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 : الملخص

بالكثير من اليوم، أصبحت أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت عنصًرا مهًما في حياة الفرد من جميع األعمار خاصة أن جيل الشباب يقوم  
الكمبيوتر   الشاب  الجيل  يستخدم  لهم.  بالنسبة  عنه  غنى  شغًفا ال  واإلنترنت  الكمبيوتر  أجهزة  أصبحت  الكمبيوتر.  بمساعدة  األعمال 

 اتواإلنترنت بنجاح أكبر وأسرع من األجيال السابقة. أحد األسباب الرئيسية ، أنهم ولدوا في عالم ضخم تم تجهيز مراكز تكنولوجيا المعلوم
به. على الرغم من استخدامها على نطاق واسع ، يجب أن يكون الشباب مدركين وموجهين بشأن استخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت. 
استخدام الكمبيوتر واإلنترنت بشكل فعال ومالئم ودقيق ، ولكن قد يحدث بهذه الطريقة. تتوفر دراسات مختلفة لهذا الغرض في مجال  

 محو األمية. 

  :ةالمقدم
لقد شهد العقد الحالي تغيرات كبيره عالميه ودوليه واقليميه ومحليه في مختلف جوانب تدقيق الحسابات، مما أدى الى احداث تغييرات 

 الفكري أو في أسلوب ممارسة مهنة التدقيق.  جذريه ملموسه سواء في االطار

بات والمحاسبه بشكل عام, وذلك كي يتم اعداد الكوادر المهنيه وهذه التغيرات استوجبت بالضروره التطوير الشامل لمنهاج تدقيق الحسا
 المدربه بشكل علمي وامكانية ابداء الراي بصفة موضوعيه من قبل المدقق المالي دون وجود صعوبات تكنولوجيه تؤثر عليه.  

االلكتروني في مختلف مجاالت العمل بسبب  التقنيه الهائله التي حدثت في القرن الحالي والتي من أهمها ادخال الحاسب  ات  ان التطور 
انخفاض تكاليف ومرونة تشغيله وسرعته في معالجة البيانات المدخله اليه، أدى الى فتح مجاالت جديده ومتعدده في عالم المحاسبه 

لها التأثر المباشر ومن ثم التدقيق بشكل خاص, وبالتالي احداث تغيرات كبيرة في أنظمة المعلومات وفي تحليلها وعرضها التي كان  
على عملية مراجعة وتدقيق الحسابات , حيث أن الهدف الرئيسي لعملية التدقيق هو ابداء راي حول مدى عدالة وشفافية القوائم الماليه  

 .البداء الراي البد من جمع االدلة والمعلومات التي تساعد على ذلك

ى الحاجه الجراءات تدقيق جديده تختلف عن تلك الخاصه باألنظمه اليدويه ان استخدام الحاسب االلكتروني في عملية التدقيق أدى ال 
باالضافه الى  اءات  وهذه االجر   -مع ثبات المفاهيم االساسيه لمستويات المراجعة التي التزال  تمثل االطار العام لعمليات المراجعة    –

 مع نظم التشغيل والمعالجه االلكترونيه للبيانات.  اليدويه أو المتعارف عليها تشتمل على أساليب جديده تتناسب  األساليب

لذلك يجب على المدقق أن يكون بعلم ودراية في النظم المحاسبه االلكترونيه كي يختار ماهو متناسب منها مع نظم التشغيل التي يعمل 
على هذه األنظمه االلكترونيه بشكل   ا او متوسعا في ذلك بل حصوله على المعرفه التي تمكنه من العمل ال يشترط أن يكون خبير عليها و 

المدقق رأيه بصفة تمتاز بالسرعه والدقه والموثوقيه في المعلومات التي تدعم نتائج اتخاذ القرارات   فعال, وبالتالي توفر امكانية ابداء 
  المناسبه.
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 تصنيفات الحاسوب 

 نيفات الحاسوب، وهي:بعد االنتهاِء من الحديِث عن اهمية الحاسوب ال بد من التطرِق إلى تص

: وهو ذلك الجهاز المختص بالتعامِل مع األرقام ومتغيراتها، حيث يدعم أنظمًة محددًة يتم تصميها ألجله على وجه  الحاسوب التماثلي
 الخصوص. 

