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 جمعت بين إلاثىين الدين والدهيا

 ن قدوة للدهيافأصلحت ذات البي

 في الدهيا
ً
 مغلقا

ً
 ولم تجعل لىا بابا

 وسلك أرجاءه فتطيب لىا الدهيا
 

  يا رسول هللا
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 إلي أبي العزيز وأمي احلبيبة....
 إلي أخي املعتز وأخيت األمرية....

 
 إهديكه هذا الكتاب
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فً ظل التطور الهائل الذي ٌلحق بركب األعمال بمختلؾ 

العولمة القائمة على تحرٌر تجارة السلع وثورة المعلومات و, مجاالتها

والخدمات, وإزالة القٌود الجمركٌة والحدود االقتصادٌة للدول, وتحوٌل 

 ظهور التجارة اإللكترونٌةواألسواق المحلٌة إلى سوق عالمٌة مفتوحة, 

د قمعتمدة علً شبكة المعلومات الدولٌة فً دعم ومساندة التجارة العالمٌة, 

بالرؼم من التقدم والتقنٌات الحدٌثة المحاسبً؛ ف تحدٌات جدٌدة للفكرخلق 

المستخدمة فً مجال االعمال, ٌظل الفكر المحاسبً هو حجر الزاوٌة فً 

أركز علً  -هذا الكتاب-عملٌة تأسٌس األعمال الناجحة... لذلك, فإننً فً 

المبلحظ أن بً, فمن العبلقة القائمة بٌن التجارة اإللكترونٌة والفكر المحاس

المحاسبٌة تأسست وطورت للتعامل مع البٌئة التجارٌة  اإلجراءاتجمٌع 

بالدقة التقلٌدٌة لتمكٌن النظام المحاسبً من الخروج بمعلومات تتمتع 

تخاذ القرارات المستقبلٌة داخل إالمبلءمة كً ٌتم اعتمادها أساسا لبناء وو

 الشركات.

 

جارة اإللكترونٌة, باإلضافة ألهمٌتها كذلك, ناقشت أشكال وأنماط الت

اإلقتصادٌة, والمخاطر المحٌطة بها. ولم أكتفً بهذا الحد, فإستعرضت أهم 

الحلول المقترحة للسٌطرة على مخاطر التجارة اإللكترونٌة, ثم بدأت 
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بالتحدث عن أساسٌات النظام المحاسبً, وأوضحت عبلقة التجارة 

اإلختبلؾ بٌن التجارة اإللكترونٌة  اإللكترونٌة بعلم المحاسبة, وكذلك

والتجارة التقلٌدٌة, والتؽٌرات التً احدثتها التجارة اإللكترونٌة فً بٌئة 

 .األعمال, ومدى كفاءة اإلجراءات المحاسبٌة فً ظل التجارة اإللكترونٌة

 

وكان من الضروري تسلٌط الضوء علً أهم المشكبلت المواجهة للفكر  

اإللكترونٌة, كاإلعتراؾ بإٌرادات التجارة  المحاسبً فً ظل التجارة

اإللكترونٌة, والتحاسب الضرٌبً فً ظل إفتقاد التجارة اإللكترونٌة لعامل 

الحلول المقترحة من سٌاسات وإٌجاد  فً أؼلب المراحل,التوثٌق 

وإجراءات ٌمكن أن ٌتبعها الفكر المحاسبً للسٌطرة على تلك المشكبلت, 

ل فً هذا الكتاب... وأخٌراً, أرجو من هللا أن ٌحوز وهذا ما أقدمه لكم بالفع

 لكم بإذن هللا. هذا الكتاب إعجابكم وأن ٌكون مصدر عون

 

****** 
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 الفصل األول

 اإللكرتونيةالتجارة 
 

 :ٌشتمل هذا الفصل علً

 

  اإللكترونٌةمفاهٌم التجارة. 

  اإللكترونٌةواألعمال  اإللكترونٌةالتجارة. 

 اإللكترونٌةالتجارة  وأنماطشكال أ. 

  اإللكترونٌةالتجارة أهمٌة. 
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أحد مجاالت  Electronic Commerce اإللكترونٌةتمثل التجارة 

ت الحدٌثة والتً ظهرت مفاهٌمها اإلتصاالإستخدام تقنٌات المعلومات و

وتطورت سبل دراستها والبحث فٌها وتقٌٌمها خبلل السنوات القلٌلة 

الحدٌثة فً العدٌد من  اإللكترونٌةنتشار إستخدام الوسائل إ, والماضٌة

مجاالت الحٌاة قد ساهم فً البحث عن إمكانٌة إستخدامها فً مجال عالم 

, وهو ما جال األعمال التجارٌة بصورة خاصةاألعمال بصورة عامة وم

" الذي ٌركز على ممارسة  اإللكترونٌةٌشٌر إلى ظهور مصطلح " التجارة 

روٌج واألعبلن والبٌع والشراء للسلع والخدمات بإستخدام عملٌات الت

 .المتعددة اإللكترونٌةالوسائل 

" توزٌع  بوصفها اإللكترونٌةالتجارة  منظمة التجارة العالمٌة تناولت

, وتناولت العدٌد من " اإللكترونٌةالسلع والخدمات وتسوٌقها بالوسائل 

عملٌات األعبلن  ضمنتت اإللكترونٌةشمولٌة للتجارة  األبحاث فكرة

والخدمات ثم تنفٌذ عملٌات عقد الصفقات وإبرام العقود ثم  سلعلباوالتعرٌؾ 

ثم سداد القٌمة الشرائٌة عبر ومن والخدمات  سلعالشراء والبٌع لتلك ال

ؼٌرها من الشبكات التً تربط  اإلنترنت أوالمختلفة سواء  اإلتصالشبكات 

التجارٌة للتجارة  شركاتال ؾفٌما إتجه تعرٌ, شركةوال العمٌلبٌن 

عملٌة تطبٌق التقنٌة من أجل جعل المعامبلت  علً أنها اإللكترونٌة

أداة من أجل تلبٌة رؼبات ك لقائٌة وسرٌعةالتجارٌة تجري بصورة ت

والعمل  وزٌادة الكفاءة التكالٌؾالشركات والمستهلكٌن والمدراء فً خفض 

 على تسرٌع إٌصال الخدمة.
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م التجارة و العدٌد من المزاٌا التً ٌمكن أن تستفٌد منها  اإللكترونٌةتقدِّ

 اإللكترونٌةفقد إعتمدت الشركات على التجارة  ,بشكل كبٌر الشركات

بهدؾ تحسٌن خدمة العمبلء وتنمٌة العبلقات مع الموردٌن, وزٌادة العائد 

للمستثمرٌن من أصحاب األسهم والمبلك, من خبلل عرض وتسوٌق السلع 

ٌختلؾ المعنً اإلنترنت, وورة دائمة بإستخدام مواقع والخدمات بص

عن المعنً التقلٌدي  اإللكترونٌةفً التجارة  اإلنترنتبمواقع الخاص 

ٌعتمد هذا النوع من المواقع علً جذب مستخدمً حٌث , هالمتعارؾ علٌ

للحصول علً السلع أو الخدمات الكمبٌوتر لتحرٌك الماوس والضؽط 

 الثروة العالمٌة إلً الوصول مصطلح علٌه المعروضة, وهذا ما ٌطلق

World Wide Wealthالذي حدث فً  الهائل لقد أدي التطور والتقدم, ف

لتحقٌق حلم الثروة والؽنً الذي  إلً وجود فرصة أكبر اإلنترنتمجال 

 .شركةوتسعً إلٌه كل  راود كل إنسانٌ

 

شبكة  على اإللكترونٌة عملٌة إعداد وصٌانة مواقع التجارة كما تعد

تحتاج الشركات  الحٌث  ,أكثر اقتصادٌة من بناء أسواق التجزئة اإلنترنت

 التً الثمن تجهٌزات باهظةالإلى اإلنفاق الكبٌر على األمور التروٌجٌة, أو 

. وال تبدو هناك حاجة فً الشركة الستخدام عدد العمبلءُتستخَدم فً خدمة 

, والمحاسبٌة عمال اإلدارٌةواأل مراجعةمن الموظفٌن للقٌام بعملٌات ال كبٌر

 ,بقٌم وتوارٌخ العملٌات وبٌانات العمبلء تحتفظ إذ توجد قواعد بٌانات

 وٌتٌح ذلك لشخص ,بشكل دقٌق ودوال مبرمجة إلتمام العملٌات الحسابٌة

المتوفرة بقواعد البٌانات ومراقبة استرجاع المعلومات مراجعة وبمفرده 

 .عملٌات البٌع بكل سهولة
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أخرى,  مفاهٌمال بد من التطرق لعدة  اإللكترونٌةالتجارة  لًوللتعرؾ ع

 كافةوهً  Digitally Enabled Transactionsالعملٌات الرقمٌة ك

تتم عبر شبكة  ؼالباً ما, والتً بإستخدام وسائط تقنٌةالعملٌات التً تتم 

 هًوCommercial Transactions العملٌات التجارٌة, واإلنترنت

بإستخدام الوسائل النقدٌة ة التً تتضمن تبادل القٌم العملٌات التجارٌ

 العمبلءوالشٌكات( بٌن الشركات و بطاقات اإلئتمانكاألموال و) المختلفة

 أو خدمات. سلعمقابل 

 

وال  عطبلتدائم دون  بشكل (e-market) اإللكترونٌة المتاجر تعمل

ٌتطلب  وال, ةمعٌن سلعة للحصول علًللسفر أو االنتظار  العمبلءٌحتاج 

إدخال بعض المعلومات ثم , سوى تحرٌك الماوس سلعال أحد الحصول على

األساسٌة )كبٌانات العمٌل وعناوٌن الشحن والتسلٌم( وإختٌار وسٌلة الدفع 

إلختٌار السلع من بٌن فرصة رائعة  اإللكترونٌةة ر التجارتوف, كما المناسبة

ذلك, فهً  إلضافة إلى, وباالماركات والمودٌبلت المختلفة ومن مكان واحد

د  ٌوجد على و, دون أي ضؽوط سلعبالمعلومات الكاملة عن ال العمبلءتزوِّ

مقارنة بالمتاجر  قلبأسعار أع السل توفرالعدٌد من الشركات التً  اإلنترنت

التسوٌق اإللكترونً عن التسوٌق تكالٌؾ  إلنخفاضالتقلٌدٌة, وذلك 

 .المباشر

 

فالشركات زاٌد ٌوماً بعد ٌوم تت ترونٌةاإللكومستقبل التجارة  آفاقإن 

, اإللكترونٌةتفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة  ٌعربون عن الشركاتو

 ,للشركات الصؽٌرة بمنافسَة الشركات الكبٌرة إذ تسمح هذه التجارة الجدٌدة
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, وال سٌما العمبلءالعقبات التً ٌواجها  وُتستحَدث العدٌد من التقنٌات لتذلٌل

, وأهم هذه اإلنترنت د سرٌة وأمن المعامبلت المالٌة علىعلى صعٌ

وبروتوكول الحركات المالٌة  SSL التقنٌات بروتوكول الطبقات األمنٌة

ظهور مثل هذه التقنٌات والحلول إلى إزالة  وٌؤدي SET إلكترونٌاً  اآلمنة

وتبشر هذه المؤشرات  الكثٌر من المخاوؾ التً كانت لدى البعض,

 , وخبلصة األمر أن التجارةاإللكترونٌةللتجارة بمستقبل مشرق 

 قد وجدت لتبقى... اإللكترونٌة

 

علالى  ومن خالبلل مالا تقالدم ٌمكالن القالول أن التجالارة اإللكترونٌالة تعمالل

إنشالالالاء المعالالالامبلت التجارٌالالالة بالالالٌن الكٌانالالالات التجارٌالالالة مالالالن خالالالبلل اسالالالتخدام 

مبلت تكنولوجٌالالا المعلومالالات وشالالبكة االتصالالاالت مالالن اجالالل إنجالالاز تلالالك المعالالا

التجارٌة ورفع كفاءة األداء التجالاري وتحقٌالق الفاعلٌالة فالً التكامالل. إضالافة 

إلالالالى أن اسالالالالتخدام التجالالالالارة اإللكترونٌالالالالة فالالالً التعالالالالامبلت التجارٌالالالالة ٌجعالالالالل 

المتعاملٌن بها ٌتعدون الحدود المكانٌالة والزمانٌالة والتالً ٌمكالن لهالذه الحالدود 

جارٌالالة. هالالذا وتبالالٌن بطرٌقالالة أو بالالأخرى أن تقٌالالد عملٌالالة تنفٌالالذ التبالالادالت الت

التجارة اإللكترونٌة على أنها عبارة عن مفهوم متكامل ال ٌقتصر فقط علالى 

القٌام بالتعالامبلت التجارٌالة باسالتخدام الوسالائل اإللكترونٌالة, بالل ٌتعالدى ذلالك 

لٌشالالمل كالالل مالالن عملٌالالة التصالالنٌع واإلنتالالاج وذلالالك مالالن خالالبلل تقلٌالالل الوقالالت 

كما تعمل التجارة اإللكترونٌة  المطلوب إلنجاز أو إتمام سلسلة من األعمال.

على إتاحة االستجابة لطلبات السوق بسرعة من خبلل التعامل والتفاعل مع 

العمبلء. إضافة إلى أنها تعمل على تسهٌل وتبسالٌط العملٌالات ووضالوي فالً 

 إجراءات العمل من اجل إتمامها بالطرٌقة األنسب.
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 :اإللكرتونيةواألعنال  اإللكرتونيةالتجارة 
 

واألعمال  اإللكترونٌةر خبلؾ وجدل حول تعرٌؾ التجارة لقد ظه

 ..., وأٌهما ٌندرج تحت اآلخراإللكترونٌة

 

تشمل جمٌع العملٌات  اإللكترونٌةفالرأي األول ٌعتقد بأن التجارة 

التً تقوم بها الشركات متضمنة كذلك البنٌة التحتٌة لنظم  اإللكترونٌة

 , وحسب هذا الرأيإللكترونٌةاوتضم بالتالً األعمال  شركةمعلومات ال

ضمن بٌئة  اإللكترونٌةعبارة عن العملٌات الرقمٌة  اإللكترونٌةفإن األعمال 

ت الرقابة الداخلٌة وكمثال , وٌقتصر دورها ضمن إجراءافقط شركةال

مخزون الشركة الموجود فً موقع بعٌد من  ومراجعة الرقابة, عملٌة علٌها

 .خبلل وسائط تكنولوجٌا رقمٌة

 

هً األشمل وٌندرج تحتها  اإللكترونٌة, فٌعتقد بأن األعمال األخرا الرأي أم

تطلق جمٌع الشركات العالمٌة , واألخرى اإللكترونٌةجمٌع أدوات التعامل 

عبر شبكة  اإللكترونٌةعلى جمٌع تعامبلتها  اإلنترنتالمتعاملة عبر شبكة 

وبدرجة كبٌرة مع ٌتفق الرأي األول  ,اإللكترونٌةمسمى التجارة  اإلنترنت

ٌندرج على  Businessفمصطلح األعمال  الفكر اإلداري والمحاسبً

ا هو إدارة عمل محدد لتحقٌق , والهدؾ من إنشائهكوحدة مستقلة شركةال

تدلل على التعامبلت مع الؽٌر إلنجاي العمل  Commerceوالتجارة  ,ربح

 الذي تم إنشاؤه.
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 :اإللكرتونيةالتجارة  طكال وأنـناطأ
 

التً تدور حولها بحٌث ٌمكن  األشكالتجارة اإللكترونٌة مجموعة من لل

النظر إلى التجارة اإللكترونٌة على أنها مفهوم متعدد األبعاد ٌمكن تطبٌقه 

 بأنماط وأشكال مختلفة, من أهمها:واستخدامه 

 

  لعمٌلوا الشركةالتعامل بٌن Business-to-Consumer 

(B2C) من أهم األنواع  اإللكترونٌة من التجارة الشكل, وٌعد هذا

وٌمثل هذا , للعمبلءالوصول  الشركة من خبلله تحاولوالذي 

من التجارة اإللكترونٌة البٌع بالتجزئة فً التبادل التجاري النمط 

العادي, وقد توسع بشكل كبٌر مع ظهور شبكة اإلنترنت, فهناك 

"  shopping mallsاآلن ما ٌسمى بـ " المراكز التجارٌة للتسوق 

تقدم خدماتها من خبلل عرض السلع والخدمات لصالح الشركات 

 عبروتقوم بتنفٌذ الصفقات التجارٌة من عملٌات الشراء والبٌع 

شبكات اإلنترنت وٌتم الدفع بطرق مختلفة أكثرها شٌوعاً بطاقات 

وٌدور كتابنا ؛ األئتمان أو الشٌكات اإللكترونٌة أو نقداً عند التسلٌم

من التجارة اإللكترونٌة وذلك لترابطة الوثٌق بعلم حول هذا النوع 

 .المحاسبة

 

  ىآخر شركةو الشركةالتعامل بٌن Business-to-Business 

(B2B) , الشركاتبٌن  الشكل من التجارة اإللكترونٌةٌتم هذا 
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بعضها البعض من خبلل شبكات اإلتصاالت وتكنولوجٌا 

ن والعارضٌن, و المعلومات, وذلك لتقدٌم طلبات الشراء للموردٌ

, وهذا النمط من التجارة اإللكترونٌة التعاقداتتسلٌم الفواتٌر وإتمام 

موجود من سنوات عدٌدة خاصة فً تبادل البٌانات إلكترونٌاً من 

 خبلل الشبكات الخاصة.
 

