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 تمهيد

 

واجه . ت  ط المشهدالذي يتوس  هو العام   الدَّْينعندما نتحدث عن إدارة الموارد المالية العامة، فإن 

معظم الحكومات احتياجات مالية كبيرة في سعيها لتوسيع اقتصادها وتحسين الخدمات االجتماعية 

ع العبء الضريبي بإنصاف بين الة للنمو االقتصادي وتوزيفع   أداةً العام   الدَّْيند  ع  فيبلدانها. نظرياً، ي  

وإدارته الدَّْينعد  قياس دافعي الضرائب. ي   األجيال الحالية والمستقبلية من ضرورياً بالغ  بحرص   العام 

 بسبب أهميته بالنسبة للتوازن االقتصادي.

 

مستقر بأقل تكلفة ممكنة وبمستويات معقولة من  تمويل  توفير هو  الدَّْينالرئيس من إدارة  إن  الهدف  

البنك الدولي -صندوق النقد الدوليتوجيهات "تقد م  نشاطات الحكومة.ألجل استمرار  مخاطرال

، الدَّْينالمرتبطة بالضوابط الداخلية إلدارة  الراسخة من الممارسات مجموعةً  "العام   الدَّْينإلدارة 

ذي  بنظام إدارة معلومات دقيق وشامل الدَّْين"يجب دعم نشاطات إدارة اإلقرار بأنه ومنها

أن تعطي ،ين عام فعالةمناسبة". يجب على البلدان المعنية بالحصول على إدارة د   إجراءات حماية

. يعد  هذا الدَّْينمعلومات وإصدار التقارير عن  أولوية عالية لتطوير األنظمة الموثوقة لتسجيل

ً ليس ف في الوقت  الدَّْينخدمةوالتأكيد على دفعات  الدَّْينقط من أجل تطوير بيانات ضروريا

ً من أجل تحسين ،الصحيح وشفافية الحسابات المالية إصدار تقارير الميزانية  جودةولكن أيضا

 .العام   الدَّْينالمتعلقة بهداف األتحقيق بالعام   الدَّْينالعامة، مما يسمح لصانعي القرار ومديري 

 

يسعى للمساهمة في زيادة كفاءة وفعالية العام   الدَّْينوكما نرى فإن تدقيق نظام معلومات إدارة 

إال أن هذا العمل يمكن ولهذا السبب يجب تصنيفه على أنه تدقيق لألداء. .العام   الدَّْينوفاعلية إدارة 

ركز على تحديد ما إذا كانت المعلومات ، التي تالتدقيق الماليعملياتأن يكون ذا صلة وثيقة بسياق 

المطبق على عرض التقارير المالية التنظيميطار اإلالمالية للحكومة قد تم تقديمها بما يتوافق مع 

. في هذا السياق، يصبح هذا العمل وفيما إذا كانت المعلومات موثوقة وخالية من التزوير واألخطاء

معلومات دقيقة  ويصدر نظام معلومات يجمع ألنه يساهم في الحصول علىذا أهمية كبيرة 

 .العام   الدَّْينوموثوقة عن أحد أهم العناصر المالية للحكومة وهو 

 

 الدَّْينعن تدقيق أنظمة معلومات إدارة توجيهات موصَّفة إلى تزويد المدققين بالدليل يهدف هذا 

 االنتوساي - والمحاسبةن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة نظراً ألو. العام  
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(INTOSAI) التي طورتها و، بعض الوثائق المتعلقة بتدقيق تقنية المعلوماتسبق وكان لديها

على  ينصب  الدليل ، فإن  التركيز في هذا  WGITA مجموعة العمل على تدقيق تقنية المعلومات

 .العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة مخصصة لالتي يجب أن تكون ، وضوابط التطبيق
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 قائمة االختصارات

BCP  ألعمالااستمرارية تخطيط 

CAAT تقنيات تدقيق بمساعدة الحاسوب 

CS-DRMS  أمانة الكومونولث الخاص ب الدَّْيننظام تسجيل وإدارة 

DMFAS  والتحليل المالي الدَّْيننظام إدارة 

DMO  الدَّْينمكتب إدارة 

DRP خطة التعافي من الكوارث 

FMIS  معلومات اإلدارة الماليةنظام 

IMF صندوق النقد الدولي 

INTOSAI  االنتوساي -لمحاسبةللرقابة واالمنظمة الدولية لألجهزة العليا 

IT تقنية المعلومات 

MF وزارة المالية 

PDMIS  العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة 

SAI   لمحاسبةاألعلى للرقابة واالجهاز 

SAIs  لمحاسبةوا للرقابةاألجهزة العليا 

UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتطوير 

WGITA مجموعة العمل على تدقيق تقنية المعلومات 

WGPD  العام   الدَّْينمجموعة العمل على 
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 مقدمة

سندت أ  فقد ،(INTOSAI)منظمة اإلنتوسايمجلس إدارة وفقاً لوثيقة االختصاصات التي وضعها 

مواد المعلومات وسواها من التوجيهاتمهمة نشر  WPGDالعام  الدَّْينإلى مجموعة العمل على 

عن رفع التقارير للتشجيع على  SAIsلمحاسبة للرقابة وااألجهزة العليا التي ستستخدمها األخرى 

 .وعلى اإلدارة السليمة للدين العامبصورة مناسبة العام  الدَّْين

 

من خالل تزويدها  WGPDالعام   الدَّْينمجموعة العمل على قدرة رفع إلى الدليل يهدف هذا 

لتقييم الضوابط SAIsللرقابة والمحاسبة األجهزة العليابإطار عمل عام يمكن استخدامه في تدقيقات

من المهم أن نذكر في المراجع أن نظام  .العام   الدَّْينالعامة وضوابط التطبيق لنظام معلومات إدارة 

 الدَّْينيشمل واحداً أو أكثر من أنظمة المعلومات المستخدمة في إدارة العام   الدَّْينمعلومات إدارة 

 .العام  

 

الحكومية تعتمد بشكل كبير على استخدامها في المؤسسات مع تطور تقنية المعلومات أصبحت 

وخدمات التوصيل ومعالجة المعلومات الهامة والمحافظة عليها وإعداد تقارير عنها. أعمالها تنفيذ 

حوسبة صندوق النقد الدولي "عادة ما يشير نظام معلومات اإلدارة المالية إلى لحسب ورقة عمل 

وتنفيذها وحساباتها بمساعدة نظام مدمج  الميزانيةغة اعملية إدارة اإلنفاق العامة متضمنة صي

 ."المؤسسات األخرى التي تقوم باإلنفاقمل لإلدارة المالية للوزارات المعنية وبشكل كا

 

ف معهد المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين  على أنها  األنظمة   (IEEE 1471)معيار في يعر 

وعلى لتنفيذ وظيفة أو مجموعة من الوظائف المحددة." التي تم تنظيمها "مجموعة من المكونات 

هو المحافظة على قاعدة  الدَّْينفي مكتب الحاسوبي للنظام  يإن النشاط الرئيسف ،وجه الخصوص

تسجيل الوظائف التحليلية ةألمرين: مناسببرامج حاسوب بيانات قروض القطاع العام باستخدام 

 وكذلك لتولي أمر إدارة هذه الوظائف الدَّْينلمكتب إدارة 

 

 يتعلق بالتوجهات السائدة كالتالي:يمكن تصنيف تدقيق تقنية المعلومات فيما 

 

 إدارة تقنية المعلومات -

 تدقيق البيانات -
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 تدقيق نظام المعلومات -

 عقود تقنية المعلومات -

 أمن المعلومات -

 

إال أن المدقق يستطيع أن يختار ،بشكل عام، يعمل مدقق تقنية المعلومات بأكثر من توجه واحد

 .تدقيق نظام المعلوماتفإن التوجه السائد هو الدليلالتوجه الذي سيكون سائداً. وفي هذا 

 

 من تخطيط وتقييم الضوابط العامة وتقييم ضوابط التطبيق. الدليليتكون هذا 
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 التخطيط -1

 

مجموعة من األجزاء المترابطة )بنى  على أنهالعام   الدَّْينيمكن اعتبار نظام معلومات إدارة 

وضبط وتقييم تتفاعل مع بعضها البعض من أجل تسجيل التي مادية،موظفون، وأدوات تقنية( 

 والمحافظة عليه وتصفيته.العام   الدَّْينجمع وإدارة المعامالت الحاصلة ألجل 

 

المتعلقة  مخاطرعلى فهم العمليات المرتبطة بالنظام وأدوات ضبطه وال المدقق  تساعد هذه المرحلة  

وباالعتماد على هذا الفهم، يقوم المدقق  .العام   ْينالدَّ تدفق عملية المتأصلة في مخاطر بالنظر إلىال

كل الوثائق يطلع على و ،العام   الدَّْينويحدد األنظمة المستخدمة في إدارة ،بتقييم بيئة الضبط الكلية

سيتم تحديد مدى  ،التقييمهذا نتيجة وبناء على ويقوم بتقييم أولي للمخاطر. ،المتعلقة بهذه األنظمة

 يجب توظيفها في مرحلة االختبار.اإلجراءات التي 

 

 الدَّْينجميع البنى المتعلقة بمكتب يجري فحصاً لأن  األعلى للرقابة والمحاسبةيتوجب على الجهاز 

 خرى.األمور األو،واألدوات التقنية،ن المعلوماتوأم،ونوع الديون،اتوالعملي،مثل الموظفين ،العام  

 

 الدَّْينوتدفقات عملية العام   الدَّْينمدقق في هذه المرحلة أن يضع تقييماً أولياً لبنية مكتب اليجب على 

 وعليه أن يغطي النقاط التالية:العام  

: ما هي األنظمة المستخدمة للتسجيل العام   الدَّْينكيف يتم تنظيم نظام معلومات إدارة  -

وما هي العمليات والوظائف  ،العام   الدَّْينالتقارير والضبط وإدارة رفع والمعالجة و

 كل نظام:يؤديها األساسية التي 

 فعالية التدقيق الداخلي  -

على نظام معلومات إدارة المجراة( ةخارجيال أو ةداخليالالتدقيق السابقة )عمليات نتائج  -

 العام   الدَّْين

 التخزين المادي لوثائق العمليات -

 ا والحفاظ عليهامسؤولية صيانتهالحاسوب و برمجيات وعتاد استخدام  -

 العمليات التي تتم معالجتها من قبل أنظمة المعلومات وأهميتها -

 العام   الدَّْينكيف يتم الربط بين مكونات معلومات  -
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لتنفيذ العمليات الجديدة أو لمراجعة العمليات التي تم وضعها الطرق واإلجراءات  -

 ً  الموجودة سابقا

تقييم أي . إذا لم يتم إجراء الدَّْينضبط الداخلية لمكتب إدارة لعمليات الاتالماضية تقييمال -

األعلى للرقابة ، فيجب أن يقوم الجهاز الدَّْينسابق لعمليات الضبط الداخلية لمكتب إدارة 

بهذا التقييم. إن هذا اإلجراء مهم جداً لتقييم درجة المخاطر الموجودة وتحديد  والمحاسبة

 تنفيذها نتيجة لذلك.اختبارات التدقيق التي يجب 

 

ال تؤثر درجة تعقيد النظام على تقييم عمليات الضبط العامة والتي يجب إجراؤها دائماً، إال أنها 

لقيام بالتدقيق. من لعدد اختصاصيي المعلوماتية الالزم كذلك والتي ستنفذ تحدد إجراءات التدقيق س

بكل للقيام الفريق بين أعضاءاختصاصي معلوماتية واحد على األقل يكون هناك المقترح أن 

هم حديثو الذين أما بالنسبة للمدققين الموجودين في الفريق  .األعمال المتعلقة بأنظمة المعلومات

. في هذه عادة فمن المهم أن يكتسبوا دراية بالمصطلحات المستخدمة ،التدقيق المعلوماتيعهد ب

الحصول على قاموس جيد عن تقنية ة الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة يكون من مصلحالحالة 

 – أنظمة المعلومات تدقيقوكذلك ستكون مفيدة جداً لهذا الغرض وثيقة " المعلوماتية.

عن المجموعة العاملة على التدقيق المعلوماتي في المنظمة  ةالصادر "المصطلحاتقائمة

الموجودة على اإلنترنت قوائم المصطلحات يمكن أن تكون بعض و(. INTOSAI)اإلنتوساي

 مفيدة جداً مثل:

http://www.webopedia.com  أوhttp://whatis.techtarget.com 

 

المصطلحات بأن يكونوا ملمين على التعابير الخاصة بالمعلوماتية على المدققين المطلعينيجب 

وقطاعات مكتب إدارة  ،أنواع الترويساتوخاصة االختصارات ) الدَّْينالمستخدمة في مكتب إدارة 

...الخ(. من الدَّْينمكتب إدارة البرمجيات التي يستخدمها و،وأسماء األنظمة،، والدائنونالدَّْين

 ةمفيدة مصطلحات قائمالضروري االطالع على هذه المعلومات قبل إجراء المقابالت. تم تطوير 

، ويمكن االطالع عليه في المواقع UNCTADجداً من قبل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 التالية:

- http://unctad.org/en/Docs/pogiddmfasm3r3.en.pdfإدارة نظام و الدَّْينقائمة مصطلحات

 ونظام التحليل المالي )النسخة االنكليزية( الدَّْين

http://www.webopedia.com/
http://www.webopedia.com/
http://unctad.org/en/Docs/pogiddmfasm3r3.en.pdf
http://unctad.org/en/Docs/pogiddmfasm3r3.en.pdf
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- http://www/unctad.org/sp/docs//pogiddmfasm3r3.en.pdf–  الدَّْينقائمة مصطلحات 

 النسخة اإلسبانية -ونظام التحليل المالي  الدَّْينونظام إدارة 

 

للبيانات  ةالتدفقات المتأصلمعرفة يعني العام   الدَّْيندارة إلنظام معلومات تفاصيل أي فهم إن 

رسم خريطة للعمليات الرئيسة للدين أن يتممرحلة التخطيط لذلك فمن المهم جداً في المعلومات. وو

فهم كيفية تنفيذ هذه أن ت  التقارير والتحليل( وورفع األمن، والضبط، والمعالجة، والعام )التسجيل، 

أهم تقييم للمخاطر لتحديد إجراء نظام المعلومات. وبعد ذلك، من الضروري عبر العمليات 

المخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل واإلدارة الرئيسة للدين العام بالنظر إلى تأثيرها واحتمالية 

إلدارة مستويات  تحديد مجال اإلجراءات الضروريةياًل. يعد  تقييم المخاطر ضرورحصولها

 ISSAI :لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبةالمعيار الدولي ) قدميالمخاطر المرتبطة. 