لمكتبية والمحمولة  : جهاز حاسوٍب ذو حجٍم صغيٍر، يمتاز بانخفاض تكلفته المادية، وُيدرج أدناه كافِة أشكال األجهزة االحاسوب الشخصي
 أيًضا.

 : هو عبارٌة عن جهاز حاسوٍب يؤدي دور العميل أو المحطة الرئيسية في إحدى أنواع شبكات الحاسوب. محطة العمل

: بالرغم من إطالق وصف الصغيرة عليها، إال أنها ليست صغيرًة كثيًرا، وإنما أصغر حجًما من الحاسوب المكتبي،  الحواسيب الصغيرة
 إدراج الحواسيب الصغيرة ضمن الحواسيب الشخصية، وتتشابه بشكٍل عاٍم من حيث أهمية الحاسوب مًعا.ويمكن 

 : يصنف هذا النوع بأنه األفضل واألثمن واألضخم بين الحواسيب حول العالم. الحاسوب العمالق

 ما هي أهمية الحاسوب في حياتنا؟

الخدمات والمنتجات المتاحة عبر اإلنترنت. لقد غير الكمبيوتر حياتنا منذ عقدين من الزمن، إذ  تعتمد جميع أنشطة حياتنا اليومية على  
 أصبح من الضروري استخدام الكمبيوتر في الحياة اليومية. ولعل أبرز فوائد الحاسوب تكمن في المجاالت التالية:

 أهمية الحاسوب في التعليم  .1

عالم برامج الكمبيوتر وتقنيات الويب لتعليم الطالب رقمًيا وإبداعًيا باستخدام الصور البيانية.  تستخدم المدارس والكليات في جميع أنحاء ال
 إذ تستكشف استخدامات الكمبيوتر في الفصل الدراسي اإلبداع والخيال في أذهان الطالب.

 أهمية الكمبيوتر في األعمال التجارية .2

عمل تجاري، وإدارة األعمال التجارية، إذ يمكننا تنمية األعمال التجارية باستخدام    باستخدام الكمبيوتر واالتصال باإلنترنت، يمكننا بدء
مواقع ويب تم إنشاؤها باستخدام أجهزة الكمبيوتر   Alibabaو  Amazonو  Linked Inو  Facebookو  Googleالكمبيوتر. تعد كل من  

 واإلنترنت. 

 أهمية أجهزة الكمبيوتر في المستشفيات  .3

الك للمريض مع  توفر استخدامات  إنشاء قاعدة بيانات  للمستشفيات  الفوائد لألطباء والمرضى. يمكن  العديد من  مبيوتر في المستشفى 
سجالت العالج والسجالت الطبية. يستخدم األطباء الكمبيوتر لتشخيص أمراض المرضى بشكل أسرع. إذ يتلقون المساعدة من التطبيقات 
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ي كما  الكمبيوتر.  المختلفة ألجهزة  األمراض،  الطبية  البحوث حول  المستشفيات إلجراء  في  وتطبيقاتها  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  مكن 
 واختبارات الدم، واختبارات البول، واختبارات الدماغ، ومسح الجسم الشامل، وما إلى ذلك. 

 أهمية الحاسب اآللي في القطاع المصرفي  .4

ء بشكل أسرع وأكثر دقة. تستخدم البنوك جهاز كمبيوتر إليداع أموال العمالء تستخدم البنوك أجهزة الكمبيوتر يومًيا لتلبية طلبات العمال
 في حساباتهم.

 أهمية الحاسوب في المكاتب الحكومية  .5

الموظفين  الكثير من  الماضي. كان هناك  في  كانت عليه  أطول إلكمالها مما  وقًتا  الرسمية  األعمال  أو  الحكومية  األعمال  تستغرق 
دارة عمل المواطنين. لكن اليوم يحصل المواطنون والمستهلكون على حل بسرعة ودقة عاليتين. بسبب استخدام  المطلوبين في الماضي إل

 الحاسب اآللي في األعمال الرسمية.

