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  المستخلص
 الت  ي أتاحتھ  ا لغ  ة الترمی  ز    Hyperlinksال  روابط المتفاعل  ة والس  یما  ش  ك أن االنترن  ت ال
HTML فرت العدید من الممارسات التي تقل ل م ن الثق ة ف ي المعلوم ات المالی ة عل ى االنترن ت         و، 

ولیة ؤبی ان ح دود م س   البیانات المالی ة عل ى االنترن ت و   لذلك استھدف البحث دراسة مدى الثقة في    
 و اعتم د الباح ث عل ى    ،ألمریكیة من خالل دراسة أحدث التقاریر و الدراسات األوربیة و ا   ،المدقق

ولیة الم  دقق ع  ن محتوی   ات موق  ع ال  شركة عل   ى     ؤاالس  تنتاج المنطق  ي خاص   ة عن  د تحدی  د م   س    
  .االنترنت

،  المعلوم  ات المالی  ة عل  ى االنترن  تن الباح  ث أھ  م الممارس  ات الت  ي تح  د م  ن م  صداقیةوب  ّی
أم  ن  ع  ن س  المة وقولیة الم  دقؤ واس  تنتج الباح  ث ع  دم م  س،وط  رح بع  ض الحل  ول للتغل  ب علیھ  ا

وًال ع ن التحق ق م ن أن الق وائم المالی ة           ؤ المراج ع م س    ف ي ح ین یع د      ، على االنترن ت    الزبون موقع
ن للن  سخ الت  ي أقرھ  ا وعل  ى ا ھم  ا مطابق  الزب  ونالمدقق  ة وتقری  ر الم  دقق المن  شورین عل  ى موق  ع 

 ت اریخ  م ن ولیة المدقق عن التح دیث الف وري للق وائم المالی ة         ؤیجب أن تمتد مس   أسس مستمرة، و  
یوصي الباحث بسرعة تطویر معاییر جدیدة واكتساب المدقق لمھارات         و ،انعقاد الجمعیة العمومیة  

 وص یاغة لغ ة تقری ر جدی دة تعك س م ستوى التحق ق        ،جدیدة لفحص البیانات المالیة على االنترن ت   
  .ولیة التي یتحملھا المدققؤومقدار المس
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Abstract 
The hyperlinks of HTML of Internet have certainly facilitated several practices that 

may reduce credibility of financial data on net. Thus, the current study aimed at discussing 
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the degree of financial data credibility on net and to show the liability limits of auditor. 
This has been done via studying one of the modern European and American reports. The 
researcher tackled he logical conclusion in determining the auditor liability on data of 
company's website. The researched showed the most essential practices that may limit the 
creditability of financial data on net as well. Some solutions have been proposed to over 
come such practices. The researcher referred in conclusion that there is non – liability of 
auditor of securing the customer's website. While the reviser may be considered as the 
liable for revising the financial lists and auditor's report released on customer's website. 
These can be true certified by the reviser himself. The auditor liability should specify the 
immediate updating to the financial lists due to the meeting of general assembly. The 
researcher recommends the rapid developing the skills of audition and liability.    

  
  المقدمة

تغيرت بيئة التقرير من االعتماد على الورق إلى االعتماد علـى االنترنـت             
Internet، وبدأت الشركات في نشر تقاريرها المالية على االنترنت باستخدام برنامج 

 A dope Acrobat .  
دون وجـود أي     من يقوم هذا البرنامج بحفظ اإلطار الكامل للقوائم المالية          إذ
 وتقرأ التقارير المالية كما لو كانت نسخة ورقية ، بين عناصرها hyperlinksروابط 

)Trites,1999(،         الكتروني   وينحصر التغيير في أن القوائم المالية أصبحت في شكل 
وعند . دون إمكانية تغيرها   من   متاح على االنترنت لكل المستفيدين لالطالع عليها      
مات المالية على االنترنت أي تحد هذا المستوى من التكنولوجيا لم يشكل نشر المعلو

  . أو مشاكل تذكر لمهنة المحاسبة
 ولغة  The World Wide Web)الويب(ومع ظهور الشبكة الدولية للمعلومات 

ومـا تـوفره مـن الـروابط      HTML (Hypertext Markup Language(الترميز 
ـ   أخذت الشركات و، Hyperlinksالمتفاعلة شر بخطى سريعة في بناء مواقعهـا ون

  .تقاريرها المالية على االنترنت باستخدام هذه اللغة
 الدخول السريع للمعلومـات   Down Menusالقوائم المنسدلةوتسهل الروابط و

على هـذه الـروابط يتـرك         حيث بالنقر  ،المناسبة والتجول داخل مستندات الويب    
 إليهـا   والمعلومات التي تـشير   . المستفيد الشاشة الحالية ليفتح شاشة أخرى وهكذا      

.  أو أي مكان آخر علـى االنترنـت         نفسه الروابط قد توجد على الموقع أو الخادم      
 يمكن ربط أي عنصر ، على سبيل المثال،ويمكن استخدام الروابط مع القوائم المالية

بالقوائم المالية بمالحظات عن كيفية تطبيقه أو بأي مكان على الموقع خارج نطاق             
ربط القوائم المالية أيضاً بكل المعلومات األخرى عـن          كما يمكن    ،التقارير المالية 

 هالشركة وأيضا بالشركات األخرى وغيرها من المواقع التي قد توجد علـى نفـس             
  ).(Lymr & Others, 1999 أو خادم آخر في دولة أخرى  نفسهالخادم
مع هذا التطور التكنولوجي بقدراته الفائقة والنمو السريع في نشر المعلومات و

مـصداقية وأمـن    ب ظهرت العديد من المـشاكل الخاصـة         ،لية على االنترنت  ماال
  : يأتالمعلومات المالية على االنترنت نذكر منها ما ي
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استخدام الروابط بين محتويات القوائم المالية والمعلومـات األخـرى غيـر            
عـدم إدراك    الـى  قد يؤدي    ،ة على موقع الشركة ومواقع الشركات األخرى      دققالم

 واعتماده على المعلومات ظنـاً منـه أنهـا          ،ةدقق لحدود القوائم المالية الم    المستفيد
وقـد يـؤدي إلـى انتقالـه        . خضعت لفحص المدقق في الوقت الذي تكون كذلك       

عدم  األمر الذي يؤدي إلى إرباكه و      ،هلمعلومات ال تتعلق بالشركة موضوع اهتمام     
  .  ت لفحص المدققتيقنه من االنتهاء من قراءة القوائم المالية التي خضع

يوجد على مواقع الشركات كم هائل من المعلومات المالية التي تقع أساسـاً             و
خارج نطاق القوائم المالية والتي ال يتم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة وال تخـضع   

  . ا صاحبها تقرير المدققإذ وتزداد الخطورة ،لفحص المدقق
ات مالية جزئية أو ملخـصة أو     أحيانا تعرض الشركات على مواقعها معلوم     و

  .  متقادمة، مما قد يوقع المستفيد في خطأ ناتج من إدراكه لحقيقة هذه المعلومات
عند نشر القوائم المالية على االنترنت تقوم غالبية الشركات بإعادة صياغة           و

 ممـا قـد     ،القوائم المالية وتقرير المدقق مع إضافة الروابط المتفاعلة للربط بينهما         
  .  مستفيد تخالف ما يقصده المدققلل إلى تشويه الحقائق وتوصيل رسالة يؤدي
ا إذ ف ،ته في أي وقت   انه يمكن تحديث معلوم   ن االنترنت وسيلة إلكترونية فإ    ألو

 منـه أن المعلومـات      ة فقد يعتمد المستفيد عليها ظناً     دققتم تحديث القوائم المالية الم    
ة بهدف الغش دققف المعلومات المالية المويمكن تحري. الحديثة يغطيها تقرير المدقق 

  .واالحتيال بمهارات متواضعة من جانب بعض الهواة
 تـزداد   ، الدخول على المعلومات المالية على االنترنـت       ازدياد ظاهرة ومع  

ن كل المعلومات لهـا     المدقق بسبب اعتقاد المستفيدين بأ    مخاطر رفع القضايا على     
ولية المـدقق   ؤ يجب على المهنة تحديد مس     نامن ه  ، نفسه مستوى الدقة والمصداقية  

وذلك باإلجابة علـى    ،  بوضوح في ظل بيئة التقرير الجديدة المعتمدة على االنترنت        
  :مثل هذه األسئلة
هل المدقق  ودقة المعلومات المالية على االنترنت؟      ول عن صحة و   ؤمن المس 

 موقـع   ا اعتمد الطرف الثالث على معلومات مالية غير صـادقة علـى           إذول  ؤمس
 تغييرات غيـر    زبونا احدث ال  إذولية المدقق   ؤما هي مس  والشركة على االنترنت؟    

ولية المدقق عندما يـتم     ؤما مس وتقرير المدقق؟   وبة بالقوائم المالية المراجعة و    مرغ
حدث والتي ال ينطبق عليها التقريـر؟        المالية المراجعة بقوائم مالية أ     إحالل القوائم 

ة األخرى الموجودة علـى الموقـع       ن المعلومات المالي  ولية المدقق ع  ؤما هي مس  و
 وصـفها هل يجب على المدقق أن يرى كـل معلومـات الموقـع ب            ولكتروني؟  اإل

أين ومتى تنتهي   وما هي الحدود التي يغطيها تقرير المراجعة؟        ومعلومات أخرى؟   
 من القوائم المالية على موقـع     ق عندما يكون تقرير المراجعة جزءاً       ولية المدق ؤمس

ما الوزن الـذي    وولية المدقق؟   ؤما النقطة الزمنية التي تنتهي عندها مس      و؟  الزبون
يعطي لتاريخ تقرير المراجعة في الوقت الذي يتم فيه تحـديث المـستندات علـى               

  االنترنت باستمرار وبسرعة؟ 
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ولية المدقق بشكل جيد ؤ الحالية لم تحدد مسالتدقيق أن إرشادات    ويرى الباحث 
ا لـم   إذ و ، جديدة ومازالت في طور التكـوين      هذه القضايا ن  ضايا أل لمعظم هذه الق  
 ربما تتخلف المهنة عـن      ، بسرعة لدراسة وحسم هذه القضايا      التدقيق تتحرك مهنة 

  .تلبية احتياجات المستفيدين وعن مسايرة خطى التقدم في ثورة المعلومات والعولمة
 البحث لدراسـة     يهدف ،وللمساهمة في إلقاء الضوء على بعض هذه القضايا       

