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مجلــة  قدمــت   الماضيــة  الســنوات  وخــال  األرقــام  بلغــة 
المفيــدة  الموضوعــات  مــن  العــدد   ، العربــي  المحاســب 
مــن  2,504,420  أكثــر  الحصيلــة  كانــت  للمحاســلين  حيــث 
طلــب زيــارة علــى الموقــع شــهريا ، أكثــر مــن 2,770 مقــال 
تحميــل  ألــف   120 مــن  وأزيــد   ، شــهري  عــدد   40  ، علمــي  
العربــي  المحاســب  مجلــة  مجلتنــا  مــن  الســابقة   لألعــداد 
، المجلــة العلميــة التــي نطمــح أن تكــون االولــى بالوطــن 
ــر مــن الخدمــات  ــة قدمــت عــدد كثي ــي ، كمــا أن المجل العرب

منهــا 
نســعى دائمــً لتقديــم خدمات ُتســاعد المحاســبين بالوطن 
أوالً  المحاســبية  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  العربــي 

بــأول ، مــن خدماتنــا 
•  خدمــة واتســاب المحاســب العربــي خدمــة تعليميــة 
ثقافيــة مجانيــة تعنــي نشــر وتعزيــز معلوماتــك المحاســبية 

تحتــوي علــى اكثــر مــن 5000  عضــو 
العربــي-  المحاســب  مجلــة  مــع    " إتعلــم   " خدمــة     •
 ( والمعاهــد   الجامعــات  لطلبــة  مقدمــة  خدمــة  وهــي 
قســم الجامعــات والمعاهــد  " خدمــات إســتذكار الــدروس 

) والمعاهــد  الجامعــات  لطلبــة  والواجبــات 
•   خدمــة  " إســأل "  مجلــة المحاســب العربــي والتــي مــن 
الــرد واالجابــة علــى أستفســارات القــراء وزوار  خالهــا يتــم 

المجلــة الكــرام 
•  خدمــة  " كل يــوم معلومــة "  هــذه خدمــة مــن خالهــا 
معلومــات  يوميــة  شــبة  او  يوميــة  معلومــات  نشــر  بيتــم 

محاســبية إقتصاديــة ماليــة تنميــة بشــرية ... الــخ
•   خدمــة وظفنــي شــكرًا خدمــة التوظيــف المجانيــة عــن 

طريــق المدونــة التوظيفيــة بالمجلــة 
مــن  ســيمكننا  ذلــك  مــن  وأكثــر  الخدمــات  هــذه  كل 
خــال  مــن  كان  أينمــا  العربــي  المحاســب  إلــى  الوصــول 
طرحنــا الجيــد وكذلــك مــن خــال القنــوات الخاصــة بالمجلــة 
ــد العــون لهــم ، وُيمكــن اآلن  ــم ي ســنكون مؤهليــن لتقدي
للمحاســبين والمهتميــن بعلــم المحاســبة االســتفادة مــن 

والمحاضــرات المجانيــة  الــدروس  مجموعــة 
}   حيث تهدف هذه الخدمات  إلى الوصول 

بالمحاسب العربي إلى أرفع الدرجات {
جهــود  علــى  العربــي  المحاســب  مجلــة  خدمــات  وتعتمــد 
وقتهــم  مــن  يهبــون  الذيــن  المتطوعيــن  مــن  فريــق 
نشــر  علــى  للحــرص  الكثيــر  الشــيء  ومالهــم  وجهدهــم 

. العربــي  المحاســب  وتنويــر  والمعرفــة  العلــم 
مــازال القــادم أعظــم، ومــازال الفريــق يكبـــــــر ويكبــر معــه 
األمــل ويقتــرب معــه الحلــم، ولذلــك، ومــن أجــل االســتمرار 
لنهضــة  بالتأســيس  هدفهــا  وبلــوغ  رســالتها  أداء  فــي 
علميــة عربيــة شــاملة، يرجــى التكــرم بمتابعتنــا مــن خــال 

. المجانيــة  التعليميــة  قنواتنــا 

وائـــل مــــــــراد 
مؤسس ورئيس تحرير المجلة 
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قامئة الدخل 

قامئــة الدخــل : هــي مــن القوائــم األساســية التــي تظهــر نهايــة كل فــرتة ماليــة ومــن 

خــالل الشــكل أعــاله يتبــن لنــا موقعهــا داخــل الــدورة املحاســبية ..

تهدف قامئة الدخل إىل :

مقابلة  إيرادات املنشأة باملرصوفات .!

كــا إن قامئــة الدخــل عبــارة عــن تقريــر يقيــس مــدى نجــاح أعــال املنشــأة خــالل 

فــرته زمنيــه معينــه.

ومــن خــالل هذيــن املفهومــن يتضــح لنــا أن قامئــة الدخــل هــي عبــارة عــن قيــاس 

و تقويــم .

وتكمن أهمية قامئة الدخل بأنها :

ــايض  ــم األداء امل ــك يف تقيي ــون وذل ــتثمرون واملقرض ــا املس ــتفيد منه يس  -1

. للمنشــأة 

2-  تساعد املستخدمن بتحديد الخطر يف عدم تحقيق تدفقات نقدية . 

الفصل بن األداء التشغييل والجوانب األخرى لألداء .  -3

ــة عــن طبيعــة الدخــل واســتمراره  قامئــة الدخــل تعطــي صــوره تفصيلي  -4

 . صــورة  أي  يعطينــا  ال  للدخــل  النهــايئ  الرقــم  أمــا 

قياس الدخل :

هناك مدخالن لقياس الدخل 

مدخل املحافظة عىل رأس املال:  -1

وهو مدخل االقتصادين 

تعريفه : هو التغري يف الرثوة الحقيقية للمرشوع من بداية الفرتة إىل نهايتها .

أو: الزيــادة الصافيــة يف الــرثوة الحقيقيــة التــي ميكــن توزيعهــا عــىل مــالك املنشــاة 

يف نهايــة الفــرتة .

ويتم حسابها بالطريقة التالية :

ــول –  ــوع األص ــرتة – )مجم ــة الف ــات ( نهاي ــوع االلتزام ــول – مجم ــوع األص  )مجم

ــرتة .   ــة الف ــات (بداي االلتزام

ونقيــس ذلــك بعــد التعديــل ملقــدار االســتثار اإلضــايف أو املســحوبات أو التوزيعــات 

عــىل املــالك.

تعتمد عىل : التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية أو القيمة االستبدالية .

مميزاته: سهولة قياس الدخل

سلبياته : هذه الطريقة تفتقر إىل تقديم بيانات تفصيلية.

ال تزود قارئ القوائم املالية بالبيانات التفصيلية لإليراد واملرصوف .

مدخل تحليل العمليات :  -2

وهو مدخل املحاسبن 

تعريفــه : هــو الفــرق بــن اإليــراد واملــرصوف الناتــج عــن املعامــالت الكاملــة 

واألحــداث األخــرى. )املكاســب والخســائر العرضيــة( حيــث أن مهنــة املحاســبة 

صاغــت مدخــل العمليــات لتعريــف وقيــاس الدخــل .

فمــن خــالل رسد املرصوفــات وإيجــاد مجملهــا ومــن ثــم طرحهــا مــن مجمــل 

اإليــرادات

يعتمــد عــىل : أســاس االســتحقاق يف مقابلــة اإليــراد يف املــرصوف فضــال عــن اســتخدام 

مبــدأ التكلفــة التاريخية .

يبــوب الدخــل بطــرق مختلفــة ســواء عــىل أســاس خــط املنتــج أم العميــل أم الوظيفــة 

.

مميزاتــه : يقــدم تفاصيــل خاصــة بالتقريــر الــدوري أخــذا يف االعتبــار االنشــطه التــي 

تحــدث خــالل فــرته معينــه .

عنارص قامئة الدخل :

اإليــرادات : هــي تدفقــات نقديــة داخلــة .أو زيــادة يف األصــول األخــرى   -1

. معــا  االثنــن  أو  االلتزامــات  يف  النقــص  .أو 

املرصوفــات : هــي تدفقــات نقديــة خارجــة.أو النقــص يف األصــول األخــرى   -2

أو الزيــادة يف االلتزامــات أو االثنــن معــا.

3-  املكاســب: هــي الزيــادة يف حقــوق امللكيــة الناتــج عــن أنشــطة عرضيــة 

. للمنشــاة 

4-  الخســائر :هــي النقــص يف حقــوق امللكيــة الناتــج عــن اإلنشــطة العرضيــة 

. للمنشــاة 

األشكال البديلة إلعداد قامئة الدخل :

تعــارف املحاســبون عــىل شــكلن إلعــداد قامئــة الدخــل، وهــا قامئــة الدخــل ذات 

ــددة. ــة الدخــل ذات املراحــل املتع ــة الواحــدة، وقامئ املرحل

إعداد

أرسة تحررير املجلة
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أوالً: قامئة الدخل ذات املرحلة الواحدة: 

وفيهــا يتــم تبويــب عنــارص الدخــل إىل قســمن أساســين، يُخصــص القســم األول لإليــرادات أيــاً كان مصدرهــا ســواًء مــن النشــاط الرئيــي للمنشــأة أو مــن املصــادر الثانويــة 

ــة  ــوع هــذه املرصوفــات ســواًء تلــك املرصوفــات الخاصــة بتكلفــة البضاعــة املباعــة، أو املرصوفــات البيعي ــاً كان ن ــاين للمرصوفــات أي األخــرى. يف حــن يُخصــص القســم الث

ــرادات بإجــايل  ــة إجــايل اإلي ــة أو املرصوفــات األخــرى. وتُســمى هــذه القامئــة أيضــاً باســم قامئــة الدخــل املختــرصة نظــراً لوجــود خطــوة واحــدة تتضمــن مقابل واإلداري

املرصوفــات وصــوالً إىل صــايف دخــل الفــرتة.

ثانياً: قامئة الدخل ذات املراحل املتعددة: 

يــرى بعــض املحاســبن رضورة توضيــح العالقــة بــن البيانــات املحاســبية املتعلقــة بعنــارص اإليــرادات واملرصوفــات، خدمــة ملســتخدمي القوائــم املاليــة، ومــن ثــم يجــب التقريــر 

عنهــا يف قامئــة الدخــل، مثــل إجــايل الربــح وصــايف الربــح مــن النشــاط املســتمر.

ويستند إعداد قامئة الدخل ذات املراحل املتعددة إىل كل من االعتبارين اآلتين:

التفرقــة بــن اإليــراد الناتــج عــن النشــاط الرئيــي للمنشــأة وبــن اإليــراد الناتــج عــن أنشــطة أخــرى عرضيــة أو ثانويــة األمــر الــذي مُيكــن قــارئ القوائــم املاليــة   )1

ــتمر. ــاط املس ــة النش ــة ربحي ــة لدراس ــة خاص ــاء أهمي ــن إعط م

التفرقــة بــن املرصوفــات الخاصــة بالنشــاط الرئيــي للمنشــأة، وبــن املرصوفــات األخــرى العرضيــة الناتجــة عــن ظــروف أو سياســة ماليــة معينــة للمنشــأة، فضــالً   )2

ــأة. ــة للمنش ــف النوعي ــب الوظائ ــاً حس ــاً وظيفي ــات تبويب ــذه املرصوف ــب ه ــن تبوي ع

إن تطبيق املقابلة بن اإليرادات واملرصوفات سوف يسمح لقامئة الدخل أن تُظهر بعض املؤرشات ذات الداللة الهامة ومنها:

)أ( إجايل الدخل )هامش الربح اإلجايل( وميثل الفرق بن صايف املبيعات وبن تكلفة البضاعة املباعة.

)ب( صايف الدخل من العمليات وهو عبارة عن الفرق بن إجايل الدخل وإجايل املرصوفات التشغيلية.

)ج( صايف الدخل من النشاط املستمر وهو عبارة عن صايف الدخل من العمليات بعد تعديله ببنود اإليرادات األخرى واملرصوفات األخرى.

)د( صايف الدخل السنوي وهو عبارة عن صايف الدخل من النشاط املستمر بعد تعديله بالبنود األخرى.
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4 اسباب لفشل الرشكات وخروجها من سوق 

العمل 

بتقديــم  المجــال  هــذا  ـفـي  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  يقــوم 
تمــر  التــي  المراحــل  لوصــف  مختلفــة  ســيناريوهات 
بهــا المؤسســة قبــل أن ينتهــي بهــا األمــر بالخــروج مــن 
النشــاط االقتصــادي الــذي تمارســه، و لعــل مــن اشــهرها 
ذلــك العمــل الــذي قدمــه الباحــث جـــــــــــــون ارجنـــــــــــــتي 
عرفــه  و  ـفـي عملــه  الفشــل  اســتخدم مصطلــح  حيــث 
علــى انــه العمليــة التــي تكــون فيــه المؤسســة قــد بــدأت 
و  بحــدث  ينتهــي  الــذي  الطويــل  الطريــق  ـفـي  بالســير 
كــد  هــو العســر الماـلـي Insolvency و بالتاـلـي فهــو قــد أ
عـلـى إن الفشــل ـفـي المؤسســة هــو عمليــة تســتغرق 
عــدة ســنوات تتــراوح بيــن 5 و 10 ســنوات ، تمــر فيهــا 
المؤسســة بمراحــل متعاقبــة قبــل أن تصــل إـلـى ذلــك 
أي  الماـلـي  العســر  هــو  و  ينهــي حياتهــا  الــذي  الحــدث 
عــدم القــدرة علــى ســداد االلتزامــات، و خــال تلــك الفتــرة 
ســتمر المؤسســة بأربعــة مراحــل واضحــة المعالــم و 

رئيســية و التــي هــي كمــا يلــي:- 

المرحلة األولى: النزوع للتسلط اإلداري

تكتســب المؤسســة فــي هــذه المرحلــة عيوبــا محــددة و 
لكنهــا مــا زالــت عيوبــا كامنــة و لــم ينتــج عنهــا أيــة أخطــاء 
فــان  بالتاـلـي  و   ، المؤسســة  أداء  ـفـي  واضــح  فســاد  أو 
قوائمهــا الماليــة و مؤشــراتها الماليــة لــن تكــون ذات أيــة 
أهميــة فــي كشــف هــذه العيــوب. و هــذه العيــوب تتركــز 
العليــا  المســتويات  ـفـي  خاصــة  و  المؤسســة  إدارة  ـفـي 
منهــا، و مــن أهمهــا أن يكــون المديــر العــام ذي ســلطة 
مطلقــة تهمــش و تلغــي دور بقيــة المــدراء التنفيذييــن 
أو أن يجمــع شــخص واحــد بيــن منصبــي المديــر العــام 
تجســيد  أيضــا  ذلــك  ـفـي  و  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  و 
للســلطة المطلقــة التــي تجمــع بيــن التنفيــذ و الرقابــة 
 Argenti يوردهــا  التــي  العيــوب  مــن  و  التنفيــذ،  عـلـى 
كذلــك أن تعانــي المؤسســة مــن ضعــف علــى مســتوى 
اإلدارة الماليــة،أو أن تكــون غيــر قــادرة علــى التكييــف مــع 

المســتجدات مــن الظــروف التــي تحيــط بهــا.

المرحلة الثانية: األخطاء النوعية

أخطــاء  بارتــكاب  المرحلــة  هــذه  ـفـي  المؤسســة  تبــدأ 
يــة أو كمــا يصفهــا Argenti باألخطــار الكارثيــة ،  جوهر
وهــذه األخطــار تأتــى كنتيجــة لتلــك العيــوب التــي تعانــي 

المؤسســة. منهــا 

المرحلة الثالثة: مظاهر االنهيار

و كنتيجــة الرتــكاب األخطــاء الســابقة فــان المؤسســة 
تكــون ـفـي هــذه المرحلــة قــد بــدأت بالســير ـفـي طريــق 
االنهيار Collapse ، و تكون أعراض الوصول إلى العسر 
الماـلـي قــد بــدأت بالظهــور بشــكل واصــح و متزايــد، و 
تشــير الدالئــل و المؤشــرات الماليــة ـفـي هــذه المرحلــة 
إلــى انــه هنــاك ســنة أو ســنتين علــى األكثــر تفصــان بيــن 

المؤسســة و بيــن حالــة العســر المالــي. 

المرحلة الرابعة: المأزق – االنهيار الفعلي 

هــذه المرحلــة هــي المرحلــة األخيــرة و هــي عبــارة عــن 
مرحلــة االنهيــار الفعـلـي و التــي تكــون المؤسســة قــد 

وصلــت فيهــا إـلـى لحظــة العســر الماـلـي.

وبحــث  المشــكلة  كتشــاف  ا عـلـى  قــادرة  ادارة  ووجــود 
اســبابها واســتعراض طرق معالجتها وتجاوزها وتحديد 
ومتابعــة  االدارات  بيــن  المهــام  يــع  وتوز المســؤوليات 
تنفيــذ القــرارات بطريقــة ديناميكيــة ومــن ثــم متابعــة 

يــر التقار

قلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العربس
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التوقعات ومفهوم الخطر

إعداد

أرسة تحررير املجلة

عندمــا يتــم اتخــاذ القــرارات يف ظــل ظــروف التأكــد فانــه عنــد تنفيــذ القــرار فــان نتائــج القــرار ســتكون مطابقــة ملــا كان متوقــع ، وهنــا ويف ظــل ظــروف التاكــد تتســاوى 

التوقعــات مــع مــا يحــدث فعــالً  أي انــه ال يوجــد خطــر . 

وعــيل ذلــك تكــون فعندمــا تكــون النتائــج الخاصــة بقــرار االســتثار مطابقــة لتوقعــات املســتثمرفإن املســتثمر هنــا ال يعــاين مــن اي درجــة مــن درجــات الخطــر عندمــا يتــم 

اتخــاذ قــرارة يف ظــل ظــروف التأكــد .

ومــع بعــض التبســيط فــإن املســتثمر عندمــا يقــوم بــرشاء ورقــة ماليــة ال يوجــد إختــالف عــىل عائدهــا املتوقــع مــن وجهــة نظــر املســتثمر والعائــد املحقــق فعــالً ، فإننــا نصــف 

هــذا االســتثار بأنــه االســتثار الحــايل مــن املخاطــرة ، اي ان املســتثمر 

يستثمر اموالة يف ظل أصل خال من املخاطرة.  -

ويحصل عىل معدل عائد خال من املخاطرة .  -

                          Riskless rate of return

 ولكن هل توجد استثارات يف االوراق املالية تحقق ذلك ؟

االجابــة عــىل ذلــك ومــع التبســيط هــي نعــم  فعندمــا يقــوم املســتثمر باالســتثار يف اذون الخزانــة قصــرية االجــل فإنــه متاكــد مــن العائــد  الــذي ســيحصل عليــه بنــاء عــىل 

ســعر رشاء الورقــة املاليــة – أذون الخزانــة الــذي قــام بدفعــة .
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متويل املرشوعات الصغرية واملتناهية
 ىف الصغر

د / نبيل عبدالرؤف إبراهيم

  االحتياجات املالية للمشاريع الصغرية: 

ــوار،  ــدة أط ــها بع ــد تأسيس ــرية عن ــاريع الصغ ــر املش مت

ــذي  ــل فيهــا حســب الطــور ال وتختلــف أشــكال التموي

متــر فيــه:

ــة  ــل العائل ــن قب ــادة م ــم ع ــيس : يت ــور التأس 1.    ط

ــة. املالك

2.    طــور النمــو األويل : يتــم ذاتيــا مــن خــالل األربــاح 

املســتثمرة.

ــرتض  ــك أن يق ــن للال ــارع : ميك ــو املتس ــور النم 3.  ط

األمــوال مــن املصــارف، مســتعينا ببعــض املنظــات 

التــي تســاعده يف تقديــم الكفــاالت كمنظمــة مثــال مــا 

ــال. ــة رأس امل ــض تكلف يخف

4.  إذا احتــاج املــرشوع إىل اســتثار جديــد لتوســيع 

عملــه أو لتنويــع منتجاتــه، فــإن التمويــل ميكــن أن 

ــابهها. ــا ش ــة أو م ــات الحكومي ــن الجه ــدم م يق

5.  ميكــن تخفيــض تكلفــة األمــوال املقرتضــة بإســتصدار 

عــدد مــن القوانــن تخــص الــرشكات التــي تتمتــع 

متــارس عملهــا يف موقــع  التــي  أو  بتصنيــف معــن 

جغــرايف محــدد.

