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ترض ى ولك الحمد في البداية أشكر هللا العلي القدير الذي وفقني في إنجاز هذا العمل املتواضع، فلك الحمد حتىَ 

 إذا رضيت ولك الحمد بعد الرض ى، واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد سيد األولين واألخرين.

 "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز وجل"

كما يشرفني أن أتقدم بشكري وتقديري وعرفاني إلى األستاذة الدكتورة مواعي بحرية على تفضلها وإشرافها على 

من نصح وإرشاد طيلة فترة البحث فما تعلمته منها يشكل منهاج للحياة ادعو هللا أن  هذا العمل وما قدمته

أكون أهال للحفاظ عليه، وأن الكلمات تعجز عن إفاء الدكتورة حقها في الثناء والشكر على فضلها في اخراج 

 م:هذا العمل في الصورة التي هو عليها نقول لها بشركي قول رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 "إن الحوت في البحر، والطير في السماء، ليصلون على معلم الناس الخير".

كما أتقدم بالشكر الجيل الى عائلتي أمي وإخوتي وأسأل هللا أن يحفظهم ويرعاهم لي دوما وكما ال أنس ى صديقاتي 

ن قدم لي يد العونَ التي ساعدنني في إتمام هذه املذكرة ولم يبخلوا عليا النصائح يسرا، ايمان، هدى، ولكل م

 واملساعدة في إتمام هذه الدراسة.

 لوجهه الكريم وأن يتم علينا ما بدأناه.
ً
 أسأل العلي القدير أن يتقبل هذا العمل خالصا

ً
 وختاما
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 توطئة  -1

إن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم خاصة حداثة تقنيات اإلعالم واالتصال وتكنولوجيا  

املعلومات أدى الى حاجة عالم األعمال بصورة عامة ومجال أعمال التجارة بصورة خاصة إلى ضرورة استعمال  

عرف بمصطلح "التجارة اإللكترونية" التي ترتكز على ممارسة مختلف هذه التكنولوجيا واالستفادة منها وهو ما  

 أنشطة التجارة من بيع وشراء عمليات الترويج واإلعالن باستخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة.

يعتبر استخدام تكنولوجيا املعلوماتية أساس وعماد اإلدارة الحديثة حيث تلعب تكنولوجيا شبكة 

جي في تفعيل نظام املعلومات باملؤسسة الذي يساعد املسيرين واملدراء في عملية اتخاذ االتصال دور استراتي

القرارات بما يحقق مبدأ اإلدارة املتكاملة التي تستند إلى تقنيات االعالم واالتصال وتكنولوجيا املعلومات  

تي يقوم بعملية تدقيق الحديثة في تسير املؤسسة، وهنا يبرز دور املدقق الذي أصبح ومع التطور املعلوما

 الحسابات املالية وسجالت املؤسسة عن طريق الوسائل اإللكترونية ليقدمها سواء للمسيرين او مجلس اإلدارة.

وعليه فإن التجارة اإللكترونية تعتبر من أهم التحديات التي تواجهها مهنة التدقيق األمر الذي دفع 

ر واإلرشادات التي تهدف إلى التطوير والتأهيل املنهي للمدقق، وعليه بالتنظيمات املهنية إلصدار العديد من املعايي

يحتاج املدقق الى أن يكون على دراية كافية بتكنولوجيا املعلومات لكي يتمكن من التعامل مع أدلة اإلثبات 

نية وسيلة اإللكترونية بالتوثيق من صحتها وسالمتها، وبالتالي تحقيق جودة التدقيق واعتبار الوسائل االلكترو

 وألية لتحسين فعالية ودور التدقيق املحاسبي في ظل بيئة التجارة االلكترونية. 

 طرح اإلشكالية  -2

 وعليه وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة إشكالية هذه الدراسة من خالل السؤال الرئيس ي املوالي:

 كيف تؤثر بيئة التجارة اإللكترونية على جودة تدقيق الحسابات؟

من اإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بتقسيمها الى جملة من األسئلة الفرعية التي يمكن وحتى نتمكن 

 تقدميها من خالل ما يلي:

o ما هو تأثير التجارة اإللكترونية على مهنة تدقيق الحسابات؟ 

o ماهي متطلبات التدقيق في بيئة التجارة اإللكترونية؟ 

o   التدقيق في ظل بيئة التجارة اإللكترونية؟ماهي املشاكل واملخاطر التي تواجه مهنة 

 فرضيات الدراسة  -3

تقتض ي معاجلة اإلشكالية أعاله وضع جملة من الفرضيات التي تحدد اإلطار العام للدراسة والتي تتمثل 

 فيما يلي:

o .الفرضية األولى: تؤثر التجارة اإللكترونية على جودة مهنة التدقيق 
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o ق في ظل بيئة التجارة اإللكترونية مهارات ومؤهالت خاصة ملواكبة الفرضية الثانية: يتطلب من املدق

 التطور التكنولوجي للمعلومات.

o  الفرضية الثالثة: يوجد العديد من املشاكل واملخاطر التي تواجه مهنة التدقيق في ظل التجارة

 اإللكترونية.

 دوافع اختيار املوضوع  -4

، ولكن كان نتيجة لعدة اعتبارات موضوعية وأخرى ذاتية لم يكن اختيارنا ملوضوع الدراسة وليد الصدفة

 وأهم هذه االعتبارات ما يلي:

 حداثة املوضوع حيث يعتبر من املواضيع الحديثة التي لم تعالج كثيرا. ✓

 االهتمام بموضوع الدراسة كونه يدخل ضمن التخصص. ✓

 لكترونية. محاولة تسليط الضوء على أهمية الحرص على جودة التدقيق في ظل تجارة اإل ✓

 التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم والذي غير من طرق التقليدية في إدارة األعمال.   ✓

 األهمية التي تكتسيها مهنة التدقيق والتي تجعلها محاطة بالعديد من الدراسات. ✓

 أهمية الدراسة    -5

الوقت الراهن حيث أن   تنبع أهمية هذا املوضوع من التطور التكنولوجي الذي يشهده عالم األعمال في

إشكالية الدراسة تحاول معالجة موضوع ذا أهمية بالغة ملمارس ي مهنة التدقيق، فالبحث يسلط الضوء على 

نواحي التأثير على جودة عملية التدقيق املحاسبي في ظل بيئة نظم املعلومات التكنولوجية بشكل خاص، وكذلك 

 ذه املهنة بشكل عام. األثر الذي تشكله تكنولوجيا املعلومات على ه

 أهداف الدراسة  -6

 من خالل اإلشكالية املطروحة نحاول من خالل هذه الدراسة الوصول إلى ما يلي من األهداف: 

 تسليط الضوء على كيفية تأثر جودة تدقيق الحسابات في ظل بيئة التجارة االلكترونية   -

 ت.إبراز العالقة بين التجارة االلكترونية وتدقيق الحسابا  -

 التعرف على آليات ومتطلبات التدقيق في ظل بيئة التجارة االلكترونية وكذلك مداخل األنظمة اإللكترونية.  -

 التحديات واملشاكل التي تواجهها مهنة التدقيق في ظل بيئة التجارة اإللكترونية.  -

 الدراسات السابقة   -7

الخارجية في ظل بيئة التجارة االلكترونيـة فـي بعنـوان: "تحديات املراجعة  دراسة صالح حميداتو ➢

، حيث  2017أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص محاسبة وجباية، جامعة ورقلة،  الجزائـر"
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هـدفت هـذه الدراسـة إلى توضـيح التحـديات الـتي تواجـه مهنـة املراجعـة في ظـل التجـارة االلكترونيـة، 

واقـع البيئـة الجزائريـة، وفي محاولـة للفـت انتبـاه الهيئـات املشـرفة علـى  ومحاولـة إسـقاط ذلـك علـى 

املحاسـبة واملراجعـة ملشـاكل التجــارة االلكترونيــة وضــرورة تأهيــل منتســبيها بالتقنيــات الفنيــة ملواجهــة  

هـرت النتـائج وجـود تجـارة إلكترونيـة ناشـئة  املشــاكل الجديــدة املرافقــة لبيئــة التجــارة االلكترونية، فيما أظ

في الجزائـر تسـتدعي اهتمـام املشـرفين علـى املحاسـبة واملراجعة لالسـتعداد ملمارسـة املهنـة في ظـل بيئـة  

تكنولوجيـة، وأسـفرت النتـائج أيضـا على أن مراجعـو الحسـابات في الجزائر غير قادرين على مراجعة 

 العاملة في بيئة التجارة االلكترونية في ظل مهاراتهم الحالية . حسابات الشركات

، بعنوان: تحديات ومتطلبات مهنة مدقق الحسابات في بيئة التجارة أنور عبيدة، ساملي محمد الدينوري  ➢

اإللكترونية، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير وعلوم التجارية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد األول، 

، حيث هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى تقييم مهنه تدقيق الحسابات في 2020، 13داملجل

الجزائر في ظل بيئة التجارة اإللكترونية وتبيان اثر التجارة اإللكترونية على النموذج التقليدي لتدقيق 

حسابات الحسابات وهذا من خالل دراسة تحليلية آلراء عينة من الخبراء املحاسبين ومحافظي ال

الجزائريين، واجريت باستخدام استبيان تم تصميمه باالعتماد على الدراسات السابقة والدراسة 

النظرية، وقد خلصت هذه الدراسة الى ان ملهنة تدقيق الحسابات متطلبات يجب اخذها في عين االعتبار  

دقيق الناشئة عن التجارة في ظل بيئة التجارة الكترونية، كما انه يوجد العديد من التحديات ملهنه الت

 اإللكترونية منها ما هو متعلق بالتأهيل العلمي والعملي.

، بعنوان: أثر التجارة اإللكترونية على مهنة املراجعة، مجلة الدراسات  زين يونس، كشرود بشير ➢

حث االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد السادس، املجلد األول، السنة، حيث أشار الب

إلى أن مهنة املراجعة تواجه تحديات جديدة أمام التطور التقني للمعلومات والنمو املسارع في تقنية  

األعمال االلكترونية، وفيما يتعلق بنشر القوائم املالية على االنترنت مما يؤدي إلى إضعاف الثقة في 

 البيانات املالية، ومن هذه التحديات:

لية غير مدققة في مواقعها على االنترنت أو الربط بين بياناتها املالية  لجوء الشركات إلى نشر قوائم ما -

 املدققة وغير املدققة على االنترنت مما يؤدي إلى تضليل مستخدمي القوائم املالية في اتخاذ قراراتهم.

 تعرض البيانات املالية املنشورة على االنترنت واملدققة للتالعب والتغيير من قبل صاحب املنشاة  -

 تالعب أو التغيير من قبل أطراف أخرى بسبب عدم تامين املوقع االلكتروني.ال -

ولذلك كان لالنتشار االلكتروني املتزايد للقوائم املالية على االنترنت أثرا واضحا على تفعيل دور  

يير  الهيئات املحاسبة املهنية الدولية ملواجهة التحديات من خالل قيامها بتعديل وتكييف القوانين واملعا

 املهنية لتتالئم مع التغيرات والتطورات في تقنية املعلومات الحديثة.

، بعنوان: أثر التجارة اإللكترونية على تخطيط أعمال  إحسان صالح املعتاز، محمد فواز العميري  ➢

دراسة ميدانية على مكاتب املراجعة في اململكة العربية السعودية، مجلة االقتصاد واإلدارة،  -املراجعة
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، حيث أوضح 2007، 21، املجلد 2عة أم القرى، مكة املكرمة اململكة العربية السعودية، العدد جام

الباحث أن التجارة اإللكترونية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه املحاسبين واملدققين على حد سواء 

م التجارة في اآلونة نظرا التجاه العديد من منظمات األعمال ملمارسة التجارة اإللكترونية، وتزايد حج

األخيرة مما يحتم على املهتمين طرق هذا املوضوع بعدد من األبحاث العلمية والدراسات امليدانية. وقد 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التجارة اإللكترونية على جزئية مهمة من عمل املدقق، وتمثل الحلقة 

د تم استخدام االستبانة لجمع املعلومات من  األولى في عملية التدقيق وهي تخطيط أعمال التدقيق، وق

 عبارة تحتوي على دور املدقق في تخطيط التدقيق.  20مكاتب التدقيق، وتم اختيار 

 الحدود الزمانية   -8

إلى غاية منتصف شهر جوان من نفس  2021امتد عمر هذه الدراسة من بداية شهر نوفمبر من سنة 

 السنة. 

 أدوات ومنهج البحث   -9

وصول الى أفضل األساليب والطرق لإلجابة على إشكالية الدراسة ثم االعتماد على املنهجين  بغية ال

الوصفي والتحليلي فاملنهج الوصفي لعرض الجانب النظري من البحث بغرض إعطاء نظرة كاملة حول البحث 

اد عليه أيضا وذلك لتحليل واالطالع على كامل زواياه النظرية وحيثياته األدبية؛ أما املنهج التحليلي فتم اإلعتم

 الفصل الثالث من هذه الدراسة الذي حاولنا فيه قدر اإلمكان اإلجابة على إشكالية هذا املوضوع.

 تقديم خطة البحث  -10

من أجل اإلجابة عن اإلشكالية واألسئلة الفرعية وإثبات صحة الفرضيات قمنا بتقسيم دراستنا إلى 

 تالت فصول كالتالي: 

تحت عنوان اإلطار النظري لتدقيق الحسابات والتجارة اإللكترونية تطرقنا من خالله  الفصل األول:

 الى الجانب النظري لتدقيق الحسابات ومحافظ الحسابات، ومفهوم التجارة اإللكترونية.

بعنوان أثر التجارة اإللكترونية على تدقيق الحسابات حيث قمنا من خالل هذا الفصل   الفصل الثاني:

 على إشكالية الدراسة.  ب اإلجابة

 بعنوان عرض وتحليل لبعض الدراسات السابقة التي قمنا بإعطاء ملحة شاملة عنها.  الفصل الثالث:

 

 

 



 
:الفصل األول   

  قتدقياإلطار النظري ل
اإللكترونية والتجارةالحسابات   
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 تمهيد:

إن التطور الكبير الذي شهدته املؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العالقات االقتصادية وتوسيع 

نطاق املبادالت التجارية وتشابكها جعل املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل  

على املؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي، تسمح  مباشر أو غير مباشر في املؤسسة مما أوجب 

 لها بإبالغ كل هؤالء املتعاملين بكل التطورات داخل املؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.

ولكي تقوم بهذه املهمة على أكمل وجه، وجب أن تتمتع هذه املهمة بصفة الحياد واملوضوعية في إيصال  

 هم األمر، وعلى هذا األساس نشأ التدقيق ملساعدة املؤسسة على تلبية هذه املتطلبات.مختلف التقارير ملن يهم

كما وتكتس ي مهنة التدقيق ومند القدم اهمية كبيرة مما جعل منها علما قائما بذاته، فسارعت الجزائر 

 29املوافق ل    1431املؤرخ في رجب    01-10الى تحديد قوانين وتشريعات تنظم بها هذا االخير من بينها القانون  

الذي ينظم هذه املهنة ومن هذا املنطلق سنقوم في هذا الفصل بدراسة موضوع تدقيق الحسابات   2010جوان  

 وكذا من يقوم بهذه املهنة.

ومن جهة اخرى سنقوم أيضا بدراسة موضوع التجارة االلكترونية وما لها من اهمية في تطور التعامالت 

 صرية تكنولوجية.التقليدية الى عالتجارية من  

 وعلى هذا االساس سنتطرق في هذا الفصل الى ثالث مباحث:

 املبحث االول: ماهية تدقيق الحسابات. 

 املبحث الثاني: عموميات حول محافظ الحسابات. 

 املبحث الثالث: ماهية التجارة االلكترونية. 
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 .املبحث االول: ماهية تدقيق الحسابات

التدقيق من حاجة االنسان الى التحقق من صحة البيانات للواقع، وقد ظهرت هذه نشأت مهمة 

الحاجة اوال لدى الحكومات، حيث تذل الوثائق التاريخية على ان حكومة القدماء املصريين واليونانيين كانت 

ثبتة بالدفاتر تستخدم املدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة، وكان املدقق وقتها يستمع الى القيود امل

مشتقة من كلمة التينية  auditingوالسجالت للوقوف على مدى صحتها، ومن هنا نجد ان كلمة التدقيق 

audire  .معناها يستمع 

 املطلب االول: تعريف تدقيق الحسابات 

لقد تنوعت وتعددت الجوانب التي تم التطرق فيها الى تعريف التدقيق، وهذا باختالف الهيئات 

لصادرة عنها ورغم بعض االختالف الشكلي لهذه التعريف اال انها تصب في نف الهدف، نذكر اهم واالطراف ا

 التعريف فيما يلي:

: تعريف الجمعية املحاسبة االمريكية "التدقيق هو عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم االدلة التعريف االول 

اث االقتصادية، ودالك لتحديد مدى التوافق والقرائن بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج االنشطة واالحد

 1والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقررة، وتبليغ االطراف املعنية بنتائج التدقيق".

: تعريف اتحاد املحاسبين األمريكيين: "اجراءات منظمة ألجل الحصول على االدلة املتعلقة ثانيالتعريف ال

باإلقرارات او باألرصدة االقتصادية واالحداث، وتقيمها بصورة موضوعية، لتحديد درجة العالقات بين هذه 

 2االقرارات ومقياس معين، وايصال النتائج للمستفيدين".

تعريف مصرف الخبراء املحاسبين املعتمدين الفرنسيين "التدقيق فحص من منهي مؤهل   التعريف الثالث:

 3ما ".  ومستقل، إلبداء راي حول انتظام ومصداقية امليزانية وجداول حسابات النتائج ملؤسسة

هو عملية جمع وتقيم االدلة لإلثبات بطريقة منهجية وموضوعية عن طريق شخص كفء التعريف الرابع: 

لتحديد مدى توافق املعلومات املعدة عن األحداث االقتصادية مع املعايير املقررة والتقرير عن نتائج ومستقل 

 4دالك لألطراف ذات املصلحة.

 

 

 

  
 . 18، ص2005-2004محمد سمير الصبان، محمد مصطفى سليمان، االسس العلمية والعملية ملراجعة الحسابات، دار الجامعة اإلسكندرية، 1
 . 20، ص2006الى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الثالثة، دار النشر، االردن،  هادي التميمي، مدخل 2
ية،  وليام توماس، امرسون هنكي، تعريب ومراجعة احمد حامد حجاج، املراجعة بين النظرية والتطبيق، الكتاب االول، دار املريخ للنشر، السعود 3

 .28، ص1997
 . 103، ص2005امين سيد احمد لطفي، املراجعة الدولية وعمولة اسواق راس املال، الدار الجامعية للنشر، االسكندرية،  4
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التدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات والدفاتر  تعريف الخامس:

الخاصة باملشروع فحصا اقتصاديا منظما، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن 

ربح او خسارة عن  الوضع املالي لذلك املشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج اعماله من

 1تلك الفترة.

 ومن التعاريف السابقة يمكننا استخالص ما يلي:

 التدقيق عملية منتظمة. -

 ان املدقق هو شخص مؤهل ومستقل.  -

 ن اي تحيز وان يتسم تقريره بالحياد.ان يبتعد املدقق ع -

 ان يعتمد املدقق في تقريره على ادلة وقرائن اثبات. -

 تبليغ االطراف املعنية بنتائج التدقيق عن طريق تقرير خاص. -

 اعداد التقرير وفق مبادئ وقوانين املحاسبية املعتمدة. -

 كما یمكن اقتراح تعريف شامل للتدقيق:

ع وتقیيم األدلة والقرائن، بشكل موضوعي، لفحص انظمة الرقابة الداخلية، " التدقيق هو عملية منظمة لجم

البيانات، الحسابات املثبتة في الدفاتر وسجالت، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج واملعايير  

 املقررة، بهدف ابداء راي فني محايد، وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق.

 .ثاني: أنواع التدقيق املحاسبياملطلب ال

هناك العديد من االسس التي يتم عليها تصنيف عمليات تدقيق الحسابات إلى عدة أنواع وكل نوع 

يتضمن أنواع مختلفة لعملية تدقيق الحسابات، هذه األنواع تستعمل لغرض الوصف فقط، حيث ان 

زاوية التي ننظر منها إلى عملية تدقيق مفهوم تدقيق الحسابات ومبادئه العلمية ال تختلف باختالف ال

 2الحسابات.

 

 

 

 

 

 

  
 .13، ص 2000خالد امين عبد هللا، عالم التدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان،  1
 .211، ص2009زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراية للطباعة والنشر، عمان 2
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 يمكن شرح هذه التصنيفات من خالل املخطط التالي:

 (: أنواع التدقيق.Ⅰ.1الشكل رقم )

 

 

 .24، ص2006األولى، دار املسيرة للنشر و التوزيع، عمان، املصدر: غسالن فالح مطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر، الطبعة 
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 :1في هذا املجال نجد العديد من أسس التصنيف وهي: النظرية    وبالرجوع إلى االدبيات

 :الحدودأنواع التدقيق من حيث     .1

هو التدقيق الذي ال يواجه فيها املدقق أية قيود عل نطاق او مجال عمله تفرضها عليه   التدقيق الكامل: .1.1

االدارة، لكن يتعين عليه في نهاية االمر ابداء رايه الفني عن مدى سالمة القوائم املالية ككل، بغض النظر 

ه يتحمل املسؤولية الكاملة عن جميع  عن نطاق الفحص واملفردات التي شملتها اختباراته، حيث ان

 2املفردات حتى تلك التي لم تخضع للفحص.

وهو التدقيق الذي يقتصر فيه عمل املدقق على بعض العمليات املعينة اي ان التدقيق   التدقيق الجزئي: .1.2

تي تحدد العمليات املطلوبة يتضمن وضع قيود على نطاق او مجال يراعي ان الجهة التي تعين املدقق هي ال

على سبيل الحصر، وفي هذه الحالة تنحصر مسؤولية املدقق في مجال او نطاق او حدود التدقيق املكلف 

به وبذلك يتطلب االمر هنا وجود اتفاق كتابي )رسالة ارتباط( بين حدود التدقيق والهدف منه  حتى يتمكن 

نتائج التي توصل اليها كي ال ينسب اليه التقصير في القيام  املدقق من التقرير عن الخطوات التي اتبعت وال

 3بش يء لم ينص عليه في االتفاق.

 4ومن امثلة التدقيق الجزئي ما يلي: 

 ن املقبوضات واملدفوعات.االتفاق على تدقيق العمليات النقدية م 

 االتفاق على تدقيق العمليات الخاصة باملخازن. 

 االتفاق على تدقيق العمليات اآلجلة خالل فترة معينة. 

 االتفاق على تدقيق عناصر قائمة املركز املالي فقط. 

 االتفاق على تدقيق قدرة املؤسسة على سداد التزاماتها. 

تدقيق املؤسسة سواء كان كامال او جزئيا يتوقف على االلتزام ومن العرض املقدم يمكن التوصل الى ان  

القانوني لهذه املؤسسة وعالقتها باملالك، ولذلك فان شركات املساهمة تتبع التدقيق الكامل، بينما شركات  

 االشخاص واملؤسسات الفردية فان ذلك يتوقف على طبيعة اإلنفاق لتحديد طبيعة التدقيق وحدوده.

 

 

 

 

  
  .34، ص2003-2002محمد سمير الصبان، نظرية املراجعة واليات التطبيق، الدار الجامعية، االسكندرية، 1
 مرجع وموضوع نفسهما. 2
 .10، ص2005احمد حلمي جمعة، املدخل الى تدقيق الحديث، دار الصفاء للنشر، عمان 3
 مرجع وموضوع نفسهما. 4
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 :التدقيق من حيث الفحصانواع   .2

وتعني املراجعة الشاملة او التفصيلية ان يقوم املراجع بمراجعة جميع  التدقيق الشامل )التفصيلي(: .2.1

القيود والدفاتر والسجالت والحسابات واملستندات، اي ان يقوم بمراجعة جميع املفردات محل الفحص، 

حجم، حيث انه في حالة املؤسسات كبيرة ومن املالحظة ان هذه املراجعة تصلح للمؤسسات صغيرة ال

الحجم سيؤدي استخدام هذه املراجعة الى زيادة اعباء عملية املراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت والتكلفة 

 1التي يحرص املراجع الخارجي على مراعاتها باستمرار.

: هو التدقيق الذي يعتمد على اقتناع املدقق بسالمة نظام الرقابة الداخلية ويتم هذا التدقيق االختياري  .2.2

 2التدقيق باتباع أحد هذه االساليب:

 التدقيق الشخص ي. 

