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دراسات في
االتجاهـات الحديثـة فـي
المراجعة والرقـابة
تقــــــــــــــدٌم عـــام
تعتبر المراجعة والرقابة من العلوم االجتماعٌة والتً تتأثرر بأالترٌرات
المحٌطة بالمجتمع  ،سواء كانت ترٌأرات فكرٌأة أو رقافٌأة أو اجتماعٌأة أو
سٌاسأأٌة أو تقنٌأأة أو عالمٌأأة  ،وتأأرا الترٌأأرات تأأورر بيأأكل ملحأأوظ علأأً
منهجٌأأة المراجعأأة والرقابأأة وأسسأأها ومعاٌٌرتأأا وأسأأالٌبها و جراءاتهأأا ،
ومن رم ٌجب علأً المراجأع والمراقأب الأدايلً واليأارجً أن ٌكأون علأً
علأأم ودراٌأأة بأأالتطورات الحدٌرأأة فأأً المجتمأأع وٌواكبهأأا  ،كمأأا ٌجأأب مأأن
ناحٌة أيري أن ٌستفٌد من تلك المترٌرات فً تطوٌر أدائه وتحسٌنه حتى
ٌقدم يدمة رات جودة متمٌزة ونفع كبٌر وال سأٌما فأً ظأل النظأام العأالمً
الجدٌد واتفاقٌة الجات .
ومأأأن أتأأأم تلأأأك التطأأأورات المعاصأأأرة الحدٌرأأأة فأأأً عأأأالم المراجعأأأة
والرقابأأأة ل التيأأأرٌل االلكترونأأأً للبٌانأأأات وتقنٌأأأة صأأأناعة المعلومأأأات ،
واسأأتيدام ااسأأالٌب الرٌاوأأٌة واةحصأأائٌة فأأً ايتٌأأار وتقأأوٌم العٌنأأة ،
والجأأأودة اليأأأاملة ليدمأأأة المراجعأأأة والرقابأأأة  ،واالسأأأتفادة مأأأن يأأأبكات
المعلومأأأأات العالمٌأأأأة واةقلٌمٌأأأأة فأأأأً توصأأأأٌل المعلومأأأأات  ،واالتتمأأأأام
بالجوانب الدٌنٌة واايالقٌة والسلوكٌة وتطبٌقات أسس ومعاٌٌر المراجعة
فً مجال المسئولٌة االجتماعٌة والبٌئٌة والقومٌة  ،وأرر العولمأة والجأات
علً المراجعة والرقابة .
وٌحتوي ترا الكتاب علً مجموعة من الدراسات المتقدمأة والمتعمقأة
فً مجال االتجاتات الحدٌرة فً المراجعة والرقابة السابق اةيارة لٌهأا ،

وتأأً تناسأأب طأأالب العلأأم فأأً كلٌأأات التجأأارة ومأأا فأأً حكمهأأم والبأأاحرٌن
والمهنٌٌن فً ترا الحقل .
ومن أتم الموووعات التً ٌحتوٌها ترا الكتأاب فأً تأرا المرحلأة مأا
ٌلً [ * ] لــ
 1ــ المراجعة والرقابة فً ظل التيرٌل االلكترونً للبٌانات  ،وأرر يأبكات
االتصال العالمٌة والمحلٌة علً المراجعة والرقابة ومجاالت االسأتفادة
منها .
 4ـأأـ اسأأتيدام أسأألوب العٌنأأات اةحصأأائٌة فأأً مجأأال ايتٌأأار العٌنأأات فأأً
المراجعة .
 3ــ أرر النظام العالمً الجدٌد [ العولمة ]  ،واتفاقٌة الجات علً
المراجعة .
ولقأد بأرلت مأا فأً وسأأعً أن تكأون طرٌقأة العأرم مبسأطة ومٌسأأرة
لتتناسأأب مأأع احتٌاجأأات طأأالب العلأأم والباحأأ مأأن ناحٌأأة  ،واحتٌاجأأات
الميترلٌن بالمهنة من ناحٌة أيري  ،وأدعو هللا سبحانه وتعأالً أن ٌكأون
ترا الكتاب نافعا ً  ،وتو ولً التوفٌق .
القأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاترة يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعبان 1242تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأـ
المولف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ * ] ــ ن ياء هللا عز وجل سوف تواف مووأوعات أيأري فأً طبعأات
تالٌة .

الفصــل األول

المراجعة والرقابة الدايلٌة واليارجٌة فً ظل
التيرٌل االلكترونً للبٌانات
تقـــــــــدٌم
لقأأد أرأأرت التطأأورات السأأرٌعة المتالحقأأة فأأً تكنولوجٌأأا المعلومأأات
باستيدام الحاسبات اةلكترونٌة علً النظم اةدارٌة والمحاسبٌة بالمنيأتت
واليأأأركات وهٌرتأأأا  ،ولقأأأد اسأأأتتبع تأأأرا ترٌٌأأأراً جوترٌأأأا ً فأأأً منهجٌأأأة
وأسأأالٌب ونظأأم المراجعأأة والرقابأأة الدايلٌأأة واليارجٌأأة  ،كمأأا أرأأر تأأرا
بأأأأدورا علأأأأً التكأأأأوٌن الييصأأأأً والتثتٌأأأأل العلمأأأأً والعملأأأأً للمراجأأأأع
والمراقب بالمقارنة عما كان علٌه اامر فً ظل التيرٌل الٌدوي التقلٌأدي
للبٌانات
وٌيتص ترا الفصل بدراسة أرر استيدام تكنولوجٌا المعلومأات علأً
المراجعأأأة والرقابأأأة الدايلٌأأأة واليارجٌأأأة بصأأأفة عامأأأة وعلأأأً ومفأأأاتٌم
ومعأأأاٌٌر وأسأأأالٌب المراجعأأأة والرقابأأأة و جراءاتهأأأا بصأأأفة ياصأأأة  ،مأأأع
اةيارة لً مجاالت االستفادة من يبكات المعلومات فً مجال المراجعة .
ولقد يطط ترا الفصل بحٌ ٌقع فً رالرة مباح نظمأت علأً النحأو
اآلتً لــ
المبح ااول ل أرر است يدم الحاسبات االلكترونً علً المحاسبة والمراجعة
المبح الرانً ل المراجعة الدايلٌة فً ظل التيرٌل االلكترونً للبٌانات .
المبح الرال ل المراجعة اليارجٌة فً ظل التيرٌل االلكترونً للبٌانات .
المبح الرابع ل أرر يبكات المعلومات علً المراجعة .

المبحـث األول
أرر استيدام الحاسبات اةلكترونٌة علً
المحاسبة والمراجعة
[ عمومٌات ]
تمهيــد

ٌيأأأأتص تأأأأرا المبحأأأأ بدراسأأأأة أرأأأأر اسأأأأتيدام أسأأأأالٌب تكنولوجٌأأأأا
المعلومات علً عناصأر النظأام المحاسأبً وعلأً اةجأراءات المحاسأبٌة ،
وكرلك علً المراجعة .

[  1ـأأـ  ] 1ـأأـ أرأأر اسأأتيدام الحاسأأبات اةلكترونٌأأة علأأً عناصأأر
النظام المحاسبً .
لقد ترتأب علأً اسأتيدام الحاسأبات اةلكترونٌأة فأً مجأال المحاسأبة
ترٌٌراً فً معظم عناصر النظام المحاسبً علً النحو التالً لـ
 ]1ــ المستندات والدورة المسأتندٌة ل أيأرت المسأتندات يأكل بطاقأات رات
أحجأأام وأيأأكال معٌنأأة حتأأى ٌسأأهل ديأأال مأأا بهأأا مأأن بٌانأأات لأأً
الكمبٌأأوتر كمأأا حأأد ترٌأأراً فأأً مسأأار الأأدورات المسأأتندٌة حٌأ ٌأأتم
استيدام المستندات فً التسجٌل فً دفاتر الٌومٌة ودفاتر ااستار فً
أن واحد أو فً دفاتر ااستار قبل دفأاتر الٌومٌأة وتأرا ٌعنأً ايتصأار
فً الدورة المستندٌة .

 ]4ـأأـ الأأدفاتر والسجأأـالت ل مأن ناحٌأأة تصأأمٌم الأأدفاتر والسأأجالت لقأأد تأأم
االسترناء عن معظم الدفاتر والسجالت وأصبحت دايل الكمبٌأوتر فأً
يكل ملفات  ،كما ترٌرت وسائل حفظ البٌانات والمعلومات فقأد تطلأب
اامر استيدام الحاسبات اةلكترونٌة أن تكون صفحات تأرا الأدفاتر
والسأأجالت فأأً يأأكل ملفأأات دايأأل الكمبٌأأوتر بحٌأأ تحتأأوي علأأً
أعمدة أو يانات متتالٌأة ةربأات القأٌم المدٌنأة والدائنأة والرصأٌد بأدالً
من أن تثير يكل حرف [  ] Tكما تو الووع فً النظام الٌدوي .
 ]3ــ القوائم والتقارٌر ل بيصوص القوائم المالٌة والتقارٌر نجأد أن معظأم
المسأأتوٌات اةدارٌأأة تعتبأأر ميرجأأات الحاسأأبات اةلكترونٌأأة بمرابأأة
قوائم وتقأارٌر ٌمكأن االسأتعانة بهأا فأً اتيأار القأرارات اةدارٌأة كمأا
تعتأرف بهأأا بعأم الجهأأات اليارجٌأة مرأأل البنأوك كثسأأاس للمحاسأأبة
والمناقية  ،ومأن ناحٌأة أيأري فقأد أرأر اسأتيدام تلأك الوسأائل علأً

دورٌأأة التقأأارٌر ر أصأأبحت تعأأد علأأً فتأأرات متقاربأأة وتأأرا سأأاعد
اةدارة فً حل المياكل اةدارٌة بسرعة وفً الوقت المناسب .
 ] 2ـأأأأـ دلٌأأأأل الحسأأأأابات ل تأأأأثرر دلٌأأأأل الحسأأأأابات باسأأأأتيدام الوسأأأأائل
اةلٌكترونٌأأأة ر ٌحتأأأوي علأأأً كأأأود لكافأأأة الحسأأأابات حٌأأأ تسأأأتيدم
طرٌقة الرموز بدالً من ااسماء اةنيائٌة الوصفٌة .

[  1ــ  ] 4ــ أرر اسأتيدام الحاسأبات اةلكترونٌأة علأً اةجأراءات
المحاسبٌة .
لقأأد ترتأأب علأأً اسأأتيدام الحاسأأبات اةلكترونٌأأة فأأً مجأأال التنظأأٌم
المحاسبً تثرٌراً كبٌراً علً طبٌعٌأة العملٌأات المحاسأبٌة  ،مأن تأرا اآلرأار
ما ٌلً لــ
أو الً ل ٌقتصر دور المحاسب علً ما ٌلً لـ

أ ــ تجمٌع المستندات التً تتومن البٌانات .
ب ــ عداد البٌانات بطرٌقة مالئمة لإلديال فً الكمبٌوتر .
جـ ــ االستعانة بيبرة ميرلً البٌانات فً كتابة برامج الكمبٌوتر .
د ـأأـ تفسأأٌر المعلومأأات اليارجأأة مأأن الكمبٌ أوتر لٌسأأهل فأأً وأأوئها اتيأأار
القرارات الميتلفة
رانٌا ً ل ٌقتصر دور الكمبٌوتر وملحقاته علً ما ٌلً ل ـ

أ ـأأـ تسأأجٌل البٌانأأات مأأن وسأأائل ديالهأأا لأأً الكمبٌأأوتر فأأً ملفأأات معٌنأأة
لحٌن تيرٌلها طبقا ً للبرنامج .
ب ــ تبوٌب وتصأنٌف وتحلٌأل البٌانأات حسأب التعلٌمأات وااوامأر الأواردة
فأأً البرنأأامج  ،وٌقأأوم بهأأرا العملٌأأة الكمبٌأأوتر راتأأه بواسأأطة وحداتأأه
الميتلفة .
رالرا ً ل مركزٌة حفظ المستندات بعد اةديال بدالً مأن أنهأا كانأت مبعرأرة فأً
كل قسم من أقسام المنيثة .

