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::::أالهداف أالهداف أالهداف أالهداف 

التعــرف عــىل ٔامهيــة املعلوميــات والتحــد*ت املصــاحبة لهــا &لنســـبة للمــدقق التعــرف عــىل ٔامهيــة املعلوميــات والتحــد*ت املصــاحبة لهــا &لنســـبة للمــدقق التعــرف عــىل ٔامهيــة املعلوميــات والتحــد*ت املصــاحبة لهــا &لنســـبة للمــدقق التعــرف عــىل ٔامهيــة املعلوميــات والتحــد*ت املصــاحبة لهــا &لنســـبة للمــدقق �
    والقايضوالقايضوالقايضوالقايض

    استيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلومياتاستيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلومياتاستيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلومياتاستيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلوميات�
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    استيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلومياتاستيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلومياتاستيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلومياتاستيعاب بعض املفاهمي أالساسـية لوسائل املعلوميات�

    إالطالع عىل معلية التدقيق يف بيئة معلوماتيةإالطالع عىل معلية التدقيق يف بيئة معلوماتيةإالطالع عىل معلية التدقيق يف بيئة معلوماتيةإالطالع عىل معلية التدقيق يف بيئة معلوماتية�

    التعرف عىل بعض الوسائل املسـتعمF خالل التدقيق بواسطة احلاسوبالتعرف عىل بعض الوسائل املسـتعمF خالل التدقيق بواسطة احلاسوبالتعرف عىل بعض الوسائل املسـتعمF خالل التدقيق بواسطة احلاسوبالتعرف عىل بعض الوسائل املسـتعمF خالل التدقيق بواسطة احلاسوب�

جتربة احملامك املالية يف جمال املراقبة املعلوماتيةجتربة احملامك املالية يف جمال املراقبة املعلوماتيةجتربة احملامك املالية يف جمال املراقبة املعلوماتيةجتربة احملامك املالية يف جمال املراقبة املعلوماتية�



مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 املعامالت إاللكرتونية يف تزايد مسـمتر يف مجيع مناL احلياة�

 ٕابرام العقود والصفقات عىل اخلط�

 تبادل غري مادي للو[ئق والسـندات�

 حتويل ؤاداء ٕالكرتوين يف أالموال�

 وضع ٕالكرتوين التصارحي gى إالدارات واملؤسسات�
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 وضع ٕالكرتوين التصارحي gى إالدارات واملؤسسات�

 مسك معلومايت للمحاسـبات�

 توقيع ٕالكرتوين للسـندات والعقود�

 التجارة عن طريق شـبكة إالنرتنت�

 تبادل الرسائل &سـتخدام الربيد إاللكرتوين�

 البطاقات املمغنطة�

 توفر قواعد البياtت�



�Fميكن وخبطوات يدو* ٕاجراؤه يمت اكن مفا : العمل يف نوعية نق 
 بشلك االٓن يمت ٔاصبح وموثق ملموس بشلك مهنا والتأكد مشاهدهتا
 .احلاسوب وشـباكت ٔا�زة داخل الكرتوين
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 .احلاسوب وشـباكت ٔا�زة داخل الكرتوين

 

 النواL يف املعلومات ٔانظمة اسـتخدام :العامة املؤسسات تطور�
واملالية إالدارية



المعلومياتالمعلوميات

تحويل وأداء تحويل وأداء 
إلكتروني في إلكتروني في 

تبادل غير مادي للوثائق تبادل غير مادي للوثائق ا-موالا-موال
والسنداتوالسندات

التجارة عن طريق شبكة التجارة عن طريق شبكة 
ا1نترنتا1نترنت

إبرام العقود والصفقات إبرام العقود والصفقات 
على الخطعلى الخط

وضع إلكتروني التصاريح وضع إلكتروني التصاريح 
لدى ا1دارات والمؤسساتلدى ا1دارات والمؤسسات

