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 السدتخمص

هددد هذ هدددرا ال راسدددة الددد  التعدددري علددد  تهدددم التحددد يات التدددي يهاجدددو السراجددد  الخدددارجي الليبدددي هدددي ي دددهير الدددش م 
السحاسدددبية هدددي ودددي يكشهلهجيدددا السعلهمدددات  دراسدددة ي بيقيدددة علددد  السدددراجعين الخدددارجيين الليبيدددين السذدددت لين هقددد  

الت دددرل الددد  السادددداهيم الستعلقدددة اتكشهلهجيدددا السعلهمدددات واريبا  دددا بسا دددهم السراجعددددة بس يشدددة اش دددازي ت  يددد  يدددم 
الخارجيدددة االلكترو.يدددة  ولتحقيدددل تهددد اي ال راسدددة اسدددتخ م البا ددد  السدددش ي الهاددداي التحليلدددي هدددي يحليدددي ايا.دددات 

 التحليدي اح ردا يال راسة من خالل استبا.ة اع ت لرلك و يم يهزيع ا عل  عيشة ال راسة ويدم اسدتخ ام ار.دامي 

SPSS )  ) هي يحليي البيا.ات واختبار ابعاد ال راسة 

وقدد  يهاددلذ ال راسددة و كجسددان كامددي مددن السذدداركين هددي عيشددة ال راسددة الدد  ان تهددم يحدد يات السراجدد  الخددارجي 
اجددد  الليبدددي يسثلدددذ هدددي مذدددامي يتعلدددل بالس شدددة .ادددد ا ت وكدددرلك السذدددامي الستعلقدددة بالت هيدددي العلسدددي والعسلدددي للسر 

الخدارجي الليبددي  وكا.دذ اهددم يهاديات ال راسددة هدي  ددرورة وجددهد تجددام م شيددة  قيقدة قددادرة علد  يش دديم الس شددة 
 ا ون قي  او شرط لش زة م شة السراجعة والرقي من مدتهى اداء السراج  الخارجي الليبي يكشهلهجيا  
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 السقجمة

. را للت هر الكبير هي يكشهلهجيا السعلهمات التي يذ  ها العدالم ت والتدي تتدرت علد  الدش م االداريدة والسحاسدبية  
باله دددد ات االقترددددادية هددددي معالجددددة ايا.اي ددددا ويددددديير تعسال ددددا و يرددددشي  مشتجاي ددددا ويقدددد يم خدددد ماي ا والددددر   اددددين 

ادين م شدة السراجعدة والسحاسدبة ا.عذد  هدرا االسدتخ ام  األ راي السختلاة الستااعلة مع دا و.تيجدة للعالقدة اله يد ة
علدد  م شددة السراجعددة هددي كيايددة االسددتاادة القرددهى مددن يكشهلهجيددا السعلهمددات ات ميدد  الثقددة والسردد اقية ت و.تيجددة 
لحلهل السعالجة االلكترو.ية محي الي وية التقلي يدة للبيا.دات الساليدة ومدن تجدي يدههير معلهمدات عاليدة الجدهدة ذات 

 اقية و مهتهقيددة  ياددي با تياجددات السدددتخ مين للبيا.ددات الساليددة ت ال ادد  مددن يحدددين عسليددة السراجعددة ومددن مردد
.ا يدددة اخدددرى تادددب  اسدددتخ ام الحاسدددا ايلدددي ومعالجدددة البيا.دددات الكترو.يدددا  دددرورة ملحدددة هدددي عردددر الت دددهر 

واسدت عا  ا هدي تي وقدذ باح داهة  التكشهلهجيت لسا يتهاهر عليو هرا التقشيدة مدن ميد ات ايجاايدة كتخد ين البيا.دات
الددد  الددددرعة وال قدددة العاليدددة هدددي اجدددراء العسليدددات الحددددااية التدددي يحتاج دددا السحاسدددا والسراجددد  والددددي رة علي دددا 
والتخادديم مددن التكددداليل ويقليددي األخ ددداء  يدد  و دددرت السراجعددة باسدددتخ ام يكشهلهجيددا السعلهمدددات والتددي ي لدددل 

