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مقدمة

1-1 تقدم التوجيهات اإلرشادية 5100 اإلطار الشامل إلجراء مراجعة نظم املعلومات ضمن إطار اإلنتوساي 

للتوجيهات واإلصدارات املهنية. وتهدف التوجيهات اإلرشادية 5100 إىل توفري األساس لتطوير التوجيهات اإلرشادية 

املستقبلية يف سلسلة 5100-5109 يف مجال موضوع مراجعة نظم املعلومات، وذلك ضمن إطار اإلنتوساي 

للتوجيهات واإلصدارات املهنية.

1-2 يتوافق اإلطار املحدد يف التوجيهات اإلرشادية 5100 مع املبادئ األساسية ملراجعة القطاع العام (املعايري الدولية 

أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 100 ،(واملبادئ األساسية للتدقيق املالية (املعايري الدولية أللجهزة 

العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 200 ،(ومبادئ مراجعة األداء (املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية 

العامة واملحاسبة 300 ،(ومبادئ مراجعة ااملتثال (املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 400.

1-3 ّف األجهزةالعلياللرقابةاملاليةواملحاسبة مبراجعة الحكومات والهيئات التابعة لها وفقا الختصاصات املراجعة 

الخاصة تُكل بكل منهام1. ومن خالل أنشطتها، تهدف األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة إىل تعزيز مستوى 
الكفاءة واملساءلة 2 والفعالية والشفافية يف اإلدارة العام2

1-4 اعتمدت الحكومات وغريها من كيانات القطاع العام باستمرار سبل االبتكارات يف مجال تكنولوجيا املعلومات 

يف نظم املعلومات الخاصة بها، وذلك بهدف تعزيز مستوى الكفاءة والفعالية يف أدائها وتقديم مختلف الخدمات 

العامة. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن تكنولوجيا املعلومات تتيح فرص جمع املعلومات وتخزينها ومعالجتها 

واسرتجاعها وإيصالها إلكرتونيًا، مبا يخلق بدوره مجا كبي ًرا لتحسني دقة نظم املعلومات ورسيتها وتوقيتاتها. وعالوة 

عىل ذلك، تنتقل طريقة ًال تقديم الخدمات العامة برسعة من الخدمات املادية إىل اإللكرتونية، مام يؤدي إىل 

اضطرار الحكومات إىل العمل كمنصات رقمية توفر الخدمات والبنية التحتية لنظم املعلومات األخرى التي تعتمد 

عىل تكنولوجيا املعلومات.

1 معيار املنظمة الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة »اإلنتوساي« رقم 1 - إعالن ليام 1

A 2/حدة رقم 66/209         2

1
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توجيهات بشأن مراجعة نظم املعلومات التوجيهات اإلرشادية 5100

1-5 وقد أدى هذا االنتقال إىل نظم املعلومات املحوسبة واملعالجة اإللكرتونية بواسطة الكيانات التي متت مراجعتها يف 

القطاع العام إىل حدوث تغيري كبري يف البيئة التي تعمل فيها األجهزة العليا للرقابة واملحاسبة. هذا إىل جانب الزيادة 

يف إنفاق القطاع العام عىل تكنولوجيا املعلومات. وهناك أي ًضا حاجة إىل ضامن اعتامد ضوابط تكنولوجيا املعلومات 

الداخلية للحفاظ عىل رسية البيانات وتكاملها وتوافرها من قبل كيانات القطاع العام. لذا، يصبح من االلزم عىل 

األجهزة العليا للرقابة واملحاسبة القيام بطوير القدرات املالئمة إلجراء فحص شامل للضوابط املتعلقة بنظم املعلومات.
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الغرض من هذه التوجيهات اإلرشادية

2-1 تضع املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 011 و911 و 111 و311 املبادئ األساسية 

للمراجعة فيام يتعلق باملراجعة املايل ومراجعة األداء ومراجعة ااملتثال. وتتعلق املعايري الدولية أللجهزة العليا 

للرقابة املالية العامة واملحاسبة هذذ باملبادئ العامة واإلجراءات واملعايري وتوقعات املراجع. وهي تنطبق أي ًضا عىل 

عمليات مراجعة نظم املعلومات.

2-2 ويتمثل الهدف من هذه التوجيهات اإلرشادية يف تقديم التوجيه للمراجعني حول كيفية إجراء عمليات مراجعة 

األداء و/أو ااملتثال املتعلقة باملوضوع املحدد لنظم املعلومات أو حيث قد تكون مراجعة نظم املعلومات جز ًءا من 

مشاركة عملية مراجعة أكرب قد تكون مراجعة مالية أو مراجعة امتثال أو أداء

2-3 وقد يطبق املراجعون محتويات هذه التوجيهات اإلرشادية عىل مراحل التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير 

واملتابعة3 3 يف عملية املراجعة.