 الحصائية(علم االحصاء )العينات ا 

الهامة مثل: املجتمع، العينة،  الخبرة املفاهيم االحصائيةواتباع املدقق ألحد هذه األساليب يعتمد على 

الوسط الحسابي، التشتت، التوزيع الطبيعي، وكذلك طرق اختبار العينات ولذلك يعتبر التدقيق االختياري هو 

صيلي يمثل االستثناء لذلك االساس ولقد تم التأكيد اآلن، وان التدقيق التف امليدانياالساس السائد للعمل 

 عن تطبيق العينات.  530على ذلك في املعيار الدولي رقم  

ومن الجدير بالذكر في هذا املجال ضرورة التفرقة بين التدقيق الكامل والتدقيق التفصيلي من ناحية   

خلط بين هذه االنواع، حيث ان التدقيق والتدقيق الجزئي والتدقيق االختياري من ناحية اخرى، وذلك تجنبا لل

الكامل قد يكون تفصيلي إذا تم فحص جميع القيود والدفاتر والسجالت املستندات، في حين انه يكون اختياريا 

كذلك الحال فان التدقيق الجزئي قد يكون تفصيليا اذا تم فحص جميع ؛ وإذا تم فحص جزء معين منها

جزء محل التدقيق، وقد يكون اختيارا اذا تم اختبار عينه من مجموعه  العمليات التي يشتمل عليها ذلك ال

 .الجزءمفردات ذلك  

 من حيث التوقيت: .3

وهو التدقيق الذي يتم بعد انتهاء السنة املالية واعداد الحسابات والقوائم املالية الختامية  التدقيق النهائي:   .3.1

 تتعدد فيها العمليات بصورة كبيرة ولهذا ويستعان بهذا االسلوب في املؤسسات الصغيرة الحجم والتي ال 

 3النوع من املراجعة مجموعة من املزايا والعيوب وهي:

 

 

 

  
 .36، ص2002ة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، املراجعة الخارجية، الدار الجامعي 1
 .12احمد حلمي جمعة، مرجع سبق دكره، ص 2
 .38محمد سمير الصبان، مرجع سق ذكره، ص 3
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 املزايا:   ▪

 1تتمثل مزاياه فيما يلي:

البيانات او االرقام التي تم مراجعتها الن جميع الحسابات قد تم التالعب او تغيير في  احتماالتتخفيض  -

 .وإقفالهاتسويها  

 داخل املؤسسة لعدم كثرة التردد على املؤسسة اال بعد االقفال.  ارتباك حدود في العملعدم  -

الكافي على يفضلها الكثير من املراجعون الذين يتعاملون مع العديد من املؤسسات فال يتوفر لديهم الوقت  -

 مدار السنة ملمارسة اسلوب املراجعة املستمرة.

 العيوب: ▪

 :2تتمثل فيما يلي

يختار عينه من كل نوع من العمليات ويترك الباقي   املدقق عادةتعتبر مراجعة غير شاملة في الغالب الن    -          

 دون فحص.

 عن الحدود املتعارف عليها.  يزيدرق التدقيق وقت طويال  ال تصلح للمؤسسات كبيرة الحجم فقد يستغ-  

يغلب عليها االسلوب العالجي وليس البقاء ألنها ال تعمل على كشف االخطاء او االنحرافات بعد وقوعها  -

 فعال وبعد انتهاء السنة املالية.

العاملين في مكاتب التدقيق وارهاقهم الى ارتباك  التدقيق قد يؤديقصر الفترة الزمنية الفاصلة لعملية -       

 السنة املالية للشركات التي يراجعون حساباتها واحدة او متقاربة.  إذا كانت تواريخخاصه  

السنة املالية   نهايةاالخطاء لم تكتشف اال في    باملؤسسات بأداء أعمالهم، لعلمهم بانعدم اهتمام العاملين    -      

 3وية هذه االخطاء.وبالتالي لديهم الوقت الكافي لتس

هو التدقيق الذي يقوم فيه مدقق الحسابات بإجراء الفحص واالختبارات على مدار  التدقيق املستمر:  .3.2

السنة املالية ومن خالل التدقيق املستمر   السنة، اي من خالل التردد على املؤسسات عدة مرات خالل

يقوم بإبداء الراي الفني املحايد في نهاية يقوم مدقق الحسابات بتحديد برنامج زمني يتم االلتزام به، وفي ال

موعد املحدد بعد ان يقوم بعملية مراجعة نهائية بعد اقفال الدفاتر في نهاية السنة املالية، يالئم التدقيق 

سات الكبيرة الحجم التي تتعامل بعدد كبير من العمليات اليومية حيث انه يصعب استخدام املستمر املؤس

 4التدقيق النهائي فيها .

  
 .38محمد سمير الصبان، مرجع سق ذكره، ص 1
 مرجع وموضوع نفسهما. 2
 .40، ص2002محمد السيد سرايا، اصول وقواعد املراجعة والتدقيق، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  3
 . 24، ص2006غسالن فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان،  4
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 1اهمها:  النقاط  يتميز التدقيق املستمر بعدد من

متابعه عمليات املؤسسات اوال باول وسرعه اكتشاف االخطاء اوال باول مجرد اكتشافها دون   ✓

 االنتظار حتى نهاية السنة

 املساعدة في حل اي مشكلة بمجرد ظهورها دون االنتظار فترة طويلة بعد نهاية السنة املالية.   ✓

 زيادة نطاق التدقيق.املساعدة في     ✓

املساعدة على انجاز االعمال في الوقت املناسب وبشكل منتظم على مدار السنة املالية نظرا لشعور  ✓

 العاملين بوجود املدقق وتردده عليهم بصفه مستمرة  

انتشار عمل املدقق في مكاتب التدقيق على مدار السنة املالية يتيح فرصه التدريب والتعليم  ✓

 حديتي التخرج. مدققينلين في هذه املكاتب من  بالنسبة للعام

 2وبالرغم من مزايا التي يتمتع بها التدقيق املستمر اال انه يواجه بعض اوجه القصور التي تتمثل في:   

قد يحدث نوع من التالعب بعد ان ينتهي املراجع من عمله حيث من الطبيعي في هذه الحالة ان  ✓

 املراجع بمراجعه ما قام بمراجعته مره اخرى.ال يقوم  

قد يؤدي تردد املراجع بصفة دائمة على املؤسسة الى ارتباك العاملين وخاصة إذا كانت زيارته في  ✓

 اوقات الغير مناسبة.

الصداقة مع العاملين مما قد يؤثر على مبدا  العالقات كثرة زيارة املراجع قد تنشا ايضا نوع من   ✓

 ل التي يجب ان يتمتع بها.الحياد واالستقال 

يتضح لنا ان لكل من املراجعة النهائية واملستمرة عدد من العيوب واملزايا مما جعل التطبيق العملي   

 يتضمن تبني املؤسسات للمزيج بينهما لالستفادة من املزايا التي يقدمها كل اسلوب.

 من حيث الجهة القائمة بالتدقيق: .4

ر املراجعة الداخلية الحقا للمراجعة الخارجية ومن ثم فهي تعتبر جديدة : لقد كان ظهو التدقيق الداخلي .4.1

عملية   ألحكام  إذا ما قورنت باملراجعة الخارجية ولقد نشأت املراجعة الداخلية بناء على احتياجات االدارة

اف من داخل املشروع للحكم والتقييم لخدمة اهد  كأداة مستقلة تعملالرقابة على املستويات التنفيذية  

 االدارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات املحاسبية واملالية والعمليات التشغيلية االخرى.

مما سبق يمكن القول بان املراجعة الداخلية تمثل أحد حلقات الرقابة الداخلية تعمل على تزويد 

 3االدارة باملعلومات املستمرة فيما يتعلق بالنواحي التالية:

  
 .46محمد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص 1
 مرجع وموضوع نفسهما. 2
 . 30سمير الصبان وعبد الوهاب ناصر علي، مرجع سبق ذكره، صمحمد  3
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 دقة انظمه الرقابة الداخلية. ✓

 الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من اقسام املشروع. ✓

كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام املحاسبي وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات   ✓

 .واملركز املالي

 وينقسم التدقيق الداخلي الى ثالثة انواع: التدقيق املتطابق، التدقيق الفعال، وتدقيق التسيير.  

هو الفحص االنتقالي للدفاتر والسجالت من قبل شخص محايد خارجي في سبيل الحصول  التدقيق الخارجي:

 1بينه وبين املؤسسة.على راي حول عدالة القوائم املالية، ويتم تعيين املدقق الخارجي بعقد  

يتضح من التعريف السابق ان هناك اوجه اختالف بين التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي والتي    

 يمكن حصرها على النحو التالي:

 (: الفرق ين التدقيق الداخلي والخارجي.Ⅰ. 1جدول رقم)

 تدقيق الداخليال التدقيق الخارجي البيان  

 الهدف الرئيس ي:- الهدف من التدقيق 

خدمه طرف ثالث عن طريق  

القوائم املالية التي تعدها االدارة  

 حول نتيجة االعمال واملركز املالي.

 الهدف الثانوي:  -

اكتشاف االخطاء والغش في 

حدود ما تتأثر به التقارير  

 والقوائم املالية.

 

 الهدف الرئيس ي:-

اإلدارة عن طريق التأكد خدمه  

من ان نظام املعلومات املحاسبية  

يقدم بيانات سليمة ودقيقة 

لإلدارة وبذلك ينصب الهدف 

الرئيس ي على اكتشاف ومنع 

االخطاء واالنحراف عن السياسة 

 املوضوعة.

شخص منهي مستقل من خارج  نوعية من يقوم باملراجعة

 املشروع يعين بواسطة املالك.

الهيكل موظف من داخل  

التنظيمي للمشروع ويعين 

 بواسطة االدارة. 

درجه االستقالل في اداء العمل 

 وابداء الراي.

يتمتع باستقالل كامل عن اإلدارة  

في عمليه البحث والتقييم وابداء  

 الراي.

تمتع باستقالل جزئي فهو مستقل  

عن بعض االدارات ولكنه يخضع 

لرغبات وحاجات االدارات  

 االخرى.

  
 25غسالن فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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مسؤول امام املالك ومن ثم يقدم   املسؤولية.

تقريره عن نتائج الفحص ورايه  

 الفني عن القوائم املالية إليهم.

مسؤول امام اإلدارة ومن ثم  

يقدم التقرير بنتائج الفحص  

والدراسة الى مستويات االدارة  

 العليا.

يحدد ذلك امر التعيين والعرف   نطاق العمل.

املراجعة املتعارف السائد ومعايير  

عليها وما تنص عليه القوانين  

املنظمة ألعمال املراجعة 

 الخارجية.

تحدد االدارة نطاق عمل املراجع  

التي  الداخلي فيقدر املسؤوليات 

تعهد بها االدارة للمراجع الداخلي 

 يكون نطاق عمله.

يتم الفحص غالبا مرة واحدة في   توقيت االداء.

املالية وقد يكون في نهاية السنة  

بعض االحيان على فترات  

 منقطعة خالل السنة.

يتم الفحص بصورة مستمرة على 

 مدار ايام السنة.

 .35-34، ص2006محمد تهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق الحسابات، ديوان املطبوعات الجزائرية، الجزائر، املصدر: 

 انواع التدقيق من حيث االلزام: .5

 1انواع التدقيق من حيث االلزام الى نوعين هما التدقيق االلزامي والتدقيق االختياري:  تنقسم

الذي توضع متطلباته القانونية املختلفة بواسطة القوانين ذات العالقة وهو التدقيق  التدقيق االلزامي: .5.1

الشركات، وال يتم تعديل هذه املتطلبات بواسطة املؤسسات التي تخضع مثل قوانين الضرائب وقانون 

 للتدقيق بل تتم التعديالت بواسطة القوانين.

: يتم التدقيق االختياري بناء على طلب من جهات او أطراف ذات صلة باملؤسسة مثل التدقيق االختياري  .5.2

ور في املؤسسة، لهذا فانه يتناسب مع اصحاب املؤسسات او اصحاب املصالح الذين تتأثر قراراتهم بما يد

 شركات التضامن واالشخاص وشركات االفراد، ويحق لطالبي املراجعة تحديد نطاق املراجعة.

 من حيث الغرض: .6

 2تختلف اغراض التدقيق حيث نجدها كما يلي:

بهدف التحقق من كفاءة االدارة في استغالل املوارد املتاحة لديها هو التدقيق الذي يتم    التدقيق االداري: .6.1

 في أفضل وجه وتقديم النصائح ملعالجة مواطن الضعف في النظام االداري املطبق وهو يعتبر اداة من

ادوات اإلدارة، لذلك يقوم التدقيق االداري بتدقيق جميع االحداث التي تتم في املؤسسة، خطط االدارة، 

 .دارة، استغالل الطاقة االنتاجية، التنسيق بين االدارات في مستوياتها املختلفةاهداف اال 

  
 .211زهرة توفيق سواد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .32-31غسالن فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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الى فحص واختيار وبهذا يهدف هو التدقيق الذي يخص دفاتر وسجالت التكاليف تدقيق التكاليف:  .6.2

السجالت ومدى مطابقتها للواقع؛ يطبق هذا النوع من التدقيق في بعض الدول التي يوجد لديها عدد كبير 

ن الشركات الصناعية التي تتبع القطاع العام، وقد عرف تدقيق التكاليف بانه التحقق وفحص صحة  م

 حسابات التكاليف ومدى التزام املؤسسة عند اعدادها الخطط واملعايير املوضوعية.

هو ان يتم تعيين املدقق من قبل جهة معينه في سبيل الوصول الى حقيقة  التدقيق ألغراض خاصة: .6.3

التعرف على حقيقة الوضع املالي للعميل طالب  مدقق في سبيل مثال يقوم البنك املقرض بتعين معينة، ف

 القرض، او يتم تعينه للتعرف على نصيب أحد الشركاء في حالة وجود تصفية لشركة معينة.

 املطلب الثالث: اهمية التدقيق وأهدافه.

انت داخلية او خارجية كما أنها تحقق أهداف يكتس ي التدقيق أهمية بالغة لدى العديد من األطراف سواء ك

 مختلفة وذلك في ظل مجموعة من الخصائص املميزة له وفي هذا السياق سنبرز أهداف التدقيق، وأهميته.

 أهمية التدقيق-1

تبرز اهمية التدقيق بالنسبة للمستفيدين منه حيث ينقسم هؤالء الى مستفيدين خارجين واخرون داخليون 

وعليه فان القيام بعمليه  ؛1ون مساهمون ورجال االعمال مصالح ضريبية نقابات عمال من بنوك مستثمر 

مصلحة في التعرف على عدالة املركز املالي للمؤسسة  التدقيق يجب ان تخدم العديد من االطراف التي تجد لها  

 2ومن هذه االطراف:

يعتبر التدقيق مهما في ادارة املشروع حيث تعتمد االدارة في عملية التخطيط واتخاذ  إدارة املؤسسة: ▪

ويجعل من عمل املدقق حافزا للقيام بهذه املهام،   القرارات الحالية واملستقبلية والرقابة على التدقيق،

 كذلك يؤدي تدقيق القوائم املالية الى توجيه االستثمار ملثل هذه املؤسسة.

يعتبر التدقيق ذا اهمية خاصة ملثل هذه املؤسسات عند طلب العميل لقرض  املؤسسات املالية والبنوك:  ▪

يه اتخاذ القرار ومنح القرض او عدمه على قوائم او تمويل مشروع حيث ان تلك املؤسسات تعتمد في عمل

مالية مدققة بحيث توجه اموالها الى طريق صحيح والذي يضمن حصولها على سداد تلك القروض في 

 3املستقبل.

ابة تعتمد هذه االخيرة على القوائم املالية املدققة في الكثير من االغراض مثل الرق الجهات الحكومية: ▪

والتخطيط، فرض الضرائب، منح القروض والدعم لبعض النشاطات، باإلضافة الى االتحادات والنقابات 

 او اي طرف اخر.  ؤسسةالتي تعتمد على قوائم املالية املدققة في حاله خالف بين امل

  
 . 15، ص2004توفيق مصطفى ابو رقبة واخرون، تدقيق ومراجع الحسابات، الطبعة االولى، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان،  1
 .20-19غسالن فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 2
 مرجع وموضوع نفسهما.  3
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ه التدقيق ان اهمي 2002الدولي للمحاسبين عند اصدارها معايير املراجعة في عام لجنة االتحاد لقد بينت 

 1في:سبيل املثال  تكون على  

وذلك تساعد املستقلون على املحافظة على امانة وكفاءة البيانات املالية املقدمة الى املؤسسة مالية  •

 االسهم للحصول على راس املال.للمقرضين وحاملي  

ملختلفة في املؤسسات ويساهمون في استغالل موارد املؤسسات بفعالية  يعمل املدراء في االدارات املالية ا •

 وكفاءة.

 يساعد خبراء الضرائب في بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضريبي. •

 يساعد في وضع قرارات اداريه سليمه. •

 اهداف التدقيق :-2

االخيرة، ولقد كان لعبارة القاض ي )لوبس( في قضية تطورت اهداف التدقيق نتيجة عوامل عده في الفترة 

االثر االكبر في تغيير النظر لعملية التدقيق ككل، وهي العبارة املشهورة ان "املدقق هو  1897سنه حلج القطن 

كلب حراسة ال كلب بوليس القتناء أثر املجرمين" ويمكن تحديد اهداف التدقيق في مجموعتين اساسيتين هما  

 2الحديثة املتطورة.التقليدية و 

 اهداف تقليدية: وهي تنقسم الى نوعين هما: 1.2

 اهداف رئيسية:  ❖

 االعتماد عليها.البيانات املحاسبية املثبتة في الدفاتر ومدى    ودقةالتحقق من صحة   ✓

 ابداء راي فني محايد يستند على ادلة قوية ال عن مدى مطابقة قوائم املالية للمركز املالي. ✓

 االهداف الفرعية:  ❖

 3تتمثل األهداف الفرعية فيما يلي:

 اكتشاف ما قد يوجد في السجالت والدفاتر من الغش. •

 ضوابط واجراءات تحول دون ذلك.في وضع  والغش ودالك  تقليل فرص ارتكاب االخطاء  •

اعتماد االدارة على التدقيق يساعد على تقرير ورسم سياسة ادارية، واتخاذ القرارات حاضرا او  •

 مستقبال.

 طمأنة مستخدمي القوائم املالية وتمكينهم من اتخاد القرارات املناسبة الستثماراتهم. •

  
 .20-19غسالن فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .21، ص2011 عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة االولى، ، علم تدقيق الحسابات العملي،اخرونرأفت سالمة محمود و  2
 مرجع وموضوع نفسهما. 3
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 لغ الضريبة.في تحديد مبمساعدة دائرة الضرائب   •

 املدقق.ومأل االستمارات الحكومية ملساعدة  تقديم تقارير مختلفة   •

 هذا ويمكن يمكن حصر االهداف التقليدية ملدقق الحسابات في الشكل التالي:

 االهداف التقليدية ملدقق الحسابات.(:  Ⅰ.2)  الشكل 

 .24، ص2006غسالن فالح مطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان،  املصدر:

 1تتمثل فيما يلي:ا ألهداف الحديثة او املتطورة:   2.2

 االهداف وتحديد االنحرافات واسبابها وطرق معالجتها.مراقبه الخطط ومتابعه تنفيذها ومدى تحقيق   •

 تقييم نتائج االعمال وفقا لألهداف املرسومة. •

 تحقيق اقص ى كفاية انتاجية ممكنة عن طريق منع االسراف في جميع نواحي النشاط. •

 تحقيق اقص ى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد املجتمع. •

  
 . 24رأفت سالمة محمود وزمالئه، مرجع سبق ذكره، ص 1

 أهداف التدقيق

اهداف رئيسية  
 ()ابداء الراي

)منع أهداف ثانوية 
 (واكتشاف

  األخطاء

أخطاء في تطبيق  األخطاء المعوضة األخطاء المتكافلة
 األخطاء الكتابية المبادئ

اخطاء الحذف 
 والسهو

 حذف كلي حذف جزئي

 أخطاء كتابية اخرى

 السرقة

التالعب في  اختالسات نقدية
 التالعب االحتيالي حسابات البضائع

خاصةأهداف   
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 .املبحث الثاني: عموميات حول محافظ الحسابات

م ولكن 1867تعد مهنة محافظ الحسابات من املهن القديمة، نظمها القانون الفرنس ي الصادر عام  

محافظو الحسابات في تلك الفترة لم يكونوا متمتعين باستقاللية وال بسلطة حقيقية وال بنفوذ، ألن املشرع كان 

تالك مؤهالت علمية ملمارسة مهنتهم، ينظر إليهم على أنهم مجرد أتباع للجمعيات العمومية، ال يتطلب منهم ام

املتعلق بمحافظي الحسابات صححت هذه الوضعية الخاطئة ومهد الطريق  1966جويلية  24وبصدور قانون 

 ملحافظي الحسابات للقيام بمهامهم على أحسن وجه.

 املطلب األول: تعريف محافظ الحسابات وشروط ممارسته للمهنة.

والذي   1991الصادر سنة    91/08بات في الجزائر كان ينظمها القانون  نشير الى أن مهنة محافظ الحسا 

لينظم مهنة الخير املحاسب، ومحافظ الحسابات   2010لم يعدل الى غاية إلغائه بصدور قانون جديد في جويلية  

 واملحاسب املعتمد.

 التعريف بمحافظ الحسابات. .1

 هناك عدة تعريفات ملحافظ الحسابات نذكر منها ما يلي:

املتعلـق بمهـن الخبـير املحاسـب ومحــافظ الحسابات   01-10مـن القـانون    22:" يعـرف حسـب املـادة  تعريـف األول ال

واملحاسب املعتمـد كمـا يلـي: " يعـد محـافظ حسـابات في مفهـوم هـذا القـانون كـل شـخص يمـارس نشـاطه بصــفة  

ـة املصــادقة علــى صــحة حســابات الشــركات والهيئــات وانتظامهــا  عاديــة باسمــه الخــاص وتحــت مســؤولية مهمـ 

 1ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به".

في )املرسوم التشريعي   4مكرر  715عرف القانون التجاري محافظ الحسابات حسب مادة  ـف الثــاني:التعريـ

 2كما يلي:  1993ابريل    25املؤرخ في    93-08رقم  

الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات تختارهم من بين املهنيين  "تعين  

املسجلين على جدول املصف الوطني، وتتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيق في 

 كة وصحتها".الدفاتر واألوراق املالية، للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشر 

كما يدققون في صحة املعلومات املقدمة في تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين حسب الحالة، وفي الوثائق 

، حول الوضعية املالية للشركة وحساباتها ويصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة املرسلة إليهم

حترام مبدأ املساواة بين املساهمين. كما يمكن  واملوازنة، وصحة ذلك ويتحقق مندوب الحسابات إذا ما تم ا

إستدعاء الجمعية العامة لالنعقاد في حالة االستعجال، وإذا لم يتم تعيين الجمعية العامة ملندوبي الحسابات، 

 أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات املعينين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم

ب أمر من رئيس املحكمة التابعة ملقر الشركة بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين، ويمكن بموج

  
، 42واملتعلق بمهام الخبير املحاسبي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2010جويلية  27في  املؤرخ 10/01، القانون رقم 22املادة  1

 .07ص:
 .188، ص 2007، القانون التجاري، االمانة العامة للحكومة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، 5مكرر  715ملادة  2
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أن يقدم هذا الطلب إلى كل معني وفي الشركات التي تلجأ علنيا لإلذخار بواسطة السلطة املكلفة بتنظيم عمليات 

 1البورصة ومراقبتها.

واستخالصـا مـن التعـاريف السـابقة يمكـن اسـتنتاج أن محـافظ الحسـابات هـو كـل شـخص يمـارس مهنـة  

املراقبة واملراجعة بصفة مستقلة وتحت مسؤوليته وذلك عن طريق فحص ومراقبة حسابات املؤسسات  

تها واملصادقة عليها ومن ثم إبداء رأيه الفني املحايد ومختلـف القـوائم املاليـة السـنوية للتحقق من مشروعية صح

 في شكل تقرير.

 :شروط ممارسة املهنة .2

 2 الذي حدد شروط ملمارسة هذه املهنة كما يلي:  04( في املادة  10-01كما جاء في القانون )

 أن يكون جزائري الجنسية. ▪

 يكون متحصل على شهادة املهنة أو شهادة معترف بمعادلتها.أن   ▪

 أن يتمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية. ▪

أال يكــون معتمــدا مــن طــرف الــوزير املكلــف باملاليــة وان يكــون مســجال في الغرفــة الوطنيــة ملحــافظي   ▪

 الحسابات وفق للشروط املنصوص عليها.