6.  املصــارف هــي مصــدر األمــوال، وهــي التــي تؤمــن 

األحيــان ميكــن  بعــض  األجــل. ويف  التمويــل قصــري 

ــادة  ــا لزي ــابقة وتوحيده ــاريع الس ــون املش ــة دي جدول

ــن  ــط. وم ــدى املتوس ــىل امل ــا ع ــل فيه ــال العام رأس امل

الــروري أن يراعــي النظــام املــرصيف البيئــة االقتصاديــة 

ــود. ــايل املوج ــع امل ــة للمجتم واالجتاعي

)موقــع جهــاز تنميــة املرشوعــات الصغــرية عــىل شــبكة 

www.sdeo.org( . ( ــت االنرتن

يشــكل تحــدي انخفــاض االمــوال املخصصــة   

ــول دون  ــي يح ــوق رئي ــات مع ــك املرشوع ــل تل لتموي

ــر  ــة ىف الصغ ــرية واملتناهي ــات الصغ ــو نشــاط الصناع من

عبــد  الديــن  )بــدر  أعالهــا  ىف  التوســع  حتــى  أو 

ــرية  ــات الصغ ــاريع الصناع ــل مش ــات متوي ــم : آلي الرحي

واملتوســطة(22. وتشــري بعــض دراســات املراكــز البحثيــة 

مبنظمــة التعــاون والتنميــة االوربيــة إىل أن إيجــاد فــرص 

متويــل تتناســب مــع حجــم ونشــاط الصناعــات الصغــرية 

واملتناهيــة ىف الصغــر ال تــزال متثــل عائقــا حقيقيــا 

عــىل نطــاق العــامل بصفــة عامــة، وعــىل نطــاق الــدول 

الناميــة بصفــة خاصــة، حيــث يالحــظ أن ضعــف متويــل 

ــل  ــا، ب ــام تنميته ــة الرئيســة أم ــل العقب املرشوعــات ميث

وحتــى إســتمراريتها وترصــد الجهــات املختصــة عــن 

ــة  ــة ىف الغــرف التجاري ــدول متمثل التجــارة يف بعــض ال

الصغــرية  الصناعــات  إلصحــاب  الرئيســية  الشــكوى 

بصــورة  ترتكــز  أنهــا  ويــرون  الصغــر  ىف  واملتناهيــة 

مســتمرة يف ان املشــكلة الحقيقيــة تكمــن يف عــدم 

ــه إذا  ــز، وان ــم والحواف ــل والدع ــىل التموي ــول ع الحص

ــا  ــات يكمــن حله ــإن املعوق ــرص، ف ــر هــذا العن ــا توف م

ــي  ــة الت ــل العاملي ــن مؤسســات التموي ــد م ــا العدي . ام

إنشــئت لهــذا الغـــرض يف العديــد مــن الــدول الناميــة ، 

فــرتى أن التمويــل الــذي تــم توفــريه لهــذه املــرشوات مل 

يحقــق نتائــج ايجابيــة، بــل ان اغلبيــة هــذه الصناعــات 

قــد خــرت بســبب ضعــف دراســات الجــدوى، وســوء 

ــة  ــادرات الفردي ــر املب ــة الخــرة، وعــدم توف االدارة، وقل

ــات  ــل للمرشوع ــدا افض ــو غ ــى : نح ــالء مرتج . )د. نج

الصغــرية(23

ــن  ــة م ــى للتنمي ــدوق االجتاع ــر الصن ــرص يعت وىف م

إحــدى املؤسســات الهامــة التــى ســاهمت وبقــدر كبــري 

ىف متويــل وتقديــم الدعــم الفنــى للمرشوعــات الصغــرية.

ــول إىل  ــا يف أن يتح ــد م ــح اىل ح ــدوق نج ــر الصن ويعت

مؤسســة تنمويــة متكاملــة ذات توجــه جديــد تضطلــع 

بالعديــد مــن املهــام منهــا:

خلــق اآلليــات التــي مــن شــأنها اســتيعاب   -1

العوملــة.  مــردود 

تعبئــة الجهــود للتخفيــف مــن مخاطــر   -2

االجتاعيــة.  العزلــة 

املســاعدة عــىل التخفيــف مــن حــدة الفقــر   -3

البطالــة. ومواجهــة 

ــرص  ــن ف ــد م ــق املزي ــدوق بخل ــوم الصن ــا يق ــن هن وم

العمــل ألصحــاب املرشوعــات الصغــرية الجديــدة ويوفــر 

الفنيــة ويعمــل  لهــم الحــزم االئتانيــة واملســاعدة 

عــىل إكســابهم املهــارات املطلوبــة للنجــاح وإمدادهــم 

باملعرفــة التكنولوجيــة ســواء كانــت مرصيــة أو دوليــة.

من  ارشيف املجلة 
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إذا مــا وقــع املراجــع الخارجــي تحــت طائلــة املســئولية املدنيــة فإنــه يصبــح مســئوال عــن تعويــض مــن قــد يلحــق بالعميــل مــن خســائر نتيجــة إهالــة ، غــري أنــه يجــب 

مالحظــة أنــه إذا اهمــل املراجــع الخارجــي ومل ينتــج عــن أهالــة أي خســائر للعميــل  أو الغــري فــإن هــذا املراجــع يصبــح غــري مســئول عــن أي تعويــص .

كيف يقاس االهال 

وتنشــأ املســئولية املدنيــة للمراجعــة الخارجــي نتيجــة إهــال أو تقصــري يف اداء واجباتــة املهنيــة بالقيــاس إىل مســتوى العنايــة املهنيــة املبذولــة مــن املراجــع العــادي املتمــرس 

متوســط التأهيــل والخــرة والكفــاءة والــذكاء إذا واجــه نفــس الظــروف الخارجيــة التــي أحاطــت بالواقعــه ، بــرشط أن يكــون متجــرد واال يكــون لــه هالقــة ســابقة بنتائــج 

عمليــات املراجعــة موضــوع الحكــم ومــن ثــم فــإذا فشــل املراجــع الخارجــي يف تحقيــق هــذا املســتوى مــن الكفــاءة والعنايــة املهنيــة فإنــه يصبــح معرضــاً للمطالبــة بالتعويــض 

عــا لحــق بعميلــة أو الغــري مــن إرضار وخســائر .

وتنقسم املسئولية املدنية للمراجع الخارجي إىل : -

أوالً : املسئولية العقدية  ) تجاة العمالء ويندرج ضمنها املسئولية عن عدم إكتشاف الغش (

ثانياً: املسئولية التقصريية ) تجاه الغري والطرف الثالث ( 

https://goo.gl/HuQgZx : لقراءة املوضوع كامال

 

املسئولية املدنية للمراجع الخارجي 
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د /هايل طشطوش

املطلب االول: ضوابط اإلصدار النقدي يف النظام اإلسالمي

لقد وضع الترشيع االسالمي  ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل 

عىل ضبط االصدار النقدي وحايته وجعلة اداة هامة من ادوات 

النهوض االقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما ييل: 

1. منع اصدار النقود اال من قبل ويل االمر )الدولة ( حيث قرص 

حق إصدار النقود عىل الدولة وحدها دون األفراد واملؤسسات ، 

واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ) ( 

وقد وردت اقوال كثرية للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة الهميته يف 

ضبط االمور ومل ينكر علاءاإلسالم وفقهاؤه عىل الدولة هذا الحق 

عىل مر العصور، ) ( ويقول اإلمام أحمد >< اليصلح رضب الدرهم 

إال يف دار الرب بإذن السلطان ،ألن الناس إذا رخص لهم ركبوا 

العظائم«  ويف هذا املقام يعتر  ابن خلدون  » ان السكة هي احدى 

شارات امللك«) (<.

2 . تحريم الغش : فقد شدد االسالم عىل أن تكون النقود املصدرة 

خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صىل الله عليه وسلم ><من 

غشنا فليس منا >< وللغش يف النقود مضار كثرية ابرزها انه يساهم 

يف رواج النقود وكرثتها بن ايدي الناس ما يؤدي اىل فقدانها لقيمتها 

وبالتايل حصول التضخم الذي يؤدي اىل الكساد.، وللفقهاء يف 

هذا املقام اقوال كثرية  منها : قول االمام الشافعي :« يكرة لالمام 

رضب الدراهم املغشوشة  للحديث الصحيح ان رسول الله قال :« 

من غشنا فليس منا ( ، وفية فساد للنقود وارضارا بذوي الحقوق 

وغالء لالسعار وانقطاع االجالب وغرية من املفاسد.... ويكرة لغري 

االمام رضب املغشوش  ألن فيه افتئاتا عىل االمام فيغرت به الناس 

بخالف رضب االمام »  ) (بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا 

الفعل ان يخلد يف السجن حتى ميوت« ) (

3. أن يتناسب حجم اإلصدار النقود  مع النمو الحقيقي يف االنتاج 

حيث يخضع اإلصدار النقدي للتغري يف حجم الطلب عىل النقود ،فهو 

يتناسب مع منو اإلنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود 

، لتحقيق سالمة االقتصاد ومنوه الثابت املستديم وتأمن العدالة 

االقتصادية واالجتاعية. يقول األمام ابن تيمية >< ينبغي للسلطان 

أن يرب لهم  فلوسا تكون بقيمة العدل يف معامالتهم من غري ظلم 

لهم ،واليتجر ذو السلطان يف الفلوس أصال ><   ،  وعليه فال يحق 

للدولة أن تصدر نقود ألجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل 

بالعجز ،وهو أن يقوم البنك املركزي بإصدار كمية إضافية من النقود 

لحساب الدولة الخالص تستخدمها يف تغطية العجز الذي تعاين منه 

امليزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات ملجموع األيردات العامة .

ويقول الشاطبي: » االستقراض يف األزمات أمنا يكون حيث يرجى 

لبيت مال املسلمن دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما مل ينتظر شيئا 

وضعفت وجوه الدخل ،بحيث اليغني كبري شئ ،فالبد من جريان 

التوظيف«.

وقد ثبت بالتطبيق العميل املعارص مضار التمويل التضخمي )التمويل 

بالعجز( وقد اشار لذلك كثري من االقتصادين الغربين انفسهم  

حيث  يقول املدير اإلداري لصندوق النقد >< أن التمويل بالعجز 

ير باالقتصاد من خالل التضخم واختالل ميزان املدفوعات 

وارتفاع معدالت الفائدة وسوء تخصيص املوارد ،وانخفاض معدل 

النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات االجتاعية  وقد سبق 

االسالم هذا التوجة بقرون عديدة من خالل ضبط االصدار 

النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي يف االقتصاد.

آليه إصدار النقود يف االقتصاد االسالمي

من  ارشيف املجلة 
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املطلب الثاين  : ادوات السياسة النقدية املحققة الهداف االقتصاد 

االسالمي :

يجدر بنا التوضيح اوالً ما هي غايات واهداف االقتصاد االسالمي 

وذلك ليك نستطيع ان نقيس مدى قدرة ادوات السياسة النقدية 

االسالمية عىل تحقيق هذه االهداف وبلوغ تلك الغايات .

الفرع االول :اهداف االقتصاد االسالمي :

تنبثق اهداف االقتصاد يف االسالم من ثوابت الرشيعه ومنطلقاتها 

، فهي رشيعه ساوية غايتها وهدفها تحقيق كرامة االنسان وعزته 

باعتبارة خليفة الله عىل االرض ، ووظيفة االستخالف هذه 

تقتيض ان يحظى الخليفة بكل املقومات التي متكنة من اداء وظائفة 

وواجباته بكل اقتدار ، وميكن من خالل ذلك تحديد اهداف 

وغايات االقتصاد يف االسالم مبا هو آت : 

اوال: تحقيق العدالة يف توزيع الدخل والرثوة :

     ان العدل بالحق هو اساس الرشيعه االسالمية ، فالله سبحانه 

وتعاىل قائم بالعدل يف ملكة وقد جعل العدل اساسا للملك واساسا 

لقيام االمة ودميومتها ، فبالعدل تسود االمم الكافرة وبالظلم تفنى 

االمم املؤمنة ، فالعدل بالحق هو اساس التوزيع يف االسالم فقد 

وضع االسالم نظاما للتوزيع  فريد من نوعه،  فهو يضمن وصول 

العوائد والحقوق اىل اصحابها بكل شمولية ودقة ومن العسري بل من 

املستحيل ان يبقى فرد واحد من افراد االمة خارج اطار عملية 

توزيع الدخل والرثوة  ما يحقق عدالة عز نظريها عىل وجه االرض   

فاالقتصاد يف االسالم يسعى إىل تحقيق العدالة االجتاعية، وحاية 

اإلِنسان من ألوان الفقر والفاقة، بل ويسعى إىل خلق الظروف 

املناسبة لحياته وضان كرامته وإنسانيته، وبذلك يتميز عن غرية من 

النظلم االقنصادية الوضعية  التي تزعم وجود قانون طبيعي ـ وتلقايئ 

ـ وراء تحريك الحياة االِقتصادية، ليرر ألوان الجشع واالِستغالل، 

ويضفي املرشوعية عىل هذه األَوضاع الفاسدة. .ومن ابرز االسس 

الحقوقية يف االسالم هو العمل حيث حض االسالم عىل العمل 

ورغب وشدد عىل السعي وبذل الجهد طلبا للرزق وتحقيقا لوظيفة 

االستخالف . واالساس الحقوقي اآلخر هو امللكية والتي جاءت 

يف االسالم ملكية مختلطة متزج بن حاجة الفرد وميولة وفطرته وحبة 

للتملك وبن حاجة االمة اىل ملكيات تبقى مملوكة ملكاً عاماً ينتفع 

به افراد االمة الينبغي آلحاد الناس االستئثار بها،  .ثم االساس 

الحقوقي الثالث هو الحاجة الناجمة عن امر خارج عن ارادة االنسان 

كعجز او مرض او شيخوخة ..الخ ..، وبالتايل نرى ان االسس 

الحقوقية يف االسالم مرتبة ترتيبا منطقيا يحقق الكفاءة والعدالة .) (

ومن  االدوات الهامة التي تؤدي بلوغ هذا الهدف ايضا ما ييل :

1. نظام الزكاة  : وهي الحد األدىن من الصدقات املفروضة سنوياً 

عىل األموال املكتنزة واألموال املعدة للتجارة والغالت الزراعية 

والحيوانية والصناعية وغريها .وتتجه اإليرادات منها إىل أصناف مثانية 

) الفقراء واملساكن ، والعاملن عليها واملؤلفة قلوبهم ويف الرقاب 

والغارمن ويف سبيل الله وأبن السبيل(. 

2.  نظام الصدقات : والصدقات وهي اإلنفاق التطوعي يف سبيل 

الله عىل جميع أوجه الخري ، وال يلزم لها نصاب أو حد أدىن وقد 

حث عليها القران الكريم والسنه املطهرة 

3.  نظام املرياث : وقد اختص به الله عز وجل فقسم االقسام 

ووضع الحصص دون تدخل لبني االنسان يف ذلك فهو قسمة الحق 

جل وعال بن عبادة .

 .ثانيا : التخصيص األمثل للموارد االقتصادية :

ويف االسالم ال يتم التخصيص االمثل اال وفق القواعد القيمية 

والضوابط العملية التي وضعتها الرشيعة الغراء ، ولعل ابرز ما مييز 

نظام تخصيص املوارد يف االسالم انه يتم وفق منظومة قيمية محكمة 

غاية يف االتقان والشمولية والدقة ولعل ابرز مالمحها هو التايل  :

أ . اقتصار االنتاج االسالمي عىل الطيبات فقط ، وعدم إنتاج السلع 

املحرمة الضارة.

ب .  تحريم الربا بحيث  ال يعطي رأس املال عائداً إال بقدر  ارتباطه 

باملخاطرة.

ت .  ترتيب االولويات بحيث يتم الرتكيز عىل الروريات من غري 

إرساف أوإفراط .

ث .  االبتعاد عن إنتاج السلع والخدمات الرتفية .

ج .  توفري الحاجات األساسية للمجتمع حيث يتم اإلنتاج حسب 

األولوية والرورة للمجتمع وتقسيم إىل ثالث مستويات:

1. السلع الرورية : وهي كافة السلع والخدمات التي تخدم يف 

صيانة األركان الخمسة وهي ) الدينـ  النفسـ  العقلـ  النسل واملال 

( ومن األمثلة الرشاب والطعام .

2. السلع الحاجيه :وهي ال تتوقف عليها حياه الفرد وهي سلع ميكن 

االستغناء عنها ولكن بيشء من املشقة . مثل استهالك االطعمة 

اللذيذة . .

3.  السلع التحسينية : ) وهي األمور يؤدي وجودها اىل تسيهل 

الحياة وتحسنها وتجملها مثل مارسة الرياضة والتنزة املرشوع ( .

ثالثا: الكفاءة يف استخدام املوارد االقتصادية :

     الشك ان وجود عدالة توزيعية وتخصيص امثل للموارد يف 

االسالم سيؤدي بالرورة اىل االستخدام االكفاء للموارد املتاحة 

مبا يحقق رفاهية الفرد واملجتمع معا .حيث سيتم انتاج اكر كمية ممكنه 

من املوارد املتاحة وباقل التكاليف وسيكون االنتاج املتحقق موافقا 

للتفضيل االجتاعي دون زيادة او نقصان . 

هذه بعجالة اهداف وغايات االقتصاد االسالمي ولكن السؤال الذي 

ينبغي ان يجيب علية هذا البحث هو : هل ميكن الدوات واجراءات 

السياسة النقدية االسالمية ان تحقق هذه االهداف والغايات ؟؟

الفرع الثاين : ادوات السياسة النقدية يف االسالم ومدى قرتها عىل 

بلوغ االهداف.

السياسة النقدية اليوم تستخدم العديد من االدوات واالجراءات 

لتحقيق االهداف والغايات املنشودة ، ولتحقيق الغاية والهدف من 

البحث فسوف ننظر بادوات السياسة النقدية اسالميا ونقدرها 

لنتعرف عىل مدى قدرتها عىل ضبط اإلقتصاد ومن هذه االدوات  :

1. سعر اعادة الخصم :  

    يعد سعر الخصم أو كا يسمى سعر إعادة الخصم مبثابة سعر 

الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة 

خصمه ملا يقدم إليه من كمبياالت وأذونات الخزانة، ويحصل البنك 

املركزي عىل سعر الخصم عند تقدميه قروض وسلف مضمونة إىل 

البنوك التجارية.  

        يسمح سعرالخصم بوجود فرص حقيقية للبنوك التقليدية 

للحصول عىل القروض من البنك املركزي،وبخاصة حينا تواجه هذه 

البنوك نقصا غري متوقع يف االحتياطات أو زيادة يف سوق مفاجئة 

عىل شباك االئتان أو عدم القدرة عىل تحصيل سيولة رضورية يف 

سوق النقد.  

     ومن جانب آخر،يستطيع البنك املركزي من خالل هذه 

الوسيلة ان يساهم يف تحقيق االستقرار النقدي واالقتصادي .بحيث  

يتحكم البنك املركزي يف سعر الفائدة بالزيادة أو بالنقصان تبعا 

للظروف االقتصادية املختلفة بغية التأثري يف حجم االئتان املتاح، فإن 

كانت هناك بوادر تضخم يرفع البنك املركزي سعر الفائدة حتى تزيد 

تكلفة االقرتاض عىل البنوك التجارية وعمالئها، وبالتايل يحد من حجم 

االئتان ويخفض من وسائل الدفع املتاحة يف االقتصاد، أما إذا كانت 

هناك بوادر انكاش فإن البنك املركزي يخفض سعر الفائدة لتشجيع 

االقرتاض ومن ثم زيادة وسائل الدفع..ولكن يرى كثري من الباحثن 

ان استعال هذه الوسيلة بات اقل فاعلية ما كان علية يف السابق . 

تقدير اسالمي :

الشك ان لهذه الوسيلة تقديرا قدمه فقهاء االقتصاد االسالمي قد 

يختلف عن الرؤية الوضعية لهذه االداة كواحدة من ادوات ضبط 

االقتصاد حيث يرى كثري من الباحثن  أن البنوك اإلسالمية ال 

ميكنها االستفادة منها، حيث إنها تتعارض مع منهج عملها القائم عىل 

عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء. 