3 املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 1 3

2
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التعريفات

3-1 نظم املعلومات: ميكن تعريف نظم املعلومات عىل أنها مزيج من األنشطة اإلسرتاتيجية واإلدارية والتشغيلية 

املشاركة يف عمليات جمع املعلومات والتكنولوجيات ذات الصلة ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها. وقد 

ترتاوح درجة تعقيد نظام املعلومات هذا من مجرد سجل بسيط تدون فيه قيود استامل اأملوال ودفعها يدويًا، إىل 

نظام أكرث تعقي ًدا قائم عىل تكنولوجيا املعلومات، مثل نظام لتقييم الرضائب، تتم فيه أمتتتة جميع العمليات - 

جمع البيانات (مثل اإلقرارات الرضيبية املقدمة من خالل بوابة الويب عرب اإلنرتنت) ، والتخزين عىل الخوادم ، 

ومعالجة التقييم (عىل أساس الربمجة باستخدام قواعد الرضائب) وتوصيل الطلب الرضيبي، واالسرتداد واالعرتاف (يف 

الوقت الحقيقي أو عىل فرتات زمنية محددة). تشتمل تكنولوجيا املعلومات عىل األجهزة والربامج واالتصال واملرافق 

األخرى املستخدمة إلدخال البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها وإخراجها بأي شكل من األشكال.

3-2 ميكن تعريف مراجعة نظم املعلومات عىل أنها عملية فحص الضوابط املتعلقة بنظم املعلومات التي تعتمد عىل 

تكنولوجيا املعلومات، من أجل تحديد حاالت االنحراف عن املعايري، والتي تُحدد بدورها استنا ًدا إىل نوع املشاركة يف 

املراجعة - أي املراجعة املالية أو مراجعة ااملتثال أو مراجعة األداء.

3
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النطاق

4-1 ميكن للمراجعني استخدام هذه التوجيهات اإلرشادية إلجراء عمليات مراجعة األداء و/أو ااملتثال بشأن موضوع 

محدد من نظم املعلومات، وكذلك عندما يكون مراجعة نظم املعلومات جز ًءا من مشاركة عملية مراجعة أكرب قد 

تكون مراجعة مالية أو مراجعة امتثال أو أداء.

4-2 يوفر هذا املبدأ التوجيهي مزيًدا من اإلرشادات حول كيفية معالجة أي عملية مراجعة لنظم املعلومات 

باستخدام املراجعة املالية / مراجعة األداء/ااملتثال وال يحتوي عىل أي متطلبات إضافية إلجراء عملية املراجعة.

4
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تخطيط مراجعة نظم املعلومات

5-1 قد تتبنى األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة تخطيط املراجعة القامئة عىل املخاطر بالنسبة ملراجعة نظم 

املعلومات، وذلك متشيًا مع العملية املوضحة يف املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 011 

،واملعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 911) املراجعة املايل)، واملعايري الدولية أللجهزة العليا 

للرقابة املالية العامة واملحاسبة 111) مراجعة األداء) واملعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 

311 (مراجعة ااملتثال)، حسب أهداف املشاركة يف عملية املراجعة.

5-2 تُحدد أعامل مراجعة نظم املعلومات حسب الهدف ونطاق املراجعة. وقد تشمل اأملثلة ما ييل: -

 تقييم الضوابط العامة ذات الصلة4 وضوابط التطبيق5 التي لها تأثري عىل موثوقية البيانات من نظم املعلومات، ( 1

والتي بدورها لها تأثري عىل البيانات املالية للجهة الخاضعة للمراجعة.

التأكيد عىل امتثال عمليات نظم املعلومات للقوانني والسياسات واملعايري املعمول بها يف الجهة الخاضعة ( 2

للمراجعة.

التأكيد عىل أن موارد تكنولوجيا املعلومات تتيح تحقيق األهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية، وأن الضوابط ( 3

العامة ذات الصلة وضوابط التطبيق فعالة يف منع واكتشاف وتصحيح حاالت اإلفراط واإلرساف وعدم الكفاءة 

يف استخدام وإدارة نظم املعلومات.

5-3 بنا ًء عىل تقييم املخاطر، يجوز اختيار نطاق مراجعة نظم املعلومات من أي من أو كل املجاالت التالية6 للجهة 

الخاضعة للمراجعة:

.4 الضوابط العامة هي إجراءات يدوية أو آلية تهدف إىل ضامن رسية املعلومات وساملتها وتوافرها يف البيئة الفعلية التي يتم من خاللها تطوير نظم املعلومات وصيانتها وتشغيلها 4

 عنارص التحكم يف التطبيق هي إجراءات يدوية أو آلية قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات داخل نظام معلومات يؤثر عىل معالجة املعامالت، وقد تتعلق بالتحقق من صحة بيانات 5

.املدخالت واملعالجة الدقيقة للبيانات وتسليم بيانات املخرجات والضوابط املتعلقة بساملة البيانات الرئيسية

IEC/I 6 تم تكييف غالبية املجاالت املوصوفة من 27001 6

5
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توجيهات بشأن مراجعة نظم املعلومات التوجيهات اإلرشادية 5100

السياسة التنظيمية بشأن تكنولوجيا املعلومات7 ( 1

هيكل الحوكمة التنظيمية حول موضوع تكنولوجيا املعلومات( 2

الضوابط العامة املقدمة يف مجال األعامل الجاري أمتتتها( 3

دارة األصول( 4

تطوير ورشاء وصيانة نظم املعلومات، مبا يف ذلك رسم خرائط عمليات األعامل ومنطق الربمجة املرتبطة بها( 5

إدارة عمليات تكنولوجيا املعلومات( 6

إدارة البيئة املادية( 7

إدارة املوارد البرشية( 	

إدارة االتصاالت( 9

إدارة أمن املعلومات	( 10

إدارة ااملتثال القانوين( 11

استمرارية األعامل وإدارة التعايف من الكوارث( 12

إدارة ضوابط التطبيقات( 13

5-4 يجوز أللجهزة العليا للرقابة واملحاسبة باختيار الفرتة الزمنية لتحليل املراجعة (عىل سبيل املثال سنة واحدة، 

ثالث سنوات، إلخ) يف تحديد نطاق مشاركة مراجعة نظم املعلومات. وقد يتم اختيار فرتة زمنية مناسبة، والتي تتعلق 

باألهداف املحددة ملشاركة املراجعة.