 في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف املهنة.  أال يكون قد صدر  ▪

 من نفس القانون.(  6املادة )أن يؤدي اليمين املنصوص عليها في   ▪

 املطلب الثاني: تعين وموانع تعين محافظ الحسابات.

حتى يكون محافظي الحسابات على قدر من الكفاءة، ألزمت التشريعات التجارية على كل مـن يريد  

 ممارسة هذه املهنة أن تتوفر فيه بعض الشروط الخاصة لتعينه، وأخصت تشريعات آخرى ملوانع تعينه.

 .تعين محافظ الحسابات .1

عمليـة اختيـار محـافظ الحسـابات عمليـة معقـدة لـذلك يجـب أن يكـون هنـاك معـايير تســتخدم للمفاضـلة بيـنهم، 

 3حيث اشترطت ما يلي:  01-10من القانون    26و  27وذلك حسب املادتين  

 يجب أن يتم اختيار محافظ الحسابات مرة كل ثالث سنوات ويتم التجديد مرة واحدة فقط. ✓

 يجب أن يتم اختيار محافظ الحسابات من قبل لجنة من مديري املؤسسات اعتمادا على كفاءته. ✓

  
 .188رجع سبق ذكره، ص، القانون التجاري، م 5مكرر  715املادة 1
 . 05، مرجع سبق ذكره، ص10/01، القانون رقم 22املادة  2
 . 07مرجع وموضوع نفسهما، ص 3
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حسـابات الـذين تقـدموا للمنافسـة وجمـع املعلومـات  يجـب الحصـول علـى قائمـة لجميـع محـافظي ال ✓

 املتكاملـة عنهم.

 يتم اختيار ثمانية محققين من ذلك القائمة. ✓

 يتطلب منهم تقديم عرض مبدئي. ✓

يـتم فحـص العـروض بدقـة كاملـة، ويـتم التركيـز علـى سمعـة املكتـب وخبرتـه السـابقة وحجـم األتعـاب   ✓

 وفريـق املراجعة.

 قابلة محافظي الحسابات الثمانية، وطلب أي معلومات إضافية ويتم تصنيفهم إلى ثالث فقط.يتم م ✓

 يسمح ملن تم اختياره لفحص نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وتقديم عرضه الرسمي املفصل. ✓

 يتم املفاضلة بين محافظي الحسابات الثالث بواسطة لجنة االختبار. ✓

الـتي تعـين محـافظ الحسـابات للقيـام بمهمتـه هـي الـتي تقـم بعزلـه أو تغيـيره   وتجـدر اإلشـارة إلى أن اللجنـة 

وهـذا في جميـع املؤسسـات، ألن عنـد تعيينـه توضـع لـه ضـمانات كافيـة للقيـام بعملـه في جـو يخلـو مـن التهديـد 

 حسابات.وبـدون أي ضغط من القائمين بإدارة املؤسسة وذلك لضمان استقالل محافظ ال

 :موانع تعيين محافظ الحسابات .2

 1من القانون التجاري ال يجوز تعيين محافظ الحسابات في الحاالت اآلتية:  715حسب املادة  

اإلدارة وأعضـاء مجلـس املـديرين أو األقارب واألصهار لغاية الدرجـة الرابعـة بمـا في ذلـك القـائمين في  ▪

 مجلـس مراقبة املؤسسة.

القائمين باإلدارة وأعضاء مجلـس املـديرين أو مجلـس املراقبـة وأزواج القـائمين بـاإلدارة وأعضـاء مجلـس   ▪

( من  1/10( أو كانـت هـذه املؤسسـة نفسـها تملـك )1/10املـديرين أو مجلس املراقبـة الـتي تملـك عشـر )

 رأس املـال هـذه املؤسسات.

أزواج األشـخاص الـذين يتحصـلون بحكـم نشـاط دائـم غـير نشـاط محـافظ الحسـابات علـى أجـرة أو  ▪

 أما من القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس املديرين أو مجلس املراقبة. مرتـب،

ات في أجـل خمـس سـنوات  األشـخاص الـذين منحـتهم املؤسسـة أجـرة بحكـم وظـائف محـافظ الحسـاب ▪

 ابتـداء من تاريخ انتهاء وظائفهم.

 

 

 

  
 .189ص  ، القانون التجاري، مرجع سبق ذكره،5مكرر  715املادة   1
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 املطلب الثالث: مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات:

ملزاولة أي مهنة ال بد من املرور بعدة مراحل وخطوات ومجموعة من املهام التي يجب القيام بها فلمحافظ 

 الحسابات العديد من املسؤوليات واملهام نذكرها فيما يلي:

 مهام محافظ الحسابات: .1

 1كما يلي:  (10.01من القانون )  25،  24،  23حددت مهام محافظ الحسابات في املواد  

يشهد بان الحسـابات السـنوية منتظمـة صـحيحة ومطابقـة تمامـا لنتـائج عمليـات السـنة املنصـرمة وكـذا   ▪

 األمـر بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات والهيئات.

يفحــص صــحة الحســابات الســنوية ومطابقــة للمعلومــات املبينــة في تقريــر التســيير الــذي يقدمــه املســيرين   ▪

 للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص.

لداخلية املصـادق عليهـا مـن مجلـس اإلدارة يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة ا ▪

 ومجلـس املديرين أو املسير.

يقدم شروط إبرام االتفاقيـات بيـنهم الشـركة الـتي يراقبهـا أو املؤسسـات أو الهيئـات التابعـة لهـا أو   ▪

اشرة أو غير  املؤسسـات والهيئات التي تكون فيها للقائمين باإلدارة أو املسيرين للشركة املعينة مصالح مب

 مباشرة. 

يعلـم املسـيرين والجمعيـة العامـة أو هيئـة املداولـة املؤهلـة، بكـل نقـص قـد يكتشـفه أو اطلـع عليـه، ومـن   ▪

 طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو الهيئة.

مطابقـة املحاسـبة للقواعـد  وتخـص هـذه املهـام فحـص قـيم ووثـائق الشـركة أو الهيئـة ومراقبـة مـدى  ▪

 املعمـول بهاـ دون التدخل في التسيير.

عندما تعد الشـركة أو الهيئـة حسـابات مدمجـة أو حسـابات مدعمـة، يصـادق محـافظ الحسـابات أيضـا   ▪

علـى صحة وانتظام الحسابات املدعمة أو املدمجة وصورا الصحيحة وذلك على أساس الوثـائق  

 ر محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.املحاسـبية وتقريـ

 2ويترتب عن مهمة محافظ الحسابات إعداد التقارير التالية:

 تقريـر املصـادقة بـتحفظ أو بـدون تحفـظ علـى صـحة انتظـام الوثـائق السـنوية. ▪

 تقرير املصادقة على الحسابات املدعمة أو الحسابات املدمجة، عند االقتضاء. ▪

  
 .07، مرجع سبق ذكره، ص10/01، القانون رقم 23املادة  1
الجريدة الرسمية  الذي يحدد معايير تقرير محافظ الحسابات وأشكال وأجال إرسالها،2011ماي  26املؤرخ في  202-11املرسوم التنفيذي  ،02املادة 2

 .13، ص24العدد لجمهورية الجزائرية،ل
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 تقرير خاص حول االتفاقيات املنظمة. ▪

 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات. ▪

 رير خاص حول االمتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين.تق ▪

تقريــر خــاص حــول تطــور نتيجــة الســنوات الخمــس األخــيرة والنتيجــة حســب الســهم أو حســب الحصــة  ▪

 االجتماعية.

 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية. ▪

 تقرير خاص حول استمرارية االستغالل. ▪

 ظ الحسابات:مسؤوليات محاف .2

 1فيما يلي:  10/01تتمثل مسؤوليات محافظ الحسابات كما نص عليها القانون  

 مسؤولية فنية: 2.1

مراجعـــة الحسابات  املتعلـــق بمهنـــة  2010جـــوان  29املـــؤرخ بتـــاريخ  01-10مـــن القـــانون  59بموجـــب املـــادة 

في الجزائر " يتحمل محافظ الحسابات املسؤولية العامـة عـن العنايـة بمهمتـه ويلتـزم بتـوفير الوسـائل دون  

.  وهي التي تدخل في صميم عمله كمراجع حسابات قانوني للشـركة، وتـتلخص في مجـالين رئيسـيين  2النتائج"

 3همـا:

مسؤوليته في التحقق من أن الشركة قد طبقت وبشكل سـليم القواعـد واملبـادئ الحسابية املتعـارف   ✓

 عليها بين املحاسبين واملقبولة قبوال عاما.

مـن أن نصـوص القـوانين واللـوائح واألنظمـة والعقـود وغيرهـا مـن الوثـائق الـتي  مسـؤوليته في التحقـق ✓

 وتطبيقها تطبيقا سليما.  تنظم أعمال وأنشطة الشركة قد تم مراعاتها

 مسؤولية أخالقية: .2.1

وذكـــر   63ــادة املتعلـــق بتنظــيم مهنــة املراجعـــة في امل 01-10لقــد نظــم املشـــرع الجزائــري في القــانون 

العقوبــات التأديبيــة والــتي تســلط علــى محــافظ الحســابات وأحالنــا إلى التنظــيم بخصــوص تحديــد األخطــاء و 

العقوبــات الــتي تقابلهــا لقولــه : " يتحمــل الخبــير املحاســب ومحــافظ الحســابات و املحاســب املعتمــد املســؤولية  

تأديبيـة أمـام اللجـان التأديبيـة للمجلـس الـوطني للمحاسـبة حـتى بعـد اسـتقالته مـن مهامـه ، عـن كـل مخالفـة  ال

 4أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد املهنية عند ممارسة الوظيفة " .

  
 .10، مرجع سبق ذكره، ص 10/01، القانون رقم 59املادة  1
 مرجع وموضوع نفسهما.  2
 .65، ص2007محمد السيد سرايا، أصول وقواعد املراجعة في التدقيق الشامل، املكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،   3
 ، مرجع وموضوع نفسهما.10/01، القانون رقم 63املادة  ، 4
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 1في:خطورتها التي يمكن اتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي وحسب    وتتمثل العقوبات التأديبية

 اإلنذار. •

 التوبيخ. •

 .( أشهر06التوقيف املؤقت ملدة أقصاها ستة ) •

واملحاسبين  شطب اسمه من جدول املنظمة الوطنية للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات  •

 املعتمدين.

 2ومن األسباب التي يتحمل فيها محافظ الحسابات املسؤولية األخالقية هي:

 إخفاء املراجع حقائق مادية معينة عرفها عند املراجعة. ➢

 تقديم بيانات مظللة وغير حقيقية. ➢

 لسجالت أو الدفاتر. إخفاء أي تالعب أو تحريف في املستندات أو ا ➢

 اإلهمال أو التقاعس في أداء عمله. ➢

 املسؤولين.إذا أبدى رأيا معينا منافيا للحقيقة ملنافقة أحد   ➢

 إذا لم يتضمن تقريره كل االنحرافات التي كشف عنها. ➢

 :املسؤولية املدنية .2.2

- 10مـن القـانون  61ة حمل املشرع الجزائري محافظ الحسـابات املسـؤولية املدنيـة وذلـك بتشـريعه للمـاد

والتي تـنص علـى " يعـد محـافظ الحسـابات مسـئوال تجـاه الكيـان املراقـب، عـن    2010ان  جو   29املؤرخ بتاريخ    01

األخطاء التي يرتكبها أثناء تأديته مهامه، ويعد متضامنا اتجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة  

أ من مسـؤوليته فيمـا يخـص املخالفـات الـتي لم يشـترك فيهـا إال إذا أثبـت أنـه قـام  أحكام القانون. وال يتبر 

باملتطلبـات العاديـة لوظيفته وأنه بلغ مجلس اإلدارة باملخالفات، وإن تتم معالجتها بصفة مالئمة خالل أقرب 

املحكمة أطلع وكيل الجمهورية لدى  اجتماع جمعيـة عامـة بعد إطالعه عليها، وفي حالة معاينة مخالفة، يثبت أنه  

 3."املختصة

 4وتتمثل هذه املسؤولية بالنسبة للمراجع في بعض نواحي القصور التي تتعلق بعمل املراجعون أهمها:

 قيامه بأداء عمله وعدم بذل العناية املهنية الالزمة.حالة إهمال املراجع في   •

  
 .10، مرجع سبق ذكره، ص10/01، القانون رقم 63املادة 1
 .66محمد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص 2
 ، مرجع وموضوع نفسهما.10/01، القانون رقم 63المادة 3
 محمد السيد سرايا، مرجع وموضوع نفسهما. 4
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 حالة وقوع املراجع في بعض األخطاء أثناء مراجعته. •

 بأدائه لعمله.  هائياعدم قيامه ن •

ولـذلك قـد يتعـرض محـافظ الحسـابات نتيجـة هـذا اإلهمـال للمسـؤولية املدنيـة حيـث يسـأل عـن أي أخطـاء  

 للحرج أمام املسئولين في الشركة. مما قد يضطره  رضة للتحذير أو لفت النظر  يسيرة أو كبيرة وقد يكون ع

 املسؤولية الجزائية: .2.3

" يتحمـــل الخبـــير املحاسب   2010جـــوان  29املـــؤرخ بتـــاريخ  01-10مـــن القـــانون  62جـــاء في نـــص املـــادة 

، وتنحصر 1الجنائيـة عـن كـل تقصـير في القيـام بـالتزام قـانوني "ومحـافظ الحسـابات واملحاسـب املعتمـد املسـؤولية  

 هذه املسؤولية في ارتكاب محافظ الحسابات لبعض التصرفات الضارة بمصلحة الشركة عن عمد.

 2الجنائية ما يلي:  ومن بين هذه التصرفات أو األفعال التي تترتب عليها املسؤولية  

تــآمر املدقق مــع اإلدارة علــى توزيــع أربــاح صــورية علــى املســاهمين حــتى ال تظهــر نــواحي القصــور واإلهمال في  

 إدارة الشركة.

مصـلحة الشـركة ولكـن في اهرهـا أنها في ظتـآمر املدقق مجلـس اإلدارة في مجـال اتخـاذ قـرارات معينـة في  

 حقيقتها فيها كل الضرر بمصلحة الشركة واملساهمين.

تقريـره    إظهـار إغفـال وتغاضـي املدقق عـن بعـض االنحرافـات الـتي ارتكبهـا بعـض املسـئولين في الشـركة وعـدم   

 دون مصلحة باقي األطراف في الشركة.ذلك خوفا على مصلحته الشخصية  

لكــذب في كتابــة تقريــره أو في اإلدالء بشــهادته عنــد طلبهــا أمــام الجمعيــة العامــة للمســاهمين عنــد مناقشة  ا 

 جوانب هامة وخطيرة بالنسبة لنشاط الشركة ومصالح املساهمين.

ذلــك إفشــاء بعــض أســرار الشركة ارتكــاب األخطــاء واملخالفــات الجســيمة بمــا يضــر بمصــالح الشــركة ومــن  

 املنافسة لغرض أو آلخر يخص املراجع شخصيا.

 عدم احترام السر املنهي للعميل أو للشركة العميلة. 

 

 

 

 

 

 

  
 10، مرجع سبق ذكره، ص10/01، القانون رقم 62املادة 1
 .67محمد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 املبحث الثالث: ماهية التجارة االلكترونية.

تمارس ساعد اختراع االنترنت في حدوث تحوالت كبيرة في مفاهيم التجارة، حيث أصبحت هذه األخيرة  

عبر االنترنت بشكل جزئي في البداية إال أن أصبحت عملية إلكترونية بحتة وهو ما يعرف بالتجارة االلكترونية، 

 وسنتعرض في هذا املبحث إلى مفاهيم عامة حول التجارة االلكترونية.

 املطلب األول: تعريف التجارة االلكترونية:

 بعضها فيما يلي: تعددت تعاريف التجارة االلكترونية وتنوعت نوجز 

  بينها   منعرفهــا البنــك الــدولي علــى أنهـا تســتخدم شــبكة أجهــزة الحاســوب في تســهيل املعــامالت    التعريــف األول:

 1اإلنتاج التوزيع، البيع اإلعالن عن السلع والخدمات في السوق.

" مصـطلح يـدل  أنها: عرفت منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصـادية التجـارة االلكترونيـة علـى التعريـف الثـاني

التعـامالت ذات الصـلة بالنشـاطات التجاريـة الـتي تجمـع األفـراد واملؤسسـات معتمـدة   بصـفة عامـة علـى أشـكال

 2علـى املعالجة والنقل االلكتروني للمعطيات خاصة النصوص واألصوات والصور".

التجـارة االلكترونيـة تعبـير يمكـن أن نقسـمه إلى مقطعـين حيـث أن األول منـه هـو التجـارة يشير  ريـف الثالث:  التع

إلى نشاط اقتصادي يتم من خالل تبادل السلع والخدمات بين الحكومات واملؤسسـات واألفـراد تحكمـه عـدة 

مهنـة التجـارة يقصـد بـه ذلـك  ملجال أداة ير إلى وصف قواعد وأنظمة، أما املقطع الثاني أي االلكترونية فهو يش

 3األداء والنشاط التجاري باستخدام الوسائط واألساليب االلكترونية في مقدمتها االنترنت.

ثــورة املعلومات ا التجــارة االلكترونيــة هــي التجــارة الــتي تــتم باســتخدام التقنيــات الــتي وفرته: التعريف الرابع

 4واالتصاالت وشبكة االنترنت عـبر التبـادل االلكـتروني للبيانـات متجـاوزة الزمـان واملكـان وتغطـي قطاعـات عديدة.

عرفته منظمة التجارة العاملية: انه مجموعة متكاملة من العمليات عقد الصفقات، بناء  التعريف الخامس:

 5توزيع، تسويق وبيع املنتجات االلكترونية.العالقات التجارية،  

 : من خالل التطرق إلى التعريفات السابقة يمكن صياغة التعريف التالي ملفهـوم التجـارة االلكترونيـة

هي مجموعة املبادالت التجارية التي تتم الكترونيا عبر شبكات االتصال في العالم حيـث يكـون فيهـا 

عمليـات بيـع وشـراء الخدمات بين األطراف املتعاملين عبر الوسيط االلكتروني بدال عن العالقات املباشرة بين 

 األطراف لتسهيل عبـئ التجـارة التقليدية.

  
نية وتأثيرها على تطوير أنظمة املعلومات املحاسبة، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير عطا اهللا عمر، تكنولوجيا شبكة االنترنت والتجارة االلكترو 1

 .45، ص2017شعبة محاسبة، جامعة باتنة، الجزائر، 
 .29، ص 2014أحمد بوراس، السعيد بريكة، أعمال الصيرفة االلكترونية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  2
 .29، ص 2015عامر إبراهيم قندليجي، التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها، دار املسيرة، عمان، 3
املصارف االلكترونية في تفعيل التجارة االلكترونية، مجلة الغزي للعلوم االقتصادية واإلدارية جامعة الكوفة صفاء تايه محمد، مدى مساهمة  4

 . 104، ص2017، 14، املجلد 1العراق، العدد
 .18، ص2010محمد عبد السين الطائي، التجارة االلكترونية املستقبل الواعد لألجيال القادمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  5
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 ومبادئ التجارة االلكترونية وأشكالها. ائصاملطلب الثاني: خص

مع التطور التكنولوجي واملعلوماتي أصبحت التجارة االلكترونية تحقق نموا غير مسبوق في نسب 

املبيعات السنوية. كما أنها تالحق ركب التطّور وتواكب التغيرات التكنولوجية؛ في محاولة منها لتوفير تجربة 

طرق، وفيما يلي سنتطرق الى خصائص ومبادئ وكذا اشكال التجارة  متكاملة للمستهلكين بأبسط ال

 االلكترونية.

 خصائص التجارة االلكترونية: .1

 1 هناك العديد من الخصائص التي تميز التجارة اإللكترونية عن التجارة التقليدية، وتتلخص فيمايلي:

وهـي تعـني أنها متاحـة في كـل مكـان وفي جميـع األوقـات فهـي تحـرر السـوق مـن مجـرد    خاصية كلية الوجود :-1.1

فالسـلعة ( إلى فضـاء السـوق  Market placeيسـمح للزبـون بالتسـوق )الـذي  كونـه مكانـا عاديـا ومعيـدا إلى الشـكل  

أو الخدمـة املعروضـة علـى االنترنـت ال تحتـاج إلى أن تسـتهدف سـوقا محـددا جغرافيـا بحـد ذاتـه بـل بـالعكس فان 

مل مع مستخدمي االنترنت من إنشـاء موقـع تجـاري علـى الشـبكة يسـمح ملؤسسـة صـغيرة باقتحام األسواق والتعا

 كل أنحاء العالم سواء كانوا مؤسسات أو أفراد.

تتيح تكنولوجيـا التجـارة االلكترونيـة للمعـامالت التجاريـة إمكانيـة تجـاوز الحـدود الدوليـة   الوصول العاملي :-2.1

 مـن املسـتفيدين والزبـائن الذينإلى ابعد ما يكون بطريقة فاعلة جـدا، حيـث يشـير الوصـول إلى العـدد الكلـي 

 2والحصول عليهم.  إستقطابهميمكن للتجارة االلكترونية  

تعد هذه الخاصية من الخصائص الغـير االعتياديـة املهمـة جـدا للتجـارة االلكترونيـة إذ أن   املعايير العاملية:-3.1

يقات التجارة االلكترونية تتصف بالعاملية حيث أنها تكـون مشـتركة بـين  املعايير التقنية لألنترنت للتعامل مع تطب

جميـع دول العـالم، باملقابـل فـان اغلـب تكنولوجيـا التجـارة التقليديـة تختلـف مـن دولـة إلى أخـرى، إذن عامليـة  

الـدخول إلى األسـواق وتقليص تكلفة   املعـايير التقنيـة للتجـارة االلكترونيـة أسـهمت بشـكل كبـير في تقلـيص تكـاليف

البحث عن املنتجات، فإيجاد سوق عالمي واحـد يـتم فيـه عـرض أسـعار وأصـناف املنتجـات، وتسـمح للزبـائن  

 3معرفـة، األسـعار، شـروط التوزيـع وغيرهـا مـن املعلومـات الهامـة ملنــتج محـدد في أي موقـع في العالم.

علـى قـدراتها  يقصـد بـه التوظيـف بـين عـدد الزبـائن الـذين تسـتطيع املؤسسـة الوصـول إلـيهم ومـدى اإلثـراء:-1.4

، ففي ظل التجارة التقليديـة نجـد محدوديـة املـوارد وقيـود التكلفـة يحتاجونهاتزويدهم بالخدمات واملعلومات التي  

تريـد املؤسسـة   الـذينبـين الوصـول واإلثـراء، حيـث انـه كلمـا زاد عـدد الزبـائن أدت إلى وجـود عالقـة عكسـية 

الوصول إليهم انخفض مستوى الخدمات واملعلومـات الـتي يمكنهـا تقـديمها إلـيهم؛ باملقابـل في ظـل تطبيقـات  

  
لكترونية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص محاسبة  صالح حميداتو ، تحديات املراجعة الخارجية في ظل بيئة التجارة اال 1

 6-5ص ،2016/2017وجباية، جامعة ورقلة، 
 مرجع وموضوع نفسهما.  2
 ا. مرجع وموضوع نفسهم 3
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يمكـن الوصـول إلـيهم وفي نفـس ين الذالتجـارة االلكترونيـة فقـد أصـبح بإمكـان املؤسسـة زيـادة عـدد الزبـائن 

 .1الوقت تقديم الخدمات واملعلومات الالزمة لهذا العدد

تســمح باالتصــال في اتجــاهين بــين التــاجر أنها : إن تكنولوجيــا التجــارة االلكترونيــة تفاعليــة إذ  التفاعليــة-1.5

للتعامــل بأسلوب  مشابها  مــع الزبــون بطريقــة  ( للتعامــل  Onlineوالزبــون، فالتفاعليــة تســمح بالتفاعــل الفــوري )

 2)وجها لوجه( لكن على نطاق عالمي وبشكل واسع.

ي السـوق ونوعيتهـا فاألنترنت يسـاهم : نقصـد بها كميـة املعلومـات املتاحـة للمشـاركين ف كثافـة املعلومـات-1.6

بشـكل كبـير في زيـادة كثافـة املعلومـات املتاحـة للمشـاركين في السـوق والزبـائن والتجـارة وغيرهـا مـن الجهـات ذات 

خزينها  العالقــة حيث أســهمت تطبيقــات التجــارة االلكترونيــة في تقلــيص تكلفــة جمــع البيانــات ومعالجتهــا وت

وتوصيلها، كذلك زادت في دقة هذه املعلومات وموثوقيتها، ففي ظل التجارة االلكترونيـة أصـبحت املعلومات 

 3أكثر غزارة ووجود واقل تكلفة وأعلى جودة.