ولية المـدقق مـن خـالل       ؤوحدود مس  ،مصداقية المعلومات المالية على االنترنت    
  :اآلتيةاإلجابة على األسئلة 

 مع اإلشـارة لبيئـة      ،إلى أي حد تستخدم االنترنت وسيلة لنشر المعلومات المالية         •
 األعمال الفلسطينية؟

ـ          • ة المنـشورة علـى     ما هي الممارسات التي تحد من مصداقية المعلومات المالي
  للتغلب عليها؟ الالزمة وما هي الحلول،االنترنت

 ولية المدقق تجاه المعلومات المالية المنشورة على االنترنت؟ؤما هي حدود مس •
قد تم إعداد البحث من خالل دراسة أحدث التقـارير التـي أعـدتها أشـهر                

لدراسـات التـي     واستعراض أهم ا   ،المنظمات المهنية األمريكية والكندية والدولية    
وسيلة لنشر التقارير المالية وتقارير اءات وصفية عن استخدام االنترنت قدمت إحص

مواقع الشركات المساهمة الفلسطينية     عن مسح    فضالً ،األعمال في العديد من الدول    
الكبرى التي تتداول أسهمها في سوق المال لرصد الظاهرة فـي بيئـة األعمـال               

ولية ؤاحث على االستنتاج المنطقي خاصة عند تحديد مـس        كما اعتمد الب   ،الفلسطينية
  .المدقق عن محتويات موقع الشركة على االنترنت

نه يقع في منطقة غير مسبوقة ويتصدى لقـضية         ويكتسب البحث أهميته من أ    
شائكة تحتاج لجهود كبيرة من الباحثين لتدعيم قدرة المهنة على فهم بيئة التقريـر              

بالـسرعة التـي يتطلبهـا      واإلرشادات المناسـبة لهـا      الجديدة ووضع المعايير و   
  .المستفيدون

ة المطروحة ثم تقسيم بقية البحـث       ولتحقيق هدف البحث واإلجابة على األسئل     
يكشف الجزء األول عن النمو السريع فـي نـشر المعلومـات            ،  أربعة أجزاء على  

ي تحد مـن     ويلقى الجزء الثاني الضوء على الممارسات الت       ،المالية على االنترنت  
 ،مصداقية المعلومات المالية على االنترنت مع تقديم بعض الحلول للتغلـب عليهـا        

 ، المدقق تجاه محتويات موقع الشركة على االنترنـت        مسؤوليةويحدد الجزء الثالث    
  . يقدم الجزء الرابع خالصة وتوصيات البحثأخيراًو
  

   المالية على االنترنتتنشر المعلوما -أوالً
 ،سـنة ن أن عمر تكنولوجيا االنترنت قد يكون أكثر من ثالثين           على الرغم م  

 أن قطاع األعمال بدأ االهتمام بفاعلية باالنترنت مع ظهـور الـشبكة الدوليـة               إالّ
  (Lymer, 1999, 290) ١٩٩٥ في عام  The World Wide Web) الويب(للمعلومات 

 ،ة من أدوات االنترنـت     أن الويب أداة أساسي    لرغم من االختالفات الفنية إالّ    على ا و
 علـى أن  ،وفي معظم الدراسات المشار إليها في هذا البحث يذكر االنترنت والويب  
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 وفي هذا البحث تستخدم كلمة االنترنت للداللة علـى أي           ،كل منهما مرادف لآلخر   
  .منهما
 لسرعة وسـهولة     االنترنت وسيلة اتصال عالمية فريدة في نوعها نظراً        دتعو

 بسبب التطور السريع فـي  ،تكلفة تداول المعلومات عبر الشبكةاالتصال وانخفاض  
 كما أن االنترنت وسيلة اتصال ،التكنولوجيا والبرامج واللغات ذات الصلة باالنترنت

 لعـرض   Multimedia وتوفر إمكانيات الوسـائط المتعـددة        ،Interactive تفاعلية
 ولكل ،التصال األخرىاألمر الذي يجعلها تختلف عن كثير من وسائل ا       ،المعلومات

يزداد عدد الذين يدخلون عليهـا       و يرها تنمو شبكة االنترنت يومياً    هذه األسباب وغ  
 ٢٤م أن   ١٩٩٩ في أكتـوبر     Fortune فقد نشرت مجلة     ،عبر العالم بمعدالت عالية   

 ،مليون من البيوت األمريكية التي لديها حاسب شخصي يدخلون علـى االنترنـت            
مـن المـستثمرين   % ١٢,٥ وأن  ،تجارية في اليـوم   ويجرون نصف مليون عملية     

 و أجريت دراسة على ،)FASB,2000, 2(جرون من خالل االنترنت ااألمريكيين يت
 شركة مسجلة في هيئات سوق المـال فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة              ٣٠٠

من الشركات األمريكيـة لهـا موقـع علـى          % ٩٥ وجدت أن    ،وبريطانيا وألمانيا 
 ,Deller)% ٧٦في ألمانيـا   و،%٨٥ كانت النسبة في بريطانيا نفي حي ،االنترنت

Stubenrath, & Weber, 1999)  
أداة ال تستخدم االنترنت بصفة أساسـية       الرغم من أن منظمات األعم    على  و

 أن العديد منها بدأت تدرك أهمية       إالّ ،E-Commerceلإلعالن والتجارة االلكترونية    
 بدافع خفـض تكلفـة   ،يع بديلة لمعلوماتها الماليةقناة توزبوصفه استخدام االنترنت  

 واالتصال بمستخدمين للمعلومات غير معـروفين       ،ووقت نشر وتوزيع المعلومات   
  وزيادة كمية البيانات المفصح عنهـا      ، وتدعيم ممارسات اإلفصاح التقليدية    ،من قبل 
قد وجدت إحـدى    و. لمستثمرين المحتملين إلى ا  وتحسين فرص الوصول     ،ونوعيتها

لكتروني للمعلومـات الماليـة     لسفة وأهداف الشركات من النشر اإل     الدراسات أن ف  
بديل للمواد المطبوعة أو ابتكـار أدوات        أو ،نه مكمل للمواد المطبوعة   أتتمثل في   

  .  (FASB, 2000, 39)  المعلوماتهاجديدة لعرض وتوصيل
ا يسهل   على جزء منفصل بمواقعه    وتعرض الشركات المعلومات المالية غالباً    

عالقـات  " تحـت عنـون   Home Pageالدخول عليه من خالل صـفحة البدايـة   
 & ,Deller, Stubenrath)قد وجـدت دراسـة   و"  Investor Relationsالمستثمرين 

Weber, 1999) من الشركات األمريكية تـستخدم االنترنـت ألغـراض    % ٩١ أن
 وللوقوف  ، ألمانيا في% ٧١في بريطانيا و    % ٧٢ ب ـ عالقات المستثمرين بالمقارنة    

 نـستعرض أهـم     ،على درجة استخدام االنترنت كوسيلة لنشر المعلومات الماليـة        
  .الدراسات السابقة في العديد من الدول
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   السابقة٧٦٥الدراسات
أجريت العديد من الدراسات على الشركات الكبرى فـي أمريكـا الـشمالية             

ستخدام االنترنـت لنـشر      لتوفير إحصاءات وصفية عن ا     ١٩٩٦وأوروبا منذ عام    
  . أهم هذه الدراسات١ ويلخص الجدول ،المعلومات المالية

  
  

  ١جدول ال
  ملخص بالدراسات السابقة

  
  

  الدراسة

  
  الدولة

عدد 
الشركات 
  الدراسة

الشركات 
التي لها 
  مواقع

المواقع 
التي عليها 
معلومات 

  مالية

المواقع التي 
عليها 

معلومات 
  مالية كاملة

المواقع التي 
يها عل

معلومات 
  مالية جزئية

Ptervick & Gillet, 
1996 

الواليات 
  %٢٣  %٣١  %٥٤  %٩٦  ١٥٠  المتحدة

Gray & 
Debreeceny,1997 

الواليات 
  %٣٢  %٣٦  %٦٨  %٩٨  ٥٠  المتحدة

Debreceny, 
Gray,&Barry 1998  

الواليات 
  المتحدة

٣٧  %٣٤  %٧١  %٩٦  ١٠٠%  

Ashbaugh, 
Johnstone, 
&Warfied, 1999 

ات الوالي
  %٢٦  %٦٠  %٨٦  %٨٧  ٢٩٠  المتحدة

FASB, 2000.  الواليات
  %٣٣  %٦٠  %٩٣  %٩٩  ١٠٠  المتحدة

Trites,1999  أمريكا
  %٢٦  %٢٥  %٥١  %٧٠  ٣٧٠  الشمالية

Lymer,1997  المملكة
  %١٣  %٥٣  %٦٨  %٩٢  ٥٠  المتحدة

Graven & 
Marston,1999 

المملكة 
  %٢١  %٣٢  %٥٣  %٧٤  ٢٠٦  المتحدة

Lymer & Tallbery, 
1997 

  فنلندا
٧١  %١١  %٨٢  %٩٠  ٧٢%  

Deller, Stubenrath, & 
Weber, 1999 

      %٨٣  %٨٧  ٣٠  ألمانيا

Hedlin ,1999 ٨٣  %٩٥  ٦٠  السويد%      
Debreceny & Gray, 
1999 

المملكة 
المتحدة 
وألمانيا 
  وفرنسا

٧٢  %٨٨  ٥٠%      

Lymer&Others,1999 ٢٧  %٣٥  %٦٢  %٨٦  ٦٦٠  دولة٢٢%  
  )٢٠٠٧( وتجميعه احث البإعدادمن  :المصدر
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ن أغلبية الـشركات    أ  إلى  تشير الدراسات السابقة   ،١وكما يتضح من الجدول     
 وأكثر من نصف هذه الشركات تنشر معلومات ، على االنترنتWeb Siteلها مواقع 

خـر ينـشر    آل والـبعض ا   ،)القوائم األساسية باإلضافة لتقرير المدقق    (مالية كاملة   
 وسـرعة كبيـرة فـي اسـتخدام         اً مستمر اً هناك تزايد   وأن ،معلومات مالية جزئية  