5-5 عندما تكون مراجعة نظم املعلومات هي جزء من عملية املراجعة، فقد يضمن الجهاز أن يعمل فريق املراجعة 

ككل بطريقة متكاملة لتحقيق هدف املراجعة الشامل. لتحقيق التكامل الفعال، قد تنظر األجهزة العليا للرقابة املالية 

واملحاسبة فيام ييل: -

توثيق شامل أللعامل التي يتعني عىل مراجعي نظم املعلومات القيام بها( 1

7 تشمل جوانب اإلدارة االسرتاتيجية 7

مبا يف ذلك اأملن السيرباين 8
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توجيهات بشأن مراجعة نظم املعلومات التوجيهات اإلرشادية 5100

صياغة بروتوكول لتبادل املعلومات بني مراجعي نظم املعلومات واملراجعني اآلخرين؛( 2

تحديد نظم املعلومات وأهداف الرقابة التي تدخل يف نطاق املراجعة؛( 3

5-6 يجوز أللجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ضامن تّكون فريق املراجعة من أعضاء يتمتعون بشكل جامعي 

بالكفاءة للقيام مبهام مراجعة نظم املعلومات لتحقيق أهداف املراجعة املقصودة.

5-7 ميكن اكتساب املعرفة واملهارات والكفاءة االلزمة من خالل مزيج من التدريب والتوظيف وإرشاك املوارد 

الخارجية، ا للخطة االسرتاتيجية للجهاز. وفًق

5-	 قد تضمن األجهزة العليا للرقابة أن لدى فرق التدقيق نظم املعلومات مجتمعة القدرة عىل:

فهم العنارص الفنية لنظام املعلومات القائم عىل تكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك جميع مثيالت التطبيق ( 1

املستخدمة ذات الصلة يك تكون قادرة عىل الوصول إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واستخدامها يف 

عملية املراجعة

فهم القواعد واللوائح القامئة والبيئة التي تعمل فيها أنظمة املعلومات التي تعتمد عىل تكنولوجيا املعلومات يف ( 2

الجهة الخاضعة للمراجعة

فهم عملية وضع خرائط عمليات األعامل يف منطق الربمجة لنظام املعلومات الخاصة بالجهة الخاضعة للمراجعة( 3

تطبيق معرفة األعامل ومعرفة تكنولوجيا املعلومات عىل حد سواء لتقييم خطر التخطي اليدوي لربنامج النظام أو ( 4

التهيئة التي تسمح مبعالجة استثنائية للمعامالت

تقييم التصميم واختبار الفعالية التشغيلية لضوابط التطبيق يف نظم املعلومات ذات الصلة( 5

فهم منهجية املراجعة، مبا يف ذلك معايري املراجعة ذات الصلة واإلرشادات املطبقة عىل الجهاز( 6

فهم معايري أداء / ااملتثال لتكنولوجيا املعلومات التي سيتم مقارنة نتائج التدقيق بها ، مبا يف ذلك أطر إدارة نظم ( 7

املعلومات، مثل أهداف التحكم للمعلومات والتقنيات ذات الصلة، مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، 

)COBIT،ITIL، TOGAF) وإطار عمل بنية املجموعة املفتوحة

فهم تقنيات نظم املعلومات لجمع أدلة املراجعة من النظم اآللية( 	

فهم نظم املعلومات أدوات املراجعة لجمع وتحليل وإعادة إنتاج نتائج هذا التحليل أو إعادة أداء املهام املراجعة( 9
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توجيهات بشأن مراجعة نظم املعلومات التوجيهات اإلرشادية 5100

الوصول إىل نظم املعلومات واستخدامها للحصول عىل أدلة املراجعة واالحتفاظ بها( 10

الوصول إىل نظم املعلومات واستخدامها أدوات املراجعة لتحليل األدلة التي تم جمعه( 11

5-9 قد تنظر األجهزة العليا للرقابة املالية يف خيارات مختلفة لتخصيص املوارد البرشية ملشاركات مراجعة نظم 

املعلومات وقد يتمثل هذا يف إنشاء مجموعة مركزية مع متخصيص تكنولوجيا املعلومات الذين يقدمون املساعدة 

لفرق املراجعة األخرى يف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة إلجراء عمليات املراجعة هذه أو نرش متخصيص 

تكنولوجيا ا للمتطلبات. مع ازدياد عدد أنظمة املعلومات التي تم التعهد بها من خالل عمليات املراجعة، قد تفكر 

املعلومات وفًق األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة يف إنشاء مجموعة أو وظيفة خاصة مبراجعة نظم املعلومات. 