بإستخدام  تتم أغلب تعامالت التجارة اإللكترونية عبر شبكة  التعامالت من غير املستندات الورقية :-7.1

البريد االلكـتروني وبالتـالي ينعـدم فيهـا تقريبـا وجـود املسـتندات الورقيـة حيـث يمكـن إتمـام صـفقة تجاريـة كاملـة 

بـدءا مـن التفـاوض علـى الشـراء والتعاقـد ودفـع قيمـة البضـاعة واسـتالمها الكترونيـا )في حالـة السـلع القابلـة 

مســتندات ورقيــة علــى اإلطــالق وهنــا تثــور مشــكالت جديــدة في إثبــات التعــامالت والعقود  للترقـيم( دون تبــادل

وتوثيق الحقوق وااللتزامات واثبات صحة التوقيعات والحفاظ على حقـوق امللكيـة الفكريـة واسـتالم وتسـليم  

لكترونيـا عـبر االنترنـت ومـن هنـا شــرعت منظمــات  األمـوال والبضـائع علـى أنها تـتم جميـع الخطـوات السـابقة إ

دوليــة وحكومــات متعــددة في وضــع قــانون خــاص بالتجــارة االلكترونيــة بصــيغ الصــفة القانونية على املحاورات 

 4االلكترونية والعقود االلكترونية والتوقيعات والنقود االلكترونية وغيرها.

 مبادئ التجارة االلكترونية: .2

 5لي:إن مفهوم التجارة االلكترونية كباقي املفاهيم تنطوي على مبادئ سنحاول ذكرها فيما ي

 أن تتم املشاركة في التجارة االلكترونية وفق قواعد السوق الحرة والشفافية والتنافس العادل. 

التجــارة االلكترونيــة، فالسياســات الحكوميــة الــتي تــؤثر فيهــا يجــب أن تــتم في إطــار تعــاون    تأكيــد عامليــة 

 وتنسيق دوليين.

  
 .6صالح حميداتو، مرجع سبق ذكره، ص  1
 مرجع وموضوع نفسهما.  2
 مرجع وموضوع نفسهما. 3
ع وآفاق التجارة االلكترونية في الوطن العربي، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية تخصص نقود مالية، جامعة حسيبة بن محمد تقرورت، واق 4

 .64- 63، ص 2005بوعلي الشلف، الجزائر، 
اخلة عمر اىقبال املشهداني، ابراهيم حويقل العبادي، التحديات التي تواجه مهنة املحاسبة واملراجعة في ظل عمليات التجارة االلكترونية، مد 5

  -عرض تجارب دولية-قدمت في امللتقى الدولي الرابع حول: عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارة االلكترونية في الجزائر

على  24/04/2021تاريخ االطالع  http://iefpedia.com/arab/?p=28839، متاح على املوقع 2011افريل  26/27املركز الجامعي خميس مليانة، يومي 

 .17:10الساعة 
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التقليديـة للتجـارة، وان   بالطريقةأن تعمل املعاملة الضريبية على تشجيع التجارة االلكترونية، مقارنة   

 ي التعامل.تبتعـد عن البيروقراطية ف

 حماية املستهلك والسيما فيما يتعلق بالخصوصية والسرية. 

 لقطاع الخاص في صياغة سياسات التجارة االلكترونية محليا ودوليا.مشاركة اتشجيع آلية   

 أن توفر للشركات وقطاع األعمال حرية االختيار والحماية للمستهلك. 

 التجارة االلكترونية:أشكال   .3

مفهـوم التجـارة االلكترونيـة يشـمل انجـاز مختلـف األعمـال عـن طريـق االنترنـت حيـث تشـمل أطـراف  إن اتسـاع 

التعامل لـيس فقـط علـى الشـركات واملسـتهلكين بـل ويضـاف إليهـا الحكومـة أيضـا حيـث تشـتمل علـى طائفـة واسـعة  

 1من األعمال التجارية وتبادل املعلومات. 

 (.Coppelويمكن توضيح هذا املفهوم الشديد االتساع باستعمال املصفوفة التي قدمها كوبل )

 يوضح مصفوفة كوبل  (Ⅰ.2الجدول رقم )

 (Cمستهلك ) (Bشركة ) (Gحكومة ) 

 G2G G2B G2C (Gحكومة )

 B2G B2B B2C (  Bشركة)

 C2G C2B C2C (Cمستهلك )

 .13، ص2010والنشـر، دمشـق سـوريا،  للطباعـةمصـطفى يوسـف كـافي، التجـارة االلكترونيـة، دار رسـالن  املصـدر:

 :  2ونالحظ من خالل الجدول السابق أن التجارة االلكترونية تتم من خالل تسعة أشكال وهي

(: ويقصد بها التعـامالت التجاريـة الـتي تـتم B2Bالتجارة االلكترونية بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية) •

ل البائعـة ومنظمـات األعمـال املشـتركة عـبر شـبكة االنترنـت بمعـنى آخـر هـي كـل  بـين منظمـات األعمـا 

 الصفقات )بيع وشراء( التي تتم بين الشركات.

(: وهــذا الشــكل أنتشــر بشــكل كبــير ويستخدم  B2Cالتجــارة االلكترونيــة بــين منشــأة تجاريــة ومســتهلك ) •

جات والخدمات عن طريـق الويـب مـن خـالل مراكـز التسـوق علـى االنترنـت  من قبل العميل لشراء املنت

وهـي تقـدم كافـة أنـواع السـلع والخـدمات، ويسـتخدم هـذا الشـكل مـن قبـل املنشـأة التجاريـة للوصول 

 إلى أسواق جديدة.

  
 .6مرجع سبق ذكره، ص   تو،صالح حميدا1
ماجيستير في العلوم التجارية، تخصص ادارة إستراتيجية، كلية العلوم االقتصادية صراع كريمة، واقع وافاق التجارة االلكترونية في الجزائر، مذكرة  2

 .17-14، ص2014والتجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران الجزائر، 
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تغطـي جميـع التعـامالت الـتي   (: وهـيB2Gالتجـارة االلكترونيـة بـين منشـأة تجاريـة واإلدارة الحكوميـة ) •

تـتم بـين وحـدات األعمـال واإلدارة الحكوميـة مـن خـالل عمليـة دفـع الضـرائب والرسـوم وغيرهـا بحيـث  

 يتم ذلك إلكترونيا.

 وهي مجمــوع التعــامالت التجاريــة الــتي تكون بين (:C2Cالتجــارة االلكترونيــة مــن مســتهلك إلى مســتهلك ) •

 املستهلكين وذلك باتخاذ االنترنت وسيطا اساسيا في هذه العملية التجارية.

(: وتشـير إلى تعـامالت التجـارة االلكترونيـة الـتي تـتم بـين C2Bالتعـامالت بـين املسـتهلكين والشـركات ) •

هلك الفـرد ببيـع منزل املسـتهلكين أفـراد بـائعين ومنظمـات أعمـال مشـترية ومثـال ذلـك عنـدما يقـوم املسـت

 يمتلكه من خالل االنترنت إلى منظمات أعمال.

(: ويمكـن أن تشـمل هـذه التعـامالت بـين  G2Gالتعـامالت فيمـا بـين األجهـزة الحكوميـة بعضـها الـبعض ) •

نى من األجهـزة الحكوميـة ولكنهـا يمكـن أن تشـمل أعمـاال ذات طـابع تجـاري، مثـال علـى ذلـك تـأجير مب

 وزارة الثقافة إلى وزارة الشباب والرياضة.

(: وتتمثـل في مبـادالت املعلومـات بـين الحكومـة G2Bالتعامالت بين األجهـزة الحكوميـة والشـركات ) •

والشــركات باســتخدام االنترنــت، كاملعلومــات الــتي ترســلها الحكومــة الخاصــة بالضــرائب والجمــارك إلى  

 ت.الشركا 

: يتمثــل في الخــدمات االلكترونيــة الــتي تقدمها G2Cالتعــامالت بــين األجهــزة الحكوميــة واملســتهلكين )) •

 الحكومة لألفراد كاستخراج بطاقات الهوية وغيرها.

رسوم  ( مثـل قيـام األفـراد بسـداد الضـرائب أو الC2Gالتعـامالت مـن املسـتهلكين إلى األجهـزة الحكوميـة ) •

 للحكومة عن طريق االنترنت.

 املطلب الثالث: مزايا وعيوب التجارة االلكترونية.

بالرغم من وجود العديد من مميزات التجارة اإللكترونية، لكن هناك الكثير من القضايا التي ال تزال 

ت فيها غير محسومة بشكل نهائي، بسبب محدودية تجربة التجارة اإللكترونية وقصر املدة التي استخدم

وخصوًصا باملواضيع املتعلقة بمسألة التكلفة واملنافسة فيما يلي سنقوم بإعطاء ملحة عن بعض العيوب واملزايا 

 لهذه األخيرة.

 :مزايا التجارة االلكترونية .1

االتصــال )االنترنت( للتجــارة االلكترونيــة عــدة مزايــا ويرجــع ذلــك إلى حداثــة املوضــوع ونتيجــة اكتشــاف شــبكات 

والتطور التكنولوجي الحاصل في العالم مـا سـاعد في تبـني موضـوع التجـارة االلكترونيـة ونلخـص فيمـا يلـي أهم  

 1 مزايا التجارة االلكترونية:

  
 .105صفا تايه محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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الحــدود أمــام   فتحتحليــة فالصــفة العامليــة لهــا تعــد التجــارة وســيلة فعالــة لتوســيع نطــاق األســواق امل •

دخــول األسواق التجارية وتحول العالم إلى سوق مفتوح أمام الزبائن دون النظر إلى املوقع الجغرافي 

 للبائع واملشتري.

ها تقلـل خفـض تكلفـة العمليـات بتحسـين التنسـيق واالتصـاالت في التصـنيع واملبيعـات والتوزيـع كمـا ان •

 من تكاليف املراسالت البريدية، اإلعالن، التوزيع، التصميم.

الجهد والوقت إذ أن فتح األسواق االلكترونية بشـكل دائـم يسـمح للمشـترك بممارسـة   توفير سهولة  •

 أيام في األسبوع ومن أي مكان.  7ساعة في اليوم و  24أنشـطة التجارة االلكترونية ملدة  

 توافر املعلومات: يعود الفضل فيها إلى انتشار االنترنت في كل دول العالم.السهولة في   •

 .توافر العديد من البدائل •

ازدياد املنافسة السعرية: يسـتطيع الزبـون الوصـول إلى أفضـل األسـعار مـن خـالل التجـارة االلكترونيـة  •

 أسعارها املتاحة.  وذلـك من خالل توافر معلومات مفصلة على املنتوجات املختلفة وعن

توافر االنترنت ييهئ اتصاالت مباشرة تفاعلية مما يتـيح للشـركات املوجـودة في السـوق   إننيل رضا الزبون:   •

علـى استفسـارات الزبـائن بسـرعة، ممـا يـوفر خـدمات  لإلجابةااللكـتروني االسـتفادة مـن هـذه املميـزات 

 1أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.

 عيوب التجارة االلكترونية: .2

ويعـود ذلـك للسـبب الرئيسـي وهي مخاطر   لهاسـلبيات هنـاك أيضا كمـا أن هنـاك منـافع للتجـارة االلكترونيـة، 

 2 متعلقة باستعمال االنترنت وشبكة االتصال ويمكن عرض عيوب التجارة االلكترونية فيما يلي:

 تكاليف سلع وخدمات لم يقم بشرائها.أصحابها  سرعة تزييف البطاقات االئتمانية يؤدي إلى تحمل   •

غيــاب التعامــل الــورقي في التجــارة االلكترونيــة يهــدد مصــالح العمــالء والشــركات والبنــوك نتيجــة إمكانيــة   •

 نات أو تالعب بالفواتير واملستندات عند الطلب.حدوث تزييف بالبيا

صعوبة التحقق مـن هويـة املتعـاملين في التجـارة االلكترونيـة نظـرا لغيـاب العالقـة املباشـرة بـين العمـالء،  •

 فقـد يتم إبرام عقد بين بائع ومشتري يبعد عنه آالف األميال ويختلف عنه في الوقت الزمني.

 ممنوعة االستعمال في األسواق املحلية.استيراد سلع   •

 حدوث اختراقات في شبكة االنترنت يؤدي إلى فضح أسرار العمالء، البنوك، والشركات. •

 

  
 .105فا تايه محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص1
 .26-25صراع كريمة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :خالصة

تلعب مهنة تدقيق الحسابات كغيرها من املهن الحرة دورا كبيرا إتجاه العديد من األطراف، من خالل 

واملصداقية على القوائم املالية التي أفصحت عنها األنظمة املحاسبية، وكذا مهمتها املتمثلة في إضفاء التقه 

 املمارسات واملبادالت التجارية بين مختلف األعوان اإلقتصديين.

حيث يقوم محافظ الحسابات بمهمة فحص الحسابات والقواعد املالية بقصد التحقق من تطبيق 

سليمة ومتجانسة، فالغرض من قيامه بهذه املهمة هو إعداد تقرير املبادئ واملعايير املهنية واإلجراءات بطريقة 

 يتضمن رأيه املنهي حول القوائم املالية املعدة ليوضع هذا التقرير تحت تصرف مستخدمي هذه القوائم.

ومع تطور العالم خالل األونة األخيرة أصبح هناك غزو للعديد من املستجدات في جميع مجاالت   

والتجارة بصفة خاصة، أدى الى ضهور ما يعرف بالتجارة االلكترونية التي أصبحت ضرورة األعمال بصفة عامة  

حتمية في الوقت الراهن لكل من يريد الدخول لعالم التجارة، وهذا ما أدى الى ضرورة ولوج التدقيق الى شبكات 

وجيا املعلومات  املعلوماتية فقد أصبحت ميزة للعالم املعاصر، فال حصر للمستجدات املتعلقة بتكنول

 اإللكترونية.

 

 

 



 
: ثانيالفصل ال  

أثر التجارة اإللكترونية على 

 تدقيق الحسابات 
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 تمهيد:

املتطلبـات  ، لقد كان للتجارة اإللكترونية أثرا على عملية التدقيق املحاسبي، ولذلك توجب توفر جملة من

علميـة التي يجـب علـى املدقق اإلملـام بهـا عنـد التدقيق في بيئـة التجـارة االلكترونيـة، حـيث من ضروري أن يكـون املدقق 

علميا ملباشرة العمل في هذه البيئة، كما يتوجب عليه ايضا التعـرف علـى املخـاطر املواجهـة للمهنـة في ظل  مؤهال 

 املعامالت االلكترونية وأدلة اإلثبات االلكترونية وكيفية اعتمادها.

  ـيهم االسـتعانة وفي ظـل افتقـاد مدققي الحسـابات في الجزائـر إلى تكـوينهم في تكنولوجيـا املعلومـات، وجـب عل

بخـبراء في هـذا املجال كمسـاعدين في عمليـة التدقيق لـإلدالء بخـبراتهم املهنيـة وتقـديمها للمدققين حـتى يتمكنـوا مـن  

 مدققة عمليات الشركات الناشطة في التجارة االلكترونية.

 ومما سبق يمكن التطرق في هذا الفصل إلى ثالث مباحث كآالتي:

 عالقة التجارة االلكترونية بالتدقيق.املبحث األول:   

 املبحث الثاني: آليات تطبيق التدقيق على بيئة التجارة االلكترونية. 

 املبحث الثالث: جودة تدقيق الحسابات من خالل األنظمة اإللكترونية. 
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 املبحث األول: عالقة التجارة االلكترونية بالتدقيق.

التعرف على املتطلبات العلمية الـتي يجـب علـى املدقق الوفـاء ـبها، وإبـراز املخـاطر  الهدف من هذا املبحث هو 

املواجهة ملهنـة التدقيق في ظل بيئة التجارة اإللكترونية، وأدلـة اإلثبـات اإللكترونيـة وكيفيـة اعتمادهـا مـن قبـل املدقق  

 )التجارة االلكترونية(.1013بيان ممارسة التدقيق الدولي  في تنفيـذ برنـامج التدقيق، مـع عرض مفصل ألهم ما جاء به

 املطلب األول: املتطلبات العلمية ملدقق الحسابات في ظل التجارة االلكترونية:

يتطلـب علـى مدقق الحسـابات حصوله على التأهيل العلمي في تقنيـات املعلومـات واإلتصال لـدى العمـل في 

 1ك من خالل ما يلي:االلكترونية وذل بيئـة التجـارة

 ضرورة التزود باملعرفة التقنية: .1

 لكـي يواكـب مدقق الحسـابات التغـيرات الجوهريـة في بيئـة األعمـال الجديـدة في ظـل التجـارة االلكترونيـة أصـبح

 السريع في مجال التجارة االلكترونية وهي:إلزاما عليه اإلملام باملفاهيم الحديثة املترابطة مع التطور  

 التواقيع االلكترونية الرقمية. 

 اتفاقيات تبادل البيانات.. 

 عمليات إلكترونية أمنة. 

 الترخيص االلكتروني. 

 البنية التحتية ملفاهيم الخصوصية العمومية. 

 رموز العمليات. 

 البطاقات الكية. 

 النقد االلكتروني. 

 نقطة البيع. 

 أخرى مستحدثة.أية رموز   

كما يتو جب أن يكون على علم ودراية بالتطورات التكنولوجية الحديثـة في املجتمـع ويواكبها وان يسـتفيد مـن تلـك 

 في تطوير أدائه وتحسينه حتى يقدم خدمة ذات جودة عالية ومن أهم تلك التطورات واملفاهيم ما يلي: التغـيرات

 . املعلومات   التشغيل االلكتروني للبيانات وصناعة 

 .استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية في اختيار وتقويم العينة 

  
 .23صالح حميداتو ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 الجودة الشاملة لخدمة ومراقبة الحسابات. 

 االستفادة من شبكات املعلومات العاملية واإلقليمية في توصيل املعلومات 

 :الدخول في دورات تدريبية متخصصة .2

ريبية في تقنيات املعلومات وذلك من أجل: يتوجب على مدقق الحسابات الدخول في دورات تد

1 

 استخدام تقنيات املعلومات في مراقبة الحسابات.التعرف على مجاالت   

التعـرف علـى كيفيـة اسـتخدام الـبرامج الخاصـة بتدقيق الحسـابات التي يمكن أن يعـدها مدقق  

 الحسـابات أو الزبـون أو البرامج الجاهزة ألغراض التدقيق.

ات ومـا ينـتج عنهـا مـن ظهـور خـدمات  التعرف على مجـاالت التطـوير مهنـة التدقيق في بيئـة تقنيـات املعلومـ  

 جديدة يمكن أن يقوم بها مدقق الحسابات.

 مواصلة التعليم املستمر: .3

  يتوجــب علــى مدقق الحســابات مواصــلة التعلــيم املســتمر فيمــا يتعلــق باســتخدام تقنيــات املعلومــات في 

 ى أهـم التطــورات الـتي تحصـل في هـذا املجال ولكـي ال يكــون مجـاالت املحاسـبة والتدقيق في ســبيل التعـرف علـ

 2املدقق بمعزل عنها أي يعني ال يجهلها.

 املطلب الثاني: مخاطر مهنة التدقيق وأدلة اإلثبات في ظل التجارة االلكترونية:

ملدقق أخـذها في االعتبـار سـواء عنـد اختيـار  تعـد مخـاطر التدقيق مـن العوامـل الهامـة الـتي يتعـين علـى ا

عميـل أو عنـد تخطـيط عمليـة التدقيق أو عنـد تصـميم إجـراءات وكـذلك عنـد تجميـع األدلـة وتقييمهـا وتكمـن  

 هذه املخاطر في أن يبدي املدقق رأيا غير سليم وعلى املدقق أن يتفادى الوقوع في تلك املخاطر. 

 هنة التدقيق في ظل التجارة االلكترونية:املخاطر املواجهة مل .1

بعنـوان )تقـدير املخـاطر والوقايـة الداخليـة( بأنها املخـاطر الـتي تـؤدي  400عرفها معيار التدقيق الدولي رقم 

 3إلى قيـام املدقق بـإجراء غـير مناسـب عنـدما تكـون البيانـات املاليـة خاطئـة بشكل جوهري.

 

 

  
ة، جامعة املوصل،  زياد الهاشم السقا، ناظم حسين رشيد، متطلبات تدقيق عمليات التجارة االلكترونية في ظل معايير التدقيق، مجلة الدراسة املحاسبية مالي  1

 .8، ص2012، سنة 3، الفصل 20، العدد 7املجلد 
 مرجع وموضوع نفسهما. 2
دراسة ميدانية في اليمن، أطروحة دكتورة في املحاسبة، تخصص محاسبة و جباية، –أثر التجارة االلكترونية على املراجعة  مر العمودي،أحمد عبد اهللا ع 3

 .72، ص2006جامعة دمشق، سنة 
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 ونستعرض فيما يلي أهم هذه املخاطر:

أخطــاء ماديــة أو أخطــاء الخطــر املــوروث تتــأثر  : هــي عبــارة عــن املخـــاطر املوروثـــة )املستأصـــلة( .1.1

بالخصـائص الفريـدة لطبيعـة أعمـال املؤسسـة والصـناعة الـتي تعمـل بهـا فضـال عـن طبيعـة نظـام  

 1التشـغيل املطبـق فيها.

هـي مخـاطر احتماليـة، يمكن ان تفشـل هذه النشـاطات في منـع أو  : إن مخـاطر الرقابـةمخــاطر الرقابة .1.2

كشـف األخطـاء املاديـة في الكشـوفات املاليـة، وإن املدقق ال يسـتطيع أن يـدير هـذه املخـاطر ولكنـه يسـتطيع فقط 

ي تقيـيم املخـاطر ملنع  أن يقيم نظام الرقابة الداخلية ويقيم احتمالية فشله، حيث تبـدأ مهمـة املدقق الخـارجي ف

 2وكشف وتصحيح األخطاء املحتملة واالحتياالت.

 : وهــي املخــاطر الــتي تنشــأ عــن عجــز إجــراءات التحقــق الــتي يطبقهــا املدقق فيمخـــاطر االكتشـــاف .1.3

 ملعامالت، وهي مخاطر ناتجـة عـن فشـل إجـراءات التدقيقاكتشاف تحريفات في أرصدة الحسابات أو في فئات ا

الخارجي في توليد أدلة عن أخطاء ملموسة شرط أنها قد دخلـت في نظـام املحاسـبة والـتي يمنعهـا أو يكشـف عنهـا 

 3أو يصححها جهاز الرقابة الداخلية.

 ويمكن تلخيص مخاطر التدقيق في الجدول التالي:

 ( مخاطر التدقيقⅢ.1جدول رقم )

 املصدر الطبيعة املخاطر

قــد تــؤدي البيانــات املاليــة إلى أخطــاء   مخــــــاطر املوروثة ومخــــــاطر الرقابة

 جوهرية

 أهــــــداف /عمليــــــات املؤسســــــة 

 وتصــميم /تنفيــذ اإلدارة ألنظمـــة

 الرقابة الداخلية.

قــد يخفــق املدقق في كشــف األخطــاء   مخاطر االكتشاف 

 الجوهرية في البيانات املالية

 طبيعة ومدى اإلجـراءات الـتي قـام 

 املدقق بتأديتها.

 Guide to Using ISAs in the Audits of Small and mediam sized Entilies , thard Edition , Volume 1 –core cocepts ,2011 , p3املصدر: 

ويتبـين لنـا مـن خـالل الجـدول السـابق أن املخـاطر املوروثـة ومخـاطر الرقابـة عكـس مخـاطر االكتشـاف،  

 دلة التي تدير عملية االكتشاف.يكون املدقق هو املسؤول عن أداء عملية جمع األ  حيـث

 تقيـيم مخـاطر األخطـاء الجوهريـة وحصـر  –وعمومـا لتقليـل مـن مسـتوى مخـاطر التدقيق يجـب علـى املدقق  

مخاطر االكتشاف، ويمكن تحقيق ذلك من خـالل أداء اإلجـراءات التدقيق الـتي تسـتوجب تحويل هذه املخاطر 

  
 .72أحمد عبد اهللا عمر العمودي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .26صالح حميداتو، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .92، ص2004أسواق املال، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية،  عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته، املراجعة االلكترونية في3
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الجوهريــة علــى كــل مــن مســتوى البيانــات املاليــة ومســتوى التوكيــد لفئــات املعــامالت    ألخطـاء  إلى املخـاطر املقيمـة

 وأرصــدة الحســابات واإلفصاحات.