ـ االنترنت ألغراض نشر التقارير المالية في معظم دول العالم المتقدم التـي              ا فيه
 وهذا يدل علـى أن الـشركات        ،أسواق نشطة لرأس المال وشبكات اتصال متقدمة      
  .  تنظر لالنترنت على أنها منفذ مهم لنشر تقاريرها

 كذلك على أن الـشركات فـي الواليـات المتحـدة             السابقة وتدل الدراسات 
 نسبة عالية من الـشركات تـستخدم        وهناك ،األمريكية هي التي طبقت هذا مبكراً     

 إال أن   ،االنترنت ألغراض نشر التقارير المالية وغيرها بالمقارنة بالدول األوروبية        
رها هذه الشركات تتباين فيما بينها من حيث طبيعة ومحتوى وطريقة عرض تقاري           

  .على االنترنت
   االنخفـاض الكبيـر    ون المستمر في مقدرة االنترنت      ويرى الباحث إن التحس

 والوصـول الـدائم     ،والمستمر في تكلفة إنتاج ونشر المعلومات باستخدام االنترنت       
 كل ذلك من المتوقع أن يسهم فـي زيـادة   ، وعالمية االنترنت،والفوري للمعلومات 

 أن   ومن المتوقع أيـضاً    ،ماتها المالية على االنترنت   نسبة الشركات التي تنشر معلو    
نموذج المبني على الورق    التقرير إلى األطراف المهتمة من األ     تقديم  يتغير أسلوب   

 ت هـذه هـي    ا كان إذ و ، المالية تنشر المعلوما لإلى استخدام االنترنت كقناة أساسية      
  طين؟، فما هو الوضع في فلسالحال في دول أمريكا الشمالية وأوروبا

  
   المالية على االنترنت في فلسطيننشر المعلومات

لرصد مستوى نشر المعلومات المالية على االنترنت في فلسطين قام الباحث           
م بمسح لكل مواقع الشركات المساهمة الكبـرى التـي          ٢٠٠٦ فبراير   ١٩في يوم   

 ،يخ حتى هذا التار    موقعاً ٣٤التي تبلغ   و) شركة ٦٩(تتداول أسهمها في سوق المال      
 عليها معلومات تاريخية     موقعاً ٢٣ ، مواقع تحت اإلنشاء   ٥وتبين للباحث أن هناك     

 مواقع عليها معلومات مالية تقع كلها في قطاع         ٦ ،وترويجية عن الشركة ومنتجاتها   
  أهم خصائص مواقع قطـاع البنـوك فـي فلـسطين           ٢ ويعرض الجدول    ،البنوك

  .وخصائصها
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  ٢جدول ال

   وخصائصهااقع قطاع البنوك في فلسطين أهم خصائص مو
  

قوائم   اسم البنك
  مالية

معلومات 
  مالية أخرى

تقرير   السنة
  المراجعة

  إمكانية السحب  الروابط

 نعم نعم نعم م٢٠٠٦ نعم نعم  فلسطين المحدود
 نعم نعم نعم ٢٠٠٦ نعم نعم  العربي المحدود
 نعم نعم نعم ٢٠٠٦ نعم نعم  القاهرة عمان

 نعم نعم نعم ٢٠٠٦ منع نعم  األردن
 نعم نعم نعم ٢٠٠٦ نعم نعم  اإلسكان
 نعم نعم نعم ٢٠٠٦ نعم نعم  االستثمار

 نعم نعم نعم ٢٠٠٦ نعم نعم  اإلسالمي الفلسطيني
 نعم نعم نعم ٢٠٠٦ نعم نعم  اإلسالمي العربي

  ٢٤/١/٢٠٠٧نشرة هيئة سوق المال الفلسطيني :المصدر
  

وك تعرض القوائم الماليـة مـع تقريـر          أن جميع البن   ٢ويتضح من الجدول    
وعلى الرغم من سبق قطاع البنوك غيـره مـن          ). معلومات مالية كاملة  (المراجع  

 أن درجـة     إالّ ،القطاعات في استخدام االنترنت ألغراض نشر المعلومات الماليـة        
قل منها في دول أمريكا أاستخدام االنترنت لنشر المعلومات المالية في فلسطين تظل 

للنـشاط  و وربما يرجع السبب لحداثة تعميم شـبكة االنترنـت           ،لية وأوروبا الشما
  .المتواضع لسوق المال في فلسطين

 ،وعلى الرغم من النمو السريع في عرض المعلومات المالية على االنترنـت           
  . أن نمو الطلب على هذه المعلومات يتوقف على مصداقيتهاإالّ
  

  ى االنترنت المعلومات المالية علمصداقية -ثانياً
 يوفر المـدقق  إذ ، المعلومات المالية عادلة عندما يفحصها المدقق المستقل  دتع
 عنها بالقوائم المالية وفقا لمبادئ المحاسبة       فصح بشأن عدالة األرقام الم     مستقالً رأياً

ومن وجهة نظر .  والتي ال يمكن للطرف الثالث التحقق منها بنفسه،المتعارف عليها
ظـروف  معلومات صادقة عندما يستطيع االعتمـاد عليهـا لفهـم ال           ال دالمستفيد تع 

وتتوقف المصداقية على ثالث خصائص هي أمانـة        . ةواألحداث االقتصادية للمنشأ  
  . وحدية المعلومات، والقابلية للتحقق واإلثبات،العرض

ويجب على مهنة المراجعة أن تعترف بحق المجتمع المالي في تحديد مطالبه            
وبأهمية أن يقوم المراجعون بدراسة هذه المطالـب         بة والمراجعة، من مهنة المحاس  

كمـا   تلبيتها في أطر خطة متكاملة لتطوير األداء المهني عند المراجعين،         ومحاولة  
 من نتـائج أعمـال      ت أكثر لتلبية توقعات المستفيدين    ولياؤأن عليهم أن يتحملوا مس    

  ).٢٠٠٠عبد اهللا،( المراجعة
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 وعلى الرغم ،ن للمعلومات المالية ين أساسيت يية خاصت مة والمصداق ءالمالوتعد  
مة المعلومات المالية من حيـث      ت أحدثت نقلة نوعية كبيرة في مالء      من أن االنترن  

 أن تكنولوجيـا     إالّ ،كمية ونوعية ووقتية المعلومات وعرضـها بأشـكال مختلفـة         
لمالية ت ا االنترنت أتاحت العديد من الممارسات التي أثرت على مصداقية المعلوما         

  .وإمكانية االعتماد عليها
  

  الممارسات التي أثرت على المصداقية
يمكن أن يولد نشر التقارير المالية على االنترنت معلومات ماليـة تنقـصها             

  :ق نعرض هنا ألهمهاائالمصداقية بعدة طر
  المعلومات غير المدققةبين المعلومات المالية المدققة والربط  .١

 واضـحة ومدركـة للمعلومـات       اًالورقي أن له حدود   يتميز التقرير السنوي    
 أنها  وعلى الرغم من اختالف المحتوى المعلوماتي للتقارير الورقية إالّ        . المحاسبية
وعند تسلم المعلومات الورقيـة     ). Trites,1999(يمكن التنبؤ بها    معيارية و مألوفة و 

  .ن المستفيد حصل على المطلوب كامالًأ من التحقق بيكون هناك شيئاً
استخدام الروابط بـين    نترنت ألغراض التقارير المالية و    وفي ظل استخدام اال   

محتويات القوائم المالية والمعلومات األخرى على موقع الشركة ومواقع الـشركات           
 ظهرت العديد من المشاكل أهمها عدم وجود حدود للقوائم الماليـة يقـف              ،األخرى

على مصداقية  الحكم  دودها الرسمية وال     وبذلك ال يستطيع تحديد ح     ،عندها المستفيد 
 كذلك صعوبة الوصول إلى ما يريده لكثـرة التفاصـيل           ،البيانات التي حصل عليها   
نه من الصعب معرفة بالـضبط مـن أيـن أتـت            أكما  . المرتبطة يبعضها البعض  

 إن النافذة التي تعرض العنـوان الحـالي         ،المعلومات المالية الموجودة على الشاشة    
 وقـد ال يعطيـه      ، ومع ذلك ال يعني العنوان الكثير للمـستفيد        ، ما ليالًسوف توفر د  

نه لو نقر المـستفيد      والنتيجة هي أ   ،نه دخل على خادم أو موقع جديد      أ على   مؤشراً
ن حدود الموقع  أل، فربما ال يدري بذلك، به إلى خارج القوائم المالية     ىعلى رابط أد  
-Trites,1999, 11)ات التي يراهـا   مصداقية المعلومفي وهذا يؤثر ،ليست واضحة

20).  
إن فحص الموقع    غامض ف  ن الموقع في العادة ضخم وغير محدود وأحياناً       ألو

 كما أن   ، بعدم االقتناع بأنه قد تم االطالع على كل شيء         يؤدي إلى إحساس مستمر   
 منه أنها جزء من القوائم المالية المراجعة في         المستفيد قد يعتمد على معلومات ظناً     

أو ربما يفوته االطالع على معلومات أساسية لفهـم         ،  نها في الواقع غير ذلك    أن  حي
  .المركز المالي ونتائج العمليات

ا كانت المعلومات المربوطة   إذإن ربط المعلومات يطرح قضية أخرى هي ما         
 وربما  ، يصعب على المستفيد الحكم على مدى حداثة المعلومات        إذ ،حديثة وجارية 

 خطأ عندما يعتقد أن المعلومات المتقادمة هي مثـل المعلومـات            يقع المستفيد في  
األخرى الحديثة التي شاهدها عندما يكون هناك ربط بين موقع حديث وآخر قـديم              

  .للمعلومات
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مـن الـشركات تعـرض      % ٥٨أن  ) FASB,2000,20-26(وقد وجد تقرير    
باسـتخدام  تعرض قوائمها    %٢١و ، HTMLقوائمها المالية باستخدام لغة الترميز      

 والنسـبة الباقية تستخدم معالج الكلمـات وصـفحات   ،Adobe Acrobat برنـامج
من المالحظات على هذه % ٣٨ و ،من القوائم المالية% ٣٦كما تبين أن .  االنتشار

من تقارير المراجعة بها روابـط للـربط        % ٢٢ و ،ابط متفاعلة والقوائم تتضمن ر  
  .بالمالحظات الواردة بتقرير المراجعة

 لها تقريـر مـالي    شركة٣٦أن من بين ) Debreceny & Gray,1999(ووجد 
 شركات ٥ و   ،HTML شركة تنشر قوائمها باستخدام      ١٢ هناك   ،سنوي على الموقع  