وقد يُعهد إىل هذه املجموعة مبسؤولية إجراء جميع عمليات مراجعة نظم املعلومات الخاصة بالجهاز األعىل للرقابة 

املالية واملحاسبة، والتفاعل مع فرق أخرى يف الجهاز ممن لديهم معرفة قدمية بالجهة الخاضعة للمراجعة، وذلك من 

أجل الحصول عىل فهم رسيع لوظائف الجهة وعمليات األعامل ذات الصلة. نظ ًرا ألن التكنولوجيا أصبحت أكرث اندما 

ًجا يف نظم املعلومات، فقد تضمن األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة اكتساب جميع املراجعني مهارات مراجعة 

نظم املعلومات املناسبة.

5-10 قد تستعني األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة مبصادر خارجية مثل االستشاريني يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واملقاولني واملتخصصني والخرباء إلجراء عملية مراجعة نظم املعلومات، يف حاالت قيود املوارد. قد تضمن 

األجهزة العليا للرقابة أن هذه املوارد الخارجية قد جرى تدريبها وتوعيتها بشكل كا ٍف بشأن املبادئ التوجيهية 

للسلوك املهني ولعمليات ومنتجات مراجعة نظم املعلومات التي تنطبق عىل الجهاز، وأن أعاملها تخضع للمراقبة 

الكافية من خالل عقد موثق أو اتفاق عىل مستوى الخدمة واملشاركة املناسبة من جانب موظفي الجهاز يف مراحل 

التخطيط واملراجعة وإعداد التقارير واملتابعة. قد تحتاج األجهزة العليا للرقابة واملحاسبة عندئذ إىل أعضاء فريق 

من ذوي املهارات واملعرفة داخل الرشكة ملراقبة عمل املوارد الخارجية وفرض االلتزام باملبادئ التوجيهية واتفاقيات 

مستوى الخدمة.

5-11 للقيام بتقييم املخاطر لنظم املعلومات، ميكن أن يستخدم املراجعون املبادئ املنصوص عليها يف املعايري 

الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 001 ،و911 ،و111 ،و311 بواسطة املراجعني باإلضافة إىل تلك 

املستخدمة يف إدارة موضوع محدد ملراجعة نظم املعلومات كام هو موضح أدناه:

تتمثل املخاطر الكامنة يف احتامل أن تؤدي بعض ميزات نظم املعلومات التي تعتمد عىل تكنولوجيا املعلومات ( 1

الخاصة بالجهة الخاضعة للمراجعة، حسب بطبيعتها الخاصة، إىل تأثري سلبي عىل تقديم الوظيفة املطلوبة من 

قبل الجهة. عىل سبيل املثال، ينطوي نظام معلومات الجهة الخاضعة للمراجعة واملطلوب إلتاحة املعلومات 

لجميع األعضاء بشكل عام عىل مخاطر األداء الكامنة التي قد تتجاوز مستوى الحد األقىص املتوقع للمستخدم، 

وقد يخفق نظام املعلومات يف االستجابة ولن تكون املعلومات متاحة إىل أي مستخدم. بينام قد تتبنى الجهة 
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الخاضعة للمراجعة ضوابط لتخفيف املخاطر الكامنة، يف كثري من الحاالت، وقد يتوجب عىل الجهة أن يتسامح 

ببساطة مع وجود مثل هذه املخاطر، ضمن مستوى خطر مقبول. ميكن تقييم املخاطر الكامنة قبل النظر يف تأثري 

الرقابة أو مخاطر الكشف من قبل املراجعني.

تتألف مخاطر التحكم يف أنظمة املعلومات من احتامل فشل عنارص التحكم يف تكنولوجيا املعلومات املعتمدة ( 2

لها. عىل سبيل املثال، قد يعتمد بواسطة الجهة الخاضعة للمراجعة يف التخفيف من التأثري الضار املصمم استجابًة 

نظام املعلومات الخاص بالجهة الخاضعة للمراجعة واملطلوب عىل ضامن تقييد الوصول إىل البيانات الرسية عىل 

املوظفني املرصح لهم السيطرة عىل طلب تقديم اسم مستخدم وكلمة مرور بواسطة املوظفني الذين يحاولون 

الحصول عىل حق الوصول. تتمثل مخاطر التحكم يف هذا املوقف يف كون اسم املستخدم وكلمة املرور غري آمنني 

بشكل كاف وميكن تخمينهام من قبل موظفني غري مرصح لهم من خالل محاوالت متكررة، مام قد يؤدي إىل 

فقدان الرسية وتأثري سلبي محتمل عىل الجهة. ستكون الجهة التي ترص عىل استخدام كلامت مرور آمنة وغري 

تافهة تحتوي عىل مجموعة من الحروف األبجدية واألرقام والرموز الخاصة، وتضمن منع نظام املعلومات وصول 

اسم املستخدم بعد عدد معني من املحاوالت الفاشلة للوصول، أقل تعر ًضا ملخاطر التحكم من جهة أخرى ليس 

لديها هذه امليزات.

تتكون مخاطر االكتشاف من احتامل عدم الكشف عن غياب أو فشل أو عدم كفاية ضوابط تكنولوجيا املعلومات ( 3

املعتمدة من قبل الجهة، والتي قد يكون لها تأثري سلبي محتمل عىل الجهة، بواسطة املراجع.