 أهمية الحاسوب في المنزل .6

في المنزل. فالبعض يعتمد الكمبيوتر المستخدم في المنزل على المستخدم نفسه. هناك الكثير من األشخاص الذين يستخدمون الكمبيوتر  
يستخدمه ألخذ دروس عبر اإلنترنت. في حين يستخدمه اآلخرين للقيام بأعمال تجارية عبر اإلنترنت. بينما يستخدمه اآلخرون لالستماع 

 إلى األغاني ومشاهدة األفالم وما إلى ذلك. 

 أهمية الحاسوب في التسويق  .7

طرق جديدة للقيام بتسويق المنتجات والخدمات عبر اإلنترنت. تتزايد خدمات يؤدي استخدام أجهزة الكمبيوتر مع اإلنترنت إلى إنشاء  
 التسويق الرقمي والمنتجات والمواقع اإللكترونية والشركات.

 أهمية استخدام الحاسب االلي 

  تكمن أهمية استخدام الحاسب اآللي في عملية المراجعه في نقطتين رئيسيتين:

   السرعه في انجاز العمل. •
   الدقه في الوصول الى النتائج. •

 وكال النقطتين السابقتين تعتبران من أهم الخصائص التي تسعى مكاتب مراجعة الحسابات لتحقيقها والتوفيق فيما بينها.  

(  1)ابات  استخدام الحاسب اآللي في مراجعة الحس  ولم يغفل اتحاد المحاسبين الدولي واللجنه الدوليه لممارسة تدقيق الحسابات عن أهمية  

حول طرق المراجعه بمساعدة الحاسب االلي, تتضمن وصفا لطرق المراجعه بمساعدة  1984عام ( 16حيث أصدرت اللجنه الدليل رقم) 
 الحاسب اآللي واالعتبارات المستخدمه عند استخدام الحاسب اآللي في مراجعة الحسابات.  
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 المشاكل الناتجه عن استخدام الحاسبات االلكترونيه في نظم المعلومات المحاسبيه:

 ناحيتين كاآلتي:سيتم دراستها من 

 (  (2أوال: المشاكل العامه الستخدام الحاسبات اآلليه في نظم العلومات المحاسبة : 

 اختفاء السجالت الماديه:  .1

- المحاسبيه باستخدام النبضات االلكترونيه    ففي ظل نظم التشغيل باستخدام الحاسبات االلكترونيه تتم عمليات تسجل وحفظ البيانات
electronic impulse-  ه الرئيسيه للحاسب, وبالتالي أصبحت البيانات المحاسبيه غير مرئيه مما أمكن من تغيير او اضافة  في الذاكر

 الغش وصعوبة اكتشافها. أوحذف أي بيانات دون ترك أثر يدل على حدوث هذه العمليات وبالتالي سهولة عملية 

 اجعه: عدم وجود سند جيد للمر . 2

النهائيه للعمليه واالنتهاء بمصدرها. ويرى ويقصد بسن البدء بالنتائج  د المراجعه"مجموعة مراجع التشغيل أو التوثيق المنطقي". بمعنى 
 لسند المراجعه عدة أغراض تتمثل في:    أن lbid--بعض الكتاب 

  السماح بتتبع العمليات من مصدرها وحتى نتائجها النهائيه والعكس. •
  التساؤالت وتصحيح االخطاء.االجابه على   •
   الحد من حاالت الغش ومراقبة األمن واألداء واعادة تدريب المستخدم. •

 . سهولة وحافز جرائم الغش في ظل استخدام الحاسبات االلكترونيه وصعوبة اكتشافها:3

التنظيمات التي يقع الغش في مجال  ويقصد به التالعب في برامج الحاسب وملفات البيانات والمعدات, ويؤدي ذلك الى الحاق خسائر ب 
 استخدامها للحاسبات, ويتم تصنيف الغش في ظل استخدام الحاسبات االلكترونيه وفقا لثالثة أبعاد: 

العالقه : ويوضح هذا البعد الغش من حيث عالقة مرتكبيه بالشركه ,فهناك أفراد خارج الشركه يمكنهم ارتكاب الغش وهم) أخصائيوا   •
 الحاسبات(.