  العمٌل وعمٌل آخرالتعامل بٌن Consumer-to-Consumer 

(C2C) رونٌةاإللكتمن التجارة  الشكل, حٌث ٌساعد هذا 

, وذلك من خبلل التعامبلت التجارٌة بٌن العمبلء بعضهم البعض

 .اإلنترنتشبكة  اإللكترونٌة علىالمزادات 
 

  التعامل بٌن مستخدم ومستخدم آخرPeer-to-Peer (P2P) ,

على تمكٌن مستخدمً  الشكل من التبادل التجاريٌـعمل هذا 

م دون وجود فٌما بٌنه اإلتصال, واتعلى تبادل المعلوم اإلنترنت

رٌة تتم حسب , ومن ثم االتفاق على أٌة صفقات تجاوسطاء

هذه الؽاٌة والتً , وقد أوجدت برامج خاصة لالشروط المتفق علٌها

, تجارٌون كانوا أم ؼٌرهم بتبادل أطراؾ الحدٌث تمكن مستخدمٌها

(Chatting) .بصور كتابٌة وسمعٌة ومرئٌة 

 

  التعامل بٌن العمٌل والحكومةGovernment-to-Consumer 

(C2G) , لكنه سوؾ و, التطوٌرفً مرحلة  الشكلحالٌاً ٌعتبر هذا

 إنشاء التعامبلتٌتوسع بسرعة كبٌرة إذا قامت الحكومات ب

 .بأسلوب التجارة اإللكترونٌة
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  عبر جهاز الهاتؾ النقال  اإللكترونٌةالتجارةMobile 

Commerce حدث من أ اإللكترونٌة, ٌعد هذا النوع من التجارة

, حٌث ٌتم بواسطته استخدام أجهزة هاتؾ نقال رقمٌة األنواع

من خبلل  اإلنترنتبشبكة  اإلتصالمصممة بشكل ٌمكنها من 

واالطبلع  من المتاجر اإللكترونٌةمزود الخدمة والوصول ألي 

 على السلع المعروضة وإجراء عملٌة الشراء.
 

 

 :اإللكرتونيةأهنية التجارة 
 

التطورات تعد من أهم  اإللكترونٌةرة ٌمكن القول إن التجا

 لؤلشكال التجارٌة المختلفة كالـعتماد التجارة اإللكترونٌة إ, ومع التجارٌة

(B2B( و )B2C)التً ٌمكن من خبللها تحقٌق أرباي لم ٌكن من , و

فً ذلك عدة أمور, الممكن تحقٌقٌها سابقا بالطرق التقلٌدٌة والسبب 

 نستعرضها فٌما ٌلً:

 

 مكلفة  والخدمات سلعالتسوٌق لل اتلٌ, كانت عملتكلفةنخفاض اإ

كان ٌتم بواسطة  سلعن اإلعبلن عن الأجدا فً السابق, حٌث 

والمنشورات  والجرائد شاشات التلفازالوسائل التقلٌدٌة عبر 

عبر شبكة بصورة رقمٌة  فتتم عملٌات التسوٌق, أما اآلن الدعائٌة

المواءمة بٌن ثورة تحققت  إقتصادٌة للؽاٌة, حٌثوبتكلفة  اإلنترنت
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المعلومات والطرق التسوٌقٌة الحدٌثة من خبلل توسٌع قاعدة 

توفٌر فرص أفضل لتسوٌق السلع وعرض السلع والخدمات, 

بتكالٌؾ أقل من التسوٌق التقلٌدي نظراً للدخول إلى األسواق 

 تحقٌق سرعة أكبر فً إنجاز العقود وإبرامها.باإلضافة لالعالمٌة, 

 

 لهذا  كانت الشركات سابقاً تفتقد, واإلستهداف الشخصً التواصل

التجارة اإللكترونٌة آلٌة تواصل ف التفاعلٌة, النوع من اإلتصاالت

ذات  سهلة ذات فاعلٌة عالٌة, من منطلق أنها وسٌلة اتصال

أن التجارة اإللكترونٌة تمكن لشركة, كما وا لعمبلءاتجاهٌن بٌن ا

وذلك بتحدٌد  العمبلءمن من استهداؾ فئة معٌنة  الشركات

 بشكل مخصص على السلع مطبلعهإالمرؼوب  العمبلءمعلومات 

العمل, والدول, وؼٌرها , والجنس, وطبٌعة الفئة العمرٌةكتحدٌد 

 .من أدوات تخصٌص التواصل مع العمبلء

 

 تتعامل مع عمبلء محلٌٌن  ات, كانت الشركتجاوز حدود الدولة

كان والبد إلى عمبلء دولٌٌن فقط بالسابق وإن رؼبت فً الوصول 

مصارٌؾ كبٌرة وؼٌر مضمونة العائد, أما اآلن فتستطٌع تتكبد  أن

على  العمبلء من كافة أنحاء العالمطبلع إأن تضمن  اتالشرك

خلق السوق العالمً فدون أي تكلفة إضافٌة تذكر,  وخدماتها هاسلع

ة المفتوي وتجاوز األسواق التقلٌدٌة جعل العالم سوقاً مشترك

ٌمكننا و ,والسلع أٌنما كان موقعهما الجؽرافً العمبلءمفتوحة أمام 

من والجاتس  الجات تفاقٌاتإ تحقق التجارة اإللكترونٌة أنالقول 
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دون اللجوء إلى مفاوضات بٌن األطراؾ المختلفة باعتبارها تلؽً 

 العمٌل.البعد المكانً سواء فٌما ٌتعلق بالسلعة أو 

 

 خٌص اتحتاج إلى تر اتا كانت الشرك, سابقحرر من القٌودالت

إنشاء  خٌالٌة من أجل ؾٌلاتكووالخضوع لقوانٌن عدٌدة  ةمعٌن

فً الدولة األجنبٌة حتى تتمكن من  توكٌبلتأو  ةع جدٌدوفر

 الشركات تخضعحٌث  ,عرض السلع والخدمات الخاصة بها

 تعتمد على الدول نفسها وسٌاسات خارجٌة لمعاٌٌر ومقاٌٌس محلٌة

أما  ,دخول أسواق تلك الدول تختلؾ من دولة إلى أخرىوتكلفة 

التجارة اإللكترونٌة ف اآلن لم ٌعد أي من تلك اإلجراءات ضرورٌاً 

 .األسواق العالمٌة دون قٌودالدخول إلى  توفر

 

 بحـاجة إلى سوق  كانت الشركات فً السابق, التواجد المستمر

ات الشراء التواصل معها إلتمام عملٌ العمبلءٌستطٌع ل ةملموس

تحقق منطلق أن التجارة اإللكترونٌة  اآلن ومن , أماوالتعاقدات

فإنها ال تحتاج إلى سوق  التواجد المستمر من خبلل شبكة اإلنترنت

حٌث ٌستطٌع العمبلء الحصول على السلع والخدمات  ةملموس

وإختٌار األنسب من خبلل المتاجر  بمجرد تحرٌك الماوس

 .نترنتاإللكترونٌة على شبكة اإل
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الفرصة أمام المشروعات المتوسطة  تإتاحفالتجارة اإللكترونٌة 

تحقٌق درجة تنافس كبٌرة بٌن , ووالصؽٌرة لدخول األسواق العالمٌة

ز باإلنتاج أو الخروج من من خبلل التركٌز على الجودة والتمٌ الشركات

تمكن ما , كبسهولة وتجاوز البعد الزمنً إحتٌاجات العمبلءتلبٌة و ,األسواق

ورؼباتهم, مّما العمبلء  فهم احتٌاجاتتالشركات من  اإللكترونٌةالتجارة 

معها وتحقٌق درجة أعلى من الرضا بما ٌتناسب  سلعٌسهم فً تصمٌم ال

زٌادة كفاءة العمل التجاري والخدمً, وذلك كون , ومن ثم عمبلءلدى ال

نٌة متطورة تملك إمكانات تسوٌقٌة وبنى تحتٌة تق اإللكترونٌةالتجارة 

 وضخمة تساعد فً دعم برامج التأهٌل اإلداري وتنمٌة الموارد البشرٌة

لمستثمرٌن الختٌار توفٌر كم هائل من المعلومات ٌتٌح الفرصة أمام او

ر فرص عمل توف, كما الننسً أن التجارة اإللكترونٌة البدٌل األفضل

 والبرمجٌات وؼٌرها. بالحاسبات اإللكترونٌةنوعٌة خاصة 

 

جدٌر بالذكر أن أدوات وطرق التجارة التقلٌدٌة لن تصمد كثٌراً فً ال

ٌّما فٌما ٌتعلق بقطاع الخدمات الحكومٌة اإللكترونٌةوجه التجارة  , وال س

ت والشحن وؼٌرها, لذلك ال ٌجوز تجاهل التقنٌات اإلتصاالوالمالٌة و

ؤشرات كل هذه الموبالرؼم من , اإللكترونٌةالتجارة  والتوجه نحوالحدٌثة 

التنبؤ  , إال أنه من الصعباإللكترونٌةالتً ُتبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة 

 د بأن التجارةتجارة, ولكن الشًء الوحٌد المؤكبما ستحمله إلٌنا هذه ال

 .وِجَدت لتبقى اإللكترونٌة

***** 
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 الجانيالفصل 

 اإللكرتونيةخماطز التجارة 
 

 ٌشتمل هذا الفصل علً:

 

 لكترونٌةالقرصنة اإل عملٌات. 

 .مخاطر التجارة اإللكترونٌة 

 .صعوبة التعقب للقرصنة اإللكترونٌة 

 مخاطر التجارة اإللكترونٌة.ل الحلول المقترحة  
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بشكل رئٌسً من مخاطر شبكة  اإللكترونٌةتنبع مخاطر التجارة 

اج فالتقنٌات الحدٌثة برؼم كل ما تتٌحه من إٌجابٌات, إال أنها تحت, اإلنترنت

فسلبٌات التجارة , للمزٌد من الحلول للقضاء علً المساوئ المبلزمة لها

تلك ل إٌجاد الحلول المناسبة وإن لم نستطتع, تعد خطٌرة اإللكترونٌة

السلبٌات والسٌطرة علٌها ستكون النتائج مخٌبة لآلمال وقد ٌتم اإلحجام عن 

مة للتجارة فقدان األهمٌة العظٌ وبالتالً ,هذه التكنولوجٌا الحدٌثة

إن مخاطر اإللكترونٌة والتً تم تناولها بالفصل األول من هذا الكتاب. 

التجارة ف ,ولٌس من السهل حصرها كثٌرة ومتعددة اإللكترونٌةالتجارة 

تؽٌر أو تطور ٌواكبه مخاطر سرٌعة التؽٌر والتطور وكل  تقنٌة اإللكترونٌة

فً إمكانٌة اختراق  نٌةاإللكترو, وٌكمن الخطر الرئٌسً فً التجارة جدٌدة

 وإنتهاك سٌاسات الخصوصٌة واآلمان.

 

 القزصنة اإللكرتونية: عنليات
 

والمتخصص بتعقب عملٌات  Tom Arnoldٌذكر توم ارنولد 

عملٌات  الضرر األكبر الناتج عن , بأناإلنترنتختراق عبر شبكة اإل

, عمبلءالأكثر منه على  الشركات ٌقع على للمتاجر اإللكترونٌةختراق اإل

بطاقات وخصوصا بأنه وبالؽالب ٌستخدم  ,ممكنة بلءالعمفتعوٌض خسارة 

, وتكون خسارته محددة بعملٌة واحدة, والتً قد ٌمكن تعقبهاللدفع  اإلئتمان

الخسائر  اتحٌث تتكبد الشرك الشركاتولكن الخسارة الحقٌقٌة تقع على 

بلعبٌن ب المتبفقدان اإلٌرادات والتً ٌصعب تعوٌضها أو حتى تعق
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, وذلك نظرا لتعقٌدات العملٌات الكثٌرة فً التجارة بأنظمتهم المحاسبٌة

 تكمن مخاطر القرصنة اإللكترونٌةوٌرى توم ارنولد أن , اإللكترونٌة

 :ضمن نوعٌن رئٌسٌن وهما

 

 وجود خبراء مختصٌن , والمقصود هنا لإلكتشاف قابلة مخاطر

ظام, والتعامل تعقب عملٌات إختراق النمن  ٌمكن لدي الشركات

 :وٌمكن تصنٌؾ تلك العملٌات فٌما ٌلً, معها بسد تلك الثؽرات

 

 بوجود نظام حماٌة مناسبالفٌروسات الرقمٌة المعروفة , ,

الفٌروسات  تلك القضاء علً ٌمكن نظام الشركات من

 .دون اإلضرار بالنظامالمعروفة 

 

  فً  اإلنترنت, ٌعتمد قراصنة الهواة اإلنترنتقراصنة

على معلومات ورموز دخول  ألنظمة الشركاتاتهم اختراق

, وفً حالة وجود أكثر من ؼالباً ما تعتمد علً الحظ معٌنة

الملفات تتبع  المخترقمستخدم لنظام الشركة قد ٌستطٌع 

بعض المعلومات ام على من ذاكرة النظ المؤقتة والحصول

؛ ولهذا فإن كانت التً ٌمكن إستؽبللها فً الدخول للنظام

ة تستخدم آلٌة تؽٌر تلك الرموز بشكل دوري الشرك

 والحذؾ التلقائً للملفات المؤقتة باإلضافة لتفرٌػ الذاكرة,

فستتمكن من المتخصصٌن فً هذا المجال, بواسطة وذلك 

 .تلك العملٌات
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 عملٌات  وجود, والمقصود هنا غٌر قابلة لإلكتشاف مخاطر

أو جهل الشركة  إما لحداثتها ,قد تتم دون سابق دراٌة بها إختراق

 :وٌمكن تصنٌؾ تلك العملٌات فٌما ٌلً, بها

 

 ود أنظمة حماٌة من , رؼم وجات ؼٌر معروفةفٌروس

, إال أنه هنالك تستخدمها أنظمة الشركاتالفٌروسات 

 إختراق النظامفٌروسات ؼٌر معروفة بعد قد تتمكن من 

ن الشعور به إال بعد فوات األوان, وإحداث تلؾ كبٌر دو

 المحترفٌنستطاع أحد إعندما  0222فً عام كما حدث 

, والذي تمكن من I Love you الحب فٌروس تكوٌن

كان  , ولقدسائر لم ٌمكن حصرها فً ذلك الوقتإٌقاع خ

تواقٌت  كان ٌستخدم الفٌروس ٌعمل كقنبلة موقوتة, حٌث

, وكان الحل الوحٌد لتفادٌه بعد لبدء العمل وتوارٌخ معٌنة

تلك بلق النظام بالكامل فً أن عرفت آلٌة عمله إؼ

 التوقٌتات.

