والبرامج بالخطط الحسابات مراقبي التزام -ب

 النسبية األهمية ذات الرقابية والمخالفات لألخطاء الحسابات مراقب يكشفه ما احتمال درجة -ت

  . ألدائه المهني األداء جودة على والمؤثرة

 األداء جـودة تعـرف    مـصطلحات  عدة ظهرت قد الحسابات مراقبة مجال في المالحظ انه و

 أحمـد  (،) 27-24،ص 2000 ، العـزم  أبـو  (،) 185 ، 2008، حسن (- :أهمها يالمهن

) 55 ،2009، العبيـدي  (،)1998،44، للمراجعـة  الدولية المعايير( ، )18 ،2010 والراوي،

 ،  الـدولي  المنهاج بموجب 10المقدمة التدقيق مفاهيم ، يينالقانون للمحاسبين العربي المجمع(،

UNICTAD ، عمان ( ،( Arens , Lobiek , 2002 , 44 )    



 .جودة التدقيق -1

 .رقابة الجودة -2

 . تأكيد الجودة -3

 -:وجودته المتغيرات ذات الصلة باألداء المهني لعملية التدقيق  )13( ويبين الشكل 

 ) 13  (شكل

 *التدقيق لعملية المهني باألداء ةالصل ذات المتغيرات

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

األداء المهني  جودة

 لعملية التدقيق
 

 

 األحداث مراعاة

 الالحقة

 االلتزام

 بالمعايير

والتشريعات

  هيكلية

 التدقيق

  أدلة

  عينات التدقيق

 قيدقتال

 

 التوثيق

 عملية تخطيط

 اإلشراف التدقيق

 توجيهالو

 مستوى جودة

 المدقق تقرير

 دقيقالت مخاطر



 جودة في المؤثرة العوامل ، حسين محمد  الوهاب عبد بشرى  من إعداد الباحث اعتمادا على     لالشك مصدر*

 الماليـة  لألوراق العراق سوق في والمستثمرين المدققين بين التوقعات فجوة لتطبيق مقترح أنموذج / التدقيق

35 ص ،2008، بغداد جامعة الدكتوراه ألطروحة  

  ( Audit Quality ) التدقيق جودة  -1  

 االحتياجات وإشباع وفاعلية بكفاءة التدقيق عملية تنفيذ خالله من يمكن الذي األنموذج وهي

 تلك بترجمة المختصة المهنية المنظمات قيامونالحظ  المالية القوائم لمستخدمي المعقولة

 والمحاسبية التدقيقية (المهنية بالمعايير االلتزام ضوء وفي للتنفيذ قابلة معايير إلى االحتياجات

 نحو السعي ضرورة تفرض والتي النافذة والتشريعات القوانين ومتطلبات) والدولية المحلية

 والمعرفة والخبرة الكفاءة وتعزيز وامتالك التدقيق لفريق والعملي العلمي تأهيلال تطوير

 جيد بشكل التدقيق عملية وتنفيذ تخطيط جانب إلى التكنولوجي التقدم مع التواكب ومواصلة

 مخاطر تقييم مراعاة مع بها التقيد العمل فريق وإلزام تنفيذها على  واإلشراف البرامج ووضع

    .للتدقيق لخاضعةا الوحدة نشاط

 بمستخدمي التقارير المالية والمؤثرة في جودة المتغيرات المتعلقة ) 14( ويبين الشكل 

:التدقيق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  )14(  الشكل

 *التدقيق جودة في والمؤثرة المالية التقارير لمستخدمي الصلة ذات المتغيرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ، عن البحث المقدم الى المعهد العربي في بغداد والـذي            2002ر ذيبان الغبان    رضا عم  هو لالشك مصدر*

بعنوان نظام ممارسة مهنة مراقبة الحسابات الحالي ومدى مساهمته في تطور المهنة في العراق وبتصرف من 

 .الباحث

 )  Quality Control (الجودة رقابة -2

 لمعـايير ل ثلونتيم وكوادره التدقيق كتبم بأن معقول ضمان لتوفير اً مصمم اًنظام مثلوهي ت 

والمتطلبات التنظيمية والقانونية يتمتعون بالكفاءة والموضوعية والمؤهالت        واألخالقية ةيالمهن

 الماليـــة والثقافـــة الـــوعي 

 يمتلكهـــا التـــي والمحاســـبية

 للقـــــوائم نوالمـــــستخدم

ــارير ــة والتق ــر  المالي  ولتقري

 جودة

 

 التدقيق

 الخاضعة الشركات ملكية هيكل

 والتغيير للتدقيق

 تموينها هيكل في

 التقارير على المستثمرين اعتماد

 قراراتهم اتخاذ في المالية

  الحسابات تدقيق بنتائج واهتمامهم
 



األخرى بانجاز العمل التدقيقي وإنهم بذلوا العناية المهنية الالزمة في كافـة مراحـل العمليـة            

 .      الظروف التدقيقية بما يحقق تقديم تقرير مناسب في تلك

وكذلك لجودة التـدقيق ،       المهني لمراقبي الحسابات   األداءإن لرقابة الجودة صلة وثيقة بجودة       

) ية ، اجتماعية ، تنظيميـة ، قانونيـة          اقتصاد( بالغة في المجاالت التالية     ن لهما أهمية    أكما  

ـ            فمثال نعكس أهميتهـا فـي      نجد انه من الناحية االقتصادية إن جودة التدقيق ورقابة الجودة ت

 -:المجاالت التالية 

)Watkins & Others,2004,6(,)Russell , 2005, 99(،)حـسن (،)3 ،1994،دهمشو ، 

2008، 54 ( 

 .األهمية االقتصادية على مستوى االقتصاد ككل  -

 .األهمية االقتصادية على مستوى مكاتب التدقيق الخارجية  -

 .دات الخاضعة للتدقيق األهمية االقتصادية على مستوى الجهات والوح -

 .األهمية االقتصادية على مستوى األسواق المالية والمنظمات المهنية  -

  : )15(  الشكل في كما األهمية هذه الباحثين أحد جسدو

 



  )15  (شكل

 *الجودة ورقابة التدقيق لجودة واالجتماعية والقانونية والتنظيمية االقتصادية األهمية

 

  

 

 

 
 

 

   ، رسالة ماجستير جامعة بغداد2010 الشريدة ،    اعتمادا علىالباحث إعداد من الشكل*
           

 ( Assreurens Quality ) تأكيد الجودة -3

السياسات واإلجراءات التي تبناها مراقب الحسابات في توفير الثقة في إجراءات           ( ويقصد بها   

 .) قبل المكتبالتدقيق والتي تمت من

 
 التدقيق مكاتب

 تجنب العقوبات -

 المهنية

 تخفيض مخاطر -

 العمل 

االرتقاء باألداء -

 المهني 
 

 
 المستثمرون

 وسيلة لمراقبة -

 الوكيل 

  تقليل عدم التأكد -

 تعزيز مصداقية -

 وجودة المعلومات 
 

 

 
 الخاضعة الوحدة

 للتدقيق
إضفاء  التأكد من -

الثقة على كشوفاتها 

 المالية

 دعم الثقة لقدراته -

 االستثمارية
 

 
هنيةالم المنظمات

  حماية سمعتها -

 تطوير المهنة -

واالرتقاء بأداء 

 ممارسيها

 الحفاظ على تحقيق -

 المصلحة العامة
 

 
 المالية األسواق

 ضمان ازدهارها -

 واستقرارها 

تخفيض تكلفة -

رأسمال الشركات 

 داولة أسهمها المت
 

 

 

 
 

 االجتماعية األهمية
 زيادة ثقة الجمهور بالمهنة -

 وتحسين سمعتها

 محاربة الفساد المالي والكشف عنه -

 حماية االستقرار الوظيفي للعاملين -
 

 
 

 األهمية

 االقتصادية
 

 
 

 التنظيمية األهمية
 إعادة هيكلية المكتب بتلبية -

 المصلحة العامة 

  زيادة والء العاملين في المكتب -

ية والمهنية  تطوير القدرات الفن-

 للمدققين 
 

 
 

 القانونية األهمية
 التقليل من مخاطر الصراع -

 التعاقدي 

  توافر خط دفاعي لتجنب العقوبات -

 تخفيض احتماالت التورط -

 بسلوكيات غير أخالقية

 
 ككل االقتصاد

 تعزيز االستقرار -

االقتصادي وتحسين 

 المستوى ألمعاشي 

 مواجهة مخاطر -

تمويل وتشغيل 

 المشاريع الضخمة
 



مـصطلحات  ال ومنهـا  المهنـي  األداء بجودة المتعلقة المصطلحات من العديد ظهور كان لقد

 جهـود  هنـاك  أن عـن  فضال الحسابات لمراقب المهني األداء فاعلية زيادة في سببا  السابقة

 بيئـات  كـل  في للمدققين المهني األداء جودة بشؤون المعنية المهنية المنظمات لدن من عديدة

 * .حيث سعت تلك المنظمات إلى تحسين تلك الجودة ووضع معايير لها المختلفة التدقيق

 احـد  المهني لمهنة مراقـب الحـسابات يعتبـر     جودة األداء    وفي هذا المجال أكد البعض بان     

المتغيرات التابعة الذي يعتمد على مجموعة متغيرات مستقلة ذات األطراف المحيطـة بمهنـة              

 )158 ،2006، لبكوعا(.مراقب الحسابات

يمكن الوصول إليه يتم     ، الحسابات مراقبة لمهنة األداء المهني    مفهومفي حين أكد البعض بان      

-Abbot &Others ,2004,ppl (- :باألتي **الثالثة األساسية اإلبعاد إدراك وفهم خالل من

24( 

 .التعرف على احتياجات مستخدمي القوائم المالية  -1

 .مهنية معايير إلى االحتياجات تلك ترجمة -2

 .الحسابات مراقبي قبل من المهنية بالمعايير االلتزام -3

-:واألتي تفصيل لتلك األبعاد األساسية الثالثة   

 - :المالية القوائم مستخدمي احتياجات على التعرف -1

 القـوائم  مستخدمي حاجات على الطلب خالل منيتمثل   الحسابات مراقبة مهنة على الطلب إن

 المعلومـات  تكنولوجيـا  وجـود  اً في ظل  خصوص تزداد الخدمات هذه نأ الحظوالم ، المالية

 لتجـارة ل اسـتخدام  أو مشتقاتهو للحاسوب استخدام    في حالة  المعلومات تقنية عناصر وازدياد

 الحـسابات  مراقبي قبل من تستخدم أخرى تقنية اتصال وسيلة أية أو االنترنيت أو االلكترونية



 الثقة تأكيد خدمات أو المستمر التدقيق خدمات عن   للغير هايتقاصدمو المعلومات موثقيه لتأكيد

 . وغيرها.... ،  الرقابية النظم في

 

يمكن االستزادة حول أهم الجهود المبذولة لتحسين جودة األداء المهني لمراقبي الحسابات للرجوع إلى *

-:المصادر التالية   

 ر عن االتحاد الدولي للمحاسبين الصاد1981 المعيار الدولي للتدقيق السابع لعام  -1

  1996 و 1978 لعامي 25 نشرت التدقيق الدولية  -2

  الخاص بالشركات 6 معيار التدقيق الدولي لرقابة الجودة رقم  -3

 االتحاد  الصادرة من قبل2008مهنة لعام  المعاير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وأخالقيات ال-1**

 الدولي للمحاسبين 

  وتعديالته 1994 لعام 220يار الدولي لجودة التدقيق رقم المع -2

  1990 لعام 1المعيار الدولي للتدقيق رقم  -3
 

 األغلب وعلى معايير إلى  )المقدمة الخدمات ( االحتياجات تلك بترجمة يتعلق الثاني البعد -2

 أنواع  عدةعلى هيو الحسابات مراقبة لمهنة المهني األداء بجودة الخاصة معاييرال تكون

) 256، 2006 ، والغامدي  العنقري (،) 8، 2006، وسعادة  العقدة (-:أهمها   

  .الحسابات يمراقب أداء مبتقيي المتعلقة المهنية المعايير - أ

  ).المعلومات تكنولوجيا معايير ( المعلومات تقنية معايير  - ب

 .)تقرير ، ميدانية ، عامة ( عليها المتعارف التدقيق معايير - ت

  :          اآلتية بالنواحي والمتعلقة الحسابات يمراقب لمكتب النوعية رقابةال معايير  - ث

 ، فـراد لأل يـة ارداال الـشؤون  ، التـدقيق  عملية أداء ، الموضوعية ، األمانة ، االستقالل( 

     . ) الزبون أعمال مراجعة في االستمرار

- :الحسابات مراقبي  قبل من المهنية بالمعايير االلتزامالبعد الثالث  -3  



 التخطيط عند سواء المستخدمين احتياجات عن المترجمة بالمعايير المراقبين التزام يتم حيث

 الكشف عدم مخاطر  تقليل إلى يؤدي مما التنفيذ على اإلشراف عند مأ التدقيق لعملية المهني

.المالية القوائم في الجوهرية والمخالفات األخطاء عن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 الخارجية لمهنة مراقبة الحساباتالبيئية لمتغيرات ا

    تعتمد جودة الخدمات التي تقدمها مهنة مراقبة الحسابات علـى مـسألة التعـرف علـى                

 -:عنصرين أساسيين هما

 مفهوم البيئة الخارجية 4-4-2-1

 متغيرات البيئة الخارجية لمهنة مراقبة الحسابات 4-4-2-2

 

 :رجيةمفهوم البيئة الخا 4-4-2-1



 -:تنحصر أهم التعاريف المتعلقة بالبيئة الخارجية ألية وحدة اقتصادية باالتي

مجموعة العوامل والقوى الخارجية الموجودة خارج حدود أية وحدة اقتـصادية ولهـا          - أ

 )46م، ص2003حريم، . (إمكانية التأثير على تلك الوحدة

تخاذ قراراتها سواء بـشكل  جميع  المتغيرات المحيطة بالوحدة والمؤثرة في عمليات ا       - ب

 )Mint berg & James, 1998,125.(مباشر أو غير مباشر

 القوى الخارجية المتمثلة باألشخاص أو الوحدات أو التنظيم والتي لها تأثير على أداء              - ت

 )Write & noe, 1996,147. (أية وحدة اقتصادية

ة وتـصنف هنـا   جميع  المجاالت والظروف والمؤثرات المحيطة بأية وحدة اقتصادي          - ث

 )39، ص1994جواد، . (من التعقيد والتغييرمجاالت والظروف والمؤثرات بدرجة ال

 :تأسيساً على ما سبق يتضح للباحث األتي

 البيئة الخارجية بأنها مجموعـة      رتبهناك عدم وضوح لمفهوم البيئة الخارجية فقسم يع       

برها مجموعة عوامل محيطة    خر يعت ر يعتبرها قوى خارجية و القسم اآل      خالقسم اآل ومتغيرات  

 . وهذا ناتج عن الزاوية التي يتم النظر من خاللهابالوحدة

 :متغيرات البيئة الخارجية لمهنة مراقبة الحسابات 4-4-2-2

إن الهدف من معرفة تغيرات البيئة الخارجية لمهنة مراقبة الحسابات يأتي من التعرف             

، 2000الحمـداني،   (،)4،  2005ي،  الـراو (،)16،   2003حـريم،   ( -:على النقاط اآلتيـة   

 )119، 2006البكوع،(،)16



تجاهـات الخارجيـة    تحديد و استكشاف الفرص و التهديدات الخاصة باألحـداث واال          - أ

، ومعرفة مصادرها و مكوناتها وكل ما توفره البيئة الخارجية مـن             المواجهة للمهنة 

 .موارد وإمكانيات ذات تأثير في عمليات المنظمة الداخلية

اصل مع األطراف ذات الصلة بمدخالت ومخرجات المهنة خصوصاً التي تـؤثر            التو - ب

 .تأثيراً بشكل كبير على أهداف ونشاط المهنة

والمؤثرة علـى تلـك     ) خارج الوحدة االقتصادية  (بيان العوامل والمتغيرات الخارجية      - ت

 .ةالوحد

ي تسعى الوحـدة    ه من قبل الوحدة واستراتيجياتها الت     التأثير على سير العمليات ألمؤداَ     - ث

من خاللها على بقائها واالستمرار بتأدية نشاطها وتقديم خدماتها ومواجهة التهديـدات            

 .المستقبلية التي قد تواجهها أو تتعرض لها

 بشكل عام إلى  تقسم   خارجيةلبيئة ال الحظ أن ا  يبع لألدبيات اإلدارية والرقابية     حيث إن المتت  