5-12 إلجراء تقييامت مستندة إىل املخاطر أللنظمة التي تعتمد عىل تكنولوجيا املعلومات، قد تختار األجهزة العليا 

للرقابة واملحاسبة منهجية مناسبة ألغرضها الخاصة. قد ترتاوح هذه املنهجيات بني التصنيفات البسيطة مللف تعريف 

املخاطر املعلومات يف الجهة الخاضعة ملراجعة بأنها مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة بنا ًء لبيئة تكنولوجيا عىل فهم 

الجهاز للجهة وبيئتها والحكم املهني لفريق مراجعة أنظمة املعلومات التابع للجهاز األعىل للرقابة واملحاسبة، حسابات 

أكرث تعقي ًدا ورقمية والتي تحدد تصنيف املخاطر استنا ًدا إىل البيانات املوضوعية التي تم جمعها من الجهة 

الخاضعة للمراجعة9 .

5-13 ميكن تحديد مدى أهمية مشكلة مراجعة نظم املعلومات مبوجب اإلطار العام لتقرير األهمية يف أي من األجهزة 

العليا للرقابة واملحاسبة. قد يختلف منظور األهمية املادية اعتام ًدا عىل طبيعة عىل طبيعة مشاركة مراجعة نظم 

املعلومات.. تحتوي املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 011 و911 و111 و311 عىل وصف 

ألهمية 10 املراجعة املالية ومراجعة األداء وااملتثال الخاصة بالقطاع العام، والتي سيتم استخالصها من مراجعة نظم 

املعلومات10 .

9 دليل مجموعة العمل حول تدقيق تكنولوجيا املعلومات - مبادرة تطوير اإلنتوساي حول مراجعات تكنولوجيا املعلومات للمؤسسات العليا للرقابة واملحاسبة 9

 مبادئ املراجعة املالية وفقا للمعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 211 ،ومبادئ مراجعة األداء وفقا للمعايري الدولية أللجهزة العليا 10 للرقابة املالية العامة 10

واملحاسبة 311 ،ومبادئ مراجعة ااملتثال وفقا للمعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 4
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6-1 قد تقوم األجهزة العليا للرقابة واملحاسبة بإجراء عمليات مراجعة لنظم املعلومات مبا يتامىش مع العملية 

املوصوفة ملشاركات املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 011 ،واملعايري الدولية أللجهزة 

العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 911) املراجعة املايل)، واملعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة 

واملحاسبة 111 (مراجعة األداء) واملعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 311) مراجعة 

ااملتثال)، حسب مقتىض الحال، بنا ًء عىل طبيعة املشاركة.

6-2 بالنسبة ملراجعة نظم املعلومات عىل وجه التحديد، قد يطلب املراجعون التعاون والدعم االلزمني من الجهة 

الخاضعة للمراجعة يف إنجاز عملية املراجعة، مبا يف ذلك االطالع عىل السجالت واملعلومات. وقد يحدد املراجعون 

طريقة الوصول إىل البيانات اإللكرتونية بالشكل االلزم للسامح بالتحليل، بالتشاور مع الجهة الخاضعة للمراجعة. 

وسيكون وضع 

6-3 الوصول إىل البيانات خا ًصا باألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة.

قبل الرشوع يف تقييم الضوابط يف أي من نظم املعلومات، ميكن للمراجعني تطوير فهم بنية النظام والبيانات 

األساسية ومصادرها من أجل تحديد أدوات وتقنيات املراجعة املطلوبة.

6-4 يف حالة تلقي تفريغات البيانات من الجهة الخاضعة للمراجعة، قد يضمن املراجعون أن يكون كل تفريغ 

للبيانات11 مصحوبًا بخطاب من الجهة الخاضعة للمراجعة. قد يحدد خطاب إعادة التوجيه هذا:

يُّعرف تفريغ البيانات عىل أنه كمية كبرية من البيانات املنقولة من نظام أو موقع إىل آخر 11

6
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مصدر (من خالل اإلشارة إىل الطابع الزمني لتوليد رقم تفريغ / تجزئة البيانات لتفريغ البيانات) البيانات ألغراض ( 1
ضامن ساملة البيانات والتوثيق12 وعدم التنصل13

9 .معلامت االستخراج املستخدمة إلنشاء تفريغ البيانات، عىل سبيل املثال االستعاملات املستخدمة / تشغيل ( 2

التقارير. إذا مل يتم استامل خطاب إعادة التوجيه هذا من الجهة الخاضعة للمراجعة، فقد يتم إنشاء املستندات 

الداخلية بواسطة املراجعني مع اإلشارة إىل معلومات مهمة مثل التاريخ الذي تم فيه تسليم البيانات، ومن أي 

امللفات تم إنشاء ملف تفريغ البيانات، وما إذا كانت البيانات قد تم من بيئة اإلنتاج أو من بيئة أخرى، إلخ.