 ٤ و ، فقط Adobe شركة تستخدم    ١٥ و   ،  معا  ADOBE ، HTML كال من    تستخدم
للحـسابات   Scanned Graphic Representationالتمثيل البياني  يستخدمون شركات
 تقرير مراجعة يحتوي على توقيـع شـركة         ١٨ من   ١١كما وجد أن    .  المطبوعة
منها بها على األقل رابطة واحدة من تقرير المراجعة إلى العناصـر            ٧ ،المراجعة

 لكـن لـم يوجـد أي        ، يقدمون أكثر من رابطة واحدة     ٣ و ،األخرى بالقوائم المالية  
  .راجعةرابطة بين تقرير المراجعة وموقع شركة الم

 استخدام الوسائط المتعددة في عرض المعلومات .٢
إلـى  توفر مهنة المحاسبة مبادئ محاسبية تحدد كيفية المعالجـة والوصـول        

 لتوفير مبـادئ     ذاته  لكن المهنة لم تعط االهتمام     ،لمعلومات المالية واإلفصاح عنها   
ي حـل    لذلك وجدت الشركات أنها ف     ،ترشد و تحكم كيفية عرض المعلومات المالية      

فقد اختلفت طريقة العـرض     . من القيود لتعرض معلوماتها بأشكال وصور مختلفة      
من المعلومات الساكنة إلى مواقع االنترنت المفعمة بالصوت والفيـديو والتفاعـل            

 ولم توفر الشركات فقـط إمكانيـة        ،)Lymr&others,1999,7(والخصائص الحركية 
 من   أيضا  بل استفادت  ،شكل ورقي ات التي كانت تعرضها في      كبر للدخول للمعلوم  أ

، التطور التكنولوجي لتوفير المعلومات بالصوت والصورة المتدفقة على مواقعهـا         
وبذلك يمكن للشخص االستماع ومـشاهدة المـؤتمرات و االجتماعـات وغيرهـا             

من الشركات التـي لهـا   % ١٠٠أن ) FASB, 2000, 9( وقد وجد تقرير. مباشرة
 رسـوم   فيهـا من المواقـع    % ٤٧ و   ،الرسوم الساكنة  ما من    مواقع تستخدم شكالً  

فيها % ٦ ، Sound Filesملفات صوت فيها % ٧،  Animated Graphicsمتحركة 
  .Video Filesملفات فيديو 

إن استخدام الوسائط المتعددة في عرض التقارير المالية يظهـر لـيس فقـط      
 مماثلـة لتـشويه     لكن أيـضاً  و،  إمكانيات جديدة وكبيرة لعرض المعلومات المفيدة     

 فالرسوم المتحركة يمكن أن تستخدم لتشويه الحقـائق وخلـق تـصورات             ،الحقيقة
مقصودة تتعارض مع الرسائل المقصودة بسبب نقص المعايير التي تحـدد كيفيـة             

  . )Trites,1999, 56-68(العرض 
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  مدققةعرض معلومات مالية غير  .٣
دون تقريـر   مـن   مالية  الشركات على مواقعها قوائمها ال     تعرض الكثير من  

فلـسطينية تعـرض    في بيئة األعمال المصارف فقد وجد الباحث أن أربعة    ،المدقق
مـن  ) Gray & Debreceny, 1997( ووجـد  ،دون تقرير المدقققوائمها المالية من 

تنـشر  % ٦٨ أن   ،ة في الواليات المتحدة األمريكية    خالل مسح ألكبر خمسين شرك    
ـ   % ٣٦و  ،   موقعها تقاريرها المالية السنوية على     إلـى جانـب     دققتضع تقرير الم

ال توفر تقرير المراجعـة مـع القـوائم       % ٣٢ويستنتج من ذلك أن      .القوائم المالية 
 )(Debreceny & Gray, & Barry 1998 ، بـه  قـام وفي المسح الثاني الذي. المالية
منها تنشر تقاريرهـا    % ٧١ وجد أن    ،م١٩٩٧كبر مائة شركة أمريكية عام      على أ 

 ويستنتج مـن ذلـك أن       ،تضم تقرير المدقق  % ٣٤و،  مالية السنوية على موقعها   ال
جري تحت إشراف   أفي المسح الذي    و. قرير المدقق لقوائمها المالية   ال تضم ت  % ٣٧

كبر مائة شركة فـي     أعلى   ,FASB) (2000 ،لجنة لمجلس معايير المحاسبة المالية    
منها تنشر تقاريرها   % ٩٣ن   كشف عن أ   ،م١٩٩٨الواليات المتحدة األمريكية عام     

معنى . تنشر تقرير المدقق مع التقرير المالي     % ٦٠ و   ،المالية السنوية على موقعها   
  .ال تنشر تقرير المدقق% ٣٣ذلك أن 

والشك أن تخصص مكاتب وشركات المراجعة في قطاعات معينة في ظـل            
  عمليـات   خفض تكلفـة أداء     مثل االسوق التنافسية للمراجعة يحقق مزايا عديدة له      

  ). ٢٠٠٣حلس،( المراجعة نتيجة التخصص
كفء  حتى لو أعدها محاسب      إن عرض قوائم مالية غير مدققة ال يفيد كثيراً        

ن المستفيد ينظر للمراجعة الخارجيـة علـى أنهـا           أل ،وخضعت للمراجعة الداخلية  
 ألسباب عديدة أهمهـا مـستوى       ،تضفي الثقة والمصداقية على أرقام القوائم المالية      

 عرضت القـوائم    اإذ  نفسها النتيجةوسينتهي المستفيد الى    .  تتمتع به  ستقالل التي اال
  .دون تقرير المدققالمالية المراجعة من 

  
  عرض معلومات طوعية خارج نطاق القوائم المالية. ٤

ن  بـأ  Jenkins (AICPA,1994)استجابة للتوصيات التي أعدتها لجنة تقرير         
 المعلومات عن المستقبل مثـل      والسيماأعمالها  توفر الشركات معلومات أكثر عن      

 ،الخطط اإلدارية والفرص والمخاطر ومقاييس عدم التأكد والمقاييس غير الماليـة          
تقديم البيانات المالية من خالل االنترنت لتشمل       ب  الشركات طوعاً  ن العديد م  وقامت

رين لتـصبح    للمحللين الماليين وجمعيات المـستثم     المعلومات التي كانت تعد أساساً    
بل ذهبت الشركات ألبعد من ذلـك       . المعلومات متاحة لقطاع عريض من الجمهور     

 المستفيدين على فهم الحالة الحقيقيـة       ةمستقبلية لمساعد وبتقديم معلومات غير مالية     
  .Business Reporting وهو ما يطلق عليه تقارير األعمال ،ألعمالها

 جديدة لتعظيم االسـتفادة مـن       قائوبينما تستمر الشركات في البحث عن طر      
نه من المحتمل إتاحة المزيـد مـن المعلومـات           فإ ،على االنترنت القدرات المتاحة   

 وغيـر   Disaggregated وغير مجمعة  Unstructuredالمالية بأشكال غير مهيكلة 
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نـه  أ كما ، عن األشكال المعيارية المألوفة للقوائم الماليةمعيارية والتي تختلف تماماً 
لمتوقع زيادة كمية المعلومات المتاحة غير المالية التي تقـع خـارج نطـاق              من ا 

  .  التقارير المالية
إن مستقبل التقارير المالية على االنترنت لن يقتصر على تقديم المعلومـات            

 فمن المحتمل أن يضيف اإلفصاح المالي على االنترنت مزايا معينة ،المالية التقليدية
وقد وجد الباحث من المسح الذي أجراه على بيئة         . لية التقليدية أكثر من التقارير الما   

ن ثالثة بنوك تعرض معلومات مالية أخـرى خـارج نطـاق            أ ةاألعمال الفلسطيني 
  .القوائم المالية

إن عرض القوائم المالية والمعلومات المالية األخرى على االنترنت يـضيف           
  القوائم المالية المعدة وفقاً    ن المعلومات سوف تفرض خارج نطاق     أ يتمثل في    خطراً

 لمبادئ المحاسـبة     وهذه المعلومات المعدة وفقاً    ،لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها   
وما دامت هذه المعلومات غير مدققـة وغيـر         ) Trites,1999,66(المتعارف عليها   

  .صادقة فلن تكون ذات فائدة كبيرة للمستفيد
رة ترويجية ومعلومات أخـرى     ت كثي إن احتواء مواقع الشركات على معلوما     

 فالمعلومات التي يراها المستفيد قـد ال تكـون          ،ير مالية يمكن إن يربك المستفيد     غ
  وقد ال تكون صادقة أو مدققة أو معدة وفقـاً          ، من المعلومات المالية الرسمية    جزءاً

 وقد اليرى المستفيد كل المعلومات المطلوبـة أو التـي تحقـق             ،لمبادئ المحاسبة 
  .)٢٠٠١أبو طالب،( عادلالعرض ال

 ، معلومات لم تكن تستطيع توفيرها من قبل       ألي شركة أن توفر طوعاً    ويمكن  
ها أي   وذلك بتجاهل  ، أن تكون هذه المعلومات متحيزة لإلدارة      ولكن من الممكن أيضاً   

  (Molerof others,1999, 75) سلبيات عن بعض أمور الشركة
  

  توفير معلومات جزئية. ٥
 القوائم  إحدىدون  من  ت المعلومات المالية على االنترنت      تنشر بعض الشركا  

 الحقيقـة و عـدم      تجزئة ويؤدي ذلك ل   ،المالية األساسية أو المالحظات المكملة لها     
 & Pteravick)وقـد وجـد   . عرض المعلومات التي قـد تـسيء لـسمعة اإلدارة   

Gillet,1996) ٢٣ و ،تقارير مالية كاملـة   % ٣١ تنشر   ، شركة ١٥٠ن من  بين     أ %
 ٧٢ن مـن بـين   أ (Lymer & Tallbery, 1997) ووجـد . ةتنشر تقارير مالية جزئي

 ووجـد . تنشر تقارير مالية جزئية   % ٧١، و تقارير مالية كاملة  % ١١ تنشر   ،شركة
Marston,1999) (Craven &  تنشر معلومات مالية على موقعها شركات١٠٩أن ، 

تنشر معلومات جزئيـة أو      شركة   ٤٢ و   ، شركة تنشر تقارير مالية كاملة     ٦٧منها  
  .ملخصة