 

  بر المشاكل , وهذه تعد من أكاإلنترنت المحترفٌنقراصنة

لٌسوا دوما من  اإلنترنت, فقراصنة التً تواجهها الشركات

ومهارة تفوق كثٌرا من  , فبعضهم ٌملك خبرةالهواة

, تمكنهم وفً كثٌر من األحٌان من اختراق المتخصصٌن

, وقد تتم أو تعقبهم بهم لشعورادون  اتأنظمة الشرك

 .كتشافهاإجرٌمتهم دون 
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 خماطز التجارة اإللكرتونية:
 

التً أجراها معهد المحاسبٌٌن القانونٌٌن األمرٌكً كما الدراسات  تذكر

أن الخسائر التً تكبدتها , جاء عبر موقعهم الرسمً علً شبكة اإلنترنت

بطاقات  تٌبلء علًعملٌات اإلس بسبب 9999شركات األمرٌكٌة فً عام ال

إلى مبلػ  بلؽت أربعمائة ملٌون دوالر وٌتوقع أن ترتفع سنوٌاً  قد, االئتمان

, ومن هذه الحقٌقة ٌوضح المعهد 0225ستٌن بلٌون دوالر بحلول عام 

, منطلقا من مخاطر التجارة حة إلنشاء آلٌة حماٌة على الشبكةالحاجة المل

 لٌة:, والتً تتلخص فً النقاط التااإللكترونٌة

 

  الهجمات المتعمدةIntentional Attacks والتً تتم إما ,

, أو منافسً الشركة لؽرض الوصول اإلنترنتبواسطة قراصنة 

مثبل  عمبلءكأرقام بطاقات اعتماد ال)إلى المعلومات السرٌة للشركة 

وؼٌرها من  ,وحجم المبٌعات ,عمبلءوالمعلومات السرٌة بال

 .لؽاٌة تكون الوسٌلةوحسب ا البٌانات الٌمكن حصرها(

 

  خصوصٌة التعاملThe Privacy Debate،  تعتبر التعامبلت

 لشركة ذات طابع معلوماتًوا العمبلءالتً تتم بٌن  اإللكترونٌة

وهً  ,, من منطلق أنها تحفظ على ذاكرة النظام الرقمٌةهام

, وبالتالً إن تمكن أحد من معرفتها أو حتى للؽاٌةمعلومات قٌمة 

بأن  العمبلء. ومن هنا سٌشعر ام بطاقات إئتمان العمبلءكأرق تتبعها
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تم الثقة بالشركة التً  فقدانختراقها وبالتالً إقد تم  مخصوصٌته

 .كن من حماٌة خصوصٌتهتعامل معها من منطلق أنها لم تتمال

 

  فقدان الثقةLoss of Trust المقصود هنا فقدان ثقة الشركة ,

ٌه بأن العمٌل ٌستخدم ما فمن المتعارؾ عل ,بمعلومات عمٌلها

الخاص به لدخول  Digital Signatureٌسمى التوقٌع الرقمً 

, فكٌؾ هو الحال إذا المرؼوب فٌها العملٌاتشركة إلتمام نظام ال

 .ٌح بالدخول مستخدما توقٌع العمٌلتمكن الشخص ؼٌر الصح

 

  فشل عملٌة التحوٌلTransmission Failures رؼم أن ,

 ةتتم بسرعة كبٌرة, إال أنها عرض كترونٌةاإللالشراء  اتعملٌ

, فمن المتعارؾ علٌه أن عملٌة الشراء لخطر فشل عملٌة التحوٌل

, كأن ٌبدأ اتتتم بواسطة عدة خطو المتاجر اإللكترونٌةعبر 

ومن ثم االنتقال  ,بملء النموذج االبتدائً لعملٌة الشراء العمٌل

تكون أخرى قد وخطوات  ,الدفع اإللكترونًلنموذج ملء بٌانات 

, وفً كل مرحلة تفتح صفحة ضرورٌة وفقا لسٌاسات الشركة

قد تفشل إحدى  ,جدٌدة عبر موقع الشركة وألسباب تقنٌـة أو أخرى

وهً عدم التأكد من إتمام , وهنا ستظهر مشكلة جدٌدة الخطوات

 .العملٌة
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  غٌاب التوثٌقLack of Authentication ففً التجارة ,

دة توثٌق الصفقة بأوراق ثبوتٌه مروسة بشعار التقلٌدٌة ٌتم عا

تصال إوبواسطة  ,إدارة المبٌعاتالشركة وموقـعة من قبل 

التجارة  فً بٌئة, ولكن العمٌلو شركةشخصً ومباشر بٌن ال

ع تلك األمور شبه مفقودة بالكامل, وهذه تعد جمٌ اإللكترونٌة

 .لٌة التعامل مع الشخص ؼٌر الصحٌححتماإالحقٌقة تزٌد من 

 

  سرقة الهوٌةTheft of Identity فً ؼٌاب التوثٌق المناسب ,

نتحال إدٌة ٌصبح من السهل على المجرمٌن كما فً التجارة التقلٌ

 .لعملٌات دون علمهشخصٌة الؽٌر والقٌام با

 

  تزوٌر الحقائقWindow Dressing ستكون خدمات بعض ,

اب , خدمات تجمٌلٌه فقط فً ؼٌومزودي خدمات الحماٌة شركات

 آلٌة معٌنة تؤكد مصداقٌتهم وفاعلٌة خدماتهم .

 

  آثار ضغوط االقتصادEffects of Economic Pressures ,

, أصبح سوقها سوقا تنافسٌاً , المتسارع اإللكترونٌةمـع نمو التجارة 

وأصبحت قوة المتنافس الحقٌقٌة تكمن فً نجاي آلٌات اآلمان 

, وكل من ٌستطٌع حاسبًلموثوقٌة الخاصة بنظامه الموالتوكٌدٌة وا

 .العالمً التقنًً هذا السوق توفٌر تلك اآللٌات ٌكون نصٌبه أكبر ف
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 صعوبة التعقب للقزصنة اإللكرتونية:
 

بٌئة مثالٌة  النظم اإللكترونٌة للشركات والمتاجر اإللكترونٌةٌعد 

ود , وٌعالجرٌمة بشكل متقن منقطع النظٌر والتبلعب وإخفاء آثار لئلحتٌال

 :فً ذلك للعوامل التالٌة السبب
 

  ال ٌحتاج  اإلنترنت, فالمتعامل عبر غٌر المحددإمكانٌة الدخول

, فأي شخص ٌمكنه اإلنترنت شبكة للتعامل معإلى مكان محدد 

مكان ٌتوفر به جهاز كمبٌوتر وخط الدخول إلى الشبكة من أي 

 ومختبرات الجامعات والمدارس. اإلنترنت, كمقاهً تصالإ

 

 إلى أكثر من بضع  القراصنة, قد ال ٌحتاج اتٌسرعة العمل

دقائق الختراق موقع معٌن والتبلعب به ومؽادرة الموقع قبل أن 

 إتمام عملٌة التعقب.ٌتم 

 

 عد آالؾ ٌب لنظام الشركة, قد ٌكون المخترق تباعد المسافات

صممت بشكل  اإلنترنت, فشبكة الكٌلومترات وفً بلد آخر

 .عالمً

 

 ذات شبكة عالمٌة  اإلنترنت, فشبكة لٌةعدم وجود قوانٌن دو

, ولو أننا افترضنا اكتشاؾ أحد معاٌٌر موحدة باالستخدام فقط
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, فإنه ة لدولة الشركة التً تم اختراقهاالمخترقٌن بدولة مؽاٌر

 .قوانٌن موحدة للتعامل مع المخترقلٌس بالضرورة وجـود 

 

 من عملٌات القرصنة  , إلثبات أيعدم وجود دالئل مادٌة

 بد من توفر دالئل وقرائن جرٌمة الفئلثبات ال إللكترونٌة,ا

 ؟ , ولكن أٌن هً هذه الدالئل فً هذه الشبكة المرئٌة فقطمادٌة

 

  فً حالة شعور أي مخترق السجالتإتالف إخفاء وإمكانٌة ,

الدخول للنظام والتً  سجبلتبإمكانٌة تعقبه ٌستطٌع إتبلؾ 

وبذلك لن تتوفر , للنظامتحتفظ ببٌانات المتصل وتارٌخ الدخول 

 .أي بٌانات للتعقب

 

 نكٌة , هناك الكثٌر من الحسابات البحماٌة الحسابات البنكٌة

طٌع المخترق , وبالتالً ٌستطبلع الؽٌر علٌهاإمحمٌة من 

 .لحسابات دون القلق من آلٌة تعقبهستخدام هذا النوع من اإ

 

 ن , هناك الكثٌر من الشركات ال تبلػ عالخوف من اإلبالغ

؛ خوفا من فقدان عمبلئها ختراقات التً تعرضت لها أنظمتهااال

, وخٌر ر كبٌرة عوضا عن فقدان الثقة بهاوتفضل تحمل خسائ

فً  City Bankدلٌل على ذلك عملٌة االختراق التً تمت لبنك 

خسائر روسً, أسفرت عن من قبل شخص  0229مطلع عام 

 .قرار بهاترفض اإل وحتً اللحظةقدرت بعشرة مبلٌٌن دوالر 
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 :احللول املقرتحة ملخاطز التجارة اإللكرتونية
 

قتراي الكثٌر من الخطوات لمواجهة مخاطر إلقد حاولت عدة جهات 

سبٌن القانونٌٌن األمرٌكً من , وقد كان معهد المحااإللكترونٌةالتجارة 

بفرنسا فً جتماع الذي عقد ت التً قدمت اقتراحات قٌمة فً اإلالجها ىأول

, والذي ضم عدة جهات محاسبٌة مهنٌة 0222أؼسطس لعام  األول من

التً ٌواجهها  اإللكترونٌةمتخصصة بهدؾ إٌجاد حلول لمخاطر التجارة 

 التالً: النحو, وٌمكن تلخٌص هذه المقترحات على العمبلء

 

  ًك بعدم إعطـاء , وذلالحذر بإعطاء المعلومات الشخصٌة توخ

 , ومعرفة أسبابثوق بهاالمعلومات الشخصٌة, إال للجهات المو

, وتتضمن المعلومات الشخصٌة حاجة تلك الجهات لهذه المعلومات

بشكل أساسً كبل من العنوان البرٌدي وأرقام الهواتؾ والبرٌد 

 اإللكترونً.

 

 برامج التصفح, من المعروؾ أن كل برامج تصفح آمنهستخدام إ 

جمٌع  الحاسبتحتوي على آلٌات معٌنة تحفظ فً ذاكرة 

وفً كثٌر من , لومات التً تم تداولها فً الشبكة من خبللهالمع

 هالدخول لذاكرة هذ اإلنترنتاألحٌان ٌستطٌع المخترق وعبر 

ة بالمستخدم والحصول على جمٌع المعلومات الخاص البرامج
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 بإستخدام برامج خاصة؛ ولهذا ٌنصح ودون أن ٌستشعر بذلك

 .لى ذاكرتهنع المخترق من الدخول إتمتع بحماٌة عالٌة لمت

 
  بالشركة , ٌجب التأكد بأن الموقع الخاص إسم النطاقالتأكد من

, وذلك باالطبلع على هو الموقع المقصود علً شبكة اإلنترنت

 Domain Nameإسم النطاق, وإسم النطاق ٌمثل عنوان الموقع 

 .URL والظاهر بمتصفح اإلنترنت

 
 قات دفع خدام بطاستإ, ٌفضل ستخدام بطاقات الدفع المضمونةإ

, والمقصود بذلك أن ٌتم التعامل مع مصدري مضمونة أو محمٌة

والذٌن ٌتمتعون بسٌاسات خاصة  اإلنترنتبطاقات الدفع عبر 

ؼٌر المرخص تحمً الشخص المتعامل من مسؤولٌة االستخدام 

 .Charge Back لبطاقته من قبل الؽٌر

 
  م , من المعروؾ أن مستخدموثوقةالغٌر  البرمجٌاتالحذر من

ضمن مواقع متعددة  اإلنترنت شبكةل تصفحهوعبر  اإلنترنت

ٌجب توخً الحذر , فمجانٌةالبرامج ال تحمٌل العدٌد منٌستطٌع 

خصوصا من المواقع المشكوك تلك البرامج و تحمٌلالشدٌد عند 

, تقوم على تجمٌع كل نها قد تكون مبرمجة بللٌة معٌنه, ألبأمرها

جهازك وترحٌلها للجهة  األمور الخاصة بك والموجودة على

 .ة للبرنامج وذلك دون شعورك بذلكالمنشئ
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 كلمات المرور بكل افةك تأمٌن, وٌشمل هذا تأمٌن كلمات المرور 

تسجٌل ة بالخاص كلمات المرور, وخصوصا أشكالها وأنواعها

عند لشبكة عبر مزود الخدمة. كما ٌنصح كذلك ا علً دخولال

ور التقلٌدٌة, عن األم بتعاداإل إختٌار كلمات المرور السرٌة

تكون كلمات , وٌفضل أن أو أرقام الهواتؾ األسماءستخدم إك

موعة من األرقام واألحرؾ مج ضمنتنوعا ما وت ةمعقد المرور

. لما صعب تخمٌنهاك ت كلمة المرور معقدةكلما كانفوالرموز, 

اعوا وبشكل مذهل ستطإ اإلنترنتفمن المعروؾ أن قراصنة 

رة حل شفل, والتً تعمل بنظام االحتماالت نٌةقإنشاء برامج ت

حال كان , ولكنها قد تعجز عن ذلك وبسرعة خٌالٌة كلمات المرور

 ومتضمناً لرموز وأرقام وأحرؾ. معقداً  التكوٌن

 
 ًمن األمور المهمة والتً  ٌعد النسخ اإلحتٌاطً, النسخ اإلحتٌاط

بأن . والمقصود اكتشاؾ السرقات وتفادي استمرارهاتساهم فً 

, وكذلك باالستمرار بعمل العملٌاتتحتفظ دوما بنسخة من 

وذلك من خبلل . اإلئتمانتسوٌات الشراء مع مصدر بطاقة 

 ة من طلب الشراء ورقم الطلبٌة, وهذا سٌساعداالحتفاظ بنسخ

لحل إشكالٌات عدة, كموعد التسلٌم  بالشركة اإلتصالعلى 

تسوٌة حسابات االستمرار بباإلضافة إلً , اتومطابقة الطلبٌ

ذات طابع زمنً لحسابات ا ةالدفع, وٌفضل أن تكون مطابق
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ع وإٌقاؾ آلٌة الدفع , وذلك الكتشاؾ االختراقات بوقت سرٌقصٌر

 لتجنب المزٌد من المخاطر والخسائر.؛ عند الضرورة

 والكوكٌز, مراقبة ملفات الكوكٌز Cookies  هً رموز رقمٌة

إدخال إسم إعادة  مواقع دونلتوفٌر الدخول لل ٌحتفظ بها المتصفح

, وفً الؽالب المستخدم وكلمة المرور وذلك بصورة تلقائٌة

على  Cookiesتتبع هذه المحددات  اإلنترنتٌستطٌع قراصنة 

, ولذلك ٌفضل برمجة عندما تكون على الشبكة أجهزة العمبلء

 المتصفح بالشكل المناسب للتعامل مع تلك البٌانات.

 
 تلك المواقع التً تم تقٌٌمها وتأهٌلها , ةستخدم المواقع المرخصإ

 .Web Trustمثل  من قبل طرؾ ثالث مؤهل بأمور الحماٌة

 

 

والتً ٌنصح باتباعها من  السابق ذكرهامن المبلحظ أن أمور الحماٌة 

, هً أمور حماٌة خاصة د المحاسبٌن القانونٌٌن األمرٌكًقبل معه

عدٌدة فٌر آلٌات حماٌة ستطٌع توت الشركات, والسبب بذلك أن بالعمبلء

وبالطبع ٌعتبر  .ال ٌستطٌع ذلك عمٌل, ولكن الوالتً قد تكون باهظة الثمن

الثقة لهذا  جر األساس فً التعامل اإللكترونً, وفً حالة فقدانح العمبلء

توفٌر ف ,عدٌمة الجدوى التجارة اإللكترونٌةالنوع من التعامل ستكون 

التجارة بستشجعه على التعامل  الخدمات والنصائح المجانٌة للمستهلك

 أكبر للشركات., وبالتالً تأمٌن إٌرادات اإللكترونٌة
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, اإللكترونٌةبعد أن تنبهت المعاهد المحاسبٌة المهنٌة ألهمٌة التجارة و

التعامبلت  قامت بالحث على إٌجاد آلٌات ومعاٌٌر محاسبٌة خاصة لحماٌة

الشركات بشكل أو  تمكن وجود هذه اآللٌات والمعاٌٌرف, اإلنترنتعبر 

للتعامل بالتجارة اإللكترونٌة, ونستطٌع القول  لعمبلءبلخر من كسب ثقة ا

بأن الثقة التً ولدتها الجهات المحاسبٌة المهنٌة المتخصصة بالتجارة 

جعلت إٌرادات الشركات ترتفع بشكل خٌالً عبر التعامل من  اإللكترونٌة

ورؼم التجارة اإللكترونٌة  تلقد أصبحف, اإللكترونٌةخبلل التجارة 

الخاصة بالتجارة  تأن التعامبل, علما بسوق العصر ,العدٌدة امخاطره

التجارة التقلٌدٌة, وهذا ماسٌتم بل جذرٌا عن  تختلؾ كلٌا اإللكترونٌة

 إستعراضه خبلل بالفصول التالٌة من الكتاب.

 

***** 
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 الجالحالفصل 

  لكرتونيةيف ظل التجارة اإل الفكز احملاسيب
 

 ٌشتمل هذا الفصل علً:

 

 .نظم المعلومات المحاسبٌة 

  ًاإللكترونٌةالتجارة  ظلالمحاسب والمراجع ف. 

  ًاإللكترونٌةالتجارة  ظلمعالجة البٌانات ف. 