يـونس،   (،) 49 ،1996 ، جواد (،) Daft،74،2003 (،)2003،17 ، حريم:( مستويين هي 

 ) 7 ،1997سلطان ، ( ،) 48، 1994

 . البيئة العامة-

 ).البيئة الخارجية الخاصة(  بيئة المهمة -

 -:في حين ينظر آخرون بان البيئة الخارجية تتكون من ثالثة مستويات هي

)Hill & Jones, 2001, 92( ،)  ،8، 2000الحمـداني،   (،  ) 4، 1998الجرجري ( ، )

 ) 105، 2006البكوع، 

 ).البيئة الخارجية الخاصة( بيئة المهمة . البيئة التنافسية والصناعية. البيئة العامة



 البيئة الخارجية والتعـرف علـى مـستوياتها أو          يببوتل الذي هو ليس بصدد      وفي هذا المجا  

) الحـسابات  قبـة  مرا (ى مدلول البيئة الخارجيـة لمهنـة        ل التعرف ع  وإنماتصنيف مفاهيمها   

 : التاليلصيغةوبا

 

 :  بـعامة البيئة ال-1

ة والمحددة بتلك المتغيرات    نلجزء من البيئة الخارجية التي تعمل في نطاقها تلك المه              ذلك ا 

 .التي تنشأ وتتغير خارجها وتؤثر بشكل غير مباشر في أهدافها وقراراتها

 : والتي تتمثل يئة المهمة ب-2

 البيئة الخارجية الذي يتصل بـأطراف ذات صـلة مباشـرة بمـدخالت                  بذلك الجزء من  

 .ومخرجات المهنة والذي يتفاعل ويؤثر بشكل مباشر بأهداف وأنشطة المهنة ويؤثر بها

 :ة الصناعية  البيئة التنافسي-3

 -:وهي ذلك الجزء من البيئة الخارجية للمهنة والذي يتعلق بالنواحي اآلتية

 المجهزين التفاوضية، قوة المشترين التفاوضية، الخدمات البديلة، وحدة          ن الجدد، قوة  والمنافس(

 ).المنافسة

 :  )16( وقد حدد احد الباحثين مستويات البيئة الخارجية بالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )16 (الشكل 

 

 *مستويات البيئة الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وبتصرف من الباحث ) 105 ، 2006 البكوع ،( من أعداد الباحث باالعتماد على مصدر الشكل *

وللتعرف بشكل واضح ودقيق على متغيرات البيئة الخارجية لمهنة مراقبة الحسابات يرى 

 -:الباحث الصيغة التالية

 .متغيرات البيئة العامة للبيئة الخارجية لمهنة مراقبة الحسابات: أوالً

 ).بيئة المهمة( اقبة الحسابات متغيرات البيئة الخاصة للبيئة الخارجية لمهنة مر: ثانياً

 

 المتغيرات االقتصادية                                        المتغيرات التكنولوجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                المتغيراتالمتغيرات                      

                            السياسية والقانونيةعية والثقافية               االجتما

البيئة العامة

 

 

 المجهزون 

  النقابات-                         ستثمرونالم

 المنافسون -                              الزبائن 

  الشركاء-                             تالشركا

  األسهمحملة -                             المجتمع
 

 الدائنون
 

بيئة المهمة

البيئة الداخلية

 الهيكل-

  األفراد-

 الموارد-

 الخارجية البيئة



  :متغيرات البيئة العامة للبيئة الخارجية لمهنة مراقبة الحسابات: أوالً

 -:وتشمل المتغيرات الخارجية لمهنة مراقبة الحسابات بالمتغيرات اآلتية

 . المتغيرات القانونية والتنظيمية-1

 .  المتغيرات االقتصادية-2

 . المتغيرات االجتماعية-3

 .لمتغيرات الثقافية ا-4

  . المتغيرات التكنولوجية-5

 

 : المتغيرات القانونية والتنظيمية-1

شؤون واستراتيجيات  تتعلق ب المتغيرات القانونية والتنظيمية والقوانين والتشريعات المنظمة       إن  

الوحدة ونشاطها ومستقبلها وكل ما يتعلق بها، مثل قوانين الشركات، قوانين حمايـة البيئـة،               

 ) 129، 2005لطفي، (  .انين البنوك، قوانين الضرائب وغيرهاقو

في ظل البيئة التكنولوجية الحديثة هناك مجموعة من التشريعات المتعلقة بمهنة مراقبـة             فنجد  

الحسابات يستوجب التعرف عليها خصوصاً إذا ما أريد لهذه المهنة إعادة هندسة عملياتهـا أو               

 -:مهاتطوير خدماتها المقدمة للغير وأه

 .تشريعات تخص المنازعات القضائية ومنازعات البنوك واألعمال التجارية االلكترونية •

 .تشريعات الملكية الفكرية في حقل البرمجيات •

 .تشريعات اإلثبات االلكتروني •



(  ، )لتواقيع االلكترونيـة  ا(،   )التعاقد االلكتروني ( تشريعات التجارة االلكترونية بما فيها       •

 .وغيرها....... )رونيالتسويق االلكت

 .تشريعات االستثمار والتجارة والضرائب والكمارك واالتصاالت •

 .تشريعات تتعلق باألنظمة المتأثرة بتكنولوجيا المعلومات •

يـستوجب األخـذ بهـا      أمام المهنة   صاً   فر ن والتشريعات المذكورة سابقاً   القوانيوتعد  

أحيان أخرى تعد تهديداً لها لذا مطلوب من        ، بينما في      مهنة مراقبة الحسابات   من قبل وتنميتها  

مراقب الحسابات استيعاب هذه المتغيرات وإدراكها  بشكل جيد بغية االستفادة منها بشكل جيد              

 .في أداء لمهامه من اجل رفع مستوى مهنته إلى األمام

قـد أوضـح النـواحي التاليـة        ) 250( المعيار الدولي للتدقيق رقم      نوفي ذلك نجد أ   

 بمدى االلتزام بالقوانين والتشريعات المنتظمة  لمهنة مراقبة الحسابات فـي البيئـات              والمتعلقة

  -:المختلفة ومنها  بيئة تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة بالشكل األتي

وجوب حصول مراقب الحسابات على فهم عام لإلطار العملي القـانوني والتنظيمـي              .  أ

 .للوحدة الرقابية

أن زبائنه ملتزمون باللوائح والقوانين وإن عدم االلتـزام         أن يوضح مراقب الحسابات      .  ب

 . باألنظمة والقوانين تؤدي في رأي المراقب إلى تحريف جوهري في القوائم المالية

عند نشوب مشكلة قانونية أو تنظيمية قد يكون لها تأثير جوهري في إجراءات الرقابة               .  ت

نئٍذ أن يدرس مدى استجابة     على تقرير المراقب مما يستوجب من مراقب الحسابات حي        

 . زبائنه وردودهم تجاه االلتزام باألنظمة والقوانين

 



  : المتغيرات االقتصادية-2

تتمثل المتغيرات االقتصادية لمهنة مراقبة الحسابات مجموعة القوى المنظمة لتبـادل           

  فهي تمثل احد سمات وتوجيهـات       ،  وغيرها ؤوس األموال، الطاقات، المعلومات   الخامات، ر 

القتـصادية المـؤثرة علـى       المتغيرات ا  أهم إنحيث  النظام االقتصادي الذي تعمل فيه المهنة       

، 2008كمـال،   ( : واحد  من المتغيرات المبنية أدناه أو جميعها والمتمثلة بـاالتي           المهنة هي 

38( 

معـدالت النمـو    .معـدالت الفائـدة   . سياسـات الرقابـة   . التـضخم . دورة حياة الـصناعة   

مـستوى وهيكـل    . مستوى الـدخل القـومي    . معدالت البطالة . الطاقات. عاراألس.االقتصادي

 .معدالت االدخار. هيكل االستثمارات. األجور

 نحو بنـاء رؤيـة      لها تأثير ايجابي    المتغيرات السابق ذكرها   نأ البد أن نبين  مما سبق   

ير مستقبلية لمهنة مراقبة الحسابات خصوصاً إذا أدرك مراقب الحـسابات وفهـم مـدى تـأث               

المتغيرات على مستقبل مهنته وأدرك أهمية تلك المتغيرات في بنـاء المهنـة واسـتمراريتها               

 .وتطورها

 : المتغيرات االجتماعية-3

مجموعة القيم والعادات والتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمـع         تمثل  هذه المتغيرات   

الزيـدي،  (  -:ومن أهمهـا  المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على مهنة مراقبة الحسابات           

2004 ،57 ( 

 . المسؤولية االجتماعية تجاه  المجتمع-ا

 . توقعات المهنة-ب



 . تغيرات أنماط المعيشة-ت

 . نسبة النمو السكاني-ث

 

 :المجتمع المسؤولية االجتماعية تجاه -أ

 مراقبة الحسابات يجب أن تعمل كحكـم        لمهنة المسؤولية االجتماعية    ويرى البعض أن  

 -: باآلتيوالذين يتمثلونون ويتأثرون بأدائها تجاه أصحاب المصالح الذين يؤثروسيط 

 .حصة األسهم. الزبائن. المجهزون. البنوك. المجتمع. الدائنون.  المنافسون

ما مطلوب من المهنة حينئذ هو إدراكها لمسؤوليتها االجتماعيـة تجـاه تلـك المـصالح               و

 ظة على جميع المستخدمين لمخرجاتهم ، الن عدم إدراكها        المتعددة وبالشكل الذي يحقق المحاف    

 .السليم لتلك المصالح يعرضها للخطر وللزوال

 

 : توقعات المهنة-ب

يعتبر من أهم المتغيرات التي يجب على المهنة إدراكهـا والـسعي نحـو تـضييق فجـوة                    

قعات المجتمـع   مة واالنسجام بين تو   ء حصولها، ويتم ذلك عن طريق الموا       في حالة  * التوقعات

ين مستخدمي القوائم المالية    بما يقوم به مراقب الحسابات فعالً وبين المعايير المهنية للتدقيق وب          

 : )17( الشكل   حدد احد الباحثين ذلك وكما فيحيث، 

 

  )17 (الشكل 

 **فجوة توقعات التدقيق



 

  

 
 

الف أو التباين بين مما يقوم به أو يؤديه مراقب الحسابات فعالً وبين ما هي االخت:لتدقيقلتوقعات الفجوة *

 ) 2005،29لطفي،  . (ير المهنية للتدقيقيتوقع أن يقوم به المراقب وفقاً لتوقعات المجتمع على أساس المعاي

  )21 ، 2007السعدني ، ( من اعداد الباحث اعتمادا على مصدر الشكل **

 

 

 

 :عيشة تغيرات أنماط الم-ت

يظهر هذا المتغير في الموارد البشرية التي تحصل عليها الوحدة أو الجهة محل الرقابة              

من المجتمع، فتأثير تلك الموارد البشرية ونمط معيشتها على مهنة مراقبة الحسابات سـينعكس       

 .بشكل غير مباشر سلبياً أو ايجابيا على المهنة وما تقدمة من خدمات للغير

 توقعات المستخدمين

  رصد كل من األخطاء الهامة-

ــى  - ــون عل ــدرة الزب ــيم ق  تقي

 فجوة التوقعات
Expenctation Gap 

 المعايير المهنية

 . ممارسة الحيطة والحذر عند إجراء عملية التدقيق-

 . تقييم احتمال وقوع الغش-

 . توفير تأكيد معقول الكتشاف األخطاء الهامة-

 .زمن دراسة ما إذا كان شك مادي بشأن قدرة الزبون على االستمرار بنشاطه لفترة معقولة من ال-



 :سكاني نسبة النمو ال-ث

 ).متغير اجتماعي(يعتبر احد المتغيرات المؤثرة على أداء المهنة وبشكل غير مباشر 

 : المتغيرات الثقافية-4

 ونماذج سلوك ومتغيـرات وعـادات وتقاليـد         اً الثقافة بشكل عام تمثل قواعد وأفكار     

مـن  ادها  أفره  ما يمتلك بيرتبط نجاح الوحدات عادةً     و ق وأساليب حياة ووسائل اتصال،      وأخال

ثقافات وإبراز شخصياتها على النحو الذي يؤثر في فلسفتها ونمطها اإلداري أما في المجـال               

 على أداء مهنة مراقبة الحسابات في ظل عملهـا فـي            رات تؤثر  هذه المتغي  نأالرقابي فنرى   

القيم ،  المعرفة، التعليم، التدريب ،     (بيئات مختلفة وأكثر هذه المتغيرات متعلقة بالنواحي اآلتية         

 ) 21، 2003سلمان، (  .وغيرها...... األخالق ، السلوك المهني 

 عملية النهوض بمستوى أداء مهنة مراقبة الحسابات تتـأثر مـن            نأ إلىيشير الواقع   

 ومدى تأثيرها على أداء مراقبي الحـسابات        المبينة أدناه ف على المتغيرات الثقافية     خالل التعر 

 -:هذه المتغيرات الثقافية هي العاملين في بيئات مختلفة ، و

 . ازدياد مستوى تعليم وتأهيل وتدريب مراقبي الحسابات-أ

 .لقواعد السلوك المهني لمهنة المراقبة) المراقبين، الزبائن( درجة االلتزام -ب

 . االلتزامات األخالقية وأخالقيات الخدمة-ت

عام تمثـل المبـادئ األساسـية       تلعب األخالقيات دوراً مميزاً في هذا المجال، فهي بشكل              

نسيج المجتمع نحـو الخيـر      للسلوك الصحيح وهي مجموعة من القواعد السلوكية التي تضبط          

في مواجهة الشر والخطأ، أو أنها هي كل ما تقره الوحدة بوصفها المحدد الرسـمي               والصواب  

 ).Fraedrich,1993,207-218(.هو صواب أو خطأ داخل بيئته لتقرير ما



جلياً في الوحدات المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات فـي مجـاالت عـدة             ذلكيظهر  و

وحاالت التشغيل االلكترونـي      *خصوصا عند مراقبة البريد االلكتروني وانتهاك الخصوصية      

 .للبيانات المخزنة في قواعد البيانات العامة والخاصة

 :التكنولوجية المتغيرات -5

 مستقبل ويعتمد الحسابات، مراقبة لمهنة المواجهة حدياتالت أهم من التكنولوجية المتغيرات تعد

-:خالل من ذلك ويتضح التحديات تلك إدراك مدى على المهنة

  )83-2005،7لطفي،(،)2006،128البكوع،(

 فمثالً أخرى دون معينة خدمات على الطلب يزداد إذ الخدمات، على الطلب في التأثير -

 الفجوة وتضيق االنترنيت موقع على الثقة تفاءالخ **التأكيد خدمات على الطلب ازدياد

 الشراء على اإلقدام ومدى لالنترنيت المستخدمة األفراد أعداد في الكبير التزايد نتيجة الحاصلة

 على الطلب يزداد وكذلك بالزبائن، الخاصة المعلومات تامين إمكانية في الثقة انخفاض نتيجة

 للتهديدات نظراً والشبكات الحاسوب استخدام ظل في المعلومات أمن على الرقابة خدمات

 .لالستثمار الراهن والمستقبلي لها الجديدة الفرص من واالستفادة التكنولوجيا لهذه المصاحبة

مالية  تأثير خدمات التدقيق المستمر التي فرضها التطور التكنولوجي في لغة التقارير ال-

عداد ونشر تقاريرها المالية على الشبكات  تمكنت الوحدات من إهااللكترونية ، والذي بموجب

بما يستلزم تدقيقاً مستمراً لها وإجراءات تتماشى مع النظم المحاسبية الفورية والمستندات 

 .االلكترونية



 التأثير في العمليات التشغيلية بتقديم خدمات ذات أنفي هذا المجال يشير الباحث إلى 

خدام أساليب حديثة تتناسب مع التغيرات تكنولوجيا حديثة من شأنه أن يؤدي إلى است

 ومعرفتهم التكنولوجية واستخدام أفراد مؤهلين وتطوير مهاراتهم

 الموقع االلكتروني بصفة غير مشروعة وكشف المعلومات بدون         إلىيقصد بها الدخول    : انتهاك الخصوصية *

 )127 ، 2006البكوع ، ( ).استراق المعلومات(تخويل 

 تحسين جودة المعلومات لمستخدمي القرارات في سبيل        إلىالخدمات المهنية الهادفة    : دالتأكييقصد بخدمات   **

                                                          edu.ccbemd.student.www. تحسين مصداقيتها ومالئمتها 

 البيانات الماليـة    وموثوقيةضالً عن دورهم في التقرير عن مصداقية        بتكنولوجيا المعلومات، ف  

المنشورة الكترونياً بما يمنع قدر اإلمكان من تقديم معلومات مظللة لمستخدميها كونها تتعلـق              

 .بالتصرفات المهنية والقيم والمعتقدات واألخالقيات المهنية ومدى االلتزام بها

  )7 ، 2006نعوم ، ( .بمجموع القيم السائدة فيهاتقاس   ثقافة المهنةأكد البعض بان  حيث 