مسك معلوماتي مسك معلوماتي 
للمحاسباتللمحاسبات

توقيع إلكتروني توقيع إلكتروني 
للسندات والعقودللسندات والعقود

::نشأة فروع جديدة للقانوننشأة فروع جديدة للقانون
استخدام أنظمة المعلومات في النواحي ا1دارية والماليةاستخدام أنظمة المعلومات في النواحي ا1دارية والمالية: : تطور المؤسسات العامة والخاصةتطور المؤسسات العامة والخاصة
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تأثير تأثير 
المعلومياتالمعلوميات

القانون الجنائيالقانون الجنائي

::نشأة فروع جديدة للقانوننشأة فروع جديدة للقانون
قانون التجارة ا1لكترونيةقانون التجارة ا1لكترونية

قانون المعلومياتقانون المعلوميات
قانون ا1نترنتقانون ا1نترنت

........

حماية حقوق ا1نسانحماية حقوق ا1نسان

القانون المدنيالقانون المدني

القانون التجاريالقانون التجاري

القانون المحاسباتي القانون المحاسباتي 
والماليوالمالي

القانون البنكيالقانون البنكي

القانون الملكية الفكريةالقانون الملكية الفكرية



المعلومياتالمعلوميات

::تطور المؤسسات العامة والخاصةتطور المؤسسات العامة والخاصة
استخدام أنظمة المعلومات في النواحي ا1دارية والماليةاستخدام أنظمة المعلومات في النواحي ا1دارية والمالية  

نشأة فروع جديدة للقانوننشأة فروع جديدة للقانون

7

مؤھ>ت مؤھ>ت 
القاضيالقاضي

الدليلالدليل

نشأة فروع جديدة للقانوننشأة فروع جديدة للقانون
........

المعرفةالمعرفة

القانونالقانون



مفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حولمفاهمي حول
النظام املعلومايتالنظام املعلومايتالنظام املعلومايتالنظام املعلومايتالنظام املعلومايتالنظام املعلومايتالنظام املعلومايتالنظام املعلومايت
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نظام المعلومات ؟ ماھو

،والبرامجكا�جھزةالمواردمنمنظمةمجموعة�
ومعالجةلتجميع،وا�جراءاتوالبيانات،والموظفين
مؤسسةأومنظمةأوبيئةعنالمعلوماتونشروتصنيف

.معينة.معينة

وا(تصا(تكالكمبيوتر،ا�لكترونيةالوسائلاستخدام�
)  automatisation( وحوسبةوال*سلكيةالسلكية

وا�داريةوالحسابيةوالبنكيةالتجاريةالعملياتمثلالعمليات
نظاممفھوموراءكانالذيھوواسعنطاقعلىوا�نتاجية
.المعلومات
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أن يكون متوافقا مع المخطط المعلوماتنظامعلىيجب�
ا(ستراتيجي للمنظمة أو المؤسسة أو المقاولة وأن يساعد في 

.ا�دارةطرفمنالمسطرةا�ھدافتحقيق

الملموسةالعناصرمنمجموعةعنعبارةالمعلوماتنظام� الملموسةالعناصرمنمجموعةعنعبارةالمعلوماتنظام�
التي)والقواعدوا�ساليبوا:(تالناس(الملموسةوغير
إلىالمدخ*تتحويلأجلمنبينھافيماتفاعلفيتدخل

.ل*ستعمالقابلةمخرجات
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موقع نظام المعلومات من دائرة اتخاد القرار و 
ع>قته مع العاملين
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AES1



Diapositive 11

AES1 AES; 18/04/2012



إلزامية التتبع والتطوير
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مخاطرمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات

:المخاطر المحدقة بنظم المعلومات قد تمس 
والمعلوماتيةالمعداتعلىبالمحافظةالمتعلقالماديا�من�

.استغ*لھا

.الخدمةاستمرارية� .الخدمةاستمرارية�

.المعلوماتتكنولوجيامنظومة�

ا(ستغ*لبرامجفيھابماوالتطبيقاتالبرامجأمن�
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مما يحتم على من يقوم بمھام التدقيق والمراقبة والمراجعة 
:لتكنولوجيا المعلومات ا(ھتمام بالمجا(ت التالية