رابع أا ً ل ٌأأتم التسأأجٌل فأأً دفأأاتر الٌومٌأأة والترحٌأأل لأأً الحسأأابات بأأدفتر
ااستار بعملٌة واحأدة  ،وتأرا ٌأوفر الوقأت وٌقلأل مأن فرصأة اليطأث
فوالً عن أنه ٌودي لً ايتصار بعم المراحأل فأً دورة العملٌأات
المحاسبٌة .
يامسا ً ل اتساع نطاق تحلٌل البٌانات  ،فبعد أن كان التحلٌل ٌأتم علأً نطأاق
وأأأأٌق وباسأأأأتيدام ااسأأأأالٌب التقلٌدٌأأأأة ٌ ،مكأأأأن بعأأأأد اسأأأأتيدام
الحاسبات اةلكترونٌة  ،أن ٌتم التحلٌل علً نطاق واسع وبطرٌقأة
علمٌة وباستيدام أسالٌب بحو العملٌات .
سادسا ً ل حٌ ترٌٌأر ملحأوظ فأً أسألوب عأرم النتأائج والمعلومأات حٌأ
أصأأأبحت ميرجأأأات الكمبٌأأأوتر تسأأأتيدم كتقأأأارٌر ويصوصأأأا ً بعأأأد
تطوٌر وحدة الميرجات وتزوٌدتا بوحدات ةعداد الرسوم البٌانٌأة
والتحبٌر .
وفأأً الصأأفحة التالٌأأة يرٌطأأة بٌانٌأأة تووأأا كأأل مأأن دور المحاسأأب
والكمبٌوتر فً ظل التيرٌل اةلكترونً للنظام المحاسبً .

التصــوٌر البٌانً
للتيرٌل االلكترونً للنظام المحاسبً
دور المحاسب ل  1ــ تجمٌع البٌانات

 2ــ تفسٌر النتائج اليارجة .

التررٌة العكسٌة بالمعلومات

مرحلة عداد
البٌانات

وحـــدات
المديـــالت

مرحلة تيرٌل
البٌانات

وحدات
العملٌات
اةنتاجٌة

مرحلة عرم
وتفسٌر
البٌانات
وحــدات
الميــــرجات

التررٌة العكسٌة بالمعلومات

 4ــ ديال البٌانات  5ــ أو عادة عرم
ميرجات المحاسبة
بطرٌقة تناسب لإلدارة .

جراءا
ت
المحاس
بة
تٌكل
نظام
الحاسب
العلمً

دور المحاسب فً ظل التيرٌل االلكترونً للنظام المحاسبً.
ٌتمرل ترا الدور فً اآلتً لــ
 1ــ تجمٌع البٌانات .
 4ــ ديال البٌانات .
 3ــ المياركة فً ووع برنامج الكمبٌوتر .
 2ــ تفسٌر النتائج اليارجة .
 5ــ أو عادة عرم ميرجات المحاسبة بطرٌقة تناسب لإلدارة
.
دور الكمبٌوتر فً تيرٌل النظام المحاسبً ل ٌتمرل ترا الدور فً اآلتً لـ
 1ــ استقبال البٌانات العلمً
 4ـأأـ تبوٌأأب ن تصأأنٌف تحمٌأأل البٌانأأات حسأأب التعلٌمأأات الأأواردة
بالبرنامج .
 3ــ تيزٌن البٌانات وتيرٌل البٌانات .

[  1ـأأـ  ] 3ـأأـ أرأأر اسأأتيدام الحاسأأبات اةلكترونٌأأة علأأً مفأأاتٌم
وأسالٌب المحاسبة .
لقأأد فأأتا اسأأتيدام الحاسأأبات اةلكترونٌأأة فأأً مجأأال المحاسأأبة أفاق أا ً
جدٌدة  ،وظهور مفاتٌم جدٌدة من أتمها ما ٌلً لــ
 #ــ مفهوم النمارج .
 #ــ مفهوم التجارب .
 #ــ مفهوم البٌانات والمعلومات متعددة ااهرام .
 #ــ مفهوم التيرٌل الفوري للبٌانات .
 #ــ مفهوم اليمولٌة عند دراسة الميكلة .
 #ــ مفهوم التكامل والتنسٌق .
 #ــ مفهوم تحلٌل النظم ودراسة سلوكها .

كمأأا كأأان السأأتيدام الحاسأأبات اةلكترونٌأأة فأأً مجأأال المحاسأأبة دوراً
تاما ً فً تطوٌر أسالٌبها حٌ استيدمت أسالٌب حدٌرة نأركر منهأا مأا ٌلأً
لــ
 1ـأأأـ أسأأألوب التيأأأرٌل االلكترونأأأً فأأأً مجأأأال تحلٌأأأل وحفأأأظ واسأأأترجاع
البٌانات والمعلومات ان ااسالٌب الٌدوٌة لم تصبا مناسأبة فأً حالأة
حجم ااعمال الكبٌرة .
 4ــ ااسالٌب الرٌاوٌة واةحصأائٌة والهندسأٌة فأً مجأال تحلٌأل البٌانأات
وترا لم ٌكن ممكنا بدون استيدام الحاسب االلكترونً .
 3ـأأـ أسأأالٌب نظرٌأأة الأأنظم فأأً مجأأال تصأأمٌم الأأنظم المحاسأأبٌة ودراسأأة
سلوكها يالل الزمن وتصمٌم السٌاسات المالٌة واةدارٌة .
 2ــ كما اتسع نطاق المحاسبة وتطورات أهراوأها لتيأمل تقأدٌم البٌانأات
ومعلومأأأات احتمالٌأأأة عأأأن الميأأأكلة تحأأأت ظأأأروف ميتلفأأأة و تحأأأت
سٌاسات بدٌلأة بدرجأة الدقأة المطلوبأة وفأً الوقأت المناسأب  ،ورلأك
باستيدام أسالٌب المحاكاة واالحتماالت .

[  1ـأأـ  ] 2ـأأـ مجأأاالت اسأأتيدام الحاسأأبات اةلكترونٌأأة فأأً مجأأال
المحاسبة .
لقأأد أمكأأن اسأأتيدام مكانٌأأات الحاسأأبات اةلكترونٌأأة فأأً العدٌأأد مأأن
مجاالت المحاسبة من أتمها ما ٌلً ل ــ
أو الً ل تنفٌر بعم جراءات المحاسبة مرل ل ـ

 #ــ ربات ااحدا والصفقات المالٌة فً دفاتر الٌومٌة .
 #ــ الترحٌل لً الحسابات فً دفأاتر ااسأتار واسأتيراج مأوازٌن
المراجعة .
 #ــ عداد القوائم المالٌأة والتقأارٌر الدورٌأة مرأل ل قائمأة المركأز
المالً  ،وقائمة الدايل  ،وقائمة التدفقات النقدٌة .

رانٌا ً ل اةربات فً بعم السجالت اةحصائٌة مرل ل

 #ــ سجل ااصول الرابتة .
 #ــ سجل العاملٌن والموظفٌن .
 #ــ كيوف ااجور والمرتبات .
 #ــ سجل الموردٌن والمصدرٌن .
 #ــ سجالت الميازن .
رالرا ً ل تيزٌن وتحلٌل البٌانات لتساعد فً اتيار القرارات مرل ل

 #ـأأـ التسأأعٌر تحأأت عأأدة ظأأروف ميتلفأأة وأرأأر رلأأك علأأً ربحٌأأة
اليركة .
 #ــ دارة الميازن وتحدٌد نقطة وكمٌة اليراء .
 #ــ تحلٌل تكلفة العمالة علً ااقسام وعلً العملٌات اايري .
 #ــ تحلٌل انحرافات التكالٌف .
 #ــ تحلٌأل نقطأة التعأادل فأً حالأة أن اليأركة تنأتج وتأوزع عأدة
منتجات .
 #ــ تحمٌل التكالٌف هٌر المبايرة .
 #ــ تحدٌد أقساط االستهالك .
 #ــ تحلٌل القوائم المالٌة .
 #ــ دارة التدفقات النقدٌة باستيدام بحو العملٌات .
رابع أا ً ل تيأأزٌن البٌانأأات والمعلومأأات المحاسأأبٌة والتعامأأل مأأع يأأبكات المعلومأأات
المحلٌة والعالمٌة ولنا عودة لمناقيتها تفصٌ الً .

[  1ـأأأـ  ] 5ـأأأـ أرأأأر التيأأأرٌل االلكترونأأأً للبٌانأأأات علأأأً
المراجعة بصفة عامة .
ترتبط المراجعأة بالمحاسأبة ارتباطأا ورٌقأا  ،فأثي ترٌٌأر فأً حأداتما
سأأوف ٌأأورر علأأً اآليأأر  ،ومأأن رأأم لقأأد أرأأر التيأأرٌل االلكترونأأً للنظأأام
المحاسبً علً أهرام ومنهجٌة ومعأاٌٌر وأسأالٌب و جأراءات المراجعأة
بيأأأكل ملحأأأوظ  ،ولقأأأد تنأأأاول علمأأأاء المحاسأأأبة والمراجعأأأة والمنظمأأأات

المهنٌة المعنٌة برلك  ،وصدرت العدٌد من القرارات والتوصٌات والمعاٌٌر
التً تعٌن المراجعٌن فً ترا الصدد .
وسوف نتنأاول فأً تأرا البنأد  ،أتأم معأالم تأرا التأثرٌر كمقدمأة لبٌأان
اةجأأأراءات العملٌأأأأة للمراجعأأأة الدايلٌأأأأة واليارجٌأأأأة فأأأً ظأأأأل التيأأأأرٌل
االلكترونً للبٌانات .

[  1ــ  ] 6ــ أرر التيأرٌل االلكترونأً للبٌانأات علأً أتأداف
المراجعة .
ال تيتلف أتداف المراجعة فً ظل التيرٌل االلكترونً للبٌانات عنهأا
فً ظل التيرٌل الٌدوي  ،والتً تتمرل فً اآلتً لـ
 1ــ االطمئنان علً سالمة ودقة البٌانات الدايلة والمعلومات اليارجة .
 4ــ سالمة النظم المحاسبٌة والمالٌة وكفاءتها فً تيرٌل البٌانات .
 3ـأأـ المحافظأأة علأأً الموجأأودات بطرٌقأأة سأألٌمة واالطمئنأأان مأأن كفأأاءة
تيرٌلها .
 2ــ مدي فعلٌة نظم الوبط الدايلً .
 5ـأأأـ مأأأدي سأأأالمة وفاعلٌأأأة اليطأأأط وبٌأأأان مأأأدي االلتزامأأأات بالسٌاسأأأات
والبرامج لتحقٌق أتداف المنيثة .
 6ــ تقوٌم ااداء وتقدٌم التوصٌات واةريادات للتطوٌر لً ااحسن .
ولكأأأن ٌمكأأأن التثكٌأأأد علأأأً أن التيأأأرٌل االلكترونأأأً للبٌانأأأات سأأأاعد
المراجع علً تحقٌق ااتداف السابقة بطرٌقة أفول  ،وترا ٌحقأق المزاٌأا
اآلتٌة لـ
[ أ ] ــ ٌُم ِّكن سرعة اةربات من يراج المعلومأات المالٌأة وهٌأر المالٌأة ،
وترا ٌظهر اايطأاء بسأرعة وٌمكأن مأن فورٌأة التصأوٌب بالمقارنأة
بالتيرٌل الٌدوي .
[ ب ] ــ ٌساعد التيرٌل االلكترونً للبٌانات المراجع من استيدام أسأالٌب
التحلٌل بالمقارنات والنسب وٌستيرج مويرات ومعالم تسأاعد فأً
المراقبة وتقوٌم ااداء بسرعة .
[ جأأـ ] ـأأـ ٌسأأاعد التيأأرٌل االلكترونأأً للبٌانأأات المراجأأع والمراقأأب مأأن
تطبٌأأق نظأأام يأأبكة المعلومأأات الدايلأأة [  ] Inter – Netويأأبكة

[  ] Inter – netفً الرقابة علً فأروع
المعلومات اليارجٌة
المنيثة الدايلٌة واليارجٌة .
[ د ] ــ ٌمكن المراجع من استيدام أسالٌب بحو العملٌأات المتطأورة فأً
التحلٌل والتقوٌم وفً عرم التقارٌر من أتمها ما ٌلً ل ـ
[ . ] Statistical Analysis
ــ التحلٌل اةحصائً
[ . ] Cybernetics
ــ وسائل الوبط والتحكم الراتً
[ . ] Statistical Sampling
ــ أسلوب المعاٌنة اةحصائٌة
[ . ] System Analysis
ــ أسلوب تحلٌل النظم
[ تأأأـ ] ـأأأـ ٌسأأأاعد التيأأأرٌل االلكترونأأأً مأأأن سأأأرعة اسأأأترجاع البٌانأأأات
والمعلومأأات الميزنأأة دايأأأل راكأأرة الكمبٌأأأوتر أو علأأً الدٌسأأأكات
ونحوتا وترا ٌمكنه من عادة النظر فً بعم المالحظات .
[ و ] ــ استيدام المراجع مكانٌات الكمبٌوتر فأً تنفٌأر عملٌأات المراجعأة
مأأن يأأالل ووأأع بأأرامج مراجعأأة ٌطلأأق علٌهأأا [ بأأرامج الحاسأأب
االلكترونأأً للمراجعأأة ] وقأأد تكأأون بأأرامج جأأاتزة أو معأأدة لرأأرم
محأأدد بعٌنأأه  ،أو بأأرامج عامأأة  ،ولنأأا عأأودة لمناقيأأة رلأأك تفصأأٌالً
فٌما بعد .