 متعلقة بشكل وهيكل ومـستويات التنظـيم الـداخلي          خارجية أخرى للمهنة     هناك متغيرات   

 :لوحدات التدقيق أو مكاتب التدقيق في البيئة الخارجية ويتم تقسيمها إلى

WWW.Financial maneger.Wordpress.com :-  

 :تدقيق كبيرة الحجمالمكاتب  •

 المدقق برأي وعملية فردية ولكـن       احيث ترتفع فيها جودة عملية التدقيق وال ينفرد فيه        

يكون لإلشراف دور واسع في عملية الحكم علـى التقـارير الماليـة وإصـدار رأي حـول                  

أمـا   لـب الـدول،    فـي اغ   وحدات مساهمة أو متعددة الجنسيات     وقد أخذت شكل     مصداقيتها

من حيث عدد زبائن المكتب، عدد أفراد المكتب المؤهلين مهنياً وعلمياً، حجم            فتكون  محدداتها  



المكتب وقدرة المكتب، والكفاءة المهنية على أداء المهام المكلف بها من أي وحدة اقتـصادية               

 .وان اختلف تخصيصها القطاعي

 :تدقيق متوسطة الحجمالمكاتب  •

ة ما بين اثنين من المدققين، أي أن هناك مسؤولية تضامنية بينهمـا             تعتمد على الشراك  

من قبل مشرفين واعتماده أو إعادة      العمل    يتم تدقيق  حيثتدقيق فيها بالمتوسطة،    وتتسم جودة ال  

تدقيقه من قبل الشريك أو مدير المكتب ويكون فيه اإلشراف اقل دوراً مـن مكاتـب التـدقيق               

 .الكبيرة الحجم

 

 

 

 )البيئة الخاصة للبيئة الخارجية ( تغيرات بيئة المهمة م:ثانياً

 ذات صلة بمدخالتها بأطراف    هي مجموعة المتغيرات المحيطة بالمهنة ، وتتصل 

 هذه المتغيرات تساهم في تحديد الفرص و التهديدات التي قد يواجهها مكتب إنومخرجاتها ، 

  )13 ، 2005الراوي ، ( ، ) 2004،100الطويل والكوراني،  (:التدقيق وتتمثل باألتي

المنافسون.1  

الزبائن.2  

)نوالمستفيد(دة على تقرير الحسابات األطراف األخرى المعتم.3  

المنظمات المهنية.4  

 



 :المنافسون.1

 إن المنافسين في بيئة التدقيق قد تتمثل في جميع مراقبي الحسابات أو مكاتـب أو وحـدات                   

 من اجل الحصول على الموارد ، حيث تتمثل الموارد إما عقود            التدقيق التي تتنافس فيما بينها    

 .الزبائن أو على المحاسبين القانونين أو على الخبراء في اختصاصات معينة

ربعـة  انه عند تحليل المنافسة البد من اإلجابة علـى أ         ) Porter(يرى البعض   في ذلك   

 -):2000،134السيد، (أسئلة رئيسية  

 رضا من موقفة الحالي بين منافسيه؟ المنافس يشعر بالنأهل  - أ

إذا لم يكن المنافس راضياً عن وضعة الحالي في السوق فما هي التعديالت المتوقع أن                - ب

 .يقوم بها في إستراتيجيته؟ وما هي درجة الخطورة أن يقوم بهذه التعديالت؟

 .ما هي أكثر جوانب الضعف لدى المنافس والتي يستوجب استثمارها من قبل الوحدة؟ - ت

ا هي التصرفات التي يمكن أن تأتي بها الوحدة فتؤدي إلى احتماالت عالية بان يقوم               م - ث

المنافس باتخاذ إجراءات مضادة بحيث يمنع الوحدة من الحصول علـى ثمـار هـذه               

 .التصرفات

 تزيد من حدة المنافسة فكبر وحدة التدقيق يساعد علـى زيـادة             أخرىوهناك عوامل   

صـدى  مـن  ائن في التعامل مع وحدات التدقيق الكبيرة لما لها حدة المنافسة وكذلك رغبة الزب  

 .وشعور بالثقة أمام المجتمع بصورة عامة ومستخدمي القوائم المالية بصورة خاصة

 وحدة التدقيق تعمـل بأقـصى       نأ يعنيعائدات اكبر،   الغرض من الحصول على     إن  

 ).2008،38الجعافرة، ( .قيقوان هناك عدد قليل من القيود المفروضة في أداء التديتها إمكان

 :الزبائن.2



 أقساماً أو وحدات ، كما      وأإن الزبائن هم المستخدمون للسلع والخدمات وقد يكونون أفراداً              

 الزبائن في بيئة التدقيق ليسوا هم المستخدمين فقط لخدمة التدقيق، ولكـن هنـاك أطـراف        نأ

.....  ،الجهـات الحكوميـة،      المقرضـون ،الـدائنون   (مثـل   أخرى تستخدم خدمة التـدقيق      

 )100، 2004الطويل والكوراني، ().وغيرها

    فالزبون هو مصدر الدخل لمراقبي الحسابات، ولذلك فان مكاتب التـدقيق تعتمـد علـى               

المتمثلة لعدد من الزبائن، وان نوعية الزبائن تؤثر إيجابـاً علـى            ) كمدخالت(مواردها المالية   

مكاتب التدقيق أن تتحقق من توافرها، وان تتحقق من جودتها          نجاح مكاتب التدقيق، وان على      

 عمل مكاتب التدقيق مرهون باستمرار الحـصول علـى زبـائن جـدد              نأواستمرارها، كما   

 .والمحافظة على الزبائن الحاليين

 :األطراف األخرى المعتمدة على تقرير مراقب الحسابات.3

 -: مراقبة الحسابات باالتي     تتمثل األطراف األخرى المعتمدة على تقرير

  )الهيئات الحكومية -الدائنون -المقرضون -ن والمرتقبونوالمستثمرون الحالي ( 

عدم رضا هؤالء األطراف عن تقرير مراقـب      ف  ، ة المستهلكين    إن هؤالء األطراف هم بمثاب    

فلة القانونية من قبل هؤالء األطراءعرض حينها مراقب الحسابات للمساالحسابات سي. 

 

 

 :المنظمات المهنية.4

   وهي تلك الجمعيات التي تقوم على خدمة مجتمع المهنة الواحدة في مجال إصدار النشرات              

 على تنمية مهارات المدققين من خالل جلب كل جديد فـي            علمية وتقوم الدورية وإقامة ندوات    



 ، ويـضيف    ارجيةالمهنة وكذلك تقوم على تقديم العون للمهنيين وحمايتهم تجاه أي أطراف خ           

 ) 33 ،2008،  الجعافرة ().مجلس المعايير الدولية ( الجعافرة في ذلك متغيرا أخر هو 

 - : )18( كل  بالشوطبيعة تكنولوجيا المعلومات بيئة المهمة وتتضح متغيرات     

  )18 (شكل 

 *وطبيعة تكنولوجيا المعلوماتمتغيرات بيئة المهمة 

 تقانة غير روتينية 

غالبا وجها لوجه ولقاء / بير للمعلومات الثريةمقدار ك

دعم أنظمة المعلومات / الهاتف/ مناقشة الجدول/ المجاميع

 .اإلدارية

 تقانة حرفية

/ مالحظة شخصية/ مقدار قليل من ثراء المعلومات

 .لقاء المجموعات والهاتف/ فرصة للقاء وجها لوجه

 تقانة هندسية

/ د بيانات حاسوبية كبيرةقواع/ مقدار كبير للمعلومات الكمية

دعم أنظمة / تقارير إحصائية/ أوليات للتقنية والكتابة

 .المعلومات اإلدارية

 تقانة روتينية

قواعد / تقارير مكتوبة/ مقدار قليل واضح من المعلومات

 .قواعد بيانات/ بعض البيانات اإلحصائية/ ورسميات

 

 
*Source: Daft , R , (1992) , "Organization Theory and Design " , West pub. Co , New 
York , p:240. 
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 الفصل الخامس

إعادة هندسة مهنة مراقبة 

الحسابات في ظل تكنولوجيا 

/ المعلومات في البيئة العراقية 

 الجانب التطبيقي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تمهيد

سابات في ظل تكنولوجيا      لقد هدفت الدراسة إلى بيان كيفية إعادة هندسة مهنة مراقبة الح

المعلومات في العراق ، فقد تضمنت الدراسة جانبين رئيسيين األول جانب نظري تناوله 

الباحث في أربعة فصول سابقة والثاني جانب تطبيقي سيتناوله الفصل الخامس من هذه 

 .الدراسة

بين تضمن ولتحقيق الجانب التطبيقي فقد صمم الباحث استبانه لهذا الغرض مقسمة إلى جان

الجانب األول منها معلومات عامة عن شخصية المبحوثين عينة الدراسة ، في حين تناول 

الجانب الثاني مجموعة من األسئلة موجهة إلى عينة الدراسة ، حيث إن هذه األسئلة كانت 

ضمن محورين المحور األول تضمن مجموعة أسئلة تتعلق بماهية تكنولوجيا المعلومات 

ة مراقبة الحسابات في العراق ، وجاء المحور الثاني متضمنناً مجموعة أسئلة وعالقتها بمهن

موجهة للمبحوثين عينة الدراسة من اجل تحديد كيفية إعادة هندسة المهنة في إطار تكنولوجيا 

 . بعداً أساسياً إلعادة هندسة المهنة في العراق15المعلومات متضمنة 

 :وقد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين هما 

 

 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة / المبحث األول 

 



   تحليل النتائج واختبار الفرضيات/ المبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

  وصف وتشخيص متغيرات الدراسة

     تضمن هذا الفصل وصف وتشخيص متغيرات الدراسة من اجل معرفة كيفية إجراء 

 .العراق في ظل تكنولوجيا المعلوماتعملية إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في 

وقبل وصف وتشخيص متغيرات الدراسة يرى الباحث ضرورة التعرف على واقع المهنة في 

 .العراق ومراحل نشوئها وتطورها وكذلك أهم التشريعات المنظمة لها

 :حيث سيتم التطرق في هذا المبحث إلى النواحي التالية 

 . نظرة تاريخية–) مرتحل النشوء والتطور ( اق واقع مهنة مراقبة الحسابات في العر -1

 .وصف مجتمع الدراسة وعينته -2

 

 : نظرة تاريخية–) مرتحل النشوء والتطور ( واقع مهنة مراقبة الحسابات في العراق  -1

     الرقابة المالية في العراق عرفت منذ القدم ، حيث يحدد تاريخ وجودها فيه إلى 

األلواح الطينية إلى ذلك فقد احتوت شريعة م ، حيث دلت . ق3000ما قبل عام 



حمورابي على سير العمل الرقابي فضال عن أنها احتوت على العديد من العقوبات 

 .الصارمة ضد المتجاوزين على ممتلكات الدولة

  وتطورت الحالة في العصر اإلسالمي وبقية العصور في إنشاء العديد من الدواوين 

 .بية ودواوين الرقابة المختلفة في الوقت الحاضرالتي تمثل عمل األجهزة الرقا

(    ويمكن بيان المراحل التطورية لمهنة مراقبة الحسابات في العراق وفق الجدول 

9:(  

  )9( جدول 

 *المراحل التطورية لمهنة مراقبة الحسابات في العراق

 الحدث السنة

 مرحلة نشوء مهنة مراقبة الحسابات  1919

  مراقبة الحسابات العامةتأسيس دائرة 1925

 تأسيس معهد العلوم المالية والتجارية 1933

تدريس العلوم المحاسبية والرقابية ، وتأسيس معهد العلوم المالية ( تأسيس كلية اإلدارة واالقتصاد في بغداد  1947

 )والتجارية واالقتصادية

 31التجارية رقم  ، وصدور قانون الشركات 52صدور نظام مزاولة المهنة رقم  1957

 18صدور نظام مزاولة مهنة تدقيق ورقابة الشركات الصناعية والمشاريع الصناعية رقم  1958

 42صدور قانون ديوان الرقابة المالية رقم  1968

 185صدور قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم  1969

 179صدور قانون مراقبة الحسابات رقم  1970

 185قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم صدور تعديل ل 1973

 194 بالقانون رقم 42صدور تعديل قانون ديوان الرقابة المالية رقم  1980



 36صدور قواعد السلوك المهني لنقابة المحاسبين والمدققين ، وقانون الشركات رقم  1983

 7صدور نظام ممارسة مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات رقم  1984

 1ور تعليمات النظام المحاسبي للشركات رقم صد 1985

 تأسيس المعهد العربي للمحاسبين القانونيين  1987

 تأسيس مجلس المعايير والقواعد المحاسبية والرقابية  1988

 6إصدار قانون ديوان الرقابة المالية رقم  1990

 21إصدار قانون الشركات رقم  1997

 ، وتم تأسيس 1984 لسنة 7 بدل النظام رقم 3بة وتدقيق الحسابات رقم صدور نظام ممارسة مهنة مراق 1999

  1999 لسنة 33المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية بموجب القانون 

 2004 لسنة 77 بموجب القرار 1990 لسنة 6تعديل قانون ديوان الرقابة المالية رقم  2004

2008  

 ولحد اآلن

 1999 لعام 3تعديل بعض مواد النظام 

 باالعتماد على مجموعة من المصادر التاريخية والقوانين المنظمة للمهنة الجدول من إعداد الباحث*

 
 

  وصف مجتمع الدراسة وعينته-2

يتمحور هذا الجانب في وصف عينة البحث ومجتمعه ، حيث استخدمت األساليب 

 -:اإلحصائية التالية في الوصول إلى هدف البحث وتحقيق فرضياته

 .االنحدار واالرتباط، األوساط الحسابية،  االنحرافات المعيارية،  النسب المئوية

 ، ومن اجل تحقيق ثبات وصدق االستبانه SPSS   وقد استخدم ألغراض التحليل برنامج 

 فضال عن انه تم استخدام مقياس ليكرت test ( one sample test )فقد استخدم اختبار 

 ).  اتفق ، محايد ، ال اتفق ، ال اتفق بشدة اتفق بشدة ،( الخماسي 



المركز ( وكانت عينة البحث ممثلة من مراقبي الحسابات العاملين في ديوان الرقابة المالية 

العم وفروعه، وكذلك مراقبي الحسابات اصحاب المكاتب الخاصة في المحافظات ، بغداد، 

 ) نينوى، اربيل 

الباحث بتوزيع استمارة االستبانه على أفراد عينة البحث  وانسجاما مع توجهات البحث فقد قام 

المتمثلة بمراقبي الحسابات في ديوان الرقابة المالية ومراقبي الحسابات في مكاتب تدقيق ( 

 ).ومراقبة الحسابات الخاصة 

 - ):10( وكما موضحة في الجدول

 ) 10( جدول 

  على عينة البحثتوزيع االستبانه

 مجتمع البحث القابلة للتحليل المستردة الموزعة

 % العدد % العدد % العدد

 الحسابات في ديوان الرقابة ومراقب

 المالية

35 35% 27 33.75% 27 33.75% 

 الحسابات أصحاب المكاتب ومراقب

 الخاصة

65 65% 53 66.25% 53 66.25% 

 %100 80 %100 80 %100 100 إجمالي

  ):11( المتعلقة بأفراد عينة البحث بالجدول ويمكن وصف المعلومات العامة والشخصية 

 )  11( جدول 

 *المتعلقة بأفراد عينة البحث) الشخصية ( المعلومات العامة 

 العدد أو التكرار الخصائص المعلومة ت



 )ديوان الرقابة المالية ( عام 

 )مكاتب مراقبة الحسابات ( خاص 

45 

35 

 قطاع العمل -1

 80 إجمالي

 دكتوراه

 ماجستير

 دبلوم عالي

 سبكالوريو

 دبلوم تقني معهد

محاسبة قانونية ، إدارة ، ( أخرى 

 )وغيرها.....اقتصاد

- 

12 

15 

25 

8 

20 

 علميالمؤهل ال -2

 إجمالي

 

80 

  سنوات5اقل من 

 سنوات5أكثر من 

  سنوات10أكثر من 

  سنة15أكثر من 

23 

17 

14 

26 

 سنوات الخدمة -3

 80 إجمالي

 محاسبة

 علوم مالية ومصرفية

 إدارة أعمال

 تخصصات أخرى

55 

11 

11 

3 

 علميالتخصص ال -4

 80 إجمالي

 نعم

 ال

22 

58 

االهتمام باستخدام تكنولوجيا  -5

 المعلومات

 80 إجمالي

 دورات

 مؤتمرات

 ورش عمل

 أخرى

8 

- 

- 

14 

مصادر معلومات تكنولوجيا  -6

المعلومات بالنسبة للمهتمين 

 فقط

 22 إجمالي



 حاسوب

 انترنيت

 انترانيت

 اكسترانيت

أخرى متعلقة بالنواحي 

 )وغيرها...محاسبية،قانونية،ضريبية(اآلتية

34 

16 

8 

- 

22 

الدورات المتعلقة بتكنولوجيا  -7

 المعلومات

 80 إجمالي

 

 .الجدول من إعداد الباحث استنادا إلى إجابات عينة البحث والمعلومات التي حصل عليها من االستبانه*
 

 -:يتضح من الجدول السابق األتي

 قطاع العمل -1

ديوان الرقابة (بين الجدول السابق أن نسبة مراقبي الحسابات العاملين في القطاع العام 

 مراقب 80من إجمالي العينة المختارة البالغة % 56هي ) المالية والوحدات األخرى

قطاع الخاص وهذا مؤشر تمثل مراقبي الحسابات العاملين في ال% 44حسابات وان نسبة 

 .يدل على أن النسبة األكبر هم من العاملين في القطاع العام

 المؤهل العلمي -2

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األعلى بالنسبة للعينة المختارة هم من حملة شهادة 

المحاسبة القانونية ، إدارة ( تلتها حملة الشهادات األخرى % 31البكالوريوس حيث بلغت 

ومن ثم حملة الدبلوم العالي إذا بلغت % 25حيث بلغة ) وغيرها ....عمال ، االقتصاد األ

% 10ثم حملة دبلوم المعهد التقني حيث بلغت % 15وتليها حملة شهادة الماجستير % 19

. 