  Auditing  Automationعلي ا

 & Sackومدن .ا يدة اخدرى .جد  الد ول الستق مدة يراجد  و اسدتسرار ارامج دا التعليسيدة ت هادي دراسدة قامدا ا دا ) 

Albert  استعر دددا مدددن خالل دددا مددد خي لت دددهير التعلددديم السحاسدددبي هدددي الهاليدددات الستحددد ة االمريذيدددة . دددرا   ألن )
هجيا السعلهمات وا. ا ياتق  ال  سعة االهدل هدي ارامي  التعليم السحاسبي غير مهامبة للت هرات السدتسرة هي يكشهل

ادراك يددد تير التكشهلهجيدددا ت وجددداءت يهادددياي سا  دددهل تعدددادة هش سدددة البدددرامي التعليسيدددة السحاسدددبية هدددي الجامعدددات 
 (  Sack & Albert , 2009االمريذية عل   هء مت يرات البيئة السحي ة ) 

 ددهل مردد اقية مخرجددات الش ددام السحاسددبي ت باعتبارهددا  و سددا ان م شددة السراجعددة الخارجيددة  يسثددي  ددسا.ا تمبددر
ووياة مدتقلة و يادية عن اله  ة االقترادية ت يقدهم ا دا شدخت يتدهاهر هيدو جسيد  السدعهالت العلسيدة و العسليدة 
حادد اء رتي هشددي محايدد   ددهل ادد ل وشددرعية القددها م الساليددة لله دد ة االقترددادية واعتسددادا الكبيددر علدد  السعددايير 

علي ددا كسعيددار لسردد اقية السعلهمددات السحاسددبية تويسثيل ددا العددادل له ددعية اله دد ة االقترددادية و مدد ى الستعدداري 
الت ام ا بالقها.ين سارية الساعهل ت يتهجا عل  السراج  الخارجي الليبي مددايرة اله د ات االقتردادية التدي يتبشد  

( ومدداع ي م  Clientsالسق مة للعسدالء ) يكشهلهجيا السعلهمات هي يديير تعسال ا و الش هض بسدتهى الخ مات 
  هي ي هير ت. ست م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات 

 وهشاك ع ة دراسات يشاولذ يح يات السراج  الخارجي و يكشهلهجيا السعلهمات من ايش ا : 

يكشهلهجيدا  مالسدتخ ا الحددابات مد ققي يقبدي م ى " بعشهان 2003 هي :وليج وصيام الجيؼ حدام خجاش دراسة -
السعلهمات هي الت قيل"   دراسدة مي ا.يدة علد  مذايدا التد قيل الكبدرى األردن  كدان ال د ي مدن هدرا ال راسدة 
إادراز تهسيدة اسدتخ ام يكشهلهجيدا السعلهمدات هدي يدد قيل الحدداباتت اختبدار واقد  اسدتخ ام ا و السعهقدات التددي 

مددد ققي الحددددابات هدددي االردن ب هسيدددة اسدددتخ ام يذددده  ا  ومدددن الشتدددا ي التدددي يهادددلذ إلي دددا ال راسدددة قشاعدددة 
والسعهقددات التددي يذدده  ا التكشهلهجيددا هددي التدد قيلت ادرام ددم تن ذلددك يددههر م يدد ا مددن ال قددة هددي العسددي ويع يدد  

 الااعلية ويخايم الكلاة 

  Auditing E-business: New Challenges For"بعشدهان  2004هدي :  Abu Musaدراسـة  -

External Auditors "  يدد  هدد هذ هددرا ال راسددة الدد  البحدد  هددي عسليددة مراجعددة  دددابات األعسددال   
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احلكترو.يدددة كتحددد  ج يددد  للسراجددد  الخدددارجي وم شدددة السراجعدددة   ويهادددلذ ال راسدددة الددد  تن التخ دددي  الكددداهي 
حجدددراءات مراجعدددة األعسدددال احلكترو.يدددة تادددب   رجدددا ألن تغلدددا تدلدددة السراجعدددة  يذدددهن متدددههر هدددي شدددذي 