 ًالمبلئمة والتوثٌق المحاسب.  
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فً  الرئٌسٌةأحد النظم  (AISالمعلومات المحاسبٌة ) نظممثل ت

بصورة ن من عدة نظم فرعٌة تعمل مع بعضها البعض تكووتالشركات, 

التارٌخٌة والحالٌة  , بهدؾ توفٌر المعلوماتمترابطة ومتناسقة ومتبادلة

لجمٌع وتوفٌر هذه المعلومات , وؼٌر المالٌة منها , المالٌةوالمستقبلٌة

الشركات  تحقٌق أهداؾل, داخل أو خارج الهٌكل اإلداريالجهات 

 .اإلستراتٌجٌة

 

 اإللكترونٌةنحو إستخدام التجارة  الشركاتان توجه العدٌد من وبما 

مثل أحد ت أصبحت التجارة اإللكترونٌة حٌث؛ أخذ ٌزداد شٌئاً فشٌئاً 

كن أن تساعدها الفائدة التً ٌم لشركاتلالتؽٌرات والتطورات التً تحقق 

ة تأثر بالبٌئتؤثر وتنحو تحقٌق أهدافها, وبما أن نظم المعلومات المحاسبٌة 

مثل النظام الرسمً للمعلومات فً أي ت ا, كما أنهنطاقها داخلعمل تالتً 

وفر تأن  نظم المعلومات المحاسبٌة شركة وبالتالً ٌقع على عاتق

, المعنٌة الشركاتالمعلومات المختلفة للعدٌد من الجهات التً لها عبلقة ب

تعمل فً التً  الشركاتفإن األمر ٌتطلب من نظم المعلومات المحاسبٌة فً 

األعتبار كل التؽٌرات والتطورات  فًأن تأخذ  اإللكترونٌةظل التجارة 

التً تحدث فً المجاالت المتعددة المحٌطة ببٌئتها وخاصة ما ٌتعلق 

ت اإلتصاالبالتطورات المستجدة فً مجال إستخدام تقنٌات المعلومات و

 .اإللكترونٌةلتجارة ل البنٌة التحتٌة الحدٌثة والتً تمثل

 

بعمل نظم المعلومات المحاسبٌة  اإللكترونٌةمكن القول أن عبلقة التجارة ٌو

سوؾ ٌتطلب من نظم المعلومات المحاسبٌة أن تأخذ بالمستجدات التً 
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ما فٌخاصة , اإللكترونٌةسوؾ تفرزها متطلبات العمل فً ظل التجارة 

ً الحدٌثة فً العمل المحاسب اإللكترونٌةٌتعلق بضرورة إستخدام الوسائل 

وكذلك إعادة تصمٌم النظام بما ٌتبلءم مع عملٌة التشؽٌل األلكترونً 

فكر سواء على مكونات أو مقومات الللبٌانات وما ٌتبعه من تأثٌرات أخرى 

 . هذا الفصلوالتً سوؾ نتناولها فً  المحاسبً

 

 :اإللكرتونيةالتجارة  ظلاحملاسب واملزاجع يف 
 

الحسابات فً ظل نظم  جعمراختلؾ دور كل من المحاسب, وكذلك إ

ة, حٌث اختصر عمل الحاسب الكثٌر من الجهد ٌسباالمعلومات المح

البشري, وجعله فً الكثٌر من األحٌان أكثر دقة. إال أنه ومن ناحٌة أخرى 

 مراجعجعل هذا الدور أكثر تعقٌداً, وٌتطلب سواء من المحاسب أو 

وتحدٌثها وإجراء  الحسابات مهارات فً إستخدام الحاسب وصٌانة الملفات

النسخ االحتٌاطً... وما شابه, فلم ٌعد ٌقتصر دور المحاسب على تحلٌل 

وتسجٌل وترحٌل وتبوٌب وتصنٌؾ العملٌات االقتصادٌة فً المشروع 

لبٌان نتٌجة األعمال والمركز المالً, وإنما تطور لٌتناول تحلٌل المعلومات 

فهم ومراعاة ممٌزات  جعراوإتخاذ القرارات اإلدارٌة. كما أوجب على الم

ة بسبب تأثٌرها على تصمٌم النظام ٌسبابٌئة أنظمة المعلومات المح

المحاسبً والضوابط الداخلٌة ذات العبلقة, واختٌار الضوابط الداخلٌة التً 

 ه.ٌنوي االعتماد علٌها, وفهم طبٌعة وتوقٌت ومدى إجراءات
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 :اإللكرتونيةالتجارة  ظلمعاجلة البيانات يف 

فً معالجة البٌانات المحاسبٌة, لم  اإللكترونٌةبدء بإستخدام النظم عند ال

, فكان اإللكترونٌةٌكن المحاسبون على دراٌة كافٌة بعملٌات التجارة 

المراجع ٌبدأ بتدقٌق المستندات األصلٌة للتحقق من دقتها, وما إذا كانت 

مستندات حقٌقة, ثم ٌتحقق فً خطوة إعداد المدخبلت من صحة إعداد 

البٌانات بالشكل المبلئم, إدخال البٌانات فً الحاسب. بعدها ٌنتقل المراجع 

إلى الجانب اآلخر من جهاز الحاسب للحصول على المخرجات, ومطابقتها 

مع نتائج العملٌات الحسابٌة الٌدوٌة لنفس المدخبلت كاختبار لصحة معالجة 

 البٌانات الكترونٌاً.

على مراجعة المدخبلت والمخرجات وتقتصر المراجعة بإستخدام الحاسب 

 :, كما سنتناولها فٌما ٌلًاإللكترونٌةومراجعة المعلومات المحاسبٌة 

 الرقابة على المدخالت –أوالً 

 مراقبة البٌانات: -أ 

 الرقابة بالتؽذٌة المرتدة أو ماٌسمى بـ " نموذج االعتماد ". (9

 استخدام " المستندات المرتدة ". (0

 لٌدٌة كالـ " الهاتؾ, الفاكس,التق اإلتصالاستخدام وسائل  (3

 البرٌد االلكترونً ".

 .المكثؾالمراقبة المزدوجة للبٌانات من خبلل التدقٌق  (4
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 تسجٌل البٌانات:  -ب 

 استخدام النماذج المعدة مسبقاً كـ " نموذج استبلم السلع ". (9

 التوقٌع اإلشرافً " الرقابة اإلشرافٌة ". (0

 " المستندات األصلٌة ".إعداد البٌانات لمعالجتها بإستخدام الحاسب  -ج 

فحص حقول بٌانات المدخبلت وهً إختبارات تعتمد علً العملٌات  -د 

 الحسابٌة والمنطقٌة.

 الرقابة على معالجة البٌانات –ثانٌاً 

ال ٌمكن رؤٌة البٌانات فور إدخالها من أجهزة الحاسب, إال أنه ٌمكن 

 إخضاعها ألسالٌب رقابٌة جٌدة, تتمثل فٌما ٌلً:

 ى عملٌات معالجة البٌانات, وتشمل:الرقابة عل -9

 

  المجامٌع الرقابٌة: -أ 

i.  المجامٌع الرقابٌة المالٌة: وهً مجموع مبالػ

الدفعات النقدٌة, مجموع إجمالً المبٌعات اآلجلة, 

إجمالً المدفوعات النقدٌة للدائنٌن, إجمالً 

  الرواتب...

ii.  مجامٌع رقابٌة أخرى: مجموع أرقام الشٌكات

ام فواتٌر المبٌعات, عدد الصادرة, مجموع أرق

  السجبلت...
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استخدام برمجٌات ضمنٌة للمراجعة والرقابة بإستخدام  -ب 

الحاسب للتحقق من عدم وجود فراؼات وتتابع أرقام 

 الحسابات.

 

 الرقابة الوقائٌة, وتشمل: -0

 

  التحقق من برامج الصٌانة. -أ 

التحقق من العملٌات الحسابٌة المزدوجة " أداء نفس  -ب 

 بٌة أكثر من مرة ", وإجراء المطابقة. العملٌة الحسا

 وجود برامجٌات رقابٌة لئلحتفاظ بالسجبلت بشكل آمن. -ج 

 الرقابة على المخرجات –ثالثاً 

 وتتمثل فً:

 أسالٌب الرقابة على حفظ البٌانات " النسخ االحتٌاطً ": -9

 

ؼالباً ما تتم هذه العملٌة باستخدام وسائل رقابٌة بإستخدام الحاسب, 

د من نقل ونسخ كافة مقاطع حقول البٌانات وسائل التخزٌن بهدؾ التأك

المختلفة, وكذلك ٌتم تسجٌل المجامٌع الرقابٌة للمخرجات كوسٌلة 

رقابٌة هامة مثل تسجٌل أرصدة حسابات الدائنٌن, العمبلء, أو عدد 

  السجبلت المنطقٌة والمالٌة المسجلة.
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 ها:أسالٌب الرقابة على المخرجات المطبوعة, ومن أهم -0

 

الرقابة على نماذج المخرجات المطبوعة والمسلسلة مسبقاً  -أ 

بواسطة الحاسب مثل " الشٌكات, التقارٌر, أوامر القبض, 

 أوامر الدفع ... ".

إستخدام نموذج التوزٌع المعتمد بالرقابة على وسائل  -ب 

توزٌع المخرجات المطبوعة مثل " جداول الرواتب, 

 صدتهم ... ".أسماء العاملٌن, أسماء العمبلء وأر

  املالئنة والتوثيق احملاسيب

البدائل رتباط منطقً بٌن المعلومات وبٌن إتعنً وجود , ومالءمةال

 ,القرار إتخاذقدرة المعلومات على إحداث تؽٌٌر فً  المتوفرة, بمعنً أخر

 :تمكن مستخدمٌها من المعلومات المحاسبٌة المبلئمةف

 

 تب على تكوٌن توقعات عن النتائج التً سوؾ تتر

 ..المستقبلٌةاألحداث الماضٌة أو الحاضرة أو 

  تعزٌز التوقعات الحالٌة أو إحداث تؽٌٌر فً هذه

التوقعات. وهذا ٌعنً أن المعلومات المبلئمة تؤدي 

 . رتؽٌٌر درجة التأكد بالنسبة للقراإلى 
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  تحسٌن قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة

صحٌح التوقعات السابقة فً المستقبل وتعزٌز أو ت

 .لحالٌةوا

 ارات التً بنٌت على هذه القراراتتقٌٌم نتائج القر. 

 

 

, لذلك فإن دائماً محددة بفترة زمنٌة معٌنة إذ إن عملٌة اتخاذ القرار

المعلومات المبلئمة هً تلك التً تتوفر فً الوقت المناسب حتى لو كان 

التأكد من صحة المقاٌٌس  ذلك على حساب الدقة فً عملٌة القٌاس أو مدى

عدة مفهوم أو خاصٌة المبلءمة تتكون من أن  من ذلكنستنتج , والناتجة

 :عناصر رئٌسٌة تتمثل فٌما ٌلً

 

 إلى مستخدمٌها  عالجةوصول المعلومات الم ,التوقٌت المبلئم

إذ إنه كلما زادت سرعة توصٌل  ,فً الوقت المناسب

ان االحتمال كبٌرا فً المعلومـــات المحاسبٌة إلى مستخدمٌها ك

التأثٌر على قراراتهم المتنوعة. وكلما زاد التأخٌر فً توصٌل 

وٌمكن  ,المعلومات ال تعتبر مبلئمة كلما كانتالمعلومات 

صالح التوقٌت المناسب ألن عملٌة التضحٌة بشًء من الدقة ل

لذلك فإن  ؛تخاذ القرار تكون دائما محددة بفترة معٌنةإ

, لمناسبهً تلك التً تتوفر فً الوقت ا المعلومات المبلئمة

, أو مدى على حساب الثقة فً عملٌة القٌاس ولو كان ذلك

 التأكد من صحة المعلومات الناتجة.
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 الً حتواء المعلومات على قدرة تنبؤٌة وبالتإ ,القدرة على التنبؤ

ستشراؾ أو تقدٌر المستقبل إتمكٌن مستخدمً المعلومات من 

. فالمعلومة الجٌدة هً التً تقدٌرٌةوتكوٌن صورة احتمالٌة 

تمكن المستخدم من تكوٌن التوقعات عن النتائج المستقبلٌة 

 .وتحسٌن إمكاناته وقدراته

 
 المعلومات على خاصٌة تمكن  إحتواء ,القدرة على إعادة التقٌٌم

مستخدمها من التقٌٌم االرتدادي أو التؽذٌة العكسٌة أو المرتدة 

م المعلومات والتً تساهم نتجها نظتعلومات التً من خبلل الم

فً تحسٌن وتطوٌر نوعٌة مخرجات النظام وقدرته على 

كبٌئة التجارة  التكٌؾ فً الظروؾ البٌئٌة المتؽٌرة باستمرار

. لذا ٌمكن القول إن المعلومات المبلئمة هً التً اإللكترونٌة

من تعزٌز التوقعات الحالٌة أو إحداث تؽٌٌر  الشركاتتمكن 

 ٌٌم نتائج القرارات السابقة.فٌها وتق

  

فنقطة البدء باتخاذ القرار هً مدى صحة ومبلءمة المعلومات التً 

نجاي التجارة رفة درجة لمع الشركاتهتمام إفإضافة إلى  ,توفرت

. أما الجانب المحاسبً والتوثٌقًركز على تهتم كذلك وت افإنهاإللكترونٌة, 

, فقط قبل الشركة حالٌا ومستقببلً  المستثمر فإنه ٌهتم باألرباي المحققة من

 ًالمحاسب الفكرختبلؾ أهدافهم ٌجعل إو د مستخدمً التقارٌر المالٌةعدتف

إنتاج وتأمٌن معلومات مبلئمة لٌس  المتضمنو فً ظل التجارة اإللكترونٌة,

  باألمر الٌسٌر.
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معلومات وإمكانٌة االعتماد بأمانة ال ٌتعلق التوثٌق ,التوثٌق المحاسبً

المعلومات المدققة ٌعول علٌها أكثر من  اسبٌةالمعلومات المحف. اعلٌه

ومضمونا مع  ؼٌر المدققة حتى وإن كانت األخٌرة متطابقة شكبلً  المحاسبٌة

إن درجة الوثوق بالمعلومات المحاسبٌة تعـد  ,المدققة محاسبٌةالالمعلومات 

التً  أسس القٌاس السلٌمةوانعكاسا واضحا لؤلدلة الموضوعٌة أو طرق 

فً ظل  ولكً تتصؾ المعلومات المحاسبٌة, بنٌت علٌها تلك المعلومات

بالموثوقٌة ٌنبؽً إرساء أسس محاسبٌة ثابتة فٌما ٌتعلق  التجارة اإللكترونٌة

 تطوٌر بالمبادئ واألعراؾ المحاسبٌة التً تحكم العمل المحاسبً, وكذلك

ومات والوثوق عتماد على المعلئل, ولأسس قٌاس موحدة ومقبولة وعملٌة

 الخصائص التالٌة:توافر  ذلكلزم ستبها ٌ

 

 ,واألحداث,وجود درجة عالٌة من التطابق بٌن المعلومات  التطابق 

. ولكً صدق تمثٌل الظواهر واألحداث ولٌس الشكلفالعبرة هنا ب

جنب نوعٌن تكون المعلومات معبرا عنها بصدق ٌنبؽً مراعاة ت

عملٌة القٌاس سواء كانت تحٌز فً ؛ المن أنواع التحٌز وهما

سواء كان تحٌز القائم بعملٌة القٌاس , والنتائج موضوعٌة أم الال

مقصود. إن التحرر من التحٌز بنوعٌه ؼٌر  أومقصود تحٌز ال

. أي ت على أكبر قدر ممكن من االكتمالٌتطلب أن تكون المعلوما

إعداد التقارٌر المالٌة من الهامة عند  ألحداثا من كافةالتأكد 

 واإلفصاي عن المعلومات من ناحٌة أخري., ناحٌة
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  ,إمكانٌة التحقق والتثبت من المعلومات وتعنً فً المفهوم التحقق

. وهذه ر شرط الموضوعٌة فً أي قٌاس علمًالمحاسبً توف

الخاصٌة تعنً أن النتائج التً ٌتوصل إلٌها شخص معٌن باستخدام 

إلٌها آخر وصل أسالٌب معٌنة للقٌاس واإلفصاي ٌستطٌع أن ٌت

من المعلومات فهً  التحقق. أما إمكانٌة باستخدام نفس األسالٌب

خاصٌة تحقق لنا تجنب ذلك النوع من التحٌـز المتعلق بشخصٌة 

من  التحققأي ٌنبؽً التفرقة بٌن القدرة على  ,عملٌةالالقائم ب

من صحة التطبٌق لطرٌقة  لتحققالمقاٌٌس ذاتها وبٌن القدرة على ا

 القٌاس.

 

  نتقاء إق صادقة دون حذؾ, أو حٌادٌة المعلومات, تقدٌم حقائ

ذات أهمٌة  الحٌادٌةلومات لمصلحة فئة أو قرار معٌن, وتعتبر للمع

من  مستوى األجهزة المسؤولة عن وضع السٌاسة المحاسبٌةعلى 

من جهه  مستوى المسؤولٌن عن إعداد التقارٌر المالٌةجهه, و

تجنب النوع المقصود من  تبحٌادٌة المعلوماٌقصد و .أخري

بإعداد وعرض المعلومات التحٌز الذي قد ٌمارسه القائم 

, أو بهدؾ التأثٌر على المحاسبٌة؛ بهدؾ التوصل إلى نتائج مسبقة

المعلومات  أن . إذخدم هذه المعلومات فً اتجاه معٌنسلوك مست

وال ٌمكن الوثوق بها  ,عتبارها معلومات أمٌنةإال ٌمكن  المتحٌزة

  .ٌها كأساس لعملٌة اتخاذ القراراتاالعتماد علأو 

***** 
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 الزابعالفصل 

 واإلجزاءات احملاسبية اإللكرتونيةالتجارة 
 

 ٌشتمل هذا الفصل علً:

 

  بعلم المحاسبة اإللكترونٌةعبلقة التجارة. 