مراجعة الوظيفة أو الوظائف المعلوماتية�

.بالمعلومياتالمتعلقةدراساتمراجعة ال� .بالمعلومياتالمتعلقةدراساتمراجعة ال�

.المعلوماتتكنولوجيامشروعاتمراجعة ل�

.مراجعة التطبيقات والبرامج المعلوماتية المستعملة�

.المعلوماتبتكنولوجياالمتعلقمنمراجعة ا��
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أنواع وأشكال المخاطر المحدقة بتكنولوجيا ونظم 
المعلومات

.فشل في نظام معلوميات ما�

عدم وجود موظفين أكفاء لمھام ووظائف في المجال�

عدم وجود مزود أو اندثار وانح*ل لشركة مزود محتكر  �
لمنتوج معينلمنتوج معين

من " الھجوم عليھا"توقف تشغيل الشبكة المعلوماتية  أو  �
الداخل أو الخارج 

إدخال معلومات خطأ على التطبيقات بسبب قلة في استعمال  �
أو عدم احترام قواعد ا�دخال

�  
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نقل معلومات وبيانات خطأ عبر الشبكة�

)تشغيل البرمجيات(خطأ متعلق بالتشغيل  �
خطأ في تصميم وتطوير المشاريع المعلوماتية �

خلل كامن منفي البرامج الجاھزة للتطبيق المشتراة من مورد  �
ما

اخت*س للمعلومات والبيانات وكذا ا(خت*س غير القانوني  �
لنسخ من البرمجيات

طيش أو إساءة استخدام المعلوماتيات �
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عن شبكات المعلوميات
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عن الوسائل المستعملة في الحفاظ على الشبكات 
ومعداتھا

ھو أول شيء  ،)firewall(جدار الحماية أو الجدار الناري �
.يوصل الشبكة الداخلية بالعالم الخارجي

)  بجميع أنواعھا وأشكالھا(البرمجيات المضادة للفيروسات �
والرسائل ا�لكترونية غير المرغوب فيھاوالرسائل ا�لكترونية غير المرغوب فيھا

البرمجيات الخاصة بالكشف عن التسل*ت الداخلية والخارجية�

البرمجيات الخاصة بتصفية كل ما يرسل إلى أو يصل إلى  �
(  الداخل عبر ا�نترنيت، مع السماح أم ( بإرساله أو دخوله 

content-control software( أو )logiciel de 
filtrage Web(

18



قواعد وسياسات الس�مة التي عادة ما 

إ� أنه أكبر ضامن لس�مة الشبكة 
ا(لكترونية ھو بالدرجة ا$ولى احترام 
قواعد وسياسات الس�مة التي عادة ما 

تكون مدونة في ميثاق داخلي يھم 
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تكون مدونة في ميثاق داخلي يھم 
كيفية استعمال الكمبيوتر والبرمجيات 

.من طرف الجميع



شكل من أشكال نظم المعلومات ا�كثر تعقيدا
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اسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوباسـتعامل احلاسوب
يف معلية التدقيقيف معلية التدقيقيف معلية التدقيقيف معلية التدقيقيف معلية التدقيقيف معلية التدقيقيف معلية التدقيقيف معلية التدقيق
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مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 واخلاصة العامة املؤسسات يف واملستندات للو[ئق املادي غري التبادل تعممي حنو احلايل التوجه�
dematerialisation التبادل وتقنية احلاسوب شـباكت بفضل "ٔاوراق صفر“ يسمى وما 

 )(EDI للبياtت إاللكرتوين

 .فأكرث ٔاكرث يقل ٔاصبح املطبوعات ٔاو واgفاتر السجالت اسـتخدام�
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 .فأكرث ٔاكرث يقل ٔاصبح املطبوعات ٔاو واgفاتر السجالت اسـتخدام�

 اليت آ® مع التعامل عليه يفرض مما املعلومايت الطابع علهيا يغلب بيئة يف يعمل املدقق ٔاصبح�
 تعد رمقية ملفات شلك عىل تكون ما وعادة معلومات السـتخراج معها يتفاعل ٔان جيب