6-5 يجوز للمراجعني إجراء تقييم لعنارص التحكم يف تكنولوجيا املعلومات (الضوابط العامة والتطبيقية) التي 

اعتمدتها الجهة الخاضعة للمراجعة، من أجل فحص موثوقيتها وكفايتها. ميكن إجراء التقييم باستخدام مزيج مناسب 

من األساليب التالية: مقابلة، استبيان، مراقبة، جولة، مخططات تدفق، التقاط البيانات وتحليلها، تحقق، إعادة حساب، 

إعادة معالجة، تأكيد طرف ثالث. قد يشمل نطاق تقييم ضوابط تكنولوجيا املعلومات فحص يفيد بأنه:

تم تحديد سياسة نظم املعلومات واعتامدها وإبالغها( 1

تم تطبيق وتشغيل هيكل حوكمة نظم املعلومات ( 2

تم إجراء جرد ألصول أنظمة املعلومات بشكل دوري وتم تحديد املتطلبات الخاصة بالزيادة واالستبدال واإلزالة( 3

تم تطبيق وتشغيل عمليات مشاركة البنية التحتية والخدمات املشرتكة لنظم املعلومات مع الجهات العامة ( 4

األخرى

تم تحديد واعتامد وإبالغ عمليات تطوير واقتناء وصيانة نظم املعلومات (مبا يف ذلك إدارة التغيري)( 5

تم تحديد واعتامد وإبالغ عمليات عمليات تكنولوجيا املعلومات (االستعانة مبصادر داخلية، االستعانة مبصادر ( 6

خارجية، اتفاقيات الخدمة)

تم اتخاذ تدابري لضامن اأملن املادي وظروف العمل الجسدية املقصودة.( 	

تم اعتامد تدابري لتدريب املوارد البرشية وتوعيتها لضامن رسية وساملة وتوافر املعلومات باإلضافة إىل ااملتثال ( 	

ملتطلبات السياسة ونظم هيكل نظم املعلومات.

تم اعتامد تدابري لضامن الرسية والنزاهة وتوافر مختلف وسائل االتصال والقنوات( 9

يُّعرف التصديق عىل أنها عملية التحقق من هوية مستخدم - مرسد مصطلحات املراجعة والرقابة عىل نظم املعلومات 12

 يتم تعريف عدم التنصل عىل أنه التأكيد عىل أنه ال ميكن للطرف فيام بعد رفض البيانات األصلية؛ تقديم إثبات عىل ساملة وأصل البيانات وميكن التحقق منها من 13 قبل طرف 13

ثالث - مرسد مصطلحات املراجعة والرقابة عىل نظم املعلومات
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تم اعتامد تدابري إلدارة أمن املعلومات( 10

تم اعتامد تدابري إلدارة ااملتثال القانوين( 11

تم اعتامد تدابري الستمرارية األعامل وإدارة التعايف من الكوارث( 12

ن ضوابط التطبيق املعتمدة يف كل نظام معلومات كافية وموثوقة. قد يشمل هذا التقييم تحديد مكونات ( 13

التطبيق املهمة، وتحديد مدى أهمية التطبيق عىل الجهة، ومراجعة الوثائق املتاحة، ومقابلة املوظفني، وفهم 

مخاطر التحكم يف التطبيق وتأثريها عىل الجهة، وتطوير اختبارات لفحصها كفاية وموثوقية ضوابط التطبيق هذه.

6-6 قد يشمل تقييم الضوابط العامة والتطبيقية سياسات الجهة املدققة وعملياتها وأفرادها وأنظمتها مبا يتامىش مع 

أهداف مراجعة نظم املعلومات.

6-	 اعتام ًدا عىل هدف املراجعة، قد يهتم املراجعون بتصميم الضوابط وتنفيذها وفعاليتها التشغيلية. متى كان 

املراجع معنيًا بتصميم املراقبة، قد تكون املقابلة أو التفتيش عىل قواعد العمل املوثقة أًمرا كافيًا. متى كان املراجع 

معنيًا بتنفيذ الضوابط، قد ال يكون التحقيق كافياً وقد يكون من الرضوري إجراء تجول أو إجراء تحليل للبيانات 

إلثبات أن التحكم كام تم تصميمه قد تم تنفيذه. أخي ًرا، إذا كان املراجع معنيًا بالفعالية التشغيلية للرقابة، فقد 

يطلب منه اختبار عينة من املعامالت إلثبات أن الرقابة قد عملت بفعالية خالل الفرتة ذات الصلة.

6-	 قد ينظر املراجعون أي ًضا يف كيفية تأثري األدلة املتعلقة بالضوابط العامة عىل طبيعة وتوقيت ومدى األدلة 

املطلوبة للحصول عىل تأكيد بشأن تشغيل ضوابط التطبيق. إذا حصل املراجع عىل أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيام 

يتعلق بفعالية الضوابط العامة التي تدعم الوصول املنطقي للعاملني إىل أنظمة تكنولوجيا املعلومات وإدارة التغيري 

داخل بيئة اإلنتاج، فقد يكون قاد ًرا عىل االستنتاج بشأن الفعالية التشغيلية إلجراءات مراقبة التطبيقات اآللية. 

وميكن القيام بذلك عن طريق اختبار عينة أصغر من املعامالت ألن فعالية بيئة تكنولوجيا املعلومات العامة توفر أدلة 

للمراجع عىل فعالية التحكم يف التطبيق يف الفرتة ذات الصلة. يف حالة إجراءات التحكم اليدوي يف التطبيق، قد يضطر 

املراجعون إىل اختبار حجم عينة مناسب ملستوى الثقة املحدد.

6-9 بنا ًء عىل تقييم ضوابط تكنولوجيا املعلومات، قد يحدد املراجعون املجاالت ذات األولوية إلجراء اختبار 

موضوعي، لضوابط تكنولوجيا املعلومات من خالل استخدام مختلف تقنيات املراجعة مبساعدة والذي يتضمن اختبا ًرا 

مفصاًل الكمبيوتر اللستعامل عن البيانات واستخراجها وتحليلها.