[  1ــ  ] 7ــ أرر التيرٌل االلكترونً للبٌانأات علأً منهجٌأة
المراجعة .
ٌبرز أرر التيرٌل االلكترونً للبٌانات من منهجٌة المراجعة والرقابأة
فً النواحً اآلتٌة لــ
[  ] 1ــ ترٌٌر فً معرفة [ التثتٌل العلمأى والعملأً ] المراجأع حٌأ ٌجأب
أن ٌكون علً دراٌة ويبرة مقبولة باآلتً لــ
 #ــ أساسٌات الحاسبات اةلكترونٌة .
 #ــ أساسٌات وسائل ديال البٌانات لً الكمبٌوتر .
 #ــ أساسٌات برامج الكمبٌوتر المتداولة ولراتها .
 #ــ أساسٌات تفسٌر المعلومات اليارجة .

[  ] 4ـأأـ التيطأأٌط الأأدقٌق اليأأامل لعملٌأأات المراجعأأة والرقابأأة باسأأتيدام
مكانٌات الكمبٌوتر ومتابعة التنفٌر أوالً بثول .
[  ] 3ـأأـ ترٌأأر واوأأا وملمأأوس فأأً ووأأع بأأرامج و جأأراءات المراجعأأة
والرقابة حٌ ٌتم التركٌز علً ما ٌلً لــ
 #ــ المراجعة السابقة علً المديالت الأواردة بالمسأتندات ومأا
فً حكمها .
 #ـأأأـ المراجعأأأة علأأأً المأأأديالت مأأأن البٌانأأأات لالطمئنأأأان مأأأن
سالمتها .
 #ــ المراجعة علً بأرامج الكمبٌأوتر التأً تتوأمن لٌأة تيأرٌل
البٌانات .
 #ــ االطمئنان من سالمة أجهزة الكمبٌوتر المستيدمة .
 #ــ المراجعة علً المعلومات اليارجة .
[  ] 2ــ ترٌر فً أدلة اةربات التً تعاون فً التحقق مأن صأحة البٌانأات ،
باةوافة لً اادلة التقلٌدٌة  ،وٌمكأن اسأتيدام أدلأة مسأتحدرة مرأل
لــ
 #ــ أدلة الوبط والتحكم الراتً .
 #ــ أدلة المطابقة الراتٌة .
 #ــ أدلة البٌانات والمعلومات اليارة هٌر العادٌة .
 #ــ أدلة التحلٌل المتعدد الجوانب والنواحً والمفاتٌم .
 #ــ أدلة الحدود .
[  ] 5ــ ترٌر فً دورٌة تقارٌر المراجعة والرقابأة  ،حٌأ ٌأودي اسأتيدام
التيأأرٌل االلكترونأأً للبٌانأأات لأً تقصأأٌر فتأأرة عأأداد وتقأأدٌر تلأأك
التقارٌر واستيدام وسائل العرم واةفصاح الحدٌرة فً رلك .

[  1ــ  ] 8ــ أرر التيأرٌل االلكترونأً للبٌانأات علأً معأاٌٌر
المراجعة .

لقأأد ترتأأب علأأً التيأأرٌل االلكترونأأً للبٌانأأات الحاجأأة لأأً معأأاٌٌر
مراجعة تتالءم مع رلك  ،بجانب المعاٌٌر العامأة التأً تريأد المراجأع فأً
تنفٌر عملٌات المراجعة بدرجة عالٌة من الكفاءة والدقة والعناٌة .
ولقأأد اقتأأرح أحأأد المأأراجعٌن طأأاراً عام أا ً لمعأأاٌٌر المراجعأأة فأأً ظأأل
التيرٌل االلكترونً للبٌانات علً النحو التالً [  ] 1ل ــ
المجموعة ااولً ل المعاٌٌر العامة وتتومن ما ٌلً لــ

المعٌار ااول ل التثتٌل العلمً والتدرٌب واليبرة .
المعٌار الرانً ل االستقالل المهنً والفنً للمراجع .
المعٌار الرال ل برل العناٌة المهنٌة المتيصصة المناسبة .
المجموعة الرانٌة ل معاٌٌر الفحص الفنً والعمل المٌدانً  ،وتتومن ما ٌلً ل

المعٌار الرابع ل فحص مركز الحاسب االلكترونً .
المعٌار اليامس ل التثكد من صحة وسالمة ايتبارات المراجعة .
المعٌأأأأار السأأأأادس ل تقٌأأأأٌم مأأأأدي مكانٌأأأأة االعتمأأأأاد علأأأأً الأأأأنظم
اةلكترونٌة القائمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[  ]1ــ لمزٌد من التفصٌل ٌرجع لً لــ
 #ـأأـ د  .بأأراتٌم الصأأعٌدي  ،ط اةطأأار العأأام لمعأأاٌٌر مراجعأأة اانظمأأة اةلكترونٌأأة
المتكاملة للمعلومات ط  ،المجلة العلمٌة لالقتصاد والتجارة  ،جامعة عٌن يأمس
 ،العدد الرانً 1986م الصفحات من  126لً . 137
 #ـأأـ د  .سأأمٌر أبأأو هاٌأأة  ،ط االتجاتأأات الحدٌرأأة فأأً الرقابأأة والمراجعأأة لأنظمأأة
اةلكترونٌة للمعلومات ط  ،مركز توزٌع الكتب  ،تجارة اازتر 1991 ،م .
المجموعة الرالرة ل معاٌٌر مراجعة عناصر النظام  ،وتتومن ما ٌلً لـ

المعٌار السابع ل أبعاد مراجعة عناصر المديالت .
المعٌار الرامن ل أبعاد مراجعة برامج الكمبٌوتر .
المعٌار التاسع ل أبعاد مراجعة طرق و جراءات تيرٌل البٌانات .
المعٌار العاير ل ووابط عداد تقارٌر عن الميرجات .
المجموعأأة الرابعأأة ل معأأاٌٌر اامأأن والسأأالمة ورفأأع الكفأأاءة والفاعلٌأأة  ،وتتوأأمن
ما ٌلً لــ

المعٌأأار الحأأادي عيأأر ل تقٌأأٌم جأأراءات سأأالمة وأمأأن اانظمأأة
اةلكترونٌة للمعلومات .

المعٌأأار الرأأانً عيأأر ل تقٌأأٌم كفأأاءة النظأأام المتكامأأل للمعلومأأات
اةلكترونٌة .
المعٌأار الرالأ عيأأر ل تقٌأأٌم فعالٌأأة النظأأام المتكامأأل للمعلومأأات
اةلكترونٌة .
ولقأأأد صأأأدر عأأأن االتحأأأاد الأأأدولً للمحاسأأأبة رالرأأأة معأأأاٌٌر تتعلأأأق
بالمراجعة فً ظل التيرٌل االلكترونً لبٌانات تً ل ـ
 ] 1ــ المعٌار رقم [  ] 15ـ المراجعة فً ظل التيرٌل االلكترونأً للبٌانأات
.
 ] 4ــ المعٌار رقم [  ] 16ـ أسالٌب المراجعة اةلكترونٌة .
 ] 3ــ المعٌار رقم [  ]42ـ رار التيأرٌل االلكترونأً للبٌانأات علأً دراسأة
وتقٌٌم النظم المحاسبٌة والرقابة الدايلٌة المتعلقة بها .
وال ٌتسع المقأام لمناقيأة تأرا المعأاٌٌر تفصأٌالً  ،ولكأن سأوف ٌرجأع
لها فً المباح التالٌة .

[  1ــ  ] 9ــ أرر التيرٌل االلكترونأً للبٌانأات علأً أسأالٌب
المراجعة .
ٌسعى المراجأع فأً ظأل التيأرٌل االلكترونأً للبٌانأات لأً الحصأول
لأً مزٌأد مأأن أدلأة اةربأأات الكافٌأة لالطمئنأأان مأن صأأحة البٌانأات الدايلأأة
وسأالمة التيأرٌل  ،ومأن دقأة وأمانأة ومووأوعٌة المعلومأات اليارجأأة ،
ولتحقٌأأأق تأأأرا الراٌأأأة ٌسأأأتيدم مجموعأأأة مأأأن ااسأأأالٌب والتأأأً ٌسأأأ ِّهل
الكمبٌوتر من استيدامها من أتمها ما ٌلً لــ
 ] 1ـأأـ التحلٌأأل باسأأتيدام ااسأأالٌب اةحصأأائٌة العادٌأأة والمتطأأورة والتأأً
ٌتعرر استيدامها فً ظل التيرٌل الٌدوي .
 ] 4ــ استيدام أسلوب المعاٌنة اةحصائٌة فً ايتٌار العٌنات وتقوٌمها .
 ] 3ـأأأأـ أسأأأألوب الوأأأأبط والتحكأأأأٌم الأأأأراتً للتثكأأأأد مأأأأن صأأأأحة البٌانأأأأات
والمعالجأأأات المحاسأأأبٌة ومووأأأوعٌة المعلومأأأات اليارجأأأة وٌمكأأأن
االستعانة فً ترا الصدد بمنهج وأسالٌب نظرٌة النظم .

 ] 2ـأأأـ تصأأأمٌم بأأأرامج الكمبٌأأأوتر البأأأراز اارقأأأام اليأأأارة فأأأً البٌانأأأات
والمعلومات ةعطائها مزٌداً من االتتمأام والتركٌأز وجمأع مزٌأد مأن
اةٌواحات حولها .
 ] 5ـأأـ أسأألوب العأأرم واةفصأأاح البٌأأانً فأأً عأأداد القأأوائم والتقأأارٌر
الميتلفة .
 ] 6ــ أسلوب التررٌة العكسٌة بالمعلومأات دورة فأً التصأوٌب والتطأوٌر
والتحسٌن لً اافول .

المبحـث الثاني
المراجعة الدايلٌة فً ظل التيرٌل
االلكترونً للبٌانات
تمهٌـــــــد
سأبق وأن ركرنأا فأً أكرأر مأأن مووأع أن مأن أتأم مقاصأد المراجعأأة
الدايلٌأأأة تأأأدقٌق وفحأأأص البٌانأأأات والمعلومأأأات  ،بهأأأدف االطمئنأأأان مأأأن
سالمتها وجودتها لتكون أساسا ً ةعداد القوائم والتقأارٌر المالٌأة التأً تعبأر
عأن الواقأع فأً واقعأة  ،وتأرا بأدورا ٌسأاعد فأً اتيأار القأرارات الميتلفأة
الريٌدة .
ولقأأأد أرأأأر التيأأأرٌل االلكترونأأأً للبٌانأأأات  ،علأأأً منهجٌأأأة وأسأأأالٌب
و جراءات المراجعة الدايلٌة  ،وترا ما سوف نتناوله بيأًء مأن التفصأٌل
فً ترا المبح .

[  4ــ  ] 1ــ أرر التيرٌل االلكترونً للبٌانأات علأً منهجٌأة
المراجعة الدايلٌة .

ممأأأا اليأأأك فٌأأأه أن التطأأأورات السأأأرٌعة فأأأً تكنولوجٌأأأا الكمبٌأأأوتر
وصأأناعة المعلومأأات فروأأت علأأً المراجأأع الأأدايلً تحأأدٌات  ،مأأن بٌنهأأا
ورورة تعدٌل طرٌقة تفكٌأرا ونظرتأه لأً المترٌأرات المحٌطأة بأه  ،لأٌس
نظأأأرة المعاروأأأة  ،ولكأأأن نظأأأرة الواقأأأع ووأأأرورة االسأأأتفادة مأأأن تلأأأك
المترٌرات لتطوٌر أدائه لً ااجود وااحسن .
وترا اامر أحد ترٌٌراً جوترٌأا فأً منهجٌأة المراجأع الأدايلً علأً
النحو التالً ل
أوالً ل الترٌٌر فً رقافة ومعرفأة المراجأع [ التثتٌأل العلمأً ]  ،حٌأ ٌجأب
اةلمأأام التأأام بثساسأأٌات التيأأرٌل االلكترونأأً للبٌانأأات  ،وتكنولوجٌأأا
صأأأأناعة المعلومأأأأات والدراسأأأأة الكاملأأأأة بلرأأأأات وبأأأأرامج ووسأأأأائل
الكمبٌوتر المتطورة .
رانٌا ً ل عادة النظر فً يطة وبرنامج المراجعة  ،وال سٌما أن جزءاً كبٌأرا
مأأن عناصأأر النظأأام المحاسأأبً موجأأود دايأأل جهأأاز الكمبٌأأوتر مرأأل
الدفاتر والمستندات والقوائم والتقارٌر .
رالرأا ً ل عأأادة النظأأر فأأً طبٌعٌأأة أدلأأة اةربأأات  ،واالسأأتفادة مأأن الكمبٌأأوتر
وأسالٌب بحو العملٌات فً الحصول علً مزٌد منها بجانب أو بأدٌالً
عن اادلة التقلٌدٌة .
رابعا ً ل عادة النظر فً لٌة نظأم الوأبط الأدايلً  ،واالسأتفادة مأن مأديل
المراقبة والأتحكم الأراتً [  ] Cyberneticsالمعروفأة فأً علأم الأنظم
[  ] Systems Scienceفأأأً تقوٌأأأة نظأأأم الوأأأبط الأأأدايلً للبٌانأأأات
والمعلومات .
يامسا ً ل عادة النظر فً طرق عداد وعرم تقارٌر المراجعة بما ٌتأواءم
مع التطورات الحدٌرة فً فكر ومنهجٌأة اةدارة العلٌأا  ،وتطبٌأق مبأدأ
الرقابأأة باالسأأترناء  ،و بأأراز المسأأائل الجوترٌأأة وتجنأأب الحيأأو هٌأأر
النافع .