 .السجالت من املاليني ؤاحياt &الٓالف

  ٕاىل معوما &لنظر مسـتحيF نقل مل ٕان شاقة ¸مة تعد يدو* املعلومات من المكية هذه معاجلة�
 معلية يف للمساعدة احلاسوب ٔادوات ٔامهية تأيت هنا ومن والوقت، للموظفني احملدد العدد

)TAAO( ٔاو )(CAAT التدقيق



::::تأثري وجود احلاسوب عىل معلية التدقيقتأثري وجود احلاسوب عىل معلية التدقيقتأثري وجود احلاسوب عىل معلية التدقيقتأثري وجود احلاسوب عىل معلية التدقيق
 ا�عمال وخاصة المختلفة ا�عمال مجا(ت في المعلومات تكنولوجيا إدخال إن�

 أن حيث التدقيق مجال في جديدة تحديات ظھور إلى أدى وا�دارية المالية
 وترحل تسجل كانت والتي المحاسبية وا�جراءات اليدوية العمل إجراءات

 كافة متابعة من المدقق يمكن وبشكل الملموسة السج*ت خ*ل من يدويا
 في السج*ت في والت*عبات ا�خطاء واكتشاف المحاسبية العمليات مراحل
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 في السج*ت في والت*عبات ا�خطاء واكتشاف المحاسبية العمليات مراحل
 غير بشكل تتم ا�جراءات ھذه فإن ا�لكترونية المعالجة ظل في أنه حين

.ا�جراءات ھذه متابعة المدقق على يتعذر بحيث مرئي
 منتظمة أخطاء حدوث إلى يؤدي المستخدمة البرمجيات في خلل أي وجود إن�

 في تحدث التي ا�خطاء بخ*ف آليا المعالجة المعلومات كافة على تؤثر
اليدوية، ا�نظمة

 سھولة حيث من جديدة مخاطر أوجد إلكتروني بشكل المعلومات حفظ أن كما�
مفوضين، غير أشخاص من عليھا ا�ط*ع أو تشويھھا أو المعلومات فقدان



::::مواصفات جديدة الواجب توفرها يف املدققمواصفات جديدة الواجب توفرها يف املدققمواصفات جديدة الواجب توفرها يف املدققمواصفات جديدة الواجب توفرها يف املدقق

 اخلربة العملية يف جماالت احملاسـبة وٕاجراءات التدقيق �

 املكوtت الرئيسـية ٔال�زة احلاسوب والشـباكت وآلية معلها�

 ٔانظمة التشغيل وبرامج النظم�
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 ٔانظمة التشغيل وبرامج النظم

 طرق ختزين املعلومات واسرتجاعها�

 طرق معاجلة البياtت�

 قواعد البياtت�

توثيق ٔانظمة املعلومات�



معايري التدقيقمعايري التدقيقمعايري التدقيقمعايري التدقيق
 خالل من اجلانب هذا ٔادجمت :)(IFACI/IIA اgاخيل للتدقيق املهنية املعايري�

 هذا حيدد .2004 عام يف اgاخليني املدققني ملهارات &لنسـبة جديد معيار ٕاضافة
 املعلومايت التدقيق ٔادوات اسـتخدام اgاخيل للمدقق ينبغي مبهنية، ¸امه لتنفيذ“ املعيار
 -A2.1220 معيار “ البياtت حتليل ٔادوات من وغريها
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 -A2.1220 معيار “ البياtت حتليل ٔادوات من وغريها

 

 مع ومؤخرا ،"معلوماتية بيئة يف التدقيق“ 302- 2 معيار يف ٔادجمت قد الربامج هذه�
 فرنسا )NEP( املهنية املامرسة معايري



أالدوات املعلوماتية املساعدة للتدقيقأالدوات املعلوماتية املساعدة للتدقيقأالدوات املعلوماتية املساعدة للتدقيقأالدوات املعلوماتية املساعدة للتدقيق

