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 المقجمة
في ضل التصػرات والجفع التقشي لمسعمػمات التي ترب في خجمة السؤسدات 

ضسغ وسائل تقشيات كانتذار اإلنتخنيت الحؼ يسثل استخجامو أحج أىع الػسائل 
السعمػمات الحجيثة، ومع تعجد استخجامات شبكة اإلنتخنت في السجاالت السحاسبية 
السختمفة فان الشذخ اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية يسثل أحج أىع تمظ 

التقميجية ال يكفي لدج  وقج أصبح الشذخ لمقػائع والتقاريخ السالية بػسائمو  االستخجامات.
ت واحتياجات السدتفيجيغ مغ السعمػمات في ضل التصػر التقشي الحؼ نذيجه، ُمتصمبا

لطيػر الشذخ اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية سػاء مغ  وىحا مغ األسباب الخئيدة 
إن تقشية السعمػمات في اإلشار  .أو تػقيت نذخىا ناحية كسية ىحه السعمػمات السشذػرة 

ػضح البشية التحتية األساسية لمحاسػب واالتراالت التشطيسي ألؼ مؤسدة مرصمح ي
والحؼ يذسل كل أنطسة الحاسبات وشبكات االتراالت وأجيدة وبخامج الػسائط 
الستعجدة، وتذكل تقشية السعمػمات واالتراالت إحجػ أعطع القػػ الكامشة التي تداىع 

حؼ يؤثخ إلى في تذكيل مالمح القخن الحادؼ والعذخيغ، وىي تديل التحػل الحيػؼ ال
حج بعيج في حياة الشاس والسؤسدات والرشاعات والجول بػجو عام، وبدخعة تغجو 
تقشية السعمػمات واالتراالت محخًكا لمشسػ في االقتراد العالسي، وىي تؤىل أيزًا 
كثيخًا مغ األفخاد والجساعات والذخكات التي تتسيد باإلقجام لسػاجية التحجيات 

وتسثل تقشية السعمػمات  .بفاعمية أكبخ وبقجرة مبجعة أعطع االقترادية واالجتساعية
فخصة ضخسة لشذػء وتصػيخ اقتراد البمجان التي تشجح في إشالق شاقاتيا الكامشة، 
فيي تدتصيع أن تشطخ إلى األمام لمقفد فػق العكبات التقميجية لتصػيخ البشى التحتية، 

ستفادة مغ الشسػ العالسي الدخيع ولمػصػل إلى أىجافيا الحيػية لمتصػيخ الفعال، واال
لمتجارة اإللكتخونية، كسا تسشحشا السكاسب السحتسمة الستخجام تقشية السعمػمات وعػًدا 

 ىامة مغ أجل استشياض السشافدة وتصػيخ ورفع مدتػػ اإلنتاجية.
تبخز مغ خالل ضخورة التعخف عمى كيفية تفعيل دور مخاقب : مذكمة البحث

اذ أصبح جيات الشذخ اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية، الحدابات في مػاجية تح
التقميجية ال يكفي لدج ُمتصمبات واحتياجات  نذخ القػائع والتقاريخ السالية بالػسائل 
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الحؼ يتدع بالدخعة و  السدتفيجيغ مغ السعمػمات في ضل التصػر التقشي الحؼ نذيجه
جون مغ رفجىع بسعمػمات حػل نتائج الستشامية في شتى السياديغ وما يتصمبو السدتفي

لطيػر الشذخ اإللكتخوني لمقػائع  الشذاط وسيخ األعسال، وىحا مغ األسباب الخئيدة 
 أو تػقيت نذخىا. والتقاريخ السالية سػاء مغ ناحية كسية ىحه السعمػمات السشذػرة 

أىسية الشذخ االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية في قجرتو عمى  كسغت :أىمية البحث
مػاكبة التصػر الشػعي والكسي اليائل في مجال تصبيق تقشيات السعمػمات وما يخافقيا 
مغ انبثاق ما يسكغ تدسيتو بالثخوة السعمػماتية السدتسخة، أو ثػرة السعمػمات 

خ اإللكتخوني نػعًا مغ االستجابة القػية واالتراالت الجائسة، فزاًل عغ ذلظ يسثل الشذ
لتحجيات العالع في القخن الػاحج والعذخيغ الحؼ تخترخ العػلسة والفزاء الخقسي 
واقتراديات السعمػمات والسعخفة وثػرة اإلنتخنيت وشبكة السعمػمات العالسية كل 

ىحا متغيخاتو وحخكة اتجاىاتو فزاًل عغ أىسية تفعيل دور مخاقب الحدابات أمام 
 التحجؼ.

، الشذخ االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية تسثل بتػضيح مفيػمت :أىجاف البحث
باإلضافة إلى بيان دور الشذخ االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية في زيادة تحجيات 

 .مخاقب حدابات
لتحقيق أىجاف البحث يتع االعتساد عمى فخضية مفادىا أن الشذخ  :فرضية البحث

مخاقب حدابات وال بج مغ تفعيل لكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية يعج تحجيًا يػاجو اال
 دور السخاقب لسػاجيتو.

مغ خالل االستعانة بالسرادر  السشيج الػصفياعتسج البحث عمى  :البحث يةمنيج
ذات العالقة بسػضػع البحث وخاصة عمى األشاريح والخسائل الجامعية ومػاقع 

 :العالقة اإلنتخنيت ذات
تشاول األول االشار العام لمشذخ  ،مباحث ةتع تقديع البحث الى ثالث: هيكمية البحث

اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية، وتشاول السبحث الثاني دور السشطسات السيشية 
والييئات الجولية بخرػص الشذخ اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية اما البحث الثالث 

في مػاجية تحجيات الشذخ اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ  دور مخاقب الحدابات تشاولفقج 
   .السالية
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 ما المقرهد بالنذر االلكتروني  .1

تعػد بجايات الشذخ االلكتخوني إلى فتخة ما بعج الحخب العالسية الثانية، وىي 
الفتخة التي شيجت اإلرىاصات األولى لكثيخ مغ االختخاعات التي دفع بعزيا الشذخ 

حػالت االلكتخوني إلى أن يحتل مكانتو الحالية في ىحا األمج معمشا عغ نػع مغ الت
القادمة التي سػف تصخأ عمى أشكال الشذخ وحفع السعمػمات التقميجية بخمتيا، وقج 
بجأت فكخة الشذخ االلكتخوني تتصػر مغ مجخد محاولة التحقق مغ قجرات الذبكات إلى 
محاولة تعديد قجرات االترال العمسي ومغ ثع التػجو نحػ فعاليات تجارية واقترادية. 

اإلذاعة أو اإلعالن أو جعل الذيء معخوفًا بيغ الشاس أو إن الشذخ في المغة ىػ 
معمػمًا برفة عامة، إما الجاللة االصصالحية لمكمسة فيي إصجار أو العسل عمى 
إصجار ندخ لكتاب أو كتيب أو ورقة مصبػعة أو ما يذبيسا لتباع لمجسيػر وىكحا 

ال الشذخ يصمق عمى ىحا التعخيف مرصمح الشذخ. لقج تعجدت التعخيفات في مج
االلكتخوني مع اختالف تػجيات ومجاخل الباحثيغ فعخف بأنو "تػزيع لمسعخفة 
والسعمػمات عبخ الػسائل االلكتخونية ويتع الحرػل عمييا عبخ التحسيل الفػرؼ 

( Electronic Publishing) (EPوالشذخ االلكتخوني ).(1)باستخجام الػسائط الستعجدة
ىػ استخجام األجيدة االلكتخونية في مختمف مجاالت اإلنتاج أو اإلدارة أو التػزيع 
لمسعمػمات عمى السدتفيجيغ، وىػ يساثل الشذخ باألسباب التقميجية فيسا عجا أن السادة 
أو السعمػمات السشذػرة ال يتع شباعتيا عمى الػرق بغخض تػزيعيا بل تػزع عمى 

يدرية أو مغ خالل شبكة االنتخنيت. في ضل الشطام وسائط مسغشصة كاألقخاص الم
االلكتخوني فالشذخ االلكتخوني يحرل عمى السعمػمات الكتخونية ويقػم بتجييدىا 
ومعالجتيا باستخجام الحاسب اآللي ثع يقػم باختداليا باستخجام وسائط االختدان 

السدتفيج، ثع كالسسغشصات وغيخىا، وبعجما تػضع السعمػمات في األشكال التي تشاسب 
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يتع نقل السشتج الشيائي باستخجام شبكات االتراالت أو البخيج، حيث يتمقاىا السدتفيج 
 .(2)ويقػم بعسمية االستخجاع واإلفادة مغ خالل مشفح الحاسب اآللي

 أىجاف النذر اإللكتروني: .2
مغ الشذخ اإللكتخوني مع بجاية ضيػره ىػ معخفة مجػ قجرة  إن اليجف الخئيذ

عمى نقل السمفات الشرية لخجمة األغخاض العدكخية ثع تحػل ىحا اليجف الذبكات 
تجريجيًا ليخجم الجانب األكاديسي حيث استخجمتو معطع الجامعات والسعاىج العمسية ثع 

خ اإللكتخوني استفاد مشو الشاشخون التجاريػن بعج ذلظ، ويسكغ تمخيز أىجاف الشذ
 (3) ي:أتفيسا ي

 تحقيق االترال العمسي فيسا بيغ أفخاد السجتسع. -1
ت البحث العمسي في ضل الديادة السصخدة في كع ونػع ما يشذخ مغ مياتيديخ عس -2

 أوعية السعمػمات.
مداعجة الشاشخيغ التجارييغ عمى تػسيع نصاق الشذخ عغ شخيق نذخ اإلعالنات  -3

 شبكة اإلنتخنت.التفاعمية عسا يرجر حجيثًا مغ جانب ناشخ محجد عمى 
إتاحة اإلنتاج الفكخؼ لبعس دول العالع عمى شكل إلكتخوني بػاسصة تحػيل  -4

 (.Digitalمجسػعات السكتبات القػمية لتربح في شكل رقسي)
تػسيع نصاق البيع التجارؼ مغ خالل شبكات االترال عغ شخيق نذخ  -5