 أدلة اإلثبات في ظل التجارة االلكترونية: .2

نقلهـا ومعالجتهـا  : هـي عبـارة عـن معلومـات تم إنشـاؤها و املقصود بأدلة اإلثبات في بيئة التجارة االلكترونية .2.1

وتسـجيلها وحفظهـا في صـورة إلكترونيـة ويعتمـد عليهـا املدقق في دعـم الـرأي الـذي يتوصـل إليـه في تقريـر 

التدقيق النهـائي. وهـذه املعلومـات ال يمكـن الحصـول عليهـا إال مـن خـالل اسـتخدام معـدات وتقنيـات مناسـبة  

أدلـة اإلثبـات علـى السـجالت املحاسـبية واملسـتندات األوليـة مثـل العقـود   مثـل أجهـزة الكمبيوتر، وتشمل

االلكترونيـة والوثـائق املتعلقـة بـالفوترة والتجهيـزات والـدفع واملصـادقات االلكترونيـة فقـد تكـون في شـكل 

 1نـص أو صـوت أو شـكل أو فيديو.. الخ 

عنـد تحديـد كفايـة ومالئمـة أدلـة اإلثبـات االلكترونيـة  لكترونيـة :إمكانية االعتماد علـى أدلـة اإلثبـات اإل .2.2

الـتي تم جمعهـا بغـرض مسـاعدة املدقق في إبـداء الـرأي الفـني في القـوائم املاليـة ، يجـب علـيه أن يأخـذ في 

د مـدى الكفايـة املالئمـة اعتبـاره املخـاطر املصـاحبة السـتخدام هـذا النـوع مـن األدلـة حيـث ال يمكـن تحديـ

مـن خـالل عمليـة الفحــص لــدليل اإلثبــات اإللكــتروني ، كمــا هــو الحــال في دليــل اإلثبــات الــورقي ، فطباعــة  

مخرجــات املعلومــات االلكترونيـة أو قراءـتها مـن علـى الشاشـة مـا هـو إال صـيغة واحـدة وال يمكـن أن تعطـي  

علـى منشـئ املعلومـة أو صـالحيتها كمـا ال يمكـن أن تؤكـد اكتمـال أو شموليـة املعلومـات وبالتـالي يجـب    داللـة

علـى املدقق أن يتأكـد من أن أنظمة الرقابة والتقنيات املتعلقة بإنشاء ومعالجة ونقل وحفـظ املعلومـات  

 2االلكترونيـة كافيـة حـتى يمكـن ضـمان مصداقية املعلومات.

 وفي ظـل اعتمـاد أدلـة اإلثبـات االلكترونيـة مـن طـرف املدقق تجـدر اإلشـارة إلى أن هنـاك مشـاكل تتعلـق بهذه 

 3في:األدلة وتتمثل  

 طبيعة املعالجة داخل نظام املعلومات االلكترونية. 

 ألدلة اإللكترونية لفترة زمنية قصيرة.االحتفاظ با 

 غياب أو ضعف نظم الرقابة الداخلية. 

 عدم توافر مستندات ورقية في بعض مراحل النظام اإللكتروني. 

 التأهيل العلمي والعملي للمدقق. 

  
 .  11:59على الساعة   22/05/2021تاريخ التصفح     evidence.html-audit-https://www.almohasb1.com/2009/08/electronicمتاح على املوقع:    1
 .11:59على الساعة  22/05/2021تاريخ التصفح  evidence.html-audit-https://www.almohasb1.com/2009/08/electronicمتاح على املوقع:   2

ية  عيس ى الزين، احمد قايد نور الدين، مدى قدرة محافظ الحسابات على املراجعة في ظل نظم املعلومات االلكترونية، مجلة الدراسات االقتصاد 3

 .70-69، ص2017، الجزء االول، جامعة الوادي، 10واملالية، العدد 

https://www.almohasb1.com/2009/08/electronic-audit-evidence.html%20%20تاريخ%20التصفح%2022/05/2021%20على%20الساعة%2011:59
https://www.almohasb1.com/2009/08/electronic-audit-evidence.html%20%20تاريخ%20التصفح%2022/05/2021%20على%20الساعة%2011:59
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 ارتفاع تكلفة استخدام األساليب اإللكترونية في التدقيق. 

 االعتماد على الحكم الشخص ي للمدقق. 

 : ـة اإلثبـات االلكترونيـةخصـائص أدل .3

ضـرورة أن تتوفر في ادلة االثبات الخصائص  AICPAلقـد حـدد مجمـع املحاسـبين القـانونين األمـريكيين 

 1التالية:

 : ليكون املستند اإللكتروني صالحا كدليل إثبات يجب أن تتوفر فيه ما يلي:الصالحية .3.1

يكون موقعا أسس باملستند الورقي، إال أن التوقيـع يكـون إلكترونيـا، ويقصـد بـالتوقيع اإللكـتروني " أن   ✓

مجموعة من الحروف، أو الرموز، أو اإلشارات ذات طابع منفرد يسـمح بـالتحقق مـن شخصـية مرسـل  

 املستند ويميزه عن غيره".

بصـمة اإللكترونيـة، ويقصـد بهـا رقـم البريـد الـذي يحملـه تتزايـد صـالحية املسـتند اإللكـتروني بوجـود ال ✓

 املستند املرسل عن طريق شبكة املعلومات الدولية والذي يحدد عنوان مرسل املستند.

لكــي يكــون املســتند اإللكــتروني صــالحا يجــب أن تكــون الكتابــة بالشــكل الــذي يســمح بالتحديــد الواضــح  ✓

املعاملــة التجاريــة، كمــا يجــب حفــظ الكتابــة اإللكترونيــة بالشــروط والظــروف الــتي تضمن  ألطــراف

 سالمتها وبقائها دون تحريف أو تعديل.

وعليه فإن صالحية املستند اإللكتروني تعتمد على درجة االقتناع به، وأن يكون مـرتبط باملوضـوع قيـد  ✓

أو أكثــر لــنفس النتيجــة أو الــرأي مــن خــالل اســتخدام نفــس املســتند  التــدقيق، وأن يصــل شــخص 

 اإللكتروني.

يقصـد باالكتمـال أن تكـون كافـة املسـتندات االلكترونيـة الصـالحة كافيـة لتكـوين وإبـداء الـرأي  االكتمـال: .3.2

افيـة، وعـدم كفايـة أدلـة اإلثبـات يعـرض  فقـد يحـدث أن تكـون املسـتندات املتـوفرة صـالحة، لكنهـا غـير ك

املدقق للمســاءلة القانونيــة باعتبارهــا دليــل علــى إهمالــه في ممارســة مهنتــه، فأدلــة اإلثبــات تعطــي أســاس  

ات منطقـي لتكـوين رأي موضـوعي، بمعـنى وجـود معلومـات قويـة بصـورة كافيـة إذا كانـت مؤيـدة بأدلـة إثبـ

 كافية.

: ويقصـد بـه تحديـد الفـترة الزمنيـة الـتي يـتم مـن خاللهـا الحصـول علـى أدلـة اإلثبـات في التوثيـق املناسـب .3.3

 التعامالت االلكترونية وهو األمر الذي يكتس ي أهمية خاصة في ظل تحقيق الصالحية واالكتمال. 

 

 

 

  
 .30صالح حميداتو، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 جارة االلكترونية.للت  -  ISA  1013املطلب الثالث: بيان التدقيق الدولي  

( حيث كان يهدف إلى IFACمــن قبــل االتحــاد الــدولي للمحاســبين القــانونين ) 2002اصــدر البيــان في مــارس 

مساعدة املدققين وتعزيز ممارستهم الجيدة، عند قيامهم بفحـص نشـاط تقـوم بـه املنظمـة )املؤسسـة( عـن طريــق  

 شــبكة االنترنيــت.

 :ISA  1013محتوى بيان التدقيق الدولي   .1

كــذلك حــدد البيان ضــرورة دراســة بيئــة الرقابــة الداخليــة و اإلملــام باألنظمــة والقــوانين، وسياسات أمن  

ة، املعلومات وسـالمة التوقيـع و التسـجيل االلكـتروني، وحـدد هـذا البيـان املخـاطر املتعلقـة بالتجارة االلكتروني

وصنفها إلى مخاطر خسارة سالمة تكامـل العمليـة ، والـتي يمكـن مضـاعفتها مـن خـالل فقـدان مســار التــدقيق ،  

ومخــاطر أمنيــة الخــتراق التجــارة االلكترونيــة، وعــدم االلتــزام باملتطلبــات الضــريبية و القانونيــة و التطبيقيــة،  

تكاليف –علــى ســبيل املثــال  –ـة أو تحطمهــا، وأخطــاء في السياســات املحاســبية املرتبطــة وفشــل البينيــة التحتيـ

 1تطوير املوقع على شبكة االنترنت أو سوء فهم االتفاقيات املعقدة .

 سندرج فيما يلي أهم األمور التكنولوجيـة الواجـب علـى املدقق فهمهـا جيـدا عنـد إدراكـه ألثارهـا التقنيـة علـى 

 2عملية التدقيق:

املخـاطر املحتملـة للوحـدة محـل التدقيق، اسـتخدامها االنترنـت في التجـارة االلكترونيـة وبيـان مـدى   ✓

 كانية مراقبة هذه املخاطر.كفـاءة نظام الرقابة الداخلية املعتمد وإم

التعرف على مدى تأثير تكنولوجيا املعلومات على استقاللية الوحدة محل التدقيق، ومـدى اسـتمراريتها  ✓

 في تأدية أنشطتها.

 إمكانية التعرف على إجراءات التدقيق في ظل تلك البيئة التكنولوجية وتقييم أدلة اإلثبات فيها. ✓

 ة الرقابة الداخلية.بيان ضرورة دراسة املدقق لبيئ ✓

ضـرورة إملـام مدقق الحسـابات باألنظمـة والقـوانين وسياسـات إصـدار املعلومـات والضـوابط األمنيـة   ✓

املطلوبـة عند تنفيذه ملهامه )التأكيد من التسجيل االلكتروني وإرسال املصادقات، وسالمة التوقيع 

 االلكتروني(.

 

 

  
حوث والدارسات االنسانية، العدد الثاني،  كريمة الجوهر واخرون، أثر مخاطر استخدام التكنولوجيا في جودة عمل املدقق الخارجي، مجلة الزرقاء للب  1

 . 20، ص2002املجلد العاشر، 
تكنولوجيا املعلومات، أطروحة دكتوراه في فلسفة املحاسبة، جامعة سانت كلمنتس منهل مجيد أحمد، إعادة هندسة مهنة مراقبة الحسابات في إطار    2

 .156، ص 2011العاملية، مكتب املوصل العراق، 
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 ق على بيئة التجارة االلكترونية.املبحث الثاني: آليات تطبيق التدقي

تطرقنا في هذا املبحث الى متطلبات التدقيق في ظل بيئة التجارة االلكترونية، مع ابراز معاير الدولية 

للتدقيق ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات وكذا التحديات واملشاكل التي فرضها اإلفصاح االلكتروني على مهنة 

 التدقيق.

 ت التدقيق في بيئة التجارة االلكترونية.املطلب األول: متطلبا

  إن تدقيق عمليــات التجــارة االلكترونيــة تتطلــب مــن مدقق الحســابات أن يأخــذ في االعتبــار مجموعــة مــن 

 املتطلبات، والتي تضمن سيرورة البرنامج العملي لعملية التدقيق.

ظل بيئة التجارة اإللكترونية على املؤسسة التوفر على  في متطلبات التدقيق في بيئة التجارة اإللكترونية: .1

 مجموعة من املتطلبات تجعل من عملية تدقيق الحسابات عملية مجربة وتتمثل هذه املتطلبات فيمايلي: 

 معرفة طبيعة عمل املؤسسة: .1.1

الحسـابات أن يحصـل  )معرفة طبيعـة عمـل املؤسسة( علـى مدقق 310كما جاء في املعيار التدقيق الدولي 

علـى معرفـة كافيـة عـن نشـاط املؤسسة لتمكينـه مـن تحديـد وفهـم األحـداث والعمليـات واملمارسـات الـتي قـد 

يكـون لهـا أثـر علـى التقـارير املاليـة أو علـى تقريـر التدقيق، كمـا أنـه مـن الواضـح أن نمـو التجـارة االلكترونيـة ذو أثـر 

 1ى بيئـة األعمال هـام علـ 

 ضرورة توافر مهارات خاصة للمدققين: .1.2

)االســتفادة مــن عمــل الخبــير( أنــه عنــدما يكــون لنشــاط التجــارة  620ق الــدولي كمــا أشــار معيــار التدقي

االلكترونية تأثير هام على نشاط املؤسسة وأعمالها، فإن مدقق الحسابات قد يكون بحاجة إلى مهـارات لكـي 

وحــدود اإلجابــات الــتي يحصــل عليهــا مــن هــذه   يكـون قادرا علــى القيــام باستفســارات مناســبة، ولكــي يــتفهم آثــار 

االستفسارات. فعلى سـبيل املثـال، يجـب أن يكـون مدقق الحسـابات قـادرا على تقرير مدى دقة اجراءات األمن  

 2والحماية لتكنولوجيا املعلومات، البيئة األساسية لها، ووسائل الرقابة الداخلية.

 ستعانة بعمل خبير:اال  .1.3

إذا لم يكـن لـدى مدقق الحسـابات الفهـم الكـافي لبيئـة التجـارة االلكترونيـة، فإنـه يمكنـه االسـتعانة بخبـير، 

سـواء كـان الخبـير موظـف لـدى املدقق أو موظـف لـدى املؤسسـة، أو قـد يكـون خـارجي يـتم االتفـاق معـه لـإلدالء 

 .  3بخبرة في موضوع معين

 

  
سبة، إبراهيم محمد عبد الكريم الطحان، إطار مقترح لتطوير تقرير مراقب الحسابات في ظل بيئة التجارة االلكترونية، رسالة ماجستير في املحا  1

 .69، ص 2010تخصص املراجعة، جامعة طنطا، مصر، 
 مرجع وموضوع نفسهما. 2
 مرجع وموضوع نفسهما.. 3
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 تقييم املخاطر والرقابة الداخلية: .1.4

)تقـدير املخـاطر والرقابـة الداخليـة( علـى مدقق الحسـابات أن يحصـل  400كمـا جـاء في املعيـار التدقيق الـدولي  

اتها، وذلـك بغـرض  علـى فهـم كـاف للنظـام املحاسـبي ولهيكـل الرقابـة الداخليـة، وعلـى مخـاطر التدقيق ومكون

التخطـيط لعمليـة التدقيق، وبالتـالي فإنـه مـن طبيعـة نشـاط التجـارة االلكترونيـة أن يكــون هنـاك درجـة عاليـة  

 1مـن األخطار الالزمة بالنسبة للحسابات أو العمليات التي يتضمنها نشاط التجارة االلكترونية.

 أدلة اإلثبات في التدقيق:  .1.5

)أدلة اإلثبات( يتطلب من مدقق الحسابات أن يحصـل علـى أدلـة إثبـات  500وفق ملعيار التدقيق الدولي 

  كافية ومالئمة لكي يستطيع أن يخرج باستنتاجات معقولة، لتكون األساس الذي يبني عليـه رأيـه املهـني )وهـو مـا 

 2ملبحث السابق، املطلب الثاني(.تطرقنا إليه في ا

 :إجراءات التدقيق التحليلي .1.6

يعــد التدقيق التحليلي مــن أكثــر األدوات املســتخدمة مــن قبــل املدقق وذلــك لكونه يســاعد في تحديــد 

التكـاليف وبالتـالي يسـتطيع املدقق تحقيـق الكفـاءة في وتشـخيص املشـاكل املحتملـة والهامـة نسـبيا، وذلـك بأقـل  

أداء عمليـة التدقيق. ونظـرا ألهميـة هـذا األسـلوب وانتشـار اسـتخدامه في عمليـات التدقيق، تم تنـاول هـذا 

 3)اإلجراءات التحليلية( وذلك لغرض تحليل النسب واملؤشرات املهمة.520املوضـوع في املعيار الدولي رقم  

 تدقيق نظم املعلومات املحاسبية ألنشطة التجارة االلكترونية: .1.7

 نظــم املعلومــات املحاســبية للشــركات الناشــطة في التجــارة االلكترونيــة هــو تدقيق إن الهــدف مــن تدقيق

وتقيـيم هيكـل الرقابـة الداخليـة ـبها، والـتي تـوفر الحمايـة لنظـام التـداول اإللكـتروني للبيانـات الـذي يطبـق في 

مدقق الحســابات في شــركات التجــارة االلكترونيــة ســوف يجــد نفســه  مجـاالت التجــارة االلكترونيــة، ولــذلك فــإن  

 4بالضــرورة مطالبا تدقيق نظم املعلومات املحاسبية كأحد إجراءات تدقيق صفقات التجارة االلكترونية.

 األهمية النسبية في التدقيق: .1.8

معايير املحاسبة الدولية األهمية النسبية بما يلـي: تكـون املعلومـات ذات أهميـة نسـبية إذا  قد عرفت لجنة

كـان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يؤثر على القـرارات االقتصـادية ملسـتخدمي املعلومـات وتعتمـد األهميـة  

 5تقديمه بصورة خاطئة.  النسـبية علـى حجم البند أو الخطأ املكرر في الظروف الخاصة بحذفه أو 

 

  
 . 70سق ذكره، ص إبراهيم محمد عبد الكريم الطحان، مرجع 1
 مرجع وموضوع نفسهما.2
 02:00على الساعة  06/2021/ 23تاريخ االطالع  https://sqarra.wordpress.com/audit2Lمتاح على ملوقع  3
 . 71إبراهيم محمد عبد الكريم الطحان، مرجع نفسه، ص 4
 .11:51على الساعة  24/05/2021تاريخ االطالع  auditing.html-https://www.almohasb1.com/2010/12/materialityمتاح على املوقع 5
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 رارية:فرض االستم .1.9

أحد الفـروض املحاسـبية الـتي تعـد علـى أساسـها القـوائم املاليـة، حيـث ينظـر بموجبـه علـى أن املؤسسة  

بمزاولـة نشـاطها في املسـتقبل املنظـور دون أن يكـون لـديها هـدف أو حاجـة للتصـفية أو التوقـف، إذ  مسـتمرة

تطبيـق املؤسسة لفـرض االسـتمرارية عنـد تنفيـذ إجـراءات التدقيق مدقق الحسـابات مراعـاة ومالئمـة    يتطلـب مـن

 1في بيئـة التجـارة االلكترونية.

 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات املالية: .2

علـى   )مراعـاة القـوانين واألنظمـة عنـد تـدقيق البيانـات املاليـة( يجـب250كمـا جـاء في املعيـار التدقيق الـدولي  

ـى هـذا تـبرز عـدد مدقق الحسـابات أن يراعـى التـزام املؤسسة محـل التدقيق بـالقوانين واللـوائح ذات الصـلة، وعل

مـن املسـائل القانونيـة املتعلقـة بالتجـارة االلكترونيـة والتي لم تحـل بعـد، حيـث لم يتـوافر حـتى اآلن إطـار قـانوني  

 2شامل للتجارة الدولية اإللكترونية.

 التدقيق ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات.املطلب الثاني: معايير  

 قبل الخوض في معايير التدقيق وجب علينا التعرف على مفهوم " تكنولوجيا املعلومات "

 ماهية تكنولوجيا املعلومات: .1

املعــارف، والبحـث هــي االســتخدام واالســتثمار املفيــد واألمثــل ملختلــف أنــواع  تعريــف تكنولوجيــا املعلومــات:   .1.1

عـن أفضـل الوسـائل والسـبل الـتي تسـهل الحصـول علـى املعلومـات الـتي تقودنـا إلى املعرفـة، كـذلك جعل  

هذه املعلومات متاحـة للمستفيدين منهـا، وتبادلهـا وإيصـالها بالسـرعة املطلوبـة والفاعليـة والدقـة التي 

 3اصر.تتطلبها أعمال وواجبات اإلنسان املع

 4: هناك العديد من الخصائص نذكر منها : خصائص تكنولوجيا املعلومات-  2  2

 علومات بزيادة حاجة املجتمع للمعلومات.تظهر تكنولوجيا امل 

 يعتمد العمل في عصر املعلومات على تكنولوجيا املعلومات. 

 العمليات واملعالجات الخاصة بالعمل في عصر املعلومات تؤدي إلى زيادة اإلنتاج. 

 يعتمد النجاح في عصر املعلومات على تأثير نوع التكنولوجيا املستخدمة. 

 ات في عصر املعلومات اإلنتاج والخدمات.تخدم تكنولوجيا املعلوم 

  
 .14:30على الساعة  03/01/2021تاريخ االطالع   https://infotechaccountants.com/.../9560متاح على املوقع  1
 . 72إبراهيم محمد عبد الكريم الطحان، مرجع سق ذكره، ص 2
 حبش ي أسماء، أثر تكنولوجيا املعلومات على عملية املراجعة الخارجية، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص فحص محاسبي، جامعة بسكرة، 3

 .45ص 2015/2016
 . 51مرجع نفسه، ص 4
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 تقليص املكان، الوقت واملسافة. 

 تحقيق أكبر قدر من املوثوقية. 

 1: تتمثل وظائف تكنولوجيا املعلومات فيما يلي : وظائف تكنولوجيا املعلومات-  3  3

 النشاطات.تقوم على جمع تفاصيل قيود أو سجالت   

 تحول وتحلل وتحسب جميع البيانات أو املعلومات. 

 توفر نظم الحاسوب إجراء عدة أنواع من املعالجات للمعلومات في وقت واحد. 

 تسهل استرجاع املعلومات إلنجاز عملية إضافية أو إرسالها إلى مستفيد آخر. 

 تنقل البيانات واملعلومات من مكان آلخر. 

ة منها من قبل اإلنسان بشكل عام ومتميز، وتكون هذه الفـرص إمـا ملساعدة  توفر فرص عديدة لالستفاد 

 اإلنسان أو حل املشاكل التي تعترضه.

 تحقق تكنولوجيا املعلومات منافع منها: السرعة، الثبات، املوثوقية والدقة. 

 معايير التدقيق ذات صلة بتكنولوجيا املعلومات: .2

ـا املعلومـات وتأثيرهـا علـى مهنـة تدقيق الحسـابات، فقـد أصـدر نتيجـة التوسـع في اسـتخدام تكنولوجي  

 2مجلـس معايير التدقيق والـتأكيد الدولي العديد من البيانات ممارسة التدقيق الدولية نذكر منها:

بيئـــة نظـــم املعلومـــات االلكترونيـــة في ظـــل اســـتخدام الحاسبات  (: 1001بيـــان ممارســـة التدقيق الـــدولي ) .2.1

 (.2001الصغيرة. )ولإلشارة فقط قد تم تعديل هذا البيان في سنة  

هـي عبـارة عـن أجهـزة الحاسـب ذات مشـغل ذاكـرة ووحـدة عـرض ووحدة   صـغيرة:تعريف نظم الحاسبات ال ❖

 تخزين ولوحة مفاتيح وتوصيالت بالطابعة.

صـغيرة الحجـم، ال تحتـاج إال إلى مهـارات أساسـية للحاسـب وتعتمد   خصـائص نظـم الحاسـبات الصـغيرة: ❖

 على البرامج الجاهزة.

ة عملية للمدققين عند تنفيذهم ملعـايير التـدقيق الدوليـة، علمـا بـأن هذا  : توفير مساعدالهدف من البيان ❖

البيان يستخدم في حالة اعتماد املؤسسة محل التدقيق في تشـغيل جـزء أو كـل بياناتها املاليـة علـى حاسبات  

 صغيرة، وال يضمن هذا أي مبادئ أساسية أو إجراءات جوهرية.

  
 .52حبش ي أسماء، مرجع سبق ذكره، ص1
ر تخصص مراقبة التسيير، جامعة اغمين يعقوب، أثر املعالجة االلية للبيانات على فعالية التدقيق الخارجي، مذكرة ماجستير في علوم التسيي 2

 .48الى  45، ص2011/2012ورقلة، 
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: بالنســبة لعمليــة التدقيق فالبــد مــن اعتماد ـة الصــغيرة علــى عمليــة التــدقيقأثــر الحاســبات اإللكترونيـ ❖

نظم رقابية وتدقيق داخلي مرتبط بالحاسبات الصغيرة حتى يتسنى للمدقق التقليل مـن مخـاطر عدم  

 االكتشاف األخطاء للحد األدنى.