  والتجارة التقلٌدٌة اإللكترونٌةاإلختبلؾ بٌن التجارة. 

  ًفً بٌئة األعمال. اإللكترونٌةاحدثتها التجارة التؽٌرات الت 

  اإللكترونٌةمدى كفاءة اإلجراءات المحاسبٌة فً ظل التجارة. 
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لم التجارة العالمً اتؽٌرات كبٌرة فً ع اإللكترونٌةلقد أحدثت التجارة 

وفً آلٌة العملٌات التجارٌة مما جعل من الضروري أن ٌلم كل من 

تلك التؽٌرات وأثرها على مهنتٌها وعلى األعمال التً ب مراجعالمحاسب وال

منطلق , فمن ٌقومون علٌها وعلى ظروؾ البٌئة القانونٌة المتعلقة بالمهنة

أن عملٌة البٌع التً تتم من خبلل موقع الشركة مرتبطة بشكل وثٌق 

 راجع, وقد اصبح حتمٌا على المحاسب والمالموثقومباشر بنظام المحاسبة 

النظام المحاسبً بما ٌزوده من معلومات فإن د. ا العلم الجدٌاإللمام بهذ

عدٌم الجدوى فً حالة  ٌصبح قد شركاتداخل المتخذي القرار ل محاسبٌة

أن نظام التجارة  حٌثفً تلك المعلومات, و الدقة والثقةعدم توفر 

 التوثٌق مربوط بشكل مباشر بنظام اإلنترنتالمرتبط بشبكة  اإللكترونٌة

لهذا خلل أو اختراق  أي فإنه فً حالة حدوث شركاتداخل ال ىالمحاسب

مخرجات النظام  فسٌؤثر مباشرة علً اإلنترنتمن خبلل شبكة  النظام

حٌث ستكون المعلومات المحاسبٌة الناتجة ؼٌر دقٌقة, وبالتالً المحاسبً 

 ساهمٌن والعمبلء بعدم المصداقٌة.سٌؤدي لشعور الم

 

صحٌحة وموثوقة فٌجب  لنظام المحاسبًإن أردنا أن تكون معلومات اف

فً شبكة  شركةلا ومواقع اإللكترونٌةسبلمة آلٌة التجارة التأكد من 

, وهنا نشعر بأننا نتحدث عن أمور مختصة بالشبكات وتقنٌة اإلنترنت

الحاسبات بٌنما هً عبارة عن إجراءات رقابٌة محاسبٌة ذات طابع 

التً البد لعلم المحاسبة تكنولوجً ٌتماشً مع التؽٌرات العالمٌة و

 والمراجعة من مواكباتها, وتتمثل هذه اإلجراءات فٌما ٌلً:
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 إقتراي مجموعة من  توفٌر الحماٌة للنظام المحاسبً عبر

 اإلجراءات التى تمنع إختراق النظام علً الشبكة.

 

  تأمٌن المعلومات المحاسبٌة عبر توفٌر خدمات نوعٌة للنظام

حتٌاطً واإلسترداد لسجبلت النظام, المحاسبً مثل النسخ اإل

 كما أقترحت عبر معهد المحاسبٌن القانونٌٌن األمرٌكً.

 

  توثٌق المعلومات المحاسبٌة بإجراءات تحوز ثقة المساهمٌن

 ومتخذي القرار.

 

 اإللكترونٌةالتجارة بمن الهٌئات المحاسبٌة العالمٌة  العدٌدلقد اهتمت 

 ومنها:سبٌة التً تتم بواسطتها آلٌة السٌطرة على العملٌات المحاو

 

  ًمعهد المحاسبٌن القانونٌٌن األمرٌكAICPA  والذي اقر

التجارة  التً تتعامل مع شركاتلل تصلح خمسة مبادئ مراجعة

فً مشروعه المشترك مع معهد المحاسبٌن  اإللكترونٌة

  .CICAالقانونٌٌن الكندي 

 

  ًمعهد المراجعة الداخلً األمرٌكIIA لة دورٌة أنشأ مج حٌث

وأخذ ٌؤهل منتسبٌه  ,باسم مجلة مراجعة تكنولوجٌا المعلومات

نظام التوثٌق من محاسبٌن ومراجعٌن بللٌات مراجعة 

 .اإللكترونٌةالتً تتعامل بالتجارة  شركاتالمحاسبً بال
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, اإللكترونٌةالمعاهد ألهمٌة التجارة تلك من المبلحظ بعد أن تنبهت و

حماٌة لتوثٌق وومعاٌٌر محاسبٌة خاصة  قامت بالحث على إٌجاد آلٌات

وجود حٌث أن , اإللكترونٌةبواسطة التجارة  اإلنترنتالتعامبلت عبر 

 شركاتستكون بمثابة حلقة الوصل فً تحول الهذه اآللٌات والمعاٌٌر 

, وهنا ٌجب أن نوضح اإللكترونٌةمن التجارة التلقٌدٌة إلً التجارة 

 والتجارة التقلٌدٌة. اإللكترونٌةاإلختبلؾ بٌن التجارة 

 

 :والتجارة التقليدية اإللكرتونيةاإلختالف بني التجارة 

 

هً إجراء أي من أعمال التجارة علً  اإللكترونٌةببساطة التجارة 

, فجمٌع أنواع التجارة التقلٌدٌة المتعارؾ علٌها متواجدة علً اإلنترنت

والتجارة التقلٌدٌة  اإللكترونٌة, وٌعد اإلختبلؾ بٌن التجارة اإلنترنتشبكة 

من وجهة النظر المحاسبٌة فً عملٌات البٌع والشراء, فاإلجراءات المتبعة 

 فً كل من البٌئتٌن مختلفة نسبٌاً.

 

وٌمكن حصر اإلختبلؾ الرئٌسً فً أن بٌئة التجارة التقلٌدٌة ذات 

, وفٌما ٌلً سنتعرؾ اإللكترونٌةطابع توثٌقً بٌنما العكس فً بٌئة التجارة 

إلختبلفات بشكل أعمق بتسلٌط الضوء علً دورة البٌع فً كل من علً ا

 :اإللكترونٌةالبٌئتٌن التقلٌدٌة و
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الطلب: تتم عملٌة الطلب فً بٌئة التجارة التقلٌدٌة عبر  .9

التواصل المباشر أو بالطلب الموثق, بٌنما تتم عملٌة الطلب 

ٌد سواء بالبر اإلنترنتعبر شبكة  اإللكترونٌةفً بٌئة التجارة 

 .اإلنترنتاإللكترونً أو بمتصفح 

 

تأكٌد الطلب: تتم عملٌة تأكٌد الطلب فً بٌئة التجارة التقلٌدٌة  .0

من خبلل مستند أو رسالة مطبوعة, بٌنما تتم عبر رسالة 

 .اإللكترونٌةإلكترونٌة فً بٌئة التجارة 

 

التأكد من توافر السلع: تتم عملٌة التأكد من توافر السلع  .3

ئة التجارة التقلٌدٌة بالبحث فً السجبلت بالمخازن فً بٌ

تتم بالبحث فً قواعد  اإللكترونٌةالمطبوعة, بٌنما فً التجارة 

  البٌانات.

 

إصدار الفاتورة: تكون الفاتورة بشكل مستند مطبوع فً بٌئة  .4

, بٌنما فً شكل إلكترونً ببٌئة التجارة اإللكترونٌةالتجارة 

 .اإللكترونٌة

 

عملٌة الدفع فً بٌئة التجارة الداخلٌة عبر  الدفع أو السداد: تتم .5

الدفع المباشر أو التحوٌبلت والشٌكات البنكٌة, بٌنما تتم 

عبر البنوك  اإللكترونٌةعملٌات الدفع فً بٌئة التجارة 

 .اإلنترنتعلً شبكة  اإللكترونٌة
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والتجارة التقلٌدٌة ال ٌختلفان فً العناصر  اإللكترونٌةأن التجارة ف

تلك  توثٌقراء أو بٌع السلع والخدمات, ولكن ٌختلفان فً كٌفٌة المتعلقة بش

له أثر مباشر على  اإللكترونٌة, فؽٌاب التوثٌق فً بٌئة التجارة العناصر

, وٌساهم بمشكلة جدٌدة متعلقة طبٌعة العملٌات واإلجراءات المحاسبٌة

 .اإللكترونٌةباإلجراءات المحاسبٌة فً بٌئة التجارة 

 :يف بيئة األعنال اإللكرتونيةحدثتها التجارة التغريات اليت أ
 

تؽٌرات جوهرٌة فً بٌئة األعمال التً  اإللكترونٌةلقد أحدثت التجارة 

وٌمكن تلخٌص هذه التؽٌرات بالشكل  ,ٌعمل بها كل من المحاسب والمدقق

 التالً:

 

لقد أحدثت , Organization Structure شركةهٌكلٌة ال -9

جذرٌا على هٌكلٌة الشركة, وجعلتها  التجارة اإللكترونٌة تؽٌرا

فمن المعروؾ بأن عملٌات , ذات طابع تكنولوجً بالكامل

وعامل الوقت لم  ,الشركة كانت تتم بشكل تقلٌدي فً السابق

الشراء تتم بلحظات,  اتٌكن ملحا كما هو اآلن, فعملٌ

الموارد ال بد أن تحوي هٌكلٌة الشركة  هذا التطورولمواكبة 

حٌث أن هذه التكنولوجٌا الحدٌثة البلزمة, ٌات اآللالبشرٌة و

 أحدثت تؽٌرات على كل من العناصر التالٌة:
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 .طبٌعة ونوعٌة ممارسة المحاسب والمراجع 

 .التقنٌات البلزمة للمحاسب والمراجع 

  المهارات والمعلومات الضرورٌة التً ٌجب أن

 ٌحٌط بها كل من المحاسب والمراجع.

 

, تعد هذه Location of the Businessموقع األعمال  -0

النقطة من أهم وأخطر التؽٌرات التً حدثت فً ظل التجارة 

فسابقا وبالنظام التقلٌدي كانت األعمال تتداول فً  ,اإللكترونٌة

وفً حالة حدوث أي خطأ أو وروود  ,أماكن وأسواق محددة

أما اآلن  ,أي مشكلة كان من السهل اإلحاطة بها وتداركها

لوجٌا العالٌة ٌستطٌع أي شخص من أي مكان وبواسطة التكنو

إتمام الجزء األكبر من الصفقة بضؽطة سرٌعة على لوحة 

وفً كثٌر من األحٌان تكون عملٌة  ,مفاتٌح جهاز الكمبٌوتر

وخصوصا إن لم  ,تعقب العملٌة والشخص أشبه بالمستحٌلة

ومن  ,تكتشؾ المشكلة أو التبلعب فً لحظة انتهاء العملٌة

ً تعانً منها الشركات المتعاملة بالتجارة األمور الت

االختراقات التً ال ٌتم اكتشافها إال بعد فوات  اإللكترونٌة

 األوان.

 

ففً السابق  ,Distribution Channelsقنوات التوزٌع  -3

الشركة )بٌعه( محددة ومعروفة  سلعةكانت قنوات توزٌع 

مما ٌمكن الشركة من تحدٌد  ,بشكل واضح وؼٌر معقدة
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العملٌة والتعامل معها بناًء على ذلك . ولكن وفً ظل مصدر 

وتعدد أنواعها أصبحت قنوات التوزٌع  اإللكترونٌةالتجارة 

قد  ,وفً حالة حدوث أي خطأ ,عدٌدة ومتشابكة ومعقدة

ٌنقضً وقت كبٌر قبل إمكانٌة تحدٌد قناة التوزٌع التً حصل 

 فٌها الخطأ.

 

, Forms & Means of Salesتعدد أشكال وسائط البٌع  -4

والمقصود هنا بأنه  ,وهذه تختلؾ نوعا ما عن قنوات التوزٌع

فً السابق كانت وسائط البٌع عبارة عن أشخاص مؤهلٌن 

أصبحت وسائط  اإللكترونٌةولكن اآلن وبظل التجارة  ,لذلك

منها  ,البٌع عبارة عن برامج محوسبة وبأشكال متعددة

ٌات البٌع المبنٌة الصوتٌة والمرئٌة وأنظمة كثٌرة تقوم بعمل

والمشكلة تكمن بأن جمٌع  ,على برمجٌات تم إعدادها مسبقا

هذه البرمجٌات ال تملك الحس والذكاء البشري وقد ٌستطٌع 

 الؽٌر التبلعب بها.

 

, وهذه  P&C Relationship عمبلءالعبلقة مع الشركاء وال -5

ففً األسلوب التقلٌدي كانت العبلقة  ,تعد من النقاط المهمة جدا

ن اآلن أصبحت ـولك ,عبلقة مباشرة عمبلءمع الشركاء وال

وفً أؼلب األحٌان  ,العبلقة عبلقة ذات طابع تكنولوجً رقمً

التعامل أشبه بشكل أصبح وبالتالً  ,العبلقة الشخصٌة معدومة
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ذي طابع وهمً رؼم أنه حقٌقة واقعة ولكن هذه الحقٌقة قد ٌتم 

 التبلعب بها بشكل ال ٌمكن تصوره .

قد تعد هذه  ,Revenue Recognitionتراؾ باإلٌراد االع -6

بأن  انوٌعتقد الباحث ,من أكثر المشاكل التً تؤرق المحاسب

نظرٌة المحاسبة لم تأخذ بالحسبان آلٌة االعتراؾ باإلٌراد فً 

ظل هذه الظروؾ التكنولوجٌة العالٌة . ففً السابق كان 

اإلٌراد فتحقق  ,االعتراؾ باإلٌراد ٌتم وفقا لشروط محددة

وكانت نقطة البٌع  ,ٌمكن الجزم به فً كثٌر من األحٌان

ولكن  ,مرتكزا ال ٌمكن تجاوزه إال فً بعض الحاالت المحددة

اآلن وفً ظل ؼٌاب األمان وإمكانٌة اختراق الشركة من قبل 

ٌس من لف, تحقق اإلٌراد عملٌة مشكوك فٌها الؽٌر جعل عملٌة

تطعنا توفٌر األمان إن اسف, السهولة البت بهذا الموضوع

كٌد فاعلٌة أحاسب المختص تواستطاع الم اإللكترونٌةللعملٌات 

وهذا ٌقود بالتالً إلى , ٌمكن بعدها التحقق من اإلٌراد ,األمان

 ال بد من توافرها فً الفصول التالٌة, قتراي شروط جدٌدةإ

, إضافة للشروط المتعارؾ لبلعتراؾ باإلٌراد )اإللكترونً(

 راي هو ضرورة توفر كل من :علٌها واالقت

 .األمان فً العملٌات 9

 .توكٌد آلٌة األمان 0

فً ظل التجارة  ,Payment Processesآلٌة التسدٌد  -7

 ,ظهرت آلٌة تسدٌد جدٌدة لم تكن موجودة سابقا اإللكترونٌة

. قد ٌظن البعض أن هذه  اإلنترنتوهً التسدٌد عبر شبكة 
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عبر شبكات البنوك اآللٌة ال تختلؾ كثٌرا عن آلٌة التسدٌد 

فالبنوك تستخدم  ,ولكنها تختلؾ اختبلفا جذرٌا ,اإللكترونٌة

ت وهً شبكات محمٌة اإلتصاالشبكات خاصة بها عبر نظم 

 اإلنترنتولكن التسدٌد عبر شبكة  ,وؼٌر متاحة للجمهور

محفوؾ بمخاطر كبٌرة وعدٌدة وخصوصا عندما ٌتمكن 

ر بتسدٌد من استخدام حسابات الؽٌ اإلنترنتقراصنة 

وفً هذه الحالة ٌصبح من المستحٌل إلؽاء  ,تهمعمٌبل

وٌكون الخاسر األول واألخٌر كل من الشركة  ,العملٌة

 والشخص الذي تم اختراق حسابه من ؼٌر علمه . شركةال

 

, ماد ٌمكن التعمٌم علٌها وإٌقافهافلقد تعدى األمر ضٌاع بطاقة اعت

كل ال ٌمكنه الشعور إلى استخدام بطاقة اعتماد وحساب شخص بش

 به إال بعد فوات األوان . 