 لتخطيط وتنفيذ تدقيق عمليات الضبط الداخلية للدين العام(التوجيهات الالزمة5410

يمكن تحديد تقييم المخاطر في سياق ،باإلضافة إلى ذلكتقييم المخاطر. اتإلجراء دراسة توجيه

 تدقيق المالي.عمليات ال

 

ً ما يتم تسوية تدفقات نظام معلومات إدارة  . يمكن أن تكون الدَّْينفي مكتب إدارة العام   الدَّْينغالبا

. على سبيل المثال التعاقدي الدَّْينكما في حالة  الدَّْينالمكاتب األخرى مسؤولة عن إدخال بيانات 

لكل مكتب فعند ذلك يكون  ،إلى مكاتب خلفية ووسطى وأمامية الدَّْينينقسم مكتب إدارة وحينما 

المعامالت بياناته وتدفقات المعلومات الخاصة به. عادة ما يكون المكتب األمامي مسؤوالً عن تنفيذ 

عمليات وكذلك جميع  ،األخرىشمل ذلك إدارة المزادات وأشكال االقتراض يو،في األسواق المالية

السجالت المحافظة على والمعامالت كاتب الخلفية فتتعامل مع تسوية التمويل األخرى. أما الم

إدارة المخاطر بتحليل مكتب منفصل يسمى بالمكتب األوسط أو مكتب قوم يالمالية. عادة ما 

تقييم أداء مديري وكذلك  ،عن المخاطر المتعلقة بالسنداترفع التقارير المخاطر ومراقبة و

معايير استراتيجية. يتم التعامل مع معظم تدفقات البيانات المتعلقة أهداف/أية بالمقارنة مع الدَّْين

في المكتب الخلفي المسؤول عن إدخال البيانات ،بما في ذلك البيانات الخارجية ،العام   الدَّْينب

 وتسجيلها وضبطها.

 

ً نظامالعام  الدَّْينإلدارة ستخدم يمن البلدان  اً وباعتبار أن كثير منظمات دولية اًتطوره وتحد ثه جاهز ا

 الدَّْيننظام تسجيل وإدارة و، DMFASوالتحليل المالي  الدَّْيننظام إدارة تعمل كطرف ثالث )مثل 

http://www/unctad.org/sp/docs/pogiddmfasm3r3.en.pdf
http://www/unctad.org/sp/docs/pogiddmfasm3r3.en.pdf
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استخدام التقارير المتعلقة باألداء من المهم جداً فإن  ،( CS-DRMSأمانة الكومونولثالخاص ب

 وطلبات صيانة النظام وتسجيل األحداث. ةالحاصل اتمثل التطور

 

المطور من قبل مؤتمر األمم المتحدة  DMFASوالتحليل المالي  الدَّْيننظام إدارة يركز برنامج 

على النشاطات التي تعتبر "مع التيار". تتضمن هذه النشاطات UNCTADللتجارة والتطوير 

تقارير رفع و،الدَّْينوعمليات ،الدَّْينصالحية بيانات توثيق و،الدَّْينقاعدة بيانات محافظة على ال

بين معلوماتية روابط إقامةولدَّْيناألساسي لتحليل الو الدَّْينوإحصاءات ،الداخلي والخارجي الدَّْين

نشاطات "ضد التيار" من  مع مزيدهذه النشاطات  تتكاملالمالية األخرى. البرمجيات و الدَّْينإدارة 

. إضافة إلى ذلك، البنك الدوليمثل القدرة على تحمل الديون الذي تقدمه جهات أخرى  مثل تحليل

والتحليل  الدَّْينيساعد البرنامج البلدان بشكل متزايد على إنشاء روابط بين نظام برنامج نظام إدارة 

البرمجيات )مثل البرمجيات الحكومية األخرى و الدَّْينالمطور إلدارة DMFASالمالي 

دارة مدمجة معقدة لإل( أو ضمن أنظمة اتوإدارة المساعد،ةدارة النقدياإلو،للميزانيةةخدمالمست

مالية كجزء من جهود البلدان في اإلدارة المالية العامة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع ال

 http://unctad.org/dmfasالتالي: 

 

على تسجيل وإدارة يساعد الحكومات كومونولث المقدم من قبل أمانة ال  CS-DRMSتطبيق إن 

ً مستويوفر . حيث املةمن وجهة نظر ش انهووتحليل دي الديون المحلية أصناف من لعدة مركزياً  دعا

األمد. يتعامل  ةقصيرالديون يشمل ذلك  و،المضمونة من القطاع الخاصوالخارجية والعامة و

النظام أيضاً مع المنح واإلقراض الحكومي واالقتراض من أجل اإلقراض. لمزيد من المعلومات 

 http://www/csdrms.orgيرجى زيارة الموقع التالي:

 

 والتحليل المالي  الدَّْيننظام إدارة العام فيها أحد برنامجي الدَّْينإلدارة في حالة البلدان التي تستخدم

DMFASأمانة الكومونولثالخاص ب الدَّْيننظام تسجيل وإدارة وأCS-DRMS ،ها أن يمكنف

التي نفذتها األجهزة العليا PDMIS العام   الدَّْينتقارير تدقيق نظام معلومات إدارة تستفيد جداً من 

و/أو التي لها تأثير األكثر تكراراً لتحديد مواطن الخلل للرقابة والمحاسبة في بلدان أخرى وذلك 

 أكبر.

 

http://unctad.org/dmfas
http://www/csdrms.org
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عن المعلومات واإلجراءات المطلوبة واألسئلة التي يجب أن يجيب عليها لجدو 1في الملحق يوجد 

والتي يمكن استخدامها من قبل فريق التدقيق خالل مرحلة  األعلى للرقابة والمحاسبةالجهاز 

 .العام   الدَّْينتدقيق أنظمة ألعمال التخطيط 

 الضوابط العامة -2

 

ت م  م   ص   1الضوابط من أجل وظائف تقنية المعلومات.مجمل لعمل الالضوابط العامة إطار توفر 

. تهدف المعلوماتية ر والعمليات والمحافظة على البيئةيالتطومشاكل هذه الضوابط للتعامل مع 

وضمان استمرار عمليات الحاسوب في  اتالتطبيق الضوابط العامة إلى حماية البيانات وبرامج

 غير متوقعة.عوائق حال حدوث 

 

الضوابط العامة لتقنية المعلومات، التحقق من إلى يحتاج العام   الدَّْينعلى الرغم من أن تدقيق نظام 

وثائق أخرى هدف إلى اإلسهاب في هذه القضية وذلك بسبب وجود تال الوثيقة الحالية هذه إال أن 

الضوابط العامة فيها تعالج والتي المعلومات تقنية عن تدقيق INTOSAIأعدتها منظمة اإلنتوساي

 لتقنية المعلومات بالتفصيل.

 

: ISSAI 5310معيار في حالة القيام بتدقيق للنظام إلى العمل من المقترح أن يلجأ فريق 

أنظمة أمن دليل بخصوص مراجعة ؛ وهو (ISec)المعلوماتأنظمة بشأن تدقيق أمن  توجيهات

 الحكومية.المؤسسات في  (ISS)المعلومات 

 

ً توجد  مجموعة  كتيبوهو ،ةفي تخطيط الضوابط العامتكون مفيدة يمكن أن وثيقة أخرى أيضا

مستخدميه الذي يزود و،لألجهزة العليا WGITA - IDIالعمل على تدقيق تقنية المعلومات 

 تدقيق تقنية المعلومات.عمليات ة من أجل تخطيط فعال ليالرئيسبالمعلومات الالزمة واألسئلة 

 

لعدد من قتراحات االبعض الضوابط العامة واختبار تتضمن مصفوفة 3في الملحقوتوجد 

 تساعد المدقق على القيام باختبار الضوابط العامة.يمكن أن التي االختبارات 

 

                                                           
1 IDI-e-Learning Course on Auditing Public Debt Management, Session 6: Auditing Public Debt Management Information System 
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الموصوفة  تتضمن المواد  مجموعةً شاملةً من مختلف تصنيفات الضوابط العامة ينبغي أن أي إن 

 أدناه:

 

 الضوابط التنظيمية

 

لضمان التي تم تقريرها الضوابط التنظيمية تعني السياسات واإلجراءات وإطار العمل التنظيمي 

وسياسات ،الواجباتفصل بين الو،موارد بشرية دقيقة اتسياسممارسات إدارية والحصول على 

 .كفاءتهاضمان ضوابط العمل ولتقييم الفاعلية ولطرق لتوفير  ،أمن المعلومات

 

 الماديةالوصول ضوابط 

 

خدمات تقنية إلى غير المصرح به الوصول تتضمن هذه الضوابط قواعد وممارسات لمنع 

التحكم و،بطاقات الهوية للموظفين. ويشمل ذلك اإلجراءات اإلدارية مثل والتالعب بها المعلومات

كاميرات و،لألبوابالزوار، وإجراءات مادية مثل األقفال الميكانيكية واألقفال اإللكترونية بحركة 

من البنية أخرى حساسة مواقع وإلى أجهزة الخوادم من الوصول إلى  المراقبة ووسائل أخرى تحد  

 التحتية.

 

 المنطقية الوصول ضوابط 

 

غير مصرح وصول لمنع أي األدوات األمنية المدمجة في أنظمة الحاسوب تستخدم هذه الضوابط 

وصول تقيدها به إلى الملفات والبيانات الحساسة و لضمان أن جميع المستخدمين يملكون حقوق 

جدران الحماية تتضمن هذه األدوات األمنية: . مسمياتهم الوظيفيةالمتطلبات الموجودة في 

(Firewall)التطفلوالكشف عن البرامج الخبيثة وبرامج  ،الفيروسات اتومضاد. 

 

حيث يتم تفعيلها من خالل ،يتم الحصول على هذه الضوابط في األنظمة الحديثة بطرق متعددة

ضبط برمجيات و،البياناتقواعد ونظام إدارة ،ونظام التشغيل،برمجيات التطبيقات
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والشبكة، والشبكة  ،الخوادم، و(OLTP)معالجة المعامالت المباشرة وأدوات مراقبة ،الوصول

 2أخرى.ربما برمجيات و،المحلية

 

 البيئة الحاسوبية ضوابط 

 

تسببه التقلبات أي ضرر قد حصول لمنع المبنية القوانين والممارسات والشروط هذه الضوابط هي 

أو ،رطوبةالأو ،حادةالحرارة الأو درجات ،طعامالأو ،ماءالأو ،غبارالأو ،حريقالأو ،ةكهربائيال

 ساكنة.الكهرباء ال

 

ركز البيانات )أو المنطقة المخصصة ألجهزة تقنية مهذه الضوابط تركز على على الرغم من أن 

هذه  إال أن،حماية من السرقة(على األقل إلى الالتي تحتاج إلى محيط خاص أو و ،المعلومات

 البيئة المكتبية.كل تنطبق أيضاً على الضوابط 

 

 ضوابط تغيير البرامج 

 

إعدادات رات الحاصلة في يالتعامل مع كل التغيأن يكون تتضمن هذه الضوابط قواعد تضمن 

 في الوقت المناسب.و ،وكامل،بشكل صحيحاألنظمة 

 

تسجيل جميع لضمان وذلك  ،خطوات رسمية إلجراء التحديثات والتغييراتأن يوجد يجب 

 .اإلصدار الجديدالتراجع في حال وجود مشاكل في لتوفير إمكانية التغييرات و

 

البرامج من مرحلة االختبار إلى االنتقال بقبل مطلوباً موافقة رسمية أن يكون الحصول على يجب 

 ومحدثةً  البرامج كاملةً وثائق األنظمة والعمليات وجميع ويجب أن تكون ،مكتبات اإلنتاجمرحلة 

 .المعتمدة مع المعايير والسياسات واإلجراءات ومتوافقةً 

 

 و التعافي من الكوارثتخطيط استمرارية األعمال 

 

                                                           
2Information Technology Audits, XeniaLey Parker 
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خطة التعافي من الكوارث وما يتعلق بها من (BCP)استمرارية األعمالخطط يتم تصميم 

(DRP) التخطيط للطوارئ و التعافي كل من يعتبر  .ألجل تلبية الحاجة إلى استمرار توافر النظام

، لتحديث المستمر للخططإلى اوالحاجة ،مراقبتهاو،اختبارهاو،طوصالحية الخط،من الكوارث

 3عوامل هامة.تعتبر جميعها 

 

ً بديلة شامل هو توجه (BCP)تخطيط استمرارية األعمالإن  العمليات إجراءات تدعم يقدم طرقا

يكون التركيز على إنقاذ ينبغي أن آخر. اختالل الهامة في حال حدوث أي طارئ أو كارثة أو أي 

في أخذ يالخطة يجب أن مجمل العمل بشكل كامل وليس فقط حماية تقنية المعلومات. إال أن 

هذا الجزء من إن .أنظمة المعلوماتالسلكية والالسلكية والحسبان متطلبات شبكات االتصاالت 

 .(DRP)بخطة التعافي من الكوارثهو ما ي عرف  (BCP)تخطيط استمرارية األعمال

 

بها المرتبطة (DRP)وخطط التعافي من الكوارث (BCP)استمرارية األعمالخططيمكن تطوير 

. وعلى أقل بعين االعتبار معاً في الوقت نفسهجميع العوامل تؤخذ لكي نفسه التخطيط في الوقت 

 الالزمة لتحديد ما إذا كان الوضع ي عتبرتقدير يجب أن تتضمن الخطة اإلجراءات والمعايير 

الكارثة بشكل رسمي عن عالن اإلوكيفية ،القرار ذلكاتخاذ وتحديد الشخص المسؤول عن ،كارثة

 وضع الخطة قيد التنفيذ.كيفية و

 

 اتضوابط التطبيق -3

 

صحة اإلذن المعلومات لتساعد على ضمان أنظمة في تطبيقات  اتضوابط التطبيقتتم أتمتة

وهي  اتبرمجة التطبيقداخل هذه الضوابط يتم تضمين . المعامالتوالسالمة والدقة وصالحية 

. إن  هدف هذه الضوابط التابعة لهذه التطبيقاتفي عمليات اإلدخال والمعالجة واإلخراج منتشرة 

 ودقة معالجة البيانات.موثوقية وكمال هو ضمان 

 

 البيانات المدخلةمن صيغة إجراءات التحقق أن تقوم التطبيقات بات:تتضمن أمثلة ضوابط التطبيق

العمليات إدخال ضوابط المعالجة التي تمنع المستخدمين من ولمنع إدخال البيانات غير الصالحة، 

                                                           
3 Information Technology Audits, Xenia Ley Parker 
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للتأكد من المعامالت تقارير مفصلة وضوابط على جميع إخراج باإلضافة إلى ،غير المسموح بها

 .صحيحةأنها جميعاً مسجلة وكاملة و

 كالتالي: اتيمكن تصنيف ضوابط التطبيق

 إدخال -

 معالجة  -

 إخراج -

 

 معايير التوثيق 3.1

القيام ، كما أن اتث للتطبيقومحدَّ مناسب الحفاظ على توثيق يتم  أنمعايير التوثيق تضمن 

 4للتوثيق مهم أيضاً.بالتحديث المتقن 

 

 التي يجب أن تطبق.الموجودة أو ماهية الضوابط  فهم   لتحسين  مهماً يعد  التوثيق المناسب 

 

ها مخاطر الجيد من  اتكما يقلل توثيق التطبيق عدم اتباع المستخدمين إلجراءات الضبط التي تقر 

ة لكي يستوعب كيفية عمل كل والمحد ث ةالشامل اتمراجعة التوثيقسيستفيد المدقق من اإلدارة. و

 معينة.مخاطر مالحظة وجودذلك على وقد يساعده  ،تطبيق

 

وتصحيح ،التطبيقاستيعاب الصيانة على مبرمجي التوثيق هذا : يساعد اتتوثيق التطبيق -

كل مرحلة من مراحل عملية مع بنى التوثيق وإجراء التحسينات الالزمة. ي  ،المشاكل

والجداول أو أوالبيانيةأالمخططات االنسيابية التطوير ويمكن إنشاؤه في صيغ مختلفة مثل 