سادسأا ً ل االسأتفادة مأن تأزاوج أسأالٌب المعرفأة الميتلفأة  ،والأري أصأبا
سمة من سمات العصر ،وترا ما ٌطلق علٌأه أسأم [ Inler Disciplinary
. ] Approach

[  4ـأأأـ  ] 4ـأأأـ نطأأأاق وكٌفٌأأأة المراجعأأأة الدايلٌأأأة فأأأً ظأأأل
التيرٌل االلكترونً للبٌانات .
ٌركز المراجع اتتمامه فً ظل التيرٌل االلكترونً للبٌانات  ،وتحلٌأل
المعلومات علً النواحً اآلتٌة لــ
أو الً ل المراجعة السابقة علً المديالت .

وٌتمرأأل رلأأك فأأً مراجعأأة الأأدورات المسأأتندٌة  ،ومراقبأأة أو متابعأأة
انسٌاب البٌانات من يالل المستندات  ،واسأتٌفائها لكافأة اليأروط اليأكلٌة
والمووأأوعٌة المتعأأارف علٌهأأا  ،وطبقأأا للأأنظم واللأأوائا الدايلٌأأة ودلٌأأل
اةجأأراءات  ،ومأأا فأأً حكأأم رلأأك  ،ومأأن الوسأأائل التأأً تسأأتيدم فأأً تأأرا
المجال ل
 #ــ حصر وتبوٌب المستندات التً تويأر منهأا البٌانأات ومراجعتهأا
.
 #ــ المقارنة بٌن االجمالٌات والتفاصٌل .
 #ــ استيدام أسألوب اارقأام المسلسألة فأً ديأال البٌانأات و عأداد
سجل ياص بها.
 #ــ تورٌق البٌانات الدايلة من جهة أو ييص مسئول .
رانٌا ً ل المراجعة علً البٌانات الدايلة لً الكمبٌوتر .

وٌركز المراجع علً اآلتً لــ

* ــ التثكد من صحة البٌانات المقدمة لً قسم عأداد البٌانأات بقسأم
الحاسأأبات اةلكترونٌأأة مأأن يأأالل مراجعتهأأا علأأً المسأأتندات ،
فمرالً را كانت ااجور سوف ٌتم حسابها بمعرفة الكمبٌأوتر ففأً
ترا الحالة ٌجب أن تطابق البٌانأات الأواردة فأً كيأوف ااجأور
علً سجل ااجور .
* ــ التثكأد مأن صأحة المعلومأات والتعلٌمأات المطلأوب اتباعهأا عنأد
القٌأأأام بتيأأأرٌل البٌانأأأات  ،وتأأأرا ٌتطلأأأب منأأأه دراسأأأة بأأأرامج
الكمبٌوتر واالطمئنان لً سالمتها
* ـأأـ التثكأأد مأأن أن التعأأدٌالت واةوأأافات فأأً البٌانأأات الدايلأأة قأأد
أوٌفت لً البرنامج الميزن فً الكمبٌوتر بعأد موافقأة الجهأات
الميولة برلك .
رالر أا ً ل المراجعأأة علأأً بأأرامج الكمبٌأأوتر المسأأتيدمة فأأً تيأأرٌل البٌانأأات وتحلٌأأل
وعرم المعلومات .

عندما تديل البٌانات لً الكمبٌوتر فإنه ٌصعب التعأدٌل فٌهأا ال بنأا ًء
علً برنأامج جدٌأد  ،وال ٌكأون تنأاك فرصأة سأانحة للتالعأب أو الرأأ أو
حدو أيطاء  ،ولقطع اليك بأالٌقٌن ٌ ،مكأن للمراجأع الأدايلً التثكأد مأن
أن البٌانات والمعلومات الميزنة دايل الكمبٌوتر مطابقة لأصل وفأً تأرا
الحالة ٌركز المراجع علً ما ٌلً لـ
* ـ صحة تصمٌم البرنامج .
* ــ سالمة أداء الحاسب االلكترونً .
* ــ سالمة ااوامأر والتعلٌمأات [ أوامأر التيأرٌل ] مأن المنظأور
المحاسبً .
* ــ وجود وسائل التحكم الراتً دايل البرنامج .
* ــ صحة التعدٌالت المدايلة علً برامج الكمبٌوتر .
وٌمكن للمراجع فً الصأدد ايتبأار بأرامج الكمبٌأوتر التأً تسأتيدمها
المنيأأثة عأأن طرٌأأق ديأأال بٌانأأات تجرٌبٌأأة لأأً الكمبٌأأوتر وتيأأرلٌها مأأرة
أيري باستيدام ااسالٌب الٌدوٌة  ،وٌقارن بٌن ميرجات الحالتٌن .

رابعا ً ل المراجعة علً الميرجات من المعلومات وسبل عروها وتفسٌرتا .

ٌتركز دور المراجع فً ترا المرحلة علً ما ٌلً ل ــ
 ] 1ــ مطابقة المعلومات الواجأب أن تكأون مأن ناحٌأة التصأمٌم والواقعٌأة
علً الميرجات الفعلٌة .
 ] 4ــ التثكد من أن تفسٌر المحاسأب أو هٌأرا مسأتندا لأً أرقأام صأحٌحة
واردة فأأأً ميرجأأأات الكمبٌأأأوتر لتالفأأأً التالعأأأب فأأأً تفسأأأٌر تلأأأك
المعلومات .
 3ــ حٌ أن معظم المدٌرٌن لٌسوا يبراء فً مجال الكمبٌوتر ٌجب التثكأد
مأأأن التقأأأارٌر المرفوعأأأة لأأأٌهم تطأأأابق مأأأن الناحٌأأأة المووأأأوعٌة
المعلومأأات الأأواردة مأأن ميرجأأات الكمبٌأأوتر ومأأن أن اقتراحأأاتهم قأأد
روعٌت عند تيرٌل البٌانات دورة أيري .

[  4ــ  ] 3ــ جراءات المراجعة الدايلٌة فً حالة التيأرٌل
االلكترونً للبٌانات .
تتمرل جراءات المراجعة فً حالة التيرٌل االلكترونً للبٌانأات فأً
اآلتً ل
 ] 1ــ المراجعة حول الحاسب االلكترونً ل حٌ ٌتم التثكد من صأحة البٌانأات
الدايلأأأة بمراجعتهأأأا علأأأً المسأأأتندات  ،وكأأأرلك مراجعأأأة المعلومأأأات
اليارجة للتثكد من السالمة والموووعٌة .
 ] 4ــ المراجعة دايل الحاسب االلكترونً ل حٌ ٌتم التثكد من صحة التيأرٌل
الدايلً فً ووء البرنامج المعد  ،وٌتم رلك عن طرٌق المقارنة بٌن
التيرٌل الٌدوي وبٌن التيرٌل االلكترونً للبٌانأات  ،أو تيأرٌل نفأس
البٌانات باستيدام برنامج كمبٌوتر ير و جراء المقارنة .
 ] 3ــ المراجعة باستيدام الحاسب االلكترونً ل حٌ ٌستطٌع المراجع استيدام
مكانٌأأات الحاسأأب االلكترونأأً فأأً تنفٌأأر بعأأم عملٌأأات المراجعأأة
ومنها علً سبٌل المرال ما ٌلً ل ــ
 #ــ التحقق من صحة العملٌات الحسابٌة .

 #ــ المطابقة بٌن الموازٌن الفرعٌة والمٌزان العام .
 #ــ استيراج اارصدة اليارة .
 #ـأأـ تحلٌأأل اارصأأدة التأأً تزٌأأد أو تقأأل عأأن أرقأأام محأأددة
ةعطائها مزٌداً من الفحص .
 #ــ تحلٌل بعم اارصدة مرل المتحركة والبطٌئة والساكنة .
 #ــ استيدام مكانٌات الحاسب االلكترونأً فأً عأداد القأوائم
والتقارٌر المالٌة علً فترات قصٌرة .
 #ــ االستفادة من أسلوب التررٌة العكسٌة بالمعلومات .

المبح الرال

المراجعة اليارجٌة فً ظل التيرٌل
االلكترونً للبٌانات
تمهيــــد
لقأأد ترتأأب علأأً اسأأتيدام الحاسأأبات اةلكترونٌأأة فأأً تيأأرٌل الأأنظم
المحاسبٌة تثرٌراً جوترٌا ً علً التثتٌل العلمأً والعملأً لمراجأع الحسأابات
،وعلأأأً مسأأأئولٌات وواجباتأأأه وكأأأرلك علأأأً منهجٌأأأة وأسأأأالٌب المراجعأأأة

اليارجٌة  ،كما تمكن المراجع اليأارجً مأن االسأتفادة مأن تلأك الحاسأبات
فأً عملٌأة المراجعأة راتهأا فأً بعأم الحأاالت وظهأرت مأا ٌسأمً ببأرامج
المراجعة باستيدام الكمبٌوتر .
ولقد اتتمت المنظمات المهنٌة الدولٌأة المعنٌأة بالمراجعأة اليارجٌأة
علأأأً الحسأأأابات بأأأثرر التيأأأرٌل االلكترونأأأً للحسأأأابات علأأأً المراجعأأأة
وأصدرت فً ترا اليثن مجموعة من المعاٌٌر منهأا المعٌأار رقأم [ ، ] 15
ورقأأم [  ، ] 16ورقأأم [  ] 41وتمرأأل تأأرا المعأأاٌٌر اةريأأادات التأأً ٌجأأب
علً المراجع الحسابات االلتزام بها وفً ٌقوم أدائه وتحدد مسئولٌاته .
وٌيتص ترا المبح بإلقاء الووء علً المراجعة اليارجٌة فً ظأل
التيرٌل االلكترونً للبٌانات بصفة عامة وللنظأام المحاسأبً بصأفة ياصأة
 ،مع التركٌز علً تثتٌل المراجع اليارجً ومسئولٌته وواجباته ومنهجٌأة
المراجعة وأسالٌبها وأرر رلك علً جودة ااداء .

[  3ـأأـ  ] 1ـأأـ تثتٌأأل المراجأأع اليأأارجً فأأً ظأأل التيأأرٌل
االلكترونً للبٌانات .
لقأأد تطلأأب التيأأرٌل االلكترونأأً للنظأأام المحاسأأبً أن ٌكأأون المراجأأع
بصأأفة عامأأة والمراجأأع اليأأارجً بصأأفة ياصأأة لدٌأأه المعرفأأة واليبأأرة
باآلتً لـ
 1ــ المعرفة التامة لطبٌعة الحاسبات اةلكترونٌة ونظم تيرلٌها .
 4ـأأـ المعرفأأة التامأأة بلرأأات الحاسأأبات اةلكترونٌأأة المتاح أة والمطبقأأة فأأً
الواقع العملً والتً تستيدم فً تيرٌل البرامج .
 3ــ المعرفة التامة ببرامج الكمبٌوتر التً تستيدمها المنيأتت فأً تيأرٌل
النظم المحاسبٌة وكٌف ٌمكن مراجعتها .