علدد  السددراجعين تن يذه.ددها قددادرين علدد  يقيدديم كاايددة ودقددة هددرا األدلددة و ان يذتدددبها الس ددارات إلكترو.ددي و 
 التقشية الزرورية لسراجعة األعسال احلكترو.ية والسحاه ة عل  االستقاللية لتحدين مر اقية الس شة 

 The use Of  It  In Teaching Accounting in "  بعشهان 2005هي :  Dahawy et.Alدراسة   -

Egypt " 

هددد هذ هدددرا ال راسدددة الددد  يح يددد  مددد ى تتددددر اسدددتخ ام وسدددا ي و ادوات يكشهلهجيدددا السعلهمدددات هدددي التدددد ري  
السحاسدددبي بالجامعدددة    األمريذيدددة بسردددرت وقددد  يدددم اسدددتخ ام السدددش ي الهاددداي التحليلدددي هدددي يحليدددي ايا.دددات 

يكشهلهجيدا السعلهمدات ال راسة  وخرجذ هرا ال راسة بع ة .تا ي           و يهايات من ايش دا تن اسدتخ ام 
هددي التدد ري  داخددي القاعددات الت ريدددية يددههر القدد رة علدد  خاددم التكدداليل والقدد رة الكاملددة علدد  االسددتجابة 

 لست لبات سهل العسي  

 Information technology competencies "بعشــؽان      0202: فـي  Chen et. Alدراسـة  -

expected in undergraduate accounting graduates " 

ه هذ هرا ال راسة إل  التعري عل  الس ارات والكااءات التكشهلهجيدة الستهقعدة مدن خريجدي السحاسدبة وذلدك 
. ددرا  لسددا يهاجددو التعلدديم السحاسددبي مددن الع يدد  مددن التحدد يات ومددن تهددم هددرا التحدد يات هدده يدد تير يكشهلهجيددا 

 السعلهمات عل  م شة السحاسبة 

ة ان السشداهي ال راسدية ال يحتدهي بالقد ر الكداهي علد  مدداقات مريب دة و من الشتا ي التي وادلذ ل دا ال راسد
بذذي مباشر اتكشهلهجيا السعلهمات ت و تن خريجي قدم السحاسبة لدي  لد ي م الس دارات الكاهيدة بسدا يتشاسدا 
وسهل العسي  وق  تواذ ال راسة عل   رورة يزسين السشداهي ال راسدية علد  يكشهلهجيدا السعلهمدات ودمدي 

 جيا السعلهمات بسقررات السحاسبةت و رورة مهامبة سهل العسي يكشهله 

وعل   هء ذلك يبرز )دور معسددات التعلديم العدالي السحاسدبي ( مدن جامعدات ومعاهد  هدي يبشدي مليدات محذسدة 
عشددد  اعددد اد اللبشدددات االساسدددية لسحاسدددبي ومراجعدددي السددددتقبي مدددن خدددالل محدددهر اساسدددي وهددده ) التعلددديم والت هيدددي 

 بي ومراجعي السدتقبي (  الس شي لسحاس

 مذكمة الجراسة:  

لعددا و ددهر يكشهلهجيددا السعلهمددات دورا هامددا هددي التدد تير علدد  الددش م السحاسددبية و احداريددة بالذددركات و مددا      
.جم عن هرا من ي ير جههري هي مش جية و تساليا و . دم السراجعدة إ داهة إلد  التكدهين الذخردي و الت هيدي 

 ي التذ يي الي وي التقلي ي لس شة السراجعة  العلسي و العسلي للسراج  الخارجي مقار.ة بسا كان عليو األمر هي و

وا داهة لسدا سدبل ت يدرى البا د  كسسدارس ل درا الس شدة لاتدرة  هيلدة .هعدا مدا تن م شدة السراجعدة هدي البيئدة الليبيدة 
يهاجو يح يات السشاهدة العالسية التي هر ت ا ال روي االقتردادية السددتح تة ومش دا يذدجي  االسدتثسار االجشبدي 