 سنوات الخدمة -3



اظهر الجدول السابق من إجابات أفراد عينة البحث أن نسبة المراقبين الذين لديهم خدمة 

 سنوات بلغت نسبتها 5، بينما الفئة التي لها خدمة أكثر من % 29 سنوات هي 5ن اقل م

، في حين أن الفئة % 17 سنوات هي 10في حين أن الفئة التي خدمتها أكثر من % 21

، وهذا مؤشر على % 33 سنة حيث بلغت نسبتها 15األكبر هي التي خدمتها أكثر من 

 . الذين لديهم إلمام في تنفيذ األعمال وانجازهاوجود أصحاب الخبرة من مراقبي الحسابات

 التخصص العلمي -4

اظهر الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة المختارة هي من التخصصات المحاسبية 

في حين أن إدارة األعمال كانت أيضا % 14، أما العلوم المالية فكانت % 69حيث بلغت 

وغيرها والتي بلغت .....اد والقانون ، فضال عن وجود تخصصات أخرى كاالقتص% 14

مما يعطي مؤشراً جيداً من عينة مراقبي الحسابات كونهم من التخصصات % 3

 .المحاسبية

 االهتمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات -5

بين الجدول السابق من العينة المختارة ان مراقبي الحسابات ممن كانوا مهتمين باستخدام 

 :لشكل التاليتكنولوجيا المعلومات وبا

 % 27 منهم مهتمون باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبما نسبته 22

 %73 منهم غير مهتمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات وبما نسبته 58

 .وهذا مؤشر سلبي يستوجب تأشيره ومعالجته

 مصادر معلومات تكنولوجيا المعلومات -6



ممن يستخدمون تكنولوجيا يتضح من الجدول السابق أن نسبة أفراد عينة البحث 

 فردا ، حيث تم تصنيف أصولهم على المعلومات المتعلقة 22المعلومات ويهتمون بها هم 

 -:على تكنولوجيا المعلومات بالصيغة التالية

 %36 فرد بنسبة 8الدورات  -

 المؤتمرات وورش العمل ال يوجد -

كانت ) وغيرها ....االنترنيت ، المجالت ، البحوث ، الدوريات ( مصادر أخرى مثل  -

 % 64 فرد بنسبة 14

 الدورات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات -7

بين الجدول السابق عدد ونسبة الدورات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتي تخص أفراد 

 -:عينة البحث وبالشكل التالي

 فرداً ممن دخلوا دورة في الحاسوب وبما نسبته 34مراقبو الحسابات البالغ عددهم  -

42 % 

% 20 فرداً ممن دخلوا دورة االنترنيت بما نسبته 16مراقبو الحسابات البالغ عددهم  -

 من أفراد عينة البحث

 افرد ممن دخلوا دورة في االنترانيت وبما نسبته 8مراقبو الحسابات الذين عددهم  -

، كما شخص الجدول إجابات مبحوثين عن عدم وجود أفراد من عينة البحث قد % 10

  في االكسترانيت دخلوا دورة

مراقبو الحسابات الذين دخلوا دورات في تكنولوجيا المعلومات تتعلق باألمور القانونية  -

 %28 فردا وبما نسبته 22والمحاسبية والضريبية ونواحي أخرى هم 



ومن اجل التعرف على اآلراء االستطالعية المتعلقة بإجابات المبحوثين حول األبعاد 

من التعرف على وصف متغيرات تلك الدراسة وتحديدها بدقة الرئيسية للدراسة البد 

 .ووضوح في البيئة المبحوثة

وقد تم تحقيق ذلك من خالل وصف المحورين المتعلقين بتلك الدراسة على وفق الجدولين 

  ):13( و  ) 12( 

 

 

 

  )12( جدول 

 * إجابات أفراد العينة المبحوثة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات

 

 ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

راتالعبا ت بشدة

%ت % ت % ت % ت % ت

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

1 x1 5062.53037.5- - - - - - 4.625 0.487 
2 x2 3240 4860 - - - - - - 4.100 0.443 
3 x3 3240 4860 - - - - - - 4.400 0.493 
4 x4 2632.55467.5- - - - - - 4.325 0.472 
5 x5 4151.33948.8- - - - - - 4.512 0.503 
6 x6 - - 5265 2835- - - - 3.650 0.480 
7 x7 4252.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 
8 x8 2531.35568.8- - - - - - 4.312 0.466 
9 x9 4252.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 

10 x10 8 10 4251.512151822.5 - - 3.500 0.955 
 0.438 4.277 المؤشر اإلجمالي

 

 

الجدول من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج تحليل االستبانه، علما أن أرقام األوساط الحسابية *

 .لالنحرافات المعيارية مقربة لثالث مراتب

 

 



 ) 13( جدول 

 إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في خصإجابات أفراد العينة المبحوثة فيما ي

 *العراق

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة
 % ت % ت % ت % ت % تالعبارات ت

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 x11 5062.5 30 37.5 - - - - - - 4.625 0.487 

2 x12 3240 42 52.5 - - 6 9.5 - - 4.250 0.803 

3 x13 3240 48 60 - - - - - - 4.400 0.493 

4 x14 26 32.5 45 56.3 - - 9 11.3 - - 4.100 0.880 

5 x15 41 51.3 34 48.8 - - - - - - 4.513 0.503 

6 x16 - - 52 65 28 35 - - - - 3.650 0.480 

7 x17 42 52.5 29 36.3 9 11.3 - - - - 4.413 0.688 

8 x18 25 31.3 55 68.8 - - - - - - 4.313 0.466 

9 x19 42 32.5 22 27.5 16 2.5 - - - - 4.325 0.793 

10 x20 8 10 42 52.5 12 12 15 18 22.5  3.500 0.955 

11 x21 80 100 - - - - - - - - 5 0.00 

12 x22 4 5 16 20 28 35 17 21.3 15 18.8 2.713 0.138 

13 x23 42 52.5 38 47.5 - - - - - - 4.525 0.503 

14 x24 18 22.5 62 77.5 - - - - - - 4.225 0.4200 

15 x25 - - 80 100 - - - - - - 4 0.00 

16 x26 - - 80 100 - - - - - - 4 0.00 

17 x27 26 32.5 54 67.5 - - - - - - 4.325 0.471 

18 x28 41 51.3 39 48.8 - - - - - - 4.513 0.503 

19 x29 - - 52 65 28 35 - - - - 3.650 0.480 



20 x30 4252.5 38 47.5 - - - - - - 4.525 0.503 

 

 

 

 ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
العبارات ت

 % ت % ت % ت % ت % ت
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

21 x31 

2531.35568.8- - - - - - 4.313 0.466 

22 x32 

4252.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 

23 x33 

8 10 4252.512151822.5- - 3.500 0.955 

24 x34 

5062.53037.5- - - - - - 4.625 0.487 

25 x35 

3240 4252.5- - 6 7.5 - - 4.250 0.803 

26 x36 

3240 4860 - - - - - - 4.400 0.493 

27 x37 

4252.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 

28 x38 

1822.56277.5- - - - - - 4.225 0.420 

29 x39 

- - 80100 - - - - - - 4.000 0.000 

30 x40 

- - 80100 - - - - - - 4.000 0.000 

31 x41 

2632.55467.5- - - - - - 4.325 0.471 

32 x42 

4151.33948.8- - - - - - 4.513 0.503 

33 x43 

-  5265 2835- - - - 3.650 0.480 

34 x44 

4252.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 

35 x45 

2531.35568.8- - - - - - 4.313 0.466 



36 x46 

4252.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 

 

 

 

 

 

 ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

العبارات ت بشدة
 % ت % ت % ت % ت % ت

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

37x47 
8 10 4252.51215 1822.5- - 3.500 0.955 

38x48 
50 62.53037.5- - - - - - 4.625 0.487 

39x49 
32 40 4252.5- - 6 7.5 - - 4.250 0.803 

40x50 
41 51.23948.8- - - - - - 4.513 0.503 

41x51 
- - 5265 2835- - - - 3.650 0.460 

42x52 
42 52.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 

43x53 
25 31.35568.8- - - - - - 4.313 0.466 

44x54 
42 52.53847.5- - - - - - 4.525 0.503 

45x55 
8 10 4252.512151822.5- - 3.500 0.955 

46x56 
50 62.53037.5- - - - - - 4.625 0.487 

47x57 
32 40 4252.5- - 6 7.5 - - 4.250 0.803 

 المؤشر اإلجمالي
4.244 0.431 

 

 

الجدول من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج تحليل االستبانه، علما أن أرقام األوساط الحسابية لالنحرافات *

 .المعيارية مقربة لثالث مراتب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

  تحليل النتائج واختبار الفرضيات

ناول هذا المبحث النتائج اإلحصائية التي حصل عليها الباحث من الفقرات التي تضمنتها يت

االستبانه الموزعة على المبحوثين للتأكد من صحة الفرضيات التي جاء بها البحث فضال عن 

 .الوصول إلى أهدافه

 وقد تضمن هذا المبحث جانبين أساسيين

  

  متغيرات الدراسة تحليل عالقة االرتباط بين/ الجانب األول

 

  تحليل عالقة االنحدار بين متغيرات الدراسة/ الجانب الثاني 

 

 :تحليل عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة/ الجانب األول



 y( أظهرت نتائج التحليل لعينة البحث عن وجود عالقة ارتباط قوية جدا بين متغيري الدراسة 

تكنولوجيا  ) x( ي العراق ، والمتغير الثاني إلعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات ف) 

 .المعلومات

 وهي قريبة من الواحد الصحيح بما يعطي مؤشراً 0.96حيث بلغت هذه العالقة بينهما قيمة 

جيداً حول إمكانية إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق في ظل تكنولوجيا 

 .المعلومات

تدلل على  )  x , y(  بين المتغيرين األساسيين للدراسة فضال عن أن هذه العالقة القوية جدا

 -:قبول الفرضية األساسية للبحث والتي مفادها األتي 

 )هناك دور لتكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق ( 

 :فضال عن أن ذلك يدل على قبول الفرضية الفرعية األولى والتي مفادها األتي

هناك تأثير معنوي بين إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق وتكنولوجيا ( 

 )المعلومات 

  ): x , y( يوضح هذه العالقة بين المتغيرين ) 14(والجدول 

 

 ) 14( جدول 

 *تحليل عالقة االرتباط بين بعدي الدراسة

 

 

 

 بات في العراقإعادة هندسة مهنة مراقبة الحسا

 

 )y( البعد الثاني 

 )x( البعد األول 



 

 تكنولوجيا المعلومات

( IT ) 

 

 **0.96 

 

 .استنادا إلى إجابات المبحوثين. الجدول من إعداد الباحث*

** p ≤ 0.01 

N = 80 
وأفصحت إجابات عينة المبحوثين عن وجود عالقة ارتباط بين البعد األول للدراسة ومتغيرات 

 -) :15(وكما موضحة في الجدول البعد الثاني 

 ) 15( دول ج

  )*y( ومتغيرات البعد الثاني  ) x( تحليل عالقة االرتباط بين البعد األول 

 

  

 تكنولوجيا المعلومات

 

 االرتباط

Y1 0.953 المعرفة والتأهيل والتدريب 

Y2  0.937 الرقابة الداخلية 

Y3 0.921 أدلة اإلثبات 

Y4 0.981 المعايير والتشريعات 

Y5 0.801 األهمية النسبية 

البعد األول 
)x(

متغيرات 
البعد 

)y(الثاني 



Y6  0.968 النشر االلكتروني 

Y7  921..0 فجوة توقعات التدقيق 

Y8 0.954 أتعاب وأجور مراقبي الحسابات 

Y9  0.833 الحياد واالستقالل المهني 

Y10 0.953 تقرير مراقب الحسابات 

Y11  0.935 ملفات التدقيق 

Y12 0.802 الجوانب السلوكية واألخالقية 

Y13 0.947 ل الفكريمكونات رأس الما 

Y14 0.953 المخاطر الرقابية 

Y15 0.906 الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة 

 

 الجدول من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج البحث*

 -:من الجدول السابق األتي يتضح 

 :قبول فرضيات البحث الثانية والثالثة والتي مفادهما األتي -1

لمعلومات وإعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في  ااهناك تأثير معنوي بين تكنولوجي( 

  )العراق

هناك عالقة ارتباط معنوية بين إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق ( 

  ) المعلوماتاوتكنولوجي

أوضحت نتائج التحليل لعينة أفراد البحث األسبقيات المتعلقة بالبعد الثاني من الدراسة  -2

دسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق بضرورة أخذها بنظر إعادة هن ) yالمتغير ( 

 ) :16(االعتبار عند إعادة هندسة المهنة وكانت هذه األسبقيات متمثلة بالجدول 



  )16( جدول 

 *إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات ) y( أسبقيات أبعاد المتغير المعتمد 

 األبعاد االرتباط

 المعاير والتشريعات 0,981

 النشر االلكتروني 0,967

 أتعاب وأجور مراقبي الحسابات 0,954

 المعرفة والتأهيل والتدريب 0,953

 المخاطر الرقابية 0,953

 تقرير مراقب الحسابات 0,953

 مكونات رأس المال الفكري 0,947

 الرقابة الداخلية 0,937

 ملفات التدقيق 0,935

 أدلة اإلثبات 0,921

 لتدقيقفجوة توقعات ا 0,921

 الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة 0,906

 الحياد واالستقالل المهني 0,833

 الجوانب السلوكية واألخالقية 0,802

 األهمية النسبية 0,801

 

 الجدول السابق من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل*



 عالقة االنحدار بين متغيرات الدراسة تحليل / الجانب الثاني 

ختبار صحة الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية األساسية فقد استخدم الباحث جل امن ا

الجدول الباحث من خالل في تحليله اإلحصائي االنحدار الخطي البسيط والذي أوضحه 

)17:(- 

  )17( جدول 

 y( د  المعلومات والمتغير المعتماتكنولوجي ) x( تحليل االنحدار لبيان تأثير المتغير المستقل 

 *إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق) 

 إعادة هندسة مهنة

 مراقبة الحسابات في العراق

F  المعتمد )Y(  

 

  )X( المستقل 

B0 B1 

R2 

 

 

 
 الجدولية المحسوبة

 تكنولوجيا المعلومات

( IT ) 

0,021 

1,01 

0,302 

61,874 

0,96 382.844 7 

 

 ء على نتائج الحاسوبالجدول من إعداد الباحث بنا*

 النتائج مقربة إلى ثالث مرات**

**P ≤ 0.05 

DF = 1.78 

N = 80 

t =1.645 



  -:من الجدول السابق يتضح األتي

 المعلومات ايجابيا في إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات وسبب ذلك يرجع ا تؤثر تكنولوجي

 :إلى

(  المحسوبة Fة حيث بلغت قيمة  الجدوليF المحسوبة كانت اكبر من قيمة F إن قيمة -

  ) 7(  الجدولية Fفي حين بلغت قيمة ) 382.844

  0,96 ما قيمته R2 بلغ معامل التجديد -

وفي هذه الحالة تقبل الفرضية األساسية للبحث إضافة إلى قبول الفرضيات الفرعية 

 .المنبثقة عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقترحاتاالستنتاجات وال

 الستنتاجاتا :أوال

 :استنتاجات الجانب النظري* 

 -:حصر أهم الحاجات األساسية من وجود تكنولوجيا المعلومات بالنقاط اآلتية  تن-1

 . المختلفة في عصر المعلومات على تكنولوجيا المعلوماتعمالاألاعتماد  - أ

 .مساهمة تكنولوجيا المعلومات في زيادة الخدمات واإلنتاج - ب

 . والمهنمات في إنجاح مختلف األنشطةتأثير تكنولوجيا المعلو - ت

 .االلتزام بسياسات إدارات الوحدات االقتصادية وحماية أصولها - ث

 . إلى المعلوماتةحاجالزيادة  - ج

لم تعد وظائف مهنة مراقبة الحسابات التقليدية كافية للوفاء بدورها في عالم اليوم والغد ،  -2

 إنة لتكنولوجيا المعلومات ، حيث  عالم رقمي يعمل في ظل ثورة متجددبأنهالذي يتسم 

التكنولوجيا سوف تخلق سوقا لخدمات واسعة النطاق تقدمها مهنة مراقبة الحسابات استجابة 

رات جذرية يللطلب المتزايد من الجمهور على تلك الخدمات ، األمر الذي يستدعي إحداث تغي

 إلىإضافة خدمات التصديق  تقديم إلىبها  واالنتقال طلبات لتلبية تلك المهنةفي ممارسة ال



 يقوم بشكل متزايد أن الخصوص وجهتعين على مراقب الحسابات على خدمات التأكيد وي

 تالمعلوماعن مصداقية جودة بالتقرير 

 .وتقنيات معلومات قاعدة البيانات فضال عن تقريره عن عمليات وأداء الوحدات المختلفة

 الحسابات تأديتها من اجل تأكيد الثقة في تتضمن جوانب األداء التي ينبغي على مراقب -3

 من ةد الثقة في نظم المعلومات المؤدانظم المعلومات ، حيث يمكن تصنيف خدمات دعم وتأكي

 -:قبله باالتي

الخصوصية والتكامل وحماية  .الرقابة بنزاهة التشغيل .األمن .التوثيق أو الشرعية 

 .المعلومات

 

 

 

 -:باالتيع تتمثل خدمة الثقة على الموق -4

- Veri Sign  يةنظم الحاسوبال الرقمي للصفحات التي تتم بين نيمالتأوهي متخصصة في 

 شهادات إصدارهاالفورية وتطبيقات شبكات االنترانيت واالنترنيت واالكسترانيت من خالل 

 . الشخص طالب هذه الشهادةأواعتماد رقمية بعد فحص وتمحيص للوحدة 

- E Trust ون تجار التجزئة  يكأنمكن ي حيثOnline على االنترنيت محل ثقة للمستهلكين 

من خالل شهادات وتوقيعات رقمية تصدرها بعد ان يلبي التجار المعايير التي تضعها هذه 

 .الجهة واهم هذه المعايير التي تركز عليها الوحدة هي الخصوصية

 The Better Business Bureau  (BBB) األعمال أفضلمكتب  -



 أعمال رسوم العضوية التي تدفعها مجموعات أساسيةيهدف للربح وتدعمه بصفة  تب الانه مك

 .مهنيين في منطقة جغرافية معينة

 -: تقسم المخاطر الناجمة عن تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلى مجموعتين هما -5

 :أهمهامخاطر ناجمة عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتي  -ا

 .التشفيرعدم كفاية  -

 . المعلوماتإلىعدم كفاية مكونات جدران النار والرقابة الالزمة ضد محاوالت الوصول  -

 .اإلجراءاتعدم سالمة خطة الطوارئ وكفاية  -

 لمنع الوصول أمنية إجراءاتخصوصا عند وضع (  عن المعلومات اإلفصاح مةمالءعدم  -

 )المعلومات إلى 

 :أمثلتهالمعلومات ومن مخاطر ناجمة عن تطبيقات تكنولوجيا ا -ب

 . البنية التحتية لتقنية المعلوماتبأمن تامين امن البرمجيات المتصلة إجراءاتعدم كفاية  -

 . في التطبيقاتوأخطاءوجود مشاكل  -

 .التغيرات غير الموثقة في البرامج -

 . ومعالجة البياناتإدخال ضوابطوجود حاالت عدم االلتزام في 

 

 -: االلكترونية باالتي  يمكن تبويب مخاطر التجارة-6

 .األعمالمخاطر شريك .  الزبونإقناعمخاطر . مخاطر التحول. مخاطر المنافسة

 الهندسة ليست إعادة إن التنظيم ، حيث وإعادة الهندسة إعادةهناك فرق جوهري بين  -7

 هي تصميم عمليات على نحو جذري بما يحقق وإنما إنتاجيةصناعة جديدة تقوم على خطوط 

 .األداءنافسية في ميزة ت



 العمليات تمثل احد نإ الهندسة تتطلب وجود عمليات وليس وجود نتائج ، حيث إعادة إن -8

 .العناصر األساسية في إعادة الهندسة

 -: تتأتى األهمية العامة في إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات من خالل األتي-9

 العمل والنتائج ، فضال وأدوات أساليب  المهني ممثال بتغييراألداءتحقيق تغيير جذري في  - أ

 المهنية واألهدافوفق احتياجات الزبائن على  األداءعن تمكين العاملين من تصميم عملية 

لمهنة مراقبة الحسابات في العراق ومن خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمهنة 

 . المهنياألداءوتشخيص نقاط الضعف والقوة في 

 بسرعة عالية من خالل توفير أعمالها تأدية الجهة محل الرقابة من وأتمكين الوحدة  - ب

المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات المختلفة خصوصا القرارات الرقابية ، حيث تساعد في 

 . الجهاتأو الهندسة على تحسين سرعة انجاز المهام المختلفة لتلك الوحدات إعادةذلك 

مليات غير الضرورية والتركيز فقط على العمليات ذات  العإلغاءتخفيض التكلفة من خالل  - ت

 .القيمة المضافة

 .تحقيق جودة عالية للخدمات الرقابية المقدمة للزبائن حسب احتياجاتهم ورغباتهم - ث

 الحديثة لمواكبة التطورات التقنية بما األساليب العمل القديمة واالعتماد على أساليب إلغاء - ج

 .يوفر ميزة تنافسية

 -: الهندسة والمتمثلة باالتي إعادة إلىت التي تحتاج بيان الجها - ح

 ).ذات الوضع المتدهور ( الجهات التي تعاني من مشاكل كبيرة  -

 ).في طريقها للتدهور ( الجهات التي في طريقها للتعرض للمشاكل  -

 ).لغة قمة التفوق والنجاح اب(  التفوق والنجاح قمةالجهات التي تكون في  -



هداف التي تسعى إليها عملية إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ويمكن تقسيم األ -10

 -:العراق في ظل تكنولوجيا المعلومات بالنواحي التالية

 .التغيير الجذري للعمليات -

 ).رغباتهم واحتياجاتهم ( التركيز على الزبائن  -

 ).الخدمات ذات الجودة العالية ( تقديم أفضل الخدمات  -

 .فير المعلوماتالسرعة في تو -

تخفيض الكلفة عن طريق إلغاء العمليات غير الضرورية والتركيز على ( الكلفة  -

 .العمليات التي تضيف قيمة

 -: إن عوامل نجاح إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات براي الباحث هي -11

  لة وجود منظمة فعا،المصادر البشرية ، الجودة الشاملة إدارة،تكنولوجيا المعلومات 

 -: إن متطلبات القيام بإعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات برأي الباحث-12

 .هي توفر تكنولوجيا المعلومات* 

 .توفر معايير مهنية تكنولوجية* 

 .وجود إجراءات واضحة لجودة األداء المهني* 

بذل العناية التزام مراقبي الحسابات بالمعايير المهنية التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات و* 

المهنية الالزمة في أداء مهامهم والتزامهم بالقيم األخالقية والمواثيق الدولية واألخالقية في 

 .أدائهم ومهامهم

 : تتضمن االتجاهات الرقابية لمفهوم جودة األداء المهني لمراقب الحسابات باالتي-13

.المهنية بالمعايير الحسابات مراقبي التزام مدى -ا  

.الرقابية والبرامج بالخطط الحسابات مراقبي التزام -ب  



 النسبية األهمية ذات الرقابية والمخالفات لألخطاء الحسابات مراقب يكشفه ما احتمال درجة -ت

.ألدائه المهني األداء جودة على والمؤثرة  

اآلثار المترتبة على إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إطار تكنولوجيا  تتمثل -14

-: باالتيماتالمعلو  

 اثر االلتزامات األخالقية والسلوكية: أوالً

 تعلق بالسمات الشخصية لمراقب الحسابات ماثر: ثانياً

 مهنيةاثر الخدمات ال: ثالثاً

  ومدى االلتزام بهااالتكنولوجياثر المعايير : رابعاً

اثر البيئة الرقابية: خامساً  

 -:سابات بالمتغيرات اآلتية تشمل المتغيرات الخارجية لمهنة مراقبة الح-15

المتغيرات  .المتغيرات االجتماعية .المتغيرات االقتصادية .المتغيرات القانونية والتنظيمية

  .المتغيرات التكنولوجية .الثقافية

 :استنتاجات الجانب العملي *

 االستنتاجات المتعلقة لوصف وتشخيص متغيرات الدراسة - أ

عالقة ارتباط قوية جدا بين بعدي الدراسة ، البعد أثبتت إجابات عينة البحث عن وجود * 

 إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في Y تكنولوجيا المعلومات ، والبعد الثاني Xاألول 

 .العراق



 وهي قريبة من الواحد الصحيح وهذا يعطي مؤشراً 0.96فكانت تلك العالقة ما قيمته 

نولوجيا المعلومات، والجدول التالي جيداً حول ضرورة إعادة هندسة المهنة في ظل تك

 -:يبين تحليل هذه العالقة بين بعدي هذه الدراسة

 تحليل عالقة االرتباط بين بعدي الدراسة

 

 إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق

 

 0.96**  تكنولوجيا المعلومات

 

 النسبية ألسبقيات متغيرات البعد الثاني ، الواجب على  بينت إجابات عينة البحث األهمية*

 -:مراقبي الحسابات أخذها بنظر االعتبار عند إعادة هندسة مهنتهم والمتمثلة باالتي

 

 إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات ) y( أسبقيات أبعاد المتغير المعتمد 

 األبعاد االرتباط

 المعايير والتشريعات 0,981

  االلكترونيالنشر 0,968

 أتعاب وأجور مراقبي الحسابات 0,954

 المعرفة والتأهيل والتدريب 0,953

 المخاطر الرقابية 0,953

البعد الثاني 
)Y(

البعد األول
)x(



 تقرير مراقب الحسابات 0,953

 مكونات رأس المال الفكري 0,947

 الرقابة الداخلية 0,937

 ملفات التدقيق 0,935

 أدلة اإلثبات 0,921

 فجوة توقعات التدقيق 0,921

 الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة 0,906

 الحياد واالستقالل المهني 0,833

 الجوانب السلوكية واألخالقية 0,802

 األهمية النسبية 0,801

 

 االستنتاجات المتعلقة بتحليل النتائج واختبار الفرضيات - ب

 0.99ا أثبتت نتائج المبحوثين عن وجود عالقة ارتباط قوية بين بعدي الدراسة بلغت قيمته

وهذا مؤشر جيد يدل على ضرورة إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في العراق في % 

 .ظل وجود تكنولوجيا المعلومات

 .وكما مبين في الجدولين السابقين

 المحسوبة التي  fوكذلك في الجدول المتعلق باالنحدار، ومن خالل المقارنة بين قيمة 

 مما يعطي مؤشراً جيداً حول إعادة هندسة 7لبالغة  الجدولية اF وقيمة 382.844قيمتها 

ضمن عينة الدراسة )  الجدولية F المحسوبة اكبر من قيمة Sحيث إن قيمة ( المهنة 



 ) Xالمتغير ( وقيمة تكنولوجيا المعلومات ) Y(وكذلك أقيام المتغيرات البعد الثاني 

 . وهي قريبة من الواحد الصحيح0.99والبالغة 

 .ل الفرضية األساسية للدراسة وقبول الفرضيات الفرعية المنبثقة عنهاوهذا يثبت قبو

 المقترحات

 مهنة مراقبة الحسابات في بيئة تكنولوجيـا        Re-Engineeringضرورة إعادة هندسة     -1

 :المعلومات لتلبية متطلبات المهنة في تلك البيئة وحسب المراحل اآلتية

 . االنطالقةإعادة.التحضير للتغيير . الهيكلةادةإع . التصميمإعادة .االستشراف. التفكيرإعادة

 إلنجاح عملية إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات -2

 :يتطلب ضرورة تبني النواحي التالية وأخذها بنظر االعتبار

لقة زيادة التأهيل العلمي لمراقبي الحسابات تجاه العناصر واألساليب التكنولوجيا المتع* 

 .بأداء مهامه بشكل جيد وواضح

( مدى اعتماده في أداء مهامه على معايير تكنولوجيا عالمية تتعلق بجودة األداء المهني * 

 ).خصوصا في مجال تحديد مسار التدقيق واستخدام أدلة اإلثبات االلكترونية 

ة بمهنته المعرفة الجيدة من قبل مراقبي الحسابات ألهم التحديات والمخاطر المتعلق* 

 .وغيرها وسبل معالجتها...كمخاطر الغش واالحتيال وانتهاك الخصوصية 

 .مدى تمسكه بالقواعد األخالقية المهنية وقواعد السلوك المهني* 

 ضرورة التأهيل العملي لمراقبي الحسابات وضرورة إشراكهم بالدورات التدريبية -3

عرف على أنواع الخدمات الواجب المتعلقة بأساليب تكنولوجيا المعلومات من اجل الت

 .تقديمها للغير واإلجراءات الترفيهية لها



 ضرورة اكتساب مراقبي الحسابات العاملين في بيئة تكنولوجيا المعلومات المهارات -4

 -:اآلتية

 .سبل االتصال بالغير ومعرفة احتياجات ورغبات الزبائن* 

يا المعلومات من اجل مراجعة النظم المقدرة على التكيف والتأقلم السريع مع تكنولوج* 

االلكترونية للتدقيق والتعرف على معظم مشاكل التدقيق خصوصا التي ال يوجد لها مسار 
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 قائمة المصادر

 :المصادر باللغة العربية

 -:الوثائق والنشرات الرسمية: أوال

لدولية للمراجعة ،عمان المعايير ا ،1998 ،المجمع العربي للمحاسبين القانونيين -1

 .،األردن

 .2009لعام ) 1(رقابة الجودة رقم للمعيار الدولي  ، احاد الدولي للمحاسبيناالت -2

  .2007 الوظيفي لديوان الرقابة المالية لعام دليل األداء -3

  .2007دليل ديوان الرقابة المالية لعام  -4

  .2004 وتعديالته لعام 1990 لسنة 6قانون ديوان الرقابة المالية رقم  -5

  .1997 لسنة 21قانون شركات رقم  -6

 ،قواعد السلوك 2008لعام ميثاق شرف المهنة مكتب التدقيق المهني في مالوي ، -7

 .لمهنة التدقيق يالمهن

 . كانون الثانيقيق الحكومية ،معايير التد ،GAO ، 2007  ، المحاسبيةلةالمساءمكتب  -8

  .2008-2007نشرة مراقبي الحسابات المجازين بممارسة المهنة للعاميين  -9

  .1999 لسنة 3نظام ممارسة مهنة مراقبة الحسابات رقم  -10

 



 

 -:الرسائل واألطاريح: ثانيا

، التوجه اإلستراتيجي وأثره في 2005،  بشير محمد مصطفى ، إيمان، أبو ردن -1

 .مجاالت التغيير، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل

 نظام معلومات إقامة ، متطلبات 2006 عبد الكريم ، إبراهيم ، ارسالن األفندي -2

 .جامعة الموصلداخلية ، رسالة ماجستير الرقابة الية نظام لالتكاليف لتعزيز فاع

 الهندسة للعمليات إعادة ، متطلبات اعتماد 2006 ، سيف الدين عماد احمد ، اإلمام -3

 عينة أراءرفية في تطوير الخدمة المصرفية العراقية ، دراسة استطالعية لبيان صالم

 .لة ماجستير ، الجامعة المستنصريةمن المديرين في المصارف العراقية ، رسا

 مهنة تواجهالخالق يحيى ، التحليل االستراتيجي للتحديات التي البكوع ، فيحاء عبد  -4

 دكتوراه ، جامعة الحسابات في إطار عناصر البيئة التقنية الحديثة ، أطروحةتدقيق 

 .الموصل

الشريدة ، نادية عبد الجبار محمد، متطلبات تطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت  -5