وشاشات ، النصوص. من الممكن أن يتضمن التوثيق تفاصيل عن مصدر البيانات وصفاتها

وتصميم ، ووصف الحسابات، وإجراءات األمن، البياناتالتأكد من صحة و، اإلدخال

 ،والتعامل مع األخطاء، وإجراءات الضبط، والربط مع التطبيقات األخرى، البرنامج

والتخزين وإجراءات التعافي. يجب أن ، والنسخ االحتياطي ،واألرشفة ،وتعليمات التشغيل

 التطبيق.هذا تم تعديل يتم تحديث توثيق التطبيق كلما 

                                                           
4Information Technology Audit – General Principles (IT Audit Monograph Series #1) – India Office of the Comptroller and Auditor 
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  ساعد في تسير العمل اآللي واليدوي للكل من تضمن وصفاً ت: يجب أن ينالمستخدموثائق

ً لهم.التدريب األولي على التطبيق  ً دائما في كلتا الحالتين، يجب أن يتم ولتكون مرجعا

 التطبيق.ع د ل كلما  ينالمستخدموثائق تحديث 

 

 يجب أن يتضمن التوثيق:

 عامة عن التطبيقفكرة  -

 ينمواصفات متطلبات المستخدم -

 وصف البرنامج وقوائمه -

 إلدخال واإلخراجاوصف  -

 اتوصف لمحتويات الملف -

 دليل المستخدمين  -

 تعليمات مكتبية -

 أمن التطبيقلضوابط وصف  -

 األمن ملخص حديث لتقييمات  -

 واإلجراءات الموصى بها ات األمنية األخيرة قرارال -

 وضع اإلجراءات الموصى بها  -

 

 . ضوابط اإلدخال2.3

إن . المحوسبةالخطأ أو التزوير في التطبيقات  مخاطرمن للتقليل تعد ضوابط اإلدخال هامة جداً 

 لسالمة البيانات.هي حيوية بالنسبة ضوابط اإلدخال 

 

ودقتها وكمالها ،إقرار البيانات المدخلة في التطبيقصحة التأكد من تساعد ضوابط اإلدخال على 

للعمليات التي إضافية طلب موافقات البيانات عن طريق إقرار التأكد من صحة . يتم وتوقيتها

ً تتجاوز  البيانات تتأكد من صحة من خالل آليات التحقق التي البيانات يتم تأكيد دقة و .حداً معينا

من خالل إجراءات ات كمال البيان. يتم ضمان هذه العمليةالمدخلة قبل الموافقة على معالجة 

يتم ضمان دقة التوقيت من واإلبالغ عنها وتصحيحها. ،تسجيل األخطاءن معالجة الخطأ التي تؤم  

 .التسجيل واإلبالغ عن الحوادث االستثنائيةخالل مراقبة تدفق المعامالت و
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 ضوابط اإلدخال في:توجد يمكن أن 

 شاشات إدخال البيانات -

 تحضير البياناتروتينات -

 إدخال البياناتبالسماح  -

 االحتفاظ بمستندات اإلدخال -

 إدخال البياناتالتأكد من صحة  -

 اإلجراءات في حال حدوث خطأ في إدخال البيانات -

 آليات دعم إدخال البيانات -

 

إدخال بيانات أو عن طريق الضوابط المذكورة أعاله في حال إمكانية تجاوزها تخطي قد يتم 

تحقق من سالمة التطبيق لكشف آلية للمن خارج التطبيق. يجب أن يكون هناك إجراءات تعديلها 

أن يوجد . على سبيل المثال، يجب اإلبالغ عنهاخارج على البيانات وتطرأ من الرات يأي تغي

ولإلبالغ عن هذه  رات غير مصرح بها ضمن قاعدة بيانات العملياتيإجراء تحقق لكشف أي تغي

 .التغييرات

 

 ات إدخال البياناتشاش

 متسق. البيانات بشكلأن تضمن إدخال شاشات إدخال البيانات المعيارية يمكن ل

 الوظائف التالية:أن يتضمن PDMIS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة ليمكن 

 بطريقة معيارية ومنسقةمرتبة شاشات اإلدخال  -

 للمستخدمين بإدخالهتستطيع حقول إدخال البيانات تحديد ما هو مسموح  -

 المعينة لحقول لبعض اجباري اإلدخال اإل -

 ( لمساعدة المستخدمين على تعبئة حقول بيانات اإلدخالF1وظيفة للمساعدة )مثل زر  -

 

 روتينات تحضير البيانات

 .أثناء عمليات إدخال البيانات حصول اإلخفاقاتتحضير البيانات هو تجنب روتيناتإن هدف 

 

 :PDMIS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة يتضمن يمكن أن 
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 نقلها مع تطبيقات أخرى.من أجل بيئات مدمجة إلجراءات مشاركة البيانات  -

 

 إدخال البياناتالموافقة على 

قد تم تسجيلها كل عمليات إدخال البيانات أن ضمان إلى إدخال البيانات الموافقة على هدف ت

 المناسب.ل الشخص ب  من ق  والموافقة عليها 

 

 الوظائف التالية: PDIMS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة يتضمن يمكن أن 

 مرور للدخول كلمة   PDMIS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة تطلب ي -

 عند إدخال البيانات بشكل يدويالولوجتدوين سجل  -

سعر  وتعديل بعض العمليات الحساسة )مثل تفعيل العقود،ألجل طلب موافقتين يستلزم  -

 الفائدة، وتعديل قيم العقود(

 

 االحتفاظ بمستندات اإلدخال

المستندات األصلية التي تدعم سجالت االحتفاظ بمن ضوابط إدخال البيانات إلى د عيشير هذا الب  

يحتفظ بين التطبيقات، يجب أن  ات. في حالة النقل اآللي للملفهذه المستنداتضبط و الدَّْينبيانات 

وذلك البيانات األصلية المستلمة من التطبيقات األخرى بPDMIS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة 

 مسبقاً.DMOالدَّْينلمدة يحددها مكتب إدارة 

 

 إدخال البياناتالتأكدمنصحة

 .صالحة ودقيقةالبيانات المدخلة للتأكد من أن البيانات التأكد من صحة إدخال تصمم ضوابط 

 

 الوظائف التالية: PDMIS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة يتضمن يمكن أن 

نة من من غياب القيم )للتأكد تحقق تلقائية قوائم  - مثالً عندما يتم تنزيل سلسلة مخز 

قيمة يومية أو غياب بالتحقق من  PDMIS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة يقوم المالحق،

 شهرية أو سنوية(.

ويسمح التطبيق بتأكيد ،شاشات إدخال البياناتجميعيتم تحديد الحقول اإلجبارية بوضوح في  -

 العملية فقط في حال إدخال كافة المعلومات المطلوبة في الحقول اإلجبارية.

 .البيانات نفسهاأمراً محدداً يمنع تكرار بيانات القاعدة جدول في وي كل تحييجب أن  -
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حتى ، فلن يوافق على عملية اإلدخالمكررم بشكل إدخال البيانات يتإذا اعتبر التطبيق أن  -

 .هذا التكراريتم معالجة موضوع 

لن يسمح التطبيق بتعديل بعض البيانات بعد إدخالها )كما في سعر الصرف في يوم  -

يسمح التطبيق بالتعديل في حال توفر فيمكن أن خرى، األلبيانات لالعملية(. أما بالنسبة 

ال يجوز تعديل أي بيانات عند "إغالق" العقد أو عند اإلشارة إليه بـ  )مثالً  بعض الشروط

 "إقفال"(.

عندما يدخل المستخدم  بعض الحقول عند تعبئتها أن يتم تعبئة حقول أخرى )مثالً تتطلب  -

المتعلقة بهذا ضريبة البالعقد، يجب على المستخدم أن يدخل أيضاً  ةااللتزام الخاصرسوم 

 (.االلتزام

مفيدة وهذه الحقول . بصورة شاملة الدَّْينللتمكن من ضبط عقود " ضرورية التاريخقول "ح -

 ً .. الخ. .الغراماتلفرض و،لتجنب التأخير في الدفعاتو ،حساب األقساطفي خصوصا

 ."التاريخ"لإلزام بإدراج تفاصيل يجب أن يكون للتطبيق قوانين أساسية لذلك فو

تطبيق بتسجيل بعض الال يسمح  ،إدخالها بغرض المحاكاةالتي يتم باستثناء العمليات  -

والتراجع عن ،صرف األموال:البيانات بتاريخ مستقبلي يتعلق بالعمليات الفعالة فقط. مثالً 

 عقود.إلى الضافة اإلو،عقودالوإلغاء ،الصرف

 

 أخطاء إدخال البيانات

ً يتعلق باألمن، أو هو مجموعة  هو سجل   "التدقيق"سجل  أو  "ب التدقيقتعق  سجلإن " مرتب زمنيا

التي توفر دليالً و ،لسجالتامصدر اآلخر لوجهة وعبارة عن سجلين أحدهما لأو هو ،من السجالت

ً لسلسلة النشاطات التي أثرت في أي وقت على عملية محددة أو إجراء أو حدث.يجب أن  توثيقيا

بمجموعة الموظفين محصوراً الملفات ملفات سجالت تعقب التدقيق أو الوصول إلى سجل  يكون 

 المسؤولة عن ذلك.

 

 الوظائف التالية: PDMIS العام   الدَّْيننظام معلومات إدارة يتضمن يمكن أن 

 .المسؤولية تجاه الملفات المعلقةDMOالدَّْينيجب أن يحدد مكتب إدارة  -

تقارير عن األخطاء الرفع ت، و األخطاءبرامج تسجل : قضمن التطبيدمج أن تيجب  -

 وتسجل تصحيح األخطاء .،القائمة
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فإنه يرسل ،السالسلفي ثغرات التطبيق يكتشف عندما و ،أثناء التنزيل اآللي للبيانات -

 لمستخدمين المناسبين من أجل المتابعة.ألكترونياً بصورة تلقائية إلى ااً بريد

معالجتها حسب قدمها وترتيبها ء التي لم يتم باألخطادورية يجب أن يرسل التطبيق تقارير  -

 حسب األولوية إلى الموظفين المسؤولين.

 

 آليات دعم إدخال البيانات

مين على الذي يساعد المستخد  DMOالدَّْينترتبط هذه الضوابط بإجراءات الدعم في مكتب إدارة 

 ينالمستخدمومراقبة نشاطات ،التطبيقاتتشغيل إعادة على و،إدخال البيانات في التطبيق الحاسوبي

 لقوانين الموضوعة.للتجنب أي تجاوز 

 

 غالباً ما تكون هذه اآلليات متضمنة في الضوابط العامة.

 

 . ضوابط المعالجة3.3

سواء كانت على شكل معالجة التضمن ضوابط المعالجة دقة وشمول وتوقيت البيانات أثناء 

عبر على الشبكة. تساعد هذه الضوابط على ضمان معالجة البيانات بدقة مباشرة أو ات مجموع

 5أي بيانات أثناء المعالجة.تعديل التطبيق وضمان عدم إضافة أو ضياع أو 

 

 الشمولية

يمكن ضمان الشمولية أثناء معالجة مجموعة البيانات من خالل موازنة العمليات التي استقبلها 

 أرسلها النظام الفرعي.النظام مع العمليات التي 

 

مةيعدد ءالبيانات من خالل إعداد تقرير مالفي يجب أن تتم الموازنة بين التطبيقات التي تتشارك 

 6المستخدمين.معينة من مجموعة إلى تقريراً عن أي اختالفات رفع كال التطبيقين ويفي بيانات ال

 

لكل نوع من بالنسبة لكل حقول الكميات وللمجاميع واتللعمليعداً موازنة المجاميع يجب أن تتضمن 

وبين حقول المجموع العام لحقول التفصيلية امجاميع مقارنة بين يجب أن تتضمن وكذلك ،العمليات

 .7 
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 Hash Totalsمجاميع خليطة إيجاد يمكن  ،فائدةذات مجاميع في الملفات التي ال يوجد فيها و

في عملية المعالجة سيتم قبولها أن الحصيلة نفسها للتأكد من في عمود الموجودة كل األرقام تجمع 

ً يال  الدَّْينأرقام اتفاقية إن حساب مجموع التالية. مثالً،  هذا لكن يمكن استخدام ،عني شيئا

 8المعالجة.قد تم تضمينها في عملية الدَّْينأن جميع األرقام الصحيحة التفاقية المجموعللتأكد من 

 

 الوظائف التالية:PDMIS العام  الدَّْينيتضمن نظام معلومات إدارة يمكن أن 

عند الربط مع أنظمة أخرى بين التطبيقات، يتم  اتالملف معالجةفي حال حدوث خطأ في  -

للعمل  يةمنهجوتسجيله في تطبيق النظام. باإلضافة إلى تطوير عن األخطاء ملف توليد 

 الشركة.عبر أقسام في الجانب التقني والتدريب التشاركي 

 أصل الدينمن األعمال المجدولة لمهام عديدة. مثل تحديث  مجموعةيتضمن التطبيق  -

المالحق والدفعات المستقبلية...الخ. يجب تقييم مخرجات والجداول والتخطيط المالي 

العمليات المعتمدة على المجموعات سجالت المنظومات الفورية المرنة بالتركيز على 

 .المحدَّثةباإلضافة إلى إمكانيات التطبيقات الفورية القياسية لقياس معالجة المعلومات 

خطأ في معالجة عمليات المجموعات، يرسل التطبيق رسالة للمستخدم حدوث في حال  -

النظام لتنفيذ جميع داخل التأكد من إمكانيات الت.يجب الخطأ الحاصل عن معلوماتتتضمن 

 وإجراءات التحكم باألرقام. األخطاء سياسات تصحيح 

يعرض التطبيق رسالة تؤكد أن المعالجة تمت بنجاح وتعرض ملخصاً  ،عملية مابعد إنهاء  -

 عن البيانات المدخلة.

سابقاً، يعرض التطبيق رسالة عن نجاح التعديل كما يعرض  بعد تعديل بيانات مسجلة -

 المعدلة.ملخصاً عن البيانات 

بعد حذف بيانات مدخلة سابقاً، يعرض التطبيق رسالة عن نجاح الحذف كما يعرض  -

 ملخصاً عن البيانات المحذوفة.