ه والوعي بالحاسبات الالزم لتنفيذه , فهناك بعض حاالت الغش التي تحتاج الى معرفه تفصيليه بكيفية  الخبره: من حيث مستوى الخبر  •
 عمل الحاسبات.  

الدافعيه: من حاالت الغش مايتم ارتكابه بسبب دافع الجشع أو االنتقام أوحماية الذات, فبعض حاالت غش الحاسبات تكون بالتالعب   •
 ألصول والبعض االخر يركز على سرقة وتدمير البيانات مما يؤدي لنتائج مضلله.  في ا

الفيروسات للنظام من خالل وسائط مصابه بالعدوى , وتعرف فيروسات الحاسبات بأنها برنامج  • فيروسات الحاسبات: فقد تنتقل 
األخرى , والقدره على اجراء التعديالت في العديد    يتميز" بالقدره على تعديل البرامج من خالل اندماج برامج الفيروس مع البرامج

من البرامج , والقدره على اضفاء الشرعيه على التعديالت التي حدثت بالبرنامج , والقدره على منع التعديالت االضافيه على البرامج 
 التي سبق تعديلها". وهذه الميزات تؤدي الى النتائج التاليه: 
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 وفعالية النظام المتمثله في نقص انتاجية النظام وبالتالي نقص انتاجية افراده.  التكلفه الناتجه عن نقص كفاءة ❖
 كلفة وقت االفراد الفنيين المستنفد في تعريف وازالة الفيروسات. ❖
 التكاليف الناتجه عن فقدان ثقة المستخدمين بالنظام وادارة النظام والحاسبات. ❖

 م الحاسبات االلكترونيه:. العاملون بنظم المعلومات القائمه على استخدا5

البر امج,  القائمه على الحاسبات االلكترونيه من خالل مجموعة من العاملين هم:) محللو النظم, معدو  المعلومات  فيتم تشغيل نظم 
 هؤالء العاملين:  القائمون بالتشغيل, أمناء مكاتب البرامج  والملفات, المسئولين عن ادخال ورقابة البيانات ( ومن أهم المشاكل التي تواجه  

واستدعاء  ❖ تخزين  في  أوالفشل  التشغيل  في  أخطاء  وقوع  الى  يؤدي  للبيانات  االلكتروني  التشغيل  في مجال  العاملين  نقص خبرة 
 البيانات. 

غالبا مايؤدي العاملين بنظم الحاسبات الى انتشارفيروسات الحاسبات, حيث أنهم يمتلكون حاسبات خاصة ويتبادلون االسطوانات  ❖
 المرنه فيما بينهم, وعادة مايتم تشغيل هذه االسطوانات في محطات عمل الشركه.  

مكنهم الوصول غير المصرح به للنظام وارتكاب الغش او ان العاملين بالنظام الذين تم استبعادهم يعلمون كلمات السر, وبالتالي ي ❖
 نقل الفيروسات. 

 ثانيا: المشاكل الناتجه عن المعلومات نظم في المتقدمه الحاسبات نظم استخدام المحاسبيه:  

تجه عنها, ومن أهم حيث تعتبر نظم معقده تؤدي الى خلق العديد من المشاكل سواء في مجال الرقابه عليها أومجال مراجعة البيانات النا
 هذه النظم: 

البيانات: • قواعد  الملفات   نظم  البرامج وتظهر هذه  المرتبطه معا, وذلك من خالل مجموعة  الحاسب  لملفات  بمثابة تجميع  وهي 
المجمعه كما لو كانت ملفا واحدا وكبيرا يشبع احتياجات العديد من مستخدمي البيانات في آن واحد, ويتم تشغيل ذلك الملف من  

 الل تشغيل العديد من ملفات الحاسب تشغيال متتاليا منفصال وكال من خالل مجموعة برامج خاصه منفصله.  خ

 نظم التشغيل عن بعد ونظم شبكات الحاسبات: 

 وهي تسمح للمستفيدين استغالل قدرا ت االتصال عن بعد بتشغيل البيانات سواء من داخل المنشأه أو خارجها.