البياtت حتليل وبرامج التدقيق برامج بني المتيزي جيب�
 مثال التدقيق ¸مة اجناز ٔاجل من العمل ملفات مبسك تسمح أالوىل الربامج�

Teamate 
 احلساب، معليات( البياtت قواعد عىل أالعامل مجيع اجناز تتيح الثانية الربامج�
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 احلساب، معليات( البياtت قواعد عىل أالعامل مجيع اجناز تتيح الثانية الربامج�
 ٔاخذ التكرارات، عن والكشف الفوارق عن البحث املعلومات، بني املطابقة
)...البياtت، من العينات

.للبعض بعضها ممكF بصفة تسـتعمل ٔان جيب أالدوات هذه�



برامج حتليل البياtتبرامج حتليل البياtتبرامج حتليل البياtتبرامج حتليل البياtت

»   »السوداء العلبة « دراسة من متكن البياtت حتليل برامج� boîte noire » 
 غري هو واæي احلاسوب يف البياtت ومعاجلة بتخزين يتعلق ما لك يعين للمؤسسات

 .للمدققني وال للمسـتعملني &لنسـبة ال مريئ

عملية خاصة بالبيانات المحاسبيةعملية خاصة بالبيانات المحاسبية27



::::تدقيق البياtت آلياتدقيق البياtت آلياتدقيق البياtت آلياتدقيق البياtت آليا

 :يمت اسـتخدام برجميات تدقيق جاهزة يف معليات التدقيق عىل البياtت حيث يمت معل ما ييل�
 ٔاخذ نسخ من ملفات البياtت من اجلهاز موضع التدقيق حسب صيغة يمت إالتفاق علهيا�
 ٕاجراء العمليات التقنية الالزمة للبياtت لتحويلها ٕاىل صورة ميكن لربtمج التدقيق املسـتخدم أن يتعامل معها�
 :تطبيق معلية التحليل والتدقيق للبياtت &سـتخدام الربجميات �

 IDEAايد* �
  ACLاسل�
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  ACLاسل�
  ACCESٔاكسس�
  EXCELٕاكسـيل�
�... 

 :وتقوم هذه الربامج &لعمليات التالية�
 حفص معليات احتساب للمعلومات والتأكد من خلوها من أالخطاء�
 كشف التكرارات يف احلراكت يف املواقع اليت يفرتض عدم وجود تكرار فهيا�
 ٕاجراءات ربط ومطابقة بني ٔاكرث من ملف للتأكد من دقهتا�
 اختبار أالرقام التسلسلية للبحث عن أي رمق مفقود�
اسـتخالص القمي الشاذة�



؟؟  IDEAIDEAتقديم آيديا  تقديم آيديا  

Interactive) البيانات وتحليل (ستخراج أداة : آيديا� Data Extraction and
Analysis)

 شركة إلى بيع 2000 سنة وفي لكندا العام المراجعة مكتب في طورت نسخة أول�
Caseware

: في واستعمل التدقيق منھجية في ادمج�
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: في واستعمل التدقيق منھجية في ادمج�
المالية المراقبة�

ا�داء مراقبة�

 للعديد والمحاسبة للرقابة العليا ا�جھزة في خاصة ويستعمل المعروف الجد المنتوج : آيديا�
 البلدان ،BVGكندا ،NAOالمتحدة المملكة ،GAOا�مريكية المتحدة كالو(يات الدول من

ISC ا�سكندنافية scandinaves العالمية التدقيق مكاتب من والعديد KPMG.