 2ـأأـ الميأأاركة فأأً ووأأع بأأرامج الكمبٌأأوتر الياصأأة بالمنيأأثة أو تقوٌمهأأا
وبٌأان مأأواطن الوأأبط الأدايلً والأأتحكم الأأراتً لالسأتفادة مأأن رلأأك فأأً
عملٌة المراجعة .
 5ـأأأأـ المعرفأأأأة التامأأأأة بإمكانٌأأأأات بأأأأرامج المراجعأأأأة الحدٌرأأأأة باسأأأأتيدام
الحاسبات اةلكترونٌة ودراسة جدوي استيدامها فً عملٌة المراجعة .
 6ـأأأـ اةلمأأأأام بااسأأأأالٌب الرٌاوأأأأٌة واةحصأأأأائٌة المتاحأأأأة والتأأأأً ٌمكأأأأن
االستفادة منها فً عملٌة المراجعة والتً أصبحت مٌسرة بعد اسأتيدام
الحاسبات اةلكترونٌة .
 7ــ اةلمأام التأام بأنظم المعلومأات المتكاملأة ويأبكات المعلومأات الياصأة
والمحلٌة واةقلٌمٌة والدولٌة .
ولتحقٌأأق التثتٌأأل العلمأأً والعملأأً السأأابق ٌ ،جأأب تأأوافر المقومأأات
اآلتٌة لــ
 #ـأأـ أن تتوأأمن مقأأرات الدراسأأة بالجامعأأات والمعاتأأد والمأأدارس وكافأأة
دور التعلأأٌم المعنٌأأة بالمحاسأأبة والمراجعأأة والكمبٌأأوتر بعأأم المعرفأأة
عن الحاسبات اةلكترونٌة وتقنٌة المعلومات .
 #ـأأأـ أن تقأأأوم المنظمأأأات المهنٌأأأة للمحاسأأأبة والمراجعأأأة بتنظأأأٌم دورات
تدرٌبٌة متعمقة ومتقدمة عن مكانٌات وتطبٌقات الحاسبات اةلكترونٌة
فً مجال المحاسبة والمراجعة .
 #ـأأـ أن تتوأأمن امتحانأأات جأأازة ممارسأأة مهنأأة المحاسأأبة والمراجعأأة
القانونٌأأة أسأأئلة نظرٌأأة وعملٌأأة عأأن مكانٌأأات وتطبٌقأأات الحاسأأبات
اةلكترونٌة فً مجال المحاسبة والمراجعة .
 #ـأأأأـ متابعأأأأة التطأأأأورات المعاصأأأأرة فأأأأً مجأأأأال الحاسأأأأبات اةلكترونٌأأأأة
وتطبٌقاتهأأأا فأأأً مجأأأال المحاسأأأبة والمراجعأأأة مأأأن يأأأالل المطبوعأأأات
والنيرات والندوات والموتمرات ويبكات المعلومات .

[  3ــ  ] 4ـأـ مهأام ومسأئولٌات المراجأع اليأارجً فأً ظأل
التيرٌل االلكترونً للبٌانات .
لقأأد ألقأأً التطأأور السأأرٌع فأأً التيأأرٌل االلكترونأأً للبٌانأأات وتقنٌأأة
المعلومات مسئولٌات وافٌة علً مراجع الحاسأبات اليأارجً  ،لأٌس فأً
نوع المهمة ولكن فً وسائل تنفٌرتا  ،من أبرزتا ما ٌلً لــ
 #ـأأـ تقأأوٌم نظأأم الوأأبط الأأدايلً لعملٌأأة تجهٌأأز البٌانأأات و ديالهأأا فأأً
الكمبٌأأوتر وكأأرلك المتوأأمنة دايأأل بأأرامج الكمبٌأأوتر راتهأأا  ،ان رلأأك تأأو
ااساس فً تنفٌر عملٌة المراجعة .
 #ــ التثكد من سأالمة بأرامج التيأرٌل االلكترونأً للبٌانأات [ ] Soft – Ware
مأأن حٌ أ موأأمونها ومالءمتهأأا وتحقٌأأق مقاصأأدتا  ،ولأأه أن ٌسأأتعٌن
بثتل اليبرة وااليتصاص فً ترا اليثن .
 #ـأـ التثكأد مأن صأالحٌة تجهٌأزات التيأرٌل االلكترونأً للبٌانأات [
 ] Wareمأأأن حٌأأأ سأأأالمة التيأأأرٌل ،ولأأأه أن ٌسأأأتعٌن بثتأأأل اليبأأأرة
وااليتصاص فً ترا اليثن .
– Hard

 #ـأأأـ التثكأأأد مأأأن أن سأأأبل وأسأأأالٌب تحلٌأأأل البٌانأأأات بواسأأأطة الحاسأأأب
االلكترونً تفً بالررم المنيود .
 #ــ التثكد من سالمه نظم حماٌأة بأرامج وأجهأزة الحاسأبات اةلكترونٌأة ،
وانتظام عملٌات الصٌانة الدورٌأة  ،وكأرلك عملٌأات التحأدٌ والتطأوٌر
المستمرة  ،لومان الكفاءة والجودة فً المعلومات اليارجة .
 #ـأأـ التثكأأد مأأن سأأالمة ودقأأة نظأأام توزٌأأع المعلومأأات اليارجأأة وحماٌتهأأا
و مكانٌة استرجاعها لالسأتفادة منهأا فأً عملٌأة المراجعأة المسأتمرة ،
وكرلك التثكد من نظام التررٌة العكسٌة .
 #ـأـ التثكأأد مأأن سأالمة نظأأام حفأأظ الملفأأات  ،سأواء التأأً تحتأأوي البٌانأأات
الدايلأأة  ،أو التأأً تحتأأوي المعلومأأات اليارجأأة  ،ورلأأك لحماٌتهأأا مأأن
التالعب .

 #ــ االطمئنان من أن التعدٌالت التً تتم علأً بأرامج التيأرٌل االلكترونأً
للبٌانأأات معتمأأدة ممأأن لهأأم السأألطة  ،وأنهأأا مووأأوعٌة  ،وتتفأأق مأأع
التطورات المستجدة .
وسوف نتعرم لهرا المهام بيًء من التفصٌل فً الصفحات التالٌة
.

[  3ـأأأـ  ] 3ـأأأـ تقأأأوٌم نظأأأم الوأأأبط الأأأدايلً فأأأً ظأأأل التيأأأرٌل
االلكترونً للبٌانات .
ٌجب علً المراجع اليارجً فحص وتقأوٌم نظأم الوأبط الأدايلً فأً
ظل التيرٌل االلكترونً للبٌانات  ،قبل أن ٌيطأط وٌوأع برنأامج المراجعأة
وتنفٌرا  ،وٌتم رلك علً النحو التالً لــ
[  ] 1ــ فحأص وتقأوٌم نظأم الوأبط الأدايلً العامأة يأارج نطأاق التيأرٌل
االلكترونً للبٌانات  ،والتثكد من اآلتً لــ
ــ سالمة الدورات المستندٌة وانسٌاب البٌانات لً وحدة اةديال
.
ـأأـ سأأالمة التنظأأٌم اةداري وحأأدود السأألطة والمسأأئولٌة والفصأأل
بٌن المهام .
ــ وجود النظم واللوائا والووابط التً توأبط حركأة المسأتندات
.
[  ] 4ـأـ فحأص وتقأوٌم نظأم الوأبط الأدايلً لعملٌأات ديأال للبٌانأات لأً
الكمبٌوتر  ،االطمئنان من اآلتً لــ
ــ سالمة عملٌة تجهٌز البٌانات قبل اةديال .
ــ سالمة وسائل ديال البٌانات .
ــ سالمة عملٌة ديال البٌانات .

وفأً تأرا اليصأوص ٌجأب تحدٌأد التوصأٌف الأوظٌفً للعأاملٌن بقسأأم
تجهٌز البٌانات والعاملٌن بقسأم ديأال المعلومأات والعأاملٌن بقسأم تيأرٌل
البٌانات والفصل بٌنهما  ،وأن تكون كأل عملٌأة ديأال مورقأة مأن يأيص
مسأأأئول  ،وفأأأً كأأأل ااحأأأوال ٌجأأأب الفصأأأل بأأأٌن المهأأأام السأأأابقة لتجنأأأب
التواطًء .
[  ] 3ـأأـ فحأأص وتقأأوٌم نظأأام وأأبط تصأأمٌم بأأرامج الحاسأأب االلكترونأأً
المستيدمة فً تيرٌل البٌانات من حٌ ل الميتركون فأً التصأمٌم
وسأأأأالمة التصأأأأمٌم وايتبأأأأار المعلومأأأأات اليارجأأأأة  ،وفأأأأً تأأأأرا
اليصوص ٌجب مراعاة ما ٌلً لــ
ــ ايتراك كل من قسم البرمجة واةدارة المالٌة ويبراء التيأرٌل
فً جراءات تصمٌم النظم وبرامج الكمبٌوتر .
ـأأأأـ التوصأأأأٌف الأأأأدقٌق للأأأأنظم والبأأأأرامج وتحدٌأأأأد مواصأأأأفاتها
و جراءات تيرلٌها .
ــ اعتماد النظم والبرامج المقترحأة قبأل التيأرٌل مأن قبأل اةدارة
العلٌا .
ــ االطمئنأان مأن سأالمة وحفأظ المسأتندات بعأد اةديأال وسأالمة
تداول وحفظ المعلومات بعد اةيراج .
[  ] 2ـأأـ فحأأص وتقأأوٌم نظأأم الوأأبط الأأدايلً علأأً ميرجأأات الحاسأأبات
اةلكترونٌة االطمئنان من اآلتً لـ
ــ سالمة لٌة المطابقات بٌن االجمالٌات والتفاصٌل .
ــ سالمة توزٌع الميرجات علً مستيدمٌها .
ــ سالمة حفظ الميرجات بعد االستيدام .
ــ سالمة نظام التررٌة العكسٌة بالمعلومات .
وفأأً وأأوء نتأأائج فحأأص وتقأأوٌم نظأأم الوأأبط الأأدايلً السأأابقة ٌقأأوم
المراجأأع بووأأع يطأأة المراجعأأة  ،وايتٌأأار أسأأالٌبها  ،وتنفٌأأر جراءاتهأأا
علً النحو الري سوف نووحه فً الصفحات التثلٌه ن ياء هللا .

[  3ـأأـ  ] 2ـأأـ تيطأأٌط المراجعأأة اليارجٌأأة فأأً ظأأل التيأأرٌل
االلكترونً للبٌانات .
ٌأأأأدرس المراجأأأأع اليأأأأارجً كافأأأأة الجوانأأأأب المرتبطأأأأة بالتيأأأأرٌل
االلكترونً للبٌانات عند ووع يطة المراجعة  ،ومن أتمها ما ٌلً ل ــ
 #ــ نظم الوبط الدايلً الٌدوٌة  ،ونظأم الوأبط الأدايلً فأً حالأة تيأرٌل
البٌانات بواسطة الحاسبات اةلكترونٌة  ،علً النحو السأابق بٌانأه نفأا
.
 #ـأأـ تطبٌأأق نظأأم الأأتحكم الأأراتً والمطابقأأات والمقارنأأات والتحلأأٌالت عنأأد
تصمٌم برامج الكمبٌوتر .
 #ــ طبٌعة أسالٌب المراجعة باستيدام مكانٌات الحاسبات اةلكترونٌة .
 #ــ يبرات ومهارات مديلً البٌانات لً الحاسبات اةلكترونٌة .
 #ــ يبرات ومهارات المراجعٌن بالحاسبات اةلكترونٌة .
 #ــ نوع المراجعة المطلوبة فً ووء عقد االرتباط .
 #ــ مدة الوقت الميطط لعملٌة المراجعة التكلفة وقٌمة عقد االرتباط .
وفً ووء ما سبق ٌوع المراجع يطة المراجعة والتً تيأتمل علأً
ما ٌلً لــ
 #ــ حجم العٌنة  ،ونوعها .
 #ــ موووع المراجعة .
 #ــ توقٌت المراجعة .
 #ــ أسالٌب المراجعة الميتارة .
 #ــ جراءات المراجعة .
 #ــ تقارٌر المراجعة .
ولٌس تناك نمورج محدد ليطة المراجعة  ،بل تصمم حسأب ااحأوال
.

[  3ـأأـ  ] 5ـأأـ كٌفٌأأة المراجعأأة اليارجٌأأة فأأً ظأأل التيأأرٌل
االلكترونً للبٌانات .