انات: فيكون المستفيدين على اتصال مباشر بنظم تشغيل البيانات, حيث يتم ادخال العمليه للحساب فور تحقيقها نظم التشغبل الفوري للبي
ويتم تشغيلها للحصول على النتائج الفوريه, وفي ظل هذا النظام يتم تخزين البيانات على وسائل تخزين مباشره حتى يمكن الوصول اليها 

 بسرعه عند الحاجه. 
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 ذه المشاكل: طرق معالجة ه

ينبغي على االداره أن تركز بشده على ضرورة بناء نظام جيد للرقابه الداخليه في ظل بيئة الحاسبات اآلليه يعمل على تحقيق أهدافه   •
 بكفاءه وفعاليه.

ف المراجعه  ينبغي على أن يطور من اجراءات وأساليب المراجعه بما يتواكب مع التقدم الفني السريع في مجال الحاسبات ويحقق أهدا •
 بكفاءه وفعاليه.

ينبغي على المؤسسات المهنيه )المنظمه لمهنة المراجعه( اصدار المعايير التي تشترط ضرورة توافر مواصفات معينه في مراجع  •
 المتقدمه.التشغيل االلكتروني للبيانات, وبما يعمل على تطوير مهنة المراجعه لتتواكب مع التوسع في استخدام نظم الحاسبات 

 بعض التوصيات لال ستخدام األمثل للحاسوب:

o  ضرورة التأكد بأستمرار من التزام نظم المعالجه اآلليه للبيانات المحاسبييه بالتعليمات واألسس التي تكفل صحة ودقة التعامل مع
 مدخالت هذا النظام. 

o سبيه بالمعايير واألسس التي تكفل االستخدام السليم السلوب نظم المعالجه اآلليه للبيانات المحا    ضرورة التأكد بأستمرار من التزام
 المعالجه اآلليه, والتطبيقات والبرامج الالزمه لذلك. 

o ات,لكي تبقى مخرجات    ضرورة التأكد بأستمرار من التزام  نظم المعالجه اآلليه للبيانات المحاسبيه تلبي احتياجات متخذي القرار
 لمتخذي القرارات, وبالتالي اتخاذ القرارات السليمه والمناسبه. هذا النظام تحقق الحاجه المتوقعه

o  ضرورة اهتمام كافة مستخدمي نظم المعالجه اآلليه بنواحي التخطيط النشاء نظم معلومات محاسبيه والعنايه بتصميمها وتشغيلها
ه , من حيث أهدافها    الدائر  اجه  اسة تكلفة انشاء هذه النظم في ضوء الظروف التي تو   على أساس علمي سليم, ويشمل ذلك در 

 ومهامها وحجم العمل فيها. 
o اسة وايجاد الوسائل الكفيله بتحسين طبيعة المعلومات التي توفرها نظم المعلومات, فيما يتعلق بدقتها وسرعتها    ضرورة االهتمام بدر

 ومالئمتها وتحليلها, بحيث تصيح صالحه لالستخدام في المجاالت المختلفه.  

 أهمية الكمبيوتر في عالم األعمال  

التنفس بدون رئتين. سواء أعجبك ذلك أم ال ،  التكنولوجيا المزدهرة ، فإن إدارة شركة بدون أجهزة كمبيوتر تشبه محاولة  في عصر 
 تتعلق بالتكنولوجيا أصبحت التكنولوجيا جزًءا ال يتجزأ من الطريقة التي تتم بها األعمال. حتى إذا كنت تؤدي خدمات أو تقدم منتجات ال

فقد تجد أنه بدون جهاز كمبيوتر ، من الصعب تقديم طلبات مع الموردين أو   -مثل التنظيف الجاف وتصفيف الشعر    -في حد ذاتها  
 تمرير المعلومات إلى محاسبك.

 ادارة المخزون 

مبيوتر المتقدمة على تتبع المخزون والمساعدة في  أصبحت شركات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة تعتمد بشكل متزايد على قدرة أجهزة الك
طلب المزيد عندما تنخفض المخزونات. في الواقع ، كان أحد األساليب المركزية لنجاح شركة وول مارت العمالقة للبيع بالتجزئة هو 

حمل الكثير أو القليل جًدا  الترتيب في الوقت الفعلي حيث تضع أنظمة الكمبيوتر طلبات البضائع حسب الحاجة. سمح لهم ذلك بعدم  
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من أي عنصر معين باإلضافة إلى توفير القوى العاملة المطلوبة إلدارة جزء كبير من سلسلة التوريد. ومع ذلك ، تستخدم الشركات من 
 جميع األحجام إدارة المخزون وأنظمة نقاط البيع لعمل إصدارات أصغر حجًما من نفس الشيء.