::::نقط القوةنقط القوةنقط القوةنقط القوة

        الغشالغشالغشالغشالغشالغشالغشالغش        ومؤرشاتومؤرشاتومؤرشاتومؤرشاتومؤرشاتومؤرشاتومؤرشاتومؤرشات        أالخطاءأالخطاءأالخطاءأالخطاءأالخطاءأالخطاءأالخطاءأالخطاء        عنعنعنعنعنعنعنعن        الكشفالكشفالكشفالكشفالكشفالكشفالكشفالكشف        ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجلٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل        منمنمنمنمنمنمنمن        البياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtت        وقواعدوقواعدوقواعدوقواعدوقواعدوقواعدوقواعدوقواعد        املعلومياتبةاملعلومياتبةاملعلومياتبةاملعلومياتبةاملعلومياتبةاملعلومياتبةاملعلومياتبةاملعلومياتبة        امللفاتامللفاتامللفاتامللفاتامللفاتامللفاتامللفاتامللفات        اسـتغاللاسـتغاللاسـتغاللاسـتغاللاسـتغاللاسـتغاللاسـتغاللاسـتغالل        عىلعىلعىلعىلعىلعىلعىلعىل        يعمتديعمتديعمتديعمتديعمتديعمتديعمتديعمتد        الربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمج��

        وإالختالالت،وإالختالالت،وإالختالالت،وإالختالالت،وإالختالالت،وإالختالالت،وإالختالالت،وإالختالالت،
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        اكن،اكن،اكن،اكن،اكن،اكن،اكن،اكن،        مصدرمصدرمصدرمصدرمصدرمصدرمصدرمصدر        ٔائائائائائائائاي        منمنمنمنمنمنمنمن        البياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtت        ملفاتملفاتملفاتملفاتملفاتملفاتملفاتملفات        واسـتخراجواسـتخراجواسـتخراجواسـتخراجواسـتخراجواسـتخراجواسـتخراجواسـتخراج        عيناتعيناتعيناتعيناتعيناتعيناتعيناتعينات        ؤاخذؤاخذؤاخذؤاخذؤاخذؤاخذؤاخذؤاخذ        وحتليلوحتليلوحتليلوحتليلوحتليلوحتليلوحتليلوحتليل        وعرضوعرضوعرضوعرضوعرضوعرضوعرضوعرض        قراءةقراءةقراءةقراءةقراءةقراءةقراءةقراءة        منمنمنمنمنمنمنمن        ميكنميكنميكنميكنميكنميكنميكنميكن        الربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمج��

        ،،،،،،،،))))))))الشموليةالشموليةالشموليةالشموليةالشموليةالشموليةالشموليةالشمولية((((((((        للبياtتللبياtتللبياtتللبياtتللبياtتللبياtتللبياtتللبياtت        أالمأالمأالمأالمأالمأالمأالمأالم        املصدراملصدراملصدراملصدراملصدراملصدراملصدراملصدر        عىلعىلعىلعىلعىلعىلعىلعىل        احلفاظاحلفاظاحلفاظاحلفاظاحلفاظاحلفاظاحلفاظاحلفاظ        منمنمنمنمنمنمنمن        الربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمج        ميكنميكنميكنميكنميكنميكنميكنميكن��

        ........خمتلفةخمتلفةخمتلفةخمتلفةخمتلفةخمتلفةخمتلفةخمتلفة        ٔاشاكلٔاشاكلٔاشاكلٔاشاكلٔاشاكلٔاشاكلٔاشاكلٔاشاكل        يفيفيفيفيفيفيفيف        البياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtتالبياtت        وٕاخراجوٕاخراجوٕاخراجوٕاخراجوٕاخراجوٕاخراجوٕاخراجوٕاخراج        حتميلحتميلحتميلحتميلحتميلحتميلحتميلحتميل        الربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمجالربtمج        يوفريوفريوفريوفريوفريوفريوفريوفر��



الكشف عن (حيتوي عىل وظائف مربجمة مسـبقا خاصة بعمل املدققني اgاخليني واخلارجيني �
 ؛...)التكرارات، وûحصائيات، ؤاخذ العينات 

تتيح رصد معل مدقق احلسا&ت عن طريق احلفاظ عىل مجيع العمليات وإالجراءات اليت قام �
 هبا خالل تعامý مع ملف البياtت؛
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 هبا خالل تعامý مع ملف البياtت؛

� Fت املسجtيف ثواين؛) غري حمدود(يوفر القدرة عىل القراءة ومعاجلة املاليني من البيا 