ميكن للمراجعني تصميم وتنفيذ االختبارات الفنية من أجل إثبات أهداف املراجعة.ميكن للمراجعني اختيار تقنيات 

املراجعة مبساعدة الكمبيوتر املناسبة بنا ًء عىل متطلباتهم.
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6-10 يجوز للمراجعني استخدام تقنيات املراجعة مبساعدة الكمبيوتر يف تنفيذ تقنيات مراجعة أنظمة املعلومات 

مثل تحليل سجل املستخدم، وتقرير االستثناءات، احتساب اإلجاميل امليداين، ومقارنة امللفات، والتقسيم الطبقي، 

وأخذ العينات، وعمليات الفحص املكررة، واكتشاف الثغرات، والشيخوخة، وحسابات الحقل االفرتاضية، إلخ. ويشمل 

استخدام تقنيات املراجعة مبساعدة الكمبيوتر تحليل كميات كبرية من البيانات وتكرار االختبارات عىل مجموعات 

بيانات مختلفة ومع معايري مختلفة وتوثيق آيل الختبارات التدقيق والنتائج ذات الطوابع الزمنية.

6-11 قد ال يكون املراجعون دائ ًما يف وضع يسمح لهم بدراسة جميع الحاالت أو املعامالت أو الوحدات النمطية أو 

نظم تكنولوجيا املعلومات، بالنظر إىل القيود املفروضة عىل املوارد واملفاضالت بني التكلفة والعائد لعملية املراجعة. 

يف مثل هذه الحالة، قد تعتمد األجهزة العليا للرقابة واملحاسبة، عىل أساس االعتبارات املادية، أخذ عينات املراجعة 

للفحص املفصل الستخالص استنتاجات املراجعة املعقولة. قد تستخدم األجهزة العليا للرقابة واملحاسبة تقنيات 

املراجعة املناسبة مبساعدة الكمبيوتر لتنفيذ أنواع مختلفة من أخذ العينات، وتحديد حجم العينة املناسب، اعتام ًدا 

عىل املخاطر الكامنة من أجل تزويد املراجع بأساس معقول ميكن من خالله استخالص14 والتحكمية الكامنة. يتم أخذ 

عينات املراجعة استنتاجات حول مجموعة البيانات بأكملها، عىل أساس االستنتاجات املستخلصة من تطبيق إجراءات 

التدقيق والتحليل إىل منوذج املراجعة. قد ينظر املراجعون يف الغرض من إجراء املراجعة وخصائص السكان التي سيتم 

استخالصها من العينة وتحديد حجم العينة مبا يكفي لتقليل مخاطر أخذ العينات ضمن مستوى مقبول. املراجعة 

يف بيئة تكنولوجيا املعلومات قد تسهل تحليل 100 يف املئة من السكان، وخاصة يف مرحلة التقييم األويل. ومع ذلك، 

إلجراء االختبارات املوضوعية، قد تكون العينات رضورية. عند القيام بأخذ العينات يف نطاق املراجعة املالية، يجوز 
ملراجعي نظم املعلومات تطبيق املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 100 الختيار العينة15

6-12 قد يضمن املراجعون أن األدلة اإللكرتونية التي تم جمعها وتوثيقها كافية وموثوقة ودقيقة للحفاظ عىل 

مالحظات املراجعة. قد يتألف هذا الدليل اإللكرتوين من ملفات البيانات، وسجالت املستخدمني، والنامذج التحليلية، 

وتقارير نظم املعلومات اإلدارية، وما إىل ذلك، وميكن جمعها وتخزينها بطريقة مناسبة بحيث تكون متاحة للتأكيد 

عىل دقة وصحة عملية املراجعة. قد يكون أللدلة التي تم جمعها أثناء تدقيق أنظمة املعلومات طوابع زمنية وتفاصيل 

رضورية تحتوي عىل خطوات من تحليل البيانات التي تم إجراؤها، بحيث يكون هناك وضوح عند إنشاء األدلة 

وتخزينها وتعديلها أخي ًرا للتخفيف من مخاطر التغيريات االلحقة.

6-13 نظم املعلومات ميكن االحتفاظ بوثائق التدقيق وحاميتها من أي تعديل أو حذف غري مرصح به. قد تقوم 

األجهزة العليا للرقابة بتطوير معايري جديدة اللحتفاظ بوثائق تدقيق أنظمة املعلومات أو تكييف املعايري الحالية 

للوفاء مبتطلبات االحتفاظ بالوثائق املتعلقة بتدقيق أنظمة املعلومات. وستكون فرتة االحتفاظ التي تم التوصل إليها 

مبثابة مهمة من اختصاص الجهاز األعىل للرقابة املالية، والنظام األسايس الذي يحكم أنشطته. قد يتم إيالء اهتامم 

خاص للوسائط والشكل والعمر املتوقع ومتطلبات التخزين لهذه البيانات ، للتأكد من أن البيانات قابلة للقراءة يف 

.املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 2531 ،املراجعة املالية، أخذ عينات املراجعة، األقسام 6 إىل 9 14

.املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 2531 ،املراجعة املالية، أخذ عينات املراجعة، األقسام 6 إىل 9 15
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اإلطار الزمني املحدد يف سياسة االحتفاظ بالبيانات وأرشفتها لكل جهاز من األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة. قد 

يستلزم ذلك تحويل البيانات من صيغة إىل أخرى ملواكبة التطورات التكنولوجية والتقادم.