ابة المالية ، رسالة ماجستير محاسبة ، ودورها في تعزيز نظامي المعلومات والرق

 .2010جامعة بغداد، 

 هندسـة العمليـات     إعـادة  بأسلوب ، تخفيض التكاليف     2010 وضاح ،    أالءثابت ،    -6

 المنزلـي بالموصـل ،   لألثـاث  بالتطبيق على الشركة الوطنية الصناعية      – اإلنتاجية

 .رسالة ماجستير ، جامعة الموصل



 ، التعليم االلكتروني باستخدام 2005لمجيد ، ثابت ، علي كنانه محمد عبد ا -7

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، نموذج مقترح رسالة ماجستير ، جامعة 

 .الموصل

 ، تفعيل دور نظام الرقابة الداخلية فـي         2009 نادرة محمد عبد الحميد ،        ، الجحيشي -8

 ماجستير ، جامعـة      الحكومية لزيادة كفاءة الرقابة على المال العام ، رسالة         اإلدارات

 .الموصل

الجرجري ،أحمد سليمان محمد، العالقة بين الخصائص البيئية والنمط القيادي وأثرها  -9

 .1998راه، جامعة الموصل، في تحديد الخيار االستراتيجي، أطروحة دكتو

 ، إعادة هندسة العمليات كمدخل للتحسين 2000الجزراوي ، رغد يوسف ، -10

اختيار مستشفى الكندي مجاالً للدراسة ، /  للمستشفيات المستمر ، تصميم نظام مقترح

 .ر ، الجامعة المستنصريةرسالة ماجستي

 ، مدى حرص مكاتب التدقيق على توفير متطلبات         2008الجعافرة ، محمد مفلح ،       -11

تحسين فاعلية التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة األردنية ، رسالة ماجستير           

دارية والماليـة ، عمـان ،        للدراسات العليا ، كلية العلوم اإل      ، جامعة الشرق األوسط   

 .األردن

 ، استخدام أسلوب التدقيق بمساعدة الحاسوب 2010 ، زياد خلف محمود ، لجميليا -12

 ، رسالة في تدقيق نظم التشغيل االلكتروني للبيانات المعتمدة في ديوان الرقابة المالية

 .ماجستير ، جامعة الموصل



قع استخدام تقانة المعلومات في نظام ا ، و2003 إسماعيل عبد اهللا ، حديد ، عامر -13

وعة من المنظمات الحكومية في محافظة نينوى ، رسالة مالموارد البشرية ، حالة لمج

 .جستير غير منشورة ، جامعة الموصلما

، إطار مقترح لتطوير خدمات مهنة مراقبة 2011الحربي ، نشوان إبراهيم علي ،  -14

جستير غير منشورة ، جامعة ي بيئة التجارة االلكترونية ، رسالة ماالحسابات ف

 .الموصل

م، العوامل المؤثرة في جودة التدقيق، 2008 بشرى عبد الوهاب محمد ، ،حسن -15

العراق أنموذج مقترح لتضيق فجوة التوقعات بين المدققين والمستثمرين في سوق 

 .لألوراق المالية، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد

 ، العالقة بين العوامـل وإسـتراتيجية        2000 ناهده إسماعيل عبد اهللا ،       ،الحمداني -16

الموارد البشرية وأثرها في تحديد الخيار االستراتيجي، أطروحة دكتـوراه، جامعـة            

 .الموصل

 ، إعادة هندسة النظام المحاسبي الحكومي 2008حمودي ، كبرى محمد طاهر ،  -17

 .امعة الموصل،االلكتروني ، أطروحة دكتوراه ، ج

 ، استخدام بطاقة التقديرات المتوازنة في 2006ل ، والخزعلي ، موفق صادق رس -18

 ، هيئة التعليم اإلدارية ، رسالة ماجستير ، الكلية التقنية عمالاأل هندسة إعادةعمليات 

 .التقني ، بغداد

 نظـم المعلومـات المـصرفية       تـأثير  ، 2007الدباغ ، مصطفى محمد صديق ،        -19

 ام الرقابة الداخلية في خدمة الزبون ، أطروحة دكتوراه ، كليـة اإلدارة            ومقومات نظ 

 .واالقتصاد ، جامعة الموصل



، مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب الحسابات        1994 رلى نعيم حسني ،      ،دهمش -20

 .في األردن، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان

، أثر بعض عوامل البيئة فـي اإلبـداع التقنـي،           2005ن ،   ياسي صفوان   ،الراوي -21

 .دراسة استطالعية، رسالة ماجستير، جامعة الموصل

 ، تعزيز معطيات الشفافية في ظل تقنية 2006الربيعي ، خلود هادي عبود ،  -22

دراسة استطالعية أطروحة دكتوراه ، / المعلومات وقرارات اإلنتاج والعمليات 

 .معة الموصلجا

 ، تقويم وتطوير نظام الرقابة الداخلية في مديرية 2007 ، إحسانفراس رفعت ،  -23

 .فرع نينوى رسالة المحاسبة القانونية ، نوى ، المعهد العربي ،زراعة ني

 ، دور الرقابة الداخلية في تخفيض تهديدات نظـام          2008 ناجي شايب ،     ،ألركابي -24

 . جامعة بغداددكتوراه حةأطروالمعلومات المؤتمتة لتحيق قيمة المنظمة والزبون ، 

 ، استخدام تقنيات المعلومات في نظم المعلومات 2006السقا ، زياد هاشم يحيى ،  -25

، أطروحة دكتوراه ، ) مختارة(المحاسبية ، دراسة لعينة من الشركات العراقية 

 .جامعة الموصل

، دور معلومات إدارة الكلفة اإلستراتيجية فـي تقـويم          2003 عالء جاسم ،     ،سلمان -26

 .األداء، أطروحة دكتوراه، الجامعة ألمستنصريه

 ، توظيف تقانة المعلومات ، 2010الطائي ، إنعام عبد الجبار سلطان ،  -27

واالتصاالت في تصميم نظام معلومات الموارد البشرية المستندة على الشبكة ، رسالة 

 .ماجستير ، جامعة الموصل



 االلكترونية على نظم  التجارةتأثير ، 2007 ، امينالظاهر ، ساكار عمر  -28

 ، رسالة ماجستير  عينة لشركات عراقية مختارةألراءالمعلومات المحاسبية ، دراسة 

 .، جامعة الموصل

 ، معايير التدقيق الدولية ودورها في رفع جودة 2007 دجلة عبد الحسين ، ،عبد -29

 .جامعة بغداد، عملية التدقيق ، رسالة ماجستير 

 ، قياس األهمية النسبية وتقدير مخاطر التدقيق 2008 ، محمد محمود ، عبد الفتاح -30

خالل مراحل عمل المدقق الخارجي ، شهادة المحاسبة القانونية ، المعهد العربي ، 

 .فرع الموصل

 ، تأثير المقاييس المختلفة التي تحـدد حجـم          2009عبد اهللا ، فتحي محمد سالم ،         -31

، كلية إدارة األعمال ، الجامعـة       مكاتب التدقيق على جودة التدقيق ، رسالة ماجستير         

 .األردنية ، عمان

 هندسـة   وإعـادة  ، استخدام هندسـة القيمـة        2006ين شيخ محمد ،     وعزيز ، بر   -32

العمليات في تخفيض التكاليف ، دراسة تطبيقية فـي الـشركة العامـة للـصناعات               

  .جامعة صالح الدين،  دكتوراه أطروحةالكهربائية ، 

 أداء في وأثرها اإلعمال هندسة إعادةمكونات قة بين  عبد محمد ، العالأملعلي ،  -33

 عينة للعاملين في الشركة العامة للصناعات أراء دراسة استطالعية لقياس –العمليات 

 . ، الجامعة المستنصريةدكتوراه أطروحةالنسيجية في الحلة ، 

 ، مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في 2003القشي ، ظاهر شاهر يوسف ، -34

 ، دكتوراه أطروحة والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة االلكترونية ، األمانقيق تح

 .األردن ، األهلية والمالية العليا ، جامعة عمان اإلداريةكلية الدراسات 



 ، المواءمة بين نجاح إعادة تصميم 2001القصيمي ، محمد مصطفى عبد القادر ،  -35

فاعلية بعض مستشفيات التمويل الذاتي األعمال والتراكيب المنظمية وأثرها في 

أطروحة دكتوراه ، جامعة / دراسة آلراء عينة مختارة من المدراء / العراقية 

 .الموصل

 استخدام الحاسوب في نظام الرقابة الداخلية في        تأثير ،   2002 تغريد سالم ،     ،الليلة -36

 .الوحدات الحكومية ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل

، اثـر التجـارة االلكترونيـة وبعـض المتغيـرات           2003ف ،    محمد ناي  ،محمود -37

 .االقتصادية في تدفق رأس المال األجنبي، رسالة ماجستير، جامعة الموصل

 ، مدى قدرة مدققي الحسابات الخارجيين على تدقيق 2009مطاحن ، ريم خالد ،  -38

عة الشرق الشركات األردنية المتعاملة في للتجارة االلكترونية ، كلية األعمال ، جام

 .دراسات العليا األردنية ، األردناألوسط لل

 ، دور تقانة المعلومات في إعادة هندسة 2003الهاشمي ، شيماء محمد صالح ،  -39

 .لة ، جامعة الموصلاارية ، دراسة حاألعمال اإلد

 للمحاسبين اإلداريين األخالقي ، البعد 2007يوسف ،  إشراق إحسان  ،نبعة -40

 . ، جامعة المستنصريةدكتوراهيب اإلدارية الحديثة ، أطروحة وانعكاساته على األسال

، أثر تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في 2005يوسف ، بسام عبد الرحمن ،  -41

 .، أطروحة دكتوراه ، جامعة الموصلتحقيق األداء المتميز ، دراسة استطالعية 

-:البحوث والدوريات: ثالثا  

بعاد وحدود جـودة المراجعـة، مجلـة المحاسـبة،     ، أ2000 محمد فهيم، ،أبو العزم  -1

 .الجمعية العربية للمحاسبة، أكتوبر



 ، تطبيق رقابة الجودة في مكاتب 2010 شيماء محمد ، ،سمير  منهل مجيد و،احمد -2

التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، دراسة حالة ، مجلة تكريت للعلوم االقتصادية 

 .واإلدارية

 إدارة ، دور مداخل التكيـف التكنولـوجي فـي           2008القادر ،   احمد ، ميسون عبد      -3

 . ، جامعة اورفلة ، الجزائر6لعدد التغيير في المؤسسة ، مجلة الباحث ، ا

 مهنة أخالقيات ، التحديات التي تواجه تطبيق 2007 ، طه احمد حسن ، ردينيأ -4

وى ، مجلة تنمية  عينة من المحاسبين في محافظة نينألراء دراسة –المحاسبة في العراق 

 . واالقتصاد ، جامعة الموصلاإلدارة ، كلية 85 ، العدد 29الرافدين ، المجلد 

 ، إعادة هندسة نظم العمل لتحيز المنظمـات ،  1999البرواري ، نزار عبد المجيد ،       -5

 . جامعة المستنصرية ،اإلدارة واالقتصاد مجلة كلية 

م المحاسبي ورقة عمل مقدمة للمـؤتمر       شبيب ، دريد ، التعلي    البشتاوي ، سليمان ، وال     -6

  . 2002المهني الرابع لجمعية مدقق الحسابات األردنية ، 

 المعرفـة   إدارة ، اثـر     2008البغدادي ، عادل هادي و العبادي ، هاشم فـوزي ،             -7

 21 ، مجلة العلوم االقتصادية ، العدد        األعمال هندسة عمليات منظمة     إعادةاالقتصادية في   

 . ، جامعة البصرة2008يران  ، حز5 ، المجلد

ودور التـشريع فـي      ، الوسائل الفنية لحماية البرامج       1994د ،   و هالل عب  ،ألبياتي -8

  .، المركز القومي للحاسبات االلكترونية ، بغدادحماية المعلومات

 ، دور الرقابة الداخلية في نظام 2010اآلن عجيب هندي وثائر صبري الغبان ،  -9

 ، جامعة 45 ، إنسانيةكتروني ، دراسة تطبيقية ، مجلة علوم المعلومات المحاسبي االل

 .السليمانية



 ، نموذج مقترح 2010الخالق يحيى و بالل امجد ،  غ ، فيحاء عبدئالبكوع والصا -10

لتطوير نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي ، مجلة تنمية الرافدين ، المجلد 

 .القتصاد ،جامعة الموصل  وااإلدارة ، كلية 97 ، العدد 32

 احمد ، المخاطر المحتملة من تبلـي تقانـة المعلومـات            إبراهيمالجبوري ، ميسر     -11

 ، كلية   اإلداريةالخاصة بالعمليات ، ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية لقسم نظم المعلومات            

 .االدارة واالقتصاد جامعة الموصل 

إعادة هندسـة التـدقيق      ،   2007الجوهر والعقدة ، كريمة كاظم ، صالح محمود ،           -12

مجلـة اإلدارة     ، الداخلي في ضوء المعايير الدولية وأثرها في تعزيـز إدارة المخـاطر           

 .المصرية

 ، اثر استخدام التكنولوجيا في 2010 ، وآخرونمحمد كاظم الجوهر ، كريمة  -13

 ، 10 ، المجلد اإلنسانيةجودة عمل المدقق الخارجي ، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 

 .األردن ، 2العدد 

 هندسة العمليات التـشغيلية لهـدف       إعادة ،   2008هشام عمر محمود ،     ،  الحديدي   -14

  .2ترشيد كلف العقود ، مجلة بحوث مستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد 

 أنظمة ، مدى تعامل مدققي الحسابات مع 2009الحسبان ، عطااهللا احمد سويلم ،  -15

 .األردن عمان ، األردنية اإلسراء ، المؤتمر العلمي الرابع لجامعة تكنولوجيا المعلومات

بـي ، مركـز    ، التقانة فـي الـوطن العر    2001الحلباوي ، يوسف محمد ،       -16

 .دراسات الوحدة العربية



 ،  اإلسـتراتيجية  اإلدارة ، التجارة االلكترونية من منظور       2005الدباغ ، جمال ،      -17

 والمالية ،   اإلداريةؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم      فرص وتهديدات لصناعة التامين ، الم     

 .األردنعمان ، 

 ، مدى فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومـات        2003يبات ، علي عبد القادر ،       نالذ -18

 .2 ، العدد30م اإلدارية ، المجلد في عملية التدقيق في األردن ، مجلة العلو

ة وتكنولوجيا المعلومـات    ، ادارة المعرف  2004الساعد، رشاد،حريم ،حسين ،    -19

في ايجاد الميزة التنافسية دراسة ميدانية ، كلية االقتـصاد والعلـوم االداريـة ، جامعـة                 

 .الزيتونة االردنية ، المؤتمر العلمي السنوي الرابع، عمان ، االردن

 ، اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات فـي التـدقيق          2010 ،    خليل  إبراهيم ،السعدي -20

بحث منشور في دورية معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، السعودية ، المجلد             االلكترونية ،   

  .1، العدد 50

 استخدام الحاسبات االلكترونية في تأثيرات  ، 2001السقا ، زياد هاشم يحيى ، -21

 .23 مجلة تنمية الرافدين ، العدد عمل نظم المعلومات المحاسبية ،

 النظرية  ( BPR )سة نظم العمل  هندإعادة ، 2001السلطان ، فهد بن صالح ،  -22

 لإلدارة المعاصرة التحديات في مواجهة اإلبداعيةوالتطبيق ، المؤتمر الثاني للقيادة 

 .ر ، القاهرة ، مصاإلداريةالعربية ، النظم العربية للعلوم 

، مجلة ) الهندرة (  هندسة نظم العمل إعادة ، 1997 ، إبراهيمالصمادي ،  -23

 .األردن ، عمان ، 60دد  ، العاألردنيالمهندس 

 إستراتيجية ، دور البيئة الرقابية في بناء 2006 ، أسامة سامي محمد ،الصوفي -24

 .جامعة تشرين ، حلبفي مجلة   بحث منشورالمراجعة ،



يم ضوابط جودة الحسابات في ي ، تق2006العقدة ، صالح ، سعادة ، يوسف ،  -25

 ، جامعة العلوم التطبيقية اإلداريةوالعلوم  ، المؤتمر العلمي الثاني لكلية االقتصاد األردن

 .األردن، عمان ، 

 ، اثر التجارة االلكترونية     2007العميري والمعتاز ، محمد فواز ، إحسان صالح ،           -26

على تخطيط أعمال المراجعة ، دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في المملكة العربيـة              

 . 2 ، العدد 21تصاد واإلدارة ، المجلد السعودية ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز لالق

 ، هـل سـاهم   2006العنقري ، حسام عبد المحسن ، الغامدي ، سالم بن علـي ،           -27

 المهني في الحد من التجاوزات المهنية لمكاتب المراجعة فـي           األداءتطبيق برنامج جودة    