 العروض والوثائق 

ال يزال من الممكن العثور على آلة كاتبة في المرآب للبيع ، فإن أيام األوراق والمستندات المطبوعة قد ولت وذهبت. معالجة  في حين أنه  
الكلمات أمر ال بد منه في بيئة األعمال التجارية اليوم. ال تعد أجهزة الكمبيوتر وسيلة إلنشاء المستندات فحسب ، بل أصبحت القدرة 

ت بالبريد اإللكتروني ومشاركتها إلكترونًيا مركزية في عملية التحرير والموافقة والتسليم. وبالمثل ، يتم تقديم العروض على إرسال المستندا
التقديمية والتقارير بشكل شائع في عروض شرائح إلكترونية أو عبر ندوات عبر اإلنترنت. يجب على المبدعين استخدام برامج ، مثل  

PowerPoint هذا هو المعيار لألعمال الحديثة.  ، إلنشائها ألن 

 االتصاالت اإللكترونية 

بإغالق إحدى أكبر قنوات االتصال اليوم. يستخدم    -وخاصة البريد اإللكتروني    -تقوم شركة ال تشارك في االتصاالت اإللكترونية  
الت تجارية. تتجاوز بعض الشركات البريد العمالء والعمالء والموردون وشركاء األعمال البريد اإللكتروني إلجراء اتصال وإجراء معام

 اإللكتروني وتشجع فعلًيا على استخدام المراسلة الفورية الداخلية كوسيلة للتواصل بين الموظفين واإلدارات.

 خدمة اإلنترنت

لعمالء ، وتقديم الوصول إلى اإلنترنت هو شريان حياة اتصاالت األعمال. تتيح لك الحوسبة التي تدعم اإلنترنت تلقي الطلبات من ا
الطلبات مع الموردين ، والبحث عن األعمال التجارية ، واستكشاف األفكار التجارية ، والتواصل مع الوكاالت الحكومية ، وحتى إدارة 

لشرعية  الخدمات المصرفية لشركتك. باإلضافة إلى ذلك ، يعد التواجد عبر اإلنترنت مع موقع ويب على األقل أمًرا بالغ األهمية إلضفاء ا 
على األعمال التجارية. تذهب العديد من الشركات إلى أبعد من ذلك وتشارك في مواقع الشبكات االجتماعية ألغراض التسويق والعالمات 

 التجارية.

 شبكات متعددة المواقع 

حاسبة والتوحيد القياسي وإدارة إذا كان عملك يحتوي على أكثر من موقع أو فرع واحد ، فإن الشبكات متعددة المواقع توفر فوائد هائلة للم
العمليات متعددة األوجه. تستخدم العديد من الشركات أنظمة نقاط البيع لضمان عمليات موحدة داخل سلسلة من المتاجر أو المواقع. 

التكاليف وسلسلة  تجد الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات مماثلة في مواقع متعددة أن أنظمة الكمبيوتر تساعدها في تتبع اإليرادات و 
التوريد الخاصة بها من مكتب مركزي. يتيح ذلك لفريق إدارة مركزي الحصول على تقارير حول أي موقع أو كل المواقع والحصول على  

 عرض شامل لألعمال عند الحاجة. 
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Abstract: 

Today, computers and the Internet have become an important element in the life of an individual of all ages, especially which 

the younger generation is doing a lot of work with the help of a computer. Computers and the Internet have become an 

indispensable passion for them. The younger generation is using computers and the Internet more successfully and faster 

than previous generations. One of the main reasons, they were born into a huge world that IT centers are equipped with. 

Although it is widely used, young people should be aware and oriented regarding the use of computers and the Internet. Use 

the computer and the Internet effectively, appropriately and accurately, but it may happen that way. Various studies are 

available for this purpose in the field of literacy. 
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