ال يسمح التطبيق بالحذف ويعرض  ،على سالمة قاعدة البيانات تسجال  أحد الر مسح  إذا أث   -

رسالة تقول بأنه ال يمكن حذف السجل. كما في حالة بيانات البنك الدائن التي ال يمكن 

 .لهذا الدائن عقودقيد التنفيذهناك في التطبيق حذفها من جدول الدائنين إذا كان 
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المثال،  . على سبيلاألمامي والخلفيببعض التحققات بين بيانات المكتب  يقوم التطبيق -

من المزادات. يجب التأكد المدخلة بيانات الالتحقق من صحة الخلفي ب منالمكتب طل  ي  عندما 

، بين المكونات واألنظمةلب ْني ة البيانات، وذلك بخصوص العالقات البينية تصاالت االمن 

 مخطط إمكانية التشغيل البينية. للتحقق من تدفق البيانات حسب 

 

 . ضوابط المخرجات3.3

المناسب في الوقت المخرجات والتوزيع الصحيح و سالمة  تضمن المخرجات  ضوابط  إن 

ً بوضع ضوابط صارمة على قد 9للمخرجات الناتجة. يتم تعويض ضعف المعالجة أحيانا

ً مضبوط، مع كونه المعالجةإن أي تطبيق لإلدخال والمخرجات.  ض تماماً  ،بصورة حسنة ا قد يتقو 

 10مضبوطة.إذا لم تكن المخرجات 

 

على تضمين تعديل المخرجات وتقييد إمكانية تعتمد شمولية وسالمة تقارير المخرجات على 

 11مثل أرقام الصفحات وحصيلة التدقيقات.لفحص االكتمال عمليات 

 

. اغير المصرح به تالتعديالإمكانية حصول يجب أن يتم حماية ملفات المخرجات لتقليل خطر 

التالعب أي معالجة غير مصرح بها أو ية:التغطية على مخرجات الحاسوبالتعديل دوافع تتضمن 

 12النتائج المالية غير المرغوب بها.ب

 

. وفي داخلة لتطبيق حاسوبي آخربيانات تتحول إلى الناتجة عن تطبيق حاسوبي قد البيانات إن 

يقوم المدقق بالبحث عن الضوابط المناسبة ليضمن نقل المخرجات بدقة من يجب أن هذه الحالة 

 13معالجة إلى المرحلة التالية.إحدى مراحل ال

 

، يمكن برمجة ضوابط المخرجات لتحديد المعلومات PDMISالعام الدَّْينفي نظام معلومات إدارة 

العام. على سبيل المثال:  الدَّْينالحساسة التي تحتاج إلى أن تحتل األولوية في العمل من قبل إدارة 
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التطبيق تنبيهات يومية على عرض مكن أن يالعقود التي سوف تنتهي في الشهر الحالي، ي ةفي حال

 عقود التي تستوجب الدفع في األيام الخمسة المقبلة.البخصوص  ،الشاشة األولى للنظام

 

ً لبعض المستخدمين يمكن أن  مما  ،األولويةبحسب تقارير البتوليدالمعينين يسمح التطبيق أيضا

 التي سوف يولدها وفق أولوية معينة. سمح للتطبيق بترتيب التقارير ي

 

 الوظائف التالية:PDMISالعام  الدَّْيننظام معلومات إدارة يتضمن يمكن أن 

 البيانات المعالجة:حاصل البيانات األصلية مع لحاصل المقارنة اآللية  -

"لم يبدأ" "قيد التنفيذ"  :مثل ،التقريرتوليد طلبات بوضع التطبيق مستخدميه يخبر يجب أن  -

 و"انتهى".

ليخبره الطلب أنشأ تقرير، يرسل التطبيق رسالة للمستخدم الذي توليد أي في نهاية عملية  -

 بانتهاء المهمة.

 

 . اختبار ضوابط التطبيق3.3

هذه  التحقق من فاعليةفي عملية التدقيق هي الخطوة التالية فإن تحديد الضوابط، يتم ما أن 

 .الضوابط

 يمكن تحقيق ذلك من خالل:

تؤدي إلى نتائج معروفة في حال عمل التطبيق  ، التيمجموعة من بيانات االختبارإدخال  -

 بشكل جيد

 التطبيقتكرر العمل بحسب المنطق الخاص بتطوير برامج مستقلة  -

 تقييم نتائج التطبيق -

 

 الدَّْيناختبار سالمة البرنامج المدمج في نظام معلومات إدارة بتقوم اإلجراءات المذكورة أعاله 

 .نفسها سالمة البياناتلكنها ال تختبر  ،PDMISالعام 

 

بيئة الفيمكن استخدامها الختبار الضوابط طالما أن ، تجريبيةلتطبيق بيئة ضمن اإذا كان 

 .العمل الحي للتطبيقبيئة عن نسخة مؤكدة هي التجريبية
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، قد يحتاج المدقق الدَّْينأو خدمة أصل الدين مثل تلك المتعلقة بتحديث ، قواعد الحسابلكي يختبر 

من األدوات والتقنيات مثل أنواعوالتي تتضمن عدة  CAATإلى استخدام تقنيات التدقيق المحوسبة 

ومتابعة وتخطيط البرامج  ،التجريبيةبيانات الو،والبرمجيات الخدمية ،التدقيق العامبرمجيات 

جداول منطق أدوات لتحليل يمكن أن يتضمن ما سبق: وتطبيقات التدقيق االختصاصية. ،التطبيقية

قد تستخدم األدوات لتحليل تطبيقات قاعدة البيانات كما . حيث صحتهاوالحسابات من البيانات 

لتحليل البيانات الصادرة  ةمعممالتدقيق برمجيات اليمكن استخدام ووإخراج جدول تدفق منطقي. 

 ن معظم التطبيقات.ع

 

والذي يجب ، CAATاستخدام تقنيات التدقيق المحوسبة الحاجة إلى يجب أن يقوم المدقق بتقييم 

 العام. الدَّْيندارة المستخدم إلتطبيق تعقيد ال مستوىأن يكون حسب 

 

فريق التدقيق ، و التي يمكن أن يستخدمها (2منظومة اختبار مقترحة )الملحق إن هذه الوثيقة تقدم 

ضوابط التطبيق. تحدد هذه المنظومة بعض المتطلبات والوظائف التي يجب الختبارات كمرجعية 

االستعالمات التي يجب أن تتمكن هذه األنظمة من تنفيذها، و ،العام الدَّْينأن توفرها أنظمة 

 هذه األنظمة.لإلمكانيات التي ينبغي أن تتمتع بها أمثال باإلضافة إلى المتطلبات الدنيا 

العام  الدَّْين، فإن أنظمة يختلف تركيبها وخصائصها كل دولةبما أن ديون من المهم مالحظة أنه 

يحدد ويستخدم البنود أن هي ذا فإن مسؤولية فريق التدقيق وهك .مختلفةستكون لها مواصفات 

 المتعلقة بأنظمة الديون في بالدهم ويعدلها عند اللزوم . 

 

 .  إعداد تقارير نتائج التدقيق3.3

تتوافق ، يجب أن التدقيق والمحاسبةقواعد للمبادئ التوجيهية لليما بإعالن باإلضافة إلى االلتزام 

لألجهزة المذكورة في المعيار الدولي متطلبات الالعام مع  الدَّْينمعلومات إدارة أنظمة تدقيق تقارير 

 –العام  الدَّْينتدقيق المبادئ التوجيهية للقيام ب –   3335ISSAIالعليا للرقابة والمحاسبة  

 تقارير نتائج التدقيق.إصدار  3.3ساسية في التدقيقات المالية، األختبارات االاستخدام 

 

لذا فمن المهم أن يتبع التقرير معايير . لألداءهذا التدقيق هو تدقيق فإن ر سابقاً، وذكمهو كما 

لألجهزة العليا للرقابة وذلك كما يحددها المعيار الدولي  ،إصدار التقارير عن تدقيق األداء

تدقيق المعايير األداء بناء على توجيهية لتدقيق مبادئ معايير و – ISSAI 2555 والمحاسبة
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المبادئ  – ISSAI 255المعيار (، 3)الجزء ( INTOSAIتجربة العملية لمنظمة اإلنتوساي )وال

 (.13)صفحة األداء األساسية لتدقيق 
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 : جدول التخطيط1الملحق 

 والتقارير المطلوبةالوثائق المعلومات و

األنظمة وثائق كذلك جرد وDMOالعام  الدَّْينمكتب التي يستخدمها جرد أنظمة المعلومات  -

 ذات العالقة . 

مكتب إدارة  كل من أنظمة تشغيل الحاسوب وأنظمة تشغيل الشبكات التي يستخدمهاجرد  -

 DMOالدَّْين

 DMOالدَّْينلتدفقات عمليات مكتب إدارة  ةالمحد ثالمخططات  -

 DMOالدَّْينمكتب إدارة والصادرة بخصوص سابقة الرقابة والمحاسبة التقارير  -

 الدَّْينأنظمة تقنية المعلومات المتعلقة ببخصوص سابقة الالرقابة والمحاسبة تقارير  -

 العام الدَّْينوإدارة DMOالدَّْينبإطار عمل مكتب إدارة المتعلقة نظمة األقوانين وال -

استمرارية وإدارة ، وإدارة تقنية المعلومات، DMOالدَّْينمدراء مكتب إدارة أسماء الئحة ب -

وأمور ة، الداخلي الرقابة والمحاسبةو المخاطر،وإدارة ، الموارد البشريةوإدارة ،األعمال

 أخرى، باإلضافة إلى مهامهم وعناوينهم وبريدهم اإللكتروني وأرقام هواتفهم.

مثل السياسات ، و/أو أنظمتهDMOالدَّْينمكتب إدارة واجبات المقصود منها إظهار وثائقال -

 أو وزارة المالية:DMOالدَّْينإجراءات مكتب إدارة أدلة المكتوبة و

 إدارة الموظفين 

 أمن المعلومات 

 إدارة التغيير 

 الدخول إلى البنى المادية 

  والموقعببيئة العمل ذات العالقة متطلبات تقنية المعلومات 

 المعلومات الدخول إلى أنظمة 

  ألعمالاستمرارية اتخطيطBCP 

 خطة التعافي من الكوارثDRP 

  النسخ االحتياطي خطة 

  خدمات تقنية المعلومات(الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة( 

  قبل حدوثهاالمخاطر تقارير تقييم 

  يةلتقييمات األمنلالملخص األخير 
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 المتعلقة بها والتوصيات ةاألخير يةاألمن اتقرارال 

 وضع التوصيات 

  استخدام النظامالبدء بموافقة اإلدارة العليا على 

 الخارجية المسؤولة عن صيانة النظام تالتي أصدرتها الجهاالتقارير  -

 أو النظام الخاص به )شرائح/العام و الدَّْينمتعلقة بمكتب إدارة الخرى األوثائق ال -

 (الدَّْينإدارة عن ، نصوص، أهداف و تقارير سنوية عرض

صالحيات الولوج والذين يستخدمون النظام DMOالدَّْينعدد موظفي مكتب إدارة  -

 الخاصة بهم . 

في كل من مكتب لموظعدد موظفي تقنية المعلومات وتوصيف العمل )تحديد المهام(  -

 و تقنية المعلوماتDMOالدَّْينإدارة 

 قائمة بالموظفين الذين يسمح لهم بالدخول إلى غرفة المخد م -

 الدَّْينإلى نظام معلومات إدارة شرح مجموعة مواصفات السماح بالولوج  -

 PDMISالعام

ة للبرنامج الزمني وأسلوب تحديث نظام التشغيل وأنظمة الحماية المواصفات الرسمي -

 المضادة للفيروسات.البرامج و

المادية واألدوات اآللية المستخدمة في منع الدخول غير المصرح به إلى  قائمة الحواجز -

الحاسوب الرئيسي ومحطات العمل )الحواسيب( والخوادم وسوى ذلك من مرافق مكتب 

 . DMO إدارة الدَّْين

 DMOموقع كل غرفة داخل وخارج مكتب إدارة الدَّْين  -

 الخوادمقائمة بأعداد كل من الموظفين والحواسيب و -

 السنوات الخمس الماضيةمقادير المبالغ المخصصة في ميزانيات  -

الئحة بدورات التدريب السابقة على استخدام نظام معلومات إدارة الدَّْين العام  -

PDMISبالنسبة كتب إدارة الدَّْين( وتحديث خبرات تقنية المعلومات ))بالنسبة لموظفي م

 موظفي تقنية المعلومات(ل

األنظمة الرسمية والممارسات والمواصفات الموضوعة لمنع األذى الذي قد تسببه حاالت  -

عدم استقرار الكهرباء والنار والغبار والماء والطعام ودرجات الحرارة الشديدة أو الرطوبة 

 الساكنة أو الكهرباء
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 )في حال وجوده(غير المنقطعة الكهربائية بالطاقة جهاز التزويد مواصفات عمل  -

أخطاء نظام معلومات بخصوص  DMOالدَّْينطلبات مكتب إدارة المتعلقةبالوقائعسجالت  -

 أو استخدام تقارير التعليمات PDMISالعام الدَّْينإدارة 

 األمنوقائع سجالت الخاصة بتقارير ال -

 شهر الماضية. 13العام في الـ  الدَّْينالئحة بتغيرات برنامج نظام معلومات إدارة  -

وخطة BCPتخطيط استمرارية األعمال الماضية لختبارات الابالتقارير المتعلقة السجالت و -

 المؤثرةواألحداث   DRPالتعافي من الكوارث

 توثيق التطبيقات والمستخدمين  -

 شروط استخدام كل تطبيق -

 اإلجراءات للتعامل مع أخطاء المعالجةدليل  -

 هإلعادة تنفيذ العمليات الختبار ضوابط التطبيق وحساباتالالزمة البيانات عينة -

 اإلجراءات

دراسة توثيق النظام )الكتيبات وشروط االستخدام( لمعرفة العمليات الرئيسة للدين والمنفذة  -

فيجب ، الدَّْينفي أنظمة المعلومات. في حال وجود توثيقات غير كافية لعمليات مكتب إدارة 

 مسح العمليات وعمل مخطط لها.يقوم فريق التدقيق بأن 

علقة باستخدام وصيانة وإدارة عمل نظام معلومات التحقق من وجود القواعد القانونية المت -

 .العام الدَّْينإدارة 

العام و / أو  الدَّْينتحديد نتائج التدقيقات السابقة المتعلقة بنقاط الضعف في تدفقات عملية  -

 العام. الدَّْينأنظمة إدارة 

 .النظامبناء على وثائق تحديد الضوابط العامة الرئيسة  -

 ،ومعالجتها ،إدخال البياناتبناء على وثائق النظام: تحديد ضوابط التطبيق الرئيسة  -

 .وضوابط المخرجات

لتقييم ماهية  المذكورة على ضوابط التطبيق الرئيسة والعامة مخاطرللتقييم إجراء عملية  -

 .العام الدَّْينتأثيرها على إدارة شدة التي تؤثر على هذه األنظمة و مخاطرال

 ،مثل المدخالتالحساسة، الوظائف البيانات وأي من األنظمة يؤثر على تحديد  -

 ،التقاريرإنشاء و ،العام الدَّْينوحسابات  الدائنين،والئحة  ،ومخرجات البيانات،والمعالجة

 .وصنع القرار
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 تقليصها.المكتشفة أو مخاطراللتخفيف التي تنفذ تحديد الضوابط الداخلية  -

 .وتحديد مجال التدقيق مخاطرعلى تقييم البناء األنظمة والعمليات تصنيف  -

 .الزمني تقدير الموارد والجدول -

والمدراء والمجموعة التقنية المسؤولة  ،ترتيب المقابالت مع رئيس وحدة تقنية المعلومات -

 .عن العمل على تطوير وصيانة وتشغيل النظام

ختبارات التي سيتم تطوير منظومة تدقيق الضوابط العامة وضوابط التطبيق وتحديد اال -

 (IIIتنفيذها. )انظر إلى المنظومة المقترحة في الملحق 

 ( على األسئلة التاليةSAIالجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة ) يجب أن يجيب

 العام؟ الدَّْينفي إدارة منها العام وما هو دور كل  الدَّْينما هي أنظمة معلومات إدارة  -

 DMOالدَّْينل مكتب إدارة ب  من ق  PDMISالعام  الدَّْينهل تم تطوير نظام معلومات إدارة  -

، فهل تم إجراء أي تعديل ة الثانيةحالالمن طرف ثالث؟ في اقتناؤها بشكل حصري أم هل تم 

 ؟الدَّْينلتلبية أي حاجة محددة لمكتب إدارة 

مقابلته لمناقشة قضايا الضوابط العامة لتقنية المعلومات في مكتب  تم  تمن الذي يجب أن  -

 ؟الدَّْينإدارة 

 الدَّْيننظام معلومات إدارة ات في مقابلته لتوضيح ضوابط التطبيق تم  تمن الذي يجب أن  -

 العام؟

 العام؟ الدَّْينمن هم المستخدمون الرئيسيون لنظام معلومات إدارة  -

 العام؟ الدَّْيننظام معلومات إدارة اتفي تطبيقالما هي الضوابط العامة وضوابط  -

أنظمة المعلومات التي يمكن أن تؤثر على  مخاطرهل الضوابط الداخلية قادرة على تخفيف  -