الحلول والتصورات للبديل :

ميكن للخروج من الخالف الفقهي حول هذه النقطة ان تختلف 

صيغة التعامل الجاري بن املرصف االسالمي واملرصف املركزي 

بحيث يقوم املرصف  املركزي بتبني  بدال من سياسة سعر الخصم 

صيغة مالمئة ألحكام العمل املرصيف اإلسالمي ميكن تلخيصها باآليت :
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أ . التوافق عىل نظام عقدي خاص بن البنك املركزي 
والبنك اإلسالمي ينص عىل عدم التعامل بالفائدة عىل 
الخصم، أي ان ال يتقاىض البنك املركزي فائدة مقابل الخصم 

عىل األوراق التجارية،.
ب . يقوم البنك اإلسالمي بايداع  مبلغا من املال مها كان 
حجمة بدون عائد. لدى املرصف املركزي وإذا تسلم املرصف 
املركزي هذه األوراق يجعلها كضان لقروض مينحها للبنك 
اإلسالمي دون احتساب فائدة عند تحويلها إىل سيولة 
نقدية، أو يعيدها البنك اإلسالمي بصورة مضاربة أو 

مشاركة أو مرابحة بعد تحويلها إىل نقد.
ت . عىل البنك املركزي ان يتعاون مع املرصف االسالمي 
بأن يعتمد نظام املشاركة يف الربح والخسارة بديال لنظام 
الفائدة، ليدفع بنشاط البنوك اإلسالمية ويساعدها يف 

تحقيق أهدافها.
ث . ميكن للبنك املركزي أن يحدد سقوف دنيا وعليا  ألسعار 
الفائدة بالحد األدىن واألعىل لنسب األرباح والخسارة، 
ويخضع بذلك جميع أشكال السلف والودائع والتحويالت 
املمنوحة للبنك اإلسالمي آللية العمل االستثاري الذي 

بدوره يخضع للربح والخسارة.

ادوات اسالمية بديلة لسعر اعادة الخصم : 
ميكن يف االقتصاد االسالمي استحداث ادوات بديلة عن 
سعر الخصم وال تتعارض مع الرشيعه االسالمية ومنها :

أ . يقوم البنك املركزي باعتاد سياسة تغيري نسب 
املشاركة يف األرباح للتمويالت املمنوحة، مبا يتاىش 
مع أهدافه الرامية لضبط االئتان وتنظيم الطلب عىل 
التمويل املرصيف بوجه عام. وحينا يهدف البنك املركزي 
إىل توسيع مظلة االئتان تتوقف مشاركته عىل تحقيق 
هامش ربح أقل وبعكس ذلك يزيد من هامش الربح، 
وتبعا لذلك يتأثر الهامش الصايف للربح الذي يحققه 
البنك اإلسالمي ما يسهم يف ضبط متويالته ومجال 

مشاركته يف إحداث االئتان املرغوب.
ب . التحكم يف نسبة املضاربة التي تؤول اىل املرصف 
االسالمي عن االموال املقدمة لعمالئة .وميكن 
للمرصف املركزي من خالل تغيري هذه النسب التاثري 
يف تكلفة التمويل ومن ثم تشجيع او تثبيط التوسع يف 

حجم االئتان .

2.  االحتياطي النقدي القانوين.
     يستطيع املرصف املركزي زفق هذه السياسة ان 
يؤثر يف حجم االئتان الذي متنحة املصارف التجارية اىل 
عمالئها وبالتايل يؤثر يف حجم النقود الورقية ويف حجم 
ودائع االدخار ، بيحث تتأثر قدرة البنوك التجارية 
يف منحها لالئتان بنسبة االحتياطي النقدي القانوين 
الذي قررها البنك املركزي يلزمها بها البنوك التجارية 
باستقطاع جزء من ودائعها كاحتياطات نقدية تودع 

لدى البنك املركزي. 
تختلف قوانن املصارف املركزية من حيث فرضها نسب 
االحتياطي النقدي القانوين، من بلد اىل اخر فمنها من 
يفرضها عىل جميع أنواع الودائع دون متييز ومبعدل واحد، 
ومنها ما مييز بن الودائع حسب أجالها فيفرض نسبة أعىل 
عىل الودائع الجارية باملقارنة مع الودائع االدخارية ويعزى هذا 
التمييز إىل أن الودائع األوىل عرضة يف أي وقت للسحب. 
ونجد البعض اآلخر من البنوك املركزية مييز بن نسبة 

االحتياطي 
النقدي حسب أجل الوديعة ويف هذه الحالة يتناسب أجل 
الوديعة عكسيا مع نسبة االحتياطي النقدي لنفس السبب 

املذكور . 

كيفية التاثري من خالل هذه الوسيلة : 
تتغري نسبة االحتياطي القانوين النقدي تبعا للظروف 
االقتصادية التي مير بها االقتصاد محل االعتبار ، إذ يعمد 
البنك املركزي عادة إىل زيادة نسبة االحتياطي النقدي 
القانوين يف أثناء فرتات الرواج االقتصادي وعىل العكس 
متاما يعمد البنك املركزي إىل تخفيض هذه النسبة أثناء 
الركود والكساد االقتصادي بهدف تشجيع املصارف عىل 
التوسع يف منح االئتان املرصيف خاصة وأن العالقة عكسية 
بن خلق الودائع من قبل املصارف التجارية من جهة ونسبة 

االحتياطي النقدي القانوين من جهة أخرى.

تقدير اسالمي :

نظرا إلن تغيري نسبة االحتياطي النقدي القانوين من 
الوسائل الفعالة يف التأثري عىل االئتان املرصيف فكان  البد 
من إعادة تكييف االحتياطي اإللزامي لينسجم مع معطيات 
العمل املرصيف اإلسالمي، وترز أهم األفكار املطروحة يف 

هذا املجال عىل النحو التايل :
أ . يرى كثري من باحثي االقتصاد االسالمي بانه من غري 
املقبول اعفاء املصارف االسالمية من نسبة االحتيالطي 

القانوي .
ب .  يقرتح بان يتم تخفيض أو إعفاء الودائع االستثارية لدى 
البنك اإلسالمي من نسبة  االحتياطي القانوين، ألن هذه 
الودائع قدمها أصحابها للبنك اإلسالمي بغرض استثارها عىل 
أساس نظام املضاربة وفقا للنتائج الفعلية لالستثار من ربح 
أو خسارة، ومن ثم فليس هناك التزام عىل البنك اإلسالمي 
برورة ردها كاملة ألصحابها فهي ليست مضمونة عىل البنك 
كا هو الحال بالنسبة للودائع اآلجلة بالبنوك التقليدية، كا 
أن سياسة االحتياطي القانوين تؤدي إىل تعطيل جزء من 
موارد البنك اإلسالمي عىل غري رغبة املودعن وتتعارض مع 
حسن استثار املال كامال، وهذا مايؤثر سلبا عىل العائد 

املوزع عىل أصحاب الحسابات االستثارية.
ت .  عىل املصارف املركزية ان تراعي الطبيعه الخاصة) 
الالربوية( للمصارف االسالمية بحيث ال تطبق عليها  سعر 
الفائدة الجزايئ يف حالة عدم الوفاء بالحد األدىن ملتطلبات 
االحتياطي القانوين واستبداله بنظام غرامة مرتبطة بحجم 

التجاوز. 
3. عمليات السوق املفتوحة :

     تتلخص هذه العمليات يف قيام البنك املركزي ببيع 
ورشاء األوراق املالية والنقدية يف السوق املالية والنقدية، 
بهدف التقليل من حجم االئتان الذي تقدمه املصارف 
التجارية عن طريق منافستها، وكذا الضغط عىل سيولة 
األفراد يف حالة بيعهم لألوراق املالية، وقد تشمل هذه 
السياسة التعامل يف العمالت األجنبية والذهب. ففي حالة 
االنكاش يقوم البنك املركزي برشاء األوراق املالية بهدف 
زيادة السيولة النقدية يف االقتصاد، ويف حالة التضخم يقوم 
ببيع األوراق املالية بهدف تخفيض السيولة  ، ويرى كثري 
من الباحثن ان هذه االداة هي من اقوى ادوات السياسة 

النقدية تأثرياً يف االقتصاد.
تقدير اسالمي : 

يعتر التعامل باألوراق املالية ومن بينها السندات الحكومية 
مخالفا ألحكام الرشيعة اإلسالمية ألن السندات متثل صورة 
من صور عقد القرض، وتحمل فائدة ثابتة من قيمتها االسمية 
فتتحول بهذا الشكل إىل أحد أشكال القروض الربوية.
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وعىل أساس عدم جواز التعامل بالسندات ملا تحمله من فائض ربوي تصبح عالقة 
املرصف اإلسالمي بالبنك املركزي يف هذا اإلطار غري سليمة من الوجهة الرشعية، 
ألن أساليب املرصف اإلسالمي قامئة عىل عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء. ) ( 

التصور البديل:
أ . اعتاد مبدأ  املشاركة يف االرباح والخسائر بن املرصف املركزي واملرصف 
االسالمي وذلك من خالل إصدار أوراق مالية مختلفة)ليست سندات ( تعتمد 
مبدأ املشاركة يف األرباح والخسائر، وتكون عىل شكل قسائم تحمل نسب أرباح 
متغرية بدال من السندات التي تحمل عائد ربوي ثابت، وعن طريق هذه اآللية 
يستطيع البنك املركزي أن يحقق أهدافه النقدية ويضبط حجم العرض النقدي 
حسب هذه األهداف، ففي حالة سياسته الرامية لتخفيض مستوى العرض 
النقدي يتعن عىل البنك املركزي أن يحدد نسب أرباح أقل من بيع القسائم، 
فتكون مشاركته أقل وقدرته أكر عىل امتصاص املدخرات ومن ثم خفض العرض 
النقدي، ويف حالة الرشاء ميكنه تحديد نسب أرباح أعىل عن طريق مشاركة أكر 
ما يوسع ويزيد حجم العرض النقدي ويحقق مجاالت أوسع لالئتان 

ب . ميكن للمرصف االسالمي التعويض عن السندات وذلك باصدار صكوك 
اسالمية  كصكوك القروض الحسنة املضمونه السداد وكذلك اصدار صكوك 

املشاركات واملضاربات . 

4. بدائل اخرى :ميكن اللجوء اىل وسائل اخرى ثانوية)غري كمية (  قد تلعب دوراً 
هاماً يف عملية التأثري عىل عرض النقد وبالتايل تحقيق االهداف النقدية خصوصا 

واالقتصادية عموما وأبرز وسيلة هي :

-  االقناع والتأثري االديب:
           يستطيع البنك املركزي مبا له من هيبة مالية ومكانه مرصفية ان ميارس 
اساليب االقناع والتأثري االديب واستخدام االسلوب االعالمي وذلك بتوجية 
البنوك ونصحها وارشادها واحيانا اصدار تعليات تجرها عىل اتباع سياسة معينة 
تساهم يف ضبط العمليات املرصفية والنقدية تحديدا .مبا يحقق االهداف االجتاعية 

والفردية معا .
وأما التقدير االسالمي يف ذلك : فانه يرى انه الضري يف مارسة املرصف املركزي 

اسلوب االقناع والتأثري االديب مبا يحقق مصلحة االمة  
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دراسة تحليلية ملعايري املراجعة ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات 
وموقف بيئة املراجعة املرصية منها

 Analytical study of auditing standards related to information
technology 

And the position of the Egyptian auditing environment

د/ وليد سمري عبد العظيم الجبىل 
معهد العبور العاىل لإلدارة والحاسبات ونظم املعلومات
Walidsamir7@gmail.com    /   walidsamir96@yahoo.com

مقدمة :
لقــد أدى النمــو المتزايــد فــى قــدرات تكنولوجيــا 
المعلومــات ورغبــة منشــآت األعمــال بكافــة أحجامهــا فــى 
الحصــول علــى ميزة تنافســية إلى زيــادة اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات لخلــق وتشــغيل وتخزيــن وتوصيــل المعلومــات 
إلــى مســتخدميها، كمــا أن العامليــن علــى كافــة المســتويات 
يســتخدمون اآلن أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات فى أنشــطتهم 
ــة محــل المســتندات  ــة وإحــالل الســجالت اإللكتروني اليومي
الورقيــة التقليديــة وهــو مــا يفســر الزيــادة المضطــردة فــى 
اإلنفــاق علــى تكنولوجيــا المعلومــات )اإلنفــاق التجــارى( ، 
حيــث أصبــح اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات مــن األدوات 
الهامــة لمســاعدة اإلدارة فــى اتخــاذ القــرارات المناســبة فــى 
الوقــت المناســب كمــا أصبحــت تلــك التكنولوجيــا هدفــاً فــى 
حــد ذاتــه الســتمرار المنشــآت ولزيــادة قدرتهــا التنافســية0

كل هــذه التأثيــرات جعلــت المنظمــات المهنيــة تــدرك أهميــة 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــى مهنة المراجعــة ودفعت 
ــا  ــك التكنولوجي ــتخدام تل ــى اس ــت عل ــى ترتب ــرات الت التأثي
هــذه المنظمــات إلــى إصــدار إرشــادات لكــى تتمشــى معاييــر 

المراجعــة المتعــارف عليهــا مــع هــذه التطــورات .
وعلــى مــا تقــدم ســوف يقــوم الباحــث بعــرض 
تحليلــى لــكالً مــن معاييــر المراجعــة وإيضاحاتهــا المرتبطــة 
بإيضــاح وتفســير بيئــة تكنولوجيــة المعلومــات لمســاعدة 
ــم نظــم رقابتهــا . المراجعيــن علــى تقديــر مخاطرهــا وتقيي

مشكلة البحث :
ويتضح مما سبق أن مشكلة البحث يمكن بلورتها فى :

“فــى ظــل االســتخدام المتزايــد لتكنولوجيــا المعلومــات مــن 

قبــل المنشــآت الهادفــة وغيــر الهادفــة للربــح فــى عملياتهــا 
المختلفــة وفــى ظــل فقــر بيئــة المراجعــة المصريــة – 
التــى   – المعلومــات  تكنولوجيــا  معاييــر  يخــص  فيمــا 
ال تمكــن المراجعيــن المصرييــن  مــن تحديــد مســتوى 
ــا  ــة فــى ظــل اســتخدام تكنولوجي مخاطــر المراجعــة المقبول
أثــر  تقديــر  نحــو  ويوجههــم  يســاعدهم  وال  المعلومــات 
ــك  ــأة وكذل ــطة المنش ــى أنش ــا عل ــك التكنولوجي ــتخدام تل اس
علــى تقديرهــم ألخطــار المراجعــة ومــدى إمكانيــة االعتمــاد 
ــى ظــل اتســاع مســئولياته  ــة ف ــة الداخلي ــكل الرقاب ــى هي عل
وأهدافــه ممــا يجعــل االعتمــاد علــى القواعــد المتناثــرة فــى 
دســتور مهنــة المحاســبة والمراجعــة  ال يعــد كافيــاً فــى 
ــات  ــا المعلوم ــا تكنولوجي ــى أوجدته ــات الت ــة التحدي مواجه
حيــث ال يمكــن أن تحــل معاييــر المراجعــة الدوليــة مشــاكل 
المهنــة فــى مصــر بشــكل قاطــع نظــرا الختــالف الظــروف 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ......الــخ  األمــر الــذى 
ــل إرشــادى مصــرى يوضــح  ــب ضــرورة وجــود دلي يتطل
كيفيــة التعامــل مــع التحديــات المختلفــة التــى تواجههــا مهنــة 

ــات”0 ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــل اس ــى ظ ــة ف المراجع
هدف البحث :

ذات  المراجعــة  معاييــر  تحليــل  الــى  الدراســة  تهــدف   
الصلــة بتكنولوجيــا المعلومــات التــى أصدرهــا االتحــاد 
الولــى للمحاســبين ومعاييــر تكنولوجيــا المعلومــات التــى 
ــف  ــترالى وموق ــة االس ــر المراجع ــس معايي ــا مجل أصدره
بيئــة المراجعــة المصريــة منهــا، ومعرفــة مــدى قــدرة 
المراجعيــن وواضعــى المعاييــر علــى حــد ســواء علــى تقديــم 
حلــول مبتكــرة لمواجهــة المشــاكل التــى أوجدتهــا اســتخدام 
لمســايرة  المراجعــة  عمليــة  فــى  المعلومــات  تكنولوجيــا 

المهنــة لخطــى التغييــر والتطويــر 0
فروض البحث :

تتأســس الدراســة فــى هــذا البحــث علــى فــرض أساســي هــو 
ــادى  ــل إرش ــى دلي ــة إل ــة المصري ــة المراجع ــاج بيئ » تحت
ــة  ــة الداخلي ــم الرقاب ــر المخاطــر وتقيي ــة تقدي يوضــح كيفي

ــا المعلومــات« فــى ظــل تكنولوجي
حدود البحث : 

  لــن يتعــرض الباحــث لمعاييــر تكنولوجيــا المعلومــات 
 )IFAC( ــبين ــى للمحاس ــاد الدول ــا االتح ــى أصدره إال للت
ومجلــس معاييــر المراجعــة االســترالى وموقــف مصــر 

منهــا دون غيرهــا . 
أهمية البحث :

    فــى ظــل االســتخدام المتزايــد لتكنولوجيــا المعلومــات مــن 
قبــل المنشــآت الهادفــة وغيــر الهادفــة للربــح فــى عملياتهــا 
المختلفــة ، تنبــع أهميــة البحــث مــن الحاجــة المتزايــدة لبيئــة 
المراجعــة المصريــة الــى معيــار أو دليــل إرشــادى يوضــح 
ــة مواجهــة المخاطــر  ــى كيفي ــة عل ويســاعد ممارســى المهن
التــى أوجدتهــا تكنولوجيــا المعلومــات وكيفيــة التعامــل مــع 
نظــام الرقابــة الداخليــة فــى ظــل اتســاع نطاقــه ومســئولياته  
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.
منهج البحث :

لمشــكلة  دراســته  فــى  الباحــث  يعتمــد  ســوف 
علــى                                                                     أهدافــه  وتحقيــق  فروضــه  واختبــار  البحــث 
المنهــج االســتقرائى التحليلــى مــن خــالل محوريــن همــا :-
1-االســتقراء النظــرى : وذلــك باإلطــالع علــى الدراســات 
الســابقة وتصنيــف أدبيــات المراجعــة والمعاييــر المهنيــة 
ــى  ــا عل ــات وأثره ــا المعلوم ــى مجــال اســتخدام تكنولوجي ف

أنشــطة المنشــأة .
2-االســتقراء المقــارن : وذلــك مــن خــالل عــرض وتحليــل 
 )IFAC( معاييــر تكنولوجيــا المعلومــات فى كالً مــن أمريكا
واســتراليا والتــى غرضهــا مســاعدة المراجعيــن وذلــك عــن 
ــى  ــا المعلومــات وأثرهــا عل ــة تكنولوجي طريــق وصــف بيئ
ــة ذلــك بموقــف مصــر مــن  النظــام المحاســبى ، مــع مقارن
معاييــر تكنولوجيــا المعلومــات ومــدى مواكبــة المعاييــر 
المصريــة لهــا وذلــك فيمــا يتعلــق باختبــار فــرض البحــث .

أسلوب البحث :
ســوف يعتمــد الباحــث علــى أســلوب البحــث المكتبي   
ــات المراجعــة الخاصــة  ــى مــن خــالل اســتقراء أدبي التحليل
ــكا واســتراليا و  ــى كل مــن أمري ــا المعلومــات  ف بتكنولوجي

ــا . ــر منهم ــف مص موق
خطة الدراسة :-

أوالً : االتحــاد الدولــى للمحاســبين  ومعاييــر تكنولوجيــا 
المعلومــات :

ومعاييــر  اســتراليا  المراجعــة  معاييــر  مجلــس   : ثانيــاً 
: المعلومــات  تكنولوجيــا 

ثالثــاً : بيئــة المراجعــة فــى مصــر ومعاييــر تكنولوجيــا 
: المعلومــات 

رابعا : نتائج الدراسة التحليلية .
أوالً : االتحــاد الدولــى للمحاســبين  ومعاييــر تكنولوجيــا 

المعلومــات :
األمريكيــة  المهنيــة  المنظمــات  أصــدرت  لقــد 
ــاعدة المراجــع  ــر واإليضاحــات لمس ــن المعايي مجموعــة م
ــر  ــح أث ــا المعلومــات  وتوضي ــى حــل مشــاكل تكنولوجي عل
تلــك التكنولوجيــا علــى اإلجــراءات المتبعــة للحصــول علــى 
الفهــم الكافــى للنظــام المحاســبى وعلــى تفهــم بيئــة تكنولوجيا 
المعلومــات ولســهولة التعامــل مــع أنظمتهــا المحاســبية 
والحــد مــن مخاطرهــا وأثرهــا علــى هيــكل الرقابــة الداخليــة 
واألنظمــة المرتبطــة بــه وأهــم هــذه اإلصــدارات مــا يلــى :

1-معايير خاصة ببيئة تكنولوجيا المعلومات :
المعيــار رقــم 401 المراجعــة فــى بيئــة معلومــات أ- 

) IAPS No. 401 (: ــى الحاســب اإللكترون
Auditing in a computer information 

systems Environment
 هدف المعيار توفير إرشادات عن اإلجراءات التى

 يتعين إتباعها عندما يتم أداء عملية المراجعة فى ظل
بيئة نظم معلومات الحاسب .