مددن دخددهل الذددركات متعدد دة الجشددديات هددي ايئددة العسدديت ومددا يحسلددو مددن ا.تقددال التكشهلهجيددا واالعتسدداد  وا.عذاسددايو
 Electronic( ت والتجدارة االلكترو.يدة ) Information Technologyالر يدي علد  يكشهلهجيدا السعلهمدات  ) 



 

  تحجيات السخاجع الخارجي الميبي في تطؽيخ الشعـــػ السحاسبيـة في ظل تكشؽلؽجيا السعمــــؽمات 
 جامعة عسر السختار                                                                    .اار علي الايتهري   ت

778 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

Commerce  ( وغيرهددات وهددي وددي هددرا السع يددات هددي البيئددة السدددتح تة و ددرت هجددهة )GAP  اددين مددا يلقددها )
 السراجعين من معلهمات خالل هترا االع اد والت هيي وما وج وا عل  ترض الهاق  

وإ دداهة لسددا سددبل يعكدد  البا دد   تن م شددة السراجعددة هددي ليبيددا يعددا.ي بعددم السذددامي الجههريددة مددن ايش ددا  ددعل 
.قدددت كادداءة وخبددرة السحاسدددبين و ويذددابك ت. سددة الرقابددة ال اخليدددة لله دد ة االقترددادية محدددي السراجعددة ت وكددرلك 

السراجعين هي التعامدي مد  يكشهلهجيدا السعلهمدات لسعالجدة العسليدات واالهرداح عدن السعلهمدات هدي القدها م الساليدة 
 دا القهاع  والسبادئ الستعاري علي ا ت كسا يعا.ي الس شة ايزا من  عل دور .قابة السحاسدبين و السدراجعين 

ذي جي  وع  م االهتسام بدالتعليم الس شدي السددتسر لتحددين جدهدة اداء السراجد  الليبدي الليبيين هي يش يم الس شة بذ
يكشهلهجيددا ت باح ددداهة إلددد  عدد م وجدددهد جسعيدددات م شيدددة يدد عم الس شدددة والرقدددي ا ددا وي هيرهدددا باسدددتسرار ت كسدددا ان 

بذدددذي ال امدددي ت الس شدددة بحاجدددة إلددد  إ دددار متكامدددي لسعدددايير السراجعدددة يسذدددن االسترشددداد بدددو مدددن قبدددي السدددراجعين 
باح دداهة إلدد  االسددتخ ام غيددر الكددلء لمسدداليا الكسيددة العلسيددة كالسعايشددة واالجددراءات التحليليددة ال سدديسا خددالل 
العسددي السيدد ا.ي ت لددرا يهاجددو السددراجعين عدد دا مددن التحدد يات للتكيددل مدد  هددرا الت ددهرات الشايجددة عددن يكشهلهجيددا 

 اء م شة السراجعة السعلهمات وي تيرها عل  السرا ي السختلاة ألد

 و اشاءا  لسا سبل يسذن اياغة مذذلة ال راسة هي الدعال الر يدي التالي:

   ما هي تحجيات السخاجع الخارجي الميبي في تطؽيخ الشعػ السحاسبية في ظل تكشؽلؽجيا السعمؽمات؟  

 ابة علي ا:ولإلجابة عل  الدعال الر يدي لسذذلة ال راسة يم  رح األسئلة الارعية التالية لإلج

  ؟هي هشاك مذامي هي يش يم الس شة يح  من مداهسة السراج  الليبي هي ي هير الش م السحاسبية -1

 هي هشاك مذامي هي الت هيي العلسي والعسلي يح  من مداهسة السراج  الليبي هي ي هير الش م السحاسبية؟ -2

 أهسية الجراسة:

يلعبو السراجد  الليبدي هدي ي دهير الدش م السحاسدبية هدي ودي تسداليا يشب  تهسية ال راسة من تهسية ال ور الري     
يكشهلهجيا السعلهمات مثي التجارة االلكترو.ية والتي تابحذ إ  ى سسات عرر العهلسة التي يعيذ ا مجتسعدات 
االعسدددال اليدددهم ت والتدددي تلقدددذ ب الل دددا علددد  م شدددة السراجعدددة و التحددد يات التدددي يهاج  دددا الس شدددة هدددي ودددي ي بيدددل 