 العام؟ الدَّْينإدارة 

 نظام معلومات ها فيالمتعلقة بإدخال البيانات ومعالجتها ومخرجات مخاطرالأكبر ما هي  -

 العام؟ الدَّْينإدارة 

 والتي يجب أن تنفذ؟ اتما هي االختبارات المتعلقة بالضوابط العامة وضوابط التطبيق -
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 : منظومة اختبار الضوابط العامة2الملحق 

 الضوابط العامة

وضمان استمرار عمليات  اتالبيانات وحماية برامج التطبيقتأمين إن هدف الضوابط العامة هو 

 غير متوقعة.عوائق أي طروءالحاسوب في حال 

اقتراحات من أجل إجراءات  الضوابط العامة المتطلبات/الوظائف

 االختبار

 أسئلة عامة

 

قطاع تقنية أنشطة يجب أن تكون 

المعلومات متوافقة مع مهمة مكتب 

 الدَّْينإدارة 

نظام أداء يجب أن يتم مراقبة 

 PDMISالعام الدَّْينمعلومات إدارة 

بما يتناسب مع أهداف مكتب إدارة 

 DMO الدَّْين

يجب تنفيذ تدقيق داخلي دوري على 

/ نظام  الدَّْينعمليات مكتب إدارة 

 العام الدَّْينمعلومات إدارة 

 اتقرارعينات من مراجعة 

اإلدارة أو المذكرات المتعلقة 

 ،بأعمال تقنية المعلومات

كونها واضحة، ومبررة لضمان 

مع مهمة مكتب إدارة ومتوافقة 

 .الدَّْين

نظام معلومات أداء تقييم معايير 

مقابل المؤشرات  الدَّْينإدارة 

إقرار التأكد من المتوقعة و

 اإلدارة العليا لهذه المعايير

تقييم تقارير التدقيق الداخلية 

السابقة عن ضوابط تقنية 

ل المعلومات العامة من أج

 المهمة تحديد مواطن الضعف 

ات وقدركل من أعداد تقييم 

الحواسب واألجهزة األخرى، 

وكذلك الموظفين، والتأكد من 

خلفية الموظفين األساسية 

 المطلوبة 

المبالغ المخصصة من تقييم 

مع الفترات  االميزانية ومقارنته

السابقة وقطاعات تقنية 

المعلومات في األجهزة 

 الحكومية األخرى

أو  الدَّْينيجب أن يلتزم مكتب إدارة  التنظيميةضوابط ال

وصيانة إدارة صندوق النقد بتطوير 

اإلدارة العليا مع مقابلة إجراء 

للتعرف على الدَّْينلمكتب إدارة 
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 جيدة بيئة تقنية معلومات عامة  

 ن فيموظفواليجب أن يحصل 

تقنية في و الدَّْينمكتب إدارة 

المعلومات على تدريب دوري 

 الوعي األمنيومالئم يتضمن 

 يجب وجود برنامج تدريب

سياسات مكتوبة يجب وجود 

 :فيموحدة وإجراءات

 أمن المعلومات 

 الموارد البشرية 

 التي  خدمات تقنية المعلومات
 يقدمها طرف ثالث

 إدارة التغيير 

  والمنطقي إلى  الماديالولوج
 األنظمة

  استمرارية األعمال تخطيط
 والتعافي من الكوارث

يجب أن يتم تحديث السياسات 

 بشكل دوريالموحدة واإلجراءات 

يجب أن يتم نشر السياسات بشكل 

مناسب من قبل اإلدارة العليا لمكتب 

 الدَّْينإدارة 

موظفو مكتب إدارة يكون يجب أن 

 هذه السياساتعالمين بالدَّْين

توثيق إجرائي يغطي  أن يوجديجب 

 الدَّْينكل نشاطات إدارة 

المؤسسةبصورة تفصل يجب أن 

مناسبة بين واجبات المستخدمين، 

على أكثر  همعدم حصولتضمن لكي 

 التي تتطلبها مهامهم. اتمن السلط

اهتمامهم بتقنية المعلومات مدى 

من أجل تقييم التزامهم بتطوير 

والحفاظ على بيئة تقنية 

 معلومات عامة جيدة

 

االطالع على األدلة التي تشير 

 يةالتدريبالدورات إلى حدوث 

أجراء مقابالتمع المستخدمين 

مع و الدَّْينمكتب إدارة من 

 موظفي تقنية المعلومات بشأن:

  التدريبوتيرة 

  / الحاجة إلى المعرفة
 التدريب

 المعرفة بالسياسات 

تقييم مالءمة السياسات المكتوبة 

لخدمات  الموحدةواإلجراءات 

 تقنية المعلومات

مراقبة ما إذا كان فريق عمل 

وفقاً يعمل  الدَّْينمكتب إدارة 

)الموجودة  وحدةإلجراءات المل

 (دليل االستخدامفي 

إلى الوصول يجب أن يكون  الضوابط المادية

محمياً  الخوادمالحاسوب الرئيسي و

لعوائق وجود االتحقق من 

من عملها لمنع و ةالفعالالمادية 
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 جيداً )باب، قفل، الخ...(

يجب أن يكون هناك مراقبة عن 

 الفيديوكاميرات طريق 

تكون نوافذ غرفة الحاسوب  يجب أن

محمية من أي  الخوادمالرئيسي و

 قسريدخول 

يدخل إلى كل من يجب أن يكون 

 غرفة المخدم مخوالً بذلك

الدخول غير المصرح به إلى 

 الخوادمالحاسوب الرئيسي و

وأجهزة الحاسوب في مكتب 

 الدَّْينإدارة 

جراءات اإلالتحقق من أن 

التي تمنع للموظفين، واإلدارية 

تمنع الدخول غير المصرح به و

التدخل في عمل خدمات تقنية 

تتوافق مع المعايير  ،المعلومات

 الرسمية وتعمل بطريقة مرضية 

من أجل تحديد أي ضعف في 

تفح ص الضوابط اآللية، يتم 

األدوات اإللكترونية كيفية عمل 

 ،األبواب اإللكترونيةمثل أقفال 

المفتاح ذات ل اقفاألونظام 

المراقبة كاميرات و ،اإللكتروني

األخرى لتقييد الدخول الوسائل و

والبنى  الخوادمالمادي إلى 

 التحتية الحساسة

قفال األفي حال وجود أنظمة 

البحث عما  ينبغيالمفاتيح، ذات 

إذا ما كان الموظفون يتشاركون 

 في كلمات السر بينهم

إذا قامت مصادر خارجية بتعهد  المنطقية ضوابط ال

العام،  الدَّْينخدمات تقنية معلومات 

يجب أن يحدد العقد ضوابط كافية 

لضمان عدم وصول أي طرف ثالث 

إلى أسرار العمل والبيانات الهامة 

 العام الدَّْينواستراتيجيات 

نشط وضع وصول يوجد يجب أن ال

ألي موظف سابق أو شخص غير 

أو أي  الدَّْينموظف في مكتب إدارة 

 مستخدم "افتراضي" 

ما إذا كانت أوضاع تقييم 

الوصول الخاصة بالموظفين 

 مالئمة ألدوارهم 

أي موظف مما إذا كان التحقق 

سابق أو أي شخص غير 

ال الدَّْينموظف في مكتب إدارة 

يتمتع بوضع وصول سار يزال 

 النظاملدخول 

جدران التحقق من وجود 

برامج محدثة لمكافحة الحماية، 
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الولوج إلى يجب مراجعة حقوق 

 بشكل دوريأنظمة المعلومات 

ثة برامج المحدَّ ضمان عمل ال

لمكافحة الفيروسات، وجدران 

 كشف البرمجيات الخبيثةالحماية ، و

 ومكافحة التسلل

ات منتظمة ألنظمة تحديثالقيام بيجب 

التشغيل في أجهزة الحواسيب 

 الخوادمو

إجراءاتها تضع المؤسسة يجب أن 

الخاصة بها إلعطاء اإلذن بالولوج 

وإلغائه وتعديله عندما تتغير 

وإنهاء  ،الظروف )التعيينات الجديدة

 وتغيير المهام..الخ( ،العقود

سياستها أو المؤسسة يجب أن تعلن 

سر البشأن كلمات توجيهاتها 

وضوابط األمن األخرى )بطاقات 

جميع مستخدمي على الدخول..الخ( 

 الدَّْيننظام إدارة 

وكشف البرمجيات  الفيروسات

 الخبيثة ومكافحة التسلل

مما إذا كان يتم تحديث التحقق 

أنظمة تشغيل الحواسب 

 والخوادم بصورة منتظمة 

تنفيذ التحقق مما إذا كان يتم 

السر بطريقة ات سياسة كلم

 مالئمة

اإلجراءات  مما إذا كانتالتحقق 

 معرفة وموثقة بشكل مناسب.

 العملضوابط بيئة

 

أنابيب )للماء، ونظام  أن توجديجب 

التدفئة، والكهرباء، الخ...( في 

 غرفة المخدم

كواشف للماء  أن توجديجب 

 والحرارة والرطوبة

للفيضان نظام مضاد أن يوجد يجب 

 في غرفة المخدم

يجب وجود أجهزة كشف 

 للدخان/الحريق

يجب أن تكون األرض مرتفعة أو أن 

ً على رفوف يكون الجهاز  مرفوعا

 سم عن األرض  35-13بقدر تعلو 

قاعدة  خوادمزيارة غرفة 

البيانات لفحص وتقييم الشروط 

طبق هذا على نيو –البيئية 

 الدَّْينغرف مكتب إدارة 

 األخرى

التأكد من وجود وفعالية صيانة 

الوقاية األجهزة المستخدمة في 

الحريق والطوفان من 

 والرطوبة

التحقق من وجود وفعالية 

مصادر الكهرباء االحتياطية 

وعملها بشكل جيد لتجنب 

االنقطاع في خدمات تقنية 
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يجب وجود مصدر كهربائي غير 

للمحافظة (UPS) قابل لالنقطاع 

تشغيل الحاسوب  استمرارية على

 الخوادمالرئيسي و

 المعلومات

إدارة تقنية  تحتفظيجب أن  البرامجر يضوابط تغي

سجل تدقيق لمشاكل بالمعلومات 

 التشغيل والحوادث واألخطاء

 أن يتتبعالواقعة السجلعلى يجب 

 حلها وحتىسببها ابتداء من 

تتبقى بدون حل في مكتب يجب أال 

ذات مهمة طلبات  المساعدة أية

 الدَّْيننظام معلومات إدارة عالقة ب

 PDMISالعام 

تصعيد نظام ل يجب أن يكون هناك

المشاكل بالنسبة لألحداث ذات 

الطبيعة الحساسة، ويجب أن توجد 

طريقة لتحديد المستوى المناسب 

 أولوية الحدث لالستجابة بناء على 

يجب إعداد تقرير عن الحوادث 

األمنية ويجب توجيهه إلى مدراء 

 DMOالدَّْينمكتب إدارة 

يجب أن تتبع التغييرات السابقة  إن

 الموحدةاإلجراءات 

في حال استخدام نظام إدارة دين 

 المؤسسةغير معياري، فيجب على 

أن توثق إجراءات ضوابط التغيير 

تقييم الوقت الالزم لحل 

 الدَّْينمتطلبات مكتب إدارة 

أو  تعليمات االستخدامالمتعلقة ب

الفشل في وظائف نظام 

 العام الدَّْينمعلومات إدارة 

تحديد حاالت فشل نظام 

العام  الدَّْينمعلومات إدارة 

 المتكررة وأسبابها المحتملة

مقارنة التغيرات السابقة مع 

 الموحدةاإلجراءات 
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تحدد صفات الشخص المخول و

 النظامعلى تغييرات بإجراء ال

أن تتعقب المؤسسة يجب على 

 الدَّْينوتراقب كل التغييرات في نظام 

 سجل تعق ب التدقيق()

 

 

استمرارية تخطيط 

وخطة  BCPألعمالا

 التعافي من الكوارث

DRP  

أن يضع مكتب إدارة الدين يجب 

أخرى ألعمال والستمرارية اخطة 

 للتعافي من الكوارث 

 

يجب أن يعلم الموظفون المسؤولون 

التشغيل أدوارهم  يةعن استمرار

 ومسؤولياتهم

 

يجب تقديم تقارير عن نقاط الضعف 

االختبارات السابقة في التي لوحظت 

التعافي لخطط استمرارية األعمال و

في الحوادث  أو ،من الكوارث

األعمال الحقيقية، ويجب رفع تقرير ب

لحل  الدَّْينالتي يقوم بها مكتب إدارة 

 نقاط الضعف هذه

 

القروض في وثائقيجب الحفاظ على 

تقييم تناسق وشمول خطة 

ألعمال وخطة استمرارية ا

معرفة ما التعافي من الكوارث و

 تحديثهماإذا كان يتم 

 

تقييم التقارير المقدمة عن 

لخطة االختبارات السابقة 

ألعمال وخطة استمرارية ا

التعافي من الكوارث وخطة 

 النسخ االحتياطي

 

خطة استمرارية التحقق من أن 

ألعمال وخطة التعافي من ا

على قد تم توزيعهما الكوارث 

جميع أفراد طاقم العمل بشكل 

 مناسب

االحتياطية التحقق من أن النسخ 
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الوثائق مكان آمن حيث يتم حماية 

أو  الفيضانمن السرقة أو الحريق أو 

 أو يدمرهايتلفها أي حادث آخر قد 

آخر في موقع موجودة في ال

وضع جيد ويمكن استخدامها 

إلعادة تشغيل النظام في حال 

 حصول أعطال
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 اتضوابط التطبيق: مصفوفة اختبار 3الملحق 

 معايير التوثيق

 تهدف معايير التوثيق المناسبة إلى ضمان عمل الضوابط باستمرار والتقليل من خطر األخطاء

اقتراحات من أجل إجراءات  اتضوابط التطبيق المتطلبات/الوظائف

 االختبار

 ضوابط التوثيق

 

بما فيه الكفاية شامالً  اتيجب أن يكون توثيق التطبيق

 (واألداء المتعلق بها وظائف التطبيق)بكل 

 الوثائقتفحص 

ً دَّ ح  يجب أن يكون التوثيق م   تعديالت لتعكس الثا

 التطبيقالجارية على 

 الوثائقتفحص 

الوثائق يجب أن  فيالمذكورة ضوابط التطبيق إن 

 وتعمل بشكل فعال تكون موضع التنفيذ

من ضوابط التطبيق  عينة صنع

في ضوابط التوثيق مما ذ كر 

والتأكد من أنها تنفذ حسب 

 وتعمل بفعالية الوثائق 

النسخة االحتياطية من تفحص  الوثائقعن  احتياطية يجب االحتفاظ بنسخة  النسخ االحتياطي للوثائق 

 الوثائق

 ضوابط اإلدخال

 صحة توقيت البيانات المدخلة في التطبيقات، وتمامها، ودقتها ووجود اإلذن بإدخالها . تهدف ضوابط اإلدخال إلى ضمان 

اقتراحات من أجل إجراءات  اتضوابط التطبيق المتطلبات / الوظائف

 االختبار

ال يسمح التطبيق بتأكيد العملية في حال لم يتم تعبئة  حقول اإلدخال اإلجبارية

 حقول اإلدخال اإلجباريةجميع 

محاولة تأكيد العملية بعدم إدخال 

البيانات الالزمة والتثبت من 

 قبول البرنامج لهذه العملية عدم 

االختبار على هذا يجب تطبيق 

العمليات التالية: تسجيل العقود، 

العقود، تسجيل إصدار  تفعيل

 ... الخ الضمانات

إدخال صحيح ومناسب 

 للبيانات

أو غير  إدخال غير صحيحأي ال يقبل التطبيق 

 مناسب للبيانات

البيانات في قاعدة تنسيق تفحص 

 البيانات
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 موانعمراجعة مواصفات   

بعضها في والتأكد من اإلدخال 

 التطبيق

بيانات إدخال القيام بمحاولة 

 ةأو غير مناسب ةغير صحيح

إدخال  موانعوالتأكد من وجود 

 ورسالة خطأ

يجب أن يتم تطبيق هذا االختبار 

على العمليات التالية: تسجيل 

العقود، تسجيل  تفعيلالعقود، 

، تحديث الضماناتإصدار 

 الضمانات، استرداد قيمة القوائم

 ... الخ.