تنشر معلومات مالية   )  شركة ١٢٩% (٥١ن  أ (Trites,1999)ووجدت دراسة   
 في حـين   ،منها تنشر معلومات مالية كاملة    ) شركة ٩٥% (٧٤ن  أ و   ،على موقعها 

 ,Ashbeugh)ووجـد البـاحثون   . معلومـات جزئيـة  )  شـركة ٣٤% (١٦تنشر 
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Johnstone, & Warfied 1999)لها موقع على % ٨٧ شركة هناك ٢٩٠  أن من بين
  .معلومات جزئية% ٣٠منها معلومات مالية كاملة و% ٧٠ وتنشر ،نترنتاإل

 ألن هذا   ،ويتناقض نشر معلومات جزئية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها        
 ، للقارئ بأن القوائم المالية التي يراها تتماشى مع مبادئ المحاسبة          قد يحمل تضليالً  

ا تم وضع تقرير المراجعة على موقع       إذ واألخطر من ذلك     ، غير ذلك  في حين أنها  
 مما يؤدي إلى فقدان      مع القوائم المالية غير الكاملة أو التي تفتقد للمالحظات         الزبون

 وينعكس ذلك على فقدان المصداقية فـي بيانـات القـوائم            ،مصداقية القوائم المالية  
  ).٢٠٠٤لطفي،( المالية

  
 االتصال التفاعليلتحديث الفوري وا. ٦

فأصبحت متاحة مباشـرة    ،  أحدثت االنترنت تغييراً مهماً في تدفق المعلومات      
 لتسمـح للمستفيدين بالحصول عليها وقراءتهـا  Digital Form يوفي شكل رقـم

ونظـراً ألن االنترنـت وسـيلة    . (Lymr & others, 1999, 18)وتفسيرها وتحليلها 
مات عليه في أي وقت بحيث تـوفر معلومـات          إلكترونية فإنه يمكن تحديث المعلو    

واآلن تسمح تكنولوجيا المعلومات للشركات بالتقرير عن المعلومات علـى          . وقتية
 ,FASB) وتوفيرها بشكل أكثر تكرارية لكل المهتمين  Timely Mannerأساس وقتي

2000, 2).  
ل لمعلومات بأسـلوب معقـو    لى ا ترنت للمستفيدين إمكانية الدخول إ    تتيح االن و
 وتخزين المعلومات للرجوع إليهـا فـي المـستقبل أو     Download  وتحميل ،وفعال

وبذلك وفرت االنترنت بيئة تفاعلية يمكن للمستفيد       . ج خاصة ذامعالجتها باستخدام نم  
  .ج قراراتهذاالنهائي من خاللها إعداد مخرجاته باألسلوب الذي يناسب نم

 البيانات المحاسـبية حقيقـة      أصبح االتصال التفاعلي بين االنترنت وقواعد     و
 العديد من المنظمات المهنية بأن مـستخدم المعلومـات سـوف        ت وقد تنبأ  ،راسخة

 والمشاكل المتعلقـة بهـذه      ،يتفاعل مباشرةً مع قواعد البيانات المحاسبية للشركات      
 ,Lymr & others)الوسيلة هو سرية البيانات وإمكانية تغييرها من جانب المـستفيد  

1999).  
 ألن هـذه    ، لنقص المصداقية   فإن هناك احتماالً   ،زيادة وقتية المعلومات  ومع  

المعلومات التي تقدم بشكل فوري ال تخضع للتدقيق من طرف محايـد وال يتـوفر               
ا تم تحديث القوائم المالية المراجعة فقد يعتمد المـستفيد          إذ و ،دليل للتأكد من صحتها   

 Gothorpef Amat) تقريـر المـدقق  عليها ظناً منه أن المعلومات الحديثة يغطيهـا 
1999,358). 

  
  التزييف والغش. ٧

 عندما يكون ضمن    تدقيقمن الصعب تغيير تقرير المراجعة أو توقيع شركة ال        
 وفقاً لمعايير التدقيق  نفسهالشكليظهر تقرير المراجعة ب إذ ،القوائم المالية المطبوعة

 بإعادة  الزبون االنترنت قد يقوم      ولكن عند نشر القوائم المالية على      ،لكل المستفيدين 



  ]٩٨[النعامي الدكتور 
 

عرض القوائم المالية وتقرير المراجعة على موقعه وتزويدهما بـالروابط منهمـا            
 ولتحقيق أغراض ال يقصدها المدقق وعلى خـالف   ،وإليهما بعيداً عن رقابة المدقق    

 األمر الذي قد يهدر الثقـة       ،ما تقضي به معايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها       
مصداقية القوائم المالية وتقرير المراجعة الحتمال التغيير والتضليل الـذي قـد            في  

مما يزيد فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومـدققي الحـسابات            ،زبونيرتكبه ال 
  ).٢٠٠٤جربوع،( والمستثمرين

ويمكن أن تؤدي إجراءات أمن المعلومـات غيـر المالئمـة إلـى تحويـل               
ـ   إذ. المعلومات المالية الموثوق بها إلى معلومات مالية غير موثوق بها          ن  من الممك

دون معرفة من الفاعل أو الملف الذي أصابه        تغيير صياغة ملف على االنترنت من       
لكمبيوتر التي يوجـد عليهـا       وبمجرد أن يتاح للمستفيد الدخول على نظم ا        ،التغيير
دون تـرك أي أثـر      ارة متواضعة تغيير الملفات بدقة من        فإنه يستطيع بمه   ،الموقع
 وما نسمعه ونشاهده من اختراق وتدمير لبعض ،(Dabreceny & Grey, 1999) لذلك

 للمنشآت المالية مثل بنك الرياض في المملكـة العربيـة الـسعودية          المواقع المهمة 
 ٨ عدد الخميس ، مصر،صحيفة األخبار ( بجمهورية مصر العربية     والبنك المركزي 

لدليل على إن نقص األمن على االنترنت يشكل عقبة في استخدامها           ) ٢٠٠١فبراير  
  .في مجال األعمال خاصة التجارة االلكترونية

 التالعـب فـي القـوائم الماليـة         من إمكانية  التكنولوجيا المتاحة    تولقد زاد 
 لتوقيـع   Scanعلى االنترنت ومن الممكن أيضاً إجراء مـسح         المراجعة المنشورة   

المدقق وتقريره المرفق بالقوائم المالية ووضعه لشركة أخـرى أو تغييـر تقريـر              
  . المراجعة ذاته

توقيـع  علـى    يـشتمل ويمكن أن تقوم شركات بإعداد تقرير مراجعة وهمي         
  .(Stevens, Michael G, 1999)مزيف لشركة مراجعة حقيقية أو وهمية 

توجد بعض المواقع المزيفة على االنترنت والتي تؤسس بغـرض الغـش            و
ونـشر  ،  (Trites,1999,20)التجاري االلكتروني ولتشويه عرض القـوائم الماليـة         
  .معلومات مضللة عن األداء المالي والتشغيلي للشركة

وقد فرضت هذه الممارسات تحديات على كل مـن المحاسـب وواضـعي              
يد وشركات البرامج على حد سواء تتطلب تقديم حلول مبتكرة لمثل           المعايير والمستف 
  . مهنة المحاسبة عن مسايرة خطى التغيير والتطورت وإال تخلف،هذه المشاكل

  
  الحلول المستخدمة والمقترحة

إن التغلب على مشاكل مصداقية المعلومات على االنترنت يقع جانب كبيـر            
ة تظل قيداً على الحلول التكنولوجية التي يمكـن          أن التكلف   إالّ ،منه على التكنولوجيا  

ونعرض هنا ألهم الحلول    . أن تحسن من مصداقية المعلومات المالية على االنترنت       
  .المستخدمة والمقترحة للتغلب على الممارسات التي تحد من المصداقية

وضع عالمات الكترونية تخبر المستفيد عند االنتقال خارج نطاق القوائم المالية            .١
 أن ذلـك قـد       إالّ ،وكذلك عند االنتقال من المعلومات المدققة إلى غير المدققة        
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وقد وجـدت   . اليكون أمراً سهالً بسبب تكلفة البرمجة والصيانة لهذه العالمات        
 دراسة مجلس معـايير المحاسـبة الماليـة بالواليـات المتحـدة األمريكيـة             

(FASB,2000,23)   ة لمساعدة المستفيد   من المواقع تستخدم أطراً ملون    % ٣١ أن
تستخدم خلفية  % ٢٣و ،ا كان داخل أو خارج التقرير السنوي      إذعلى معرفة ما    

 .تستخدم صناديق محاورة لتنبيه المستفيد% ٤و ،ملونة
  وهذا المدخل يمتاز   ،وجود توثيق على الموقع يصف المعلومات وكيفية تحديثها        .٢

ة حجـم   إلـى زيـاد   إال أن ذلك قـد يـؤدي  ،بتوفير معلومات إلخبار المستفيد  
 أن هذه المعلومات قد ال تكون حديثة أو          عن فضالً ،المعلومات بأكثر مما ينبغي   

 .دقيقة
 Intelligentتضمين أدوات بحث فعالة بمواقع الشركات مثل البـرامج الذكيـة    .٣

Agent، توفر هذه البرامج وسائل يمكن للمستفيد البحث بها عن المعلومـات            إذ
كذلك المساعدة في . لضخمة للمعلومات على االنترنتالمالئمة ضمن المجلدات ا   

 .(Baldwin & Williams, 1999)  أولوياتهتصنيف وتحديد
استخدام الوسائل الرقابية التكنولوجية للتغلب على أمن المعلومات وحماية تقرير          .٤

   Digital Signatureالمراجعة مثل استخدام شركة المراجعة التوقيـع الرقمـي   
 .Watermark (Stevens, Michael G,1999)  يةوالعالمة المائ

 يقوم محاسب قانوني كل ثالثة شهور بتقيـيم الموقـع           إذتقييم مصداقية الموقع     .٥
ـ  ،)مصداقية الويب (للتحقق من االلتزام بمعايير الممارسة الجيدة لألعمال         ا إذ ف

 ،"مصداقية الويـب " بذلك ويمنح الموقع ختم     اًكانت النتيجة إيجابية يصدر تقرير    
 النقر على هذا الختم ليرى التقرير ومعايير مـصداقية الويـب            زبون  ويمكن لل 