 

, ونعود مرة Tax Accountingاحتساب ودفع الضرائب  -8

فضرٌبة المبٌعات  ,أخرى لمشكلة االعتراؾ بالدخل

فً ظل ؼٌاب  أصبحت مشكلة تؤرق الشركات وخصوصاً 

فلقد أصبح من الصعب  ,اإللكترونٌةاألمان على العملٌات 

أن أؼلب الشركات  حٌثب بدخلها على الشركة إثبات التبلع

 ,هاعمبلءال تفصح عن وجود تبلعب خوفا من فقدان 

وعلى رأسها الضرائب  ,قد تتحمل تكالٌؾ إضافٌة ,وبالتالً

 .مبٌعات قد تكون ؼٌر موجودة أصبل المفروضة على
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لكً ٌواكب كل من المحاسب والمدقق التؽٌرات الجوهرٌة فً بٌئة ف

أصبح لزاما علٌهما اإللمام  ,اإللكترونٌةجارة األعمال الجدٌدة فً ظل الت

 ,بالمعلومات والتقنٌات الضرورٌة المصاحبة لهذا التقدم التكنولوجً الضخم

 ,والسٌطرة علٌها اإللكترونٌةولكً ٌتمكنا من تقٌٌم جمٌع تعامبلت التجارة 

والتً ٌمكن  ,أصبح لزاما علٌهما اإللمام بالمفاهٌم الحدٌثة المترابطة معها

 خٌصها باألتً:تل

 

 Digital/Electronic Signaturesالرقمٌة  اإللكترونٌةالتواقٌع  -9

  Data Exchange Protocolsاتفاقٌات تبادل البٌانات  -0

  Secure Electronic Transactions آمنة اإللكترونٌةعملٌات  -3

  Electronic Licensingالترخٌص اإللكترونً  -4

 Public & Privateمومٌة البنٌة التحتٌة لمفاهٌم الخصوصٌة والع -5

Key Infrastructures  

  Token Transactionsرموز العملٌات  -6

  Smart Cardsالبطاقات الذكٌة  -7

 Electronic Cashالنقد اإللكترونً  -8

  Point of Saleنقطة البٌع  -9

 

, اإللكترونٌةوٌرى البعض أن من أهم التؽٌرات التً أحدثتها التجارة 

الذي تم تسمٌته )باالقتصاد الرمزي( إلى  ظهور نوع جدٌد من االقتصاد

 جوار االقتصاد العٌنً واقتصاد الخدمات .
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 :اإللكرتونيةمدي كفاءة اإلجزاءات احملاسبية يف ظل التجارة 

 
تنبهت هٌئات المحاسبة والمراجعة المختصة  9997فً أواخر عام 

تطوٌر ٌداً فً  اإللكترونٌةللتجارة وأصبح , اإللكترونٌةألهمٌة التجارة 

التوثٌق المحاسبً فً , وذلك لتمكٌن اإلجراءات التقلٌدٌة لمهنة المحاسبة

 .اإللكترونٌةبٌئة التجارة 

 

علً اإلجراءات تؽٌرات جوهرٌة  اإللكترونٌةلقد أحدثت التجارة ف

تلك , وٌمكن تلخٌص المراجعالتً ٌعمل بها كل من المحاسب و المحاسبٌة

 :اإلجراءات كما ٌلً

 

 

 ٌتم  اتفً السابق كان االعتراؾ باإلٌراد ,إلٌراداتاإلعتراف با

وكانت  وتأكٌدة,اإلٌراد ٌمكن الجزم  توثٌقوفقا لشروط محددة, ف

 نقطة البٌع مركزا ال ٌمكن تجاوزه إال فً بعض الحاالت المحددة

ؼٌاب و اإللكترونٌةبٌئة التجارة , ولكن اآلن وفً ظل الموثقة أٌضاً 

 ,اإلنترنتعلً شبكة  نظمة المحاسبٌةباأل التبلعباألمان وإمكانٌة 

ولذلك تفتقد للثقة والمصداقٌة, عملٌة ات اإلٌراد توثٌقجعل عملٌة 

كان حتمٌاً إقتراي إجراءات جدٌدة البد من توافرها لئلعتراؾ 

 .اإللكترونٌةباإلٌرادات فً بٌئة التجارة 
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 ًفضرٌبة المبٌعات أصبحت مشكلة تؤرق  ,التحاسب الضرٌب

, فلقد أصبح من الصعب اإللكترونٌةظل بٌئة التجارة فً  شركاتال

خلها وخصوصا أن أؼلب اإثبات التبلعب بد شركاتعلى ال

ال تقر وال تفصح عن وجود تبلعب خوفا من فقدان  شركاتال

قد تتحمل تكالٌؾ إضافٌة, وعلى رأسها  وبالتالً عمبلئها,

 قد تكون ؼٌر موجودة والتً مبٌعاتالالضرائب المفروضة على 

ولذلك ٌجب توفٌر إطار ضرٌبً ٌتماشى مع طبٌعة التجارة , أصبل

 .اإللكترونٌة

 

تفتقد لعامل التوثٌق فً  اإللكترونٌةنبلحظ مما سبق ذكره أن التجارة و

أؼلب المراحل, وؼٌاب التوثٌق ٌؤدي لظهور مشكلة جدٌدة تواجه مهنة 

التحاسب  ةالمحاسبة أال وهً اإلعتراؾ باإلٌرادات, باإلضافة إلً مشكل

سنستعرض المشكبلت التً تواجه مهنة  الضرٌبً, لذلك فً الفصل التالً

 المحاسبة باإلضافة للحلول المقترحة.

 

***** 
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 اخلامصالفصل 

 حتليل املظكالت املواجهة للفكز احملاسيب
 

 ٌشتمل هذا الفصل علً:

 

  اإللكترونٌةاإلعتراؾ بإٌرادات التجارة. 

 ٌاإللكترونٌةبً فً بٌئة التجارة التحاسب الضر. 

 ٌالضرٌبٌة للتجارة اإللكترونٌة. واإلعفاءات ن الحرٌةقوان 

 التجارة اإللكترونٌة وسٌاسات مواجهة المشكبلت المحاسبٌة. 
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مع التطور الهائل فً تكنولوجٌا المعلومات وزٌادة اإلهتمام بالتجارة  

لمشكبلت فً ظل هذه البٌئة , واجهت مهنة المحاسبة بعض ااإللكترونٌة

الجدٌدة, كاإلعتراؾ باإلٌرادات والتحاسب الضرٌبى والتً سٌتم تناولها فً 

 .الفصلهذا 

 اإللكرتونيةإيرادات التجارة اإلعرتاف ب

 
إن إستعمال مفهوم أو معٌار "التوثٌق" عادة ما ٌنتج عنه اإلعتراؾ  

بقاً أو ٌتم تأخٌره باإلٌرادات, ومع ذلك فإن توقٌت اإلعتراؾ قد ٌكون مس

حسب طبٌعة العملٌات, والجدٌر بالذكر أن المعاٌٌر المحاسبٌة وضعت 

أسساً لمعالجة عملٌة اإلعتراؾ باإلٌرادات فً ظل ظروؾ متعددة داخل 

 بٌئة التجارة التقلٌدٌة منها:

 

بأنه ٌمكن  أوصت لجنة المحاسبة األمرٌكٌة لجنة المحاسبة األمرٌكٌة:

 إذا طبقت المقاٌٌس التالٌة: تحسٌن مفهوم التحقق

 

  جب أن ٌكون اإلٌراد قاببل للقٌاس.ٌ .9

ٌجب أن ٌدعم صحة التحقق قٌاس نتٌجة حدوث  .0

  عملٌة تبادلٌة مع أطراؾ خارجٌة.

ٌجب حدوث الحدث الحاسم وهو بأن اإلٌراد ٌجب  .3

أن ٌتحقق عند إتمام معظم العمل أو المهمة فً 

ار االعتراؾ عملٌة االكتساب . وٌنتج عن هذا االختب
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باإلٌراد فً أوقات مختلفة لمنظمات األعمال 

 المختلفة.

 
ذكر المعٌار المحاسبً األمرٌكً  :21المعٌار المحاسبً األمرٌكً رقم 

تحت عنوان "االعتراؾ باإلٌراد عند وجود حق رد  SFAS No. 48رقم 

 االعتراؾ باإلٌراد عند نقطة البٌع عندما ٌوجد حق شركةالسلعة" أن على ال

 الرد فقط حٌن تلبى الشروط التالٌة:

 

  أن ٌكون سعر البٌع محددا أو ثابتا بتارٌخ البٌع. .9

  .شركةقد دفع أو ملتزما بالدفع لل العمٌلأن ٌكون  .0

مخاطرة الخسائر نتٌجة السرقة أو  العمٌلأن ٌتحمل  .3

  تلؾ البضاعة.

بعٌدا كل البعد  عمٌلأن ٌكون الجوهر االقتصادي لل .4

 . شركةادي للعن الجوهر االقتص

 

التزامات رئٌسٌة لؤلداء  شركةأن ال ٌكون لل .5

  المستقبلً بالنسبة إلعادة بٌع السلعة.

 إمكانٌة التقدٌر المعقول للمردودات المستقبلٌة. .6

 

ٌتوجب تأجٌل االعتراؾ الى أول نقطة  ,وفً حالة عدم تلبٌة هذه الشروط

 .ٌكون عندها قد انتهى حق اإلرجاع
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ذكرت نشرة لجنة األوراق المالٌة  :ة األمرٌكٌة رقماألوراق المالٌنشرة 

بأنه ال ٌجوز االعتراؾ باإلٌراد  ,SAB No. 101رقم  SECاألمرٌكٌة 

 :وتم اكتسابه وفقا للمعاٌٌر التالٌة ,إال إذا تحقق أو هنالك إمكانٌة لتحققه

 

  وجود دالئل مقنعة باإلثبات. .9

  .عمٌللل شركةتحدٌد سعر البٌع من قبل ال .0

  لٌم البضاعة أو تمت تأدٌة الخدمة.تم تس .3

 عملٌة التحصٌل مؤمنة بشكل معقول. .4

 

أن هذه المعاٌٌر وضعت لئلعتراؾ باإلٌرادت فً ظل التجارة التقلٌدٌة ولم ف

تضع أسساً خاصة لمعالجة اإلعتراؾ باإلٌرادات فً بٌئة التجارة 

تفرض  اإلنترنت, ولذلك فإن الصفقات التجارٌة التً تتم عبر اإللكترونٌة

علً الفكر المحاسبً أن ٌعٌد التفكٌر فً أسس وقواعد اإلعتراؾ 

 .اإللكترونٌةباإلٌرادات فً بٌئة التجارة 

 

 اإللكرتونيةيف بيئة التجارة  التحاسب الضرييب
 

تركز االهتمام فً الماضً على سبل تعزٌز وفرض الشمولٌة على 

طات والتجارة والتً قد تكون ناتجة عن النشا كافة األوعٌة الضرٌبٌة

معظم الدول ألنظمتها المرونة  التقلٌدٌة, ولكن فً الوقت نفسه لم تمنح

وهذا ما  التكنولوجٌة منها, الكافٌة للتأقلم مع المستجدات العالمٌة وخصوصاً 
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نحو  توجهٌ العالمسٌؤثر بشكل كبٌر على اإلٌرادات الحكومٌة, السٌما وأن 

 تمت عدد كبٌر منأه, ولذلك االعتماد على اإلٌرادات الضرٌبٌة زٌادة

 وإمكانٌة المعالجة الضرٌبٌة لعائدات الدراسات السابقة بالبحث والتحلٌل

 ومنها: اإللكترونٌةالتجارة 

 

 دراسة شروٌكلر زتٌرل:

 

على إمكانٌة الحصر الضرٌبً ألرباي  9995ركزت هذه الدراسة فً عام 

تها من حٌث فً ظل عدم وجود مستندات تثبت صح اإللكترونٌة التجارة

 .الحجم والدقة

 

 :روزن ومٌشٌلدراسة 

 

بدراسة حملت عنوان العوائق الحكومٌة روزن ومٌشٌل قام  9996فً عام 

هذه الدراسة على ضرورة الحد  , ركزتاإللكترونٌةالمحتملة تجاه التجارة 

من شأنها حماٌة حقوق  من هذه العقبات سواء الضرٌبٌة أو القانونٌة التً

أو حماٌة الحقوق  أو حماٌة المستهلك اإللكترونٌةة ئد التجارالدولة من عوا

التجارة  الفكرٌة وؼٌرها, التً تؤدي فً نهاٌة المطاؾ إلى عرقلة نمو

 .أو قد تؤدي برأٌهم إلى إٌقافها وشلها اإللكترونٌة
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 دراسة شارب جون:

 

 "الضرائب واجبة بعنوان كانتوقد  9996أجرٌت هذه الدراسة فً عام 

 ء والمشاكل الدولٌة المتزاٌدة تجاه تحصٌل الضرٌبة على التجارةألداا

 لن اإللكترونٌة" تفٌد هذه الدراسة أن المعالجة الضرٌبٌة للتجارة اإللكترونٌة

 الدائمة وأشارت شركةتعتمد مبدأ إقلٌمٌة الدخل أساساً أو فكرة وجود ال

 النهٌار األسس التقلٌدٌة فً فرض الضرٌبٌة.

 

 غراهام:دراسة هوالند 

 

 اإللكترونٌةفً نٌوزٌلندا بعنوان التجارة  9998أجرٌت هذه الدراسة عام 

الضرٌبً المقتري, وقد أكدت هذه الدراسة على أن المعالجة  اإلطارو

وفق األسس التقلٌدٌة المحلٌة فً كل دولة  اإللكترونٌة الضرٌبٌة للتجارة

هرب ضرٌبً دولً وسٌسهم فً زٌادة الت سوؾ ٌقود إلى ازدواج

لدول وال سٌما النامٌة ا الضرٌبً, إضافة إلى اإلضرار بمصالح بعض

 منها.

 

نواجه س من الجهه الضرٌبٌة, اإللكترونٌةتفحص التجارة  وعند محاولة

 االحتماالت اآلتٌة:

 

  طرفً التعامل التجاري اإللكترونً ٌنتمٌان لبلد واحد )تجارة

وٌمكن  إلكترونٌة داخلٌة( حٌث ٌمكن حصر هؤالء األشخاص
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السلع والخدمات )تجارة منظورة( وٌمكن ضبطها  تدفقمراقبة 

هذا مثبلً, و ضرٌبة الدخلك ضرٌبة المناسبةضرٌبٌاً ومعالجتها بال

"  مصطلحٌطلق علٌه  اإللكترونٌةالنوع من األنماط التجارٌة 

 والدفعحٌث ٌتم التعاقد "؛  اإللكترونٌةالصفقات التجارٌة 

 لم بطرق تقلٌدٌة عبر المنافذ الجمركٌة.إال أنها تس ,إلكترونٌاً 

 

 مصدر , عمٌلطرفً التعامل التجاري اإللكترونً )مورد ,

ومستورد( ٌنتمٌان لبلدٌن مختلفٌن أو طرفٌن ٌنتمٌان لبلدٌن 

)التجارة ؼٌر المنظورة(,  إحدهمامختلفٌن وطرؾ ثالث ٌنتمً لبلد 

نوعٌاً أمام  هذا الشكل من التعامل التجاري اإللكترونً ٌخلق تحدٌاً 

ومراقبته, ولكن البد من  النظم الضرٌبٌة نظراً لصعوبة ضبطه

نسٌاب السلع والخدمات من خبلل المنافذ الجمركٌة للدولة إمتابعة 

ومعالجتها بالرسوم الجمركٌة لها برأي بعض منهم إال أن هذا 

الرأي ٌصطدم بالضؽط العالمً لتحرٌر التجارة وإزالة القٌود 

, لذلك البد من التوجه نحو فرض ضرٌبة رىكما نالجمركٌة 

المبٌعات )رسم اإلنفاق( مع األخذ بعٌن االعتبار طبٌعة هذه السلع 

لعمبلء فً ا تلبٌة رؼباتودرجة كمالٌتها أو ضرورتها بهدؾ 

 السعر اإلقتصادي.

 

  طرفً التعامل التجاري اإللكترونً مؤسستٌن أجنبٌتٌن ووسٌط

الوسٌط )الوكٌل( تقرٌب محلً )وكٌل( حٌث ال ٌتعدى دور 

علق بمواصفات وجهات النظر وتوفٌر القبول والرضا بٌنهما فٌما ٌت
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عمولة وكبلء البٌع ٌمكن أن تعالج بضرٌبة , فهذه السلع والخدمات

الدخل إال أن المشكلة تكمن فً صعوبة حصر موضوع التكلٌؾ 

وع هذا الن, ولذلك تحققالنظراً لؽٌاب المستندات الورقٌة التً تثبت 

 .دٌاً أمام المشرع الضرٌبًٌمثل تح اإللكترونٌةمن التجارة 

 
  السٌما الطبٌة,  اإللكترونٌةنمط تجارة الخدمات واالستشارات

المحاسبٌة, القانونٌة, الحقوقٌة, الصحؾ والمجبلت, الخدمات 

المبارٌات وؼٌرها, التً تتم من خبلل شبكة  ,المالٌة, األلعاب

الكاملة كونها تتم  اإللكترونٌةصفقات , هذا ما ٌعرؾ بالاإلنترنت

منذ اإلعبلن عنها وحتى التعاقد علٌها وسداد ثمنها إلكترونٌا, لذلك 

ٌعتبر هذا , وملموسة أو السلع االفتراضٌةتعرؾ بالسلع ؼٌر ال

من أعقد وأصعب األنماط فً  اإللكترونٌةالنمط من التجارة 

 ت والتسجٌلحٌث تفتقر إلى المستندا؛ المعالجة الضرٌبٌة لها

والوجود المادي لممارستها على اعتبار أن مزاولة هذه  يترالدف

من دون وجود مكان  اإلنترنتالمهن ٌمكن أن تتم عبر شبكة 

 تجاري خاص بها.