والعلـوم  المملكة العربية السعودية ، المؤتمر العلمي السنوي السادس لكليـة االقتـصاد             

 .األردن ، عمان ، اإلدارية ، جامعة الزيتونة اإلدارية

 في بيئـة    وأثرها ، انهيار بعض الشركات العالمية       2005 شاهر ،    رهاالقشي ، ط   -28

 .2 ، العدد 26 ، المجلد لإلدارةالمحاسبة المجلة العربية 

 أعمـال  ، اثر التجارة االلكترونية علـى تخطـيط          2007المعتاز ، محمد فواز ،       -29

 ،  2 ، العـدد     21 المجلـد     ، واإلدارةمراجعة ، مجلة الملك عبـد العزيـز لالقتـصاد           ال

 .السعودية

و ميثاق أخالقيات مهنة المعلومات في الوطن       ح، ن 2005 أبو بكر محمد ،      ،الهواش -30

 .، فبراير)1(، العدد )2(جلد العربي، مجلة الشارقة، الم

 إدارة الدولية في تطوير  ، دور معايير المحاسبة2004 محمد ،  إبراهيم,بركات -31

المعرفة المحاسبية في العالم العربي ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية 

 .األردنية ة ، جامعة الزيتوناإلداريةاالقتصاد والعلوم 



 المال في أسواق ، دور مهنة المحاسبة والمراجعة في 2005بهجت ، محمد فداء ،  -32

يج العربي ، الملتقى الثاني لمكاتب المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخل

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربيدول 

) الهندرة  ( اإلدارية هندسة العمليات إعادة ، 2009وي ، عبد الرحمن ، شتي -33

 . بالنسبة لسورياوأهميتها

ابات  عناصر الرقابة الداخلية لمراقبي الحس     أهمية ، تحليل    2006 طالل ،    ،ججاوي -34

 ،  لـإلدارة ، دراسة استكشافية لعينة من مراقبي الحسابات في العراق ، المجلة العربيـة              

  .1 ، العدد 26المجلد   ،اإلداريةالمنظمة العربية للتنمية 

 ، مدى مسؤولية الجمعيات المهنية عن رقابة 2004جربوع ، يوسف محمود ،  -35

 واالقتصاد ، اإلدارة ، مجلة كلية ة مكاتب التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدوليأعمال

 . ، بغداد51الجامعة المستنصرية ، العدد 

جمعة ، احمد حلمي جمعة ، المعايير األمريكية المهنية للتدقيق الـداخلي ، مجلـة                -36

  .2005 ، 63المدقق األردنية ، العدد 

  ، األردن المعيارية ، دليل من      األخالقية ، االلتزامات    2006 احمد حلمي ،     ،جمعة -37

ـ     اإلداريـة المؤتمر العلمي السنوي السادس ، كلية االقتصاد والعلوم           ة ، جامعـة الزيتون

 .األردنية

 ، معايير التدقيق وتكنولوجيـا      2004 عطااهللا خليل ،     ،وارد  احمد حلمي و   ،جمعة -38

المعلومات عالميا ودورها في تطوير كفاءة التعليم العالي وخريجيها في الوطن العربـي ،              

 ،  اإلداريـة ح ، المؤتمر العلمي السنوي الخامس ، كلية االقتصاد والعلـوم            الواقع والطمو 

 .األردن ، عمان ، األردنيةجامعة الزيتونة 



يير التدقيق وتكنولوجيا ا ، مع2002 خليل ، ،وعطا اهللا احمد حلمي ،جمعة -39

وم المعلومات ، التطورات الحالية ، المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية االقتصاد والعل

 .األردن ، عمان ، األردنيةعة الزيتون م ، جااإلدارية

 ، العوامل والمتغيرات المؤثرة في قياس جودة 2007جوهر ، هبة نجيب عزيز ،  -40

ير التدقيق الدولية ، بحث مقدم للمعهد العربي للمحاسبين ي عملية التدقيق في ضوء معاأداء

 .القانونيين ، المركز العام ، بغداد

 هندسة العمليات إعادة ، العوامل المؤثرة على تطبيق 2008عبان ، حامد ، سعيد ش -41

 ، السنة 70 والتامين ، العدد واإلدارةدراسة ميدانية ، مجلة المحاسبة ) الهندرة  ( اإلدارية

 . ، كلية التجارة جامعة القاهرة47

 التدقيق والرقابة الداخلية فـي      أنظمة ، اتجاهات تطوير     2008 منى سالم ،     ،حسين -42

قسم نظم المعلومات اإلداريـة  ندوة  إلىل بيئة تكنولوجيا المعلومات ، ورقة عمل مقدمة      ظ

 .في جامعة الموصل

 ، تقنيـة المعلومـات      2007سلطان ، رأفت عاصي ،      وعبد الرحمن     ،حسين -43

 ،  8وتأثيرها على اإلبداع التقني ، مجلة تكريت للعلوم االقتـصادية واإلداريـة ، العـدد                

  . 3المجلد 

 األردنيين ، مدى تقبل مدققي الحسابات 2003حسام و وليد صيام ، ، خداش  -44

 2 ، العدد 30 ، المجلد اإلداريةباستخدام تكنولوجيا المعلومات في التدقيق ، مجلة العلوم 

. 



 المعرفـة بـين     إدارة ،   2004 زر ،    أبـو  إسـحاق دهمش ، نعيم حسني وعفاف       -45

تمر العلمي السنوي الدولي الرابع ، كليـة         المحاسبي ، المؤ   والتأهيلتكنولوجيا المعلومات   

 .ة األردنية ، جامعة الزيتوناإلداريةاالقتصاد والعلوم 

دهمش والقشي ، نعيم حسني ، محمد طاهر ، مدى مالئمة مهنة المحاسـبة لبيئـة                 -46

 ، عمـان ،  2 التجارة االلكترونية ، مجلة أربد للبحوث العلمية ، المجلد الثـامن ، العـدد         

 .األردن

 يتالءم ، نحو نظام الكتروني للرقابة الداخلية 2006 ، هشام محمد ، زغلول -47

 . ، تونس47رقابة المالية ، العدد  التجارة االلكترونية ، مجلة الوأنشطة

 ، تحديات التجارة االلكترونية للنظم الضريبية ، مجلة 2005زيود ، لطيف ،  -48

 7 والقانونية ، الجلد ةالقتصادياسلسلة العلوم  – جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

 .3، العدد 

 التجارة االلكترونية على النظـام المحاسـبي        تأثير ،   2001 محمد احمد ،     ،سرور -49

وعملية المراجعة ودور مراقب الحسابات اتجاه التجارة االلكترونية ، مجلة الرقابة المالية            

 .2001 ، األول، كانون 

ع العلمي لتطبيق منهج الهنـدرة ، دار         ، المرج  2003 عبد الحفيظ احمد ،      ،صالح -50

  .األردنوائل للنشر ، عمان ، 

 ، مسؤولية المـدقق الـداخلي عـن تـدقيق أنظمـة             2010صيام ، وليد زكريا ،       -51

تكنولوجيا المعلومات ورقة عمل مقدمة للمؤتمر المهني الثالث لجمعية مدققي الحـسابات            

 . األردنية 



خصوصية تقنية المعلومات من  ، 2001 ، صالح ، ألفضليعباس ، حسن ،  -52

  .3 ، العدد 81 ، المجلد اإلداريةمنظور المنفعة ، المنظمة العربية للعلوم 

 التجارة االلكترونيـة فـي      خطارأ إدارة ،   2004عبد العزيز ، عمر عبد الجواد ،         -53

 ،  األردنيـة  فعالة للمعرفة ، المؤتمر العلمي السنوي الرابع لجامعة الزيتونـة            إدارةضوء  

 .األردن ، عمان

 على الممارسـات    وأثره ، اقتصاد المعرفة     2005عبد المنعم ، هيثم احمد حسين ،         -54

 ، كليـة    األردنيـة المحاسبية وتدقيق الحسابات ، المؤتمر العلمي السنوي لجامعة الزيتونة          

 .األردن ، عمان ، اإلداريةاالقتصاد والعلوم 

لمراجع الخارجيـة لتأكيـد     ، تطوير دور وأداء ا    2005 إبراهيم طه ،     ،عبد الوهاب  -55

 المالية المنشورة على شبكة المعلومـات العالميـة،         ي المعلومات المتبادلة والتقارير   الثقة ف 

 .المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم اإلدارية والمالية، جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن

ـ     تالمـستخرجا  في   اإلثبات ، حجية    2001 يونس ،    ،عرب -56 ة  االلكترونيـة ، مجل

 .األول ، الجزء األردنيةالبنوك 

، التشريعات القانونية وتكنولوجيـا المعلومـات، المـؤتمر         2002 يونس ،    ،عرب -57

 .العلمي السنوي الثاني، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الزيتونة، عمان، األردن

 ، العوامل المحددة    2007 بكر عبد العزيز عبيد ،       أبوكبالن ، فوزي عبد السالم ،        -58

 مهنية ، دراسة تحليليـة فـي مركـز البحـوث            أحكام وإصدارءة المراجع الخارجي    لكفا

 . بنغازي ، ليبياجامعة االقتصادية ،

 .937 ، موازنة البنود ، مجلة عكاظ ، العدد 2004كوشك ، طارق بن حسن ،  -59



 ، التحديات التي تواجه مهنة مراقبة الحـسابات ، ترجمـة            2001 دافيد ،    ،ستاليلن -60

  . ، حزيران38مان ، مجلة الرقابة المالية ، العدد عبد اهللا سلي

ـ  للتغي أداة ،   األعمـال  هندسـة    إعادة ، عملية    2004 زينب شكري ،     ،محمود -61 ر ي

 ، تصميم نظام مقترح لمنح االئتمان في المصارف التجارية العراقية ،            اإلداري واإلصالح

 . ، بغدادلاألو ، المجلد 7مجلة المنصور ، كلية المنصور الجامعة ، العدد 

، اثر المعرفة علـى مـؤثرات التنميـة التكنولوجيـة           2005 مهجة احمد ،     ،مسلم -62

والبشرية االقتصادية، المؤتمر العلمي السنوي الخامس، ككلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،          

 .جامعة الزيتونة، عمان، األردن

مـات ،    ، بيئة المحاسبة وتكيفهـا لتكنولوجيـا المعلو        2006نعوم ، ريان يوسف ،     -63

جامعة العلوم التطبيقيـة  / نموذجاً ، المؤتمر العلمي الثاني لكلية اإلدارة واالقتصاد    األردن  

 .األردن، عمان ، 

 ، الفجوة الرقابية واستخدام تكنولوجيا المعلومـات ،         2006 مالك صالح ،     ،ياسين -64

 .األردنيةمؤتمر رقابة الجودة في جامعة الزيتونة 

 ، دور تقانـة     2007 بسام عبـد الـرحمن ،        ،يوسف يحيى ، عالء عبد السالم و      -65

دراسة تحليلية لعدد من المصارف في محافظـة        / المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية      

 .8 ، العدد 3ية واإلدارية المجلد نينوى ، مجلة تكريت للعلوم االقتصاد

 ، الدور المحاسبي في تقليل مخـاطر النـشر          2005 ،   واخرون زياد هاشم    ،يحيى -66

اللكتروني للتقارير والقوائم المالية ، المؤتمر العلمي الدولي الـسنوي الخـامس ، كليـة               ا

  . نيسان ، عمان27 -25، الفترة من  والمالية جامعة الزيتونة اإلداريةالعلوم 



 التغييـر ومتطلبـات     إدارة ،   2008 ،   إبـراهيم  خليل   ،الرجبوزياد هاشم    ،يحيى -67

ق امن المعلومات في الوحدات االقتـصادية ، المـؤتمر          تطوير نظم الرقابة الداخلية لتحقي    

 ،  األردنيةالعلمي الدولي السنوي الثامن ، كلية االقتصاد والعلوم الدارية ، جامعة الزيتونة             

  .عمان

 مراقبي الحسابات ، بحث تطبيقي ءأدا ، اثر جودة 2009، بان رياض ، يوسف  -68

لمحاسبين القانونيين ، المركز العام ، على عينة من مراقبي الحسابات ، المعهد العربي ل

 .بغداد

، التحليل اإلستراتيجي لبيئة المنظمة، إطار تكاملي،       1994 طارق شريف ،     ،يونس -69

 . ، جامعة الموصل)44(مجلة تنمية الرافدين، العدد 

  -:الكتب: رابعا

.رية ، فلسفة المراجعة ، الدار الجامعية ، االسكند2009أمين السيد احمد لطفي ، . د-1  

 ، دار العلـم للماليـين  )  انكليـزي –عربي (  ، قاموس المورد   2005بعلبكي ، منير ،     ال -2

 .بيروت ، لبنان

 والعملية ، دار وائل ةالنظري التدقيق ، الناحية إلى ، مدخل 2006التميمي ، هادي ،  -3

 .األردنللنشر ، عمان ، 

 تكنولوجيـا لداخلية في بيئة     ، التدقيق والرقابة ا    2009الحسبان ، عطا اهللا أحمد سويلم ،         -4

 .، عمان ، األردنالمعلومات ، دار الراية للنشر والتوزيع 

 ، تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية 2009، علي عبد القادر  ،نيباتالذ -5

 .األردن ، عمان ، األرزوالقوانين المحلية ، الطبعة الثانية ، دار مطابع 



 ، اإلدارة اإلستراتيجية ، مفاهيم وحاالت تطبيقية ، الـدار           2000 إسماعيل محمد ،     ،السيد -6

 . مصرالجامعية للنشر ، اإلسكندرية ،

 ، تطبيقـات الحاسـوب فـي إدارة األعمـال           2003الشبلي وآخرون ، هيثم محمود ، ،         -7

 . للنشر ، عمان ، األردنوالتسويق ، المعتز

 األعمـال ،    كيز على إدارة   ، مبادئ اإلدارة مع التر     1991الشماع ، خليل محمد حسن ،        -8

 .مطبعة الخلود ، بغداد

، المنظمة ونظرية التنظيم، عمان،     1993 صبحي جبر ،     ،العتيبي  عمر وصفي و   ،العقيلي -9

 .األردن

 .عمال االلكترونية عمان ، األردن ، األ2002العالق وغالب ، بشير ، سعد ،  -10

نشر ار الثقافة لل حسين ، مراجعة الحسابات المتقدمة، د،دحدوح  حسين و،القاضي -11

 .2009والتوزيع، عمان األردن، 

 ومفاهيم حديثة ، دار وائـل       أساسيات – ، التطوير التنظيمي     1999اللوزي ، موسى ،      -12

 .األردن ،عمان ، األولىللنشر ، الطبعة 

 للتـدقيق ، عمـان ،       األساسية ، المبادئ    2001المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،       -13

 .األردن

 ، مفاهيم التـدقيق المتقدمـة ، مطـابع          2001بي للمحاسبين القانونيين ،     المجمع العر  -14

 .األردنالشمس ، عمان ، 

، المحاسبة األساسية وإعداد البيانـات      2001المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،      -15

، مطـابع الـشمس، عمـان،       Uncladالمالية بموجب المنهاج الدولي الذي أقرته منظمة        

 .األردن



 . ، مصراإلسكندرية ، المعايير الدولية للتدقيق ، 2000ود السيد ،  محم،الناغي -16
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 . ولكل نوع سمات تميزه عن غيره وأنواع مختلفة 

 

يقصد بها إعادة تصميم العمليات على نحو جذري بهدف إجراء          : إعادة هندسة األعمال     – 3

 .تحسينات في مستويات أدائها 

 

هي مجموعة أدوات تساعد فـي اسـتقبال ومعالجـة وتخـزين             :  تكنولوجيا المعلومات  – 4

 .ومات بشكل الكتروني مهما كانت تلك المعلومات واسترجاع ونشر المعل

هي مجوعة من المبادئ التي تمثل قيماً أخالقية كما أنها بمثابـة            : االلتزامات األخالقية    – 5 

مقاييس للسلوك المهني ومجموعة من قواعد للصفات األخالقية وللسلوكية التي على مراقـب             

أو زمالئه بالمهنة أو الزبـائن       تعامله مع الغير  الحسابات التحلي بها عند ممارسته ألعماله أو        

 . أو غيرهم 

 :  يتعلق هذا المفهوم بالناحيتين اآلتيتين :المفهوم اإلجرائي إلعادة هندسة األعمال  -6 

 إعادة التفكير األساسي وإعادة تصميم العمليات بصفة جيدة بهدف إجراء تحسين جوهري             –أ  

 .  ، الخدمة ، الكلفة ، السرعة  الجودة -: يتعلق بالنواحي اآلتية 

 

  يعتبر نموذج إداري حديث إلعادة هندسة أي عمل ، أية مهنة ، أية وحدة اقتـصادية ،                   –ب  