(Trites, 1999, 38)،    لكن ال يعني مصداقية الويب التحقق مـن أمانـة ودقـة 
 .البيانات على الموقع

أن يظهر تقرير المراجعة على موقع شركة المراجعة أو أن يكون هناك ربـط               .٦
وموقع شركة المراجعة ليـسيطر ويراقـب        زبونبين تقرير المراجعة بموقع ال    

 .  (Dabreceny & Grey, 1999)  ومحتواه المدقق على شكل تقريره
  :لحلول السابقة اآلتياإلى ويضيف الباحث 

ا كان العميل ينوي    إذلى ما   ع الزبونيجب أن ينص خطاب التعاقد بين المدقق و        .١
قع التي سيتم النـشر      وتحديد عناوين الموا   ،نشر التقارير المالية على االنترنت    

عليها ليسهل على المدقق متابعة ومراقبة أي تعديالت قد تتعـارض مـع رأي              
 .المدقق

يجب أن يؤسس مجلس إدارة الشركة لجنة للتقرير عن أنشطة وأمن المعلومات             .٢
 تضمين موقع االنترنت ضمن اهتمام       عن فضالً ،بموقع الشركة على االنترنت   

 .المراجعة الداخلية
ر معلومات جزئية أو غير مدققة يجب التنصل منها ببيان حالتهـا            في حالة نش   .٣

 ".ةدققهذه معلومات جزئية غير م"وليكن بختمها بعبارة 
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إصدار المعايير ووضع اإلرشادات التي تحدد كيفية عرض المعلومات الماليـة            .٤

 وكيفيـة   ، ومتى وأين تستخدم الـروابط المتفاعلـة       ،باستخدام الوسائط المتعددة  
 .  المعلومات الفورية والتقارير المستمرةالتحقق من

  
  هتوليؤ ومس المدققحدود -ثالثاً

نموذج التقليدي للتقارير المالية هو اتسامه بقدر كبير        أحد أهم خصائص األ   إن  
نموذج القوائم المالية والتي لها شـكل ومحتـوى مفهـوم            يشمل األ  إذمن التحديد   
 فهي  –ا لم تكن محددة بشدة      إذ –نموذج أيضاً محتويات أخرى      ويشمل األ  ،وواضح

 يطلـب   إذو ،ولية المدقق محددة  ؤ ومن ثم كانت مس    ،مفهومة ويسهل التعرف عليها   
من المدقق مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة والتي تتخذ أساسـاً             

 ومع التحوالت في بيئة التقرير الجديدة لم يعد هنـاك  . للحكم على عدالة هذه القوائم    
 ظهرت  تقارير أكثر أهمية للمستفيد تحمل إليه بيانات          إذ ،وزن يذكر للقوائم المالية   

تعد حسب مبادئ المحاسبة     وربما ال    ، أو معلومات مالية أقل تلخيصاً وتحديداً      أولية
 (Trites, 1999, 56) لمستفيد ل وهو ما أصبح يطلق عليه التقارير الموجهة ،المقبولة

User – Designed Reports، المرفق  كذلك من السهل التعرف على تقرير المراجعة
 ولغة متشابهة عند عـرض       يأخذ تقرير المراجعة شكالً    إذ ،بالقوائم المالية الورقية  

ولكن في بيئة التقرير الجديدة واجه المدقق تحديات جديدة لعـرض           . آراء المراجعة 
 وبدالً مـن    ،مراجعةونشر تقرير المراجعة وأنشطة المراجعة ذات الصلة بتقرير ال        

أن يكون تقرير المراجعة عنصراً خاضعاً للرقابة الشديدة على مستند طبيعي ومحدد 
 Dabreceny)أصبح تقرير المراجعة جزءاً من المعلومات المنشورة على االنترنت 

& Grey, 1999) .ولية المدقق في ظل بيئة التقرير الجديدةؤويناقش الباحث مس.  
  

 من المعلومات على االنترنتأمة والمسؤولية عن سال. ١
ـ ولة عن سالمة وأ   ؤتعتبر إدارة الشركة مس    ن موقعهـا علـى االنترنـت       م

 يجـب أن تـصمم وسـائل    من هنا ،غير المالية ومحتوياته من المعلومات المالية و    
 كما يجب أن    ،رقابية فعالة لتحقيق أمانة ومصداقية وحداثة معلوماتها على االنترنت        

فق مع معـايير الممارسـة      تيس للتحقق من أن مواقع االنترنت ت      تطبق اإلدارة مقاي  
ن تعطي االهتمام لوضع معايير للتحقق من جـودة المعلومـات           أو،  الجيدة لألعمال 
  .على االنترنت

من % ٣٥ن  أ(Ashbaugh Johnstone & Warfield, 1999)وقد وجدت دراسة 
 التأكيدات عن طريـق   وتعطي،ن محتويات مواقعها دقيقةالشركات توفر تأكيدات بأ 
والمراجعة  Copyrights وتسجل حقوق النشر  Disclaimersاالمتناع عن إبداء الرأي

 Regulatoryطة جهة مهنية اسأو بو  Web Mastersين عن الويبولبوساطة المسؤ
Agency  .  

اقع مزيفـة بغـرض     ولية المدقق في حالة تأسيس مو     ويرى الباحث عدم مسؤ   
 ، وفي حالة اختراق موقع الشركة للعبـث بمحتوياتـه         ،نيلكتروالغش التجاري واإل  
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وفي حالة تشويه عرض القوائم المالية باستخدام الوسائط المتعددة التـي يوفرهـا             
 وفي حالة نشر معلومات جزئية غير مراجعة عن األداء المالي والتشغيلي ،االنترنت
  .للشركة

  راجعةولية عن القوائم المالية المراجعة وتقرير المالمسؤ. ٢
م استقـصاء  ١٩٩٨ عام  AICPAأجرى معهد المحاسبين القانونيين األمريكي

 عن التقـارير الماليـة المنـشورة     والًا كان المدقق مسؤ   إذائه لمعرفة ما    على أعض 
ولية إضـافية    أن المدقق يجب أن يتحمل مسؤ       من األعضاء  %٣٢أفاد  و ،لكترونياًإ

أن  %٨٨في حين يرى     ،زبونموقع ال عن المعلومات المالية المدققة المنشورة على       
ا علم أن المعلومات المالية المراجعة وتقرير المراجعة على موقع          إذ والًالمدقق مسؤ 

ولية عن  ؤن المدقق ال يتحمل مس    أب% ٨٥ويرى  .  تعرضا للتغيير أو التنقيح    زبونال
الروابط بين القوائم المالية المراجعة والمستندات األخـرى أو المواقـع األخـرى             

(Dabreceny & Grey, 1999).   
ويرى الباحث أن على المدقق أن يتحقق من أن القـوائم الماليـة المراجعـة               

 ومطابقين للنسخ التـي     لم يتغيروا  زبونوتقرير المراجعة المنشورين على موقع ال     
 بإعادة صياغة القـوائم الماليـة       زبونوفي حالة قيام ال   . قرها وعلى أسس مستمرة   أ

 على المدقق أن يتحقق من أن ذلك لـم  ،ضافة الروابط المتفاعلةوتقرير المدقق مع إ 
 يستخدم الوسائل التكنولوجية المناسـبة      زبون وأن ال  ،يغير من الرسالة التي يقصدها    

ولكن هذا الرأي قد    . لتنبيه المستفيد في حالة االنتقال خارج القوائم المالية المراجعة        
وليات أكبر علـى المـدقق      ؤء ومس ويضيف أعبا ،   المزيد من األتعاب   زبونيكلف ال 

 ناهيك عن أن المدقق ال يملـك   ،ة للمراقبة المستمرة على موقع الزبون     بسبب الحاج 
 نـسخة   التدقيقوقد يكون البديل هو نشر شركة       . زبونالسلطة الفعلية على موقع ال    

من القوائم المالية المراجعة وتقرير المراجعة على موقعهـا مـع الـربط بتقريـر               
  .زبونلظاهر على موقع الالمراجعة ا

المهني في صناعات معينة أو وتخصص مكاتب وشركات المراجعة في األداء 
قطاعات معينة في ظل السوق التنافسية للمراجعة تحقق مزايا لها مثل خفض تكلفة             

وكذلك رفع مستوى جودة األداء لعمليـات   أداء عمليات المراجعة نتيجة للتخصص،    
ص يتيح لمكاتب وشركات المراجعـة زيـادة عـدد          وكذلك فإن التخص   ،المراجعة

مـستويات الجـودة بـين أداء        وزيادة األرباح مع توضيح االختالفات في        زبائنال
 وأنه يجب التركيز على ن ترجع إلى التخصص المهني في صناعة العميل،   المراجعي

ثراً في الجـودة وتحديـد       مؤ عامالًالتخصص في صناعة عميل المراجعة بوصفه       
  ).٢٠٠٧ النعامي،( ولية التقاضي ضد المراجعينومسؤاألتعاب 
كما يجب على المدقق أخذ التعهدات المناسبة علـى العميـل بعـدم إسـاءة             

 بوضعه مع معلومات مالية     ، في حالة نشره على االنترنت     ،استخدام تقرير المراجعة  
  .جزئية أو غير مراجعة
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  وائم المالية ولية عن المعلومات التي تقع خارج نطاق القؤالمس. ٣

وليات معينـة بـشأن     ؤتتطلب المعايير المهنية الحالية من المدقق الوفاء بمس       
وليات  وهذه المسؤ،ائم المالية األساسيةالمعلومات األخرى التي تقع خارج نطاق القو  

 Required فقد تكـون معلومـات تكميليـة ملزمـة    ،تتوقف على طبيعة المعلومات
Supplementary Information ،د تكون معلومات اختيارية يتم اإلفـصاح عنهـا   وق

Voluntary Information .  ونظرا لعدم وجود معايير فلسطينية تتعلق بالمعلومـات
 فإن الباحث يقصر دراسته علـى المعـايير األمريكيـة           ،المنشورة على االنترنت  

  .والبريطانية
ـ    أساسياً  المعلومات التكميلية جزءاً   دوتع شآت التـي   من التقرير المـالي للمن

 وعلى الرغم من أن هـذه المعلومـات   ، FASB, GASBتحددها المنظمات المهنية 
 من القوائم المالية األساسية إال أن     ها ليست جزءاً  وصفاليجب أن تخضع للمراجعة ب    
ــة ــايير المراجع ــشرة مع  " SAS52"Required Supplementary Informationن