 
  بٌن مؤسسات األعمال والحكومة أو بٌن  اإللكترونٌةالتجارة

 اإللكترونٌةوالحكومة تعتبر من أسهل أنماط التجارة  العمبلء

بضرٌبة الدخل نظراً ألن الحكومة ممثلة بمؤسساتها  معالجةً 

المختلفة تعتبر طرفاً فٌها وٌمكن حصر حجم المبٌعات أو حجم 

 ,فٌة الناتجة عنها بصورة أو بأخرىاإلنفاق وتقدٌر األرباي الصا
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ٌمكن أن تؤدي إلى  اإللكترونٌةإن المعالجة الضرٌبٌة للتجارة 

الذي ٌعرؾ على أنه فرض أكثر  مًاإلقلٌأو االزدواج الضرٌبً المحلً 

خبلل المدة نفسها  نفس السلعوعلى  الممولمن ضرٌبة واحدة على ذات 

فرض أكثر من فداخل إقلٌم جؽرافً واحد, أما االزدواج الضرٌبً الدولً 

خبلل دورة مالٌة  انفسه السلعوعلى  الممولعدة دول على ذات لضرٌبة 

ٌاً ٌعتبر أمراً سهبلً من خبلل إن تجنب االزدواج الضرٌبً محل, فواحدة

, جمهورٌة مصر العربٌةتطبٌق نظام الضرائب النوعٌة كما هو الحال فً 

حٌث ٌخضع كل مصدر نوعً من مصادر الدخل الضرٌبٌة لضرٌبة نوعٌة 

خاصة به, فمثبلً تخضع الرواتب واألجور لضرٌبة الرواتب واألجور, 

لج الفوائد المالٌة بضرٌبة , وتعالضرٌبة العقارٌةالعقارات ل عائدخضع وٌ

ٌن بمختلؾ أصنافهم طبٌعٌٌن أو الممول, بٌنما ٌخضع دخل عائد رأس المال

ضرٌبة الدخل المقطوع وضرٌبة الدخل  نوعٌها؛اعتبارٌٌن لضرٌبة الدخل ب

بالمقابل ٌحتاج تجنب االزدواج الضرٌبً الدولً وعلى األرباي الحقٌقٌة, 

 بً دولٌاً.منع االزدواج الضرٌلفاقٌات إتإلى 

 

وإلؽاء الرسوم الجمركٌة والحدود  اإللكترونٌةنظام التجارة  إنولذلك ف

االقتصادٌة بٌن الدول من خبلل تحرٌر تجارة السلع والخدمات ٌجعل من 

المعالجة الضرٌبٌة محلٌاً أو عالمٌاً مسألًة شائكة, إذا ما أخذنا بعٌن االعتبار 

و دولٌاً على اعتبار أن هناك إمكانٌة منع االزدواج الضرٌبً محلٌاً أ

تحدٌات موضوعٌة قانونٌة تواجه هذه المسألة, السٌما فٌما ٌتعلق باعتماد 

بعض أن اإلنفاق المبدأ إقلٌمٌة الدخل أو مبدأ عالمٌة اإلٌراد, حٌث ٌرى 

لضرٌبة اإلنفاق عرضه على شراء سلع استهبلكٌة ذات طبٌعة كمالٌة تعتبر 
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لضرٌبة عرضه الشركة من هذه السلع تعتبر بالمقابل, فإن قٌمة مبٌعات 

مقر الشركــة, لذلك نبلحظ أن  بهاالدخل من قبل الدولة التً ٌوجد 

جتٌن ضرٌبتٌن, مّما قد ٌؤدي إلى تكون خضعت لمعال ات اإللكترونٌةالصفق

تحرٌر  مفهوم وهذا ما ٌتنافى مع, اإللكترونٌةنكماش فً حجم التجارة إ

 .التجارة

 

تفرض  اإلنترنتن الصفقات التجارٌة التً تتم عبر أ ٌتضحومما سبق 

علً الفكر المحاسبً أن ٌعٌد التفكٌر فً أسس وقواعد فرض الضرٌبة 

والشروط البلزمة لفرضها, فلم تعد األسس والقواعد والشروط التً كانت 

تطبق فً ظل ظروؾ التجارة التقلٌدٌة صالحة للتطبٌق فً ظل ظروؾ 

المشاكل الخاصة بالتجارة  وٌمكن حصر أهم اإلقتصاد العالمً المعاصر,

 :علً النحو التالً فً المجال الضرٌبً اإللكترونٌة

 

 سهولة التهرب من عائد التجارة اإللكترونٌة.  

  ة.اإللكترونٌالضرٌبً للتجارة  التوثٌق والحصرصعوبة 

 التجارٌة اإللكترونٌة. المعامبلت تقٌٌمصعوبة تتبع و 

  على التجارة  التطبٌقعدم وضوي مبدأ ضرٌبً واضح

  .اإللكترونٌة

  ازدواج  علً التجارة اإللكترونٌة ٌسببتطبٌق القواعد التقلٌدٌة

 .ضرٌبً

 قصور التشرٌعات الضرٌبٌة الحالٌة وعدم وجود مستندات ٌمكن 

  .مراجعتها
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ن المعالجة الضرٌبٌة ألنماط التجارة اإللكترونٌة ٌقع بٌن مبدأي إقلٌمٌة إ

(, فبٌنما ٌركز مبدأ الضرٌبٌة للممولٌراد )التبعٌة الضرٌبة وعالمٌة اإل

تحقق الدخل بؽض النظر عن  بمحلإقلٌمٌة الضرٌبة على فرض الضرٌبة 

 ممول ثل عائداً للدولة منضرٌبة ٌم فرض ٌحرم الدولة من, جنسٌة الممول

من خبلل عمله كوسٌط بٌن مؤسسات  التجارة اإللكترونٌةٌحقق دخبلً عبر 

على اعتبار أن تحقق الدخل ٌرتبط البلد أو اإلقلٌم, د خارج حدو موجودة

سمح بفرض تن عالمٌة اإلٌراد فإ وعلً العكس. اتالشرك تواجد حلبم

سواء تحقق داخل الدولة  المنشأبؽض النظر عن  الممولضرٌبة على دخل 

رفض الرئٌس األمرٌكً بٌل كلٌنتون , وفً هذا السٌاق نذكر أو خارجها

التجارة اإللكترونٌة عبر اإلنترنت مؤٌداً  فرض ضرٌبة على صفقات

 رفضه بقوله "كٌؾ نذبح اإلوزة التً تبٌض ذهباً".

 

 الضريبية للتجارة اإللكرتونية واإلعفاءات  ارحريةقوانني

 

قانون الحرٌة الضرٌبٌة ب أصدر الكونؽرس األمرٌكً ما ٌعرؾلقد 

 عدة نقاط منها:تضمن الذي , و لئلنترنت

 من الضرائب المحلٌة والفٌدرالٌة.كترونٌة إعفاء التجارة اإلل 

 عتبار اإلنترنت منطقة تجارة حرة.إ 

  تحدٌد كٌفٌة معالجة التجارة اإللكترونٌة لتكوٌن لجنة استشارٌة

 ضرٌبٌاً.
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ومنع اإلحتكار  قانون المنافسة بالمملكة المتحدة "إنجلترا" صدركما 

السعً , وضرٌبٌاً  عدم التسرع بمعالجة التجارة اإللكترونٌةأوصً بالذي 

 للتحول إلى مجتمع ٌقوم على تكنولوجٌا المعلومات.

اجعة التابعة للبرلمان لجنة الحسابات العامة والمروأوصى تقرٌر 

التً التزٌد قٌمتها عن  اإلنترنتالسلع المستوردة بواسطة , إعفاء األسترالً

لة المحم ىإعفاء الموسٌق, والر من الضرٌبة والرسوم الجمركٌةدو 9222

إلكترونٌاً من الضرائب والرسوم الجمركٌة, بٌنما تخضع عملٌات استٌراد 

 االسطوانات لضرٌبتً المبٌعات والرسوم الجمركٌة. 

 

نبلحظ أن االتجاه العام لدى الحكومات المختلفة ٌنطوي على إعفاء أنشطة و

التجارة اإللكترونٌة من المعالجة الضرٌبٌة, وذلك تشجٌعاً لتحرٌر تجارة 

لع والخدمات وبهدؾ عدم وضع قٌود ومعوقات أمام نموها ألن التجارة الس

, ولذلك اإللكترونٌة بطبٌعتها عالمٌة ال ٌعٌقها البعد الجؽرافً أو الزمنً

أضع بٌن ٌدٌكم مجموعة من السٌاسات واإلجراءات التً ٌمكن أن ٌتبعها 

ٌة, بالفكر المحاسبً للسٌطرة على مشكبلت التجارة اإللكترونٌة المحاس

 والتً سنستعرضها فٌما ٌلً...

 

 

 

 

 



 73 التجارة اإللكرتونية والفكر احملاسيب

 

 

 
  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 :مواجهة املظكالت احملاسبية وإجزاءات سياسات
 

"التجارة  اإلنترنت شبكة الصفقات التجارٌة التً تتم عبر إن
" تفرض علً الفكر المحاسبً أن ٌعٌد التفكٌر فً أسس وقواعد اإللكترونٌة

وعة من مجم أقترياإلعتراؾ باإلٌرادات والتحاسب الضرٌبً, لذا 
 تلك المشكبلت, فٌما ٌلً: اإلجراءات والسٌاسات التً تعالج

 
 

 العملٌات المحاسبٌة:توثٌق  سٌاسات وإجراءاتأوالً: 

 

جعل هو بفصل النظام  هنا المقصودو ,ٌتم ذلك عبر فصل النظامو

النظام المحاسبً الخاص بمخزون السلع التً ٌتم تداولها عبر موقع الشركة 

نظاما مستقبل, ولكن بشكل مؤقت ٌتم  جر اإللكترونٌة""المتا اإللكترونً

, والهدؾ من ذلك عملربطه بنظام الشركة الرئٌسً فً نهاٌة كل ٌوم 

السٌطرة على العملٌات بشكل أفضل, وتفادي أي مشاكل تحدث ومنعها من 

 الوصول لنظام الشركة الرئٌسً, وٌمكن تحقٌق ذلك بواسطة التالً:

 

 ن النظام المحاسبً العام بالشركة برمجة نظام فرعً مصؽر ع

الخاصة بالسلع  اإللكترونٌةمعالجة تعامبلت التجارة ب ٌختص

 الملموسة.
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  ٌصمم هذا النظام بشكل ٌضم جمٌع الحسابات المتعلقة

بالمخزون الخاص بالسلع التً ٌتم تداولها عبر موقع الشركة 

فة كحساب المبٌعات والتكل "المتاجر اإللكترونٌة" اإللكترونً

, وٌمكن اعتبار هذه والمخزون وحساب الضرٌبة المستحقة

الحسابات حسابات فرعٌة مؤقتة للحسابات الرئٌسٌة, 

 والموجودة فً نظام الشركة الرئٌسً.

 

  قوم بسحب ه لتمخصصالنظام الفرعً المصؽر, بللٌه ٌتم ربط

الرئٌسً المثبت علٌه موقع  المعامبلت الٌومٌة من الخادم

, وتصنٌؾ البٌانات نً "المتاجر اإللكترونٌة"الشركة اإللكترو

وتشؽٌلها وتفرٌػ هذه العملٌات بالنظام الرئٌسً بعد فحصها 

 والتحقق منها.

 

  اإلفصاي عن جمٌع السٌاسات واإلجراءات السابقة فً موقع

 ."المتاجر اإللكترونٌة" الشركة اإللكترونً
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 التخصٌص الوظٌفً:سٌاسات وإجراءات ثانٌاً: 

 

إنشاء حسابات تفصٌلٌة للعملٌات صد بالتخصٌص الوظٌفً, ٌقو

 كما ٌلً: ,دون الدمج مع الحسابات التجارٌة التقلٌدٌة اإللكترونٌةالتجارٌة 

 

  ,إنشاء حسابات عمبلء مستقلة, بإنشاء حسابٌن للعمبلء

أحدهما محلً وٌشمل العمبلء المحلٌٌن للدولة واألخر 

 خارجً وٌشمل عمبلء الدول األجنبٌة.

 

 بإنشاء حساب فرعً لكل  ,إنشاء حسابات مخزون مستقلة

سلعة وبرمجة التكلفة وسعر البٌع, مع وضع سعرٌن للبٌع, 

إحدهما معفً من الضرائب واألخر خاضع للضرٌبة خاص 

 للعملٌات المحلٌة.

 

  إنشاء حسابات إٌرادات تفصٌلٌة, بإنشاء حسابٌن لئلٌرادات

ة المعفاه من الضرائب لكل سلعة, أحدهما لئلٌرادات الخارجٌ

  واألخر لئلٌرادات المحلٌة الخاضعة للضرٌبة.

 

 فعٌل بت شركةتسجٌل العملٌات بالنظام المحاسبً الرئٌسً لل

الحساب المناسب للتسجٌل به وفقا لسٌاسات وإجراءات 

 .التوثٌق
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لكً ٌتم تفهم كافة السٌاسات واإلجراءات السابق ذكرها, عزٌزي القارئ, 

للسٌاسات فً الفصل األخٌر من هذا الكتاب مشروعاً سأضع بٌن ٌدٌك 

ولٌدة إرتباط التجارة اإللكترونٌة  للمتاجر اإللكترونٌةواإلجراءات المقترحة 

, والذي سنستعرض خبلله؛ دورة اإلتصال فً المتاجر بالفكر المحاسبً

اإللكترونٌة, والمشكبلت المواجهة للمتاجر اإللكترونٌة, وتطبٌق السٌاسات 

راءات المقترحة السابق ذكرها, للسٌطرة علً المشكبلت المواجهة واإلج

 للفكر المحاسبً فً بٌئة التجارة اإللكترونٌة.

 

***** 
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 الشادضالفصل 

 املتاجز اإللكرتونية
 

 ٌشتمل هذا الفصل علً:

 

 دورة اإلتصال فً المتاجر اإللكترونٌة. 

 المشكبلت المواجهة للمتاجر اإللكترونٌة. 

 سٌاسات واإلجراءات المقترحة للمتاجر اإللكترونٌةمشروع ال. 
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 دورة اإلتصال يف املتاجر اإللكرتونية

ٌمكن التعرؾ وبشكل مبسط على  التالًمن خبلل النظر إلى الشكل 

عملٌة االتصال  تتم , وكما نبلحظفً المتاجر اإللكترونٌةتصال اإل دورة

سائط ٌمكن وصفها بالوسائط من خبلل عدة و بٌن العمبلء ونظام الشركة

, وٌكون محورها المتجر اإللكترونٌة التكنولوجٌة ؼٌر الملموسة

 .اإللكترونً

 
 فً المتاجر اإللكترونٌةاالتصال  دورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 :كما ٌلًوالشركة  عمبلءتتم دورة االتصال وإتمام العملٌات بٌن ال
 

 شبكة االتصاالت العميل "الكمبيوتر الشخصي"

 المتجر اإللكتروني ISPل مزود خدمة االنترنت في بلد العمي
 "خادم الويب"

 ISPالشركة مزود خدمة االنترنت في بلد 

 

 نظام الشركة "الخادم الرئيسي"

 شبكة االتصاالت
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جهالالالالاز الكمبٌالالالالوتر الشخصالالالالً الخالالالالاص بالالالاله  العمٌالالالالل ٌسالالالتخدم -9

المتجالالر اإللكترونالالً المثبالالت علالالً خالالادم الوٌالالب إلالالى  لوصالالولل

على شبكة اإلنترنت عبالر شالبكة االتصالاالت  الشركةب الخاص

بإحدى الجهالات المالزودة لخدمالة اإلنترنالت, ومالن ثالم المرتبطة 

 السالاللع والخالالدمات المتالالوفرة علالالً المتجالالر اإللكترونالالًتصالالفح 

واسالالتخدام آلٌالالة الشالالراء المبرمجالالة مالالن قبالالل الشالالركة للحصالالول 

 التً ٌرؼب بها. اتالسلع أو الخدم تلك على

 

المتجر اإللكترونً  ٌتلقى نظام الشركة طلب العمٌل من خبلل -0

علالالالى شالالالبكة  المثبالالالت علالالالً خالالالادم الوٌالالالب الخالالالاص بالشالالالركة

عبالالر شالالبكة اإلتصالالاالت المرتبطالالة بإحالالدي الجهالالات اإلنترنالالت, 

 بعالضومالن ثالم ٌقالوم النظالام بتنفٌالذ المزودة لخدمالة اإلنترنالت, 

 .إلتمام الطلب مبرمجة بشكل مسبقالجراءات اإلسٌاسات وال

 

خالالالالادم الوٌالالالالب المثبالالالالت علٌالالالاله المتجالالالالر ٌتلقالالالالى العمٌالالالالل عبالالالالر  -3

وفقالاً لمجموعالة مالن اإلجالالراءات  رسالالة إلكترونٌالة اإللكترونالً

والسٌاسالالالات التفاعلٌالالالة المبرمجالالالة مالالالن قبالالالل الشالالالركة, والتالالالً 