 اإلعالنات التجارية عغ الدمع التي ُتشَتج.
 المالية تقاريرلمقهائم واللكتروني مفيهم النذر اإل  .3

ػحجة قيام ال بأنو والقػائع الساليةتقاريخ لمالشذخ اإللكتخوني  يسكغ تعخيف
بإنذاء مػاقع ليا عمى الذبكات الجولية لمسعمػمات بيجف تحقيق نذخ االقترادية 

سخيع وفػرؼ لسعمػمات مالية وغيخ مالية عجيجة عمى قصاعات واسعة مغ السدتخجميغ 
وىػ بحلظ يسثل أحج أساليب اإلفراح السحاسبي الحؼ يعتسج عمى السترميغ بالذبكة، 

إمكانية االستفادة مغ وسائل تقشيات االتراالت الحجيثة في تػصيل نتائج األعسال 
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كسا يسكغ تعخيفو بأنو  .(4)التي قامت بيا الػحجة االقترادية إلى الجيات ذات العالقة
في شكل وثيقة ذات بشاء معيغ تسكغ مغ إنتاجيا في شكل االختدان الخقسي لمسعمػمات 

ندخة ورقية كسا يسكغ عخضيا الكتخونيًا، وىحه الػثيقة تذتسل عمى معمػمات في شكل 
 .(5)نري أو رسػم أو صػر يتع تػليجىا عغ شخيق استخجام الحاسب اآللي

التقشية الشذخ االلكتخوني لمقػائع السالية نتيجة شبيعية لمتصػرات  جّ ولحلظ يع
السراحبة في قصاع األعسال، وكسا انو يػفخ التكمفة والدخعة والتػقيت السالئع في 

وحخية لمحرػل عمى السعمػمات فانو  الحرػل عمى السعمػمات وبالتالي زيادة السشفعة 
االلكتخوني لمقػائع السالية  ازال يعسل مرحػبًا ببعس التحجيات، فسع ضيػر الشذخ م

ومعاييخىا  ة والتجقيق مصالبة بأن تدتجيب وتكيف مسارساتيا أصبحت ميشة السحاسب
 .(6)التقميجية لخغبة وشمب الذخكات وأسػاق السال

ومسا سبق يخػ الباحث إن احج أىع أساليب اإلفراح عغ القػائع والتقاريخ 
السالية ىػ أن يتع نذخىا عبخ الػسائل التقشية الحجيثة وخجمات الذبكة الجولية 
لمسعمػمات عغ شخيق عخض القػائع والتقاريخ السالية الدشػية / الفتخية )ربع الدشػية( 

جفقات الشقجية كحج ادنى، وفي بعس األحيان السيدانية وقائسة الجخل وقائسة الت –
في مػقعيا عمي شبكة  -شسػليا لإليزاحات الستسسة وتقخيخ مخاقبي الحدابات 
 االنتخنت، لغخض تقجيع الفائجة لمسدتخجميغ واالستفادة مشيا.

 أىمية النذر اإللكتروني لمقهائم والتقارير لمالية  .4
تقاريخ السالية في القجرة عمى مػاكبة وتتجمى أىسية الشذخ االلكتخوني لمقػائع وال

التصػر الشػعي والكسي اليائل في مجال تصبيق تقشيات ونطع السعمػمات وما يخافقيا 
مغ انبثاق ما يسكغ تدسيتو بالثخوة السعمػماتية السدتسخة، أو ثػرة تقشية السعمػمات 

ثخوة الجائسة(، واالتراالت الجائسة إذا أجاز لشا تعبيخ تخوتدكي الحائع الريت عغ )ال
فزاًل عغ ذلظ يسثل الشذخ اإللكتخوني نػعًا مغ االستجابة القػية لتحجيات العالع في 
القخن الػاحج والعذخيغ الحؼ تخترخ العػلسة والفزاء الخقسي واقتراديات السعمػمات 
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 .(7)والسعخفة وثػرة اإلنتخنيت وشبكة السعمػمات العالسية كل متغيخاتو وحخكة اتجاىاتو
جة التقجم السدتسخ في تقشية الػيب تجرجت المغة السدتخجمة في قصاع األعسال ونتي

( حتى وصمت إلى لغة التقاريخ السالية EDIاإللكتخوني مغ تبادل البيانات إلكتخونيًا )
 Extensible Financial Reporting Markupاإللكتخونية السػسعة  

Language وتعتسج الػحجات االقترادية عمى المغة العالسية لمتقخيخ السالي ،
(Extensible Business Reporting Language (XBRL ألعجاد نطسيا  )

 .(8)السالية ومغ ثع نذخ تقاريخىا عمى اإلنتخنت
 :(9)ومغ أسباب نذخ السعمػمات السالية عبخ االنتخنيت 

 .واستخاتيجيةالحرػل عمى ميدة تشافدية   -1
سخعة تػصيل السعمػمات إلى السداىسيغ والسػرديغ، لتمبية الحتياجاتيع مغ   -2 
 السعمػمات ولجعميع عمى اترال دائع مع السذخوع. 
دعع القائسيغ عمى تقييع أداء السذخوعات عمى السدتػػ القػمي، وربسا أيزا   -3  
مغ عسمية  الحدابات لدخعة االنتياء  مخاقببيجف تجعيع وتػفيخ السعمػمات السشاسبة  

وربسا لتقخيخ الدالمة  التجقيق مسا يؤدؼ إلى التخمز مغ مذكمة تأخخ عسمية التجقيق. 
في شكل خجمات تجقيق  السالية لتمظ السذخوعات عشجما يصمب مشيع تقخيخ ذلظ 

 خاصة.
إذا كان  مصبقة لمتقخيخ السالي اإللكتخوني ػحجة االقتراديةعتبار الا يسكغ كسا   

: يأتعمى األقل مسا ي لجييا مػقع واحج عمى األقل عمى شبكة اإلنتخنت ويتزسغ واحجاً 
 مجسػعة كاممة مغ القػائع السالية الدشػية. .أ

 .34شبقًا لسا ىػ محجد بالسعيار السحاسبي الجولي رقع  دوريةتقاريخ مالية  ب.
فعمى سبيل السثال  ،إلنتخنتأداة ربط بقػائسيا السالية في أؼ مكان آخخ بذبكة ا جـ.

يسكغ أن يتحػل السدتخجم مغ مػقع السشذأة عمى الذبكة إلى مػقع ىيئة سػق السال 
مثاًل عمى نفذ الذبكة ويحرل عمى بيانات ومعمػمات عغ القػائع السالية لمسشذأة مغ 
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ىحا السػقع. ويتسثل الحج األدنى مغ السعمػمات التي يشبغي نذخىا عبخ مػاقع 
)بيانات ومعمػمات مالية، مثل التقاريخ السالية الدشػية  عمى االنتخنيت: السؤسدات

والفرمية والخبع سشػية، وتقخيخ مخاقب الحدابات، والشدب السالية، ووضع السخدون، 
وبيانات مقارنة مع السشافديغ. وبيانات ومعمػمات وصفية وغيخ مالية، مثل وصف 

عجد العامميغ بيا وتخكيبة مجمذ اإلدارة السشتجات والخجمات التي تقجميا السشذأة و 
ووسائل االترال بيا. وكحلظ معمػمات ذات عالقة باألدوات السػجػدة عمى السػقع 
تتيح لمسدتخجم إجخاء عسميات معيشة مع السشذأة صاحبة السػقع كخجمات التجارة 

  .(10)اإللكتخونية(
كسا يتفاوت محتػػ التقاريخ السالية السشذػرة عمى االنتخنت تفاوتا كبيخًا في كاًل 
مغ مقجار السعمػمات السفرح عشيا ومقاييذ الجػدة لتمظ السعمػمات، حيث تتشػع 
كسية السعمػمات السالية السفرح عشيا عمى مػاقع السشذآت مغ صػرة متصابقة لمتقخيخ 

ولكغ بجون أؼ تفديخات أو إيزاحات ممحقة بيا، أو  السصبػع، أو قػائع مالية كاممة
ممخز لمبيانات السػجػدة في القػائع السالية، أو إضافة بيانات ججيجة غيخ متػافخة في 
التقخيخ الػرقي مثل: الشدب السالية، واإلحراءات، والسبيعات الذيخية أو األسبػعية، 

عمػمات السالية بأشكال بجيمة وآخخ سعخ لألسيع، وتقاريخ السحمميغ، واإلفراح عغ الس
مثل استخجام مبادغ محاسبية لجول أخخػ، أو استخجام عسالت نقجية أخخػ، وقمياًل 

 .(11)الحدابات مخاقبمغ السشذآت تخفق تقخيخ 
ة اإلنتخنيت بأنذصة السال واألعسال يحقق حدمة مغ السدايا كإن استخجام شب

 (Internet is real time)غيخ السدبػقة، واإلنتخنيت تعشي الػقت الحكيقي 
 Waiting)ومعايخة وقت االنتطار ( Free Frame)واإلنتخنيت تعشي اإلشار الحخ 

Standardization) تأثيخ اإلنتخنيت عمى تحديغ جػدة الخجمات، وتػفيخ  فزال عغ
وبشاًء عمى ذلظ ليذ ىشاك أدنى شظ بشجاح شبكة تكمفة وتحقيق العائج السدتيجف. 