وغيرها ، إلعادة التفكير بالوضع الراهن بهدف إجراء تغييرات جذرية في قـدرة العمليـات               

 .  ومواجهة التغيرات المستقبلية والبيئية المختلفة ةاإلستراتيجي

 

 ) عينة الدراسة ( معلومات عامة عن مراقبي الحسابات : الجانب األول 

 

  الجهة التي يعمل فيها    قطاع عام            قطاع خاص–أ 

 

  المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه  –ب 



 

 :  عدد سنوات الخدمة في المجاالت اآلتية -ت

 تنظيم الحسابات تدقيق ومراقبة الحسابات             سنة      

 

 محاسبة              علوم مالية ومصرفية          اقتصاد   :  التخصص العلمي –ث 

                                                          إدارة أعمال                                    

  هل لديكم اهتمام بموضوع تكنولوجيا المعلومات -ج

 م             ال                       نع

 

  في حالة إجابتكم على السؤال السابق بنعم فما مصادر معلوماتكم –ح 

          دورات              مؤتمرات           ورش عمل            مصادر أخرى 

 

  عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب واالتصاالت         دورة–خ 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 أسئلة االستبيان /  الجانب الثاني 

 و مهنة مراقبة الحسابات تكنولوجيا المعلومات / المحور األول 

اتفق   اتالعبار ت

 تماماً

ال اتفق ال اتفق محايد اتفق

 تماماً
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يق االلكتروني في ظل التطـورات      التدقيق اليدوي إلى التدق   

 .المعاصرة 

     

     البد من وجود انعكاسات مختلفة لتكنولوجيا المعلومات على         2 



 .مهنة مراقبة الحسابات والضوابط الرقابية الداخلية لها

استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الرقابي يحقق  3 

 -:المزايا اآلتية

تكاليف،تسهيل عملية التوثيق ، توفير الوقت ، تخفيض ال(

 ).توقير دقة في العمل الرقابي

     

استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق يؤدي إلى         4 

 رفع كفاءة وفاعلية مهنة مراقبة الحسابات

     

لضمان سالمة التشغيل االلكتروني لبيانات مهنـة مراقبـة          5 

ءات الرقابيـة  الحسابات البد من توفير مجموعـة اإلجـرا      

 .الخاصة بالبرامج والملفات

     

تستخدم تكنولوجيا المعلومات في كشف األخطـاء والغـش     6 

 .والمخالفات الرقابية

     

البد إن يكون هناك تكامل بين الخدمات التدقيقية والضوابط          7 

 .الرقابية في بيئة تكنولوجيا المعلومات

     

 التي تقدمها مهنـة مراقبـة       زيادة كفاءة وفاعلية الخدمات    8 

الحسابات للغير مرهونة بمـدى اسـتخدام تلـك المهنـة           

 .لتكنولوجيا المعلومات

     

استخدام تكنولوجيا المعلومات يستوجب وجود هيئات  9 

 .ومنظمات دولية ومحلية تشرف على تنظيم شؤون المهنة

 

 

    

 فـي   تعد األهمية البالغة الستخدام تكنولوجيـا المعلومـات        10

 .المجال الرقابي مطلبا أساسيا للرقابة على الجودة

     

 

إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات بالعراق في ظل تكنولوجيا المعلومات : المحور الثاني 
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 : وتشمل األبعاد اآلتية 
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 .ثبات في ظل تكنولوجيا المعلومات  أدلة اإل– 3
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 . أتعاب وأجور مراقب الحسابات – 8

 . الحياد واالستقالل المهني– 9

 . تقرير مراقب الحسابات – 10

 .لتدقيق  ملفات ا– 11

 .   الجوانب السلوكية و االخالقية في عمل مراقب الحسابات – 12

 . مكونات رأس المال الفكري – 13

 . المخاطر الرقابية في ظل تكنولوجيا المعلومات – 14
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اتفق   اتالعبار ت

 تماماً

ال ال اتفق محايد اتفق

اتفق 

 تماماً

   هيل والتدريب التأالمعرفة و

 

11 

معرفة بتكنولوجيا المعلومات على إجـراءات عمليـة        للأثر   هناك  

 التدقيق 

 

     

يتطلب من مراقبي الحسابات أن يكون لهم إلمام في المعارف اآلتية            12

 : 

 )قانونية, رقابية ,  تكنولوجية(

 

     

 

13 

ة مراقبة  ضرورة تامين استراتيجيات مستقبلية للتعليم والخبرة لمهن      

 الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات

     

 

14 

 :المهارات التي ينبغي تنميتها لدى مراقبي الحسابات هي مهارات 

 .)شخصية ، إنسانية ، تواصلية (

     

 

15 

المـستلزمات األساسـية ألداء      عملية التدريب ونقل الخبرة من       تعد

 .مراقبي الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات

     



 

16 

في مجال تدريب مراقبي الحسابات ال بد من اعتماد برامج التدريب           

 )  رقابية،تكنولوجية إدارية ، (  :التالية 

     

 

17 

ينبغي أن تخضع نتائج البـرامج التدريبيـة للتقيـيم الموضـوعي            

 .المستمر 

     

 

18 

 المتطلبات الضرورية لتدريب مراقبي الحسابات في بيئة تكنولوجيا       

على البرامج ، على الملفات ، علـى أدلـة اإلثبـات            ( المعلومات

  .)االلكترونية

     

 الرقابة الداخلية في ظل تكنولوجيا المعلومات 

 

19 

 تؤثر العناصر التالية على نظم الرقابة الداخلية االلكترونية 

 )الهيكل التنظيمي، اإلجراءات اإلدارية (

     

 

20 

على كافة عمليات   رقابة العامة آثار بالغة      أساليب ال  لمواطن ضعف  

 . معالجة البيانات

     

 

21 

 -: تتضمن الرقابة على التطبيقات ما يلي 

الرقابة على المدخالت ،الرقابة على التـشغيل ، الرقابـة علـى            ( 

 .)المخرجات

     

   

22 

إتباع أسلوب البرامج العامة في التدقيق من شأنه أن يفيد مراقـب            

 في تحقيق الرقابة الكاملة على مجموعة البـرامج التـي           الحسابات

 .يستخدمها المراقب في عملية التدقيق 

     

 أدلة اإلثبات في ظل تكنولوجيا المعلومات 

ها أو معالجتهـا     هي معلومات يتم تكوينها وإرسال     ةاألدلة االلكتروني  23

 .لالتصاالت اآلنية

     

 تـسجيل    ،  صورة ( األشكال التالية  ة االلكتروني  االثبات تأخذ األدلة  24

ر صوري ، سجالت محاسبية ، مستندات ، دفاتر يوميـة ، دفـات            

 .وغيرها....... أستاذ ، وثائق 

     

 : ضوابط اعتماد مراقب الحسابات على الدليل االلكتروني هي  25

 .)فعالية نظام الرقابة الداخلية ، وقت التعرف على الدليل(

     

ثر تكنولوجيا المعلومات على الدليل الرقابي االلكتروني       يمكن بيان ا   26

  .)اعتماده ، درجة توثيق المعلوماتمدى ( خالل من

     

 و التشريعات المنظمة لمهنته  التزام مراقب الحسابات بالمعايير



 نقابـة المحاسـبين والمـدققين    قواعد السلوك المهني الصادرة عن    27

 .  منذ صدورها ولحد اآلن ل أي تعديالعراقية لم يجر عليها

     

المنظمة للمهنة بحاجة إلى إجراء تعديل من أجـل جعلهـا     المعايير   28

 .مواكبة لحركة التطور الثقافي الحاصل بالعراق

     

ة لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات فـي العـراق         التشريعات المنظم  29

  .ألداء المهني لمراقب الحساباتكافية لتحقيق جودة ا

     

 يعتمد مراقب الحسابات على المعايير الرقابيـة الماليـة الدوليـة           30

 .   في النهوض بمستوى أداءهوالمحلية

     

 األهمية النسبية 

      تبقى األهمية النسبية المحدد األساس لعمل مراقب الحسابات 31

 النشر االلكتروني

 لمهنة   التحدي الجديد  يعد النشر االلكتروني للتقارير والقوائم المالية      32

 .التدقيق ومراقبة الحسابات

     

يمكن االستفادة من تطبيقات التبادل االلكتروني للوثائق فـي نـشر            33

ها علـى الـشبكة الدوليـة       المعلومات المالية للوحدات خالل مواقع    

 . للمعلومات

     

أغلب المشاكل التي تصاحب النشر االلكتروني في التدقيق تتعلـق           34

 .ئم المالية ، ثقة المستخدمين لهاحيتين هما مصداقية القوابنا

     

ينبغي وجود جهة موضع ثقة تؤكد التزام الوحدة صاحبة الموقـع            35

 . بالبيانات التي يتم اإلفصاح عنهاعلى االنترنت 

     

تأكيد الثقة فـي المعلومـات      مسؤولية مراقب الحسابات في     تتحدد   36

 . )االنترنت( لومات العالميةالمنشورة على شبكة المع

     

 فجوة توقعات التدقيق 

يظهر اختالف ما بين توقعات مستخدمي القـوائم الماليـة لعمـل             37

 فـي ظـل تكنولوجيـا       مراقب الحسابات وبين ما يقوم به فعـالً       

 . المعلومات

     

باعتقادك أن أسباب نشوء فجوة التوقعات في مهنة التدقيق يرجـع            38

 -: إلى 

صور في أداء وحياد مراقب الحسابات، عدم معقوليـة بعـض           ق(

     



توقعات مستخدمي القوائم المالية ، قصور في المعـايير المهنيـة           

  .)للتدقيق

 أتعاب وأجور مراقبي الحسابات 

:هناك عدة عوامل مؤثرة في تحديد أتعاب مراقبي الحسابات منها  39  

ية وسمعة مكتب بيئة الوحدة ، طبيعة نشاط الوحدة ، تبع( 

 .)مراقب الحسابات ، المهارة في مكتب مراقب الحسابات 

 

     

عند تحديد أتعاب مراقب الحسابات يراعى عامل المنافسة في سوق           40

 .نتائج الحساب للوحدة محل التدقيقالمهنة و

     

      .ر مراقب الحسابات على استقالليتهأجوو تؤثر أتعاب  41

حديد أتعـاب وأجـور      ت فييا المعلومات لها تأثير     استخدام تكنولوج  42

 . مراقب الحسابات

     

  الحياد واالستقالل المهني 

يمثل استقالل مراقب الحسابات حجر الزاوية في ممارسته لمهنتـه           43

 .سواء في ظل النظام اليدوي أو االلكتروني

     

 تقرير مراقب الحسابات 

44 

 

ل التـدقيق مـستمرة     ان الوحدة مح  يبين تقرير مراقب الحسابات ب    

 .بتأدية أنشطتها

     

 يعد الهدفان التاليان أهداف رئيسية لجودة تقارير مراقبي الحسابات  45

 .)الصدق واألمانة وعدم التحيز، تحقيق التقرير الهدف منه(

     

 ملفات التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات 

لتشغيل االلكترونـي واألنظمـة     أهم الملفات المستخدمة في أنظمة ا      46

،الملف الرئيسي ،ملـف المعـامالت       (-:الرقابية االلكترونية هي    

 .)،الملف االنتقالي ، ملف األرشيف 

     

 :يوجد عدة عمليات يمكن إجراءها على الملفات مثل  47

 .)عمليات الفرز،عمليات الدمج ،عمليات البحث (

     

 عمل مراقب الحسابات الجوانب السلوكية واألخالقية في 

ضرورة وضع قواعد للسلوك المهني واألخالقي للمهنة فـي ظـل            48

 .تكنولوجيا المعلومات

     



      .التأكيد على إلزام مراقبي الحسابات بتطبيق قواعد السلوك المهني 49

 مكونات رأس المال الفكري 

 يؤثر تشخيص مكونات رأس المال في نجاح إعادة هندسـة مهنـة            50

 .سابات في ظل تكنولوجيا المعلوماتمراقبة الح

     

ناجمـة مـن    والمهـن   أهمية تطبيق إعادة هندسة عمليات األعمال        51

توافر مجموعة من المتطلبات والمقومات لضمان نجـاح التطبيـق          

 . المال البشري والهيكلي والزبائنيومنها رأس 

     

أس المال الفكري فـي     مراحل التي يمر بها ر    اليمكن االعتماد على     52

 : إعادة هندسة عمليات مهنة مراقبة الحسابات والمتمثلة باالتي 

مرحلة التحضير للتغيير ، مرحلة إعادة التقييم ، مرحلـة إعـادة            (

التفكير ، مرحلة اإلشراف، مرحلة إعادة الهيكلة ، مرحلـة إعـادة            

 .)االنطالق 

     

 ت المخاطر الرقابية في ظل تكنولوجيا المعلوما
 -: تتمثل مخاطر تكنولوجيا المعلومات باالتي  53

مخاطر منافسة، مخاطر تحول، مخاطر إقناع الزبـون، مخـاطر          (

 .)شريك العمل 

     

تعتبر التغيرات التالية أحد المخـاطر المواجهـة لمهنـة مراقبـة             54

 .الحسابات في ظل تكنولوجيا المعلومات  

عات الخدمات البديلة ، نقـص      زيادة مبي . زيادة الضغوط التنافسية    (

 ).في التعامل مع التقنية 

     

 مدى استخدام الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة 
 والنظم الخبيرة في تطـوير مهنـة         الذكاء الصناعي  ميمكن استخدا  55

 . مراقبة الحسابات

     

للنظم الخبيرة دور كبير في تحسين مستوى مهنة مراقبة الحسابات           56

 .ولوجيا المعلوماتفي ظل تكن

     

 : الصناعي والنظم الخبيرة فياستخدام الذكاء يساهم  57

 .)، االختيار السليم ألدلة اإلثباتالرقابةتخفيض نسبة خطر (
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

اهللا نور السماوات واألرض  [

مثل نوره آمشكاة فيها 

صباح يف زجاجة مصباح امل

الزجاجة آأا آوآب دري 

يوقد من شجرة مبارآة 

 ةزيتونة ال شرقية وال غربي

يكاد زيتها يضئ ولو مل 

متسسه نار نور على نور 

يهدي اهللا بنوره من يشاء 

ويضرب اهللا األمثال للناس 

 ] واهللا بكل شيء عليم

 صدق اهللا العظيم
  )35اآلية ( سورة النور 



 رحيمبسم اهللا الرحمن ال

 

 )1(الملحق 
 

 نموذج بيان آراء الخبراء في قياس صدق االستبانه 

 

 صدق االستبانه / م 

 : السيد الخبير المحترم 

     تماشياً مع السياقات العلمية الختبار الصدق الظاهري والشمولية السـتمارة االسـتبانه ،             

كتوراه فلـسفة   نعرض على حضرتكم استمارة استبانه صممت في إطار موضوع أطروحة الد          

إعادة هندسة مهنة مراقبـة الحـسابات فـي إطـار تكنولوجيـا              "والموسومة  في المحاسبة   

  " في العراق  دراسة استطالعية لبيان آراء عينة مختارة من مراقبي الحسابات          -المعلومات

 . 

 

، أتفق بشدة ، أتفق     (    وقد اعتمد على مقياس ليكرت الخماسي الدرجة والذي يتشكل بعبارة           

 ) .محايد ، ال أتفق ، ال أتفق بشدة 

 

      يرجى تأشير رأيكم حول االستبانه واألبعاد والفقرات التي تندرج ضـمنها مـن خـالل               

  : هاإلجابة عن تساؤالت ترتبط باالتجا

 .وضوح الفقرة  -

 .انتماء الفقرة إلى البعد المحدود  -

 .وجود أو عدم وجود فقرات يمكن إضافتها  -

 .د أبعاد أخرى يمكن إضافتها وجود أو عدم وجو -

 نعم        ال  )   ليكرت الخماسي( تناسب بدائل المقياس  -

 

                                        .شكراً لوقتكم الثمين الذي منحتمونا إياه وتقبلوا فائق الشكر واالمتنان 

 

 

 



 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  )2(الملحق 
 

 نموذج استمارة االستبانه 

 

 

 استمارة  االستبانه / م 

 

 : السيد المراقب المحترم 

 أهديكم أجمل تحياتي 

   

إعـادة   " في المحاسبة بعنوان       ه من مشروع أطروحة دكتورا    اً      تمثل هذه االستمارة جزء   

ة لبيـان   دراسة اسـتطالعي   -هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إطار تكنولوجيا المعلومات       

 ."  في العراقآراء عينة مختارة من مراقبي الحسابات

 

    آملين تعاونكم في اإلجابة الدقيقة على فقراتها علماً أنها تستخدم ألغراض البحث العلمـي              

 . وستتم بطابع السرية واألمانة العلمية 
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