تناك طرق ميتلفأة للمراجعأة اليارجٌأة فأً ظأل التيأرٌل االلكترونأً
للبٌانأأأات  ،وٌتوقأأأف ايتٌأأأار الطرٌقأأأة علأأأً حجأأأم المنيأأأثة وحجأأأم مكتأأأب
المراجعة و مكانٌاته من حٌ اليبرات  ،ومن أتم تلك الطرق ما ٌلً لــ
ـــ المراجعة حول الحاسبات اةلكترونٌة [

Auditing Around The

] Computes
ــ المراجعة من يالل الحاسبات اةلكترونٌة [

Auditing Through the

] Compute
ــ المراجعة باستيدام أسلوب فحص برامج المنيثة
[] Auditing Through Firm Computer Programs
ــ المراجعة باستيدام برامج ياصة بمكاتب مراجعة .
[] Auditing Through Speaalized Programs
وفٌما ٌلً نبرة ميتصرة عن كل منها ؛
أو الً ل المراجعة حول الحاسبات اةلكترونٌة [  ] 1لــ

وتتمرل يطوات المراجعة حول الحاسبات فً اآلتً لـ
 ] 1ـأأأـ ايتٌأأأار عٌنأأأة مأأأن المسأأأتندات و جأأأراء المراجعأأأة اليأأأاملة علٌهأأأا
[  ] Documents Countومتابعأأأأة تسلسأأأأل
وحصأأأأرتا وعأأأأدتا
أرقامها .
 ] 4ــ تيرٌل البٌانات الواردة بهرا المستندات ٌدوٌا ً واستيراج النتائج .
 ] 3ـأأـ تيأأرٌل نفأأس البٌانأأات باسأأتيدام الحاسأأب االلكترونأأً واسأأتيراج
النتائج .
 ] 2ــ المطابقة بٌن النتائج فً حالة التيرٌل الٌدوي والتيرٌل االلكترونأً
.
 ] 5ــ استيدام المراجعة بمقارنة االجمالٌأات مأع العناصأر [ Control Totals
] لالطمئنان من صحة البٌانات .
وتناسأأب تأأرا الطرٌقأأة المنيأأتت الصأأرٌرة وكأأرلك مكاتأأب المراجعأأة
رات اليبأأأرات المتواوأأأعة فأأأً مجأأأال بأأأرامج الحاسأأأبات  ،وتعتمأأأد بصأأأفة
أساسٌة علً أسالٌب المراجعة التقلٌدٌة .

رانٌا ً ل المراجعة من يالل الحاسبات اةلكترونٌة.
وٌستيدم المراجع فً ترا اليصوص مجموعة من البرامج الجأاتزة
الميصصة لتنفٌر المراجعة من بٌنها ما ٌلً ل ـ
 ] 1ــ برامج ايتبار صحة البٌانات الدايلة [ . ] Input Data Testing
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[  ] 1ــ سبق أن تناولناتا بيًء من التفصٌل فً المبح السابق ولرلك نوجزتا فً
ترا المبح .

 ] 4ـأـ بأرامج المحاكأاة [  ] Simulationبموسسأات يأبٌهة أو حأاالت
افتروٌه .
 ] 3ــ برامج استيراج أو اكتياف التجاوزات واالسترناءات [
 ] Rangesفأأً المعلومأأات اليارجأأة وٌطلأأق علٌهأأا ل ايتبأأارات
الحأأدود واالعتأأدال ورلأأك الكتيأأاف اليطأأث سأأواء فأأً البٌانأأات
الدايلة أو فً البٌانات اليارجة .
Limit

 ] 2ـأأـ بأأرامج القأأٌم المقٌأأدة [
البٌانات .

Valus

 ] Restrictedاليتبأأارات صأأحة

وتسأأأأاعد تأأأأرا الطرٌقأأأأة المراجأأأأع مأأأأن اسأأأأتيدام ااسأأأأالٌب
اةحصائٌة والرٌاوٌة والمحاسبٌة ةنجأاز معظأم عملٌأات المراجعأة
 ،وتتطلأأأب تأأأرا الطرٌقأأأة مسأأأتوي عأأأال مأأأن اليبأأأرة فأأأً مجأأأال
الحاسبات اةلكترونٌة والمراجعة .
رالرا ً ل المراجعة باستيدام أسالٌب فحص برامج المنيثة .

وتتمرل يطوات وكٌفٌة المراجعة فً اآلتً لــ

 ] 1ـأأأـ فحأأأص بأأأرامج الحاسأأأبات اةلكترونٌأأأة التأأأً تسأأأتيدمها المنيأأأثة
لالطمئنأأان مأأن سأأالمتها فأأً وأأوء تحقٌأأق ااهأأرام المصأأممة مأأن
أجلها .
 ] 4ــ فحص يأرائط تأدفق البٌانأات التأً ترأري البأرامج  ،لالطمئنأان مأن
سالمة وانتظام التررٌة .
 ] 3ــ استمرارٌة الفحص اي تعدٌالت علً البرامج المطبقة .
 ] 2ـأأـ اسأأتيدام تأأرا البأأرامج فأأً تنفٌأأر عملٌأأات المراجعأأة والفحأأص
باستيدام ااسالٌب السابق بٌانها فً المديل السابق .
وٌتطلأأب تطبٌأأق تأأرا المأأنهج أن ٌكأأون لأأدي المراجأأع يبأأرة متمٌأأزة
عالٌة فً استيدام الحاسبات اةلكترونٌة فً مجال المراجعة بعد االطمئنان
من سالمة برامج المنيثة .
رابعا ً ل المراجعة باستيدام برامج ياصة للمراجعة .
حٌ تقوم مكاتب المراجعة بتصمٌم برامج المراجعة مستقلة ياصة
بها باستيدام الحاسبات اةلكترونٌة لتستيدم فً مراجعأة المنيأتت التابعأة
للمكتأأب وتأأرا المأأنهج ال ٌطبأأق ال فأأً مكاتأأب المراجعأأة رات اةمكانٌأأات
البيرٌة والمادٌة الكبٌرة  ،وما زال تطبٌقه محدوداً علً بعم المكتب فأً
بعم الدول .
وٌتطلأأب تطبٌأأق تأأرا البأأرامج دراسأأات الج أدوى االقتصأأادٌة ومقابلأأة
تكلفأة عأأدادتا بالمنأافع المرجأأوة منهأا  ،كمأأا ٌجأب أن ٌويأأر فأً الحسأأبان
مياطر تطور التقنٌة علً تقادم تلك البرامج .
[  3ـأأـ  ] 6ـأأـ أسأأالٌب المراجعأأة اليارجٌأأة فأأً ظأأل التيأأرٌل اةلكترونأأً
للبٌانات .
باةوأأافة لأأً أسأأالٌب المراجعأأة فأأً ظأأل التيأأرٌل الٌأأدوي للبٌانأأات ،
تناك أسالٌب أيري استوجبها التيرٌل االلكترونً من أتمها ما ٌلً ل ــ
ــ أسلوب العٌنات اةحصائٌة [ . ] StatisIical sampling

ــ أسلوب المحاكاة تحت حاالت بدٌلة [ . ] Simulation
ــ أسلوب التررٌة العكسٌة بالمعلومات [ . ] Feed Back Loops
ـأأـ أسأألوب االيتبأأار عأأن طرٌأأق الحأأدود والمقٌأأدات [
. ] Restrictions

Limits and

ــ أسلوب يرائط المراقبة [ . ] Control Charts
ــ أسلوب يرائط اةجراءات [

Charts

ــ أسلوب برامج المراجعة الجأاتزة [

. ] Proceders
Ready Computer Audit Programs

].
ــ أسلوب يرائط تدفق المعلومات [ . ] Systems Flow Charts
ــ أسلوب تحلٌل النظم [ . ] Systems Analysis
ولقد سبق أن تناولنا ترا ااسالٌب عند عرم طرق المراجعة فً ظل
التيرٌل االلكترونً للبٌانات فً المبح ااول .

المبحــث الرابع
المراجعة فً ظل يبكات االتصاالت العالمٌة [ اةنترنت ]

Auditing in the Age of INTERNET
تمهٌــــــــد
من أتم سمات العصر انتيار يبكات االتصاالت باسأتيدام تكنولوجٌأا
الحاسأأبات اةلكترونٌأأة وتكنولوجٌأأا صأأناعة المعلومأأات  ،ولقأأد مأأرت تلأأك
اليأبكات بتطأورات ميتلفأة  ،بأدأت بيأبكات االتصأال الدايلٌأة [ – Intra
[  ] Local - Networkرأأم العالمٌأأة
 ] Networkرأأم المحلٌأأة
[ ] International Networkوٌطلق اايٌأرة اسأم نترنأت [ ] Internet
.
ولقأأد أحأأدرت تلأأك اليأأبكات تأأثرٌراً ملحوظأأا ً علأأً منهجٌأأة وأسأأالٌب
المراجع  ،وال سٌما فٌما ٌتعلق بمراجعة اليركات رات الفروع أو اليركات
العالمٌأأة المتعأأددة الجنسأأٌات  ،أو مراجعأأة العملٌأأات والصأأفقات واليأأدمات
التً تتم بواسطة اةنترنت .
وفأأً تأأرا المبح أ سأأوف نتنأأاول بإٌجأأاز يأأدٌد [ فأأً وأأوء الوقأأت
والمقأام المتأاحٌن ] ـ طبٌعأة نظأام المعلومأات ويأبكات االتصأاالت [ ، ] 1
وأررتمأأأا علأأأً منهجٌأأأة وأسأأأالٌب المراجعأأأة بصأأأفة عامأأأة وعلأأأً تقأأأارٌر
المراجعة التنفٌرٌة العكسٌة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[  ] 1ـأأأـ نظأأأراً ان مووأأأوع يأأأبكات االتصأأأاالت باسأأأتيدام الكمبٌأأأوتر ونظأأأم المعلومأأأات
المتكاملة حدٌ نسبٌا ُ  ،ولم ٌدرس للطأالب فأً سأنوات الدراسأة السأابقة بالكلٌأة
لأأرلك وجأأدت أنأأه مأأن الوأأروري أن تقأأدم لأأه فكأأرة سأأرٌعة عأأن تكنولوجٌأأا صأأناعة
المعلومات ونظم المعلومات المتكاملة ويبكات االتصال  ،ومن ٌرٌأد الحصأول علأً
مزٌد من المعرفة ٌمكنه الرجوع لً المراجع المتيصصة فً ترا المجال .

[  2ــ  ] 1ـ طبٌعة تكنولوجٌا نظم المعلومات .
Nature of Information Systems Technology
ٌقصد بنظام المعلومات ل أنه طار عام متكامأل ٌتوأمن مجموعأة مأن
الملفأأات الفرعٌأأة التأأً تحتأأوي علأأً معلومأأات معٌنأأة ومترابطأأة  ،تتفاعأأل
سوٌا وفقا ً لمجموعة من ااسأس  ،وطبقأا ً لسلسأة مأن اةجأراءات لتسأاعد

فً تزوٌد اةدارة وهٌرتا بالمعلومات لتساعد فً اتيار القرارات الميتلفأة
[ أنظر يكل [  ] 1نمورج مبسط لنظام معلومات متكامل ] .
ولقد مرت نظم المعلومات بتطورات ميتلفة من حٌ طرٌقأة التيأرٌل
من الٌدوي لً اآللً لً االلكترونً باستيدام الكمبٌوتر لأً التكنولأوجً
باستيدام ااقمار الصناعٌة  ،ولقد ساعد علً ترا التطور السأرٌع التطأور
فً تكنولوجٌا الحاسبات اةلكترونٌة .
كمأأأا اتسأأأع نطأأأاق تكنولوجٌأأأا نظأأأم المعلومأأأات باسأأأتيدام الحاسأأأبات
لتستيدم فً كافأة المجأاالت واانيأطة  ،كمأا تسأاعد مأن اسأتيدام مفأاتٌم
وأسالٌب بحو العملٌات واةدارة العلمٌة  .مرل ل
ــ الركاء الصناعً [ . ] Artificial Intelligence
ــ نظم اليبرة [ . ] Expert Systems
ـأأـ نظأأم دارة الجأأودة اليأأاملة [ Total Quality Management
]Systems
ـأأـ نظأأم الأأتحكم الأأراتً [ Computes Numerically Controlled
] Systems
ــ نظم قواعد البٌانات المتكاملة [ Integrated Data Base Systems
].
ـأأأأـ نظأأأأم تحلٌأأأأل التررٌأأأأة العكسأأأأٌة بالمعلومأأأأات [ Feedback
. ] Information Systems
ومن أتم أتداف نظم المعلومات ما ٌلً ل ـ
ـأأأـ تيأأأزٌن البٌانأأأات بطرٌقأأأة متقدمأأأة ٌسأأأهل معهأأأا التيأأأرٌل واالسأأأترجاع
وٌستيدم فً ترا اليان نظام قواعد البٌانات [. ] Data Base
ـأـ التفاعأل والتكامأأل والتأرابط بأأٌن البٌانأات وتيأرٌلها بحٌأ ٌمكأن تطبٌأأق
مأنهج اليأمولٌة [ النظأرات اليأاملة ] [  ] Overall Approachوتأرا
ٌساعد فً التيطٌط والرقابة واتيار القرارات .
ـأأـ تقأأدٌم يدمأأة المعلومأأات الجأأاتزة للرٌأأر مأأن يأأالل اليأأبكات اةلكترونٌأأة
المحلٌة والدولٌة  ،وترا ما سوف نركز علٌه فً الصفحات التالٌة .