في اقتراد  واالستخاتيجيةاالنتخنيت في تغييخ القػاعج القجيسة السعخوفة حػل السشافدة 
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السعمػمات والذبكات. وتعمع السؤسدات الخائجة في مجال نذاشيا أن الشجاح في 
تجديخ الفجػة  استخاتيجياتاالقتراد الججيج سيكػن في القجرة عمى صياغة وتصبيق 

بيغ عالع األعسال السادؼ وعالع األعسال االفتخاضي )اإللكتخوني( سػاًء مغ خالل 
التكامل بيغ أنذصة أعسال اإلنتخنيت واألعسال التقميجية أو مغ خالل االنتقال إلى 
األعسال االلكتخونية برػرة كمية. وتأسيدًا عمى ما تقجم يالحع أن استخجام شبكة 

السعمػمات السحاسبية يسكغ أن يؤدؼ إلى تحقيق مجسػعة مغ الفػائج اإلنتخنت في نطع 
في مجال اإلفراح السحاسبي  وبرػرة خاصة مغ خالل إمكانية تػفيخ مجسػعة مغ 

 (12)الخرائز الشػعية التي يتصمب تػافخىا في السعمػمات السحاسبية وكسا يأتي:
التقاريخ والقػائع  إن سخعة تػصيل نتائج األعسال )مغ البيانات التي تحتػييا .1

السالية( سػف يؤدؼ إلى تحقيق فائجة أكبخ مشيا لمجيات التي تدتخجميا في اتخاذ 
بالػحجة االقترادية، وىػ ما يداىع في تحقيق خاصية  القخارات السختمفة الستعمقة

السالءمة لمسعمػمات السحاسبية مغ خالل تػفيخ السعمػمات ضسغ التػقيت السشاسب 
 يسكغ أن يشتج عغ الشقل والتػصيل .وبجون أؼ تأخيخ 

تتحقق خاصية الحيادية في تػصيل البيانات والسعمػمات التي تحتػييا التقاريخ  .2
والقػائع السالية مغ خالل تأميغ إيراليا إلى كافة الجيات وبشفذ  الذكل والسحتػػ 

 وبشفذ الػقت أيزًا .
االترال عبخ شبكة إمكانية تحقيق التغحية العكدية برػرة فػرية، حيث أن  .3

اإلنتخنت سػف يداىع في تأميغ االترال الدخيع مغ قبل الجيات السدتخجمة ومعخفة 
ردود أفعاليا ونتائج قخاراتيا الستخحة في ضػء البيانات والسعمػمات التي تػفخىا التقاريخ 

 والقػائع السالية السشذػرة.
ريخ والقػائع السالية السشذػرة تدييل إجخاء السقارنات بيغ البيانات التي تحتػييا التقا .4

عمى الذبكة، سػاء بالبيانات الستػفخة لدشػات سابقة عغ الػحجة االقترادية أو 
بالبيانات التي تحتػييا التقاريخ والقػائع السالية السشذػرة عمى الذبكة لػحجات اقترادية 

 أخخػ لشفذ الفتخة الدمشية، وىػ ما يحقق خاصية القابمية لمسقارنة .
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 النذر اإللكتروني لمقهائم والتقارير المالية عمى شبكة االنترنيت : تظهر .5
لقج تغيخت تقاريخ الذخكات في الدشػات الخسديغ الساضية، وكسسارسة ججيجة 

 الخئيدةلعخض التقاريخ أصبح عخض القػائع والتقاريخ السالية عمى االنتخنيت الػسيمة 
لإلفراح عشيا، وبالخغع مغ ذلظ فإن معطع الذخكات ال تبحل جيجًا كبيخًا لتقجيع ىحه 
السعمػمات عمى مػاقعيا عمى شبكة االنتخنيت. لقج كان االنتقال إلى الشذخ اإللكتخوني 
أمخًا ال مفخ مشو وذلظ لالستخجام الذاسع لمحاسػب في العالع اجسع، إذ أنو يقجم 

السشطسيغ وغيخىع الػصػل الفػرؼ لمسعمػمات، وىحه السعمػمات لمسدتثسخيغ والسحمميغ و 
يسكغ الػصػل إلييا مغ قبل جسيػر أوسع بكثيخ عشجما يذعخون بالخغبة في الػصػل 
إلى ىحه السعمػمات، بل إن ىشاك إمكانية لمحرػل عمى حجع أكبخ بكثيخ مغ البيانات 

ومعالجتيا لتشاسب  مغ أؼ وقت مزى، وىػ يدسح لمسدتخجميغ بتحسيل السعمػمات
 .(13)اختيارىع

 أمن وسالمة النذر اإللكتروني لمقهائم والتقارير المالية: .6
يسثل أمغ السعمػمات السحاسبية الػسائل واألدوات واإلجخاءات الالزم تػفيخىا 
لزسان حساية ىحه السعمػمات مغ األخصار الجاخمية والخارجية. وقج يراحب الشذخ 
اإللكتخوني لمبيانات والقػائع السالية العجيج مغ السذاكل مشيا مرجاقية ىحه القػائع، وثقة 

إن السدتخجم لمقػائع السالية ال  إذاإلفراح السراحب ليا، السدتخجميغ بسا ورد فييا و 
يزسغ أن تكػن تمظ القػائع السشذػرة عمى مػاقع اإلنتخنت ىي نفديا التي تع اعتسادىا 
مغ قبل مخاقب الحدابات الخارجي، والدبب في ذلظ ىػ إمكانية تغييخ محتػياتيا 

اء استخجام اإلنتخنت ونفذ بديػلة مغ قبل إدارة السؤسدة أو بػاسصة آخخيغ مغ خبخ 
الذيء يتعمق باإلفراح عغ البيانات غيخ السالية والتي يكػن مغ غيخ السعمػم مجػ 
مرجاقيتيا، فشطخًا لمسخاشخ التي يتعخض ليا تبادل السعمػمات عمى الذبكة العالسية 
لمسعمػمات فإن مدتخجمي السعمػمات السالية وغيخ السالية لمػحجات االقترادية التي 

عامل مغ خالل الذبكة قج يذكػن في مرجاقية الستػافخ ليع مغ السعمػمات سػاء تت
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السالية أو غيخ السالية عغ تمظ الػحجات االقترادية نطخًا ألن إدارة السؤسدة قج 
تعخض بيانات إضافية ولكشيا غيخ رسسية وغيخ مجققة أو ال تتستع بالسرجاقية مغ 

تحجيج مجػ صحتيا، وعميو يشبغي أن  وجية نطخ السدتخجم بدبب أنو يرعب عميو
تكػن ىشاك جية مػضع ثقة تؤكج التدام السؤسدات صاحبة السػاقع عمى اإلنتخنت 

، وأن تؤكج الثقة في خ السالية التي يتع اإلفراح عشيابالدياسات السعمشة والبيانات غي
جميغ، البيانات والتقاريخ السالية السشذػرة عمى تمظ السػاقع حتى تحػز ثقة السدتخ

وتعسل عمى أال تريبيع أضخار استخجام معمػمات غيخ صحيحة صجرت عغ تمظ 
السؤسدات. وىكحا يذظ السدتخجم في صحة البيانات السشذػرة األمخ الحؼ يتصمب 

 .(14)تجعيع وتأكيج ثقتو في تمظ البيانات
وكل ىحا يذكل ضخورة أخخػ يقع عمى عاتق نطع السعمػمات السحاسبية أخحىا 

أال وىي العسل عمى تحقيق أمغ السعمػمات التي يتع نذخىا وذلظ مغ خالل  باالعتبار
ضخورة العسل عمى تحقيق أمغ اإلنتخنت واعتباره أحج السػجػدات السادية التي يقع 
عمى عاتق نطع السعمػمات السحاسبية صيانتيا وتجقيقيا والسحافطة عمييا. ونطخًا لكػن 

تتعمق باستخجام اإلنتخنت في العجيج مغ  االتراالت في الػقت الحاضخ غالبًا ما
األغخاض فإن األمخ يتصمب األخح بشطخ االعتبار ضخورة التحقق مغ أمغ اإلنتخنت، 
حيث يتمخز ىجف جسيع مدتخجمي اإلنتخنت في الحرػل عمى السعمػمات ونقميا 

 بذكل آمغ.
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 املبحث الثبني
الدولية للمحبسبة والتدقيق يف مىاجهة واهليئبت دور املنظمبت املهنية 

 حتديبت النشر اإللكرتوني للقىائم والتقبرير املبلية
تصػرت معاييخ السحاسبة والتجقيق مع تصػر العجيج مغ السسارسات والتي مغ 
أىسيا السسارسات الستعمقة بالشذخ االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية، وقج تختب عمى 

جخاء مذاريع بحثية لتصػيخ معاييخ السحاسبة والتجقيق، وتججر اإلشارة إلى أن ىحا إ
أىسية وضع بعس  أدركت السشطسات السيشية الجولية التي ُتعشى بالسحاسبة والتجقيق قج 

وأصجرت العجيج مغ السعاييخ  اإلرشادات حػل الشذخ االلكتخوني لمقػائع السالية،
ني لمقػائع والتقاريخ السالية ومدؤوليات التأكيج واإليزاحات بخرػص الشذخ اإللكتخو 

، والحؼ سبقتو ىحه السشطسات السيشية بسذاريع بحثية لتصػيخ مخاقب الحداباتمغ قبل 
السعاييخ بسا يػاكب السسارسات السحاسبية التي أحجثيا الشذخ اإللكتخوني لمقػائع 

ىا عمى السعالجات والتقاريخ السالية، ونتيجة لمتغيخ في بيئة األعسال واعتساد
 اإللكتخونية.