هلهجيدا السعلهمددات  األمدر الددري يدددتهجا ايخداذ االجددراءات السال سددة لسعالجت دا ت مسددا سدديذهن لدرلك تتددر هعددال يكش
عل  عسي مراجعي الحدابات ومدتخ مي التقارير السالية وهرا ا ورا يعدي إل  يع ي  تقدة السجتسد  بالس شدة  كسدا 

ولادذ ا.تبداا الج دات السش سدة للس شدة هدي ليبيدا ل دا يكسن تهسية ال راسة هي يبيان االهسية الشدبية ل را السذدذالت 
 وكرلك يق يم الحلهل ل را السذذالت 

 أهــــجاف الجراسة:

ي دد ي ال راسددة إلدد  يذددخيت و معرهددة التحدد يات التددي يهاج  ددا السراجدد  الليبددي عشدد  مددداهستو هددي ي ددهير الددش م 
يات الستعلقددة بالس شددة .اددد ا والسذددامي تو السحاسددبية لله دد ة االقترددادية محددي السراجعددة والتددي يتسثددي هددي التحدد 

 الرعه ات التي يتعلل بالت هيي العلسي والعسلي للسراج  الليبي  
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 مشهجية الجراسة:

ل دددرض يحقيدددل تهددد اي ال راسدددة  قدددام البا ددد  بكيبدددان بعدددم مشددداهي البحددد  العلسدددي ت مش دددا التددداريخي وذلدددك     
بكع اء هكرة عن اح ار الش ري وال راسات الدابقة ت والسش ي االستشبا ي لتح ي  محداور ادياغة تسدئلة ال راسدة 

 ويحليي البيا.ات واستخالص الشتا ي   ت واالستقرا ي الختبار األسئلة وكرلك السش ي الهااي ل راسة الحالة

  مجتسع وعيشة الجراسة: 

تما عيشة ال راسة ه دي  –يتكهن مجتس  ال راسة من جسي  مراجعي الحدابات هي البيئة الليبية بس يشة اش ازي     
 عيشة عذها ية ا يرة لكه. ا يذتسي عل  .ا  خراص السجتس  االالي التي يشتسي اليو  

 وطخق تحميمها:تجسيع البيانات 

لإلجابة عل  تسئلة ال راسة يم استخ ام استسارة االستبيان كهسيلة لجس  البيا.دات ومدن تدم يردشيا ا ويحليل دا      
 باستخ ام االساليا اال را ية السشاسبة ل را ال راسة ومن تم اياغة الشتا ي ) االستشتاجات العسلية ( 

 هيكمية الجراسة: 

 هق  يم يقديم ال راسة إل :لخ مة تغراض ال راسة     

 اح ار الش ري لل راسة   –السبح  األول        

 اح ار العسلي لل راسة  –السبح   الثا.ي        

 الشتا ي والتهايات  –السبح  الثال         

 . اإلطار الشعخي لمجراسة:0

  السخاجعة في بيئة تكشؽلؽجيا السعمؽمات: -0.0

  Audit in an Electronic Data Processingمفهؽم السخاجعة االلكتخونية:  - 0.0.0

بالرغم من ي ير ايئة عسي السراج  الخارجي من السعالجة الي وية ال  السعالجة االلكترو.ية هدكن تهد اي السراجعدة 
سدية وادهال إلد  الخارجية ي ي كسدا هدي تإال ان تسداليا السراجعدة واجراءاي دا هدي التدي يحتداج إلد  يعد يالت اسا

 يحقيل ته اي السراجعة 

ويقردددد  بالسراجعددددة االلكترو.يددددة " ا. ددددا عسليددددة ي بيددددل تي .ددددهن مددددن األ. سددددة باسددددتخ ام يكشهلهجيددددا السعلهمددددات   
(   كسا عره دا  338ت ص  2011لسداع ة السراج  هي عسلية التخ ي  والرقابة ويهتيل األعسال"  ) الذش ي ت 