(Balley, Larry 10-18)ت محدودة معينـة   تتطلب تطبيق إجراءاCertain Limited 
Procedures  هيو:  

 تطلب من المنشأة اإلفصاح عن FASB, GASBالتأكد من أن المنظمات المهنية  •
 .المعلومات التكميلية

 .ق إعداد هذه المعلوماتائاالستفسار من اإلدارة بشأن طر •
ومـات  تحديد مدى اتساق هذه المعلومات مع المعلومات المالية المراجعة والمعل          •

 .األخرى التي حصل عليها المدقق
 فإن األصل أن المـدقق      ،أما المعلومات االختيارية التي تفصح عنها المنشآت      

 ولكن عليه أن يطبق بشأنها معايير مهنية        ، عن مراجعة هذه المعلومات    والًؤليس مس 
 SAS_8"Other  حيث يطبق المـدقق إرشـادات نـشرة معـايير التـدقيق     ،معينة

Information in Documents Containing Audited Financial Statements"  عندما 
 يطبـق   في حين    ،ئم المالية في مستند أعده العميل     تعرض هذه المعلومات مع القوا    

 SAS_29"Reporting on Informationالمراجع إرشادات نشرة معـايير المراجعـة  
Accompanying the Basic Financial Statements in Auditor-Submitted 

Documents"             عندما تعرض هذه المعلومات مع القوائم المالية في مـستند خـضع
  .Auditor-Submitted Documentsلفحص المدقق 

 بمراجعـة     على أن المدقق ليس مطالباً      SAS_8وتنص نشرة معايير التدقيق     
م ا كانت هناك حـاالت عـد  إذ أنه يجب أن يقرأها ليحدد ما   إالّ ،المعلومات األخرى 

 أو أخطاء جوهرية تخالف الواقع بالمقارنة مع المعلومات الماليـة           ،اتساق جوهري 
  .المراجعة

وعلى الرغم من صعوبة الحكم على المعلومات األخـرى ألن معظـم هـذه              
 أن النـشرة    المعلومات غير محاسبية وبعيدة عن تخصص أو خبـرة المـدقق إالّ           

SAS_8        وإشعار  ،صي وتقديره المهني   تذكر أن على المدقق أن يستخدم حكمه الشخ 
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 عن األخطاء الجوهرية بالمعلومات األخرى وطلب المشورة القانونيـة          العميل كتابةً 
  .(Balley, Larry11-43)بشأن الخطوات األخرى واجبة اإلتباع 

 أن يقرر المـدقق عـن المعلومـات         SAS-29وتتطلب نشرة معايير التدقيق     
 ويجـب أن يحـدد التقريـر        ،حصه لف األخرى التي حوتها المستندات التي خضعت     

 وأنها  ، من القوائم المالية األساسية    بوضوح هذه المعلومات ويذكر أنها ليست جزءاً      
 ويجب اإلشارة إلى أن هذه المعلومـات        ،بيانات إضافية للمستفيد  بوصفها  معروضة  

 ا اسـتنتج أنهـا    إذعادلة في عالقتها بالقوائم المالية األساسية أو التحفظ في تقريره           
 أو االمتناع عن إبداء الرأي عنها في حالة عـدم القـدرة علـى فحـصها                 ،مضللة

(Balley, Larry11-49).  
 UK APBS 160 "Other Information in Documentsيلـزم المعيـار  ال و

Containing Audited Financial Statements"    بالمملكة المتحـدة المـدقق بإبـداء  
تضمنها التقرير السنوي المتضمن للقوائم المالية الرأي عن المعلومات األخرى التي ي

ا وجد المدقق أي تضليل أو حاالت عدم اتـساق مـع المعلومـات              إذ ولكن   ،ةدققالم
 ألن مصداقية القوائم المالية وتقرير المراجعـة        ،المدققة يجب أن يعمل على إزالتها     

 (Dabreceny & Grey, 1999) ربما تنخفض بوجود مثل هذه الحاالت
 يذكر SAS_8 لنشرة معاير المراجعة ١٩٩٧التفسير الصادر في مارس     ولكن  

 لـذلك ال    ،أن الموقع على االنترنت ليس مستنداً بالمعنى المذكور في هذه النـشرة           
يطلب من المدقق قراءة المعلومات األخرى على الموقع اإللكتروني أو تأمل اتساقها            

  .(Stevens, 1999)مع المستندات األصلية 
 سبق أن المعايير الحالية تحمل المدقق مـسؤولية محـدودة عـن             يتضح مما 

مصداقية المعلومات التي تقع خارج نطاق القوائم المالية في ظـل بيئـة التقريـر               
ا كانت متوافقـة مـع      إذ ليحدد ما    – وليس تدقيقها    –المعتمدة على الورق بقراءتها     

ق شكالً ما من المسؤولية      ولكن ال تحمل اإلرشادات الحالية المدق      ،المدققةالمعلومات  
  .في حالة نشر المعلومات األخرى على اإلنترنت

ويرى الباحث أنه يجب تطبيق المعايير واإلرشادات الحالية على بيئة التقرير           
المعتمدة على اإلنترنت إلى أن تطور المهنة معايير خاصة بنشر المعلومات المالية            

 التفسير األخير لنشرة    والسيماحالي  كما يرى أن الموقف المهني ال     .  على اإلنترنت 
 يتعارض مع اعتقاد ورغبة المستفيدين بأن المدقق يتحمـل          ،SAS-8معاير التدقيق   

ويدل على ذلك االستقـصاء  . شيئاً من المسؤولية عن سالمة المعلومات على الموقع    
م الـسابق  ١٩٩٨عـام   AICPA الذي أجراه معهد المحاسبين القانونيين األمريكـي 

ا إذوالً عن تحديد ما ؤيوافقون على أن المدقق مس % ١٢ حيث تبين أن     ،إليهاإلشارة  
  .كانت المعلومات األخرى على الموقع تتسق مع القوائم المالية المراجعة

كما يرى الباحث أنه يجب على المهنة أن تتفاعل مع المتغيرات الحديثة في               
ق لتشمل أنـواع مـن       وأن توسع نطاق خدمات التدقي     ،مجال تكنولوجيا المعلومات  

 ولو تطلب ذلك الحاجة لظهور مفاهيم أخرى        ،لمراجعة حالياً لالمعلومات لم تخضع    
 كـشف   إذ ، لتلبية توقعـات المـستفيدين     ،Review والفحص   Auditبخالف التدقيق   
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من المستجوبين يـروا  % ٥٧ أن Jankins (AICPA,1999)ح الذي أجرته لجنة سالم

 من التحقق بشأن اإلفصاح عـن المعلومـات         اًعينأن على المدقق أن يقدم مستوى م      
أن المدقق يجب % ٥٢يرى في حين ، Forward – looking Informationالمستقبلية 

 من التحقق بشأن معلومات األعمال غير المالية التي تفـصح           اًأن يقدم مستوى معين   
اط بكـل    على ذلك أوصت اللجنة أن تستعد مهنة التدقيق لالرتب         وبناء،  عنها اإلدارة 

ن مال إلى الحـد الـذي يـراه المـستفيدو         أنواع المعلومات الواردة في تقارير األع     
  .والشركات ضرورياً

والواقع أن مواقع الشركات على اإلنترنت تـضم حاليـاً كمـاً هـائالً مـن                
 الموضـوعية  ، التاريخيـة والمـستقبلية  ،المعلومات المحاسبية وغيـر المحاسـبية   

وفي هذا الـصدد    . بيرة للتحقق من هذه المعلومات     مما يشكل صعوبة ك    ،والشخصية
يرى الباحث أن المدقق يحتاج لشيئين للحكم على مصداقية المعلومات على اإلنترنت 

أدلة موضوعية للتحقق من صحة المعلومات ومعايير للحكم على مـصداقيتها           : هما
ناتجة ن بغض النظر عن كونها       كل المعلومات التي يتوافر لها هذان الشرطا       لتشمل

ا كانت المعلومات غير قابلة للفحص الموضوعي       إذأما  . من النظام المحاسبي أم ال    
لفقدان أحد الشرطين أو كالهما مثل الكثير من المعلومات الشخصية التـي تعتمـد              

 فإنه يمكن تقديم مستوى أقل من التحقق عن         ،بالكامل على معتقدات وتنبؤات اإلدارة    
وهذا يتطلـب   . ة للمعلومات القابلة للتحقق موضوعياً    ذلك المستوى الذي يقدم بالنسب    

ولغـة  . تطوير معايير جديدة واكتساب مهارات جديدة لفحص مثل هذه المعلومـات          
  .تقرير جديدة تعكس مستوى التحقق ومقدار المسؤولية التي يتحملها المدقق

  
   المسؤولية عن التحديث الفوري للقوائم المالية.٤

 لكن  ، إلكترونية إمكانية التحديث الفوري للمعلومات     يتيح اإلنترنت كأي وسيلة   
من غير العملي التحديث الفوري للمعلومات المحاسبية على أساس الوقت الحقيقـي            

Real Time  ،    ألن المحاسبة بها تقديرات وتسويات تحتاج لفتـرة زمنيـة مناسـبة
يجـب تحديـد    ا كان باإلمكان تحديث القوائم المالية باستمرار فإنـه          إذ و ،لمعالجتها

  .النقطة التي تنتهي عندها مسؤولية المدقق
وفي ظل بيئة التقرير الورقية فإن مسؤولية المدقق تنتهي عند تاريخ تقرير            

وفي ظل بيئة التقرير المعتمدة على اإلنترنت فإن نشرة معايير التـدقيق            . المراجعة
UK_APBS 150"Subsequent Events" ب المدقق  بالمملكة المتحدة توجب أن يراق

أيضاً يجب أن يتخذ المدقق اإلجـراء       و،   حتى تاريخ تقرير المراجعة    زبونموقع ال 
ة دققالمناسب عندما يرى أي شيء على الموقع يمكن أن يؤثر على القوائم المالية الم

وهناك اتجاه لجعل المـدقق مـسؤوالً حتـى انعقـاد         . حتى تاريخ تقرير المراجعة   
 UK  APBS 150"Subsequent قسم المعيار إذ ،ميةالجتماع السنوي للجمعية العموا

Events     األولى تلك التي تقع من انتهاء المـدة         ، بالمملكة المتحدة األحداث إلى ثالثة 
 والثانية من تاريخ إصدار تقرير المراجعة إلـى         ،المالية إلى تاريخ تقرير المراجعة    
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تـى االجتمـاع الـسنوي       والثالثة من إصدار القوائم المالية ح      ،نشر القوائم المالية  
(Debreceny & Gray,1999).  