وقج كان أول ىحه السشطسات السيشية السعيج األمخيكي لمسحاسبيغ القانػنييغ 
(AICPA(وبالتحجيج مجمذ معاييخ التجقيق )ASB)(Accounting Standards 

Board الحؼ أبجػ  أعزائو  اىتسامًا كبيخًا  بتػفيخ إيزاحات يجب  1996( في عام
الكيام بيا إذا ما رغبت الذخكات في نذخ القػائع والتقاريخ  مخاقب الحداباتعمى 

يسة سالسعمػمات ال السالية الكتخونيًا حيث تقػم بشقل وتذغيل واالحتفاظ أو الػصػل إلى
في تجقيق االلتدامات السالية في  الحدابات ، فزاًل عغ مداعجة مخاقببذكل إلكتخوني

استخجام تقشية السعمػمات، وقج أصجرت بيئة األعسال اإللكتخونية والتي تعتسج عمى 
( بعشػان "قزايا اإلثبات في البيئة اإللكتخونية"، SAS No,80معيار التجقيق رقع )

وقج  وقج صجر نتيجة لمتغيخ في بيئة األعسال واعتسادىا عمى السعالجات اإللكتخونية
ونيا نقل لتجقيق الكذػفات السالية لذخكة تتػلى الكتخ  الحدابات وضع إرشادات مخاقب
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معمػمات كبيخة وميسة ومعالجتيا وتخديشيا والػصػل إلييا مسا يداعج عمى عجم 
إمكانية خخق ىحه السعمػمات او الجخػل عمييا بصخق غيخ قانػنية او التعجيل غيخ 
السدسػح عمييا، حيث إن تقشية السعمػمات تقتزي استخجام الجليل االلكتخوني لمتخفيف 

أن  مخاقب الحداباتلى مدتػػ مقبػل، ويشبغي عمى مغ مخاشخ أمغ السعمػمات إ
يختبخ سبل الخقابة مغ اجل جسع األدلة لسدانجة السدتػػ السصمػب لسخاشخ الخقابة. 
ويعشي االستخجام الستدايج لمحػاسيب بالذخكة لستابعة السعمػمات وتخديشيا أن عمى 

، فجليل اإلثبات في قيالتعامل مع الجليل بذكمو االلكتخوني وليذ الػر  الحدابات مخاقب
التجقيق الحؼ كان يأخح شكل مدتشج ورقي، أصبح في شكل ممف إلكتخوني، كسا أن 
السشذآت وبرفة خاصة كبيخة الحجع أصبحت تخدن معمػماتيا في شكل إلكتخوني، 

الحدابات لخصخ الخقابة مغ  مخاقب( عمى ضخورة تقجيخ 80ويخكد السعيار رقع )
ية الالزمة ، وذلظ قبل قيامو باالختبارات األساسالسػجػدة ل اختبار وسائل الخقابةخال

، بسا يسكشو مغ تحجيج مجػ مالئسة عسمية نقل ومعالجة البيانات. لفحز القػائع السالية
 فاكتذاف الغر والتالعب في ىحه الحالة أصعب مشو في ضل الشطع اليجوية.

وفي حالة وجػد وسائل رقابة داخمية غيخ كافية ومختبصة بالتبادل اإللكتخوني  
لمبيانات أو معاجمة الرػر أو أؼ أنطسة أخخػ تعتسج عمى دليل إثبات إلكتخوني ، 

الحدابات أن يػسع مغ اختباراتو الستعمقة بجليل اإلثبات غيخ السشاسب.  مخاقبفعمى 
ة الفعالة وعميو أن يستشع عغ إبجاء رأؼ نطيف وفي ضل غياب وسائل الخقابة الجاخمي

 2001( في عام ASBوكحلظ أصجر) .ويبجؼ رأؼ متحفع عمى القػائع السالية
 ( حػل أثخ تقشية السعمػمات عمى التجقيق وعمى فيع مخاقبSAS No. 94اإليزاح )
ىػ لييكل الخقابة الجاخمية وتقجيخ خصخ الخقابة عشج أداء عسمية التجقيق، و  الحدابات

فعال عشج تصبيق القػائع السالية الجورية. وركد ىحا اإليزاح عمى الجليل االلكتخوني 
بالذخكات وال سيسا الكبيخة مشيا، مع مالحطة أن استعسال الجليل االلكتخوني قج يأتي 

وقج تع اختيار الشذخ االلكتخوني  ،(15)مشو عجة مخاشخ مقارنة بالجليل الػرقي) التقميجؼ(
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مغ أىع  (E- Based Business and Financial Reporting)لية لمتقاريخ السا
، ومع التصػر   2004لعام   AICPSA  من ِقبلعذخ مػضػعات في تقشية السعمػمات 

اليائل في تقشية تذغيل البيانات واإلفراح عغ السعمػمات السحاسبية عبخ الػسائل 
االلكتخونية فإن األمخ يتصمب تصػرا مساثال في إجخاءات وأساليب التجقيق لسػاكبة 

 .(16)التصػرات في البيئة االلكتخونية 
في عام  ( قج أصجرFASBأما مجمذ معاييخ السحاسبة السالية األمخيكي )

" النذر االلكتروني لممعمهمات تقرير األعمالمذخوع بحث بعشػان " 2000
Electronic Distribution of Business Reporting Information) "

وقام بإعجاد دراسة تػضح التػزيع اإللكتخوني لسعمػمات تقاريخ األعسال تزسغ 
اإللكتخوني لمسعمػمات، ومحتػيات السسارسات الحالية لإلنتخنت في مجال التػزيع 

مسشذآت األمخيكية وغيخ السػاقع الحالية بذأن التقاريخ السالية وتقاريخ األعسال ل
، وتػفيخ السعمػمات لقصاعات الجائشيغ والسدتثسخيغ الستخرريغ وغيخ األمخيكية

، ونتائج السقابالت مع السدئػليغ ببعس ة محجودة أو بجون تكمفةالستخرريغ بتكمف
، وقزايا السذخوعية واألمغ والسخاشخ. ولع ذآت بذأن أىجاف استخجام اإلنتخنتسشال

تتصخق الجراسة بذكل مباشخ لتشطيع التػزيع اإللكتخوني لسعمػمات تقاريخ األعسال، وقج 
( عمى مػاقعو عمى اإلنتخنت نساذج لسا يشبغي أن يكػن عميو التقخيخ FASBوضع )

أما مجمذ معاييخ التجقيق االستخالي  .(17)السالي لسؤسدة أو مشذأة افتخاضية
(AASB فقج قام في عام )بعشػان "قزايا  1050بإصجار إيزاح رقع  1999

التجقيق ذات العالقة بالعخض اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية " وعجل ىحا اإليزاح 
 .(18)2002عام 

( IASCأيزًا أصجرت لجشة معاييخ السحاسبة الجولية ) 1999وفي عام 
 Business Reporting on إيزاحًا بعشػان "تقاريخ األعسال عمى شبكة االنتخنيت "

the Internet ي:أتي " وقج تزسغ ما 
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مقجمة وتتزسغ الشسػ الكبيخ في مػاقع لمتقخيخ السالي لمذخكات السداىسة عمى  -أ
 شبكة اإلنتخنت في ضل تحخيخ التجارة.

 اًل الستعمقة باستخجام التقخيخ السالي اإللكتخوني.الفخص التكشػلػجية حاليًا ومدتكب -ب
أمثمة وتقخيخ كامل لسػقف التقخيخ السالي الحالي عمى شبكة اإلنتخنت عمى  -جـ

، دولة 22شخكة مداىسة في  660لعجد السدتػػ العالسي، مغ خالل دراسة مدحية 
ي تصمبيا بعس ومشاقذة لبيئات التقخيخ السالي اإللكتخوني شبقًا لستصمبات العخض الت

 الجول.
االعتبارات العامة الػاجب أخحىا في الحدبان عشج بشاء معاييخ محاسبية دولية مغ  -د

حيث الذكل والسحتػيات مغ جانب لجشة معاييخ السحاسبة الجولية لتشطيع استخجام 
السالي عمى شبكة  السػاقع لمتقخيخ السالي. وتتزسغ ىحه االعتبارات بالشدبة لمتقخيخ

 ي:أتت ما ياإلنتخن
ضخورة االلتدام بالسعاييخ الجولية دون التعارض مع األوضاع والسعاييخ السحمية.  -1
 ضخورة رفع مدتػػ جػدة التقخيخ السالي. -2
 تشطيع التقخيخ السالي الفػرؼ. -3
 ممفات القػائع السالية التي يدسح بيا عمى السػقع. -4
خي لمبيانات السالية التي يسكغ أن البيانات السالية التفريمية والسمخز التاري -5

 يذسميا التقخيخ السالي اإللكتخوني.
تقخيخ مخاقب الحدابات وفي أؼ صفحة مغ صفحات اإلنتخنت يتع عخض التقخيخ.  -6
 قزايا المغة وتخجسة التقاريخ السالية ومعامالت التحػيل لمعسمة. -7
تاريخ عخض التقاريخ السالية اإللكتخونية، وىل تع في تػقيت مالئع ، وإمكانيات  -8

 الصباعة واالستشدال لسػاد التقخيخ السالي اإللكتخوني.
 السػاقع التي يتع ربصيا بالتقاريخ السالية السعخوضة إلكتخونيًا. -9

 . (19)ترحيح األخصاء -11أمغ السعمػمات.  -10
( بعشػان 1/2001مسارسة السيشة االنكميدؼ الشذخة رقع )في حيغ أصجر مجمذ 

أما مجمذ السسارسات السيشية في معيج  (20)""الشذخ اإللكتخوني لتقاريخ السجققيغ
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بعشػان "قزايا التجقيق  1003 السحاسبيغ القانػنييغ الشيػزلشجؼ أصجر إيزاح رقع
 Institute Of Charteredالستعمقة بالعخض اإللكتخوني لمقػائع التقاريخ السالية" )

Accountants Of New Zealand, No1003, 2001 .) كسا أصجرت لجشة
( 1009 - 1001مسارسات التجقيق الجولية بيانات مسارسات التجقيق ذات األرقام )

التي َتُرب في بيئة استخجام الحاسػب وتقشية السعمػمات وذلظ لتػفيخ السداعجة 
 .(21) في تصبيق السعاييخ الجولية لمتجقيق وتعديد السسارسة الجيجة الحدابات لسخاقب

( الخائجة في تػفيخ التػجيو لجعل FTCكسا ُتعج لجشة التجارة االتحادية األمخيكية )
قامت بػضع معاييخ  إذالشذخ اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية واضحًا وبارزًا، 

 .(22)عمى االنتخنيت وتعميسات خاصة بخرػص الشذخ اإللكتخوني
أما األمانة العامة لسجمذ التعاون لجول الخميج العخبية فقج أصجر في عام 

دليل التجقيق عمى تقشية السعمػمات لألجيدة العميا لمخقابة والسحاسبة لجول  3013
مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية، والحؼ راعى قػاعج الدياسات الخاصة بشذخ 

ال  سامويخػ الباحث أنو  .(23)سالية والترخيح بيا واعتسادىا ومخاقبتياالقػائع والتقاريخ ال
أن السسارسات السػجػدة حاليا مغ نذخ القػائع والتقاريخ السالية عمى شبكة شظ فيو 