معلومــات  بيئــة  فــى  الداخليــة  الرقابــة  خصائــص 

: الحاســب 
ــى ظــل  ــة ف ــص الرقاب ــرة )7( خصائ ــى الفق  جــاءت ف

ــة هــى : ــك البيئ تل
نقــص فــى مســار العمليــة الماليــة ونقــص الفصــل بيــن  -1

الواجبــات وتشــغيل نمطــى للمعامالت0
أن   -2 حيــث   : مخالفــات  أو  أخطــاء  وجــود  احتمــال 

احتمــال تغييــر البيانــات بــدون دليــل مرئــى قــد يكــون 
أكبــر فــى ظــل نظــم المعلومــات اإللكترونيــة باإلضافة 
ــة  ــل األنظم ــى ظ ــرى ف ــض العنصــر البش ــى تخفي إل
ــال  ــى تخفيــض احتم ــؤدى إل ــة يمكــن أن ي التكنولوجي

ــات0 ــاء والمخالف ــة األخط مالحظ
ــن خــالل  -3 ــة األخــرى م ــى النظــم الرقابي ــاد عل االعتم

تشــغيل الحاســب حيــث أن الفعاليــة والتشــغيل المتســق 
ــالت  ــة المعام ــغيل ومعالج ــى تش ــة عل ــم الرقابي للنظ
يعتمــد غالبــاً علــى فعاليــة النظــم الرقابيــة العامــة علــى 

ــة0 ــات اإللكتروني نظــم المعلوم
أهميــة اإلشــراف اإلدارى المتزايــد وأهميــة اســتخدام  -4

أســاليب المراجعــة بمســاعدة الحاســب0
مخاطر المراجعة فى بيئة معلومات الحاسب :

لقــد جــاءت فــى الفقــرات )10-9( أنــه عندمــا تنشــأ 
ــاً مــا  ــا جديــدة لنظــم المعلومــات اإللكترونيــة غالب تكنولوجي
يتــم اســتخدامها عــن طريــق عمــالء لبنــاء نظــم الكترونيــة 
معقــدة بشــكل متزايــد، تلــك النظــم تزيــد مــن درجــة التعقيــد 
الشــاملة لنظــم المعلومــات اإللكترونيــة ونتيجــة لذلــك فإنهــا 
تزيــد مــن المخاطــر الكليــة للمراجعــة ومــن ثــم تتطلــب 

ــة0 دراســة إضافي
كمــا قــد يكــون لكل مــن المخاطــر الحتميــة ومخاطر 
الرقابــة فــى ظــل تلــك البيئــة أثــر عــام منتشــر وأثــر محــدد 
ــرى  ــف جوه ــدوث تحري ــال ح ــى احتم ــن عل ــاب معي بحس

علــى النحــو التالــى :
· قــد تنتــج المخاطــر مــن قصــور فــى أنشــطة 	

تشــغيل نظــم المعلومــات اإللكترونيــة مثــل 
برامــج  دعــم  النظــام،  وصيانــة  تطويــر 
النظــم، أمــن نظــام المعلومــات 000 تلــك 
أن  إلــى  تميــل  قــد  )العيــوب(  القصــور 
ــة  ــى كاف ــام عل ــر ع ــر منتش ــا أث ــون له يك

ــا0 ــم معالجته ــى يت ــات الت ــم التطبيق نظ
· قــد تزيــد المخاطــر مــن احتمــال وجــود 	

أخطــاء أو أنشــطة بهــا تضليل فــى تطبيقات 
محــددة وفــى قواعــد بيانــات محــددة أو فــى 
ملفــات رئيســية، حيــث أن األخطــاء غالبــاً 
ال تكــون شــائعة فــى ظــل النظــم التــى 

ــدة0 ــابية معق ــات حس ــؤدى عملي ت
المعلومــات ب-  نظــم  “بيئــة   1001 رقــم  المعيــار 

الحاســبات  اســتخدام  ظــل  فــى  اإللكترونيــة 
 ” ة لصغيــر ا

    CIS Environment (  IAPS No.1001)                   
 – Stand Alone Microcomputer

الحاســبات  اســتخدام  ظــل  الداخليــة  الرقابــة  خصائــص 
) 2005، ص84   ، لطفــى  الســيد  اميــن   (  : الصغيــرة  
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 Internal لقـد أشـارت الفقرتـين )14-13( بعنـوان

 Control in Microcomputer
Environments إلــى أن بيئــة تشــغيل نظــم المعلومــات 
اإللكترونيــة التــى تســتخدم الحاســبات الصغيــرة أقــل هيكليــة 
مقارنــة بيئيــة نظــم المعلومــات التــى يتــم التحكــم فيهــا 
مركزيــاً، وفــى بيئــة تشــغيل الحاســبات الصغيــرة قــد يكــون 
ــات  ــى نظــم المعلوم ــة عل ــة العام ــن نظــم الرقاب ــز بي التميي
اإللكترونيــة ونظــم الرقابــة علــى التطبيقــات ال يمكــن تحقيقه 
بســهولة ، كمــا أشــارت الفقــرات )32-15( إلــى إجــراءات 
األمــن والرقابــة التــى يمكــن أن تســاعد علــى تحســين 
ــرة 17  ــد أن الفق ــة، فنج ــة الداخلي ــامل للرقاب ــتوى الش المس
تحــدد إجــراءات األمــن المــدى للحاســبات كاســتخدام نظــام 
ــرة )-18 ــة، والفق ــن مكان ــك الحاســب م ــد تحري ــذار عن إن
20( تتحــدث عــن األمــن المــادى علــى وســائط قابلــة للنقــل 
)الحمــل( أو غيــر قابلــة للنقــل، والفقرتــان )27-21( تتحدث 
 Program and Data عــن أمــن البرامــج والبيانــات
 The Effect والفقــرات )34-33( بعنــوان ، Security
 of Microcomputers on the Accounting
 System and Related Internal Controls
حيــث أكــد المعيــار أن أثــر الحاســبات الصغيــرة علــى 
ــة  ــة ســوف يعتمــد بصف ــة الداخلي النظــام المحاســبى والرقاب

عامــة علــى مــا يلــى :-  
   *   نطــاق درجــة اســتخدام تلــك الحاســبات فــى معالجــة 

التطبيقــات المحاســبية0
· نــوع وجوهريــة المعامــــالت الماليــة محــل 	

التشــغيل0
· طبيعــة الملفــات والبرامــج المســتخدمة فــى 	

ــات0 التطبيق
ج ـ المعيار رقم 1002 “بيئة نظم المعلومات 
اإللكترونية فى ظل نظم الحاسبات اإللكترونية 
 CIS Environments – : ”المباشرة
 Online Computer Systems (IAPS
 No.1002 )

الهــدف : مســاعدة المراجعيــن علــى تطبيــق المعيار 
الحاســبات  نظــم  آثــار  ووصــف   1008 رقــم  االدولــى 
ونظــم  المحاســبى  النظــام  علــى  المباشــرة  اإللكترونيــة 

الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة وإجــراءات المراجعــة0
 Internal تشــرح الفقــرات )19-18( بعنــوان
 Control in on-line Computer System
الحاســبات  نظــم  ظــل  فــى  الداخليــة  الرقابــة  مكونــات 
المباشــرة والتــى تتكــون مــن: )عــارف عبــد هللا عبــد الكريــم ، 

)  89 2002، ص 
نظم الرقابة العامة )G.C( وتتمثل تلك النظم فى : أ- 
· 	 Access Controls ــول ــى الوص ــة عل ــم الرقاب نظ

إجــراءات مصممــة لتقييــد عمليــة الوصــول إلــى البرامج 
والبيانــات0

· 	 Control Over الســر  الرقابــة علــى كلمــة  نظــم 
passwords إجــراءات لتحديــد وصيانــة كلمــة الســر 
لتقييــد الوصــول علــى المســتخدمين المرخــص لهــم 

ــك0 بذل

· 	 System     نظــم الرقابــة علــى تطويــر وصيانــة النظــام
Development and Maintenance control0

· 	 Programming البرمجــة  علــى  الرقابــة  نظــم 
اكتشــاف  أو  لمنــع  مصممــة  إجــراءات   Controls
ــم الوصــول  ــى يت ــى البرامــج والت ــرات الهامــة عل التغي

إليهــا مــن خــالل أجهــزة طرفيــة مباشــرة0
 نظــم الرقابــة علــى التطبيقــات )Application C( ب- 

وتتضمــن مــا يلــى :
· 	Pre- والمعالجــة  للتشــغيل  مســبق  ترخيــص 

Processing Authorization0
· 	Cut- إجــراءات القطــاع واســتقالل الفتــرات الماليــة

Off Procedures0
· 	File Controls0 نظم الرقابة على الملف
· 	 Master File ــى ــف الرئيس ــى المل ــة عل ــم الرقاب نظ

Controls0
· تحديــد 	 عمليــة  وهــى   Balancing التــوازن 

ــا  ــم تقديمه ــى ت ــات الت ــى البيان ــة عل ــات الرقابي اإلجمالي
للتشــغيل والمعالجــة مــن خــالل أجهــزة طرفيــة مباشــرة 
ومقارنتهــا أثنــاء وبعــد التشــغيل لضمــان تحويلهــا بشــكل 

ــق0 ــل ودقي كام
· 	The Effect of On- وتوضــح الفقــرة )23( بعنــوان

 Line Computer systems on Accounting
 System and Related Internal Controls
تأثيــر النظــم اإللكترونيــة المباشــرة علــى نظــم الرقابــة 
الداخليــة حيــث أن خصائــص تلــك النظــم يمكــن أن 
ــن  ــة م ــة الداخلي ــة الرقاب ــى فعالي ــر عل ــا تأثي ــون له يك

خــالل التأثيــر علــى مــا يلــى :
· قــد ال يكــون هنــاك مســتندات أصليــة لــكل عمليــة 	

مدخالت0
· قــد يتــم تلخيــص نتائــج التشــغيل لحــد كبيــر علــى 	

ــة  ــات الناتج ــع اإلجمالي ــن تتب ــال يمك ــبيل المث س
ــى  ــة إل ــات الفوري فقــط مــن أجهــزة إدخــال البيان

التشــغيل الالحــق0
· ــى المباشــر 	 ــم النظــام اإللكترون ــم تصمي ــد ال يت ق

ــر مطبوعــة0 ــر تقاري لتوفي
مخاطر المراجعة فى ظل تلك البيئة :

 لقــد حــددت الفقــرات )22-21( الظــروف واألســباب التــى 
قــد تــؤدى إلــى زيــادة أو انخفــاض مخاطــر الغــش والخطــأ 

والتالعــب فــى ظــل تلــك النظــم أهمهــا :
قــد يتــم تحقيــق مخاطــر الغــش والخطــأ فــى النظــم 

المباشــرة فــى ظــل الظــروف التاليــة :
ــد 	  ــرة عن ــات مباش ــال البيان ــم إدخ ــا ت إذا م

النقطــة التــى تبــدأ عندهــا العمليــات الماليــة 
حيــث ســيكون مخاطــر العمليــات التــى لــم 

يتــم تســجيلها أقــل0
إذا مــا تــم تصحيــح العمليات غير الشــرعية 	 

وإعــادة إدخالها علــى الفور0
إذا تــم إدخــال البيانــات مباشــرة عــن طريق 	 

العمليــات  تلــك  طبيعــة  يفهمــون  أفــراد 
ــرة0 الماليــة المباش
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ــى 	  ــوراً عل ــات ف ــغيل العملي ــم تش ــا ت إذا م
ــل  ــاك مخاطــر أق أســاس مباشــر يكــون هن
بأنهــا ســوف يتــم معالجتهــا فــى الفتــرة 

المحاســبية غيــر الصحيحــة0
وقد تزيد تلك المخاطر لألسباب التالية :

إذا تــم وضــع األجهــزة الطرفيــة المباشــرة فــى كافــة  -1
ــد احتمــاالت االســتخدام  أرجــاء المنشــأة، حيــث تتزاي
ــر مصــرح  ــات غي ــه وإدخــال عملي ــر المصــرح ب غي

بهــا0
فرصــاً  -2 المباشــرة  الطرفيــة  األجهــزة  توفــر  قــد 

تعديــل  فــى  بهــا  المصــرح  غيــر  لالســتخدامات 
العمليــات واألرصــدة، تعديــل البرامــج، الوصــول إلــى 

البيانــات مــن مواقــع بعيــدة0
الوصــول المباشــر والفــورى للبيانــات والبرامــج مــن  -3

ــر  ــال كبي ــر احتم ــد يوف خــالل االتصــاالت الســلكية ق
للوصــول إليهــا عــن طريــق االختــراق غيــر المصــرح 

به0
ــد  -4 ــلكي ق ــة االتصــال الالس ــأ أو مقاطع ــدث خط إذا ح

يكــون هنــاك احتمــال كبيــر بــأن العمليــات قــد تتعرض 
ــم بدقــة أو بشــكل  للضيــاع أو إن اســترجاعها قــد اليت

كامل0
ــة  ــات اإللكتروني ــم المعلوم ــة نظ ــار 1003 “بيئ د-  المعي

ــات” :  ــد البيان ــم قواع واســتخدام نظ
CIS Environments – Database Systems  
)IAPS,NO1003 (

الرقابة الداخلية فى ظل قاعدة البيانات :
 Internal بعنــوان   )15-21( الفقــرات  تشــرح 
Control in a Database Environment الرقابــة 
الداخليــة فــى بيئــة قاعــدة البيانــات حيــث تعتمــد فعاليــة 
البيانــات  قاعــدة  إدارة  طبيعــة  علــى  الداخليــة  الرقابــة 
باإلضافــة إلــى كيفيــة أدائهــا ويمكــن تصنيــف نظــم الرقابــة 
علــى التشــغيل اإللكترونــى للبيانــات )EDP( الخاصــة 

ببيئــة قاعــدة البيانــات إلــى المجموعــات التاليــة :
· مدخــل معيــارى للتطويــر والحفــاظ علــى برامــج 	

0(17 (الفقــرة  التطبيقــات 
Standard Approach for Development and 
Maintenances of Application Programs (Parag 
17).

· 	 Data Ownership (18 فقــرة) ملكيــة البيانــات
(Parag 18)0

· 	 (19 (فقــرة  البيانــات  قاعــدة  مــن  االقتــراب 
Accessed the Database (Parag 19)0

· الفصل بين الواجبات (فقرة 21)0	
مخاطر المراجعة فى ظل تلك البيئة :

ــرات )24-23( أن نظــم قاعــدة  ــى الفق ــد جــاء ف لق
ــة  ــات مقارن ــر للبيان ــة أكب ــر فرصــة لمصداقي ــات توف البيان
بالنظــم غيــر المعتمــدة علــى قاعــدة البيانــات، وهــذا يمكــن 
أن يــؤدى إلــى مخاطــر مخفضــة فــى الغــش أو األخطــاء فــى 
ــة  ــة الكافي النظــام المحاســبى وذلــك فــى ظــل النظــم الرقابي
التــى تســاهم فــى تلــك المصداقيــة المحســنة وبشــكل مناقــض 

فــإن مخاطــر الغــش أو الخطــأ يمكــن أن تتزايــد إذا مــا تــم 
اســتخدام نظــم قاعــدة البيانــات بــدون نظــم رقابيــة كافيــة فــى 
ــإن  ــة ف ــات نمطي ــى قاعــدة بيان ــدة عل ــر معتم ــة غي ظــل بيئ
نظــم الرقابــة التــى يتــم ممارســتها عــن طريــق مســتخدمين 
فرديــن يمكــن أن تعــوض مظهــر الضعــف فــى نظــم الرقابــة 
العامــة لنظــم المعلومــات اإللكترونيــة ومــع ذلــك يظــل 
ذلــك غيــر ممكــن فــى ظــل اســتخدام قاعــدة البيانــات حيــث 
ال يمكــن للمســئولين عــن حســابات المدنييــن أن يقومــوا 
بالرقابــة بشــكل فعــال علــى هــذه الحســابات إذا لــم يتــم عمــل 
قيــود علــى قيــام األفــراد اآلخريــن بتعديــل أرصــدة حســابات 

المدنييــن0
ــم المخاطــر  ــارات تقيي ــار 1008 “خصائــص واعتب هـــ- المعي

ــة” : ــات اإللكتروني ــم المعلوم ــة لنظ ــة الداخلي والرقاب
Risk Assessments and Internal Control 
CIS-Characteristics and Considerations 
)IAPS No. 1008 (

لقــد أوضــح المعيــار فــى فقــرة رقــم )1( أنــه يجــب 
علــى المراجــع أن يــدرس خصائــص ظــروف 

التشــغيل اإللكترونــى للمعلومــات لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى 
تصميــم النظــام المحاســبى ونظــم الرقابــة الداخليــة المتعلقــة 
بــه ويؤثــر أيضــاً علــى اختبــارات أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
التــى يمكــن االعتمــاد عليهــا وعلــى طبيعــة وتوقيــت ومــدى 
اإلجــراءات التــى ســيطبقها وتتلخــص هــذه الخصائــص فــى 

:
1-  )Parag 2( Organizational الهيــكل التنظيمــى

Structure0
2-  Structure of Processing طبيعـــة التشــغيل

)Parag 3(0
3-  Deign and واإلجــراءات  التصميــم  جوانــب 

Procedural Aspects )Parag 4(0
الرقابــة الداخليــة فــى بيئــة التشــغيل اإللكترونــى للمعلومات 

: ) وليــد الجبلــى ،2010، ص 87-85  (
Internal Controls in A CIS Environment. 
)Parag 5-8(.