" عسليدددة جسددد  ويقيددديم األدلدددة لتح يددد  مدددا إذا كدددان اسدددتخ ام . دددام   -لددد  ا. دددا( ع 175ت ص  2006) الددددهاح ت 
الحاسهب يداهم هي  ساية تاهل السعسددة و يعكد  سدالمة ايا.اي دا و يحقدل تهد اه ا بااعليدة و يددتخ م مهاردهدا 

 بذااءة " 

ة واختبددارات االلتدد ام  يدد  يددتم مراجعددة . ددم التذدد يي احلكترو.ددي للبيا.ددات السحاسددبية مددن خددالل السراجعددة السب  يدد
وتخيددرا  إجددراء االختبددارات التاردديلية ت ويدددتم إجددراء السراجعددة السب  يددة ب ددرض ه دددم يدد هل العسليددات خددالل الش دددام 
السحاسددبي ويح يدد  مدد ى اسددتخ ام التذدد يي احلكترو.ددي للبيا.ددات هددي الت بيقددات السحاسددبية وه ددم ال يذددي األساسددي 

 للرقابة ال اخلية  
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بدد ن مددئهلية السراجدد  حاد اء الددرتي الاشدي السحايدد  ال يت يدر يبعددا  لت يدر  ريقددة يذد يي البيا.ددات مسدا يددرى البا د   
السحاسبية  بسعش  تن السراج  يلت م بكيبان معايير السراجعة الستعاري علي دا سدهاء يدم يذد يي البيا.دات السحاسدبية 

لسحاسددبية إلكترو.يددا  هددي عدد م يددهاهر كددي مقهمددات يدد ويا   تو إلكترو.يددا  و السذددذلة الر يدددية عشدد  مراجعددة البيا.ددات ا
مدددار السراجعددة والتددي يتسثددي هددي السدددتش ات السعيدد ة للعسليددات الساليددة  والتددي قدد  ال يتددهاهر بذددذي كامددي هددي . ددم 
التذددد يي احلكترو.دددي الدددري يقدددهم علددد  إتبدددات وإل ددداء ويحددد ي  السلادددات دون وجدددهد تي دليدددي مدددادي ملسدددهس يعيددد  

وهددي مثددي هددرا األ ددهال ال يدددت ي  السراجدد  م ابقددة السدددتش ات مدد  مددا هدده مثبددذ بالدد هاير   دد وث هددرا الت ييددرات
مسدددا يتعدددرر عليدددو إجدددراء السراجعدددة الحددددااية اددد هاير اليهميدددة واألسدددتاذ و دددرلك ياقددد  السراجعدددة الحددددااية والسراجعدددة 

جدد  الخدارجي الليبدي بالسعرهددة السددتش ية تهسيت دا ويقدي االعتسدداد علي دا تمسدا يت لددا األمدر  درورة تن يت هدي السرا
وال رايددة ابيئددة يكشهلهجيددا السعلهمددات و ددكجراءات الرقابددة ال اخليددة و األسدداليا السختلاددة للسراجعددة هددي وددي التذدد يي 
احلكترو.ي للبيا.ات ت كسا تن السااهيم األساسية للسراجعة سهاء هيسا يتعلل بسعدايير السراجعدة الستعداري علي دا تو 

ك الس شددددي تو السدددددئهلية القا.ه.يددددة للسراجدددد  ال يختلددددل اشهعيددددة يذدددد يي البيا.ددددات وإ.سددددا يذسددددن تداب وقهاعدددد  الدددددله 
 االختالي هي  رل وإجراءات السراجعة 

 ي  اهتسذ ال يئات والسش سات الس شية ال ولية اتههير األس  واحرشادات الستعلقة بالسراجعة هي وي يكشهلهجيا 
اسددبين والددري تادد ر مجسهعددة مددن السعددايير و يا.ددات التدد قيل ال وليددةت السعلهمددات وخرهاددا االيحدداد الدد ولي للسح