االنتخنت والتي تعتبخ تصػرات واضحة في السسارسات السحاسبية سػف تفخض عمى 
لحساية ميشة السحاسبة والتجقيق  مكاتب وشخكات التجقيق في تقجيع أفزل ما لجييا

ومػاجية ىحه التغيخات والتحجيات، وىحه التصػرات والتي أدت بجورىا إلى بحل جيػد 
عجيجة مغ جانب السشطسات السيشية والييئات الجولية لمسحاسبة والتجقيق وإجخاء 

اريع السذاريع البحثية لتصػيخ معاييخ السحاسبة والتجقيق، إال أن كل ىحه الجيػد والسذ
محجودة وال تدال غيخ كافية وتحتاج الى بحل السديج مغ الجيػد في البحث إلصجار 
معاييخ وإرشادات واضحة تقػم بسعالجة مذاكل وتحجيات السحاسبة والتجقيق التي تشذأ 

 جخاء السسارسات السحاسبية الستعمقة بالشذخ االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية.
ولكغ وقبل الحجيث عغ مالية التحجيات التي تػاجو مخاقب الحدابات في ضل   

الشذخ االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية والتي سيتشاوليا البحث في مبحثو الثالث، 
يجب الحرػل عمى الترخيحات والسػافقات الالزمة قبل نذخ السعمػمات كإجخاءات 

حجات االقترادية عمى شبكة االنتخنيت، كسا السػافقة عمى نذخ السعمػمات عغ الػ  
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ويسكغ تحجيج حجود الشذخ االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية مغ خالل وضع معاييخ 
محاسبية ججيجة خاصة في حالة ارتباط السعمػمات السالية السجققة مع السعمػمات 

اسية الػحجة السالية في صفحات اخخػ خارج التقخيخ الدشػؼ، وفي ىحا اإلشار فان سي
االلكتخوني تتصمب مخاعاة  االقترادية في تػفيخ معمػمات مالية عمى السػقع 

 (24) :االعتبارات اآلتية
: ىشاك في الػقت الحاضخ بعس الػحجات لمعمهمات التي يجب تهفيرىاوقت ا -1

تقػم بشذخ كذػفاتيا السالية الدشػية برػرة مؤقتة عمى اإلنتخنيت،  االقترادية التي 
الػحجات االقترادية تعتبخ السػقع اإللكتخوني لمػحجة  ا ىشاك بعس مغ بيشس

اإلفراح أؼ تبحث في نذخ كذػفاتيا السالية  االقترادية جدًء ال يتجدأ مغ استخاتيجية 
وتقاريخ الخبخاء عمى أنذصة  الدشػية السؤقتة إلى جانب التحميالت واالجتساعات 

معمػمات عغ  مذ اإلدارة التي تػفخ الػحجات االقترادية فزاًل عغ تقاريخ مج
الػحجات االقترادية عمى السػقع اإللكتخوني لمػحجة االقترادية، تعج مغ مدؤولية 

اإلدارة تحجيج السعمػمات التي يجب نذخىا عمى السػقع فزاًل عغ شفافية التقاريخ،  
  الكامل، والسػازنة بيغ الكمفة والسشفعة، وأمغ السعمػمات. واإلفراح 

حػل  الحدابات : يتػجب عمى اإلدارة االتفاق مع مخاقبراك مراقب الحداباتشإ -2
السشذػرة عمى السػقع اإللكتخوني لمػحجة  تجقيق السعمػمات والكذػفات السالية 

 االقترادية.
: تحتاج إدارة الػحجات االقترادية تحجيج وقت نذخ قت نذر المعمهماتو  -3

لظ مغ إخصار السدتثسخيغ كإرسال رسائل اإلنتخنيت وما يتصمب ذ السعمػمات عمى 
  السدتخجميغ. إلكتخونية عمى مػاقع 

: مغ الزخورة تحجيج شكل معيغ عشج نذخ المعمهمات التي سيتم نذرىاشكل  -4
اإلنتخنيت فزاًل عغ التقييع والسفاضمة بيغ مشفعة السعمػمات وأمغ  السعمػمات عمى 

  سػقع اإللكتخوني.السشذػرة عمى ال وسالمة السعمػمات السالية 
وقج تع تمخيز مجسػعة مغ معاييخ التقخيخ عمى االنتخنيت والتي يشبغي أن 
يعسل مخاقب الحدابات عمى التأكج مغ وجػدىا وتشفيح السؤسدة ليا عشج نذخىا لمقػائع 

 .(25)والتقاريخ السالية الخاصة بيا عمى مػاقعيا باإلنتخنت
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السشذػرة عمى اإلنتخنت مع محتػيات عجم تزارب محتػيات التقاريخ السالية .1
 التقاريخ السعجة برػرة تقميجية والسشذػرة بالرحف.

تحجيج الجدء مغ مػقع السؤسدة عمى اإلنتخنت الحؼ يتع عخض التقخيخ السالي فيو .2
بحجود تفرمو عغ باقي أجداء السػقع حتى يديل لمسدتخجميغ الػصػل إليو، وأنو 

 مخاقب الحدابات. يخزع لمخقابة والستابعة بػاسصة
عشج نذخ القػائع والتقاريخ السالية بذكل أكثخ تفريال عغ القػائع السالية السشذػرة  .3

بالصخق التقميجية فإن عمى السؤسدة أن تؤكج أن البيانات السشذػرة بسػقعيا عمى 
اإلنتخنت تصابق البيانات السشذػرة تقميجيا إال أنيا تحتػؼ عمى تفاصيل أكثخ، اإلضافة 

ى ضخورة ذكخ السبادغ السحاسبية التي استخجمتيا في إعجاد تمظ القػائع إذا كان إل
 ىشاك تغييخ في السبادغ السدتخجمة عغ الفتخات الدابقة.

. إذا قامت السؤسدة بشذخ تقخيخىا السالي عمى مػاقعيا باإلنتخنت بمغات مختمفة عغ 4
خارجي بتجقيق تمظ التقاريخ لغة التقخيخ األصمية فيشبغي أن يقػم مخاقب الحدابات ال

عمى مدؤولية السؤسدة، وإذا لع تكمفو السؤسدة بحلظ فإن عمييا أن تشز عمى ذلظ 
 صخاحة بكل تقخيخ متخجع.

يشبغي أن يتع تقجيع البيانات األساسية لمسدتخجميغ بذكل يسكغ تحسيمو عمى  .5
لكي يسكشيع إجخاء األقخاص الرمبة الخاصة بأجيدة الكسبيػتخ السكػنة لشطع معمػماتيع 

التحميالت السالية عمى معمػمات التقخيخ دون الحاجة إلى الخجػع مخة أخخػ لسػقع 
 السؤسدة التي قامت بالشذخ عمى شبكة اإلنتخنت.

يشبغي اإلبقاء عمى مكان وصفحات التقخيخ في نفذ السػقع عمى شبكة اإلنتخنت  .6
شبغي أن يكػن ذلظ في رأؼ بحيث يسكغ لمسدتخجميغ الخجػع إليو عشج الحاجة، وي

الباحث لفتخة محجدة معمشة عمى نفذ السػقع عمى أن يتع تحجيج تاريخ الشذخ وتاريخ 
أخخ تعجيل تع عميو إن وجج والعسل عمى تحجيث أسعار األسيع السعمشة مغ قبل مشح 

 بجء تاريخ الشذخ لمتقاريخ والبيانات السالية.
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 املبحث الثبلث
 التحديبت التي تىاجه مراقب احلسبببت يف ظل النشر اإللكرتوني 

 للقىائم والتقبرير املبلية 
جعل التقجم الحاصل في الجػانب التقشية والتصػر الدخيع الحؼ تحجثو في 
األعسال مغ عامل الدخعة في التأقمع مع التغييخ مغ أىع العػامل االقترادية التي 

يدعى إلى مػاكبة التصػر تعسل عمى زيادة اإلنتاج، فالسجتسع واإلندان الحؼ ال 
العمسي والتقشي سخعان ما يجج نفدو عاجدًا عغ ولػج العرخ الججيج واإلسيام فيو. 
وتعج تقشية السعمػمات مغ الحقػل العمسية التي تدعى إلى استعسال نطع وأساليب 
متقجمة في مختمف جػانب الحياة وذلظ لزسان تحقيق أفزل أداء بتػضيف ىحه 

البخامج والتصبيقات لسسارسة مدتػيات أكبخ وأفزل مغ األعسال. التقشيات في إعجاد 
وقج تشبأ الباحثػن واالستخاتيجيػن بثػرة السعمػمات وضيخت ىحه التشبؤات لمحياة واقعيًا 
في الدشػات األخيخة، واآلن نحغ نعير في عرخ معمػماتي، عرخ فيو القجرة عمى 

االجتساعي واالقترادؼ، ومسا يسيد تػليج معخفة ججيجة اصبحت السحخك الخئيذ لمشسػ 
ىحا العرخ الججيج ىػ وجػد اجيدة الحاسػب في كل مكان وشبكات االترال العالسية 
والشذخ اإللكتخوني، واصبح عرخ السعمػمات واقعًا حكيكيًا، وىحا الػاقع يتخجع إلى 
فخص عسل غيخ مدبػقة لسحتخفي السعمػمات الحيغ يعخفػن كيف يشطسػن ويدتعسمػن 

صػل السعمػماتية والحيغ يستمكػن السيارات التحميمية والتقشية لسعخفة االستخاتيجية اال
والشذخ االلكتخوني لمسعمػمات يثيخ مجسػعة . (26) لمسعمػمات لجسيع انػاع السؤسدات

مخاقب الحدابات عشج تقخيخىع لمبيانات السالية السشذػرة  مغ التحجيات التي يػاجييا
عمى االنتخنيت، وقج أشارت إلى تمظ التحجيات لجشة معاييخ السحاسبة الجولية أبان 

لية وابخز قزايا تذكيل لجشة لفحز السذاكل السختبصة بالشذخ االلكتخوني لمتقاريخ السا
 .(27)تيىحه التحجيات اآل
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ة البيانات السالية عمى االنتخنيت )تقخيخ السخاقب( ىل مغ السدؤول عغ صحة ودق -
 ىػ الدبػن أم السخاقب؟ وىل يتبع لسػقع الدبػن أم لسػقع السخاقب؟

مجػ تعخض التقاريخ السشذػرة عمى االنتخنيت لمتغييخ والتعجيل مغ الدبػن أو أؼ  -
 شخف أخخ .