ــم املعلومـــات اإللكترونيـــة في ظـــل الحاســـبات اإللكترونية   (:1002بيـــان ممارســـة التـــدقيق الـــدولي ) .2.2 بيئـــة نظـ

 1املباشرة.

هــي تلــك الحاســبات الــتي تمكــن املســتخدم مــن الوصــول إلى البيانات   تعريـــف نظــم الحاســـبات املباشـــرة: 

 2والبرامج مباشرة. 

 3خصائص نظم الحاسبات املباشرة:

 نظم تسمح بإجراء كافة أنواع التغييرات على البيانات والبرامج. ▪

 نظم تسمح بالتغيير بشكل مقيد )إدخال فقط أو قراءة(. ▪

 الرقابة الداخلية لنظم الحاسبات املباشرة: 

 ضوابط كلمة السر. ▪

 تطبيقات.ضوابط على ال ▪

 ضوابط على تطوير وحماية النظام. ▪

: يتوجب على املدقق في نظام الحاسوب املباشر بعض تــأثير الحاســبات املباشــرة علــى إجــراءات التــدقيق 

 4األمور التي لها أهمية خاصة نذكر منها:

 الترخيص واكتمال ودقة املعامالت املباشرة. ▪

 تكامل السجالت واملعالجات. ▪

 استعمال تقنيات بمساعدة الحاسوب.التغيير في إنجاز إجراءات التدقيق من ضمنها   ▪

 إن الخصائص التي تتمتـع بها أنظمـة الحاسـبات املباشـرة قـد تجعـل مـن قيـام املـدقق بالتدقيق في أسـرع وقـت

 إذا أنه يقوم بتطوير واختيار إجراءات التدقيق بفترة تسبق استعمالها. 

 

  
 ..46أغمين يعقوب، مرجع سبق دكره، ص1
 مرجع وموضوع نفسهما.  2
 مرجع وموضوع نفسهما..  3
 .13:49، على الساعة 24/05/2021تاريخ االطالع  /https://sqarra.wordpress.com/isas2000متاح على املوقع  4

https://sqarra.wordpress.com/isas2000/
https://sqarra.wordpress.com/isas2000/
https://sqarra.wordpress.com/isas2000/


  .أثر التجارة االلكترونية على تدقيق الحسابات   ني:                                                      الفصل الثا

 

~ 42 ~ 

 

 1ــم املعلومــات اإللكترونيــة واســتخدام قاعــدة البيانات.بيئــة نظ   (:1003بيـــان ممارســـة التدقيق الــدولي ) .2.3

: هــي الــنظم املبنيــة علــى بيانــات مجمعــة، حيــث أن مســتخدم قاعدة البيانات تعريــف نظــم قواعــد البيانــات 

علمـا بـأن هنـاك نـوعين مـن نظـم قواعـد البيانـات هما نظم ليس من املهم أن يكون ملم لكل بيانـات القاعـدة،  

 قواعد البيانات )غير املترابطة( ونظم قواعد البيانات املترابطة.

 2يجب على املدقق التركيز على توافر ما يلي: الرقابة الداخلية على بيئة قواعد البيانات: 

لومـات، علمـا بـان وجودهـا دليـل علـى فاعليـة الرقابـة الداخليـة بحيـث تتمثــل  بنية تحتيـة ألمـن وسـالمة املع ▪

الرقابــة الداخليــة بكيفيــة إدارة البيانــات وكــذلك إدارة قواعــد البيانــات وذلــك بتــوفير مــدير إلدارة قواعد 

 البيانات وذلك بهدف إدارة وتنظيم القاعدة.

 ضوابط رقابية عامة. ▪

تتأثر إجراءات التدقيق بالدرجة األولى في بيئة قاعدة البيانــات،    تأثير قواعد البيانات على اجراءات التدقيق: 

وفي حالــة اســتعمال تطبيقــات محاســبية مهمــة لقاعــدة بيانــات مشــتركة، فقــد يجــد املــدقق أنه مــن املناسب  

 3ءات نذكر منها:حسب مبدأ التكلفة أن ينتفع ببعض اإلجرا

لغـرض الحصـول علـى فهـم لبيئـة رقابـة قاعـدة البيانـات ولتـدقيق املعـامالت، فقـد يراعـى املـدقق مخـاطر   ▪

 التدقيق خالل التخطيط لعملية التدقيق.

علقـة باسـتعمال  خالل عملية تقييم املخاطر ولغرض تحديد مدى االعتماد علـى الضـوابط الداخليـة املت ▪

 قاعدة البيانات في النظام املحاسبي.

وفي حالــة قــرار املــدقق بــإجراء اختبــارات االلتــزام أو االختبــارات الجوهريــة الــتي تتعلــق بنظــام قاعــدة   ▪

 املعلومات فإن إجراءات التدقيق قد تتضمن استعمال وظائف نظام قاعدة البيانات.

 ( :  ISA401لدولي )معيار التدقيق ا .2.4

)التدقيق في ظل بيئة املعلومات االلكترونية( هو املعيار الرئيس ي املرتبط بتكنولوجيا  401يمثل املعيار 

 4املعلومات.

التــدقيق علــى املؤسسة  يهــدف املعيــار إلى تــوفير اإلجــراءات الــتي يجــب إتباعهــا عنــد تنفيــذ عمليــة    املعيــار: ❖

 ذات التشغيل االلكتروني للبيانات املالية.

  
 .48أغمين يعقوب، مرجع سبق دكره، ص1
 مرجع وموضوع نفسهما. 2
 مرجع وموضوع نفسهما.3
 مرجع وموضوع نفسهما.4
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يجـب أن يكـون املـدقق علـى معرفـة بالحاسـبات وذلـك   الكفاءات واملهارات املطلوبـة مـن املـدقق: ❖

للتخطـيط واإلدارة واإلشـراف والفحـص، كمـا يجـب أن يكـون مـتمكن مـن اسـتخدام الحاسـب في تنفيـذ  

 إجراءات التدقيق، وقد يستعين املدقق بالخبير من الخارج بحيث يكون له معرفة بالحاسبات.  بعـض

ومن الجدير بالذكر، بأن هيكل الرقابة الداخلية للمؤسسة محل التدقيق سوف يتأثر في حالـة وجـود أجهـزة  

عــدم الفصــل بــين الوظــائف املتعارضـة  حاســب آلي، وذلــك في حــال غيــاب املســار الواضــح لإلجــراءات وفي حــال 

وفي غيـاب األخطـاء الكتابيـة الـتي كانـت تحـدث في ظـل التشـغيل اليـدوي وظهـور أخطـاء جديـدة مرتبطة بالبرمجة، 

 1وأخيرا في حال إمكانية إدخال أو تنفيذ املعامالت دون وثائق أو مستندات لتأكيدها.

 2يتضمن هذا املعيار سبعة مبادئ وهي:  :401مبادئ املعيار الدولي   ❖

 يجب على املدقق أن يحدد نظم املعلومات اإللكترونية على عملية التدقيق. ▪

يجب على املـدقق أن تكـون لديـه املعرفـة الكاملـة بـنظم املعلومـات االلكترونيـة وذلـك لتخطـيط  ▪

 ومراقبـة وفحص العمل املنفذ.

يجـب علـى املـدقق أن يحـدد إمكانيـة االسـتعانة بخبـير ذو مهـارات في نظـم املعلومـات االلكترونيـة عنـد  ▪

 تنفيذ عملية التدقيق.

 الحصول على أدلة التدقيق الكافية واملالئمة عند االستعانة بالخبير خالل مرحلة التخطيط. ▪

لكامـل عـن أنشـطة نظـم املعلومـات االلكترونيـة والتحقـق مـن تـأثير البيئـة علـى الحصـول علـى الفهـم ا ▪

 تقييم املدقق للمخاطر الحتمية ومخاطر الرقابة.

تصميم إجـراءات التـدقيق باالعتمـاد علـى نظـم املعلومـات االلكترونيـة وذلـك لتخفـيض خطـر  ▪

 التـدقيق إلى أدنى مستوى القبول.

 لث: التحديات واملشاكل التي فرضها اإلفصاح االلكتروني على مهنة التدقيق.املطلب الثا

على الرغم من املزايا واملنافع العديدة التي يوفرها اإلفصاح االلكتروني إال أنه يوجد العديد من املشاكل  

 التي قد تأثر على فعالية اإلفصاح مما تؤدي إلى تقليل أداء املدقق.

 ني على مهنة التدقيق:تأثير اإلفصاح اإللكترو .1

 3يمكن تقسيم املشاكل والتحديات إلى مجموعتين أساسيتين هما:

 التي ترجع إلى الخاصية التكنولوجية التي تتميز بها صفحة الويب.مجموعة التحديات  -1

  
 .48دكره، صأغمين يعقوب، مرجع سبق  1
 مرجع وموضوع نفسهما. 2
دد السادس،  زين يونس، كشرود بشير، أثر التجارة االلكترونية على مهنة التدقيق، مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، الجزائر، الع  3

 .155املجلد األول، ص

 



  .أثر التجارة االلكترونية على تدقيق الحسابات   ني:                                                      الفصل الثا

 

~ 44 ~ 

 

 مجموعة التحديات التي ترجع إلى اختالف ممارسة اإلفصاح اإللكتروني.-  2

 فيما يخص النقطة األولى فإنه من املعروف أن صفحة الويب تتميز بالعديد من الخصائص التكنولوجية.-  3

تواجه تحديات جديدة أمام التطور التقني للمعلومـات والنمـو املتسارع في  إن مهنة املحاسبة والتدقيق  

سوق التجارة االلكترونية، وفيما يتعلق بنشر القوائم املالية على االنترنت ممـا يؤدي إلى إضعاف الثقة في 

 1البيانات املالية، ومن هذه التحديات:

جوء الشركات إلى نشر قوائم مالية غير مدققة في مواقعها على االنترنت أو الربط بـين بياناتها املالية املدققة  ل -

 وغير املدققة على االنترنت مما يؤدي إلى تضليل ملستخدمي القـوائم املالية في اتخاذ قراراتهم.

 ب والتغيير من قبل صاحب املؤسسة.تعرض البيانات املالية املنشورة على االنترنت واملدققة للتالع  -

 التالعب أو التغيير من قبل أطراف أخرى بسبب عدم تامين املوقع االلكتروني.  -

ولذلك كان لالنتشار االلكتروني املتزايد للقوائم املالية على االنترنت أثرا واضحا على تفعيل الهيئات 

ها بتعديل وتكييف القـوانين واملعايير املهنية لتالئم املحاسبة املهنية الدولية ملواجهة التحديات من خالل قيام

 مع التغيرات والتطورات في تقنية املعلومات الحديثة.

 2وملواجهة هذه التحديات، على املؤسسة واملدقق في نفس الوقت األخذ بعين االعتبار مايلي:

اإللكترونية تتطلب منا األخذ بعين االعتبـار مجموعـة مـن املخاطر املرتبطة بنظام أن تدقيق عمليات األعمال  -

 الرقابة الداخلية إضافة إلى عدد من املهارات العملية والعلمية التـي يجب توفرها في املدقق.

 ه في ذلك.تصميم نظام يمكننا من حفظ املستندات املتعلقة بالعمليات اإللكترونية إلى أن يبدي املدقق رأي  -

ضرورة تحقق املدقق من وجود إجراءات رقابية على مستوى علي، تحفظ للمؤسسة من التهديدات الداخلية   -

 والخارجية.

 التدريب املستمر للمدقق لتحقيق الكفاءة املطلوبة على مستوى هذه البيئة.  -

 

 

 

 

 

 

  
 . 155زين يونس، كشرود بشير، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 املبحث الثالث: جودة تدقيق الحسابات من خالل األنظمة اإللكترونية.

صبحت املنظمات الحديثة وفي الوقت الراهن تستخدم تكنولوجيا املعلومات في تسير أعمالها ومعالجة  أ

بيناتها، مما وضع مهنة التدقيق امام تحدي كبير لتطوير أدواتها وأساليبها لتستمر في تقديم خدمتها بجودة عالية، 

 لذا ظهر ما يعرف بالتدقيق اإللكتروني.

 ماهية جودة تدقيق الحسابات في نظم اإللكترونية.املطلب األول:  

مع ازدياد املؤسسات املهنية على الصعيد الدولي بالحاجة الى تدقيق الحسابات كان ال بد من سيرها وفق 

معايير واحكام لكي تكون هذه املهنة على قدر من الجودة والكفاءة العالية وفيما يلي سنتطرق الى تعريف جودة 

 .ه وكذلك العوامل التي تؤثر على هذه الجودةالتدقيق وأهميت

تعرف جودة مهنة التدقيق بأنها "قدرة عمليات التدقيق على اكتشاف والتقرير  :مفهوم جودة مهنة التدقيق .1

 1املالية، والحد من عدم تماثل املعلومات بين االدارة واملساهمين".  عن األخطاء الجوهرية في القوائم

خدمات التدقيق بكفاءة وفعالية عالية وفقا للمعيار وأحكام املهنة مع  كما تعرف على أنها " أداء

االستقاللية في اإلفصاح والتقرير عن األخطاء والغش املكتشف وهذا من أجل تلبية توقعات واحتياجات جميع 

فق األطراف املستفيدة من خدمات التدقيق "، وعرفت أيضا على أهنا " التأكد على تحقيق األداء املنشود و 

معايير التدقيق، والتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات املحددة املوضوعية، والتي تقود إلى تحقيق املهام 

 2املطلوبة من التدقيق.

إن جودة مهنة التدقيق تعني استقاللية املدقق في اإلفصاح والتقرير عن األخطاء والغش مع ضرورة 

 3يير املهنية وبقواعد سلوك املهنة من أجل تحقيق املصلحة لجميع مستخدمي القوائم املالية.االلتزام باملعا

 أهمية جودة مهنة التدقيق: .2

 4 تكمن أهمية جودة التدقيق في أنها مطلب جميع مستخدمي القوائم املالية وذلك لألسباب التالية:

 اقية على تقريره.يهدف املدقق من تنفيذ عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة الى إضفاء أعلى درجات من املصد  -

تسعى الشركة إلى تأكيد تمتع قوائمها املالية باملوثوقية، مما يوجب عليها القيام بعملية التدقيق بأعلى مستوى    -

  الجودة. من

  
دور التدقيق اإللكتروني في تحسين جودة ممارسة مهنة التدقيق الداخلي وأثرها على تعظيم القيمة لألطراف يخلف صفية، طرش ي محمد، 1

، 2020، املجلد السادس، ديسمبر، 2املستفيدة من حوكمة الشركات، مجلة البشائر االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد

 .765ص 
 مرجع وموضوع نفسهما.  2
 مرجع وموضوع نفسهما. 3
التدقيق على جودة التدقيق )دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق في قطاع غزة(، ماجيستير في املحاسبة  مرشد عيد املصدر، أثر مخاطر مهنة4

 .45-44، ص2013والتمويل، تخصص محاسبة وتمويل، كلية التجارة، جامعة اإلسالمية غزة، 
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ترى املنظمات املهنية أن تنفيذ عملية التدقيق بأعلى مستوى من الجودة يحقق املصلحة لجميع مستخدمي   -

 القوائم املالية.

 تمثل جودة مهنة التدقيق مقياسا لتقييم مكاتب التدقيق في ظل املنافسة الشديدة بني تلك املكاتب.  -

 العوامل املؤثرة على جودة مهنة التدقيق: .3

يمكن تلخيص العوامل املؤثرة على جودة مهنة التدقيق في عوامل مرتبطة بمكتب التدقيق، وعوامل  

 1متعلقة باألطراف الخارجية  مرتبطة بعملية التدقيق، وعوامل  

تلعب مكاتب التدقيق دورا مهما في التأثير على جودة التدقيق، تتعلق  عوامل مرتبطة بمكتب التدقيق : 1.3

 هذه العوامل بالنقاط التالية:

تع بسمعة عالية بسبب قلة أخطائها باملقارنة : إن مكاتب التدقيق الكبيرة تتمعامل حجم مكاتب التدقيق-

 باملكاتب الصغيرة، وبالتالي فهناك عالقة إيجابية بين جودة التدقيق وحجم مكتب التدقيق.

تعتبر أحد األصول املعنوية الخاصة باملكتب والتي يتم اكتسابها من خالل عامل سمعة مكتب التدقيق: -

جودة عالية، ويقصد بسمعة مكتب التدقيق تداول إسم املكتب بين املمارسة والقدرة على تقديم دراسات ذات  

العمالء على أنه يقدم خدمات ذات جودة مميزة ومتقنة، وتتجلى أيضا في مدى االلتزام باملعايير املهنية وبقواعد  

ت الجيدة سلوك املهنة وآداب املهنة، والخبرة الكافية ألعضاء مكتب التدقيق و الخبرة في نشاط العمل واالتصاال 

بين أعضاء ملكتب والعمالء، والصدى العالمي للتقارير التي يصدرها املكتب ومدة عمل املكتب، واالرتباط بأحد 

املكاتب العاملية، وتقييم مدى قبول العميل واالستمرار معه في عملية التدقيق والدعاوي القضائية املرفوعة 

 ق.ضد املكتب، و وجود نظام للرقابة على جودة التدقي

يعتبر من العوامل املؤثرة على جودة التدقيق فعندما يقرر املدقق الدخول في مجال املنافسة    عامل املنافسة:-

الجتذاب الزبائن، فإن ذلك يؤدي إلى املنافسة على األتعاب، وهو ما ينعكس أثره على نوعية عملية التدقيق، 

تدقيق يمكن أن يخلق الدافع لدى الزبائن لتغيير  كما أن تزايد املنافسة الجتذاب الزبائن من قبل مكاتب ال

املدقق سواء بقصد خفض تكلفة عملية التدقيق أو للبحث عن مدقق آخر يكون أكثر والء لإلدارة لتحقيق 

 رغباتها والسير في ركابها، وينعكس أثر ذلك على نوعية التدقيق وجودته.

عالقة وطيدة بني معايير التدقيق املتعارف عليها وجودة هناك    عامل االرتباط بمعايير التدقيق املتعارف عليها:-

والتي  25التدقيق، فقد أصدر في هذا الصدد املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين نشرة معايير التدقيق رقم 

تناولت هذه العالقة، وورد فيها أنه يجب على مكاتب التدقيق أن تؤسس سياسات وإجراءات لرقابة الجودة 

ضمانا معقوال عن اتساق أدائها مع معايير التدقيق في كل عمليات التدقيق وأن إجراءات رقابة  بحيث توفر 

 الجودة قد تؤثر على سلوك عمليات التدقيق التي تؤديها مكاتب التدقيق.
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فجودة التدقيق تتطلب معرفة متعمقة من املدقق لطبيعة نشاط الزبون عامل طول فترة االرتباط مع الزبون:  -

رات املؤثرة عليه، ومن ثم فإن طول فترة االرتباط مع الزبون يجعل املدقق في موقف أفضل من حيث والتغي

 معرفته الجيدة بنشاط الزبون، وبالتالي اختصار وقت تنفيذ عملية التدقيق وكفاءة أدائها.

يث عن هناك مجموعة من الخصائص ال بد من توفرها للحدالعوامل املرتبطة بفريق عمل التدقيق :  2.3

 1فريق التدقيق ويمكن تلخيصها كما يلي :

: التي تعتبر من أهم مقومات مهنة التدقيق، ذلك أنه يشترط أال يكون للمدقق أية عامل االستقاللية والحياد-

ائه مصالح من نفس النوع ألن تلك املصالح مصالح مادية مع املؤسسة التي يقوم بتدقيقها، وأال يكون ألحد أقرب

 قد تؤثر على استقالليته.

تؤثر الصفات الشخصية لفريق التدقيق على كفاءة وفاعلية أداء عملية التدقيق،  عامل خبرة فريق العمل:-

ابه  ومن تلك الصفات الخبرة املهنية، وتعرف الخبرة على أنها الفترة التي يقضيها الفرد في وظيفة معينة واكتس

للمهارات والعارف املتعلقة بها، وتمكن الخبرة املهنية املدقق من تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق والتقرير عنها 

 بكفاءة، مما ينعكس اإليجاب على جودة التدقيق.

مفهوم معيار اإلشراف والتخطيط املناسب يعتمد على مفهوم العناية  عامل اإلشراف على فريق التدقيق: -

جبة، وهذا يتطلب التعاقد على عملية التدقيق في وقت مالئم باإلضافة إلى التخطيط املناسب املهنية الوا

 والجيد إلجراءات التدقيق العملية. ويؤثر اإلشراف على أداء املهين من الزوايا التالية:

 حصول فريق التدقيق على أدلة اإلثبات الكافية اليت تفي بأغراض التدقيق •

 ملعاينة والتي يقع فيها املدقق إلى أدنى حد ممكن.تخفيض أخطاء السهو في ا •

 تخفيض أداء مخاطر التدقيق بأنواعها إلى أقل ما يمكن. •

 ترشيد األحكام الشخصية للمدققين وزيادة دقتها •

 إنجاز مهام التدقيق بتكلفة أقل ويف الوقت املناسب. •

مرتبطة باملؤسسة محل التدقيق، نذكر هناك عدة عوامل  العوامل املرتبطة باملؤسسة محل التدقيق: 3.3

 2منها مايلي:

يمكن أن يكون لحجم العميل األثر السلبي على مستوى  عامل حجم املؤسسة محل التدقيق وقوتها املالية:-

لتالي  جودة أداء املدققين، فاملؤسسة ذات الحجم الكبير قد تشكل جزءا هاما من إيرادات مكتب التدقيق، وبا

فإن ذلك يؤثر سلبا على استقاللية املدقق مما ينعكس سلبا على جودة التدقيق، وقد يصل األمر إلى ممارسة  

 ضغوط من قبل العميل تصل إلى حد التهديد بتغيير املدقق.
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إن مهمة التدقيق ليست باملهمة السهلة، ألنها تتطلب اإلحاطة بمجموعة من   عامل تعقد مهام التدقيق:-

اإلجراءات وضبط ميكانيزمات العمل من حيث املحاسبة، واإلدراك بتفاصيلها واستيعاب املعايير الدولية 

 للتدقيق، حتى يتسنى للمدقق القيام بمهمته بالشكل املتقن مما ينعكس إيجابا على الجودة.

 املطلب الثاني: ماهية التدقيق اإللكتروني للحسابات.

ده العلم خالل اآلونة األخيرة أصبح على املدققين التكيف مع املتغيرات مع التطور اإللكتروني الذي يشه

الحديثة لعالم األعمال حيث انه فرض الحاجة الى ما يسمى بالتدقيق اإللكتروني الذي سنتطرق اليه في هذا 

 املطلب.

ل على أدلة عرف التدقيق اإللكتروني على أنه "عملية منظمة للحصو  مفهوم التدقيق اإللكتروني للحسابات: .1

تتعلق بتأكيدات اإلدارة عن البيانات املالية، وتقييم هذه األدلة بصورة موضوعية من أجل التحقق من مدى 

مطابقة تأكيدات اإلدارة للمعايير املوضوعية وتوصيل النتائج لألطراف ذات العالقة"، وعرف كذلك على أنه " 

الحاسوب اإللكتروني يساهم في تحقيق األهداف عملية جمع وتقييم بهدف تحديد إذا كان استخدام نظام 

املطلوبة واألهداف اإلدارية املحددة مثل حماية أصول املؤسسة، تحقيق املؤسسة ألهدافها بفاعلية، واستخدام 

مواردها بكفاءة وفاعلية"، ويقصد به أيضا " عملية تطبيق أي نوع من األنظمة باستخدام تكنولوجيا املعلومات  

 1في التخطيط والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق".   ملساعدة املدقق

بناء على ما تم عرضه من التعاريف يمكن القول أن التدقيق اإللكتروني هو عملية تطبيق أنظمة 

اإللكتروني من أجل  التدقيق باستخدام تكنولوجيا املعلومات أي االنتقال من التشغيل اليدوي إلى التشغيل

املساهمة في إنجاز عملية التدقيق بكفاءة وفاعلية وبأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافها وإبداء الرأي عن مدى 

 عدالة القوائم املالية.

إن أهداف املدقق ال تتغير في حالة تدقيق البيانات يدويا أو استخدام   أهداف التدقيق اإللكتروني للحسابات: .2

املفاهيم األساسية للتدقيق سواء فيما يتعلق بمعايير التدقيق املتعارف عليها أو قواعد الحاسوب، إال أن 

السلوك املنهي أو املسؤولية القانونية للمدقق، ال تختلف بنوعية تشغيل البيانات، وإنما يكمن االختالف في طرق 

ة للتدقيق أو طرق التدقيق وإجراءات التدقيق املستخدمة إذ يستطيع املدقق استعمال اإلجراءات التقليدي

بواسطة الحاسوب، أو استعمال الطريقتين معا، لغرض الحصول على األدلة الكافية لعملية التدقيق، إن 

الغرض من التدقيق اإللكتروني هو تدقيق وتقييم الرقابة الداخلية التي تحمي النظام لذا على املدقق عند 

 2لتالية:إجراء التدقيق أن يتحقق من استيفاء الشروط ا

وجود تدابير االحتياطية لحماية جهاز الحاسوب، والبرامج، االتصاالت، والبيانات من الوصول غير  ✓

 املفوض والتعديل أو التخريب.