6-14 يف حالة فحص التقارير الفنية التي يعدها مدققو الحسابات الخارجيون بشأن مسائل متعلقة بالتكنولوجيا ، 

يجوز للمراجعني16 . إذا تم، نتيجة لهذه اعتامد اإلجراءات املناسبة للتأكيد عىل جوانب ااملتثال أو الجوانب املالية أو 

األداء لهذه التقارير اإلجراءات، االعتامد عىل محتويات هذه التقارير، فقد يتم الكشف عن حقيقة االعتامد بشكل 

مناسب.

6-15 تنص املعايري الدولية للرقابة املالية واملحاسبة عىل أنه يجب عىل املراجعني إنشاء اتصال فعال طوال عملية 

املراجعة وإبقاء الجهة الخاضعة للمراجعة عىل علم بجميع اأملور املتعلقة باملراجعة (راجع املعايري الدولية أللجهزة 

العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 111 ،الفقرة 43 .(يف عمليات املراجعة التي تنطوي عىل أعامل تدقيق نظم 

املعلومات، قد يتم إرسال نتائج مراجعة نظم املعلومات يف بعض الحاالت إىل الجهة من خالل خطاب منفصل. يف هذه 

الحاالت، قد يكون من املهم رشح كيف ترتبط نتيجة أعامل املراجعة باالتصاالت األخرى التي تشكل جز ًء األداء أو 

ااملتثال وكيف ميكن أن تكون ا من نفس املراجعة املالية أو مراجعة نتائج عمل تدقيق نظم املعلومات وثيقة الصلة 

بتقرير مراجعة للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة

 عندما يكون النطاق ضمن املراجعة املالية، يجوز للمراجعني استخدام اعتبارات املراجعة ملعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 2412 16 املتعلقة بجهة 16

تستخدم منظمة خدمات
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املعلومات

إعداد التقاريرعن مراجعة نظم 

7-1 نظ ًرا ألن مشاركة مراجعة نظم املعلومات ستكون إما املراجعة املالية (املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة 

املالية العامة واملحاسبة 911 (أو مراجعة األداء (املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 111 

(أو مراجعة ااملتثال (املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 311 ،(فقد يبحث املراجعون 

متطلبات ا لذلك. وقد يكون ذلك خا ًصا باألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة. وباملثل، قد يكون لكل إعداد 

التقارير وفًق جهاز من األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة خطوات خاصة بها إلعداد التقارير استنا ًدا 

إىل األهمية املادية لنتائج املراجعة. وعىل نفس املنوال، قد ينظر املراجع، أثناء إعداد التقارير عن مشاركة يف مراجعة 

نظم املعلومات، يف القيود القانونية والداخلية عىل الكشف عن املعلومات املالية والتقنية.

7-2 قد يكون املراجعون عىل دراية برضورة الحد من استخدام املصطلحات الفنية وحساسية املعلومات املقدمة (

مثل كلامت املرور وأسامء املستخدمني ومعرف الهوية واملعلومات الشخصية) يف التقرير. عىل الرغم من الطبيعة 

التقنية لعملية مراجعة نظم املعلومات، فقد يضمن املراجعون أن يكون التقرير مفهوما متا ًما من قبل اإلدارة 

العليا للجهة الخاضعة للمراجعة وأصحاب املصلحة والجمهور العام. قد يُضمن املراجعون مرس ًدا تفصيليًا مناسبًا 

للمصطلحات الواردة يف التقارير، والذي يشري إىل تعريف االختصارات أو املصطلحات مع رشح يستند إىل سيناريو 

لكيفية عمل هذا يف بيئة محكومة.

7-3 قد ينظر املراجعون يف التأثري السلبي املحتمل للتقرير مبجرد نرش تقرير مراجعة نظم املعلومات. عىل سبيل 

املثال، إذا اكتشف تقرير مراجعة نظم املعلومات بعض املخاطر اأملنية يف نظام املعلومات الخاص بجهة خاضعة 

للمراجعة وتم اإلبالغ عنها قبل اعتامد الضوابط االلزمة للتخفيف من املخاطر، فقد تتعرض نقطة ضعف نظام 

املعلومات للجمهور. يف مثل هذا السيناريو ، قد ينظر املراجعون يف خيارات مثل إعداد التقارير فقط بعد اعتامد 

الضوابط االلزمة، أو عدم اإلبالغ عن املخاطر اأملنية الكاملة بالكامل، من أجل تجنب التأثري السلبي املحتمل عىل 

الجهة الخاضعة للمراجعة.

7
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املتابعة

8-1 نظ ًرا ألن املشاركة يف مراجعة نظم املعلومات مستمدة من واحد أو أكرث من األنواع الرئيسية للمراجعة، فقد 

ينظر املراجعون يف متطلبات املتابعة ملثل هذه االرتباطات الخاصة باملراجعة عىل أنها مامثلة ملتطلبات املراجعة 

املالية (املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 200 (ومراجعة األداء (املعايري الدولية أللجهزة 

العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة 300 (ومراجعة ااملتثال (املعايري الدولية أللجهزة العليا للرقابة املالية العامة 

واملحاسبة 400(.
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