 .مذكمة تثبيت تاريخ تقخيخ السخاقب السشذػر عمى االنتخنيت  -
عالقة وارتباط تقخيخ السخاقب بالسعمػمات والبيانات األخخػ السشذػرة عمى االنتخنيت  -

 فزال عغ القػائع السالية. 
 الخبط بيغ القػائع والتقاريخ السجققة ومػقع السخاقب عمى االنتخنيت . -
السدؤولية السحتسمة عمى السخاقب وااللتدام عغ السعمػمات السشذػرة في مػقع  -

 نيت وشبيعة تقخيخ السخاقب .االنتخ 
جسػعة مغ التحجيات التي يجب أخحىا في الحدبان لزسان نقٍل م كسا أن ىشاك

 .(28) آمغ لمسعمػمات بيغ األشخاف السترمة، وىحه التحجيات في ثالثة محاور ىي
: لكي تتع السحافطة عمى خرػصية الخسالة (Privacyخرهصية المعمهمات )أ. 

ليا  يتسكَّغ مغ االشالع عمييا إال األشخاف السعشية السدسػحاإللكتخونية، يجب أال 
انتذارًا ىي: ق صخ البعسمية الجخػل، وأكثخ  الُبجَّ مغ التحكع يايبحلظ. ولمحفاظ عم

شيادات  فزاًل عغ(، firewall(، وججار الشار)passwordsاستخجام كمسات السخور)
إلشارة إلى أمخ بالغ (، وىشا تججر اauthorization certificatesالتخخيز )

األىسية وىػ أن عمى السدتخجم الحفاظ عمى سخية كمسة السخور، ألنيا تذكل خط 
لجخائع الجفاع األول في وجو الجخػل غيخ الُسخخَّز، وبيحه الصخق ُيسكغ مشع حجوث ا

ت ) الستعمقة بانتياك الخرػصي مثل: (، واستعخاض eavesdroppingالتشرُّ
 خيز. معمػمات معيَّشة بجون تخ 

ال ُبجَّ مغ حساية عسميتي نقل السعمػمات : (Integrity) سالمة المعمهمات ب.
وتخديشيا، وذلظ لسشع أؼ تغييخ لمسحتػػ بذكل متعسَّج أو غيخ ُمتعسَّج. وتكسغ أىسية 
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ذلظ في الحفاظ عمى محتػػ مفيج ومػثػق بو. وفي الغالب، تكػن األخصاء البذخية 
الدبب في تمف أو تذػيو البيانات. ويشتج عغ ذلظ أن وعسميات العبث السقرػد ىي 

تربح البيانات عجيسة الججوػ، وغيخ آمشة لالستخجام. ولتالفي تذػيو أو تمف 
 messageالبيانات، ُيسكغ استخجام تقشيات مثل: البرسة اإللكتخونية لمخسالة)

digest(والتذفيخ )encryptionة (، ومغ السفيج أيزًا استخجام بخمجيات مزاد
( لحساية أجيدة التخديغ مغ انتياكات الفيخوسات anti-virus softwareلمفيخوسات )

التي تتدبب في تمف أو تذػيو البيانات. ومغ السيع أيزًا االحتفاظ ِبُشَدخ 
( الستخداد البيانات السفقػدة في حال تعخضيا لمزخر، أو في حال backupاحتياشي)

 تعصُّل الذبكة أثشاء الشقل.
حيث يجب  :(Pee Authentication) ق من ىهية األطراف األخرى التحق ج.

التأكج مغ ىػية األشخاف السعشية بعسمية تبادل البيانات، إذ يجب عمى كال الصخفيغ 
معخفة ىػية اآلخخ لتجشب أؼ شكل مغ أشكال الخجاع )مثل عسميات التدويخ وانتحال 

ىػية األشخاف السترمة الذخريات(. وىشاك بعس الحمػل واإلجخاءات لمتحقق مغ 
 (،digital signatures(، والتػاقيع الخقسية )passwordsمثل: كمسات السخور )

( التي ُيرجرىا شخف ثالث. وُيسكغ أيزا digital certificatesوالذيادات الخقسية )
تعديد األمغ باالعتساد عمى بعس السسيدات السحدػسة مثل: برسة اإلصبع 

(finger print،والرػت ،) .كسا إن عمى مخاقب الحدابات الكيام  إضافة إلى الرػرة
 .(29)بسجسػعة إجخاءات لسشح تقخيخه تأكيج الثقة

يشبغي أن يتأكج مخاقب الحدابات مغ خالل أداء ميستو مغ أن الذخكة صاحبة  .1
السػقع عمى شبكة اإلنتخنت تقػم بإتباع نطام رقابي فعال وسميع يدتصيع أن يؤكج بأن 

 مػاقعيا يتع وفقا لسا تع نذخه عمى تمظ السػاقع.تعامالتيا عمى 
يشبغي عمى مخاقب الحدابات أال يسشح خاتع الثقة أو التقخيخ بسشح الثقة في السػاقع  .2

عمى شبكة السعمػمات إال إذا تػافخت لجيو فتخة صالحية ال تقل عغ شيخيغ قبل تجقيق 
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ات لمحرػل عمى خاتع الحداب سخاقبتمظ السػاقع، أما إذا كان ىشاك تكميف مدتسخ ل
 الثقة فإن التكميف يشبغي أن يبجأ بانتياء الفتخة الدابقة.

العسل عمى تقييع نطع الخقابة وحساية السعمػمات وأمشيا والتي تتسذى مع إجخاءات  .3
التجارة اإللكتخونية وتبادل السعمػمات إلكتخونيًا والكيام باالختبارات الالزمة لمتأكج مغ 

 التي أقختيا الييئات السيشية.تصبيق معاييخ الثقة 
ضخورة أن يذسل تخصيط مخاقب الحدابات ألداء السيسة التأكج مغ أن الذخكة  .4

صاحبة السػقع تمبي كافة السعاييخ والسبادغ التي حجدتيا الييئات السيشية لمحرػل 
 عمى خاتع الثقة.

قيام مخاقب الحدابات بالتأكج مغ أن الذخكة تعمغ لسدتخجمي مػاقعيا عمى  .5
 ي:أتاإلنتخنت الجػانب الستعمقة بسا ي

( والتي يكػن تاريخ صالحيتيا سشة فتخة صالحية الذيادات الخقسية )خاتع الثقة -
كاممة مغ تاريخ إصجارىا، وأن السخاقب سيقػم بتقجيع تقخيخ دورؼ يػضح أن مػاقع 

 الذخكة مازالت تتسذى مع معاييخ الثقة، وذلظ خالل فتخة صالحية خاتع الثقة.
التغييخات التي أجختيا الذخكة عمى مػاقعيا باإلنتخنت مغ خالل التحجيث أو حساية  -

 أمغ السعمػمات، وتأثيخ ذلظ عمى القػائع والتقاريخ السالية السشذػرة .
وفيسا يتعمق بالتغييخات في مػاقع الذخكة عمى اإلنتخنت يشبغي أن يتأكج السخاقب مغ  -

اج إلى تأكيج ثقة مغ ججيج، وىل سيتختب عمى أن ىحه التغييخات تحتاج أو ال تحت
الحدابات مغ  مخاقبكسا يشبغي أن يتأكج  {التغييخ رفع خاتع الثقة مغ السػقع أم ال . 

تسكيغ السؤسدة لمسدتخجم باالشالع عمى خاتع الثقة عمى السػقع باإلنتخنت مغ خالل 
لتعخف عمى شكل ( الخاصة بحلظ الطاىخة عمى السػقع واIconالزغط عمى األيقػنة )

الحدابات التأكج مغ استخجام السؤسدة  مخاقبشيادة مشح الثقة في السػقع.  كسا عمى 
، ودعع السدئػلية، ولعجم إنكار كشػلػجيا لجعع التػقيعات الخقسيةلمجليل العام لمت

(. وفي ضل طسة الذبكات السفتػحة )اإلنتخنتالسؤسدات لتمظ التػقيعات الخقسية في أن
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خفة اتجيت العجيج مغ الذخكات إلى نذخ البيانات والسعمػمات السالية اقتراد السع
وغيخ السالية مغ خالل مػاقعيا عمى اإلنتخنت. وتحقق الذخكات التي تشذخ ىحه 
البيانات والسعمػمات عمى شبكة اإلنتخنت عالقات أفزل مع أصحاب السرالح 

والعسالء، كسا أنيا تخفس السختبصيغ بالذخكة مثل السدتثسخيغ والسداىسيغ والسػرديغ 
 .(30)مغ تكاليف االتراالت السصمػبة لالستفدار عغ ىحه السعمػمات

ويعتسج الشذخ اإللكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية عمى تصػرات تقشية السعمػمات 
واالتراالت، إذ اعتسجت معطع السشذآت خاصة في الجول الستقجمة عمى السدايا التي 

االنتخنت لتمبية احتياجات األشخاف السيتسة بالسشذأة مغ السعمػمات تػفخىا تقشيات 
والبيانات في تػقيت مالئع، وتجمى ذلظ في مخاحمو األولى بشذخ القػائع السالية اعتسادا 
عمى وسائل مقيجة لمشذخ مثل بخنامج بحث ال يسكغ ربط البيانات السشذػرة مع بيانات 

ل وأدوات الذبكة العالسية أتاح وسائل عخض أخخػ تتعمق بيا، إال أن تصػرات وسائ
وإفراح أكثخ تقجما وقبػال بالشدبة لسدتخجمي الذبكة والذخكات في آن واحج، باتجاه 
الػصػل إلى التقخيخ السالي السباشخ في تػقيت حكيقي. وتشجرج ىحه األدوات والػسائل 

دصة مثل لغة أشكال مب في إشار تصػرات تقشية السعمػمات عسػما، التي تصػرت مغ 
  (XBRL)إلى لغة التقخيخ السالي السػسع  (XML)   التػسع السزاعف أو السخنة

التي تعتبخ امتجادا لألسمػب الدابق، أو لغة التقخيخ السالي السػسع السعتسجة عمى لغة  
ويعتسج ىحا األسمػب لمتقخيخ عمى وسائل وأدوات تحػيل وربط    التػسيع السزاعف. 