 ضماناتمحاولة تسجيل عقد أو  نفسها إدخال البيانات بتكرارال يسمح التطبيق 

عقد الذي سجل به سم االبنفس 

والتحقق من سابقاً، موجود 

من إظهار إدخال و موانعوجود 

 البيانات تكراررسالة عن 

ال يجب وجود فترات تداخل أو فترات غير مغطاة 

 تتعلق بتطبيق معدالت الفائدةعلى العقود 

فحص قاعدة البيانات للتأكد مما 

فيها فترات إذا كانت هناك 

أو غير  ةتداخلمعدالت فائدة م

 مغطاة 

، يجب على التطبيق أن يسمح المنحفي حالة عقود 

ألنه في هذه الحالة ليس هناك عملية الصرف بإدخال 

 ذات عالقة بالفوائداستهالك للدين وال عمليات 

عمليات محاولة إدخال 

والتحقق من  المنحعقود لصرف

أن التطبيق ال يتطلب استهالكاً 

 للدين أو عمليات فائدة

، عندما يبحث الصرفبيانات في شاشة إدخال

عملية المستخدم عن العقود من أجل تسجيل 

ر ، يجب الصرف التي في العقود فقط التطبيق أن ي ظه 

مرحلة في " أو الصرف"حقل " في نشاط"حالة 

 "الدَّْينواستهالك  الصرف"

عملية الصرف محاولة إدخال 

أن التطبيق يظهر والتحقق من 

العقود التي هي في المرحلة 

 الصحيحة 

التحقق مما إذا كان التطبيق إذا كان نظام معدالت الفائدة في حالة تعويم، فإن 
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يتطلب تضمين المؤشر عندما  التطبيق يجب أن يطلب تضمين المؤشر

يتم اختيار نظام معدالت الفائدة 

 المعوم

العشرية في  الكسوريجب أال يسمح التطبيق بإدخال 

 الصادرةالضمان سندات 

العشرية  الكسورمحاولة إدخال 

الصادرة الضمان في سندات 

والتحقق من إعاقة التطبيق 

 للعملية

قبل  سند الضمانيجب أن يسمح التطبيق بإنشاء 

 إصداره

مالي ضمان إنشاء سند محاكاة 

 هبدون إصدار

في  الدَّْينيجب إدخال كل المعلومات المتعلقة ب  إكمال المعلومات 

 التطبيق

التحقق من إدخال جميع بيانات 

الهامة في التطبيق مثل  الدَّْين

عمليات االئتمان والضمانات 

والقروض ومعدالت الفائدة 

 العمالت.. الخ صرفومعدالت 

يجب أن يكون تاريخ بداية حساب معدل االلتزام  التناسق بين التواريخ

 سابقاًلتاريخ انتهاء المشروع

محاولة إدخال تاريخ بداية 

حساب معدل االلتزام متأخراً 

عن تاريخ انتهاء المشروع 

والتحقق من وجود إعاقة 

 ورسالة عن الخطأ

قبل تاريخ انتهاء العقد يجب أن يكون تاريخ فعالية 

 المشروع

محاولة إدخال تاريخ فعالية 

متأخراً عن تاريخ انتهاء 

المشروع والتحقق من وجود 

 ورسالة عن الخطأإعاقة 

تاريخ الفعالية قبل تاريخ موعد انتهاء  يجب أن يكون

 صرفال

 

محاولة إدخال تاريخ فعالية 

متأخراً عن تاريخ موعد انتهاء 

والتحقق من وجود  الصرف

 ورسالة الخطأ موانعال

ً سابق صرفلالنهائي لموعد اليجب أن يكون  لتاريخ  ا

 انتهاء المشروع

نهائي محاولة إدخال موعد 

متأخراً عن تاريخ  للصرف

انتهاء المشروع والتحقق من 

 ورسالة عن الخطأ موانعوجود 
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، يجب أن يكون الدَّْينللحصول على تقرير استحقاق 

المالية متأخراً عن تاريخ  الضماناتتاريخ استحقاق 

 بدئه

محاولة إدخال موعد البدء 

متأخراً عن تاريخ انتهاء 

المالية  الضماناتاستحقاق 

والتحقق من وجود أي إشارة 

 إلىرسالة خطأ

محاولة إنجاز بعض العمليات  ال يقبل التطبيق تواريخ مستقبلية للعمليات

عن طريق إدخال تاريخ 

مستقبلي والتحقق من وجود 

 ورسالة خطأ موانع

يجب أن يتم تطبيق هذا االختبار 

على العمليات التالية: تسجيل 

تسجيل  العقود، تفعيلالعقود، 

المالية،  الضماناتإصدار 

تحديث المؤشرات، استرداد 

 صرف، تسجيل الالضمانات

 العقود... الخعلى ضافة اإلو

المالي قبل  إصدارالضمانيجب أن يكون تاريخ 

 الدَّْينتاريخ استحقاق 

 اإلصدارمحاولة إدخال تاريخ 

متأخراً عن تاريخ استحقاق 

 موانعوالتحقق من وجود  الدَّْين

 ورسالة خطأ

في الحاالت التي  ،الدَّْينعند تسجيل دفعة استهالك 

الموجود دخل عن يختلف فيها المبلغ أو التاريخ الم  

في التطبيق، يجب على التطبيق أن يعرض رسالة 

يخبر فيها المستخدم بهذا الوضع قبل تأكيد إكمال 

 العملية

تسجيل دفعة بتاريخ أو قيمة 

 مختلفين عن الموجودين في

التطبيق والتحقق من أن التطبيق 

 يعرض رسالة

ً مختلف الدَّْينإذا كان تاريخ سداد  عن تاريخ استحقاقه،  ا

" أو تبريريجب على التطبيق أن يطلب تعبئة حقول "

 الدائن" موافقة"

إدخال تواريخ مختلفة الستحقاق 

وسداده والتحقق مما إذا  الدَّْين

أو  تبريراً كان التطبيق يطلب 

 موافقة

فترات  ةالمستحقصرفللعمليات اال يمكن أن يكون 

عملية بداية متداخلة. فمثالً ال يمكن أن يكون تاريخ 

عملية الصرف نهاية قبل تاريخ  ةالثانيالصرف 

 الصرفمحاولة إدخال تاريخ 

الثاني قبل التاريخ األول 

 موانعوالتحقق من وجود 
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 ورسالة خطأ ىاألول

 

 

أمن إدخال البيانات 

 والعمليات

 

المصرح لهم ، لألشخاص غير بالنسبة 

بإدخال يجب أن ال يسمح التطبيق لهم 

 بعض البيانات والقيام ببعض العمليات

 

التأكد من وجود رمز 

الولوج 

Token ومتطلبات

 المحددوضع الوصول 

محاولة إدخال البيانات 

وإنجاز بعض العمليات 

بدون وجود ملف 

مناسب وتفحص مستخدم 

 اإلدخالموانع 

يجب تطبيق هذا االختبار 

على العمليات التالية: 

تسجيل العقود، تفعيل 

العقود، تسجيل إصدار 

المالية، تغيير الضمانات 

المؤشرات، استرداد 

، المالية اتالضمان

 تسجيل الدفعات ... الخ

يجب أن يقوم التطبيق بحفظ سجل الدخول 

 في حال إدخال البيانات بطريقة يدوية

التأكد من وجود سجالت 

وما إذا  مقيدةدخول 

هذه اليمكن االطالع على 

أو تعديلها من السجالت 

أفراد غير مسموح طرف 
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 لهم بذلك

يسمح التطبيق بتغيير قيمة ال يجب أن 

 بعد تفعيلهعقد 

محاولة تغيير قيمة عقد 

والتأكد من وجود مفع ل 

 موانع

يجب أن يمنع التطبيق تعديل البيانات 

ف العقود التي تشير حالتها إلى وحذ

 " منتهي" أو "ملغى"

محاولة تعديل وحذف 

عينة بعض البيانات من 

 مصنف تحت حالة عقد

" منتهي"ملغى" أو "

والتحقق من أن نظام 

 الدَّْينمعلومات إدارة 

مثل هذه يمنع العام 

 المحاوالت

ال يجب أن يسمح التطبيق باستثناء أي 

التفاوض قيد عقد نشط إال إذا كان العقد 

 مفع لأو كان غير 

 مفع لمحاولة حذف عقد 

ما والتحقق من وجود 

 يمنع  ذلك

ال يجب أن يسمح التطبيق باالستبعاد 

صادر إال في ضمان ألي سند الخاطئ 

حال عدم وجود أي عملية مرتبطة بهذا 

 السند

 ضمان ذف سندمحاولة ح

صادر مع وجود عملية 

مرتبطة به والتأكد من 

 ما يمنع ذلكوجود 

إلنجاز  موافقتين يجب أن يطلب التطبيق

 عمليات حساسة

إنجاز التأكد من أن 

حتاج يالعمليات الحساسة 

 إلى موافقتين 

 تنفيذ هذا يجب أن يتم 

اختبار على العمليات 

التالية: تفعيل العقود، 
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، الضمان إصدار سندات

دفع المال المخصص 

 للسداد، استرداد سندات

، تغيير قيمة الضمان

العقود، دفعات القسائم، 

إبطال الدفعات، تغيير 

 معدالت الفائدة... الخ

يجب أن يقبل التطبيق إدخال البيانات من 

حصراً. يجب أن يتم  معترف بهامصادر 

والمعايير  يةإدخال القروض وفق االتفاق

 المتفق عليها

التأكد من أنه قد تم إدخال 

البيانات الرئيسة مرتين 

وبأن رسالة الخطأ تظهر 

عندما تكون البيانات 

 مختلفة

يجب أن يسمح التطبيق بتخفيض القيمة 

التعاقدية طالما أن قيمتها ال تتجاوز قيمة 

 "صرفها"الميزانية التي يجب 

محاولة تخفيض قيمة 

أكثر من بمقدار العقود 

 صرفهاالقيمة التي سيتم 

 موانعوالتأكد من وجود 

 رسالة خطأظهور و

يجب أن يسجل التطبيق جميع العمليات 

 مرة واحدة فقط

إنجاز بعض العمليات 

المتطابقة )مثل: دفع 

المال المخصص للسداد( 

والتأكد من وجود 

 تكرارومن عدم موانع

في قاعدة نفسها العمليات 

 البيانات

كانت إذن عند تسجيل الدفعات، إذا 

يجب أن يقوم التطبيق ملغى ، فالمستخدم 

محاولة تسجيل دفعة بإذن 

ملغى والتحقق من وجود 
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تقرير فقط عندما يقوم المستخدم برفع 

بإعطاء أمر "اإلدخال" وهكذا يسمح 

كذلك التطبيق بتسجيل المحاولة الفاشلة و

 البيانات التي أراد المستخدم إدخالها

لهذه  وسجالت انعمو

 العملية

ً بين التطبيقات،  في حالة نقل الملفات آليا

يجب أن يحافظ نظام معلومات إدارة 

على البيانات PDMISالعام  الدَّْين

األصلية المستلمة من تطبيقات أخرى 

 الدَّْينمسبقاً مكتب إدارة يحددها لفترة 

تفحص البيانات المحتفظ 

بها والمنقولة من 

للتأكد من  تطبيقات أخرى

أن البيانات مشفرة أو 

محمية من الضرر 

 والضياع واالختراق

يجب أال يسمح التطبيق بتعديل معدالت 

ً الفائدة ألي قسط تم دفعه  . كما يحتاج سابقا

أي تعديل لمعدالت الفائدة إلى موافقة ثانية 

 من أجل إكماله

محاولة تعديل معدل 

الفائدة لقسط تم دفعه 

ً والتأكد من وجود  سابقا

راجع ما إذا كان . موانع

إلى بحاجة التطبيق 

موافقة ثانية لتغيير معدل 

 الفائدة

 االئتمانية يجب أن تكون قيمة الشريحة بين القيم التوافق

 أقل من قيمة العقد

محاولة إدخال قيمة 

للشريحة أكبر من قيمة 

العقد والتأكد من وجود 

 ورسالة خطأ موانع

يجب أن تكون قيمة االسترداد أقل من 

 الصادرالضمان قيمة سند 

محاولة القيام باسترداد 

بقيمة أعلى  ضمان سند

من قيمة السند الصادر 

 موانعوالتأكد من وجود 

 ورسالة خطأ
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 ً  اتعن الدفع يعرض التطبيق تنبيها

 قبل المعالجة ةأو الزائد ةالناقص

 

 ةدفعالقيام بمحاكاة 

والتأكد  ةأو زائد ةناقص

 من وجود التنبيه

الخاصة المصدر وثائق ل تتب عيجب وجود  المصدروثائق 

لضمان صحة إدخال بالبيانات المدخلة 

 البيانات

 

اختيار بعض البيانات 

 المدخلة والتأكد من أن

لها وثيقة مصدر خاصة 

)مثل عقود القروض، بها 

البريد اإللكتروني، 

المعلومات اإللكترونية.. 

 الخ(

 ضوابط المعالجة

تهدف ضوابط المعالجة إلى ضمان معالجة البيانات بدقة من خالل التطبيق وبضمان عدم إضافة 

 أو ضياع أو تبديل أي بيانات خالل المعالجة.