( والسعيدار  1009بعز ا متعلدل مباشدرة بالسراجعدة هدي ودي يكشهلهجيدا السعلهمدات كبيدان السراجعدة الد ولي رقدم ) 
( والدددبعم األخدددر غيدددر مباشدددر يتزدددسن احشدددارة إلددد  مه دددهن مراجعدددة يكشهلهجيدددا  401الددد ولي للسراجعدددة رقدددم ) 

 (  402( والسعيار ال ولي للسراجعة )  1008( ورقم )  1002لهمات كبيان السراجعة ال ولي رقم  ) السع

وعددالوة علدد  مدددا سددبل يتهجدددا علدد  السراجدد  و هدددي وددي يكشهلهجيدددا السعلهمددات هحددت و يقيددديم . ددام الرقابدددة    
 ( 2ت ص 2009دوك ت ال اخلية الري هي االساس يح د . ال مراجعتو والتي يذسي العشاار التالية: ) سر 

 هحت و مراجعة . ام إدخال البيا.ات السالية للحاسا االلي  -1

  هحت و مراجعة عسلية معالجة البيا.ات بالحاسهب  -2

 هحت و مراجعة الشتا ي  -3

 

 صفات السخاجع الخارجي في ظل تكشؽلؽجيا السعمؽمات:  -1.0

لتكيل م  ايئة يكشهلهجيدا السعلهمدات لكدي يقدهم بعسليدة من اهم الراات الهاجا يهاهرها هي السراج  من تجي ا   
 (  167ت ص  2009السراجعة عل  تمسي وجو يتسثي هي االيي: ) الحدان ت 

 يستلك الركاء العالي والعها ل السدتقرة الشا جة   -1

 الرغبة هي الت هر و الق رة عل  التعلم و الدرية التامة  -2

 االخرين واالقشان الق رة عل  الشقاش بسه هعية م   -3

 الق رة عل  االيرال الجي  والتعامي م  االخرين  -4

 اللباقة و الت ريا و الهعي االجتساعي  -5
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القددد رة علددد  التعامدددي مددد  يكشهلهجيدددا السعلهمدددات )  ددددا رتي البا ددد  ( بذدددذي معهدددي ت والددددرعة هدددي  -6
 استيعاب الت هرات الج ي ة ويكييا ا م  م شة السراجعة 

 العشاصخ الؽاجب مخاعاتها عشج تشفيح عسمية السخاجعة في ظل تكشؽلؽجيا السعمؽمات:  -2.0

 (  226ت ص  2008ويتسثي هرا العشاار هيسا يلي: ) القبا.ي ت   

 يح ي  ته اي عسلية مراجعة . م التذ يي االلكترو.ي و العهامي الهاجا يقديس ا   -1

 األساسية هي كي . ام ج  ي  يح ي  العشاار األساسية التي يعدي األ.ذ ة -2

 يقييم مدتهى درجة الثقة هي كي ج ء  -3

 الكفاءة السهشية لمسخاجع الخارجي في ظل تكشؽلؽجيا السعمؽمات :  -3.0

ق  يذهن من الزروري استعا.ة الذركة بستخررين هي مراجعة عسليات التذد يي احلكترو.دي للبيا.دات   
الستعلقة اش م التذ يي السباشرة هزال عن الخ ر السرا ا اتلدل  الكبيرة السالية خااة هي وي التعقي ات
 وي مير السلاات تتشاء االختبار  

و  دسا للج ل  هل الس ارة الاشية الس لهب يههرها ل ى السراج  الخارجي هق  توا  مجس  السحاسبين     
التاليددة:) ل ياددة هرجددا.ي ت  علدد  تن يتددههر كحدد  تد.دد  لدد ى السراجدد  الخددارجي الكادداءات القددا.ه.يين األمريذددي

2016  ) 

 السعرهة األساسية لش م الحاسهب ومذه.اي ا وووا ا ا وامذا.ياي ا التذ يلية   -1

السق رة عل  الترسيم وإ.ذاء خرا   لت هل . دم الحاسدهب ويحليل دا للتعدري علد  مدها ن القدهة والزدعل هدي  -2
 الش م    هرا