 بأن  ،توسيع مسؤولية المدقق في ظل بيئة التقرير الجديدة       ى  لاويميل الباحث   
 المدققـة يقدم المدقق تقريراً آخر يؤكد فيه عدم إجراء أي تغيير على القوائم المالية              

، الجتماعـات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لحضور المدقق في العادة هذه ا          
وألن المساهم في العادة يدخل على موقع الشركة لإلطالع على القوائم المالية قبـل          

 وإلدارة النقاش على أسـاس      ،وقت قصير من االجتماع السنوي للجمعية العمومية      
ويتوقع الباحث أن تتطلب بيئة التقرير المعتمـدة علـى          . معلومات حديثة وصادقة  

جعة المستمرة وإصدار تقارير مراجعة على فترات       اإلنترنت الحاجة لخدمات المرا   
متقاربة بسبب السرعة التي تتسم بها بيئة األعمال وحاجتها لمعلومات فورية موثوق 

  .بها
  

  الخالصة والتوصيات -رابعاً
 Hypertext Markup ولغة الترميزThe World Wide Webمع ظهور الويب 

Language (HTML)  اعلـة   وما توفره مـن الـروابط المتفHyperlinks،  أخـذت 
 في بناء مواقعها ونشر تقاريرها المالية على اإلنترنـت      ، وبخطى سريعة  ،الشركات

 وصاحب ذلك ظهور العديد من المشاكل الخاصـة بمـصداقية           ،باستخدام هذه اللغة  
 لذلك استهدف البحـث دراسـة مـصداقية         ،وأمن المعلومات المالية على اإلنترنت    

  .نترنت وبيان حدود مسؤولية المدققالبيانات المالية على اإل
 في الجزء األول حاول ،ة البحث من خالل ثالثة أجزاء رئيس   وتم تحقيق هدف  

وسيلة لنشر المعلومات السابقة منذ عـام        حد تستخدم اإلنترنت     الباحث بيان إلى أي   
م التي توفر إحصاءات وصفية عن استخدام اإلنترنت لنشر المعلومات المالية ١٩٩٦

 وسرعة  اً مستمر اً وتؤكد هذه الدراسات أن هناك تزايد      ،كا الشمالية وأوروبا  في أمري 
كبيرة في استخدام اإلنترنت ألغراض نشر التقارير المالية وغيرها من المعلومات           

 وهذا يدل على أن الشركات تنظر       ، ومنها فلسطين  غير المالية في معظم دول العالم     
 تتبـاين    في فلسطين   أن الشركات   إالّ ،هالإلنترنت على أنها منفذ مهم لنشر تقارير      

 .فيما بينها من حيث طبيعة ومحتوى وطريقة عرض تقاريرها المالية على اإلنترنت
ومن خالل المسح الذي أجراه الباحث لمواقع لشركات المساهمة الفلـسطينية التـي      

  إالّ ، تبين أن قطاع البنوك فقط ينشر معلومات مالية        ،تتداول أسهما في سوق المال    
أن مستوى نشر المعلومات المالية في فلسطين يظل أقل منـه فـي دول أمريكـا                

  .الشمالية وأوروبا
وفي الجزء الثاني حاول الباحث بيان أهم الممارسات التي تحد من مصداقية            

وتمثلـت أهـم    .  وعرض الحلول للتغلب عليهـا     ،المعلومات المالية على اإلنترنت   
  :الممارسات في
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ت المالية المراجعة وغير المراجعة مما قد يؤدي العتمـاد          الربط بين المعلوما   •

المستفيد على معلومات ظناً منه أنها خضعت للتدقيق في الوقت الذي ال تكـون              
 .كذلك

استخدام الوسائط المتعددة في عرض المعلومات مما وفر إمكانية كبيرة لتشويه            •
بب نقص  الحقيقة وخلق تصورات مقصودة تتعارض مع الرسائل المقصودة بس        

 . للقوائم المالية في فلسطينالمعايير التي تحدد كيفية العرض
ة تفتقر للمصداقية حتى لو أعدها محاسب كفء دققعرض معلومات مالية غير م •

 ألن المراجعة الخارجية تضفي الثقة والمـصداقية      ،وخضعت للمراجعة الداخلية  
 .على أرقام القوائم المالية

اق القوائم المالية المعـدة وفقـاً لمبـادئ         عرض معلومات اختيارية خارج نط     •
 وفي الغالـب تكـون هـذه        ،مما قد يضلل المستفيد    ،المحاسبة المتعارف عليها  

 .المعلومات غير صادقة ومتحيزة لإلدارة
دون عـرض القـوائم الماليـة األساسـية أو         توفير معلومات مالية جزئية من       •

قوائم المالية التـي يراهـا       مما قد يضلل القارئ بأن ال      ،المالحظات المكملة لها  
 .تتماشى مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في حين أنها غير ذلك

ا تم تحديث القوائم المالية المراجعة فقد       إذف. التحديث الفوري واالتصال التفاعلي    •
 كما  ،يعتمد المستفيد عليها ظناً منه أن المعلومات الحديثة يغطيها تقرير المدقق          

 .اعلي مشاكل تتعلق بسرية المعلومات وإمكانية تغييرهايسبب االتصال التف
ق أهمها التغيير المتعمد في القـوائم الماليـة         ائالتزييف والغش بالعديد من الطر     •

 ، وتأسيس مواقع مزيفة بغـرض الغـش التجـاري         ،ة وتقرير المراجعة  دققالم
 .واختراق وتدمير بعض المواقع

 وضع عالمات إلكترونية تخبر     ،ومن بين الحلول للتغلب على هذه الممارسات      
 ووجود توثيق علـى الموقـع يـصف         ،المستفيد عند االنتقال خارج القوائم المالية     

 وتقيـيم مـصداقية     ، واستخدام الوسائل الرقابية المناسبة    ،المعلومات وكيفية تحديثها  
 وإصدار المعايير ووضع اإلرشادات التي تحدد كيفيـة         ،الموقع بمعرفة جهة مهنية   

 ومتى وأين تستخدم الـروابط      ،مات المالية باستخدام الوسائط المتعددة    عرض المعو 
  . وكيفية التحقق من المعلومات الفورية والتقارير المستمرة،المتفاعلة

وفي الجزء الثالث حاول الباحث تحديد مسؤولية المـدقق تجـاه المعلومـات            
 وأمن موقـع    ة المدقق عن سالمة   يول، وقد استنتج عدم مسؤ    المنشورة على اإلنترنت  

 عن التحقق من القوائم الماليـة        المدقق مسؤوالً   في حين يعد   ،زبون على اإلنترنت  ال
دون موقع الزبون قد تم عرضـها مـن         ة وتقرير المراجعة المنشورين على      دققالم

 كما يجب أن تمتد مسؤولية      ،تغيير ومطابقين للنسخ التي أقرها وعلى أسس مستمرة       
 تقع خارج نطاق القوائم المالية سواء كانت ماليـة أو           المدقق لتشمل المعلومات التي   

غير مالية حتى لو تطلب األمر طرح مفاهيم أخرى للتـصديق بخـالف التـدقيق               
 كما يجب أن تمتد مسؤولية المدقق عن التحديث الفوري للقوائم الماليـة             ،والفحص

  .إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
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  :ي بما يأت) مستوى فلسطينعلى (وفي ضوء ما سبق يوصي الباحث

 ألنه فـي المـستقبل      ،االعتراف باالنترنت وسيلة رسمية لنشر التقارير المالية      . ١
 خاصـة فـي سـوق المـال         القريب قد ال توزع التقارير المالية على الورق       

  .الفلسطيني
وليات وتوسع نطـاق التقريـر ليـشمل        ؤيجب أن تقبل المهنة المزيد من المس      . ٢

 وأن تطـور مفـاهيم      ،لمحاسبية القابلة للفحص الموضـوعي    المعلومات غير ا  
تصديق أخرى غير التدقيق والفحص تناسب وتلبـي الطلـب علـى خـدمات              

 مما يـنهض باالقتـصاد      التصديق في ظل بيئة التقرير المعتمدة على االنترنت       
  .الفلسطيني ويدعمه

 ألنه من ،سطين في فليجب إعادة النظر في الكيفية التي تؤدي بها أعمال التدقيق        . ٣
غير العملي في ظل بيئة التقرير الجديدة أن تستمر أعمال التدقيق ثالثة أشهر أو 

 لذلك يجب تأهيل المدققين علـى كيفيـة تـدقيق           ،أكثر بعد انتهاء الفترة المالية    
 وإصدار تقارير مراجعة حركية تساير التحديث ،Live Numbersاألرقام الحية 

ة تعكس مستوى التحقق ومقـدار      لغة تقرير جديد   وفق   على،  الفوري للمعلومات 
  .ولية التي يتحملها المدققالمسؤ

 توضح كيفية    على مستوى فلسطين    ومعايير تفصيلية   المهني عداد دليل للسلوك  إ. ٤
عرض التقارير المالية على االنترنت مع مراعاة عدم تقييـدها للقـدرة علـى              

 لعالمية االنترنـت     ونظراً ،استخدام التكنولوجيا الجديدة في العرض واإلفصاح     
ن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي الجهة المناسبة لوضع المعايير باالشتراك           إف

  .مع شركات البرامج والهيئات المهنية المحلية وغيرها
 لتـسمح    في فلسطين  يجب إعادة النظر في مفاهيم وإطار التقارير المالية الحالية        . ٥

ت المستفيدين من البيانات الخام أو المعلومـات        بالمرونة والحركية لتلبية رغبا   
 كما يجب توسيع نطاق التقارير المالية لتشمل المعلومات ، وتحديداًاألقل تلخيصاً 

  .غير المالية والمستقبلية
توجيه البحث العلمي المحاسبي نحو فهم ومعالجة أثر االنترنـت علـى مهنـة              . ٦

 ،ر التقارير المالية على االنترنـت      للنمو السريع في نش    المحاسبة والتدقيق نظراً  
 جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية وجمعية مـدققي   قوذلك يقع على عات   

  . الحسابات الفلسطينية وأقسام المحاسبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية
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