 إعداد البرامج وشرائها بموجب تفويض من قبل اإلدارة. ✓
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 إجراء تعديالت على البرنامج بموافقة اإلدارة. ✓

جلة املعامالت، امللفات والتقارير من سجالت الحاسب بأنها دقيقة وكاملة دون أي التحقق من معا ✓

 نقص.

 التعامل مع البيانات األصلية وفقا لسياسات اإلدارة املعتمدة. ✓

 التحقق بأن ملفات بيانات الحاسب اإللكتروني دقيقة، كاملة وموثوقة. ✓

 اإللكترونية.املطلب الثالث: مدخل التدقيق في األنظمة  

إن دخول الى عصر التكنولوجيا والتطور اإللكتروني أدى الى ضرورة توجه التدقيق من النظام اليدوي 

الى نظام التدقيق اإللكتروني حيث اصبح ضرورة البد منها للنهوض بعملية التدقيق، وعليه وبسبب اختالف في 

ليها قام املعهد األمريكي للمحاسبين القانونين بتطوير طريقة تخزين البيانات و استرجاعها و معالجتها والرقابة ع

ونتيجة لذلك ثم تشكيل جمعية خاصة بهده املهمة أطلقوا  1968تدقيق البيانات و معالجتها الكترونيا سنة 

 عليها اسم جمعية مدققي معالجة البيانات إلكترونيا. 

مة اإللكترونية للمعالجة وفق ومن هذا املنطلق سنقوم فيما يلي بعرض مداخل التدقيق في األنظ 

 الشكل التالي:

 (مدخل التدقيق في األنظمة اإللكترونية.Ⅱ.1شكل )

 

اعداد الطالبة باالعتماد على املعلومات الواردة في املرجع زين يونس، كشرود بشير، أثر التجارة االلكترونية على مهنة املدققة،   املصدر: من

 . 155السادس، املجلد األول، ص مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد

مدخل التدقيق في االنظمة 

 االلكترونية

 حول الحاسوب

 تدقيق املدخالت

 تدقيق املخرجات

 خالل الحاسوب

 بنيات اختيارية

 اختيارات متكاملة

بإستخدام
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 مدخل التدقيق حول الحاسوب: .1

ظهر هذا املدخل بعد ظهور الحاسبات اإللكترونية، حيث كان من السهل الحصول علـى دليل تدقيق 

في املراحل املختلفة من املعالجة، وكانت املخرجات شاملة وكاملة كما هو الحال تماما في مخرجات النظام 

 1ذلك مربحا أكثر للمدقق ألنه يركز على املـدخالت واملخرجات متجاهال الحاسب اإللكتروني.اليدوي، ويعد  

يقوم التدقيق حول الحاسوب على اهتمام وتدقيق املدقق للمدخالت واملخرجات فقط، دون النظر إلى 

تشغيل للبيانات، بإفتراض أن أنظمة الرقابة على التشغيل فعالة .ويعد  ما يجري داخل الحاسوب من عمليات  

هذا املدخل من أبسط مداخل التدقيق اإللكتروني، وال يحتاج لتكاليف عالية، كما أنه ال يحتاج لخبرات 

ومهارات عالية بالحاسوب، إال أنه ال يعد فعاال في ظل ازدياد اعتماد املؤسسات على استخدام األنظمة  

 2حوسبة، وتعقد طرق تشغيل ومعاجلة البيانات، وتنوع طرق االحتيال وعدم مقدرة هذا املدخل على ضبطها.امل

   مزاياه:

بساطة وسهولة وخطواته، إمكانية أدائه من خالل تدقيق بيانات فعلية، ويتطلب من املدقق قليال من املهارات -

 3ب على عمليات الحاسوب، باإلضافة مـساعدة بسيطة من موظفي قسمي الحاسبات ومعالجة البيانات. والتدري

  عيوبه:

ارتفاع التكلفة بالنسبة للمؤسسة، حيث يحتاج لوجود عدد من املستندات الوسـيطة ويحتاج إلى وقت كبير  -

 4كبيرة، ألنـه يمهـل اسـتخدام الحاسـوب واالستفادة من املزايا التي يحققها.  إذا كانت كمية املخرجات

 5ومن األساليب املتبعة في عملية التدقيق حول الحاسوب هي:

ا إلى نهايتها عن طريق يقوم املدقق عند عملية تدقيق املدخالت باختيار العمليات من بـدايته  تدقيق املـدخالت:  -

الحصول على املستندات األصلية لهذه العمليات للقيام بمعالجتها يدويا، وهذا األسلوب يعتبر مقارنة بين 

 املعالجة اليدوية اآللية للتأكد من صحة املعالجة.

ترونية مع نتائج يقوم املدقق بعملية تدقيق املخرجات التي تم التوصل إليها باملعالجـة اإللك  تدقيق املخرجات:  -

بعض العمليات التي تمت معالجة مستنداتها األصلية يدويا، ويعتبر هـذا األسلوب بمثابة مقارنة بين النتائج في 

 ظل البيصة اإللكترونية وبالنتائج في ظل املعالجة اليدوية.

 

 

  
 . 151زين يونس وكشرود بشير، مرجع سبق دكره، ص  1
 . 768يخلف صفية، طرش ي محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 مدخل التدقيق خالل الحاسوب: .2

حة وكانت عملية معالجتهـا صحيحة فإن يقوم هذا العنصر على افتراض أنه إذا كانت املدخالت صحي

املخرجات تكون بالضرورة صحيحة، حيث يعتمد هذا املدخل علـى ضـرورة التأكد من سالمة املدخالت إلى  

 1الحاسب إضافة إلى التأكد من سالمة املعالجة التي البد أن تتم إجراءاتها بطريقة صحيحة ودقيقة.

 مزاياه:

يساعد املدقق على اختيار وسائل الرقابة على النظام اإللكتروني باإلضـافة إلـى اختيار إمكانية برامج الحاسوب   -

 في معالجة البيانات املحاسبية.

 يساعد املدقق على إجراء اختبارات شاملة لعملية معالجة املعلومات املحاسبية.  -

 عيوبه:

تخصيص وقت مستقل الستخدام النظم في معالجة بيانات الحاالت االختيارية وأن يتم تعيين عدد من يطلب    -

 املحاسبين املختصين في معالجة البيانات.

 يتطلب من املدقق التمكن من مهـارات ودرايـة كافيـة بعمليـات الحاسـوب والـنظم اإللكترونية.  -

 2ل الحاسوب هي:ومن األساليب املتبعة في مدخل التدقيق خال 

تتكون البيانات االختيارية من مجموعة من البيانات االفتراضية التـي يقوم املدقق  البيانات االختيارية: -

مقارنة النتائج املستخرجة بالنتائج   بإعدادها، ومعالجتها مع برامج املعالجة الخاصة باملؤسسة وتحت رقابة، ويـتم

 ا وذلك بغرض الحكم علـى مـدى وكفـاءة عمليات التدقيق.املحددة مسبق

تعتمد على استخدام البرامج األصلية للمعالجة مع بيانات غيـر حقيقية وهذا  شبكة االختبارات املتكاملة: -

األسلوب هو امتداد ألسلوب البيانات االختياريـة، والفـرق بينهمـا أنـه فـي االختبارات املتكاملة يقوم املدقق 

بافتراض وحدة اقتصادية كاملة وبشكل صوري، أما هـذا األسلوب فيعتمد على بيانات متعلقة بمجموعة  

 محدودة من العمليات.

 مدخل التدقيق باستخدام الحاسوب. .3

يقوم املدقق تبعا لهذا املدخل بتدقيق األنظمة اإللكترونية بواسطة برامج التدقيق اإللكترونيـة، وهذه 

ذ عملية التدقيق، وقد تكون هذه البرامج عامة، أي يمكن استخدامها في أية عملية البرامج مصممة لتنفي

 3تدقيق.
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: أن املدقق يستطيع االستفادة من القدرات الهائلة للحاسوب مما يمكنه من إنجـاز عمله بسرعة  من مزاياه

 ودقة أكثر من أدائه بالطريقة التقليدية.

هذا النوع تكلفة تطبيقه كبيرة جدا على الرغم مـن إمكانيـة توزيعهـا علـى العمليات التي  يحتاج عن عيوبه:

 تستخدم فيها.

 1ومن ضمن األساليب املستخدمة في هذا املجال:

ضروريا على املدقق أن يتابع ويحلل املعلومات  نتيجة للتطور في نظام املعالجة أصبح    برامج التدقيق الخاصة:  -

املخزنة على صورة لغة الحاسوب، وكان من بين اختبارات املـدقق كحل لهذه املشكلة أن يقوم مصممو برامج  

العميل أو غيرهم من العـاملين بنظـام معالجـة الحاسوب بكتابة برامج خاصة لتحليل ملفات معلومات  

 ا هـو واضح مصممة خصيصا ألداء بعض مهام التدقيق الخاصة.الحاسوب، وهذه البـرامج كمـ

هي برامج يتم تصميمها تسمح للمدقق أن يستخدمها في تدقيق أنواع مختلفة من  برامج التدقيق العامة: -

نظم املعالجة اإللكترونية بغض النظر عن نوع التنظيم، ويقوم بإعداد مثـل هـذه البرامج العديد من الشركات 

 2ة وموردي البرامج والحاسوب.املحاسبي
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 :الخالصة

تواجه مهنة التدقيق تحديات جديدة أمام التطور التقني للمعلومات والنمو املسارع في تقنية األعمال  

إضعاف الثقة في االلكترونية، و هذه التحديات منها ما يتعلق بنشر القوائم املالية على االنترنت مما يؤدي إلى 

البيانات املالية كلجوء الشركات إلى نشر قوائم مالية غير مدققة في مواقعها على االنترنت أو الربط بين بياناتها 

املالية املدققة وغير املدققة على االنترنت مما يؤدي إلى تضليل ملستخدمي القوائم املالية في اتخاذ قراراتهم، 

لى تفعيل الهيئات املحاسبة املهنية الدولية وذلك ملواجهة التحديات من خالل ولذلك كان له أثرا واضحا أدى ا

 قيامها بتعديل وتكييف القوانين واملعايير املهنية لتتالءم مع التغيرات والتطورات في تقنية املعلومات الحديثة.

ال وتوجب عليه  وبذلك أصبح املدقق مجبرا لحصوله على التأهيل العلمي في تقنيات املعلومات واإلتص  

أن يكون على علم ودراية بالتطورات التكنولوجية الحديثة ويوكبها لتطوير أداءه وتحسينه حتى يقدم خدمة 

ذات جودة عالية، حيث أن جودة التدقيق في ظل بيئة التجارة اإللكترونية متعلقة ومرتبطة بشكل أساس ي  

 بالتأهيل الذي يتحصل عليه املدقق في هده البيئة.



 
:ثالث الفصل ال  

 دراسات وتحليل  عرض

 استداللية
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 تمهيد:

قد تعدر علينا القيام بالدراسة ميدانية في املؤسسات   19نظرا للظروف الصحية الراهنة الكوفيد 

الحكومية او الخاصة ودالك بغرض اسقاط الجانب النظري على أرض الواقع، وعلى هذا األساس إرتأينا عرض 

 مباشرة او غير مباشرة واعتبرناها كدراسات استداللية.بعض الدراسات التي عالجت موضوع البحث بطرقة  

حاولنا عرض هذه الدراسات من خالل تحليلها والوقوف على أهدافها واألدوات املستخدمة في البحث ومن ثمة 

 عرض اهم النتائج التي تم التوصل اليها.

 وفيما يلي اهم الدراسات التي تم االستدالل بها في دراستنا:  

المي محمد الدينوري، تحديات ومتطلبات مهنة مدقق الحسابات في بيئة التجارة أنور عبيدة، س .1

 2020  -دراسة تحليلية آلراء عينة من الخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات بالجزائر  –اإللكترونية

محمد فواز العميري، إحسان صالح املعتاز، أثر التجارة اإللكترونية على تخطيط أعمال التدقيق دراسة  .2

 .2007يدانية على مكاتب التدقيق في اململكة العربية السعودية،  م

 .2008عصام قريط، أثر التجارة اإللكترونية على مراجعة"دراسة تطبيقية لعينة من املدققين السورين"   .3
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 املبحث األول: عرض وتحليل الدراسة األولى.

 الحسابات في ظل بيئة التجارة االلكترونية.تحديات ومتطلبات مهنة مدقق عنوان الدراسة:   .1

 ملخص الدراسة:   .2

هدفت هذه الدراسة الى تعرف على مدى تقييم مهنه تدقيق الحسابات في الجزائر في ظل بيئة التجارة 

اإللكترونية وتبيان اثر تجارة اإللكترونية على النموذج التقليدي لتدقيق الحسابات وهذا من خالل دراسة 

عينة من الخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات الجزائريين، واجريت باستخدام استبيان تم   تحليلية آلراء

تصميمه باالعتماد على الدراسات السابقة والدراسة النظرية، وقد خلصت هذه الدراسة الى ان ملهنة تدقيق 

انه يوجد العديد من الحسابات متطلبات يجب اخذها في عين االعتبار في ظل بيئة التجارة الكترونية، كما  

 التحديات ملهنه التدقيق الناشئة عن التجارة اإللكترونية منها ما هو متعلق بالتأهيل العلمي والعملي.

 إشكالية الدراسة: .3

ما مدى تقييم مهنة مدقق الحسابات في بيئة التجارة االلكترونية في ظل التحديات واملتطلبات التي 

 تواجهها هذه األخيرة؟

 سة:فرضيات الدرا .4

 ملهنة مدقق الحسابات متطلبات يجب اخدها بعين االعتبار في ظل بيئة التجارة االلكترونية   •

 تواجه مهنة تدقيق الحسابات تحديات في ظل بيئة التجارة االلكترونية.  •

 :اهداف الدراسة .5

 االلكترونية.تسليط الضوء على االدبيات النظرية للتدقيق ومدقق الحسابات والتجارة   •

 أثر التجارة االلكترونية على النموذج التقليدي لتدقيق الحسابات. •

 الخروج بنتائج واقتراحات حول موضوع تقيم مهنة مدقق الحسابات في ظل بيئة التجارة االلكترونية.   •

 :املنهج املستخدم .6

يات حول التجارة في الجانب النظري اعتمد الباحثين على املنهج الوصفي حيث تطرقا فيه الى عموم •

 اإللكترونية ومهنة تدقيق الحسابات  

اما في الجانب التطبيقي اعتمد الباحتين على األسلوب التحليلي الوصفي من اجل تحليل البيانات  •

 املستخرجة من تفريغ اإلستبيان.
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 : األدوات املستخدمة .7

( لدقة هذا البرنامج  SPSSاعتمد الباحثان على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

في تحديد العالقات والنتائج، كما اعتمدا على التكرارات واملتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية، 

 T (t-test.)معامل الفا كرونباخ، كما تم استخدام اختبار  

 اختبار الفرضيات .8

 :لك بالشكل التاليبعد تحليل نتائج الدراسة كان بإمكان الباحثان مناقشة فرضيات الدراسة وذا

 Tولقد بلغت القيمة  4.30الفرضية األولى: لقد بلغ املتوسط الحسابي لجميع فقرات املحور األول  •

 0.05وهو اقل من  0.000وبلغ مستوى املعنوية  1.67وهي أكبر من القيمة املجدولة  35.17املحسوبة 

ت متطلبات يجب أخدها بعين اإلعتبار  مما يعني قبول الفرضية األولى التي تنص ان ملهنة مدقق الحسابا

 في ظل بيئة التجارة اإللكترونية.

 Tولقد بلغت قيمة  4.33الفرضية الثانية: لقد بلغ املتوسط الحسابي لجميع فقرات املحور األول  •

  0.05و هو اقل من  0.000وبلغ مستوى املعنوية  1.67وهي أكبر من القيمة املجدولة  35.17املحسوبة 

ول الفرضية الثانية التي تنص على بانه تواجه مهنة مدقق الحسابات تحديات في ظل بيئة مما يعني قب

 التجارة اإللكترونية.

 مناقشة النتائج: .9

 توصل لباحتين الى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

التجارة معرفة عالقة التجارة االلكترونية بالتدقيق من خالل املتطلبات العلمية التدقيق في بيئة  •

 االلكترونية.

أحدثت التجارة االلكترونية العديد من التغيرات في علم التجارة والعديد من امليادين مما استوجب   •

 على مدقق الحسابات ان يكون على دراية وان يكون ملم بتغيرات بيئة التجارة االلكترونية 

ا ما هو متعلق بالتأهيل العلمي للتدقيق في ظل نظم املعلومات اإللكترونية العديد من املشاكل منه •

 والعملي ومنها ما هو متعلق بنظام الرقابة الداخلية.

ضرورة تطوير إمكانية مدقق الحسابات والعناية بالتعليم املنهي املستمر والتواصل مع التطورات  •

تجارة  السريعة والكبيرة في بيئة التجارة اإللكترونية كما تتطلب من املدقق ان يكون مؤهل في مجال ال

 اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات حتى يتمكن من أداء عملية التدقيق بشكل ممتاز.

يوجد العديد من التحديات ملهنة تدقيق الحسابات الناشئة عن التجارة االلكترونية منها ما هو متعلق  •

 بالجانب التأهيل العلمي والعملي ومنها ما هو متعلق بالجانب الضريبي.
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 االقتراحات:  .10

 ومن خالل النتائج التي توصل اليها الباحتين اقترحا مايلي: 

 ضرورة املام التدقيق بمخاطر التجارة االلكترونية وإمكانية تفاديها ومعالجتها. •

ضرورة أن يكون املدقق ملما بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورها املختلفة وخاصة التداول  •

 لنظم ويمكنه اإلستعانة بالخبراء في هذا املجال.االلكتروني للبيانات نظرا لتعقد هذه ا

العمل على تضمين املناهج الدراسية في الجامعات بموضوعات ذات عالقة بالتدقيق في ظل بيئة التجارة  •

 االلكترونية.

أهمية التأهيل والتدريب املستمر للمدقق خاصة عندما يمتد عمله ليشمل مجاالت جديدة لم يسبق  •

ذات الوقت يمكن للمدقق االستعانة ببعض املتخصصين في تلك املجاالت الجديدة أدائها من قبل، وفي  

 كمعاونين له.

تدريس تقنيات التجارة االلكترونية في تربص النظري وميداني للحصول على شهادة مدققي املعاهد   •

 املختصة بذالك.

مراقبة جدودة  ضرورة انشاء هيئة مستقلة تابعة للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات تعمل على •

 التدقيق باملؤسسات التي تستخدم وتنشأ في ظل بيئة التجارة االلكترونية
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 املبحث الثاني: عرض وتحليل الدراسة الثانية.

عنوان الدراسة: أثر التجارة اإللكترونية على تخطيط أعمال التدقيق دراسة ميدانية على مكاتب  .1

 العربية السعودية.التدقيق في اململكة  

 ملخص الدراسة:  .2

تمثل التجارة اإللكترونية أحد أهم التحديات التي تواجه املحاسبين واملدققين على حد سواء نظرا 

التجاه العديد من منظمات األعمال ملمارسة التجارة اإللكترونية، وتزايد حجم التجارة في اآلونة األخيرة مما  

ع بعدد من األبحاث العلمية والدراسات امليدانية. وهذه الدراسة تحاول  يحتم على املهتمين طرق هذا املوضو 

معرفة أثر التجارة اإللكترونية على جزئية مهمة من عمل املدقق، وتمثل الحلقة األولى في عملية التدقيق وهي 

 ٢٠ تخطيط أعمال التدقيق، وقد تم استخدام االستبانة لجمع املعلومات من مكاتب التدقيق، وتم اختيار 

عبارة تحتوي على دور املدقق في تخطيط التدقيق وتم تقسيم العبارات إلى أربع مجموعات رئيسة هي: أهداف 

تخطيط عملية التدقيق، ومدى تأثر اختيار إجراءات التدقيق بتغير النظام، واستعانة املدقق بمساعدين عند 

 أدائه ملهمة التدقيق، وجمع املعلومات عن العميل ونشاطه.

 ية الدراسة:إشكال .3

 ما مدى تأثر عملية تخطيط أعمال التدقيق بالتجارة االلكترونية؟

 أهداف الدراسة: .4

 وتهدف هذه الدراسة امليدانية إلى التعرف على:

مدى تأثر تخطيط عملية التدقيق بتحول املنشآت من النظام التقليدي إلى نظام التجارة اإللكترونية  •

احتوتها االستبانة حسب املتوسط الحسابي لكل منها، وكذلك مدى من خالل العبارات العشرين التي 

 معنوية هذا التأثر.

 مدى وجود فروق معنويـة )جوهريـة( بـين اآلراء حسـب الخصائص الشخصية ألفراد العينة. •

  املنهج املستخدم: .5

 تم تقسيم البحث إلى جزأين رئيسين هما:

اسة، وفيه قام الباحثان باعتماد املنهج الوصفي حيث قاما الجانب النظري ويشمل املنهج النظري للدر  أوال:

بدراسة ما استجد في الكتب والدوريات واألبحاث العلمية، وإصدارات الهيئات والجمعيات العلمية املهنية 

والحكومية في الدول املتقدمة في هذا املجال حسب املتاح. ويشتمل هذا الجزء على مقدمة البحث ومفهوم  

كترونية، وأثر تكنولوجيا املعلومات على دنيا األعمال، وأثر التجارة اإللكترونية على املراجعة التجارة اإلل

 واملحاسبة، وآثار التجارة اإللكترونية على معايير املراجعة، وتخطيط أعمال املراجعة والتجارة اإللكترونية.
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األسلوب التحليلي الوصفي من اجل تحليل الجانب التطبيقي الدراسة امليدانية حيث اعتمد الباحتان على    تانيا:

وتشمل مجتمع وعينة البحث، وصدق وثبات االختبار، وتحليل  البيانات املستخرجة من تفريغ اإلستبيان.

البيانات، وأثر بعض الخصائص الشخصية على إجابات املشاركين في البحث وتشمل تأثير العمر، وتأثير املؤهل  

 ن.املنهي، وتأثير جنسية املشاركي

 األدوات املستخدمة: .6

اعتمد الباحثان على أسلوب االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وفق مقياس ليكارت ذي الخمس   

درجات، كما احتوت الدراسة امليدانية على جداول التكرارات واملتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية، 

 اس املعنوية.لقي  Tمعامل الفا كرونباخ، كما تم استخدام اختبار  

 مناقشة النتائج: .7

 توصل لباحتان الى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

ممارسة التجارة اإللكترونية تلعب دورا مهما في دنيا األعمال من خالل تخطي الحواجز الجغرافية؛  •

آثار متعددة وبالتالي زيادة عدد العمالء ومما ال شك فيه أن مباشرة التجارة اإللكترونية سوف يلقي 

على نظام املعلومات املحاسبية للمنشأة، ويمكن أن تشمل تطويرا للنظام وأغلب مدخالته ومخرجاته، 

 والرقابة عليها، وتأكيد الثقة في البيانات املالية في النهاية من خالل مكاتب التدقيق. 

تقليدية إلى الطرق التجارة اإللكترونية ظاهرة معاصرة حولت جزءا من أداء األعمال من الطرق ال •

اآللية، وهذا بدوره أوجد نوعا من اإلجراءات الجديدة التي تحتاج إلى الكثير من البحوث لكي تتأصل 

 وتصبح مألوفة، ويتم التعامل معها بالطرق التي تجعلها أكثر قابلية وأكثر شرعية. 

ن: تعامالت بين املنشآت  هناك مجموعة من األطراف وهي: تعامالت بين املنشآت االقتصادية واملستهلكي •

االقتصادية مع بعضها البعض، تعامالت بين املنشآت االقتصادية واألجهزة الحكومية، تعامالت بين 

 واألجهزة الحكومية. األفراد

التجارة اإللكترونية تؤثر على بيئة األعمال، وبالتالي على معايير التدقيق نظرا لالرتباط القوي بين  •

حاسبة، حيث يعتقد أن للتجارة اإللكترونية آثارا على معايير املحاسبة والتدقيق العمليات التجارية وامل

 تؤدي إلى تغيير في النظم املحاسبية املستخدمة.