اإللكترونــى  التشــغيل  علــى  الداخليــة  الرقابــة  تتضمــن 
ــة  ــراءات مصمم ــة وإج ــة يدوي ــراءات رقاب ــات إج للمعلوم
فــى برامــج الحاســب وتشــمل هــذه اإلجــراءات ومــا يلــى :

اإللكترونــى أ-  التشــغيل  نظــم  علــى  العامــة  الرقابــة 
:  General CIS Controls للمعلومــات 

الغــرض منهــا وضــع إطــار مــن الرقابــة العامة على أنشــطة 
التشــغيل اإللكترونــى وتوفيــر االطمئنــان بــأن األهــداف 
ــراءات  ــن إج ــت وتتضم ــد تحقق ــة ق ــة الداخلي ــة للرقاب العام

الرقابــة العامــة مــا يلــى :
· 	 Organization الرقابــة علــى التنظيــم واإلدارة

 :  and Management Controls
المتعلقــة  واإلجــراءات  السياســات  وتتضمــن 
بوظائــف الرقابــة والفصــل المناســب بيــن الوظائــف 

المتعارضــة0
· وحفظهــا 	 النظــم  تطويــر  علــى  رقابــة 

 Applications Systems
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 Development and Maintenance
ــة خصيصــاً لوضــع  ــى مصمم Controls : وه
رقابــة علــى اختبار وتنفيــذ النظم الجديــدة أو المعدلة 
–الحصــول علــى نظــم التطبيقــات المحاســبية مــن 
المحاســبية0 التطبيقــات  نظــم  فــى  التغيــرات  الغيــر- 

· 	 Computer الحاســب تشــغيل  علــى  الرقابــة 
لتوفيــر  :مصممــة   Operation Controls
المســتخدمة  والبرامــج  النظــم  بــأن  االطمئنــان 
مســتخدمة فــى األغــراض المعتمدة فقــط وأن أخطاء 
والوصــول  وتصحيحهــا  اكتشــافها  يتــم  التشــغيل 
إلــى عمليــات التشــغيل يقتصــر فقــط علــى األفــراد 

المصــرح لهــم ذلــك0
· 	 Systems النظــم  برامــج  علــى  الرقابــة 

اعتمــاد  وتشــمل   :  Software Controls
واختبــار وتنفيــذ برامــج النظــم الجديــدة وتعديــالت 

الحاليــة0 البرامــج 
· 	 Data Entry إدخــال البيانــات ورقابــة البرامــج

مصممــة   :  and Program Controls
لتوفيــر االطمئنــان علــى وجــود نظــام العتمــاد 
ــم إدخالهــا وقصــر الدخــول إلــى  العمليــات التــى يت

ــك0 ــم بذل ــرح له ــراد المص ــى األف ــات عل البيان
الرقابــة علــى التطبيقــات المحاســبية فــى ظــل التشــغيل ب- 

: CIS Application Controls اإللكترونــى
غرضهــا وضــع إجــراءات رقابيــة محــددة علــى التطبيقــات 
ــم  ــى يت ــات الت ــى للعملي ــان الكاف ــر االطمئن ــبية لتوفي المحاس

اعتمادهــا وتســجيلها وتتضمــن هــذه الرقابــة مــا يلــى :
· 	 Control Over المدخــات  علــى  الرقابــة 

بــأن  االطمئنــان  لتوفيــر  مصممــة   :  Input
العمليــات يتــم اعتمادهــا علــى النحــو الصحيــح قبــل 
معالجتهــا إلكترونيــاً وأن العمليــات غيــر الصحيحــة 
يتــم رفضهــا وتصحيحهــا وإعــادة تقديمهــا إذا لــزم 

ــب0 ــت المناس ــى الوق ــر ف األم
· الرقابــة علــى التشــغيل وحلقــات بيانــات الحاســب 	

 Control Over Processing and
Computer Data Files : وهــى مصممــة 
لتوفيــر االطمئنــان بــأن العمليــات يتــم تشــغيلها 
علــى نحــو صحيــح وأخطــاء التشــغيل يتــم تحديدهــا 

ــب0 ــت المناس ــى الوق ــا ف وتصحيحه
· 	 Control Over المخرجــات  علــى  الرقابــة 

Output : مصممــة لتوفيــر االطمئنــان بــأن نتائج 
التشــغيل صحيحــة والوصــول إلــى المخرجــات 
قاصــر علــى المصــرح لهــم بذلــك مــع تقديمهــا 

للمختصيــن فــى الوقــت المناســب0
  كمــا تضمنــت الفقــرات )10-9( فحــص كالً مــن الرقابــة 
العامــة ورقابــة التطبيــق علــى التشــغيل اإللكترونــى للبيانــات 
ــة  ــة العام ــم الرقاب ــى المراجــع فحــص تصمي ــه عل ــد أن وأك
أوالً قبــل فحــص الرقابــة علــى التطبيقــات وأن الرقابــة 
علــى التطبيقــات التــى يرغــب المراجــع فــى االعتمــاد عليهــا 

تشــمل :
· 	 Manual ــتخدم ــها المس ــة يمارس ــة يدوي رقاب

Controls Exercised by the User0
· 	 Controls الرقابــة علــى مخرجــات النظــام

Over System Output0
· 	 Programmed إجــراءات الرقابة المبرمجة

Control Procedures0
و-المعيــار 1009 “أســاليب المراجعــة مســاعدة الحاســب 

اإللكترونــى” :
Computer Assisted Audit Techniques   
)IAPS No.1009 ( 
توفيــر  إلــى  المعيــار  هــذا  يهــدف   : الهــدف 
اإلرشــادات الخاصــة باســتخدام طــرق المراجعــة بمســاعدة 
الحاســب ويصــف هــذا المعيــار نوعيــن مــن أكثــر األنــواع 

الشــائعة لطــرق المراجعــة بمســاعدة الحاســب همــا :
 Audit Software برامج الحاســب الخاصــة بالمراجعة

وتشــتمل على :
· 	 Package المتكاملــة  البرامــج  مجموعــة 

Programs0
· 	Purpose- ــددة ــراض مح ــدة ألغ ــج المع  البرام

Written Programs0
· 	Utility Programs0 البرامج المساعدة

بيانــات االختبــار Test Data :- وتســتخدم فــى تنفيــذ 
مــن  )عينــة  البيانــات  مــن خــالل  المراجعــة  إجــراءات 
العمليــات( فــى نظــام الحاســب للمنشــأة ومقارنــة النتائج التى 
ــات  ــل بيان ــبقاً مث ــددة مس ــج مح ــا بنتائ ــول عليه ــم الحص يت
االختبــار المســتخدمة الختبــار ضوابــط محــددة مثــل مفتــاح 
االتصــال المباشــر ووحــدات الضبــط الخاصــة بمعالجــة 

البيانــات0
العوامــل المؤثــرة )االعتبــارات( علــى اســتخدام طــرق 

-: الحاســب  بمســاعدة  المعالجــة 
 Considerations لقد حددت الفقرة )8( بعنوان
in the Use of CAATS أنــه يجــب علــى المراجــع 
باعتبــاره  يأخــذ  أن  المراجعــة  لعمليــة  يخطــط  عندمــا 
ــة وطــرق المراجعــة  مجموعــة مناســبة مــن الطــرق اليدوي
بمســاعدة الحاســب وعليــه أن يأخــذ فــى اعتبــاره عندمــا 
يقــرر اســتخدام طــرق المراجعــة بمســاعدة الحاســب أن 

ــة : ــل التالي ــاره العوام ــذ باعتب يأخ
بالحاســب 	· المراجــع  وخبــرة  معرفــة 

اآللـــــى0
مــدى توفــر طــرق المراجعــة بمســاعدة 	·

الحاســب0
لالختبــارات 	· العمليــة  الجــدوى  عــدم 

اليدويــــة0
الفعاليــة والكفــاءة والتـوقــــيت0	·

2-معايير خاصة بتأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات :-
لقــد أدى التطــور فــى مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
ــا نظــراً  ــى معلوماته ــة ف ــدم الثق ــا وع ــادة مخاطره ــى زي إل
لســهولة الوصــول إليهــا وتعديلهــا أو تغيرهــا دون تــرك 
ــا  ــى أصابه ــات الت ــن الفاعــل أو البيان ــة م ــر أو معرف أى أث
التعديــل أو التغيــر وعليــه تســعى كافــة الوحــدات االقتصادية 
ــره مــن معلومــات  ــة فيمــا توف ــة والمصداقي ــد الثق نحــو تأكي
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التــى  وخاصــة  الخارجيــة  لألطــراف  ومحاســبية  ماليــة 
تتعلــق بقيــاس كل مــن نتيجــة النشــاط والمركــز المالــى 
ــات  ــن وســالمة المعلوم ــام بأم ــرض ضــرورة االهتم ــا ف م
ــراءات  ــط واإلج ــن الضواب ــة م ــود مجموع ــرورة وج وض
ــورة  ــة المنش ــات اإللكتروني ــى المعلوم ــة ف ــر الثق ــى توف الت
ــن  ــد م ــوم العدي ــا تق ــن هن ــك الشــركات وم ــع تل ــى مواق عل
المنظمــات والهيئــات الدوليــة بتقييــم مــدى التــزام الشــركات 
بتلــك الضوابــط واإلجــراءات قبــل منحهــا ترخيــص مزاولــة 
نشــاط تجارتهــا اإللكترونيــة، وقــد أصــدرت تلــك المنظمــات 
مجموعــة مــن المعاييــر والشــهادات الخاصــة بأمــن وســالمة 

ــى : ــا يل ــا م المعلومــات وأهمه
1- -: Web trust )معيار )شهادة

   تعتبــر شــهادة Web trust بمثابــة خدمــة إضفــاء الثقــة 
ــر  ــم عب ــة التــى تت ــى التعامــالت اإللكتروني ــة عل والمصداقي
شــبكة اإلنترنــت حيــث يتــم تقييــم موقــع الشــركة وفقــاً 
ــح  ــر يمن ــك المعايي ــع تل ــاز الموق ــر محــددة، وإذا اجت لمعايي
ختــم Web trust Seal ويتــم عرضــه علــى الموقــع 
وتقريــر  بياناتــه  علــى  اإلطــالع  مــن  الــزوار  ليتمكــن 
المحاســب القانونــى حــول مصداقيتــه ، وقــد حــددت شــهادة 
ــع  ــم موق ــا تقيي ــم مــن خالله ــادئ يت Web trust ســبعة مب
 Jone M. Mancino. and Charles( : الشــركات وهــى

) , 2001 ,PP 7-9 
1-          Privacy0 )الخصوصيـــة)السرية
2- Security0 )األمـن )األمان
3-  Business ممارســة األعمــال وســالمة العمليــات

Practices and Transition Integrity
وإتاحتها)التوافــر(  -4 المعلومــات  توفــر 

  A v a i l a b i l i t y 0
5- Confidentiality0 السريـة
6- Non- )االعتــراف(  االلتــزام  إنــكار  عــدم 

  Repud ia t ion0
7-  Customized التفصيلــى    اإلفصــاح 

D i s c l o s u r e s 0
ــة  ــن كيفي ــة تبي ــر تفصيلي ــهادة معايي ــك الش ــددت تل ــا ح  كم
التحقــق مــن اســتيفاء الموقــع لمتطلبــات كل مبــدأ مــن 
ــكل  ــة ب ــر الخاص ــيم المعايي ــم تقس ــد ت ــابقة وق ــادئ الس المب

مبــدأ علــى 4 ومجموعــات رئيســية هــى :
1- Disclosures  0 معايير خاصة باإلفصاح
2- Policies0  معايير خاصة بالسياسات
3- Procedures0  معايير خاصة باإلجراءات
4- Monitoring0  معايير خاصة بالمراقبة

وعلــى الرغــم مــن أن شــهادة Web trust تتعلــق 
ــا  ــن خالله ــركة م ــن للش ــه يمك ــى إال أن ــع الخارج بالمراج
التعــرف علــى أدوات وأســاليب الرقابــة الداخليــة التــى يمكــن 

تطبيقهــا لتحقيــق أمــن وســالمة المعلومــات0
شــهادة Systrust :  )ســهير الطنملــى ، 2004 ، ص  -2

) 285- 283
ــة فــى  ــد للثق ــة تأكي ــر شــهادة Systrust بمثاب تعتب
نظــام معلومــات المحاســبة الفوريــة بالوحــدات االقتصاديــة 
بمــا يضمــن ســالمة وأمــن إجــراءات وقياســات الرقابــة 

الداخليــة لنظــام المعلومــات حيــث يتــم تقييــم مــدى إمكانيــة 
ــام System Reliability ويصــدر  ــى النظ ــاد عل االعتم
ــى  ــاد عل ــة االعتم ــه مــدى إمكاني ــن في ــره يبي المراجــع تقري

ــادئ رئيســية هــى : هــذا النظــام فــى ضــوء أربعــة مب
1 -       Availability0 )اإلتاحة)االتاحية

2- Security0 )األمن)األمان
3-           Integrity0 )السالمة)االكتمال
4- Maintainability0 القابلية للصيانة

ــر  ــادئ الســابقة توجــد المعايي ــدأ مــن المب ــكل مب ول
التــى تســاعد المراجــع فــى تحديــد مــدى نجــاح المنشــأ فــى 
تحقيــق هــذه المبــادئ وتنقســم هــذة المعاييــر إلــى ثالثــة 

مجموعــات :-
· 	        Communication االتصال
· 	Procedures اإلجراءات
· 	Monitoring )الرقابة)المتابعة

  ويمكــن أن يســتفيد مــن تلــك الشــهادة العديــد مــن اإلطــراف 
مثــل المراجعيــن الداخلييــن ومالكــو النظــام لتطويــر وتنفيــذ 
أنظمــة معلومــات يمكــن االعتمــاد عليهــا وخفــض التكاليــف 
ــع  ــى من ــا يســاعد عل ــل، كم ــرار العم ــادة أو تك ــب إع وتجن
خســارة الشــركة لســمعتها وحصتهــا الســوقية بســبب وجــود 
 Unreliable أنظمــة معلومــات ال يمكــن االعتمــاد عليهــا

Systems0
3 - Control) 2-1 معيــار ) أميــن الســد لطفــى ، 2001 ، ص

 Objectives for Information and Related
: Technology    )CoBiT(

ــة  ــة أنظم ــة ورقاب ــة مراجع ــن مؤسس والصــادر ع
 Information systems Audit and المعلومــات 
الهــدف  ويتمثــل   ،Control Foundation )ISACF(
ــة  ــر دولي ــى وضــع معايي ــة ف ــى الرغب ــار ف ــذا المعي ــن ه م
علــى  الرقابــة  مجــال  فــى  الجيــدة  والوســائل  لألســاليب 
تكنولوجيــا المعلومــات تكــون قابلــة للتطبيــق العــام ومقبولــة 
ــالمة  ــن وس ــار CoBiT بأم ــز معي ــاً، وال يرك ــوالً عام قب
علــى  أيضــاً  يركــز  إنمــا  فقــط  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــا  ــا فيه ــا المعلومــات بم ــة بتكنولوجي ــات المتعلق ــة العملي كاف

العمليــات المتعلقــة بأمــن تكنولوجيــا المعلومــات0
ــى  ــى عال ــدف رقاب ــن 32 ه ــار CoBiT م ــون معي   ويتك
المســتوى High-Level Control Objectives حيــث 
ــات 32  ــة مــن العملي ــة معين ــا بعملي يختــص كل هــدف منه
ــات  ــم تبويــب عملي ــد ت ــا المعلومــات وق ــة بتكنولوجي المتعلق
مجــاالت  أربعــة  إلــى   32 إلــى  المعلومــات  تكنولوجيــا 

أساســية هــى:
 Planning and             والتنظيــم 1-التخطيــط 

Organization0
 Acquisition and والتنفيــذ  2-االســتحواذ 

Implementation              0
 Delivery and والدعــم               3-التوصيــل 

support0
Monitoring0            4-المراقبة والمتابعة

 CoBiT ويــرى الباحــث إن اإلطــار الــذى وضعــه معيــار 
يحقــق مــا يلــى :
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· المعلومــات 	 تكنولوجيــا  مــن  للمســتخدمين  يوفــر 

مســتوى معقــول مــن التأكيــد أن هنــاك قــدراً معقــوالً 
مــن الرقابــة واألمــن0

· يحتــم علــى المراجعيــن ضــرورة فحــص نظــم 	
الرقابــة الداخليــة وإبــداء الــرأى فيهــا وإبــداء النصح 
ــة  ــن والرقاب ــق باألم ــاكل تتعل ــى أى مش ــإدارة ف ل

ــتمر0 ــى ومس ــكل ديناميك بش
· ضمان تدفق المعلومات ودقتها0	

4-  Chsrles Wood & Karen( :   9000 معيار األيزو
) Snow ,1995,p35-39 

يعتبــر عــدم كفايــة البنيــة األساســية واحــدة مــن أكبر 
المشــاكل التــى تعــوق الجهــود المبذولــة فــى أمــن المعلومــات 
والبنيــة األساســية تتكــون مــن السياســات واإلجــراءات 
ــم  ــى يت ــا والت ــة به ــب المتعلق ــئوليات والجوان ــم المس وقوائ
ــر مــن جانــب المتخصصيــن فــى أمــن  تجاهلهــا بشــكل كبي
المعلومــات، وتلقــى الشــهادة الصــادرة مــن منظمــة المعاييــر 
الدوليــة )Iso 9000( اهتمامــاً كبيــر مــن معظــم الشــركات 
ــت  ــتهلك الوق ــى تس ــات الت ــى إدارة العملي ــاعد عل ــا تس ألنه
ــة  ــار Iso 9000 مراجع ــزام بمعي ــب االلت ــة ويتطل والتكلف
كافــة المســتندات المؤيــدة للعمليــات الداخليــة وتتمثــل مزايــا 

تلــك الشــهادة فــى :
ــه المســئوليات  -1 ــوى تحــدد في ــكل تنظيمــى ق إنشــاء هي

ــة0 بدق
تحسين جودة االتصاالت والمعلومات الداخليـــة0 -2
تحديد المشاكل اإلداريــة وإجــراءات حلهـا0 -3
الصيانة الدورية لتنظيم التوثيق0 -4
وضع معايير تـدريب العاملين0 -5

   إن أول اإلجــراءات الحصــول علــى األيــزو 9000 هــى 
توصيــف المســتندات حيــث يتضمــن هــذا المعيــار 20 قســم 
ــآت  ــا المنش ــزم به ــى يجــب أن تلت ــات الت ــح المتطلب لتوضي
وأكثــر األقســام ارتباطــاً بأمــن وســالمة المعلومــات هــى :

     *مســئولية اإلدارة0                        *الرقابــة 
ــة0 المستنديـ

     *الرقابــة اإلجرائيــة0                       *الشــك 
واالختبــارات0

     *مراجعة جودة الرقابة الداخلية0           *التدريب0
     *أدوات القياس اإلحصائية0

ــة  ــة منطقي ــار بيئ ــر المعي ــرى يوف ــة أخ ــن ناحي وم
ــى األقســام  ــا عل ــم توزيعه ــى ت ــر النظــم الت ــة لتطوي ومنظم
بشــكل عشــوائى كمــا يتضمــن الفلســفة الالزمــة لتقييــم 
الحاجــات أو تقييــم المخاطــر ألمــن وســالمة المعلومــات 
والتــى يجــب مواجهتهــا بجعــل نظــام المعلومــات كــفء 
وفعــال وفــى هــذا الصــدد يعتبــر األيــزو 9000 مدخــل 
فعــال لتطويــر نظــم المعلومــات وتحقيــق أمــن وســالمة 

المعلومــات0
ومعاييــر  اســتراليا  المراجعــة  معاييــر  مجلــس   : ثانيــاً 

: المعلومــات  تكنولوجيــا 
أصــدر مجلــس معاييــر المراجعــة فــى أكتوبــر 
1995 نشــرة معاييــر المراجعــة رقــم 402 بخصــوص 

 Risk Assessments تقييــم المخاطر والرقابة الداخليــة
and Internal controls التــى تتطلــب مــن المراجع أن 
ــة بالمنشــأة  ــة الداخلي ــكل الرقاب يحصــل علــى فهــم كاف لهي
لتخطيــط المراجعــة وأن يســتخدم تقديــره المهنــى عنــد تقييــم 
مخاطــر المراجعــة وتحديــد إجــراءات المراجعــة لتأكيــد 
ــول،  ــض مقب ــتوى منخف ــى مس ــر إل ــك المخاط ــض تل تخفي
وأشــارت تلــك النشــرة إلــى أنــه يقصــد بهيــكل الرقابــة 
الداخليــة “فلســفة اإلدارة ونمــط التشــغيل وكل السياســات 
واإلجــراءات التــى تطبقهــا المنشــأة لمســاعدتها فــى تحقيــق 
أهدافهــا وإنــه يتكــون مــن بيئــة الرقابــة –نظــام المعلومــات- 
إجــراءات الرقابــة” وتطبــق تلــك النشــرة اعتبــاراً مــن أول 

. )  ASCPA  ,1997(  1996 يوليــو
وقــد تــدارك مجلــس معاييــر المراجعــة االســترالى 
لمعيــار  مبدئيــة  صيغــة   1996 فــى  وأصــدر  الموقــف 
ــة  ــة الداخلي ــن الرقاب ــر ع ــداد التقاري ــوص إع ــد بخص جدي
تضمنــت   Reporting on Internal Controls
 coso تعريــف الرقابــة الداخليــة الــذى أصــدره تقريــر
وأمثلــة لبعــض المقاييــس التــى يمكــن اســتخدامها فــى تقييــم 
فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة واقتراحــات بخصــوص تقارير 
 Guy, G.E., Pound and)  المراجعيــن التــى يمكــن إصدارهــا