اقتراحات من أجل  ضوابط التطبيق المتطلبات/الوظائف

 إجراءات االختبار

المؤشر المناسب 

 للحالة

يجب أن يغير التطبيق مؤشر حالة العقد 

 الكليالصرف تمام بعد 

محاكاة حالة إنهاء 

والتحقق من  صرفال

تغير حالة العقد من 

" إلى الصرف"جاري 

 بشكل كلي" الصرف"تم 

الضمان يجب أن يغير التطبيق حالة سند 

 هالمالي عند تأكيد إصدار

محاكاة تأكيد إصدار سند 

ضمان والتحقق من تغير 

حالة السند من حالة 

"غير نشط" إلى حالة 
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 ""نشط

يجب أن يغير التطبيق حالة العقد أو سند 

 بعد الدفع بشكل كاملالضمان 

محاكاة الدفعة األخيرة 

والتحقق من تغير حالة 

 الضمان العقد أو سند

أن تكون المراحل التالية يجب على األقل 

 التطبيق:ممكنة االختيار في 

 يمكن إنشاء : صرفال يجار

 في هذه المرحلة الصرفدفعات 

  إجراء : ال يسمح بالصرفاكتمل

 في هذه المرحلة الصرفعمليات 

 يمكن : في هذه المرحلة، ال انتهى

القيام بأية عمليات مالية لها 

وال يسمح بتعديل  لصرفاعالقة ب

 أي بيانات

حاول و، عقدإنشاء قم ب

في  صرفعملية إنجاز 

كل مرحلة وتأكد من 

ورسالة  موانعوجود 

 خطأ

يجب أن يتضمن التطبيق قوانين لجعل 

 وافقة( متمفع لة، غير مفع لةحالة العقود )

 اكتمل، الصرفيمع المراحل )جار

جاري ، الدَّْينسداد جاري ، صرفال

( من أجل منع ، انتهىوالتسديد الصرف

التناقض في المعلومات. مثالً العقد الذي 

" ال يمكن أن مفع ليكون في حالة "غير 

" أو الصرفييكون في مرحلة "جار

 "الدَّْينسداد جاري "

رات يمحاكاة بعض التغي

في حالة العقد ومراحل 

 توافقهاالعقد والتأكد من 

يجب أن يتضمن التطبيق برنامج لتحديث 

باقي كون يمراحل العقد. مثالً عندما 

، يقوم التطبيق التي ستنفق صفراً الميزانية 

" إلى صرفال يبتعديل المرحلة من "جار

محاكاة الشروط 

الضرورية لتغيير مراحل 

 العقود والتأكد من تغيرها
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 "الصرفاكتمل "

ينجز الحسابات يجب على التطبيق أن  الحساب الصحيح

 بشكل صحيح

التحقق من الحساب 

 األداءوإعادة 

القيام بهذا االختبار يجب 

على المعلومات التالية: 

)التعاقدي  الدَّْينأصل 

 الدَّْينوالمسن د( واستحقاق 

الجدول الزمني و

)التواريخ الدَّْينستهالك ال

والقيم(، قيمة عمولة 

الوكالء، تدفق دفع 

، القيمة ات الضمانسند

المالية السترداد السند... 

 الخ(

بعد تغير بعض البيانات المدخلة، يجب 

الحسابات ويحد ث  يجريعلى التطبيق أن 

 البيانات

رات يبعض التغيإدخال 

والتحقق من تحديث 

البيانات والنتائج. على 

 سبيل المثال:

 تسديد  محاكاة

أن والتحقق من دفعة

 الرصيدباقي 

وتدفق  المستحق

قد تم السداد 

 تحديثهما

 

  تغيير بعض
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المؤشرات والتحقق 

من تحديث قيمة 

 الدَّْينأصل 

 

 

 

 

يجب أن يتضمن التطبيق في برمجته  

الطرق التالية على األقل لحساب األقساط: 

التوزيع المنظم، الفائدة البسيطة، القسط، 

الثابت، سلة  السدادتطبيق السعر، تطبيق 

العمالت الموحدة )البنك الدولي لإلنشاء 

 UAC(IDB)والتعمير(، وسلة عمالت

التحقق من الطرق التي 

يستخدمها النظام لحساب 

األقساط. يمكن تفحص 

الطرق هذه صحة 

على عينة من بتجربتها 

 البيانات

تغير حقل "القيمة التعاقدية" فيجب كلما  

 رصيد"على التطبيق أن يعيد حساب حقل 

 بصورة تلقائية.  "صرفهالعقد الذي سيتم 

تغيير القيمة التعاقدية 

والتحقق من أن حقل 

العقد الذي سيتم "رصيد 

قد تم تحديثه  "صرفه

 بشكل صحيح

تواريخ األقساط يول د التطبيق يجب أن  

 التالية: مكنةبشكل آلي حسب الطرق الم

  والعدد الثابت البداية تاريخ

 لألقساط

  البداية وتاريخ النهاية تاريخ

 والعدد المتناقص لألقساط

  والعدد تاريخ البداية والنهاية

 الثابت لألقساط

  وعدد الفتراتتاريخ البداية 

إدخال البيانات المطلوبة 

 ممكنة كل طريقة في 

ما إذا كانت والتحقق م

 صحيحة تواريخ األقساط
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 الفترات 

يوم مع تاريخ القسط  يتصادف عندما 

 يتيحعطلة، يجب على التطبيق أن 

خيارين: تأخير التاريخ إلى اليوم التالي 

)يوم عمل( أوتقديمه إلى يوم العمل 

 السابق للعطلة

إنشاء قسط بتاريخ يوم 

عطلة والتحقق من أن 

التطبيق يسمح بتغيير 

التاريخ إلى يوم العمل 

 السابق أو التالي 

يجب أن يقوم التطبيق بتحديث القيمة  

بشكل آلي عند الضمان االسمية لسندات 

 حصول تغيير في المؤشر المعني

ات سندأحد تغيير مؤشر 

والتحقق من  الضمان

تحديث القيمة االسمية 

 المعنية

قام التطبيق في حالة دفع مبلغ أقل  

في تظهر رسالة تخبر بذلك ، بحسابه

يتكرر ن لحظة إدخال الدفعة. يجب أ

موعد حلول الرسالة حتى عرض هذه 

 القسط التالي

محاكاة دفعة أقل من 

المبلغ الذي تم حسابه من 

قبل التطبيق والتحقق من 

رسالة وتكرارها عرض 

 حتى موعد القسط التالي

يجب أن يقوم النظام في قاعدة بياناته  

المصدرة بغرض الضمان بتمييز سندات 

 المحاكاة

التحقق في قاعدة البيانات 

من التمييز بين سندات 

المحاكاة والتأكد من 

إهمالها أثناء حسابات 

 هواستحقاق الدَّْينأصول 

، ضمان عندما يقوم المستخدم بحذف سند 

حذف القيم أن ييجب على التطبيق 

 في قاعدة البياناتالمتعلقة به 

ضمان حذف سند 

والتحقق من أنه قد تم 

قاعدة حذف قيمته من 

 البيانات

ال يجب اعتبار السندات التي تكون في  

 الدَّْينحالة "ملغى" في حسابات سندات 

تغيير حالة السند إلى 

"ملغى" والتحقق من أن 
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)مثل معدل العائد الداخلي واستحقاق 

...الخ( أي أنه بعد إلغاء السندات،  الدَّْين

بشكل المتعلقة بها يجب استبعاد القيم 

 دائممن قاعدة البيانات 

قيمته قد تم إهمالها في 

الحسابات )األصل، 

 ...الخ(الدَّْيناستحقاق 

يجب أن يعالج التطبيق األقساط المتأخرة  

 بشكل مختلف

التحقق من أن التطبيق 

يقوم بحساب الرسوم 

بشكل صحيح على 

 األقساط المتأخرة

الصحيح ضبط ال

 ألخطاء المعالجة 

بدون معالجة اليجب أن ال تبقى أخطاء 

 أليام أو ألسابيعحل 

التحقق من وجود معيار 

التي يتعلق بعدد األيام 

معالجة تستغرقها 

لنظام. األخطاء في ا

التحقق من وجود رسائل 

خطأ، والتحدث مع 

مدراء النظام/مدراء 

اإلجراءات مناقشة الدين ل

المتخذة لتصحيح 

 األخطاء 

، يجب حدوث خطأ في المعالجة في حال 

على التطبيق أن يلغي المعالجة ويحفظ 

التاريخ والوقت في قاعدة البيانات كالً من 

 والسبب التقني للمشكلة 

محاكاة معالجة خطأ 

والتأكد من أن التطبيق 

قام بتخزين المشكلة 

الحاصلة في قاعدة 

 البيانات

 الدَّْينيجب أن يخول التطبيق مدراء  الصحيحالتسجيل 

تسجيل التدفق النقدي )المرتبط بالعملة 

األجنبية واقتراض العملة المحلية، 

عملية ما والتحقق  تنفيذ

 من صحة ودقة سجلها
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ط ، ونشاطات التعامل التجاري والتحو 

الضمانات واإلقراض( بشكل دقيق و

 لجميع المعامالت

سجل يحتفظبيجب على التطبيق أن  

للمعامالت المنفذة خالل فترة العقد كما 

 الدائن،يجب أن يتضمن تفاصيل عن 

وتاريخ إغالق  ،والقيمة التعاقدية

والتواريخ المحددة لحقول  ،المشروع

 صرفال

اختيار بعض العقود 

والتحقق من وجود سجل 

لجميع المعامالت المنفذة 

خالل فترتها مع وجود 

جميع التفاصيل 

 الضرورية

يجب أن يكون للتطبيق سجل للدين لكل  

 أداة دين

التحقق من أن العمليات 

مرتبطة الالتاريخية 

بالسند أو العقد تتوافق 

الخاص  الدَّْينمع سجل 

 به

المهام المجدولة 

 الصحيحة 

يجب على التطبيق أن يبدأ وبشكل آلي 

المهام المجدولة الموضوعة من قبل 

لتحديث المؤشرات  الدَّْينمكتب إدارة 

 ... الخ الدَّْينوأصول 

البدء  وجود التحقق من

اآللي وعمله بشكل 

 صحيح

لسند ما بنفس  الدَّْينفي حال كان سداد  

تواتر الفائدة )السعر على سبيل المثال( 

أن للفائدة يتأكد من فيجب على النظام أن 

 نفسهوالسداد جدول الدفع

بسداد  ضمان إنشاء سند

نفس التواتر لهما وفائدة 

والتحقق من أن لهما 

 نفس جدول الدفع

سجل تتبع يجب أن يتم الحفاظ على  التدقيق تتبع

العام  الدَّْينالتدقيق لنظام معلوماتإدارة 

أو سند  الدَّْينللتمكن من متابعة عقد 

لحظة التوقيع أو اإلصدار  ذمنالضمان 

سجل التحقق من وجود 

من لعينة تدقيق تتبعال

 ذالعقود والسندات من

 لحظة التسجيل إلى السداد
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 إلى السداد

 ضوابط المخرجات

 تهدف ضوابط المخرجات إلى ضمان سالمة المخرجات والتوزيع الصحيح للمخرجات الناتجة

 .في الوقت المناسب

 ضوابط التطبيق المتطلبات/الوظائف
اقتراحات من أجل 

 إجراءات االختبار

ضوابط على مستخدمي 

 المعلومات

أن يحوي التطبيق على سجل يجب 

للتقارير للحفاظ على اسم المستخدم الذي 

 ً  طلب التقرير وتاريخ وساعة الطلب أيضا

بعض التقارير طلب 

والتحقق من أن التطبيق 

 يسجل البيانات

ً خاصاً   يجب أن يطلب التطبيق تفويضا

لتحميل بعض التقارير الخاصة )خاصة 

 إذا كانت تشير إلى معلومات حساسة(

محاولة إعداد بعض 

ً  المصممةالتقارير   مسبقا

 إعداد تقارير موثوقة

 وفي الوقت الصحيح

يجب على التطبيق أن يخرج تقارير 

ً ) مصممة وتصنيف ، صكوكمسبقا

مثل استحقاق ائتمانية، قروض وشرائح 

ونمط  ،ومصادر التمويل ،والحالة ،الدَّْين

 ،ونوع الرصيد الدائن للسند ،التمويل

والفواتير غير المدفوعة...  ،والشروط

 الخ(

محاولة إعداد هذه 

 التقارير

يجب على التطبيق أن يخرج بعض 

التقارير بشكل مناسب مع ضمان شمولية 

 وسالمة المعلومات

التحقق من أن التقارير 

مع شروط  تتوافق

 االستخدام

 

التحقق من أن التقارير 

تعرض أرقام الصفحات 
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حواصل وتتحقق من 

 الجمع

يجب أن يطبق هذا 

االختبار على التقارير 

التالية: تقرير استحقاق 

)للدين التعاقدي  الدَّْين

الرصيد والمسن د( وتقرير 

، وتقرير المستحق

 ... الخ(االستالم

يجب أن يسمح التطبيق بإعداد التقارير 

 )جميع ديون سنداتسواء منها الشاملة 

 والخاصة مثل:أ( الضمان

  الضمان ت حالة سندابناء على

 )الصادرة، الملغاة، المستردة...الخ(

  الجارية ضمن األحداث بناء على

محدد )إصدارات، نطاق زمني 

 ت...الخ(ااسترداد

  األصول قصيرة األمد بناء على

 وطويلة األمد

  المحفظةبناء على وضع 

  الضمان نوع سندبناء على 

  فاصل استحقاق السند..الخبناء على 

التقارير  توليدمحاولة 

والخاصة  الشاملة

باستخدام البيانات التالية 

 كمعيار:

  حالة سندات

)الصادرة، الضمان 

الملغاة، 

 المستردة...الخ(

  األحداث بناء على

الجارية ضمن 

محدد نطاق زمني 

)إصدارات، 

 استردادات...الخ(

  األصول بناء على

قصيرة األمد 

 وطويلة األمد

  بناء على وضع
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 المحفظة

  نوع سندبناء على 

 مانالض

  فاصل بناء على

استحقاق السند... 

 الخ

التقارير معلومات كاملة  تقدميجب أن 

 وصحيحة

 التقارير وإعادة توليد

 الحسابات إجراء

يجب تطبيق هذا االختبار 

على التقارير التالية: 

 الدَّْينتقرير استحقاق 

)للدين التعاقدي 

والمسن د(، تقرير الرصيد 

القائم، تقرير 

 ...الخ(االستالم

يجب أن تظهر التقارير نفس المعلومات 

 الموجودة في التطبيق

من حيث مقارنة التقارير 

مع المعلومات تطابقها 

شاشات  المعروضةعلى

 التطبيق

يجب تطبيق هذا االختبار 

على التقارير التالية: 

 الدَّْينتقرير استحقاق 

)للدين التعاقدي والمسن د( 

وتقرير الرصيد القائم، 

 ...الخاالستالم وتقرير

مقارنة التقارير للتأكد من تطابق القيم المعروضة في أن تيجب 
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وتقرير الرصيد  الدَّْينتقرير استحقاق 

 القائم وتقرير األصول

 اتساقها

راً على إعداد يجب أن يكون النظام قاد 

الديون على أساس  التقارير عن مجموع

على  الدَّْينخدمة  توق عفردي وكلي مع 

الضمان الحالية القروض وسندات 

 والمستقبلية

محاولة إعداد مثل هذه 

 التقارير

التحقق من أن التقارير 

 الدَّْينتغطي عمليات 

 الموجودة والمتوقعة

التطبيق بشكل آلي التقارير  يول ديجب أن  

المالية اليومية على العقود "النشطة". كما 

اليدوي للتقارير وليد يجب أن يسمح بالت

 من أجل عقود محددة

التحقق من وجود 

التقارير اآللية لجميع 

العقود النشطة ومحاولة 

التقارير اليدوية  توليد

 لعقود محددة

 

اناتالنقل الصحيح للبي البيانات بين التطبيقات  يجب أن يكون نقل 

 و/أو مراحل المعالجة دقيقاً وكامالً 

 

محاكاة نقل للبيانات بين 

التطبيقات والتحقق من 

 دقة وشمولية البيانات

عن الرسائل المفيدة 

 مخرجاتال

عند الدخول إلى التطبيق، يجب أن 
 يعرض رسالة تتضمن المعلومات التالية:

  العقود المستحقة في األيام

 التاليةالخمسة 

  العقود ذات الدفعات المتأخرة

 لألقساط

  العقود ذات األقساط المدفوعة

 ً  جزئيا

  العقود ذات تواريخ الصرف

 المتأخرة

الدخول إلى التطبيق 

والتحقق من عرضه 

 الرسائلهذه لجميع 
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  العقود التي يكون تاريخ الصرف