عسػما، مغ خالل ما يعخف بخجمات الذبكة  اح عغ السعمػمات الشرػص واإلفر
السشطسات السيشية السحاسبية  الجولية لمسعمػمات )الػيب( حيث يتع التخكيد مغ قبل 

يسكغ  عمى استخجام لغة التقخيخ السالي السػسع التي تعتبخ بسثابة لغة إلكتخونية 
بادليا ونذخىا عبخ الػيب مغ خالل استخجاميا لتييئة التقاريخ السالية مغ اجل نقميا وت

عمى    XBRLالحاضخ تحطى لغة وفي الػقت  الحاسبات اآللية لسدتخجمي الذبكة، 
السديج مغ االنتذار في قصاع  دعع مغ قبل الييئات السحاسبية العمسية إلكدابيا 

وعخض السعمػمات السالية.  األعسال، وىي لغة الكتخونية تدتخجميا السشذاة لتدجيل 
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ويتع معالجتيا لتطيخ في  وباستخجام ىحه المغة فان البيانات يتع إدخاليا مخة واحجة 
عمى مػقع الذخكة  HTML أشكال عجة سػاء لصباعة القػائع السالية أو تطيخ بمغة 

الخقابية، أو يسكغ إضيارىا بأؼ  االلكتخوني، أو لتعبة الشساذج السصمػبة مغ الجيات 
السعالجة االلكتخونية لمبيانات والسعمػمات السالية مغ وىحه   شكل حدب االحتياج. 
مالية فػرية، كسا إن ىحا التغيخ مغ الشطام السحاسبي التقميجؼ  شأنيا أن تشتج معمػمات 
الفػرية يتصمب إجخاءات تجقيق تتساشى مع شبيعة الشطع  إلى الشطع السحاسبية 
أن اليجف األساسي مغ تجقيق  االلكتخونية. ويجب اإلشارة إلى السحاسبية والسدتشجات 

ومعاييخ السحاسبة الستعارف عمييا ال يتغيخ بدبب التحػل في الشطع  القػائع السالية 
السعالجة التقميجية إلى االلكتخونية، ولكغ إجخاءات التجقيق مسكغ أن  السحاسبية مغ 
قيق اختفاء مدار التجقيق التقميجؼ وىحا ما استمدم ضيػر مذخوع التج تتغيخ بدبب 

 .(31)السدتسخ
السالي عمى  ( أن لغة التقخيخ AICPAمجسع السحاسبيغ األمخيكي ) عجَّ  وقج

كصخيقة تعتسج  -االنتخنت ستربح المغة الخقسية لألعسال، فيي تسثل إشار سيسكغ
مغ إعجاد ونذخ التقاريخ السالية في صيغ متشػعة، ويسكغ مغ تبادل  -السعاييخ عمى 

تزسشيا، كسا ستسكغ ىحه المغة مغ عسميات التبادل السؤتستة ت وتحميل السعمػمات التي 
ويقجم ىحا  ، مغ بيغ العجيج مغ تصبيقات البخامج واستخالص مػثػق لمسعمػمات السالية 

 :فبالندبة لمذركات .(32)الشػع العجيج مغ السدايا لمذخكات واألفخاد عمى حج سػاء
 إمكانية الػصػل إلى اكبخ قاعجة مغ السدتثسخيغ والعسالء في العالع. -1
تعسل ىحه المغة وفقا لصخيقة التقخيخ السالي السػسع، وىي تعسل كبخنامج مدتقل  -2

وشخيقة مشتطسة قابمة لالمتجاد لتبادل البيانات، ويسكغ استخجاميا بذكل مدتقل أو 
 بإدخاليا إلى تصبيقات الحاسب اآللي.

سكغ مغ الخبط بيغ أجداء أو عشاصخ السعمػمات السالئسة لمتقخيخ السالي، بذكل ت -3
يؤدؼ إلى إيجاد  نطام يسكغ مغ تجسيع البيانات ألغخاض إعجاد التقاريخ السالية بكفاءة 

 وفعالية، مسا يؤدؼ إلى إيجاد تشػع واسع في التقاريخ السالية السؤتستة.
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لمبيانات السالية بذكل يدسح بإمكانية إجخاء  تتزسغ ىحه التقشية إمكانيات ترشيف -4
 السقارنات عسػديا وأفكيا.

إمكانية تػصيل السعمػمات في وقت مالئع يتشاسب مع تصػرات التجارة اإللكتخونية  -5
 واالستثسار السباشخ والتعامل السباشخ عمى األوراق السالية.

ونذخ التقاريخ والقػائع ، إذ تؤدؼ إلى تخفيس تكاليف إعجاد ةاعتبارات تكاليفي -6
 السالية.

تتسثل في تخفيس تكاليف ف، بالندبة لمدتخجمي المعمهماتأما أبخز السدايا 
ووقت الحرػل عمى البيانات وتجسيعيا وتحميميا، مقارنة بالػقت الحؼ كانػا يقزػنو 
تقميجيا مغ خالل االستغخاق في قخاءة القػائع السالية السصبػعة أو االعتساد عمى 
السعمػمات التي يػفخىا السحممػن،  مسا كان يؤدؼ إلى ارتفاع تكاليف الحرػل عمى 
السعمػمات وتدايج احتساالت الخصأ بيا، كسا كان يؤدؼ إلى تبجيج وقت شػيل في 

 عسميات الحرػل عمى السعمػمات وتجسيعيا وتحميميا.
السخاشخ أن ىحه السدايا تختبط بػجػد العجيج مغ  (33)األستاذ عمي يػسف ويخػ 
بالندبة السختبصة بصبيعة الشذخ اإللكتخوني وأدواتو ووسائمو. مغ بيشيا  والتيجيجات
  :لمذركات

  مخاشخ أمغ السعمػمات السختبصة بالشطع الجاخمية لمذخكة، ودخػل أشخاص غيخ
   مرخح ليع إلى ىحه الشطع وسخقة بيانات أو تغييخ محتػاىا، كتغييخ أرصجة عسالء.

 ػػ البيانات السعخوضة عمى مػقع الذخكة اإللكتخوني.مخاشخ تغييخ محت   
   أما المخاطر والتيجيجات بالندبة لممدتخجمين:

 جم التحقق مغ ىػية الذخكة، إذا لع تكغ معخوفة مدبقا، فقج تكػن البيانات التي ع
 يفرح عشيا عمى مػقع الذخكة تعػد لذخكة وىسية ال وجػد ليا.

  وغيخىا االئتسان بصاقات أرقام مثل، البيانات وأمغ بخرػصية متعمقة مخاشخ 
 تبادليا يتع التي، والجيشية الدياسية واالتجاىات اآلراء، الذخرية السعمػمات مغ

 .لكتخونياا
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ويزيف الباحث بأنو ولقمة معخفة وخبخة بعس السدتفيجيغ مغ الشذخ اإللكتخوني 
صػل لمبيانات والسعمػمات لمقػائع والتقاريخ السالية عمى االنتخنيت سيرعب عمييع الػ 

 السشذػرة . 
 الخاتمة

استشادا إلى ما تقجم يالحع أن استخجام شبكة اإلنتخنت لشذخ التقاريخ والقػائع 
يسة في الػقت الحاضخ نطخا لتعجد استخجامات وسائل تقشيات مالسالية يسثل ضخورة 

السختمفة، وان السعمػمات في مختمف السجاالت وبرػرة خاصة في مجاالت األعسال 
استخجاميا في عسل نطع السعمػمات السحاسبية سػف يتخكد بجرجة كبيخة في تبادل 
البيانات والسعمػمات سػاء في داخل الػحجات االقترادية نفديا أو مع بعزيا 
البعس، وبالتالي فان ىشاك حاجة كبيخة في استخجام شبكة اإلنتخنت ألغخاض نذخ 

 الية وتػصيميا إلى مختمف الجيات التي تحتاجيا. وقجوتػزيع التقاريخ والقػائع الس
االلكتخوني لمقػائع والتقاريخ السالية  أصبحت ميشة السحاسبة والتجقيق مع ضيػر الشذخ 

ومعاييخىا التقميجية لخغبة وشمب الذخكات  مصالبة بأن تدتجيب وتكيف مسارساتيا 
عطع دول العالع بشذخ ، وقج قامت الكثيخ مغ الذخكات الكبخػ في موأسػاق السال

مػقع الذخكة عمى االنتخنيت، ومغ السالحع اختالف شبيعة  تقاريخىا السالية في 
السالية السشذػرة الكتخونيًا بيغ الذخكات، ففي بعس األحيان  ومحتػيات التقاريخ 

الحدابات بجون تػضيح لشػعية السعمػمات السجققة  مخاقبتقخيخ  يراحب تمظ التقاريخ، 
شأن ىحه السسارسة الغيخ السشتطسة أن تؤدؼ إلى معمػمات خادعة  ققة. ومغ وغيخ السج

ام حيث كان لطيػر االنتخنيت واالستخج مدتخجمي القػائع السالية.  وبالتالي تزمل 
التقشي في السعمػمات تجرجت قصاعات  ومع التصػر  .الستدايج لمتجارة االلكتخونية

واحتفاضيا بالسعمػمات والبيانات الخاصة  يا األعسال في استخجاميا وتذغيميا ومعالجت
في الػيب تجرجت المغة السدتخجمة في  بالعسميات التجارية، ونتيجة التقجم السدتسخ 

تبادل البيانات الكتخونياً حتى وصمت إلى لغة التقاريخ  قصاع األعسال االلكتخوني مغ 
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بدبب اعتساد  اً خ ضخوريالتجقيق االلكتخوني السدتس السالية االلكتخونية. ولحا يربح 
عمى المغة السالية لمتقاريخ السالية إلعجاد أنطستيا السالية  الكثيخ مغ مشذاة األعسال 
 االنتخنيت.  ومغ ثع نذخ تقاريخىا عمى 