.  (  Simnett, 1997,pp10	15
فــى عــام 2000 أصــدر مجلــس معاييــر المراجعــة والتدقيق 
التابــع لمؤسســة بحــوث المحاســبة االســترالية دليــل اإلرشــاد 
ــار  ــر أخط ــول تقدي ــم  A.A.S.B,2000 ( 1056 (ح رق
المراجعــة واعتبــارات الرقابــة فــى حــال اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات )التجــارة اإللكترونيــة( ولتوجيــه المراجعيــن 
ــه  ــرض من ــل والغ ــة العم ــى بيئ ــة ف ــرات التقني ــول التغي ح
توجيــه وإرشــاد المراجــع حيــث يحــدد بعــض األمــور التــى 
يجــب علــى المراجــع اتخاذهــا فــى االعتبــار لكــى يحــدد أثــر 
تكنولوجيــا المعلومــات علــى أنشــطة الشــركات وعلــى تقدير 
ــج  ــع برام ــوم بوض ــى يق ــة حت ــار المراجع ــع ألخط المراج
ــة الناشــئة  ــة المختلف ــع مخاطــر المراجع ــم م ــة تتالئ مراجع
مــن اســتخدام التكنولوجيــا فــى إتمــام المعامــالت التجاريــة، 
حيــث تتضمــن الجــزء الثانــى مــن المعيــار 1056 أثــر 
ــة  ــارات الرقاب ــى اعتب ــة عل ــارة اإللكتروني ــا التج تكنولوجي
Control Considerations وهــى كاآلتــى : ) عبيــد 

ــرى ، مرجــع ســابق ، ص 59( المطي
إن أى شــركة تقــوم بأعمــال التجــارة اإللكترونيــة البــد وأن 

تقــوم بـ :
تصمــم - 1 التــى  )المؤشــرات(  الوســائل  بعــض  تنفيــذ 

مــن أجــل إنشــاء إجــراءات أمــان ورقابــة مالئمــة 
ــة  ــى خصوصي ــاظ عل ــع األخطــاء والتالعــب والحف لمن

العمــالء0 معلومــات 
تحديــد مخاطــر التشــفير مــن خــالل تحديــد الســلطة - 2

المختصــة بفــك مفاتيــح التشــفير ورقابــة وحمايــة مفاتيــح 
الشــفرة الخاصــة بالشــركة0

ــى  -3 ــل ف ــى تعم ــة الت ــة الداخلي ــى نظــم الرقاب ــة عل الرقاب
بيئــة أعمــال ديناميكيــة والتأكــد مــن وجــود طاقــات 

وإمكانيــات لمراجعــة تدفــق المعلومــات0
إن أمــن العمليــات التجاريــة التــى تتــم مــن خــالل 
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اإلنترنــت قــد يتــم التوصــل إليــه بتنفيــذ مختلــف وســائل 
ــفير – ــل التش ــة مث ــة األخطــار المختلف ــان لمواجه األم
التوقيعــات الرقميــة- جــدران الحمايــة –التصديقــات 

الرقميــة0
ــد  ــرى ق ــفير س ــام تش ــى أن أى نظ ــار عل ــد المعي ــا أك   كم
يفشــل فــى إجــراء تحســينات هامــة فــى أمــن نظــم الرقابــة 
الداخليــة إذا كان يتــم تنفيــذه مــن خــالل تكنولوجيــا معلومــات 
غيــر آمنــة والتــى تكــون فاشــلة فــى تنفيــذ إجــراءات األمــن، 
ــان  ــزة األم ــار أجه ــا أن تخت ــإن اإلدارة يجــب عليه ــك ف لذل
ــام  ــم نظ ــة تصمي ــى أهمي ــة إل ــذا باإلضاف ــئ وه ــل أى ش قب
رقابــة داخلــى علــى عمليــات البيــع والشــراء اإللكترونــى0
تطــور دور المراجــع فــى ظــل تكنولوجيــا المعلومــات : 

)  Alls M., 2000,pp125-128 (
لقــد أكــد المعيــار علــى أن الهــدف مــن مراجعــة نظــم 
المعلومــات المحاســبية التكنولوجيــة للشــركات هــو مراجعــة 
ــة  ــر الحماي ــى توف ــا والت ــة به ــة الداخلي ــم الرقاب ــم نظ وتقوي
لنظــام التبــادل اإللكترونــى للبيانــات الــذى يطبــق فــى مجــال 
ــد  ــع ســوف يج ــإن المراج ــك ف ــات ولذل ــا المعلوم تكنولوجي
ــد  ــدى التأك ــداف تتع ــق أه ــاً بتحقي ــرورة مطالب ــه بالض نفس
ــزة  ــى أجه ــى تحم ــة الت ــات األمني ــود االحتياط ــن أن وج م
الحاســبات المســتخدمة فــى التشــغيل والبرامــج وقنــوات 
االتصــال والبيانــات نفســها مــن أخطــار إدخــال بيانــات مــن 
ــل أو  ــراء أى تعدي ــك وإج ــم ذل ــر مصــرح له أشــخاص غي
تحريــف فــى البيانــات أثنــاء التشــغيل أو حتــى التأكــد من دقة 
ــا  ــر وغيره ــات والتقاري ــغيل والملف ــات التش ــال عملي واكتم
مــن ســجالت الحاســبات اآلليــة، أو التأكــد مــن أن البيانــات 
غيــر الدقيقــة أو غيــر المصــرح بها,ومدخــالت النظــم قــد تــم 
تحديدهــا واإلشــارة إليهــا طبقــاً لمعاييــر اإلدارة وسياســتها، 
أو التأكــد مــن أن ملفــات وســجالت الحاســبات دقيقــة وكاملــة 
ــم  ــاك حاجــة إلعــداد وتصمي ويمكــن الوثــوق بهــا0 وأن هن
برامــج لمراجعــة صفقــات التجــارة اإللكترونيــة )شــراء أو 
بيــع( وتصميــم برامــج لمراجعــة المدفوعــات أو المقبوضات 

ــة0 ــات التجــارة اإللكتروني لعملي
تقدير مخاطر المراجعة وفقاً للمعيار 1056 :

  لكــى يســتطيع المراجــع تقديــر مخاطــر تكنولوجيــا 
ــة عــن  ــة كافي ــى معرف ــد أن يحصــل عل ــات الب المعلوم
ــد  ــه مــن تحدي ــث تمكن نشــاط الشــركة التكنولوجــى بحي
وتفهــم األحــداث والعمليــات والممارســات التــى ســيكون 
ــر  ــى تقري ــة أو عل ــر المالي ــى التقاري ــام عل ــر ه ــا أث له
المراجعــة لذلــك فقــد حــدد معيــار المراجعــة االســترالى 
رقــم 1056 مجموعــة مــن العوامــل يجــب علــى المراجــع 
أخذهــا فــى االعتبــار عنــد تقديــر مخاطــر المراجعــة فــى ظل 
ــد ،    ــاح محم ــد الفت ــد عب ــى : ) محم ــات وه ــا المعلوم تكنولوجي

2003 ، ص 211- 212 (
ــوم - 1 ــى تق ــركة الت ــى الش ــة ف ــارات الفني ــتوى المه مس

باســتخدامها0 اإلدارة 
جديــد - 2 نشــاط  اإللكترونيــة  التجــارة  كانــت  إذا  مــا 

التقليديــة0 التوزيــع  قنــوات  علــى  ســتؤثر  أو  للشــركة 
ــة  -3 ــت تكاليــف اســتخدام التجــارة اإللكتروني مــا إذا كان

ــاط  ــا إذا كان نش ــن اإلدارة وم ــا م ــرى تعميمه ــد ج ق
أخــرى  اســتثمارات  يســانده  اإللكترونيــة  التجــارة 

إضافيــة0
4-  Business Model طبيعــة نمــوذج إدارة األعمــال

الــذى يتــم تنفيــذ التجــارة اإللكترونيــة مــن خاللــه مــع 
العلــم بأنــه ال يوجــد نمــوذج عــام للتجــارة اإللكترونيــة0

مدى إدراك الشركة لمخاطر األعمال0 -5
مــا إذا كانــت أمــور أمــن وســالمة المعلومــات قــد تــم  -6

تبنيهــا بواســطة اإلدارة0
للربــط  -7 للشــركة  اســتراتيجية  هنــاك  كانــت  إذا  مــا 

بيــن اســتخدام اإلنترنــت )الوجــة األماميــة المباشــرة( 
ومواقــع النظــام المحاســبى للتأكــد مــن نزاهــة اإلدارة0

موقــع  -8 اســتخدام  بيــن  تكامــل  هنــاك  كان  إذا  مــا 
اإلنترنــت مــن ناحيــة واســتخداماته مــن ناحيــة أخــرى 
ــى  ــد والتكــرار ف ــب التعقي مــع النظــم المحاســبية لتجن

نقــل المعلومــات0
كيفيــة تنفيــذ عمليــات التجــارة اإللكترونيــة والمصاعب  -9

الناشــئة مــن ذلــك وكيفيــة حلها بواســطة اإلدارة0
المخاطــر الناتجــة للشــركات التــى تدخــل إلــى أعمالهــا  -10

تقــوم  التــى  تلــك  أو  اإللكترونيــة  التجــارة  نشــاط 
خصيصــاً للتجــارة اإللكترونيــة0

مــا إذا كان هنــاك وســائل رقابيــة مناســبة علــى أنشــطة  -11
التجــارة اإللكترونية0

اإلدارة  -12 مــن  المراجــع  يعلمهــا  أخــرى  أمــور  أى 
باإلنترنــت  المرحليــن  العمــالء  عــدد  ماهيــة  عــن 
التجــارة  الــذى يؤثــرون علــى نجــاح اســتراتيجية 

0 اإللكترونيــة
 Inherent Risk المازمــة  المخاطــر  تقديــر 

:  1056 للمعيــار  طبقــاً   Assessment
 على المراجع أن يأخذ فى االعتبار : 

مــا إذا كانــت الشــركة قــد طبقــت اإلطــار العــام للرقابة  -1
علــى أنشــطتها التكنولوجيــة وخاصــة نشــاط التجــارة 

اإللكترونيــة أم ال0
مــا إذا كانــت قــد تمــت عمليــات تطويــر عمليــات  -2

التشــغيل بصــورة مفهومــة وشــفافة لكــى تشــكل منهجــاً 
ــذ أم ال0 ــد التنفي ــا بع ــل مخاطــر م وأســلوباً لتقلي

مــا إذا كانــت اســتراتيجية الشــركة المتعلقــة بالتجــارة  -3
المخاطــر  اعتبــارات  جميــع  تشــمل  اإللكترونيــة 
والتــى تشــمل مخاطــر األعمــال وكذلــك المخاطــر 
المالزمــة لتكنولوجيــا المســتخدمة أم ال، حيــث أن 
يمكــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتراتيجية  تنفيــذ 
ــراً  ــادى كثي ــى تف ــاعد ف ــة تس ــائل رقابي ــر وس أن يوف
مــن المخاطــر، وبالرغــم مــن أن وســائل الرقابــة 
المالزمــة لتكنولوجيــا المعلومــات قــد تســاعد فــى 
إدارة المخاطــر، فإنــه تبقــى درجــة مــن عــدم التأكــد ال 
يمكــن القضــاء عليهــا حيــث أن اســتخدام التكنولوجيــا 
المتطــورة وخطــورة تجــاوز إجــراءات األمــان تعنــى 
أن هنــاك مخاطــر باقيــة تظــل قائمــة رغــم إجــراءات 
الرقابــة التــى تضعهــا الشــركة، وعلــى اإلدارة أن 
ــوازن بيــن  ــرر مســتوى الخطــر المقبــول لكــى ت تق
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ــق  ــة المتعل ــة بنظــام الرقاب ــد المتعلق ــف والعوائ التكالي
ــات  ــا اإلنترنــت فــى إتمــام الصفق باســتخدام تكنولوجي
والمعامــالت اإللكترونيــة، كمــا أن الطريقــة التــى 
تســتخدم بهــا الشــركة تكنولوجيــا المعلومــات بمــا فيهــا 
تقريــر الشــركة للمخاطــر ومســتوى الخطــر المقبــول 
فــى نظــام تكنولوجيــا المعلومــات يعتبــر ضروريــاً 
المعلومــات  علــى  االعتمــاد  درجــة  وكمــال  ألمــن 
الماليــة الناتجــة مــن هــذا النظــام وبالتالــى يؤثــر 
ــر المراجــع لألخطــار المالزمــة وأخطــار  ــى تقري عل

الرقابــة0
 Business Risk األعمــال  خطــر  تقديــر 

:  Assessment
 عندمــا تقــوم الشــركة باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــى 
ــدة  ــف جدي ــر مواق ــه تظه ــة فإن ــا اإللكتروني ــام معامالته إتم
وأشــكال جديــدة مــن مخاطــر األعمــال التــى تواجه الشــركة، 
فاإلنترنــت يوفــر للشــركة أن تمــارس تجارتهــا على مســتوى 
ــات  ــت عملي ــى Global Market وإذا كان ــوق العالم الس
ــن  ــة م ــا مجموع ــوم به ــن أن يق ــركة يمك ــع الش ــارة م التج
ــه  ــة فإن ــر معروف ــن أو شــركات غي ــر معروفي ــراد الغي األف
 Authenticity ــة ــة بنزاهــة وموثوقي تنشــأ مخاطــر متعلق
أطــراف التجــارة إلمــكان إنــكار أو عــدم االعتــراف والتبــرأ 
مــن عمليــات التجــارة اإللكترونيــة، ومــن الطبيعــى أن تقــوم 
اإلدارة بتحديــد مخاطــر األعمــال المرتبطــة بتكنولوجيــا 
التجــارة اإللكترونيــة المتوقعــة خــالل تنفيــذ عمليــات التأميــن 
واآلمــان المناســبة ومؤشــرات الرقابــة الداخليــة الفعالــة، أمــا 
المراجــع فإنــه يأخــذ فــى االعتبــار مخاطــر األعمــال بقــدر 
تأثيرهــا علــى أخطــار المراجعــة ومخاطــر األعمــال تشــمل 

:
ــات مــع الشــركاء  -1 مخاطــر ناشــئة عــن طبيعــة العالق

ــركة0 ــن بالش ــن المرتبطي التجاريي
ــارة  -2 ــات تســجيل وتشــغيل التج ــة بعملي مخاطــر متعلق

اإللكترونيــة0
مخاطــر أمــن معلومــات التجــارة اإللكترونيــة ومســائل  -3

ــة المعلومات0 خصوصي
مخاطر التالعب فى البيانات0 -4
ــى  -5 ــه عل ــى تحــد مــن قدرت مخاطــر فشــل النظــام والت

اســتقبال وتدفــق المعلومــات والتــى قــد يترتــب عليهــا 
ــات0 ــدان البيان فق

 )Sumner الــرأى  مــع  الباحــث  ويتفــق  هــذا 
ــى  ــه ف ــى “ أن ــد عل ــذى يؤك  )Blount, 2006,pp1-9ال
حاجــة  فــى  المراجعــون  المعلومــات  تكنولوجيــا  ظــل 
ــاذا هــم يراجعــون وليــس كيــف يراجعــون  ــة لم ــى معرف إل
 Auditors need to Understand Why They
?are A auditing not Just Haw to Audit، حيث 
أن مراجعــة النظــم اإللكترونيــة تظهــر عــدداً مــن المشــاكل 
المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات والتــى يجــب أن تكــون 
محــل اهتمــام مــن المراجعيــن وتشــمل درجــة االعتمــاد 
ــا المعلومــات عليهــا  علــى النظــم ونزاهتهــا وأثــر تكنولوجي
ــدة والحــد مــن  ــذ النظــم الجدي ــا وتنفي ــى وســائل رقابته وعل
مخاطرهــا والتغيــرات فيهــا والتقــادم الفنــى الــذى قــد يلحــق 

بهــا وتكامــل عمليــات الشــركة مــع وســائل رقابتهــا وتعقــد 
المتوافــرة  الفنيــة  والخبــرة  المعلومــات  تكنولوجيــا  بيئــة 

إلدارتهــا .
ثالثــاً : بيئــة المراجعــة فــى مصــر ومعاييــر تكنولوجيــا 

: المعلومــات 
ــة  ــراً نتيج ــاً كبي ــى مصــر تحدي ــة ف ــة المراجع ــه مهن  تواج
للعديــد مــن المتغيــرات الخارجيــة والتــى منهــا : ) محمــد 

حســنى عبــد الجليــل ، 2000 ، ص 50 (
· ــل 	 ــى ظ ــة ف ــارة الدولي ــاق التج ــم ونط ــاع حج اتس

تطبيــق اتفاقيــة الجــات0
· نمــو وازدهــار األســواق العالميـة0	
· زيادة عدد الشركات الدولية المتعددة الجنسية0	
· المعلومــات 	 تكنولوجيــا  فــى  الســريع  التطــور 

للمعرفــة  العالمــى  والتدفــق  االتصــاالت  وثــورة 
والمعلومــات0

ــات  ــى تطــور نظــم المعلوم ــر عل ــر الكبي ــه األث ــا كان ل   م
ــى  ــذه النظــم، وعل ــة ه ــم تطــور مراجع ــن ث ــبية وم المحاس
هــذا يمكــن تنــاول واقــع مراجعــة تكنولوجيــا المعلومــات فــى 

مصــر مــن خــالل النقــاط التاليــة:
· تكنولوجيــا 	 لمراجعــة  الخارجيــة  التحديــات 

مصــر0 فــى  المعلومــات 
· المصريــة 	 المراجعــة  معاييــر  مواكبــة  مــدى 

المعلومــات0 لتكنولوجيــا  الحديثــة  للمتطلبــات 
· ــى 	 ــة ف ــة المراجع ــر مهن ــى تطوي ــة إل ــدى الحاج م

مصــر لمواجهــة تحديــات تكنولوجيــا المعلومــات0
أوالً : التحديات الخارجية :

أ-اتفاقيــة الجــات : )محمــد عمروســى محمــد، 1998 ، ص 93-
) 94

ــد  ــى أح ــة( ه ــارة الدولي ــات )التج ــة الج ــد اتفاقي تع  
ــك  ــة البن ــم المتحــدة –آلي ــة األم ــة لمنظم ــات االقتصادي اآللي
الدولــى وآليــة صنــدوق النقــد الدولــى- والتــى دخلــت حايــز 
ــرن الماضــى  ــة التســعينات مــن الق ــى بداي ــى ف ــذ الفعل التنفي
ــا  ــة ومنه ــدول العربي ــن ال ــد م ــا العدي ــت إليه ــى انضم والت
الســلع  تجــارة  تحريــر  االتفاقيــة  هــذا  وتشــمل  مصــر 
والخدمــات، وتعتبــر مهنــة المحاســبة والمراجعــة ومــا تقدمــه 
مــن خدمــات لعمالئهــا –خدمــة إبــداء الــرأى فــى مــدى 
صحــة القوائــم الماليــة- ضمــن مفهــوم تجــارة الخدمــات ومن 
هنــا لــم يعــد تطويــر األداء المهنــى للعامليــن بتلــك التجــارة 
خيــاراً يمكــن الموافقــة عليــه أو رفضــه، بــل أصبــح ملزمــاً 
وواجــب التطبيــق وخاصــة إذا كانــت الجهــات العلميــة 
والمهنيــة العالميــة المعنيــة بمهنــة المحاســبة والمراجعــة 
تقــوم بمتابعــة النشــاط المهنــى فــى الــدول الناميــة والمســاعدة 
فــى وضــع مقاييــس مبتكــرة لتطويــر األداء المهنــى اســتعداداً 
ــى إطــار فكــرة  ــم هــذه الخدمــات ف ــكار تقدي للســيطرة واحت
ــة  ــدول المنتج ــرض إرادة ال ــد وف ــب األوح ــة والقط العولم
المتقدمــة علــى الــدول الناميــة المســتهلكة كمــا أن هــذا التأثير 
ســينصب أساســا علــى المبــادىء والقواعــد التــى تحكــم آداب 
وســلوك وأخالقيــات المهنــة كمــا ســيؤثر علــى جــودة االدء 