النهائي لها بعد خمسة أيام، يجب 

أن يرسل التطبيق رسالة يومية 

أو حتى إلغاء  ،حتى يتم الصرف

الموعد أو تعديل  ،قيمة الصرف

 النهائي

يجب أن يقوم التطبيق باإلبالغ عن حالة 

" أو "تم حسابجاري الالحساب "عملية 

 الحساب"عملية إكمال 

طلب القيام بالحساب 

والتأكد من أن التطبيق 

يقوم باإلبالغ عن حالة 

 العملية

التقرير، يجب أن يقوم توليد في نهاية 

عن التطبيق بعرض رسالة لإلبالغ 

التقرير أو يقوم بعرض  اكتمال توليد

 التقرير المطلوب

طلب تقرير والتحقق من 

أن التطبيق يعرض 

إكمال العملية تعلن رسالة 

أو يعرض التقرير 

 المطلوب

يجب أن يبلغ التطبيق عن حالة التقارير 

 " التنفيذ"قيد التنفيذ" أو "تم ،مثل: ةالمعد  

إعداد تقرير والتحقق من 

أن التطبيق يبلغ عن حالة 

 العملية

في حال وجود أي تعديالت على نسب 

الفائدة، يجب أن يعرض التطبيق رسالة 

 تنبيه

تغيير نسب الفائدة والتأكد 

 من وجود رسالة تنبيه

قبل معالجة إلغاء أو استرداد سند ما، 

التطبيق أن يعرض شاشة يجب على 

بمعلومات السند التي تم حذفها أو 

استعادتها كي يستطيع المستخدم تأكيد 

 العملية

محاولة استعادة أو حذف 

سند والتأكد من أن 

التطبيق يعرض رسالة 

أنه يطلب تأكيد وتنبيه ، 

 العملية 
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 ة والمحاسبة: حالة البرازيل: تدقيقات الدَّْين العام التي تقوم بها األجهزة العليا للرقاب1الشكل 

لحكومة SIDالمدمج  الدَّْيننظام للرقابة والمحاسبة على المحكمة البرازيلية الذي أجرته التدقيق 

 3513البرازيل الفدرالية عام 

ق( المحلي،  الدَّْينإلى IDSالمدمج  الدَّْينباعتبار أنه يتم اختبار نظام  اختار فريق فقد المسن د )المور 

الخارجي )المورق  والتعاقدي(.  الدَّْينعمليات المتعلقة بإدارة اختبار الالتدقيق التركيز فقط على 

 كانت مالحظات ونتائج التدقيقات كالتالي:

 إستراتيجية نظام تقنية المعلومات واإلدارة العامة

وفر سيفإنه ل كامل، بشكSIDالمدمج  الدَّْينالتشغيل، ما أن ينتهي إعداد نظام دليل بحسب 

 الوظائف التالية:

ثة، سعر الوحدة، األصول )للديون التعاقدية المحد  االسمية مثل القيمة  ،أ( عدد متنوع من الحسابات

 وديون السندات(، التخطيط المالي للعقود، استحقاق وتسعير العقود والصكوك

 ونتائج الحساباتوالتقارير لتسجيل البيانات عمليات البحث ب( مجموعة متنوعة من 

 وعمليات أخرىالتحويل ج( العمليات المالية مثل إصدار الصكوك وسداد العقود واالسترداد و

 المختلفةاألعمال في وحدات إلى أقصى حد د( سجل المعلومات المستخدم 

أما فيما يتعلق بإستراتيجية نظام تقنية المعلومات واإلدارة العامة فإن المالحظات الرئيسة ونتائج 

 التدقيق كانت كالتالي:

  أنظمة استخداماً، وهي العام  الدَّْينأنظمة إدارة أكثر ليس هناك برنامج تدريب على

Seorfi  المدمج  الدَّْينونظامSID. 

  المدمج  الدَّْينالكامل لـنظام للتنفيذ ليس هناك تاريخ متوقعSID  المورق  الدَّْينبما في ذلك

 المحلي

  الفائدة معدالتوتغيير  ،وإبطال السداد ،والسداد ،تفعيل العقودبعض العمليات الهامة مثل، 

للموافقة أو حاجة تعالج من قبل شخص واحد فقط. ليس هناك  ،أو تغيير قيمة العقود

صاحب الصالحيات، وهو لمشورة ثانية في النظام. تعتمد سالمة العمليات فقط على كفاية 

 سؤولين. يثير قضية الفصل بين واجبات المالذي األمر 

  عدد العاملين نقص وهناك مشكلة أخرى بخصوص الفصل بين الواجبات، وهي أنه بسبب

يعملون أنفسهم الدَّْينموظفي مكتب إدارة ، فإن SIDالمدمج  الدَّْينتطوير برنامج نظام على 

 .باإلضافة إلى وظائفهم االعتياديةعلى تطوير البرنامج، 

  لكن  ،المالزمة لعمليات تقنية المعلومات مخاطرالعمليات للتقييم قابلية تعرض لقد اكتمل

 .لم يتم بعد مخاطرهذه الالحد من تقييم 
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 األمن وبيئة العمل ضوابط 

 فإن المالحظات الرئيسة ونتائج التدقيق كانت كالتالي: بضوابط األمن وبيئة العمل،بما يتعلق 

  كما أن لجنة أمن  ،بتعيين مدير ألمن المعلومات واالتصاالت الدَّْينلم يقم مكتب إدارة

 .لم تبدأ بالعمل بشكل فعال بعد ISالمعلومات المسؤولة عن تعيين مدير أمن المعلومات 

  تخطيط استمرارية األعماللم يتم االنتهاء من إعداد(BCP) ، مراجعة حالياً يتم بينما

 العام للتحضير لذلك التخطيط الدَّْينإدارة إجراءات العمل في 

  غير مستخدمين حسابات نشطة للوحظ من نتائج تحليالت فريق التدقيق وجود ثالثة

 ISO/IEC-11.2.1خاصة البند ،تقنية المعلومات الجيدةبممارسات يضر  مما محددين، 

لضمان مسؤولية كل مستخدم  ينمستخدمشخصية الالذي ينصح بتحديد 2005 :227002

 للنظام عن تصرفاته. 

  المدمج الدَّْيننظام على الرغم من أنه يجب تحديد الدخول إلىSID  الشهادة من خالل

رقم التعريف الوطني باستخدام فقط، وعلى الرغم من أن إمكانية الدخول  A3الرقمية 

 الدَّْيننظام تحليل قاعدة البيانات لمستخدمي فإن وكلمة السر هي إجراء استثنائي، 

لذلك اإلجراء للتوقف عن استخدام نهائي موعد تحديد عدم يشير إلى SIDالمدمج

 .االستثنائي

  المدمج  الدَّْينيشير تحليل قاعدة بيانات مستخدمي نظامSID  إخفاق عملية مراجعة إلى

 إلى النظام. المستخدمين دخول 

  ًلقاعدة اآللية في الصيانة اليومية الروتينية وجود إخفاقات اكتشف فريق التدقيق أيضا

 .SIDالمدمج  الدَّْينبيانات مستخدمي نظام 

  المدمج  الدَّْينال يقوم نظامSID ونتيجة لذلك ال تتبع تدقيق معظم عملياته، يبتدوين سجل

كما أنه ال  ،النظامالتي يول دها لنتائج التدقيق دورية بمراجعة  الدَّْينيقوم مكتب إدارة 

 .SIDالمدمج  الدَّْينيراقب العمليات في نظام 

  المدمج  الدَّْينال يتمتع نظامSID   النظام  بوظيفة تدقيق إلنشاء وتخزين وتحليل سجل

 .بشكل روتيني

 المرتبطة بمعظم األنظمة  بالتالي نتائجهاالحظ فريق التدقيق عدم وجود خطة االختبارات و

 .SIDالمدمج  الدَّْينو نظام  Seorfiونظام  الدَّْينرة المستخدمة من قبل مكتب إدا

  عمل يتحمل مسؤولية االستجابة لم يتلق فريق التدقيق تأكيداً على اإلنشاء الفعلي لفريق

رد على ومراجعة والاستالم مسؤولية ، بحيث يتمتع بفي شبكات الحاسوبلألحداث الواقعة 

 .نشاطات شبكات الحاسوباإلشعارات المتعلقة بالحوادث األمنية في 

  والتي تعتبر  ،تقنية المعلوماتالستمرارية خدمات الحظ فريق التدقيق عدم وجود خطة

تقنية جميع خدمات ستمرارية ضمان ا، بصورة مركزية، مبادرات تصفوثيقة رسمية 

 .التي تديرها الوكالة أو الوحدةالمعلومات 

 الضوابط التشغيلية والتوثيق
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 ط التشغيلية والتوثيق، كانت المالحظات الرئيسة ونتائج التدقيق كالتالي:فيما يتعلق بالضواب

 المدمج  الدَّْينلذلك فإن نظام  ،واجهة التواصل ليست ودودةSID  معرفة وجود يتطلب

 .المستخدم عن النظام لدىسابقة كبيرة 

  المدمج  الدَّْينلمستخدمي نظام دليل ليس هناكSID. 

  مما يمنع إعداد الحسابات والتقارير بشكل  ،المطلوبة متدنيةإن سرعة معالجة الحسابات

فيمكن أن تضعف هذه  ،مستخدمين للنظام في نفس الوقتوبما أنه يوجد عدة متزامن. 

النظر في ضرورة  الدَّْينالقضية كفاءة النظام. اقترح فريق التدقيق على مكتب إدارة 

 .النظاملدى معالجة طاقة التحسينات لزيادة إجراء 

 ضوابط التطبيق

بعد أن قام فريق التدقيق بإنجاز اختبارات ضوابط المدخالت والمعالجة والمخرجات على نظام 

 العام الخارجي، كانت نتائج التدقيق والمالحظات كالتالي: الدَّْينعلى  SIDالمدمج  الدَّْين

 العديد من رسائل الخطأ غير واضحة وفي بعض األحيان ال تظهر للمستخدم. 

  اختبارات ضوابط تطبيق المدخالت، وجد فريق التدقيق العديد من رسائل الخطأ خالل

 .التي لم تشرح سبب الخطأ

  التعاقدي الخارجي، وجد اختالف في  الدَّْينخالل اختبارات ضوابط تطبيق المعالجة في

إصدار لم تؤخذ بعين االعتبار عند  إبطالبسبب عملية قيم التقرير المالي للتدفق النقدي 

 بالذات.ذلك التقرير 

  ،فإن إذا كانت مدخالت البيانات غير صحيحة خالل اختبارات ضوابط تطبيق المخرجات

لكن التطبيق ال يحدد  ،التعاقدية كما هو متوقع الدَّْينال يقوم بإنشاء بعض تقارير التطبيق 

 .الخطأللمستخدم ماهية 

 التعاقدي  الدَّْينتم تحديد األخطاء في تقارير  ،خالل اختبارات ضوابط تطبيق المخرجات

 .مؤشرات قديمةالنظام لبسبب استخدام 

  التعاقدية بمعلومات غير كاملة الدَّْينتم إصدار بعض تقارير. 

 توصيات

الخزينة إلى أمانة مع أخذ نتائج التدقيق والمالحظات المسجلة بعين االعتبار، قدم فريق التدقيق

بعض التوصيات لتطوير خطة عمل في تسعين يوماً، تتضمن الجدول الزمني لتنفيذ  ةالوطني

 التالي:

 المدمج  الدَّْينكامل لـنظام التنفيذ لوضع تاريخ متوقع لSID  ق  الدَّْينتتضمن المور 

 .المحلي

 تعيين مدير أمن المعلومات واالتصاالت ولجنة أمن المعلومات. 

  ألعمالالستمرارية اتشكيل خطة. 

  نشاطات تقنية المعلوماتالستمرارية تشكيل خطة. 
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 تشكيل فريق لمعالجة االستجابة للحوادث في شبكات الحاسوب. 

  تقنية المعلوماتالتشغيلية الخاصة بمخاطر الحد من التقييم والإنجاز. 

  المدمج  الدَّْينمراجعة الصيانة اليومية الروتينية لقاعدة بيانات مستخدمي نظامSID 

  المدمج  الدَّْينمراجعة دخول مستخدمي نظام عملية فحصSID. 

  السماح بوجود حسابات مستخدمين غير محددين مراجعة عمليةgenericusers  لنظام

 .SIDالمدمج  الدَّْين

  الدَّْيننظام يول دها التدقيق التي الدورية لسجالت تتبع مراجعة للقيام بتحديد إجراءات 

 SIDالمدمج

  المدمجنظام الدَّْين أن يوفرSID  لسجل التطبيقعملية حفظ. 

  المدمج  الدَّْيننظام التي يول دها خطأ المراجعة رسائلSID 

  المدمج  الدَّْينمستخدمي نظام دليل تطويرSID 

  المدمج  الدَّْينالتقارير الخاصة بـنظام إصدار منهجمراجعةSID 
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 العليا للرقابة والمحاسبة: حالة مولدوفا: تدقيقات الدَّْين العام التي تقوم بها األجهزة 2الشكل 

 

 محكمة الحسابات في جمهورية مولدوفاالتطبيق الذي أجرته تقييم ضوابط 

تقوم ، والتيكافيةضوابط مدمجة DMFASوالتحليل المالي  الدَّْينيتضمن تطبيق نظام إدارة 

بالتحقق آلياً من إدخال البيانات بشكل دقيق ليتم التصديق عليها، إال أن هناك بعض المظاهر التي 

ويجب إزالتها: يملك المشغلون إمكانية إدخال البيانات في مصنفات النظام وفي جداول تدعو للقلق 

 ها.أو حذفيالت تكرار التسجمن خالل  تهاوسالم ة البياناتالنظام األخرى مما قد يؤثر على دق

إدخال وتغيير وحذف البيانات في في المشغلين تقييد حق إمكانية النظر في :13التوصية رقم 

إضافة إمكانية التعرف أو ، DMFASوالتحليل المالي  الدَّْينمصنف قاعدة البيانات لنظام إدارة 

 خاطئة.لها بصورة البيانات أو إدخالتجنب تكرار هذه العمليات على أمثال 

والتحليل  الدَّْينباإلضافة إلى التقارير المعيارية الموجودة في تطبيق نظام إدارة 

تتضمن ،وفي تطبيق "إكسل"عامة ، تم تطوير عدد كبير من التقارير ذات صفة DMFASالمالي

التقارير مستخدمة بانتظام. ومعظم التقارير المطلوبة أنواع المطلوبة. ليست كل  الجوانبمعظم 

بشكل يدوي من معينة يتم توليدها باستخدام برنامج "إكسل". إال أن هناك تقارير  يتم إعدادها

من تقارير أخرى. ما يثير القلق هو كيفية تجديد البيانات في تقارير "إكسل". تؤخذ البيانات التي 

أن كما بشري. العامل الإن  إعداد التقارير هو إجراء معقد جداً يمكن أن يتأثر بشكل شديد بسبب 

، وقد تحصل هذه األخطاء في تقارير ملخصة هامة والتي إذنة يمكن تعديلها دون التقارير المعد  

 العام.  الدَّْينوتمثل النتيجة الرئيسة لنشاط قسم تتمتع بأعلى مستوى أمني يجب أن 

ونتيجة لذلك، فإن بعض العيوب الصغيرة يمكن أن تؤثر بشكل حساس على مصداقية ودقة 

 العام. الدَّْينارير هامة متعلقةبنشاط قسم تقفي  البيانات

 التي يتم توليدها.عملية تعديل التقارير تحسين أو أتمتةفي إمكانية النظر :13التوصية رقم 

يمكن .كما العامل البشري وبدون اللجوء إلى بشكل آليالملخصات وتحديد إمكانية إعداد تقارير 

 .3.5إلى النسخة لتفكير في إمكانية االنتقال انتهاز الفرصة ل
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