يجب عمى السشطسات السيشية والييئات الجولية لمسحاسبة والتجقيق بل وحتى 
والتجقيق واإلسخاع في إصجار معاييخ العخبية والسحمية إعادة الشطخ بسعاييخ السحاسبة 

خاصة بالسسارسات السحاسبية وتجقيق الحدابات في ضل الشذخ االلكتخوني لمقػائع 
، ومعخفة مجػ مالءمتيا لمتصػرات التقشية وبيئة التذغيل اإللكتخوني والتقاريخ السالية

ت لسعمػمات في ضل تقشياعمى تجقيق ا اً قادر ليكػن  التي تػاجو مخاقب حدابات
، والحاجة إلى أساليب وإجخاءات تجقيق تختمف عغ األساليب واإلجخاءات السعمػمات

 الخاصة في ضل التجقيق التقميجؼ الستسثل باألنطسة اليجوية.
لحلظ عمى مخاقب الحدابات االشتخاك في تصػيخ نطام نذخ الكتخوني يتيح 
لمذخكات السداىسة العامة الخاضعة لخقابة وتجقيق ديػان الخقابة السالية مغ تدويج 
الجيػان بالبيانات الستعمقة بإفراحاتيا مغ خالل نساذج الكتخونية يتع استكباليا وتجقيقيا 

اللكتخوني إلى جسيػر السدتثسخيغ. كسا يجب تجريب ػقع اسونذخىا بذكل فػرؼ عمى ال
السػضفيغ في الذخكات عمى آلية الشذخ االلكتخوني واألساليب الحجيثة في إعجاد 
التقاريخ الدشػية، كسا ييجف الشذخ االلكتخوني إلحجاث نقمو نػعية في سخعة ودقة 

اج كع ىائل الرادرة عغ الذخكات مع إتاحة السجال الستخخ  اإلفراحاتإرسال ونذخ 
 .مغ التقاريخ
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 والمرادر اليهامش
                                                 

، التهجيات الجولية لمناشرين وفق اعتبارات النذر 2006( الظائي، ليمى جارا هلل خميل دمحم ، 1)
اإللكتروني دراسة استظالعية لجور النذر العربية، أطروحة دكتهراه غير منذهرة ،كمية اإلدارة 

 70واالقتراد، جامعة المهصل. ص 

، اثر النذر االلكتروني والمكتبة الرقمية في االرتقاء بالتراث 2012( ألبياتي، وفاء احمج سعيج، 2)
 . 230-229العربي، مجمة التراث العممي العربي، العجد الثاني، كمية الزراعة، جامعة بغجاد. ص 

عمميات إعجاد  ، النذر اإللكتروني: التجارب العالمية مع التركيز عمى 1999زين عبج اليادي،  (3)
كتاب دوري محكم يرجر مرتين  النص اإللكتروني. االتجاىات الحجيثة في المكتبات والمعمهمات: 

 38،ص  12، عجد6مجمج  -في الدنة.

، الجور المحاسبي في 2007، ناعم حدن،الدقا، زياد ىاشم، الحمجاني، خميل ابراهيم، الظائي (4)
مخاطر النذر اإللكتروني لمتقارير والقهائم المالية، المؤتمر العممي الخامس، نحه مناخ  تقميل 

 –كمية العمهم اإلدارية والمالية، عمان  –وأعمال مررفية إلكترونية، جامعة فيالدلفيا  استثماري 
، دور مراقب الحدابات 2011. رشيج، ناعم حدن،6،ص 2007يهليه /   4-5 /  لممجة     األردن

في إضفاء الثقة في البيانات المحاسبية المنذهرة عمى االنترنيت في بيئة التجارة االلكترونية، 
 32، ع7مجمة تكريت لمعمهم االدارية واالقترادية. م

بات في بيئة ، إطار مقترح لتظهير خجمات مراقبي الحدا2011الحربي، نذهان إبراهيم عمي،  (5)
التجارة االلكترونية دراسة ألراء عينة من مراقبي الحدابات في العراق، رسالة ماجدتير غير 

 .49منذهرة، كمية اإلدارة واالقتراد، جامعة المهصل ،ص

المباشرة  (، دور إستراتيجية تخفيض تكمفة المراجعة في الظمب عمى المراجعة 2008رشا زيجان ) (6)
 .39جدتير مراجعة غير منذهرة، كمية االقتراد، جامعة دمذق ، صالمدتمرة، رسالة ما

، دار اليازوري العممية لمنذر والتهزيع، عمان، 2010ياسين. سعج غالب ، اإلدارة االلكترونية،  (7)
  . 35األردن، ص 

، اإلسكنجرية (، مراجعة وتجقيق نغم المعمهمات، الجار الجامعية، 2005لظفي، أمين الديج أحمج ) (8)
  34مرر،ص
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المتغيرات التكنهلهجية في  ( ألجبالي، دمحم مرظفى احمج، "االتجاىات الحجيثة في المراجعة في عل 9)
لالقتراد والتجارة، كمية التجارة، جامعة عين شمس،  نغم المعمهمات المحاسبية"، المجمة العممية 

 293(.،ص 2002)العجد األول، 
(10  (  Fitzsimons, A. & shoaf, V. (2000), “FASB Studies The Electronic, 

Reporting of Business Information”, Commercial lending , Fall. p, 66-

67 

، نحه  إطار مقترح إلعجاد معيار محاسبي سعهدي لتنغيم نذر 2005( العتيبي، عبج هللا بن ثعيل، 11)
لكمية التجارة، جامعة أسيهط، العجد الثامن التقارير المالية الفهرية عبر اإلنترنيت، المجمة العممية 

 .40والثالثهن، الدنة الثانية والعذرون،ص

 (12-10، 2007(  مرجر سابق )الدقا واخرون، 12)
(13) Jeffrey ،G ،2008 ،Canada's Electronic Reporting Receives Failing 

Grades ،CMA Management. P 30-34 

(، تظهير دور وأداء المراجع الخارجي لتأكيج الثقة في  2005) ( عبج الهىاب، إبراهيم طو ، 14)
المعمهمات المتبادلة والتقارير المالية المنذهرة عمى شبكة المعمهمات العالمية، المؤتمر العممي 

 . 19الرابع، كمية العمهم اإلدارية والمالية ،جامعة فيالدلفيا ص
(15  (  (AICPA) April 2001, American Institute of Certified Public 

Accountants, Statement, SAS No,80 and No. 94, "The Effect of 

Information Technology on the Auditor's Consideration of Internal 

Control in a Financial Statement Audit",p 80-94. 

(16 ( www.acc4arab.com  شبكة المحاسبين العرب 
(17)  FASB, (2000), Business Reporting Research Project: Electronic 

Distribution of Business Reporting Information p (1-6) 

www.rutgurs.edu./raw/fasb/brrppg.htm 

(18  (  Australian Accounting Research Foundation Auditing Guidans 

Statement AGS 1050 : July 2002  nstitute Of Chartered Accountants Of 

New Zealand , No1003 , 2001 

(19  ( IASC, (1999), Business Reporting on the internet, December. 

http://www.Jasc.org.uk/, p.1; (http://www.jasc.org.uk/) International 

http://www.acc4arab.com/
http://www.rutgurs.edu./raw/fasb/brrppg.htm
http://www.jasc.org.uk/
http://www.jasc.org.uk/


 

        

          

 

 

207 

 

 

:  

 

                                                                                                         
Standards Committee, "Business Reporting on Internet", December 

1999. 

(20( Auditing Practice Board (APB) , Bulletin 2001 /1 , January 2001 p. 2. 

، معايير تقجير المخاطر والرقابة الجاخمية، خهاص واعتبارات 2001الجولي لممحاسبين،  االتحاد (21) 
 ألنغمة معمهمات تدتعمل الحاسهب.

(22) Hoy, M,G and Lwin, M, O. (2008). An International Perspective of 

Online Disclosure Presentation: A comparison of Banner Ad Disclosures 

from United States, United kingdom and Singapore Web Sites, Consume 

Policy, Vol., 31, p 327-347. 

، دليل التجقيق عمى تقنية المعمهمات 2013األمانة العامة لمجمس التعاون لجول الخميج العربية،  (23)
 .لألجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة لجول مجمس التعاون لجول الخميج العربية، الرياض 

(24)  IFAC،" Financial Reporting on Internet" ،Paper issued by the staff 

of  the International Federation of Accountants ،August 2002:  

          www.ifacnet.com/index.php?q=financial% 20 reporting% 20 on% 20  .inter

netAugust2002 ,  p.4-5. 

 .(26، 2005مرجر سابق )عبج الهىاب،  (25)
(26) Elliot, Geoffry & Striking Susan, (2000), Business Information 

Technology, System Theory and practice, Longman Modular texts in 

business and economic, London.p.5. 

 (7-28:  2005سابق )لظفي ،  (  مرجر27)

 (12-11، 2007مرجر سابق )الدقا واخرون،  (28)

 (28-27، 2005مرجر سابق )عبج الهىاب،  (29)

وتجقيق  المحاسبية الممارسات عمى وأثره المعرفة اقتراد (2005)المنعم  عبج حدين أحمج ىيثم(30)
 كمية االقترادية والتنمية المعرفة اقتراد"الخامس الدنهي  الجولي العممي المؤتمر الحدابات،

 9األردنية ، ص  الزيتهنة جامعة – اإلدارية االقتراد والعمهم

 (41، 2008( مرجر سابق )زيجان،31)
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، دور تكنهلهجيا المعمهمات في سهق فمدظين لألوراق المالية، 9/2007قرراوي، عبج الحميج،  (32)
لبيئة اإللكترونية المدتخجمة في الدهق. الممتقى الدنهي األول لدهق رأس المال الفمدظيني،  

 .7ص

ة ديهد، مؤسعمى االنترنت ... المزايا والق يهسف، عمي، اإلفراح االلكتروني... التقرير المالي  (33)
عمى  ، متاح13/8/2007 ،2006  سهريا، الثهرة  الهحجة لمرحافة والظباعة والنذر، دمذق،

 :المهقع اإللكتروني
 http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive2.asp?cat=borsa&num=13386  