تتضالالالمن كالالالبل مالالالن : موافقالالالة نظالالالام الشالالالركة علالالالى العملٌالالالة, 

اجالالب علٌالاله اتباعهالالا للحصالالول علالالى السالاللع أو واإلجالالراءات الو

 .اتالخدم

 



 81 التجارة اإللكرتونية والفكر احملاسيب

 

 

 
  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

عبر شبكة  ٌستطٌع العمٌل وفً أي وقت ومن أي مكان بالعالم -4

الحسالاب الخالاص باله بٌانالات  علً االطبلعوالدخول  اإلنترنت

مالالن خالالبلل المتجالالر اإللكترونالالً المالالرتبط بشالالكل مباشالالر بنظالالام 

 .الشركة

 

لعمٌل والشركة من خبلل االطبلع على دورة االتصال بٌن ا ٌتضح

, متجرهالا اإللكترونالًبشكل مباشالر مالع  مرتبطأن نبلحظ بأن نظام الشركة 

وان جمٌع العملٌات التً تالتم بٌنهالا وبالٌن عمبلئهالا عملٌالات ذات طالابع فرٌالد 

 ٌمكن وصفها بالعملٌات ؼٌر الملموسة والسرٌعة.
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 املشكالت املواجهة للنتاجر اإللكرتونية

 الطلالالب عبالر المتالالاجر اإللكترونٌالالة, عملٌالالاتلٌالالات باألخالذ بحقٌقالالة أن عم

ذات طالالابع سالالرٌع وؼٌالالر ملمالالوس, وحقٌقالالة أن التجالالارة اإللكترونٌالالة تجالالارة 

التقنالالً عالمٌالة ال تحالدها قالوانٌن محلٌالالة ٌمكالن أن نسالتنتج بالالأن نظالام الشالركة 

معالالرض لمخالالاطر كثٌالالرة ال ٌمكالالن حصالالرها؛ ولكالالن  والتشالالرٌعً المحاسالالبًو

 لتالً:ٌمكن تحدٌد إطارها بالشكل ا

 

 وهً مشكبلت تتعلالق بالشالبكات وآمالن المعلومالات, , تقنٌة كالتمش

تتضالالمن مشالالاكل حماٌالالة النظالالام مالالن االختراقالالات بشالالتى أنواعهالالا و

وأشكالها, وحماٌة النظام أمر حساس ال ٌمكن االستؽناء عناله حٌالث 

إن اختراقالاله ٌولالالد عواقالالب خطٌالالرة ٌمكالالن تلخالالٌص آثارهالالا بالشالالكل 

 التالً:

 

 عالن العمالبلء توقالؾ مما ٌنتج عنالهبالشركة  العمبلءفقدان ثقة  -

 .مع الشركةالتعامل 

 

لنظام الشركة؛ مما قد ٌؤدي  أو مواد مضرة دخول فٌروسات -

 إلى فقدان البٌانات.
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 تتضمن مشكلتٌن رئٌسٌتٌن كالتالً:محاسبٌة تالكمش , 
 

تعالالد إٌالالرادات المتالالاجر اإللكترونٌالالة,  دات:االعتالالراؾ بالالاإلٌرا -

قبالالالل جمٌالالالع جهالالالات الرقابالالالة,  مالالالن هالالالامشالالالكوكا فٌ تإٌالالالرادا

لالم  وحتالى اآلن, "البورصالة" المال وباألخص من قبل أسواق

ة بالعالم مالن اقتالراي ٌمحاسبالمعاٌٌر اللس امج من ٌتمكـن أي

تحالدد آلٌالة تحقالق اإلٌالراد  بالتجارة اإللكترونٌالة معاٌٌر خاصة

 واالعتراؾ به. 

 

اإللكترونٌالالة  المتالالاجربمالالا أن إٌالرادات  :التخصالٌص الضالالرٌبً -

صعوبة تحدٌالد المبٌعالات لشبكة اإلنترنت العالمٌة, تولد عبر ت

صعوبة تحدٌد ضرٌبة , والدولٌة المعفاة من الضرٌبة المحلٌة

 .متجرها اإللكترونًمن  الناتجالدخل على دخل المنشأة 

 

 نظالرا لعالدم وجالود تشالرٌعات محلٌالة تحكالم آلٌالة  ,تشررٌعٌة تكالمش

الشالالركات  إجالالراءاتسٌاسالالات وفالالإن  شالالبكة اإلنترنالالت,التعامالالل عبالالر 

 ائبلتذاتٌة المنشأ ؼٌر مصدق علٌهالا بشالكل ٌحمٌهالا مالن المسال تظل

 القانونٌة.
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 املكرتحة للنتاجر اإللكرتونية جراءاتاإلسياسات ومشروع ال
 

 سٌاسات وإجراءات الحماٌة .6

 

ٌقصد بالحماٌة جمٌع السٌاسات واإلجراءات الواجب على الشركة 

, والتً ٌمكن تلخٌصها بالشكل ءم مع العمبلتوفٌرها لحماٌة العملٌات التً تت

 التالً:

 

 أنظمة المتاجر اإللكترونٌة للشركاتبدء عملٌة تصمٌم  ٌجب عند 

وبالتالً , عتبار إمكانٌة حدوث تطورات مستقبلٌةاألخذ بعٌن اإل

تفادي التكالٌؾ وذلك لللتطوٌر,  ةقابل ةمفتوح تلك األنظمةجعل 

حدوث أي تؽٌرات جوهرٌة بالبٌئة  حالة نظام جدٌداإلضافٌة بإنشاء 

 التً ٌعمل فٌها النظام.

 

  تحدٌد األشخاص المصري لهم بالتعامل واالطبلع على بٌانات

 ببلئحة إلكترونٌة خاصة لدى إدارة الشركة.ذلك وتوثٌق  بلءالعم

 

 :ًبرمجة آلٌتٌن للدخول إلى نظام بٌانات العمبلء وبالشكل التال 

خاصة بموظفً الشركة األولى: آلٌة دخول مفتوحة وال -

 التعامل مع بٌانات العمبلء. المصري لهم
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

الثانٌة: آلٌة دخول مؽلقة والخاصة بالعمٌل نفسه  -

حسابه لدى الشركة  بٌاناتلٌتمكن من االطبلع على 

 . ؼٌر مصري بهادون تمكٌنه من إحداث أي تؽٌٌرات 

 

  بلءالتعامل مع بٌانات العمب المصري لهمعقود الموظفٌن بتوثٌق بند ,

االلتزام بخصوصٌة وسرٌة البٌانات الخاصة ٌتضمن تعهد ب

 بالعمبلء.

 

  تزام , تتضمن إلمع العمبلء تعقدالتً  بإتفاقٌة اإلستخدامتوثٌق بند

اإلضرار بنظام وعدم بإتفاقٌة اإلستخدام, التـام بالتقٌد  بلءالعم

 .الشركة

 

  ت مروربكلمابرمجة عملٌة الدخول لنظام بٌانات العمبلء وتقٌٌدها 

إحتواء تلك مكونة من عدة خانات بحٌث ال تقل عن ثمانً خانات, و

, بحٌث ٌكون من الكلمات السرٌة علً رموز وأحرؾ وأرقام

 حتماالت.ختراق النظام نظرا لتعدد اإلإالصعب 

 

  برمجة عملٌة الدخول إلى النظام بكلمات مرور بشكل ٌجعلها عملٌة

ستجابة إن حاول ام لئلذات محاوالت محدودة, بحٌث ٌتوقؾ النظ

أحدهم الدخول بكلمات مرور خاطئة ألكثر من محاولتٌن أو ثبلث 

 محاوالت.
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

  الخاص  كلمة المرورالمستخدم المصري له بتؽٌٌر  تمكنبرمجة آلٌة

 به كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

  تزوٌد النظام بللٌة مبرمجة تمكن اإلدارة من معرفة أوقات دخول

 لٌات.سئوالم تحدٌدك لتسهٌل عملٌة النظام من قبل من؛ وذل

 

  ,تزوٌد النظام ببرنامج حماٌة ضد الفٌروسات والبرامج الدخٌلة

 .ٌتوقؾ النظام عن إتمام العملٌات فً حالة وجود أي مخاطر بحٌث

 

  لئلببلغ عن أي محاولة إلختراق النظام بشكل ذاتً برمجة آلٌة

 .ةً القسم المختص مباشربوربطها 

 

 ذلك جمٌع البٌانات الخاصة بالعمبلء, وتٌاطً لضرورة النسخ اإلح

 لتفادي النسخ اإلحتٌاطً بشكل ٌومًتم ٌبشكل دوري وٌفضل أن 

 .مشكبلتحدوث أي 

 

 جمٌع اإلجراءات بدون مرورها  منع النظام من إتمام أي عملٌة

بالمتجر اإلفصاي عن جمٌع السٌاسات واإلجراءات , والسابقة

 .اإللكترونً
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 نفٌذ الطلبٌاتسٌاسات وإجراءات ت .4

 

ٌقصد جمٌع السٌاسات واإلجراءات الواجب على الشركة توفٌرها و

, والتً العمبلء التً تتم عبر متجر الشركة اإللكترونً تنفٌذ طلبٌاتل

 ٌمكن تلخٌصها بالشكل التالً:

 

  بحٌث  من المتجر اإللكترونً للشركة,طلب الشراء نموذج برمجة

 :لعمبلءٌتم إستٌفاء البٌانات التالٌة من ا

 اإلسم الثبلثً للعمٌل. 

 .الدولة والمحافظة أو المقاطعة 

 إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعمٌل. 

 "...,تفاصٌل السداد "بطاقة إئتمان, الدفع عند اإلستبلم. 

 شراؤها. المرادالسلعة  كود 

 العنوان التفصٌلً للعمٌل. 

 البرٌد اإللكترونً ورقم الهاتؾ. 

 ت الشركة وإجراءات تسلٌم السلع. الموافقة على سٌاسا 

 

  إلى  المتجر اإللكترونًمن  الخاص بالعمٌلوصول طلب الشراء

من قبل  تأكٌدٌة رسالة إلكترونٌة, وإرسال المحاسبً الشركة نظام

الخاص بالعمٌل تتضمن نظام الشركة مباشرة إلى البرٌد اإللكترونً 

 بٌانات الطلبٌة.
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 أن ٌتأكد من صحة جمٌع المعلومات  ٌقوم النظام بتنفٌذ العملٌة بعد

الخاصة بالعمٌل والواردة فً طلب الشراء ووصول رسالة تأكٌد 

بموافقة العمٌل على جمٌع اإلجراءات وبشكل ٌتماشى مع سٌاسات 

 .الشركةوإجراءات 

 

  بعد أن ٌنفذ النظام العملٌة ٌقوم بإصدار أمر إلكترونً بصرؾ السلع

إن كانت  معدة مسبقاً تعلٌمات من المخازن إن كانت ملموسة أو ب

ؼٌر ملموسة وقٌدها على حساب العمٌل إن كانت عملٌة آجلة الدفع. 

 بالشكل التالً: السلعوضع آلٌة لتسلسل عملٌات خروج و

 

 ًبعد أن ٌنفذ النظام العملٌة ٌقوم بإصدار أمر إلكترون 

 توقٌع إلكترونً موجه لنظام المخازن.مزود ب للصرؾ

  من سبلمة التوقٌع اإللكترونً زن ٌتأكد مسئول المخا

 ووجودأمر الصرؾ الوارد من نظام الشركة, ب المزود

 .لجمٌع البٌانات الضرورٌة الخاصة بالعمٌ

  وإرفاقه للعمٌل  بإصدار أمر تسلٌمٌقوم مسئول المخازن

 مع السلعة المطلوبة.

  ًشحن السلعة وفقا للمعلومات المرفقة بأمر الصرؾ إل

 .العمٌل
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 العملٌاتراءات فصل النظام لتوثٌق سٌاسات وإج .0

 

والمقصود بفصل النظام جعل النظام المحاسبً الخاص بالتعامبلت 

اإللكترونً نظاما مستقبل؛  متجر الشركةالنقدٌة واآلجلة مع العمبلء عبر 

ولكن بشكل مؤقت ٌتم ربطه بنظام الشركة الرئٌسً فً نهاٌة كل ٌوم 

وتفادي أي , لٌات بشكل أفضلعمل؛ والهدؾ من ذلك السٌطرة على العم

مشاكل تحدث ومنعها من الوصول لنظام الشركة الرئٌسً, وٌمكن تحقٌق 

 ذلك بواسطة التالً:

 

  برمجة نظام فرعً مصؽر عن النظام المحاسبً العام بالشركة

معالجة تعامبلت التجارة اإللكترونٌة الخاصة بالمبٌعات ب ٌختص

 النقدٌة واآلجلة للعمبلء.

 

 لنظام بشكل ٌضم جمٌع الحسابات المتعلقة بعملٌات البٌع ٌصمم هذا ا

التً ٌتم  والخدمات والسلعالنقدٌة واآلجلة الخاصة بكل من العمبلء 

الشركة اإللكترونً, كحساب المبٌعات  متجرعبر  تنفٌذهاتداولها أو 

وٌمكن اعتبار هذه  والمخزون وحساب الضرٌبة المستحقة,تكلفة الو

ة مؤقتة للحسابات الرئٌسٌة والموجودة الحسابات حسابات فرعٌ

 نظام الشركة الرئٌسً.ب

 

  اً النظام الفرعً المصؽر دورٌبتمام العملٌات إفحص. 
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 

  النظام الفرعً المصؽر, بللٌه مخصصه لتقوم بسحب ٌتم ربط

المعامبلت الٌومٌة من الخادم الرئٌسً المثبت علٌه موقع الشركة 

وتصنٌؾ البٌانات وتشؽٌلها اإللكترونً "المتاجر اإللكترونٌة", 

 وتفرٌػ هذه العملٌات بالنظام الرئٌسً بعد فحصها والتحقق منها.
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 عملٌاتاللتوثٌق  الوظٌفً تخصٌصالسٌاسات وإجراءات  .2

 

بالتخصٌص الوظٌفً لتوثٌق العملٌات, إنشاء حسابات والمقصود 

ع الحسابات التجارٌة تفصٌلٌة للعملٌات التجارٌة اإللكترونٌة دون الدمج م

 التقلٌدٌة, كما ٌلً:

 

  إنشاء حسابات عمبلء مستقلة, بإنشاء حسابٌن للعمبلء, أحدهما

محلً وٌشمل العمبلء المحلٌٌن للدولة واألخر خارجً وٌشمل 

 عمبلء الدول األجنبٌة.

  إنشاء حسابات مخزون مستقلة, بإنشاء حساب فرعً لكل سلعة

وضع سعرٌن للبٌع, إحدهما معفً  وبرمجة التكلفة وسعر البٌع, مع

 من الضرائب واألخر خاضع للضرٌبة خاص للعملٌات المحلٌة.

  إنشاء حسابات إٌرادات تفصٌلٌة, بإنشاء حسابٌن لئلٌرادات لكل

سلعة, أحدهما لئلٌرادات الخارجٌة المعفاه من الضرائب واألخر 

 لئلٌرادات المحلٌة الخاضعة للضرٌبة. 

 

 فعٌل الحساب ام المحاسبً الرئٌسً للشركة بتتسجٌل العملٌات بالنظ

 التوثٌق.المناسب للتسجٌل به وفقا لسٌاسات وإجراءات 
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  التجارة اإللكترونيت والفكر المحاسبي

 تسٌاسات وإجراءات تتبع العملٌا .2

 

 كما سبق والحظنا بأن تسجٌل العملٌات ٌعتمد على نوع المبٌعات التً

توجب على لتفادي أٌه مشكبلت قد تحدث, خارجٌة كانت أم محلٌة, وتتم, 

برمجة , وذلك بمن شأنها تتبع العملٌاتإجراءات و سٌاساتكة التقٌد بالشر

 شبكة اإلنترنت معكل متعـامل لن أفمن المعروؾ ب, قتفاء األثرإل آلٌة

الخاص  المحلًنترنت اإلمزود خدمة  من IP Addressعنوان إلكترونً 

, بلد العمٌل, وبالتالً تستطٌع برامج تقفً األثر وبشكل موثوق من تتبع به

ربط برنامج تقفً األثر ببرنامج تسجٌل العملٌات وبرمجته بشكل ومن ثم 

ٌقوم بتسجٌل العملٌات فً الحسابات الخاضعة للضرٌبة إذا ما أظهر 

, وتسجٌلها فً محلً العنوان اإللكترونً للعمٌلبرنامج تقفً األثر أن 

الحسابات ؼٌر الخاضعة للضرٌبة إذا ما أظهر برنامج تقفً األثر أن 

 .خارجًلعنوان اإللكترونً للعمٌل ا

 

إستخدام تلك السٌاسات واإلجراءات وحدها لن تكون كافٌة, إن وأخٌراً فإن 

 لم ٌتم تطوٌر الفكر المحاسبً فً كل لحظة وفقاً للتطور المستقبلً ...

 

 

 [تم بحمد هللا] 
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 مزاجع ينصح بها,,,
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