، مما يوفر  langage Scriptيسمح بتطوير تطبيقات صغرية عرب اسـتعامل  لغة الربجمة النصية�
 .الوقت واجلهد يف حا® تكرار املهام



IDEAآيديا 

أخذ عينات فھرسةتجميع

IDEAIDEAIDEAIDEAخصائص آيد*  خصائص آيد*  خصائص آيد*  خصائص آيد*  
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IDEAآيديا 
تقسيم : التحليل والمعالجة للملفات

المقارنة، الدمج،

مخرجات في أشكال 
متعددة

تحميل أشكال متعددة
ODBMS/OLE

Lotus, Dbase, Excel, Word, 
PDF, ASCII, …



بعض التطبيقات العمليةبعض التطبيقات العمليةبعض التطبيقات العمليةبعض التطبيقات العملية

 من للبياtت بسـيطة معاجلة بواسطة الربtمج مكن العمومية، الطلبيات مراقبة خبصوص�
 عىل الرتكزي و&لتايل املمون حسب )الطلب سـندات ٔاو معومية صفقات( الطلبيات جتميع

  .املراقبة معلية خالل الطلبات غالبية عىل اسـتحوذوا اæين املمونني
 عن الكشف ٔاجل من طبيعهتا حسب الطلبيات جتميع اجناز من الربtمج مكن كام�

 للنفقات املتعمد التجزيء
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 عن الكشف ٔاجل من طبيعهتا حسب الطلبيات جتميع اجناز من الربtمج مكن كام
 للنفقات املتعمد التجزيء

 وطلب اخلازن طرف من املنجزة أالداء آجال حساب من الربtمج مكن لٔالداء، &لنسـبة�
 .املهمة االٓجال بعض تفسري منه



 عىل الكشف من مكن الربtمج بواسطة احلسا&ت حتليل ٕان احملاسـبة، خبصوص�
 للفواتري، الرمقي التسلسل من والتحقق للفواتري املتكررة أالداءات

 اسـتخدم فقد ا�زون، وتدبري ا�زن جرد مراقبة هو الربtمج السـتعامل آخر جمال�
 من مكن مما .للمخزون املادي اجلرد ملف مع املشرت*ت ملف مقارنة ٔاجل من الربtمج
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 من مكن مما .للمخزون املادي اجلرد ملف مع املشرت*ت ملف مقارنة ٔاجل من الربtمج
 .مراجعهتا الواجب املواد اختيار معلية وتسهيل الفوارق، حتديد

 النظام ٕاىل &لنظر املنح أالجور، احتساب ٕاعادة من الربtمج مكن أالجور، جمال يف�
 أالشـباح املوظفني عن الكشف أالسايس،



خامتةخامتةخامتةخامتة

 نطاق بتوسـيع يسمح .احلسا&ت ملراقب اجلديدة احلاسـبة االٓ® يعترب IDEAآيد* الربtمج�
 : من &لمتكن وذ
 املراقبة علهيا تمت اليت املؤسسة بياtت &سـتخدام التدقيق
 الواقع ميثل ال عينات ٔاخذ ٔان حيث البياtت من خضم عدد مراقبة�
 &لطريقة مقاربهتا ميكن ال اليت امللفات من العديد عىل معقدة حسابية بعمليات القيام�
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 &لطريقة مقاربهتا ميكن ال اليت امللفات من العديد عىل معقدة حسابية بعمليات القيام�
 التقليدية،

 
 البحث وتعميق للتحليل والكيفي النوعي اجلانب يف املدقق تدخل عىل الرتكزي�



حاالت معليةحاالت معليةحاالت معليةحاالت معلية
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معليةمعليةمعليةمعلية    حا®حا®حا®حا®
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شكرا عىل انتباهشكرا عىل انتباهشكرا عىل انتباهشكرا عىل انتباهمكمكمكمك
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شكرا عىل انتباهشكرا عىل انتباهشكرا عىل انتباهشكرا عىل انتباهمكمكمكمك