نمورج مبسط لنظام معلومات متكامل

[  2ـ  ] 4ـ طبٌعة يبكات االتصال وأنواعها
[ ] Nature of Network and Kings
لقأأد تطأأورت يأأبكات االتصأأاالت منأأر وجأأد اةنسأأان علأأً ظهأأر اارم
بسبب الترٌرات الميتلفة المحٌطة به  ،من يبكات بسأٌطة محأدود النطأاق
واالتساع لً يبكات هٌر محدودة يمل نطاقها العالم بثسرا  ،ولقد سأاعد
علأأأأً رلأأأأك كمأأأأا سأأأأبق اةٌوأأأأاح تكنولوجٌأأأأا الحاسأأأأبات اةلكترونٌأأأأة ،
وتكنولوجٌا صناعة المعلومات  ،وأصبا من يالل تلك اليأبكات أن ٌتصأل
أي فرد فً أي مكان فً بالعالم بتير للحصول علً معلومات عبأر الحأدود
والدولٌة  ،وأصبا العالم كله كثنه جزٌرة واحدة .
وٌقصد باليبكه [  ] Netتأً وصأل جهأازٌن أو أكرأر مأن أجأل تبأادل
المعلومات  ،فعلً سبٌل المرال جهاز كمبٌوتر ميزن فٌأه معلومأات بجهأاز
يأأر أو أكرأأر بأأه معلومأأات  ،وقأأد ٌكأأون الجهأأازٌن دايأأل نطأأاق محلأأً أو
أحدتما محلً واآليأر عأالمً  ،والهأدف مأن عملٌأة التوصأٌل تأو مكانٌأة
ديال أو ايرج معلومات من كل منهما  ،ومن وسأائل التوصأٌل المتعأارف
علٌها الهاتف أو ألٌاف ووئٌة رات سرعة عالٌة .
وٌمكن تقسٌم يبكات االتصاالت من حٌ حدودتا لً ل
[  ] 1ـأأـ يأأبكات اتصأأال محأأدودة [  ] Intra – Networkدايأأل نطأأاق
الوحدة االقتصادٌة أو اليدمٌة ونحوتا حٌ ٌستطٌع أي فأرد دايأل
تلأأك الوحأأدة أن ٌتصأأل بأأتير أو ٌحصأأل علأأً معلومأأات أو ٌرسأأل
معلومات  ،ومرأال رلأك يأبكات االتصأال دايأل اليأركات والمصأالا
الحكومٌة  ،والجمعٌات والمستيفٌات والنوادي والفنادق .
[  ] 4ـأـ يأبكات اتصأال محلٌأة [  ] Local Area Networkدايأل حأدود
دولأأأه معٌنأأأة مرأأأل يأأأبكات اتصأأأاالت للحجأأأز بالقطأأأارات  ،يأأأبكات
االتصأأأال بأأأٌن اليأأأركات وفروعهأأأا دايأأأل حأأأدود الدولأأأة  ،يأأأبكات
االتصال بٌن اليركة وفرعها المنتيرة فً أنحاء الدولة .

[  ] 3ــ يبكات اتصأال دولٌأة [  ] Internet Workحٌأ ٌمكأن اي فأرد
فً أي مكان من االتصال بأتير عبأر الحأدود الدولٌأة لالستفسأار أو
للحصأأول علأأً معلومأأات أو بأأرام صأأفقات تجارٌأأة وهٌرتأأا  ،علأأً
النحو الري سوف نفصله فً الصفحات التالٌة .

[  2ـ  ] 3ـ فكرة يبكات االتصاالت العالمٌة .
[ ] Internet – Work
لقأأأد أحأأأدرت تكنولوجٌأأأا الكمبٌأأأوتر وتكنولوجٌأأأا صأأأناعة المعلومأأأات
الحدٌرة رورة فً مجال االتصاالت  ،فبعأد أن كأان كأل جهأاز كمبٌأوتر ٌمرأل
نظام معلومات مستقل منفصل عن ااجهأزة اايأري  ،فقأد أمكأن ربأط تأرا
ااجهأأزة مأأع لعوأأها الأأبعم مأأن يأأالل اتصأأال بأأثجهزة كبأأري يادمأأة [
 ] Serverوبرلك ٌمكن لكل الكٌانأات واافأراد الميأتركٌن فأً تأرا الجهأاز
الكبٌأأر اليأأادم الحصأأول علأأً كافأأة المعلومأأات الأأواردة بأأااجهزة الصأأرري
دايأل الدولأأة  ،رأم عأأادة ربأط الجهأأاز المركأزي اليأأادم بالجهأاز العأأالمً ،
وبرلك تتصل جمٌع ااجهزة ببعوها البعم من يأالل اليأبكة العالمٌأة مأع
وجود جدر لحماٌة بعم المعلومات الياصة .
وتثسٌسا ً علً ما سأبق ـ تكأون مسأتوٌات االتصأال مأن يأالل يأبكات
اةنترنت علً النحو التالً لــ
ــ المستوي ااول ل المستوي المحلً

[ . ] Local Network

حٌ ٌيترك اافأراد والجهأاز واليأركات ونحأوتم مأن يأالل أجهأزة
الكمبٌوتر الييصٌة فً اةنترنت من يالل اليبكة المركزٌة اليادمة دايل
الدولة ٌطلق علٌها اسم يادم اليبكة العالمٌة [ . ] Web Server
ـأأأأـ المسأأأأتوي الرأأأأانً ل المسأأأأتوي العأأأأالمً
. ] Network

[

International

حٌ تيأترك كأل دولأة مأن يأالل أجهأزة الكمبٌأوتر ويأبكة االتصأال
المركزٌأأأة اليادمأأأة بهأأأا فأأأً يأأأبكة االتصأأأاالت العالمٌأأأة وبأأأرلك ٌمكأأأن
الميتركٌن بها االتصال باليبكة العالمٌة والحصول منها علً المعلومات .

وفً كل مستوي من المستوٌات السابقة توجد بعأم ااجهأزة ٌطلأق
علٌها جدر الحماٌة لمنع الوصول لً المعلومات الحساسة السرٌة .
وٌوجد فً الصفحة التالٌة نمورج بٌانً ٌووا ترا المستوٌات .

[  2ـ  ] 2ـ يدمات اةنترنت فً مجال ااعمال .
[ ] Business & Internet
تقأأدم يأأبكة المعلومأأات لرجأأال ااعمأأال وهٌأأرتم العدٌأأد مأأن اليأأدمات
بسرعة فائقة وبتكلفة أقل  ،من أبرز ترا اليدمات ما ٌلً لــ
 ] 1ـأأـ يدمأأة الحصأأول علأأً معلومأأات ل حٌ أ ٌسأأتطٌع رجأأل ااعمأأال أن
ٌتصأأل فأأً أي مكأأان فأأً العأأالم وٌستفسأأر عأأن معلومأأة معٌنأأة سأأواء
متعلقأة باةنتأاج أو التسأوٌق أو اةدارة أو المأأال أو هٌأر رلأك  ،وتأأرا
بأأدورا ٌسأأاعد فأأً اتيأأار القأأرارات وتأأو علأأً بصأأٌرة واوأأحة عأأن
العالم من حوله  ،وترا اليدمة لم تكن ممكنة بدون اةنترنت .
 ] 4ـأأـ يأأدمات البرٌأأد االلكترونأأً [  ، ] E.MAILحٌ أ ٌسأأتطٌع رجأأل
ااعمأأأأال أن ٌنيأأأأا وٌرسأأأأل الرسأأأأائل والمأأأأركرات لأأأأً اافأأأأراد أو
اليركات أو الجهات الميتلفة بسرعة وبتكلفة أقل  ،وٌمكنأه كأرلك أن
ٌتلقً الردود علً تلك الرسائل التً تصله بنفس السأهولة والسأرعة
.

كما أمكن تحوٌل الفاكسات بٌن المنيتت عن طرٌق البرٌد االلكترونً
ولقد وفر رلك من التكالٌف والوقت .
 ] 3ـأـ يأدمات االستفسأار [  ] Enquaryوالبحأ [  ، ] Researchحٌأ
ٌستطٌع رجل ااعمال االستفسار عأن أي معلومأة وكأرلك البحأ عأن
أيٌاء أو أيبار تهمة بسرعة .
 ] 2ـأـ التسأوٌق مأن يأالل اةنترنأت [  ] Marketingتسأتطٌع كأل منيأثة
أن تنيا حٌزاً علً يبكة اةنترنت وترا ٌعتبر بمرابة الكتأالوج لهأا ،
وتستطٌع أن توٌف لٌه أي معلومات جدٌدة أو ترٌٌر فأً المعلومأات
القدٌمة بسهولة ومرونة  ،وبأرلك تسأتطٌع المنيأثة أن تأديل السأوق
العالمً  ،وتتلقً االستفسارات وتبرم الصفقات بسهولة .
 ] 5ـأأـ عقأأد الصأأفقات التجارٌأأة مأأن يأأالل [  ] E. Commerceمأأن يأأالل
البرٌأأأد االلكترونأأأً واالستفسأأأار والبحأأأ ٌأأأتم االتصأأأال بأأأٌن رجأأأال
ااعمال بعوهم البعم و برام الصفقات  ،بل وكرلك سدد قٌمتهأا مأن
يالل اليأفرات البنكٌأة  ،ولقأد بأرزت تأرا اليدمأة فأً ااٌأام اايٌأرة
بيكل ملحوظ ولقد بلرت حجم التجارة مأن يأالل اةنترنأت يأالل سأنة
1998م حوالً  33ملٌار دوالر .
 ] 6ــ اةعالن عن السألع واليأدمات فأً بعأم المواقأع التأً علٌهأا قبأال
من الميتركٌن  ،وترا ٌسهل لليركة عقد العدٌأد مأن الصأفقات فعلأً
سبٌل المرال ٌمكن لليركة التً تعمل فً مجال المالبس الرٌاوأٌة أن
تعلن عن منتجاتها فً موقع أيبار الرٌاوة .
 ] 7ــ تقدٌم يدمات مأا بعأد البٌأع [  ] After Sales Servesesحٌأ تقأوم
اليأأركة بأأاةعالن عأأن عنأأاوٌن مراكأأز الصأأٌانة العالمٌأأة لمنتجاتهأأا ،
وبأأرلك ٌسأأتطٌع الميأأترون االتصأأال بتلأأك المراكأأز والحصأأول علأأً
اليدمات بسهولة .
 ] 8ــ نير اايبار الجدٌأدة [  ] Newsعأن اليأركات والمنيأتت وهٌرتأا
مأأن يأأالل الموقأأع الميصصأأة علأأً اةنترنأأت  ،وتأأرا ٌفٌأأد اليأأركات
العالمٌأأة التأأً ترٌأأد عأأن نيأأر معلومأأات جدٌأأدة ٌومٌأا ً أو أسأأبوعٌا ً أو

عأأن نفسأأها وبصأأفة ياصأأة اةعأأالن عأأن أسأأعار أسأأهمها فأأً أسأأواق
المأأأال العالمٌأأأة  ،اةعأأأالن عأأأن المعأأأارم الدولٌأأأة  ،اةعأأأالن عأأأن
الموتمرات والندوات
 ] 9ـأأأـ يأأأدمات المحادرأأأات [  ، ] Carver Sationحٌأأأ ٌمكأأأن عقأأأد
اجتماعأات بأأٌن أفأراد وتأأم فأً أمأأاكنهم مأن يأأالل يايأات الكمبٌأأوتر
ويأأأبكات اةنترنأأأت  ،مرأأأل اجتماعأأأات مجأأأالس اةدارات والجمعٌأأأات
العامة .
 ] 12ـأأأـ عأأأرم تقأأأارٌر مجأأأالس اةدارة ومراقأأأب الحسأأأابات لليأأأركات
العالمٌأأة العأأابرة للمحٌطأأات علأأً مواقأأع معٌنأأة فأأً اةنترنأأت وبأأرلك
ٌسهل للمساتمٌن وهٌرتم متابعتها .

[  2ـ  ] 5ـ أرر اةنترنت علً منهجٌة المراجعة .
كمأأأا سأأأبق اةٌوأأأاح ٌعتمأأأد اةنترنأأأت علأأأً الحاسأأأبات اةلكترونٌأأأة
وتكنولوجٌأأأأا نظأأأأم المعلومأأأأات ويأأأأبكات االتصأأأأاالت بالهأأأأاتف وبااقمأأأأار
الصناعٌة  ،كما ٌعتمد علً أسالٌب الرٌاوة واةحصاء والهندسأة ونظرٌأة
النظم …وترا بدورا ٌورر علً منهجٌة المراجعة  ،كما سبق اةٌوأاح فأً
المباح السابقة .
ومن أتم معالم التثرٌر ما ٌلً لــ
 1ــ التثرٌر علً رقافة المراجأع [ التثتٌأل العلمأً والعملأً ]  ،ر ٌجأب أن
ٌكون علً دراٌة ومعرفة باآلتً لــ
& ــ أساسٌات الحاسبات اةلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات .
& ــ أساسٌات يبكات االتصاالت الدايلٌة والمحلٌة والعالمٌة ،
& ــ مكانٌات ويدمات اةنترنت واةنترانت .
& ــ ووابط االيتراك فً اةنترنت وجدواا .
& ـأأأـ كٌفٌأأأة االسأأأتفادة بيأأأدمات اةنترنأأأت فأأأً مجأأأال المحاسأأأبة
والمراجعة بصفة عامة .