تؤدي تجارة االلكترونية إلى زيادة أعمال التدقيق في ظلها، حيث كان الشائع في السابق في ممارسة   •

إتباع أسلوب التدقيق النهائية التي كانت تبدأ عادة التدقيق أن املدقق يقوم بتنفيذ عملية التدقيق ب

عملها الرئيس ي بعد انتهاء السنة املالية للشركات، ولكن في ظل ظروف التجارة اإللكترونية فقد أصبح 

 من الضروري اللجوء إلى التدقيق املستمرة.
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 االقتراحات : .8

 حثين يوصيان بما يلي:ومن خالل النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث فإن البا

استمرار الدراسات امليدانية املحاسبية في مجال التجارة اإللكترونية، ومعرفة مدى تأثيرها على العديد  ❖

من موضوعات املحاسبة والتدقيق وخاصة أثر ممارسة التجارة االلكترونية على أدلة اإلثبات التي 

 تغيرت في ظل التجارة االلكترونية.

الجهات الرسمية واملهنية، كوزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضرورة قيام  ❖

بدورها في زيادة وعي املجتمع بنظام التجارة اإللكترونية، وعقد الندوات، وإصدار النشرات، وورش 

 العمل املتخصصة إليضاح كل الجوانب املحاسبية التي تتأثر بهذا النظام الجديد.

لتعليم املحاسبي في الجامعات السعودية لتواكب التطور التقني والتجاري بصورة تتالءم تطوير مناهج ا ❖

 مع تطورات بيئة األعمال الحديثة وتلبي حاجات ومتطلبات سوق املهنة.
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 .املبحث الثالث: عرض وتحليل الدراسة الثالثة

 ة تطبيقية لعينة من املدققين السورين".عنوان الدراسة: أثر التجارة اإللكترونية على تدقيق "دراس .1

 ملخص الدراسة:  .2

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيقات التجارة االلكترونية على تدقيق الحسابات 

واملتطلبات التي يجب على املدقق الوفاء بها ليتمكن  من تنفيذ تدقيق عمليات التجارة اإللكترونية بالشكل 

تحقيق ذالك قام الباحث بتطوير استبيان و توزيعه على عينة من املدققين السوريين السليم و املطلوب  ول

  1738مدقق ثم اختيارهم من بين مجتمع الدراسة الذي يتكون من  200املجازين واملزاولين للمهنة تمثلت في 

  180املستردة  مدقق سوري مجاز مزاول للمهنة بحسب بيان جمعية املدققين السوريين وبلغ عدد االستبيانات  

استبيان وقد توصلت الدراسة الى حاجة لتدريب املدققين السوريين على مهارات الالزمة لتمكينهم من تدقيق 

عمليات التجارة االلكترونية، اصافة الى ان تقة املدقق تتعزز بأدلة اتباث من خالل حماية الدليل االلكتروني، 

ة ملهنة التدقيق في سورية بتوفير اإلصدارات املهنية الحديثة و أوصلت الدراسة بضرورة اهتمام الجهات املنظم

الخاصة بالتجارة االلكترونية، وضرورة تعاونها مع الجهات الرسمية في تطوير برامج تدريبية للمدققين السورين 

 حول التدقيق اإللكترونية. 

 إشكالية الدراسة: .3

 تدقيق الحسابات؟ ما مدى تأثير التجارة االلكترونية على عمليات  

 فرضيات الدراسة: .4

يواجه مدققو الحسابات في سوريا مجموعة من التحديات املعرفية لتدقيق عمليات التجارة  •

 االلكترونية.

ان حصول املدقق على ادلة اثبات لتأكيد عمليات التجارة االلكترونية يتطلب ان يكون النظام   •

 .قادرا على االحتفاظ بمستندات إتمام هذه العمليات

يتطلب من املدقق لتدقيق عمليات التجارة االلكترونية ان يتأكد ان لدى الشركة إجراءات رقابية  •

 تكفل تحقيق الحماية من الوصول غير املخول الى البيانات واملعلومات عبر الشبكة.

 أهداف الدراسة: .5

 .التعرف على الفرص والتحديات الجديدة التي ترتبت عن عمليات التجارة االلكترونية •

التعرف على اتر عمليات التجارة االلكترونية على دور املدقق في فحص وتقيم مهام الرقابة  •

 الداخلية املختلفة للمنشآت التجارة االلكترونية.

 تقييم وفحص تأثير التجارة االلكترونية على تقييم املدقق ملخاطر التدقيق. •
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تعلق بتدقيق عمليات التجارة فحص التحديات املعرفية التي تواجه مدققين السورين فيما ي •

 اإللكترونية.

 دراسة متطلبات التجارة االلكترونية وتأثيرها على دور املدقق. •

 املنهج املستخدم: .6

تقوم هذه الدراسة على االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي فقد اعتمد الباحثان على مصدرين لجمع 

الدبيات املتعلقة بموضوع هذه الدراسة من كتب ودوريات البيانات وهما املصادر الثانوية التي اشتملت على ا

ودراسات اما املصدر االخر فهو املصادر األولية واملتمثلة في استبيان الدراسة التي تم تطويرها جمع البيانات 

 األولية لهذه األخيرة.

 األدوات املستخدمة: .7

 البيانات:اعتمد الباحث على األساليب اإلحصائية التالية لتحليل 

أساليب اإلحصاء الوصفي واملتمثلة في الوسط الحسابي والنسب املئوية واإلنحراف املعياري ومعامل   •

 اإلختالف.

 ، إختبار كرونباخ ألفا.Tمعامل اإلرتباط، اختبار •

 اختبار الفرضيات:  .8

الوسط الحسابي للعينة ( إلختبار الفرضيات، والذي يقيس مدى معنوية الفروق بين  tتقديم استخدام اختبار )

H( 10واملقاس عليه في الدراسة، ويلخص الجدول رقم  )التالي نتائج اختبار )T.للثالثة املجاالت السابقة ) 

 ( للفرضيات.T.نتائج إختبار )Ⅲ(1جدول رقم ) 

 النتيجة (Tداللة ) (Tقيمة ) الوسط الحسابي املجال 

 مقبولة  0.000 44.43 4.17 املجال األول 

 مقبولة  0.000 31.83 4.59 املجال األول )أ(

 مقبولة  0.000 30.90 4.23 املجال األول)ب( 

 مقبولة  0.000 27.06 4.18 املجال الثاني 

 مقبولة  0.000 14.96 4.31 املجال الثالث

( عند كل مجال من املجاالت  T( ان قيمة مستوى الداللة لقيمة )10ويتضح من خالل الجدول رقم )

مما يعني ان الفروق بين الوسط الحسابي للعينة   0.05( وهي اقل من 0.000الواردة في الجدول قد بلغت )

والوسط الحسابي املقاس علية عند كل مجال تعتبر داللة إحصائية، وهو ما يعني قبول الفرضيات الثالث 

 للدراسة.
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 :مناقشة النتائج .9

 توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

املدققين السورين يوافقون الى درجة كبيرة ان هناك حاجة الى التدريب، وتطوير املهارات الحالية ان  •

 لدى املدقق لكي يتمكن من مراجعة البيانات املالية لصفقات التجارة االلكترونية.

ان امن املعلومات اإللكترونية يعزز ثقة املدقق بأدلة إثبات الناتجة عن تدقيق عمليات التجارة   •

 إللكترونية.ا

إن حماية الدليل اإللكتروني من املساس به من قبل أي جهة يحظى بإهتمام كبير من قبل املدقق كونه  •

 يبعث الثقة لديه في صحة هذا الدليل.

أن تصميم نظام التجارة اإللكترونية يجب أن يمكن من حفظ املستندات املتعلقة بعمليات التجارة  •

باملوافقة عليها خالل مدة محددة، وبما يمكنه من استرجاعها عند   اإللكترونية الى أن يقوم املدقق

 الحاجة إليها.

أن أهم إجراءات األمن وحماية من الوصول غير مصرح به هي إغالق الفجوات األمنية التي تمكن  •

 املحترفين من الدخول وهي الفجوات التي تكتشف في البرامج أو يتم اإلعالن عنها من جهة مصنعة.

قق من وجود إجراءات رقابية تحقق من أمن املؤسسة من التهديدات الداخلية والخارجية، ضرورة تح •

أو ما يطلق عليه الحماية من الوصول املسموح أو املرخص أو املخول به، و تقييم مدى مواجهة تلك 

 التهديدات لتتناسب مع مستوى الخطر األمني املقدر.

 اإلقتراحات: .10

 ه فإن الباحث يوص ي بما يلي: بناء على النتائج الواردة أعال 

ان تهتم الجهات املنظمة للمهنة في سوريا بتوفير اإلصدارات الحديثة الخاصة بالتجارة اإللكترونية  •

 ألعضاء املهنة.

أن تهتم الجهات الرسمية واملنظمة للمهنة في سوريا بتطوير برامج تدريبية للمدققين السوريين حول  •

 التدقيق التجارة اإللكترونية.
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 الخالصة:

هدفت هذه الدراسات اإلستداللية الى التعرف على مدى جودة تدقيق الحسابات في ظل بيئة التجارة 

اإللكترونية وتبيان أثر التجارة اإللكترونية على مهنة تدقيق الحسابات في دول عربية مختلفة كانت على التوالي: 

عتمد الباحثون في دراستهم على إستخدام إستبيان وذالك  الجزائر، اململكة العربية السعودية، وسوريا. حيث إ

 لتحليل آراء عينة من الخبراء املحسبين و محافظي الحسابات حول هذا املوضوع .

وقد خلصت هذه الدراسات الى انه يوجد العديد من التحديات ومشاكل ملهنة التدقيق في ظل التجارة 

 اإللكترونية من بينها:

 املدققين على مهارات الالزمة لتمكينهم من تدقيق في ظل بيئة التجارة االلكترونية.ضرورة تدريب  -

التجارة اإللكترونية تؤثر على بيئة األعمال، وبالتالي على معايير التدقيق نظرا لالرتباط القوي بين العمليات -

حاسبة والتدقيق تؤدي إلى تغيير في التجارية واملحاسبة، حيث يعتقد أن للتجارة اإللكترونية آثارا على معايير امل

 النظم املحاسبية املستخدمة.
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لقد عالجت هذه الدراسة موضوع جودة تدقيق الحسابات في ظل بيئة التجارة اإللكترونية، حيث كان 

الهدف منها هو معرفة متطلبات التدقيق في ظل هذه البيئة وآليات تطبيقها وكدى معرفة نواحي تأثير التجارة 

هذا الهدف قمنا بمعالجة مضوع اإلشكالية من خالل ثالث اإللكترونية على مهنة التدقيق؛ وبغية الوصول الى  

فصول انطالقا من مجموعة من الفرضيات األساسية باستخدام األساليب املشار إليها في املقدمة، حيث تناولنا 

في الفصل األول مدخل الى تدقيق الحسابات والتجارة اإللكترونية من تعريف ومفاهيم عامة الى األهمية 

 واألهداف.

ا في الفصل الثاني فقد عالجنا فيه أثر التجارة اإللكترونية على مهنة التدقيق من خالل إظهار العالقة  أم

التي تربط بينهما واملخاطر التي تواجهها البيئة اإللكترونية على هذه املهنة وكذلك متطلبات التي يجب أن تتوفر 

ن الجودة التي يفترض أن تتصف بها عملية في القائمين على هذه املهمة بغية تحقيق املستوى املطلوب م

 التدقيق.

أما فيما يخص الفصل الثالث، ونظرا للوضع الصحي الراهن واملتعلق بتفش ي فيروس الكورونا، فقد 

تعذر علينا القيام بالدراسة امليدانية، لكن بالرغم من ذلك قمنا بالوقوف على بعض الدراسات السابقة التي 

بطريقة املباشرة أو غير مباشرة حيث اقتبسنا من ثالث دراسات مختلفة كانت كلها عالجت هدا املوضوع سواء  

عبارة عن مقاالت نشرت بمجالت علمية، حيث تعلق األمر بدراسة واحدة أعدت في الجزائر، ودراستين أعدتا 

 خارج الجزائر األولى في اململكة العربية السعودية واألخرى في سوريا.

صل من خالل عرض وتحليل هذه الدراسات إلى أن هناك أوجه تشابه معينة  وقد كان بإمكاننا التو 

تربط بين كل دراسات في الدول العربية في هذا املجال، حيث تمثلت في املشاكل و املخاطر التي جلبتها تكنولوجيا 

الغير الدائمة و املعلومات الى مهنة التدقيق من صعوبة تدقيق القوائم املالية اإللكترونية بسبب أدلة اإلتبات 

القابلة للزوال، وكذلك إمكانية تعرض هذه القوائم الى التالعب أو تغير من قبل اإلدارة و املالك، كما تشابهت 

 الدراسات حول شخصية املدقق و حاجته إلى تأهيل العلمي و العملي في هذا املجال و مواصلته للتعليم املستمر.

رونية ظاهرة معاصرة حولت جزءا من أداء األعمال من الطرق وعليه، يمكن القول، أن التجارة اإللكت

التقليدية إلى الطرق اآللية، وهذا بدوره فرض نوعا من اإلجراءات الجديدة التي تحتاج إلى الكثير من البحوث 

لكي تتأصل وتصبح مألوفة، ويتم التعامل معها بالطرق التي تجعلها أكثر قابلية وأكثر شرعية، و يتحتم معها  

ورة تطوير مهارات مدقق الحسابات والعناية بالتعليم املنهي املستمر والتواصل مع التطورات السريعة ضر 

والكبيرة في بيئة التجارة اإللكترونية كما تتطلب منه ان يكون مؤهل في مجال التجارة اإللكترونية وتكنولوجيا 

 العملية.  املعلومات حتى يتمكن من أداء عملية التدقيق بشكل يحقق جودة هذه

كما تؤثر التجارة اإللكترونية على بيئة األعمال، وبالتالي على معايير التدقيق نظرا لالرتباط القوي بين 

العمليات التجارية واملحاسبة، حيث يعتقد أن للتجارة اإللكترونية آثارا على معايير املحاسبة والتدقيق تؤدي 

تالي تزيد من جودة عملية التدقيق وترفع من فعالية هذه العملية إلى التغيير في النظم املحاسبية املستخدمة وبال

 في عالم االعمال الحديث واملعاصر.
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 إختبار الفرضيات:  .1

تـؤثر التجـارة االلكترونيـة علـى مهنـة تدقيق الحسـابات، وذلـك مـن خـالل إدراك أدلـة  الفرضـية األولـى:

هـا إال أن هنـاك مخـاطر تواجـه مهنـة التدقيق في ظـل التجـارة  اإلثبـات االلكترونية ومدى اعتماد املدقق علي

 االلكترونيـة، وهـو ما يثبت صحة الفرضية األولى.

يتطلـب مـن املدقق في ظـل بيئـة التجـارة االلكترونيـة مهـارات ومـؤهالت خاصـة ملواكبـة    الفرضية الثانيـة:

يـة املدقق ملهامـه بإتبـاع مجموعـة مـن املتطلبـات والـتي مـن شـأنها أن  التطـور في تكنولوجيـا املعلومـات وذلـك في تأد

 تـوفر إمكانيـة مزاولة مهنة التدقيق، وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية.

يوجد العديد من املشاكل واملخاطر التي تواجه مهنة التدقيق في ظل بيئة التجارة   الفرضية الثالثة:

علق بالجانب التأهيل العلمي للمدقق ومنها ما يتعلق بجمع األدلة اإللكترونية وتأكد اإللكترونية منها ماهو مت

 من صحة القوائم املالية وهو ما يثبت صحة هذه الفرضية.

 نتائج الدراسة: .2

تتمخض عن أي بحث علمي جملة من النتائج النظرية وامليدانية يتوصل منها القارئ الى أهمية هذه 

خاللها على قدرة الباحث على الوصول الى أهدافه املشار اليها في املقدمة، ومن النتائج التي الدراسة ويقف من 

 توصلنا إليها في هذا البحث ما يلي:

 النتائج النظرية:

إستنادا الى األدبيات التي إعتمدنا عليها ملعالجة هذا املوضوع وباإلعتماد على ما إحتواه هدا البحث من 

 عة من النتائج تتثمل فيما يلي:فصول توصلنا إلى مجمو 

أدى التطور التكنولوجي الحاصل في مجاالت اإلعالم واالتصال الى ظهور حاجة عالم التجارة للولوج الى منصات -  

اإللكترونية للتعامل من خاللها لتسوية العديد من املعامالت من بيع وشراء وتسويق، حيث أصبحت هذه 

رنت وهذا ما أدى الى ضرورة اطالع املدققين على تكنولوجيا املعلومات املعامالت تتم عن طريق شبكة األنت

ومواكبتها للقيام بأعمالهم على أكمل وجه حيث أصبح املدقق ومع التطور املعلوماتي والتكنولوجي ملزما بالقيام  

مسيرين او بعملية تدقيق الحسابات املالية وسجالت املؤسسة عن طريق الوسائل اإللكترونية ليقدمها سواء لل

 مجلس اإلدارة.

ضرورة التأهيل العلمي للمدقق من خالل الدورات التدريبة املتخصصة والتزود باملعرفة التقنية ومواصلة  -

 التعليم املستمر في مجاله من أجل تطوير أدائه وتحسينه ليقدم خدمة ذات جودة عالية.

ملام بمجموعة من االليات واملتطلبات التي يجب لتطبيق التدقيق في ظل بيئة التجارة االلكترونية يتوجب اال -

على كل املؤسسات ان توفرها ملدققيها من توفر األمن والحماية لتكنولوجيا املعلومات، توفير خبير ملساعدة  

املدقق إذا تعذر عليه الفهم الكافي لبيئة التجارة اإللكترونية، وتمكين املدقق من املعرفة الكافية لنشاط 
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العمليات واملمارسات التي قد يكون لها اتر على تقارير املالية أو تقارير املدقق لتتصف في األخير  املؤسسة وفهم

 بالجودة املطلوبة وترفع من قيمة االستفادة منها من طرف مختلف األطراف املتعاملة في بيئة اعمال املؤسسة. 

تطور التكنولوجي والتقني للمعلومات والنمو  تواجه مهنة التدقيق العديد من املشاكل والتحديات التي فرضها ال  -

املتسارع في سوق التجارة اإللكترونية مما أدى الى ضرورة نشر القوائم املالية على األنترنت الذي أدى بدوره الى 

إضعاف الثقة في هذه البيانات ومن بينها تعرض هذه األخيرة للتالعب من قبل أصحاب املؤسسة أو أطراف 

 تأمين على املواقع االلكترونية.   أخرى بسبب عدم ال

 النتائج امليدانية:

بسبب الوضع الراهن للبالد كما أوضحنا من قبل فقد تعذر علينا القيام بدراسة ميدانية حيث قمنا بتجميع 

دراسات سابقة مشابهة لهذا املوضوع والقيام بتحليلها واملقارنة بين نتائجها، حيث توصلنا الى أنه ال توجد فروق 

 يرة بين الجزائر والدول العربية األخرى فكلها توصلت الى نتائج متشابهة الى حد كبير من بينها:كب

أهمية التأهيل العلمي والتكنولوجي للمدققين والحاجة الى املعرفة الكافية بالبيئة التكنولوجيا الحديثة للتجارة -

ومات اإللكتروني وعليه أصبحت املؤسسات فقد أصبحت كل املعامالت في الوقت الراهن تعتمد على نظام املعل

في هدا العصر تعتمد بشكل كبير على هدا األخير مما أدى إلى ضرورة إملام املدققين باملعرفة التامة لنظم 

 املعلومات اإللكترونية.

رة أن تهتم الجهات الرسمية واملنظمة للمهنة بتطوير برامج تدريبية للمدققين حول التدقيق في ظل بيئة التجا-

 اإللكترونية.

الحاجة الى تطوير مناهج التعليم املحاسبي في الجامعات لتواكب التطور التقني والتجاري بصورة تتالءم مع -

 تطورات بيئة األعمال الحديثة وتلبي حاجات ومتطلبات سوق املهنة.

ية كونها تعتبر من أدلة كما أشارت الدراسات املعروضة الى وجوب وجود توفير عامل أمنية املعلومات اإللكترون  -

 إثبات صحة املعامالت والقوائم املالية للمؤسسات.

أيضا توصلت الدراسات الى أن تصميم نظام التجارة اإللكترونية يجب أن يمكن من حفظ املستندات املتعلقة   -

ه من استرجاعها  بعمليات التجارة اإللكترونية الى أن يقوم املدقق باملوافقة عليها خالل مدة محددة، وبما يمكن

 عند الحاجة إليها.

 اقتراحات الحلول: .3

زيادة اهتمام الجامعات بتدريس تكنولوجيا املعلومات في املحاسبة والتدقيق ملواكبة متطلبات العصر  ✓

 الحالي.

 اهتمام الجامعات بتدريس التدقيق في بيئة التجارة االلكترونية ✓



 خاتمةال

 

~ 68 ~ 

 

نولوجيـا املعلومـات خاصـة في املحاسـبة والتدقيق، إعطاء مدارس تكوين املـدققين أهميـة في تـدريس تك ✓

 في إطـار تطوير برامج التدقيق من تقليدي إلى إلكتروني.

عقد اتفاقيات بين مكاتب املحاسبة والتدقيق من جهة والجامعة من جهة أخرى لتوفير املنـاخ املناسـب   ✓

 إلجـراء البحوث العلمية.

 آفاق البحث: .4

تناياها جودة تدقيق الحسابات في ظل بيئة التجارة اإللكترونية وإلتساع هذا تعالج هـذه الدراسة في 

املوضـوع فانـه ال يمكـن إحاطتـه مـن كـل الجوانـب في دراسـة واحـدة، ومنـه يمكـن فـتح البـاب أمـام بحـوث مستقبلية  

 نذكر منها ما يلي:

 ونية.تحديات ومتطلبات مهنة التدقيق في ظل بيئة التجارة اإللكتر  ✓

أثر استعمال خبير تكنولوجيا املعلومات على إستقاللية مراجع الحسابات في ظل عمليات التجارة  ✓

 االلكترونية.

 تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر في ظل التجارة االلكترونية. ✓

 انعكاسات بيئة املحاسبة اإللكترونية على عملية تدقيق الحسابات. ✓

 التجارة االلكترونية.املحاسبة البيئية في ظل بيئة  ✓
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 امللخص



 امللخص: 

تناولت هذه الدراسة موضوع جودة تدقيق الحسابات في ظل بيئة التجارة اإللكترونية، وذلك في حدود 

ما يتميز به التدقيق والتجارة اإللكترونية على حد سواء من أهمية وخصائص ومتطلبات هامة تضمن نجاح  

الوقوف على كيفية تأثير التجارة اإللكترونية على جودة تدقيق كالهما، حيث ان الهدف من هذه الدراسة هو 

الحسابات، ومحاولة إيجاد العالقة التي تربط بينهما وذلك مع اإلحاطة بالتحديات واملخاطر التي فرضها اإلفصاح 

 اإللكتروني على هذه املهنة، ومنه الوصول الى معرفة جودة التدقيق من خالل األنظمة اإللكترونية.

خلص هذا البحث الى جملة من النتائج لعل أهمها هو أن جودة تدقيق الحسابات في ظل بيئة وقد 

التجارة االلكترونية مرهونة بالتأهيل العلمي الذي البد للمدقق أن يحصل عليه ويتزود به في ظل هذه البيئة 

وذلك من خالل الدورات وفي ظل التطورات التي يشهدها عالم األعمال اليوم خاصة على الصعيد التكنولوجي،  

التدريبة املتخصصة والتزود باملعرفة التقنية ومواصلة التعليم املستمر في هذا املجال من أجل تطوير أدائه 

 وتحسينه ليقدم خدمة ذات جودة عالية.

 تدقيق الحسابات، املدقق، جودة التدقيق، التجارة اإللكترونية.    الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

This study dealt with the issue of the quality of auditing accounts in the light of the e-

commerce environment, within the limits of the importance, characteristics and requirements of 

both auditing and e-commerce that ensure the success of both, as the aim of this study is to 

determine how e-commerce affects the quality of auditing. Accounts, and an attempt to find the 

relationship between them, while taking note of the challenges and risks imposed by electronic 

disclosure on this profession, including access to knowledge of the quality of auditing through 

electronic systems. 

This research has concluded a number of results, perhaps the most important of which is that 

the quality of auditing accounts in the light of the e-commerce environment is dependent on the 

scientific qualification that the auditor must obtain and be provided with in light of this environment 

and in light of the developments that the business world is witnessing today, especially at the 

technological level. Through specialized training courses, providing technical knowledge and 

continuing education in this field in order to develop and improve its performance to provide a high 

quality service. 

Keywords: auditing, auditor, audit quality, e-commerce. 