ــى .  المهن
ب-التكتــات االقتصاديــة :  )عــارف عبــد هللا عبــد الكريــم ، 
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مرجــع ســابق ، ص 2(
الجديــد  العالمــى  للنظــام  المميــزة  المالمــح  مــن   
ذو القطــب األوحــد هــو التطــور نحــو زيــادة التكتــالت 
ــة  ــى حــدة المنافســة العالمي ــادة ف ــة لمواجهــة الزي االقتصادي
ولمجابهــة الشــركات متعــددة الجنســيات العمالقــة ممــا كان 
لــه تأثيــر مباشــر علــى مهنــة المراجعــة لمــا تتصــف بــه هــذه 
المهنــة مــن تعقــد عملياتهــا والبيئــة التــى تعمــل فيهــا وظهور 
مرحلــة جديــدة مــن التطــور التكنولوجــى يطلــق عليهــا ثــورة 
المعلومــات واالتصــاالت وثــورة الحاســبات اإللكترونيــة 
ــد  ــن أح ــم يك ــاة، فل ــى الحي ــع نواح ــى جمي ــت ف ــى توغل الت
يتصــور أن تنمــو التجــارة اإللكترونيــة بهــذه المعــدالت 
الفلكيــة التــى فاقــت كل التصــورات حيــث زاد متوســط 
التجــارة اإللكترونيــة اليومــى فــى أمريــكا خــالل الربــع 
األول مــن عــام 2000 ليصبــح 1371000$ مقارنــة مــع 
516000 $ خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 1999 –فظهــور 
أنظمــة قواعــد البيانــات التــى تتميــز بتكاملهــا وظهــور 
مفهــوم قواعــد البيانــات الموزعــة كأنســب النظــم التــى يمكــن 
أن توفــر لنــا المعلومــات بســرعة وإمكانيــة الوصــول إليهــا 
بســهولة مــن مواقــع مختلفــة لتعمــل جميــع هــذه المواقــع كمــا 
لــو كانــت متصلــة بقاعــدة بيانــات واحــدة، تلــك العوامــل قــد 
ــه  ــة المراجعــة وشــكل المنافســة في ــى ســوق مهن ــرت عل أث
حيــث أصبحــت الظواهــر المميــزة لهــذا الســوق هــو تركيــز 
عــرض المهنــة فــى شــكل مجموعــة مــن الشــركات الكبــرى 
ــاء  ــة أرج ــى كاف ــا ف ــن به ــا والمرتبطي ــة وفروعه للمراجع
العالــم والتــى زادت حدتهــا باالندماجــات المتتاليــة حيــث 
انخفــض عددهــا مــن ثمانيــة إلــى ســتة ثم إلــى خمســة مكاتب 
ــح  ــة وأصب ــن ســوق المهن ــى 90% م أصبحــت تســيطر عل
هــذا التركيــز محــدداً رئيســياً لســلوك مكاتــب المراجعــة فــى 
ســوق المهنــة والــذى قــد يــؤدى إلــى مــا يطلــق عليــه احتــكار 

. Oligopoly القلــق
ــات،  ــن تحدي ــه مصــر م ــا تواجه ــه أن م ــك في ــا الش   ومم
جعلهــا تقــوم باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات الجــادة حيــال 
ــات منهــا : ) ســمير عبــد الغنــى ، 2005 ، ص 398  ــك العقب تل

) 399-
· نحــو 	 واالتجــاه  العــام  األعمــال  قطــاع  تحريــر 

0 لخصخصــة ا
· تنشــيط ســوق األوراق الماليــة وتطويــر النظــام 	

الضريبــى0
· علــى 	 القيــود  وتخفيــض  االســتثمارات  تشــجيع 

الصــادرات0 وتشــجيع  الــواردات 
أمــا علــى مســتوى بيئــة مهنــة المراجعــة فــى مصــر ناحــظ 
أن : هنــاك العديــد الكيانــات المهنيــة واألكاديميــة –مثــل 
 KPMG المصــرى فهــو فــرع من فــروع KPMG مكتــب

العالمــى- إال أنــه ال يوجــد تنســيق فيمــا بينهمــا .
أمــا علــى مســتوى مكاتــب المراجعــة فــى مصــر ناحــظ أن 

:
تعــد معظــم المكاتــب المصريــة غيــر قــادرة علــى - 1

ــم والمتطــور لمراجعيهــا0 ــر التدريــب المالئ توفي
علــى - 2 قــادرة  ضخمــة  مهنيــة  كيانــات  يوجــد  ال 

المهنيــة  المؤسســات  أمــام  الشرســة  المنافســة 

ــة، حيــث أن معظــم مكاتــب المراجعــة فــى  العالمي
مصــر تعــد كيانــات صغيــرة تأخــذ شــكل المكاتــب 
الفرديــة ذات إمكانيــات محــدودة مــن حيــث الكفــاءة 
المهنيــة واســتخدام التكنولوجيــا ومعظمهــا يعمل فى 
ــا ال تعطــى  ــا أنه ــة، كم ــات الضريبي ــال الخدم مج
ــب  ــا عــن المكات ــة، أم ــام لمخاطــر العولم أى اهتم
المتوســطة اإلمكانيــات فهــى فــى حاجــة إلــى تطوير 
لمواجهــة العولمــة، والقليــل مــن مكاتــب المراجعــة 
ــة  ــرة ومتقدم ــب كبي ــكل مكات ــذ ش ــر يأخ ــى مص ف
ــات  ــن المؤسس ــا وبي ــراكة بينه ــة ش ــع بعالق وتتمت

ــة0 ــة العالمي المهني
أما على مستوى المراجع نفسه ناحظ أن :

بالمراجــع  مقارنــةً  المهنيــة  الكفــاءة  انخفــاض   
ــى  ــب المتطــور ف ــاده للتدري ــع افتق ــة، م ــدول المتقدم ــى ال ف
المؤسســات العالميــة عــالوة علــى ذلــك تســجيل بعــض 
األفــراد بالمهنــة بــدون المزاولــة الفعليــة لهــا ورحيــل ذوى 
الشــركات األجنبيــة   إلــى  العاليــة  المهــارات والكفــاءات 

.  )296 ص   ،2005   ، مبــارز  يوســف  )شــعبان 
ثانياً : مدى مواكبة المعايير المصرية : 

ــام الجهــاز المركــزي للمحاســبات باالشــتراك مــع  ــد ق     ق
وبالتنســيق  المصريــة  والمراجعيــن  المحاســبين  جمعيــة 
ــوق  ــة لس ــة العام ــة والهيئ ــتثمار والمالي ــي االس ــع وزارت م
ــة للمراجعــة والفحــص  ــر المصري ــال ، بإعــداد المعاييـ المـ
المحــدود ومهــام التأكــد األخــرى والتــي بلغــت 38 معيــاراً 
ــنة  ــم  1300لس ــاز رق ــس الجه ــرار رئي ــك ق . وصــدر بذل
ــه فــى  والجديــر بالذكــر أن 2008 بتاريخ 6/30/. 2008 
ــا المعلومــات تلعــب معاييــر المراجعــة  ظــل بيئــة تكنولوجي
دوراً فعــال فــى عــالج فجــوة األداء بيــن المراجــع المصــرى 
والتحــول  المراجعــة،  لمهنــة  ممارســته  عنــد  واألجنبــى 
والمتعلــم  المشــارك  إلــى موقــف  المشــاهد  مــن موقــف 
لمراجعــة نظــم المعلومــات اإللكترونيــة ومــن ثــم النهــوض 
ــدالً مــن اإلضــرار بمســتقبلها، والعمــل  ــة ب ــة المراجع بمهن
علــى ضــرورة ابتــكار أســاليب وإجــراءات تمكنــه مــن 
ــة المناســبة،  ــت وبالتكلف ــى الوق ــه ف ــق أهــداف مراجعت تحقي
فالمراجعيــن الذيــن يقومــون بمراجعــة تكنولوجيــا المعلومات 
بــدون اســتخدام أســاليب مراجعــة إلكترونيــة حديثــة ومتقدمــة 
يواجهــون مخاطــر زيــادة تكاليف مهمــة المراجعــة ومخاطر 
إبــداء رأى مهنــى مخالــف للواقــع ممــا يعرضهــم للمســائلة 

ــة 0 ــة والمهني القانوني
ومــن خــال الفحــص الدقيــق لمعاييــر المراجعــة المصريــة 

يتضــح أن :
مراجعــة - 1 معاييــر  إلصــدار  المبذولــة  الجهــود 

مصريــة تعــد خطــوة بنــاءة علــى الطريقــة الصحيح 
لتطويــر مهنــة المراجعــة فــى مصــر، إال إنهــا 
قاصــرة نتيجــة لعــدم صياغــة معاييــر تــالزم بيئــة 
تكنولوجيــا المعلومــات التــى تتميــز بالديناميكيــة 
والتغييــر والتطويــر فــى نظم معلوماتها المحاســبية، 
علــى غــرار مــا قامــت بــه الكثيــر مــن المنظمــات 
مــن   –  ASCPA  ،AICPA  ،IFAC الدوليــة 
إعــداد وإصــدار المعاييــر واإلرشــادات لتطويــر 
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مهنــة المراجعــة فــى ظــل التحديــات التــى فرضتهــا 

ــات0 ــا المعلوم ــا تكنولوجي عليه
تكنولوجيــا - 2 مراجعــة  تواجــة  مشــكلة  أهــم  إن 

المعلومــات فــى مصــر هــى مشــكلة التأهيــل العلمى 
ــكلة  ــذه المش ــن حصــر ه ــع ويمك ــى للمراج والعمل

ــى : ــا يل فيم
تكنولوجيــا أ-  لمراجعــة  العلمــى  التأهيــل  مشــاكل 

: المعلومــات 
تعتبــر كليــات التجــارة المصــدر األساســى للتأهيــل   
العلمــى                                             التأهيــل  أن  إال  مصــر،  فــى  للمراجــع  العلمــى 
للمراجــع فــى الجامعــات المصريــة محــاط بالعديــد مــن 
المشــاكل أهمهــا : ) عبيــد ســعد المطيــرى ، 2002 ، ص 204 (

الجامعــات - 1 فــى  الطابــى  المجتمــع  حجــم  تضخــم 
المصريــة :  يرجــع الســبب فــى تضخــم حجــم المجتمــع 
الــذى  بالشــكل  المصريــة  الجامعــات  فــى  الطالبــى 
يفــوق طاقتهــا إلــى وجــود عالقــة عكســية بيــن التزايــد 
المســتمر فــى عــدد الطــالب واالنخفــاض فــى معــدالت 
اإلنفــاق الجــارى لالســتثمار فــى الجامعــات مثــل اإلنفاق 
علــى المنشــآت والمرافــق الجامعيــة واألجهــزة العلميــة 
والوســائل التعليميــة باإلضافــة إلــى تدنــى درجــات 
ــى  ــد أدن ــص ح ــدم تخصي ــارة وع ــات التج ــول بكلي القب

ــبة0 ــم المحاس ــل قس ــالب داخ ــول الط ــات لقب للدرج
عــدم االهتمــام بتدريــب الطــاب عمليــا خــال فتــرة - 2

األجــازة : معظــم المناهــج الدراســية فــى مواد المحاســبة 
والمراجعــة تهتــم بالجانــب النظــرى أكثــر مــن الجانــب 
ــة، كمــا أن  العملــى التدريبــى فــى حــل المشــاكل العملي
هــذه المناهــج ال تتضمــن تنميــة القــدرات علــى توصيــل 
ــة،  ــر المختلف المعلومــات مــن خــالل األبحــاث والتقاري
ــد مــن حــدة المشــكلة عــدم تدريــب الطــالب  ــا يزي ومم
ــة المعاصــرة فــى  ــى اســتخدام األســاليب التكنولوجي عل
مجــال المحاســبة والمراجعــة وبصفــة خاصــة علــى 
والرياضــة  اإلحصائيــة  األســاليب  اســتخدام  كيفيــة 
ــى  ــة ف ــات اإللكتروني ــم المعلوم ــة نظ ــاليب مراجع وأس
ــة المراجعــة وعــدم تدريبهــم علــى التعامــل  ــذ عملي تنفي
كفريــق عمــل فــى إنجــاز بعــض المشــروعات التدريبيــة 

ــم0 ــم ومهاراته ــع قدراته لرف
قصــر فتــرة العــام الدراســى فــى مصــر : إن قصــر فتــرة - 3

الدراســة فــى مصــر عــن أى دولــة فــى العالــم قد يتســبب 
فــى إلغــاء بعــض الموضوعــات الهامــة أو تدريــس نبــذة 
ــادة  ــس الم ــى تكدي ــؤدى إل ــد ي ــا ق ــا مم ــرة عنه مختص
ــادة  ــى حفــظ الم ــى تشــجيعه عل ــة للطالــب وبالتال العلمي
دون إعطــاء أهميــة لفهمهــا وهــذا يتنافــى مــع مــا تتطلبــه 
المهنــة مــن تأهيــل علمــى يســتطيع مواجهــة قضايــا 

وتحديــات تكنولوجيــا المعلومــات0
تكنولوجيــا ب-  لمراجعــة  العملــى  التأهيــل  مشــاكل 

المعلومــات :  )إبراهيــم عبــد الحفيــظ ، 2000، ص 289 (
  يأخذ التأهيل فى مصر بعد الحصول على شهادة 

بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة أحد   اتجاهين :-      
 األول:- قضــاء فتــرة تدريــب لمــدة 3 ســنوات فــى أحــد 
ــم  ــن ث ــبين والمراجعي ــة المحاس ــاء جمعي ــب أعض مكات

ــة وبعدهــا  ــاز االمتحــان المتوســط والنهائــى للجمعي يجت
يكــون لــه الحــق فــى مراجعــة حســابات الشــركات 

ــاهمة0 المس
 الثانــى:- االنضمــام إلى جــدول المحاســبين والمراجعين 
ــدى  ــى ل ــب العمل ــة التدري ــع ممارس ــرس م ــت التم تح
مكتــب أحــد المحاســبية المقيديــن فــى الســجل العــام 
للمحاســبين والمراجعيــن لمــدة 3 ســنوات دون انقطــاع 
ــى  ــجيله إل ــل تس ــاً وينتق ــباً قانوني ــا محاس ــح بعده ليصب
المهنــة  يمــارس  ثــم  والمرجعيــن  المحاســبين  ســجل 
لحســابه الخــاص لمــدة 5 ســنوات ليكــون لــه حــق 
مراجعــة الشــركات المســاهمة، وعلــى ذلــك يتضــح أن 
التدريــب فــى مكاتــب المراجعــة أمــراً ضروريــاً ليمتلــك 
ــة. ــة المهن ــة لممارسـ ــة المؤهل ــرة العملي المراجــع الخب

ــاط  ــة مح ــب المراجع ــى مكات ــى ف ــل العمل إال أن التأهي
ــد مــن المشــاكل أهمهــا : ) ماجــدة حســنى ، 2010،  بالعدي

ص 94، 96 ، 101،103 (
تظهــر هــذه - 1   : الماديــة  المغريــات  توافــر  عــدم 

المشــكلة بشــكل أكبــر فــى المكاتــب الصغيــرة حيــث 
المــوارد الصغيــرة والمحــدودة، ممــا قــد يــؤدى إلــى 
ــة  ــرد مرحل ــب مج ــذه المكات ــى ه ــل ف ــار العم اعتب
ــر  ــل آخ ــى عم ــن الحصــول عل ــة لحي ــة مؤقت انتقالي
ــه  ــا يحصــل علي ــوق م ــزات تف ــى وممي ــب أعل بمرت
فــى المكتــب، وعليــه تتولــد قــوة طــرد للكفــاءات 
المتميــزة مــن المراجعيــن القادريــن علــى رفــع جودة 

ــة0 ــة المراجع ــام عملي ــذ مه تنفي
ــرة - 2 ــاب الخب ــة الكتس ــة الازم ــرة الزمني ــول الفت ط

ــر  ــى تقدي ــياً ف ــب دوراً اساس ــع تلع ــرة المراج : خب
الحكــم الشــخصى للمراجــع وتنفيــذ مهــام عمليــة 
المراجعــة، إال أن اكتســابها يحتــاج فتــرة زمنيــة 
طويــالً نســبياً مقارنــة بالمهــن األخــرى مثــل الطــب 
والهندســة 000 الــخ فالخبــرة فــى مجــال المراجعــة 
ــن الجــودة فــى األداء والمجهــود  تســتطيع الجمــع بي
ــل0 ــة أق ــذ المهــام مــع تكلف ــل لتنفي ــت األق ــل والوق األق

عــدم وجــود معاييــر مراجعــة مصريــة يسترشــد - 3
بهــا المراجــع فــى مراجعــة لتكنولوجيــا المعلومــات: 
الــذى  المرشــد  هــى  المراجعــة  معاييــر  تعتبــر 
يســتخدمه المراجــع فــى الحكــم علــى نوعيــة العمــل 
الــذى يقــوم بــه، كمــا تعتبــر هــى الفيصــل النهائــى فى 
ــة والمجهــود  ــى مــدى مســئوليته عــن راي الحكــم عل
ــة  ــة )عناي ــة المراجع ــى أداء عملي ــه ف ــوب من المطل
الرجــل المعتــاد(، ومــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى 
ــات  ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة مصري ــر مراجع معايي
ــا  ــة المراجــع بم ــاءة وفعالي ــع كف ــا يمكــن مــن رف بم
الفهــم  يكــون علــى درجــة مــن  تتطلبــه مــن أن 
بطبيعتهــا وإال انتفــت الحكمــة مــن عمليــة المرجعــة، 
ــة المحاســبين  ورغــم الجهــود التــى تقــوم بهــا جمعي
جديــد  إرشــاد  إصــدار  خــالل  مــن  والمراجعيــن 
للمراجعــة كل 6 شــهور ومــا تمثلــه هــذه اإلرشــادات 
ــح إلصــدار  ــق الصحي ــى الطري ــدة عل ــة جي كمحاول
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معاييــر مســتقلة عــن المعاييــر الدوليــة نراعــى فيهــا 
ظــروف بيئــة المراجعــة المصريــة، إال إنهــا تعتبــر 
ــا،  ــى تطبيقه ــن ف ــة للمراجعي ــر ملزم ــادات غي إرش
كمــا أن الجهــود المبذولــة لوضــع مســتويات أداء 
للمراجعــة غيــر كافيــة وذلــك لتوفيــر درجــة الكفايــة 
ــال  ــروط اكتم ــر ش ــب تواف ــر فيج ــك المعايي ــى تل ف
ــة  ــر كيفي ــى ن تصــف المعايي ــرار أت ــراءات الق إج
ــل أن  ــى يحتم ــع الحــاالت الت ــبة لجمي ــر بالنس التقري
يواجههــا المراجــع أثنــاء تنفيــذ مهام عمليــة المراجعة 
ــام  ــذه المه ــكام الشــخصية الخاصــة به ــاذ األح واتخ
ومــن ثــم فــإن معاييــر المراجعــة المصريــة لــم يتوفــر 

ــذا الشــرط0 ــى اآلن ه ــا حت فيه
ــى  ــة ف ــة المراجع ــر مهن ــى تطوي ــاً : مــدى الحاجــة عل ثالث

: IT مصــر لمواجهــة تحديــات
        فى ضوء العرض السابق للتحديات التى تواجهه 

مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر برزت
الحاجــة إلــى ضــرورة تطويــر مهنــة المراجعــة فــى مصــر 
ــا المعلومــات  ــا تكنولوجي ــات التــى فرضته لمواجهــة التحدي
 (  

ويمكــن تطويــر المهنــة مــن خــالل ثالثــة محــاور هــى :-
ــازم حســن ،  2005، 15 ( ح

المحور األول : تطوير بيئة مهنة المراجعة :
 يمكــن تطويــر مهنــة المراجعــة مــن خــالل االهتمــام بتطوير 

مــا يلــى :
1 ) : المصريــة  العلميــة  والمراكــز  الجامعــات  دور 

ــبة  ــية للمحاس ــررات الدراس ــث المق ــالل تحدي ــن خ م
الجديــدة – التحديــات  مــع  يتفــق  بمــا  والمراجعــة 
إضافــة ســنة خامســة بكليــات التجــارة لمــن يرغــب فى 
مزاولــة المهنــة بعــد التخــرج –تنظيــم دورات تدريبيــة 
متخصصــة يلتحــق بهــا المراجعــون إلطالعهــم علــى 
أحــدث مســتجدات المهنــة –عقــد المؤتمــرات والندوات 

ــا0 ــول له ــة ووضــع حل ــم مشــاكل المهن لمناقشــة أه
دور المنظمــات المهنيــة : لتقــوم بصياغــة معاييــر ( 2

ــام  ــذ مه ــن تنفي ــا يضم ــة بم ــر العالمي ــوازى المعايي ت
وضــع  علــى  والعمــل  وفعاليــة  بكفــاءة  المراجعــة 
صياغــة موحــدة للتقاريــر بمــا يجعلهــا أكثــر وضوحــاً 
وتعبيــراً عــن رأى المراجــع ولســهولة فهمهــا مــن 

جميــع المســتفيدين منهــا0
دور جمعيــة المحاســبين والمراجعيــن : اإلشــراف ( 3

علــى األداء المهنــى والعمــل علــى إصــدار إرشــادات 
ــر  ــم األداء ووضــع معايي ــن مــن تقوي تمكــن المراجعي