& ــ كٌفٌة االستفادة من اةنترنت فأً الحصأول علأً المعلومأات
والمناقيات و رسال التقارٌر .
& ــ أسالٌب الحدٌرة فً الديول لً اةنترنت .
 4ــ التثرٌر علً طبٌعأة أدلأه اةربأات فٌمأا ٌتعلأق بالعملٌأات الميتلفأة التأً
تتم من يالل اةنترنت ومنها علً سبٌل المرال لــ
& ــ عملٌات البرٌد االلكترونً .
& ــ عملٌات اةعالن .
& ــ عملٌات التسوٌق .
& ــ عملٌات عقد الصفقات .
& ــ عملٌات سداد ن تحصٌل قٌمة الصفقات .
& ــ عملٌات نير أيبار عن المنيثة .
& ــ عملٌات تثمٌن نظام معلومات اةنترنت .
 3ــ عملٌأات تجمٌأع بٌانأات ومعلومأات عأن اليأركات المتعأددة الجنسأٌات
العأأابرة للمحٌطأأات مأأن يأأالل يأأدمات اةنترنأأت  ،لتسأأهٌل مأأن عملٌأأة
المراجعأأة ففأأً الماوأأً  ،كأأان ٌتأأولً مراجعأأة فأأروع تلأأك اليأأركات
مكاتأأب قلٌمٌأأة وترسأأل تقارٌرتأأا لأأً المراجأأع ااصأألً  ،وكأأان رلأأك
ٌستررق وقتا ً طوٌالً وتكلفة عالٌة  ،أما فً ظل اةنترنت فاامر سأوف
ٌترٌٌر وٌصبا سهالً مٌسراً .
 2ــ التأثرٌر علأً أسأالٌب المراجعأة  ،حٌأ ٌسأتعٌن المراجأع ط كمأا سأبق
اةٌواح ط ببرامج كمبٌوتر متقدمأة تسأاعدا فأً تنفٌأر بعأم عملٌأات
المراجعة ومنها علً سبٌل التركرة
& ــ المطابقات والحدود .
& ــ التحلٌل باستيدام ااسالٌب الكمٌة .
& ــ التررٌة العكسٌة بالمعلومات .
& ــ …………
 5ــ التثرٌر علً العرم واةفصاح عن نتائج عملٌات المراجعأة باسأتيدام
مكانٌات ويدمات الكمبٌوتر ونظم المعلومات ويأبكات االتصأال  ،كمأا
سأأوف ٌأأورر علأأً دورٌأأة تقأأارٌر المتابعأأة والرقابأأة وتقأأوٌم ااداء ،

وعلً مناقية تلأك التقأارٌر مأن يأالل اجتماعأات تظهأر علأً يايأات
الكمبٌوتر وٌتم توصٌلها من يالل اةنترنت .
 6ـأأـ التأأثرٌر علأأً مسأأئولٌة المراجأأع حٌأ ألقٌأأت علٌأأه مسأأئولٌات جدٌأأدة
ومنهأأا تقأأوٌم نظأأم الوأأبط الأأدايلً فأأً ظأأل اسأأتيدام اةنترنأأت  ،كمأأا
اتسع نطأاق مسأئولٌة أمأام مسأتيدمً المعلومأات التأً حصألوا علٌهأا
من يالل اةنترنت .
ومما اليك فٌه فإن ما سبق تعتبر اجتهادات وتحتاج لأً مزٌأد مأن
الدراسة والبح .

[  2ــ  ] 6ـ كٌفٌة مراجعة العملٌات التً تتم من يالل اةنترنت .
ال تيتلف مراجعة العملٌات التً تتم من يالل اةنترنأت عأن مأا سأبق
بٌانه فً ظل التيرٌل االلكترونً للبٌانات  ،حٌ ٌجأب التركٌأز فأً عملٌأة
المراجعة علً الجوانب اآلتٌة لــ
 #ــ مراجعة المستندات والمأركرات والورأائق المتعلقأة بالبٌانأات المديلأة
لأأً الكمبٌأأوتر تمهٌأأداً ةرسأأالها مأأن يأأالل البرٌأأد االلكترونأأً أو مأأن
يأأالل يأأبكة اةنترنأأت االطمئنأأان مأأن سأأالمتها مأأن الناحٌأأة اليأأكلٌة
والموووعٌة والحساٌبة والمحاسبٌة وأنهأا ال تيتلأف الأنظم واللأوائا
الدايلٌة .
 #ـأأـ مراجعأأة موافقأأات الجهأأات التأأً لهأأا سأألطة االعتمأأاد علأأً ااوامأأر
المرسأألة بواسأأطة البرٌأأد االلكترونأأً ويأأبكة اةنترنأأت حسأأب يطأأوط
السلطة والمسئولٌة دايل المنيثة  ،واالطمئنان من سرٌة المعلومأات
رات الطبٌعة الحساسة الياصة من يالل جهاز جدار السالمة .
 #ـأأـ مراجعأأة عملٌأأة ديأأال البٌانأأات والتعلٌمأأات لأأً الكمبٌأأوتر مأأن أجأأل
تنفٌر العملٌات المتفق علٌها  ،علأً النحأو السأابق بٌانأه فأً المباحأ
السابقة .

 #ـأأـ مراجعأأة المعلومأأات الأأواردة مأأن المرسأأل لأأٌهم بيصأأوص التعلٌمأأات
وااوامأأر السأأابقة للتثكأأد مأأن أنهأأا تمأأت حسأأب الأأوارد فأأً االتفاقٌأأات
والعقود المعتمدة .
 #ــ مراجعة المعالجأة المحاسأبٌة للعملٌأات التأً تمأت مأن يأالل اةنترنأت
والتثكد من أنهأا تمأت وفقأا ً لأسأس والسٌاسأات المحاسأبٌة المتعأارف
علٌها .

[  2ـأأـ  ] 7ـأأـ مراجعأأة الصأأفقات التجارٌأأة التأأً تمأأت مأأن
يالل اةنترنت .
لقأأأأد سأأأأبق أن أيأأأأرنا أن اةنترنأأأأت أصأأأأبا مأأأأن أسأأأأالٌب التسأأأأوٌق
المعاصرة  ،سواء من يالل القوائم البرٌدٌة للتسوٌق أم من يالل المواقأع
الميصصة لعرم بعم المنتجات  ،أو من يالل نيأرات اايبأار الياصأة
.
ولقأأد نفأأرت اآلالف مأأن عملٌأأات اليأأراء والبٌأأع واةجأأارة والتموٌأأل
واالسأترمار مأن يأأالل يأبكات اةنترنأأت  ،وٌجأب علأأً المراجأع أن ٌطمأأئن
من سأالمة نظأم الوأبط الأدايلً لهأرا العملٌأات مأن ناحٌأة صأحة وسأالمة
اةجراءات التنفٌرٌة لها من ناحٌة أيري .
وعلً سبٌل المرأال تأتم مراجعأة الصأفقات المباعأة [ عملٌأات البٌأع ]
من يالل اةنترنت علً النحو التالً لــ
[  ] 1ــ مراجعة عروم الصفقات المعلنة من يالل يبكات اةنترنت مأن
حٌأأ الكمٌأأة والمواصأأفات وااسأأعار ويأأروط التسأألٌم ويأأروط
الدفع والتثمٌن والتسلٌم … ونحو رلك .
[  ] 4ــ مراجعة طلبات اليراء الواردة من يأالل اةنترنأت علأً العأروم
السابقة أو علً موافقات الجهات المعنٌة رات السلطة علً بعأم
التعدٌالت فً ووء المساومة والممارسة التً تمت .

[  ] 3ــ مراجعة العقود المبرمة والمرسلة مأن الميأتري مأن يأالل البرٌأد
االلكترونً واالطمئنان من سالمتها ومطابقتها علً ما اتفق علٌه
.
[  ] 2ــ مراجعة أوامر صرف البواعة من الميازن وأوامأر اليأحن علأً
العقود المبرمة وعلً المستندات اايري الموٌدة لرلك .
[  ] 5ـأأـ مراجعأأة تنفٌأأر يأأروط السأأداد واالطمئنأأان مأأن سأأالمتها الأأدفعات
المتفق علٌها من يالل البنك  ،وكرلك ومانات سأداد بقٌأة القٌمأة
.

[  ] 6ــ مراجعة المعالجة المحاسبٌة يالل المراحل السابقة والتً تتليص
فً اآلتً لـ
ــ مرحلة الموافقة علً العرم من يالل يبكة اةنترنت .
ــ مرحلة برام العقود من يالل البرٌد االلكترونً .
ــ مرحلة الحصول علً يطابات الوأمان والتأثمٌن المقأدم ن
وجد .
ــ مرحلة صرف البواعة من الميازن لليحن .
ــ مرحلة اليحن حسب المستندات الموٌدة لرلك .
ــ مرحلة استالم الرمن سواء من يالل البنك أو عن طرٌق
أوراق القبم وتكرا .
وعلً منوال اةجراءات السابقة ٌ ،مكن مراجعة العملٌات اايري
التً تتم من يالل اةنترنت مرل لــ
ــ عملٌات يراء بواعة .
ــ عملٌات تقدٌم يدمات للرٌر .
ــ عملٌات تلقً يدمات من الرٌر .
ــ عملٌات اةعالن عن بواعة أو يدمات .
ــ عملٌات االيتراك فً معارم دولٌة .
ــ عملٌات المياركة فً موتمرات أو ندوات .

ــ عملٌات نير تقارٌر مجلً اةدارة ومراقب الحسابات .
ــ عملٌات متابعة أسعار أسهم يركات معٌنة .
ــ عملٌات طلب الحصول علً تموٌل من البنوك العالمٌة .
والمجال ٌحتاج لً مزٌد من الدراسة والبحأ التطبٌقأً لووأع دلٌأل
جراءات المراجعة للعملٌأات السأابقة وهٌرتأا فأً وأوء معأاٌٌر المراجعأة
الدولٌة أو ووع معاٌٌر ياصة برلك .

[2ــ ]8ـ دور يبكات اةنترنت فً عرم ونير تقارٌر المراجعة.
 ــ ٌمكن االستفادة من يبكة اةنترنت العالمٌة فً عرم ونيأر تقأارٌر
المراجعة لليركات المتعأددة الجنسأٌات والعأابرة للمحٌطأات  ،والتأً
عأأادة تنيأأر فأأً الجرائأأد والمجأأالت ولأأٌس تنأأاك مأأن ميأأاطر مأأن
اةطالع علٌها بل قد ٌجنً منافع  ،حٌ ٌسهل علأً المسأاتمٌن فأً
ترا اليركات من متابعة أنيطتها أوالً بثول  ،كمأا تسأاعد المسأترمر
المتوقع فً الحصول علً معلومات سرٌعة وياملة قبأل اتيأار قأرار
االسترمار .
 ـأأأـ ومأأأن مزاٌأأأا عأأأرم ونيأأأر تقأأأارٌر المراجعأأأة لليأأأركات المتعأأأددة
الجنسٌات من يالل يبكات اةنترنت ما ٌلً لـ
ــ سرعة توصٌل المعلومات الواردة بالتقارٌر لأً مسأتيدمٌها فأً
أنحاء العالم  ،وترا ٌزٌد من االستفادة منها .
ــ انيفام تكلفة توصٌل تقارٌر المراجعة لً مستيدمٌها .
ــ اتساع نطاق اايبار عن اليركة وجلب مسترمر جدٌد .
ـأأـ معرفأأة رد فعأأل تأأرا التقأأارٌر علأأً أسأأعار أسأأهم اليأأركة فأأً
أسواق ااوراق المال العالمٌة .
 ــ وٌجب أن تووع مجموعأة مأن الوأوابط واةريأادات عنأد اسأتيدام
يبكات اةنترنت فً عرم ونير تقارٌر المراجعأة سأواء الفترٌأة أو
المرفقأأة بأأالقوائم المالٌأأة فأأً نهاٌأأة السأأنة المالٌأأة  ،وأيأأر الحٌطأأة
والحأأأرر  ،وتجنأأأب السأأأبل التأأأً قأأأد توأأأر باليأأأركات والمنيأأأتت ،
وٌستيدم فً رلك جدار للحماٌة .

 ــ وفً رأٌنا أن ترا اامر ٌحتاج لً مزٌد من الدراسة والبح لووأع
طأأأار عأأأام لمعأأأاٌٌر العأأأرم واةفصأأأاح فأأأً حالأأأة اسأأأتيدام يأأأبكات
اةنترنأأأت لليأأأركات العالمٌأأأة أو لليأأأركات المحلٌأأأة  ،وتأأأرا سأأأوف
نتناوله فً مناسبة أيري ن ياء هللا وقدر .