ــاس مســتوى جــودة األداء0 لقي
المحور الثانى : تطوير مكاتب المراجعة : 

وأساســياً  فعــاالً  دوراً  المراجعــة  مكاتــب  تلعــب   
ــالل  ــن خ ــى مصــر م ــة ف ــة المراجع ــاءة مهن ــع كف ــى رف ف
ــات  ــرة معــاً، لتشــكيل كيان ــة الصغي اندمــاج المكاتــب المهني
ــع  ــة م ــب األجنبي ــى منافســة المكات ــادرة عل ــرة ق ــة كبي مهني
علــى  التدريبيــة  الــدورات  لحضــور  أعضائهــا  تشــجيع 
ــى  ــوف عل ــات والوق ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــاليب مراجع أس
أحــدث التطــورات والمعالجــات الحديثــة فــى أســواق مهنــة 
المراجعــة والعمــل علــى مشــاركة التكتــالت العالميــة المهنية 

كطــرف أساســى فيهــا وليــس مجــرد مســتخدم لبرامجهــا أو 
ــا0 ــذ له منف

المحور الثالث : تطوير المراجع ذاته :
وخبــرات  مهــارات  بتطويــر  االهتمــام  يجــب   
ــق مــع التطــورات  ــا يتواف ومؤهــالت وســلوك المراجــع بم
الســريعة لتكنولوجيــا المعلومــات مــن خــالل مــا يلــى :

عقــد امتحانــات دوريــة مســتمرة ألعضــاء المهنــة - 1
المزاوليــن لهــا للتأكــد مــن مــدى تحديثهــم لقدراتهــم 
التحديــات  مــع  يتواكــب  بمــا  والمهاريــة  الفنيــة 

ــة0 الحديث
اختبــارات - 2 اجتيــاز  علــى  المراجعيــن  مســاعدة 

المهنيــة  التجمعــات  عضويــة  علــى  الحصــول 
العالميــة0

بإمكانيــات - 3 اإللمــام  فــى  المراجعيــن  مســاعدة   
ــاليبها  ــتخدام أس ــة اس ــات وكيفي ــا المعلوم تكنولوجي
فــى تنفيــذ                                        مهــام 
اإلثبــات  أدالــة  علــى  والحصــول  المراجعــة 

إلكترونيــا0ً
رابعا: نتائج الدراسة التحليلية 

	 أن بيئــة المراجعــة المصريــة فقيــرة للغايــة فيمــا يخــص
معاييــر تكنولوجيــا المعلومــات مقارنــاً بــكالً مــن أمريــكا 
واســتراليا حيــث ال توجــد معاييــر مراجعــة مصريــة 
ــا المعلومــات وال إرشــادات توضــح  لمراجعــة تكنولوجي
وتشــرح بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات وأســاليبها وأنظمتها 
المختلفــة وال المخاطــر المرتبطــة بهــا وال كيفيــة فحــص 
ــة فيهــا وال إجــراءات مراجعتهــا  ــة الداخلي أنظمــة الرقاب
وال الحــد األدنــى للتأهيــل العلمــى والعملــى لهــا وغيرهــا 
مــن القضايــا المرتبطــة بمراجعــة تكنولوجيــا المعلومات، 
فوجــود المعاييــر المتطــورة تعــد مــن أهــم المقومــات التى 
يجــب توافرهــا لتتمكــن مهنــة المحاســبة والمراجعــة فــى 
مصــر مــن مســايرة مثــل هــذه التغيــرات، فعــدم وجــود 
ــاً  ــوالً عام ــة قب ــة ومتســقة ومقبول ــة كامل ــر مراجع معايي
وتشــمل كافــة نواحــى عمليــة المراجعــة تعــد مــن نقــاط 
الضعــف التــى تتصــف بهــا مهنــة المحاســبة والمراجعــة 
فــى مصــر، حيــث القواعــد المتناثــرة فــى دســتور مهنــة 
المحاســبة والمراجعــة بمــا ال يمكــن مــن القــول بوجــود 
لضبــط  تصلــح  متكاملــة  مصريــة  مراجعــة  معاييــر 
ــورات  ــايرة التط ــى مس ــدرة عل ــة والق ــة المهني الممارس
ــاً، ومــن  ــاً ودولي ــة محلي ــة والمهني ــرات االقتصادي والتغي
ناحيــة أخــرى فــإن معاييــر المراجعــة الدوليــة ال يمكــن 
أن تحــل مشــاكل المهنــة بشــكل قاطــع فــى مصــر وذلــك 
بســبب اختــالف الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــذى  ــار ال ــن اإلط ــر ع ــى مص ــة ف ــريعية والثقافي والتش
صيغــت فــى ظلــه تلــك المعاييــر، ومــن هنا كانــت الحاجة 
إلــى ضــرورة وجــود معاييــر محليــة تالئــم الممارســات 
المهنيــة فــى مصــر فــى ظــل الظــروف المتغيــرة الحاليــة 

والمســتقبلية التــى تتســم بالتغيــرات الســريعة  .
	 ممممم ممم مممم مممممم مممممممم مممممممم ممممم مممممممم

ممممممممم ممممممممم ممم ممم :
المعاييــر العامــة )التأهيــل العلمــى والتدريــب العملــى - 1
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– االســتقالل والحيــاد – بــذل العنايــة المهنيــة الكافيــة( 
ال تتأثــر كثيــراً باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات ألنهــا 
معاييــر ترتبــط بشــخصية مراجــع الحســابات فــى 
المقــام األول إال فيمــا يتعلــق بضــرورة زيــادة التأهيــل 

العلمــى والعملــى للمراجــع  .
ــر  -2 ــذه المعايي ــف ه ــر  : ال تختل ــداد التقري ــر إع معايي

ــر هــو  ــات ألن التقري ــة تشــغيل البيان ــالف طريق باخت
المنتــج النهائــى لعمليــة المراجعــة حســبما تــم تخطيطها 

وتنفيذهــا .
أمــا معاييــر العمــل الميدانــي : فمــن المعــروف أن هــذه  -3

ــلوك  ــم س ــى تحك ــر الت ــى المعايي ــة ه ــر الثالث المعايي
المراجــع فــى تخطيــط وتنفيــذ عمليــة المراجعــة وتقييــم 
مــدى إمكانيــة االعتمــاد علــى هيــكل الرقابــة الداخليــة 
وجمــع وتقييــم األدلــة الكافيــة والمالئمة وهــذه المعايير 
ــات  ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــراً باس ــر تأث هــى األكث

فمثــالً :-
· معيــار التخطيــط الســليم وتقســيم العمــل واإلشــراف 	

المالئــم علــى المســاعدين :- هــذا المعيــار ســيكون 
أكثــر تعقيــداً فــى ظــل تكنولوجيــا المعلومــات حيــث 
“يواجــه المراجــع عنــد وضــع الخطــة  العامــة 
للمراجعــة ضــرورة تقييــم واختبــار أنــواع مــن 
الرقابــة ال توجــد فــى حالــة المراجعــة اليدويــة 
للنظــام المحاســبى “كرقابــة التطبيــق” كالرقابــة على 
ــة  ــات النقدي ــور وتطبيق ــزون واألج ــات المخ تطبيق
بالبنــك ورقابــة المســتخدم كتقييــم الرقابــة المحاســبية 
لمســتخدمى مخرجــات التشــغيل والعالقــة المتداخلــة 
بيــن الرقابــة المحاســبية لمســتخدمى المخرجــات 

ــات” . ــى للبيان ــغيل اآلل ــبية للتش ــة المحاس والرقاب
· معيــار جمــع االدلــة الكافيــة :- يتطلــب هــذا المعيــار 	

إدراك المراجعيــن ألثــر التكنولوجيــا المســتخدمة 
علــى نــوع األدلــة وإجــراءات جمعهــا حيــث تتغيــر 
هــذه األدلــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون ودرجــة 

الحصــول عليهــا 0
	 ًــا ــم الباحــث( أن أي ــم يثبــت حتــى اآلن )فــى حــدود عل ل

مــن المكاتــب المهنيــة فــى مصــر قــد أولــت اهتمامــاً أو 
رعايــة لتبنــى تطبيــق مفهــوم أمــن وســالمة المعلومــات 
علــى الرغــم مــن قناعــة مراجعــى الحســابات وإدراكهــم 
ألهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــى عمليــة 
المراجعــة ودور مفهــوم أمــن وســالمة المعلومــات فــى 
ــة  ــة أنظم ــة مراجع ــن عملي ــة ع ــر الناتج ــل المخاط تقلي
تكنولوجيــا المعلومــات، كذلــك لــم يثبــت أن الجهــاز 
ــك  ــى تل ــة لتبن ــى العناي ــد أعط ــبات ق ــزى للمحاس المرك
المفاهيــم بالرغــم مــن أهميتهــا فــى عمليــة المراجعــة 
التــى يقــوم بهــا الجهــاز علــى مختلــف األنشــطة العامــة 
والوحــدات اإلداريــة بالدولــة فــى ظــل التوجــه نحــو 

حوكمــت الشــركات والحكومــة اإللكترونيــة0
	 إن الصعوبــة فــى عــدم وجــود معايير استرشــادية تســاعد

المراجعيــن علــى تقديــر مخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات 
والمجــاالت  الحــاالت  فــى  الداخليــة  الرقابــة  وتقييــم 
المكاتــب  أصحــاب  عاتــق  علــى  تقــع  المختلفــة، 
ــبات،  ــزى للمحاس ــاز المرك ــة، والمســئولين بالجه المهني
المحاســبة  )شــعبة  التجارييــن  ونقابــة  والجامعــات، 
والمراجعيــن  المحاســبين  وجمعيــة  والمراجعــة(، 
المصريــة، والمعهــد المصــرى للمحاســبين والمراجعيــن 
حيــث يجــب أن تتضافــر جهــود تلــك الجهــات مجتمعــة 
نحــو القيــام بمزيــد مــن الدراســات والبحــوث فــى مجــال 
لكافــة  هدفــاً  أصبحــت  التــى  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المنشــآت الهادفــة وغيــر الهادفــة للربــح بهــدف الوصــول 
إلــى معاييــر إرشــادية يمكــن الســير علــى هداهــا للحكــم 

ــة0 ــم المالي ــة القوائ ــى عدال عل
	 إن قيــام منظمــة األمــم المتحــدة بتشــكيل العديــد مــن

اللجــان وفــرق العمــل بهــدف تطويــر المهنــة فــى الــدول 
ــدى  ــى م ــل عل ــر دلي ــو أكب ــا مصــر- له ــة –ومنه النامي
ــا  ــى أوجدته ــات الت ــة التحدي ــن مواجه ــة ع ــر المهن تأخ
ــا المعلومــات، حيــث قامــت المنظمــة بتكليــف  تكنولوجي
لجنــة المستشــارين الفنييــن بوضــع أســس اعتمــاد نظــام 
عالمــى للتأهيــل المحاســبى، يحــدد معاييــر وشــروط 
بيــن  فيمــا  المهنيــة  بالمؤهــالت  المتبــادل  االعتــراف 
ــراء الحكومييــن  ــة الخب ــدول، كمــا قامــت بتكليــف لجن ال
ــج  ــى نت ــة والت ــدول النامي ــى ال ــة ف ــع المهن ــة واق بدراس
ــن  ــر فــى المحاســبين المؤهلي ــاك نقــص كبي ــا أن هن عنه
بالفائــض  مقارنــة  المعلومــات  تكنولوجيــا  لمراجعــة 

ــة . ــدول المتقدم ــى ال ــم ف ــر منه الكبي
	 إن التطــور المذهــل فــى اســتخدام تكنولوجيــا الحاســبات

فــى عمليــة التخطيــط والرقابــة والتوجيــه وتوثيــق كافــة 
المتغيــرات  ظــل  فــى  والمحاســبية  الماليــة  األعمــال 
العالميــة كمــا فــى االتفاقيــة العامــة لتحريــر تجــارة 
الخدمــات قــد يشــجع مكاتــب المراجعــة فــى مصــر 
للعمــل علــى االندمــاج معــاً مــن ناحيــة أو االندمــاج مــع 
ــن أجــل  ــك م ــة أخــرى وذل ــن ناحي ــة م ــب العالمي المكات
البحــث عــن أســاليب كافيــة ومغايــرة لألســاليب التقليديــة 
الحاليــة لتحســين نوعيــة وجــودة الخدمــات التــى تقدمهــا 
واالســتفادة مــن الخبــرات والمهــارات الموجــودة فــى 
ــام  ــا للقي ــا وفعاليته ــع كفاءته ــى رف ــب وبالتال ــذه المكت ه

ــة0 ــاه المهن ــا تج بدوره
	 إن االســتخدام المتزايــد لتكنولوجيــا المعلومــات قد يشــجع

كليــات التجــارة فــى الجامعــات المصريــة علــى اإلســراع 
واالهتمــام  المناهــج  وتطويــر  تحديــث  عمليــة  فــى 
بتدريــس تكنولوجيــا المعلومــات والحاســبات اإللكترونيــة 
وأســاليب المراجعــة اإللكترونيــة، بمــا يســاير التطــورات 
ــن  ــا يؤهــل الخريجي ــة وبم ــك البيئ ــى ظــل تل الســريعة ف

ــاء بمتطلبــات العمــل الميدانــى0 للوف

المراجع
أوال : المراجع العربية 

ــة - 1 ــاه تنمي ــة تج ــات المراجع ــظ ,تحدي ــد الحفي ــم عب د/إبراهي
ــا  ــات الكتروني ــادل البيان ــة وتب ــارة االلكتروني ــات التج صفق
مــن خــال تأكيــد الثقــة فــى النظــم االلكترونيــة والثقــة فــى 



29  ISSN مجلة املحاسب العريب العدد الخامس واالربعون2414-7893

المواقــع لجمهــور العمــاء المتعامليــن فيها-دراســة نظريــة 
ــة  ــة والتجاري ــة الدراســات المالي ــة استكشــافية ,مجل ميداني
,كليــة التجارة-جامعــة القاهــرة ,فــرع بنــى ســويف ,الســنة 

ــارس 2000.  ــدد األول ,م ــرة ,الع العاش
د/أحمــد حلمــى جمعــة - د/ عطــاهللا خليــل، معاييــر التدقيــق - 2

ــاق  ــة آف ــة، مجل ــا المعلومــات، التطــورات الحالي وتكنولوجي
جديــدة، كليــة التجــارة، جامعــة المنوفيــة، الســنة 14، العــدد 

. 2002 ،)2 ،1(
د/ أميــن الســيد أحمــد ، مراجعــة وتدقيــق نظــم المعلومــات، - 3

الــدار الجامعيــة، 2005 0 
لتكنولوجيــا - 4 الدوليــة  المعاييــر  أحمــد،  الســيد  أميــن  د/ 

المعلومــات، مجلــة الدراســات الماليــة والتجاريــة، كليــة 
التجــارة بنــى ســويف، جامعــة القاهــرة، العــدد األول، مارس 

0  2001
د/ حــازم حســن، رســالة رئيــس الجمعيــة لارتقــاء بمســتوى - 5

مهنــة المراجعــة فــى مصــر، مجلــة المحاســب، تصــدر عــن 
جمعيــة المحاســبين والمراجعيــن المصريــة، العــدد الثانــى، 

مــارس 2005.
د/ ســمير عبــد الغنــى محمــود، تقييم واقع المهنة المحاســبية - 6

فــى مصــر ومــدى مواكبــة متطلبــات العولمــة المهنيــة، 
والبحــوث  الدراســات  مجلــة  تطبيقيــة،  نظريــة  دراســة 
التجاريــة، كليــة التجــارة ببنهــا، العــدد الثانــى،2005 0

د/ شــعبان يوســف مبــارز ,أثــر تحريــر التجــارة فــى الخدمات - 7
االستشــارية المحاســبية علــى آداب وســلوك وأخاقيــات 
المحاســب المهنــى الوطنــى وعلــى جــودة األداء المهنــى 
للمحاســبة ,مجلــة الدراســات الماليــة والتجاريــة , كليــة 

ــدد األول ,2005. ــويف ,الع ــى س ــة بن ــارة –جامع التج
إجــراءات - 8  ، الكريــم  عبــد  عبــد هللا  عــارف  د/ 

التجــارة  شــركات  فــى  المبيعــات  مراجعــة 
اإللكترونيــة، المجلــة العلميــة للتجــارة والتمويــل، 

0  2002 بطنطــا،  التجــارة  كليــة 
ــة  -9 ــه مهن ــى تواج ــات الت ــرى، التحدي ــعد المطي ــد س  د/ عبي

ســعود،  الملــك  جامعــة  مجلــة  والمراجعــة،  المحاســبة 
كليــة االقتصــاد واإلدارة، جامعــة الملــك ســعود، 2003، 

0 ص202-204 
ــد كامــل الســيد، تأثيــر - 10 د/ عبيــد ســعد المطيــرى، د/ أبــو زي

التجــارة اإللكترونيــة علــى نظــم المعلومــات المحاســبية، 
حالــة الشــركات الســعودية، مجلــة البحــوث التجاريــة، كليــة 

ــدد األول ، 2002. ــا، الع ــارة ببنه التج
ــار  -11 ــة لمعي ــل، دراســات انتقادي ــد الجلي ــد حســنى عب د/ محم

ــم  ــر المراجــع عــن القوائ ــى الخــاص بتقري ــة الدول المراجع
الماليــة فــى ضــوء المتطلبــات التشــريعية والمهنيــة فــى 
مصــر، مجلــة الدراســات والبحــوث التجاريــة، كليــة التجــارة 

ببنهــا، الســنة العشــرون، العــدد األول، 2000 ..
د/ محمــد عبــد الفتــاح محمــد، إطــار مقتــرح لمراجعــة نظــم - 12

ــبى،  ــر المحاس ــة الفك ــة، مجل ــارة اإللكتروني ــات التج معلوم
ــدد األول، الســنة الســابعة,2003 . الع

والرقابــة - 13 المراجعــة  دور  محمــد،  عمروســى  محمــد  د/ 
علــى الحســابات فــى تفعيــل العولمــة والصياغــة العادلــة 
لاقتصاديــات الكونيــة، المؤتمــر العلمــى الثالــث المنعقــد 
بمقــر كليــة التجــارة ببنهــا، جامعــة الزقازيــق، مــن 11/10 

.1998 نوفمبــر 
لصفقــات - 14 الضريبــى  الطنملى,الفحــص  د/ســهير 

االلكترونيــة  المراجعــة  وضوابــط  االلكترونيــة  التجــارة 
,كليــة  والتجــارة  لاقتصــاد   العلميــة  لعملياتها,المجلــة 

. الثالث,يوليــة2004  شــمس,العدد  التجارة-عيــن 
تدعيــم  -15 نظــم  اســتخدام  أثــر  ســعيد،  حســنى  ماجــدة  أ/ 

ــة،  ــة المراجع ــة عملي ــى فعالي ــرة عل ــم الخب ــرارات ونظ الق
ــة  ــارة، جامع ــة التج ــورة، كلي ــر منش ــتير غي ــالة ماجس رس

.  2010 القاهــرة، 
أ/ وليــد ســمير عبــد العظيــم الجبلــى ، دراســة تحليليــة ألثــر - 16

ــر و  ــر المخاط ــى تقدي ــات عل ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي اس
ــالة  ــة -، رس ــة /تطبيقي ــة تحليلي ــة - دراس ــة الداخلي الرقاب
ماجســتير – غيــر منشــورة ، كليــة التجــارة جامعــة بنهــا ، 

.2010
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مجلــة املحاســب العــريب هــي مجلــة شــهرية الكرتونيــة متخصصــة يف نــرش كل مــا يتعلــق باالعــال املاليــة واإلقتصــاد بجميــع فروعهــا بهــدف اإلرتقــاء مبســتوى املحاســب 

العــريب إينــا كان . مســاهمة يف إثــراء البحــث العمــيل يف املجــال  املحاســبي بجميــع انواعــة. والعمــل عــىل رفــع كفــاءة املحاســب العــريب وتأهيــل كــوادر جديــدة يف ســوق 

العمل.ونــرش العلــم واملعرفــة بأساســيات املحاســبة بجميــع انواعهــا مــن محاســبة ماليــة محاســبة تكاليــف محاســبة إداريــة محاســبة رضيبيــة محاســبة حكوميــة ...

جميع املوضوعات واملشاركات التي تطرح يف باملجلة ال تعرببالرضورة عن رأي إدارة امللتقى، وإمنا تعرب عن رأي كاتبها 