يددددس  لدددو بذتابدددة ادددرامي بددددي ة واحلسدددام ب سددداليا السراجعدددة هدددي ايئدددة الخبدددرة العامدددة ال دددات البرمجدددة والتدددي  -3
 الحاسهب 

 أساليب السخاجعة في ظل السعالجة اآللية لمبيانات السحاسبية: -4.0

ي  ي السراج  عش  مراجعة الحدابات السع ة إلكترو.يا إل  يجسي  تدلة وقرا ن إتبات يسذشدو مدن إاد اء رتي هشدي   
 عن م ى

 الساليةت وم ى اياال  ريقة إع ادها م  السبادئ السحاسبية الستعاري علي ا  ع الة القها م

ومدددن تشددد ر تسددداليا وإجدددراءات السراجعدددة التدددي يتبع دددا السراجددد  لتجسيددد  األدلدددة والقدددرا ن هدددي ودددي اسدددتخ ام الدددش م 
 (  2016احلكترو.ية لسعالجة البيا.ات السحاسبية ما يلي: ) ل ياة هرجا.ي ت ت 

  Auditing Around the Computerالسخاجعة حؽل الحاسؽب.   أسمؽب  -0.4.0

يقدددهم السراجددد  بسراجعدددة السددد خالت والسخرجدددات هقددد ت دون الش دددر إلددد  مدددا يجدددري داخدددي الحاسدددهب مدددن  
وإجراءات يشاير هرا األسلهب يذدبو إلد   د  كبيدر احجدراءات التدي يتبد  عشد  ي بيدل  عسليات يذ يي للبيا.ات
السع ة وهقا للش م التقلي ية  و لت بيل هدرا األسدلهب يختدار السراجد  عيشدة  الحداباتإجراءات السراجعة عل  
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مددن العسليددات ويتتبع ددا ااتدد ءا مددن السدددتش ات األوليددة  تدد  ا.ت اءهددا هددي القددها م الساليددة ويقددارن الشتددا ي التددي 
 يهاي إلي ا م  الشتا ي الس بهعة السدتخرجة من الحاسا 

 Auditing Through the Computer خالل الحاسؽب.  أساليب السخاجعة مؼ -0.4.0

يتلخت هرا األسلهب هي قيام السراج  باحت واختبدار عسليدة يذد يي البيا.دات داخدي الحاسدهب باح داهة إلد    
 الت م  من

احة الس خالت والسخرجات ت ه را األسلهب ال يتجاهي وجهد الحاسهب اي ي خرا بعين االعتبار ويدتخ مو هي 
 عسلية

السراجعة ت عل  عذ  تسدلهب السراجعدة  دهل الحاسدات ويركد  علد  مد ى االلتد ام بالبر.دامي السعدين وهده األمدر 
 الري يت لا

 من السراج  ق را مشاسبا من السعرهة بالحاسهب و. م التذ يي احلكترو.ي للبيا.ات ويرسيم البرامي واستخ ام ا 

   Auditing With the Computerأسمؽب السخاجعة باستخجام الحاسؽب.  -1.4.0

يقر  بالسراجعة باستخ ام الحاسهب تن الحاسهب و رامجو تداة من تدوات السراجعةت وال  ي مش ا التحقل من    
 ( 194ت ص 2006دقة عسليات معالجة البيا.ات ومن وجهد تساليا الرقابة الالزمة ل ا  ) الدهاح تد ت 

 (195ت ص  2006السراجعة ما يلي: ) الدهاح ب تومن تهم األسباب الستخ ام الحاسهب هي عسلية 

   الت هر السدتسر هي . م السعلهمات السحاسبية االلكترو.ية؛1

   يههير الهقذ السدت رل هي تداء ووياة السراجعة 2

 تحــــجيات مهشة السخاجعة الخارجية :  -5.0

سراجعدة  والتدي يتعلدل اتردسيم الدش م ت.ذ ت الت هرات هي يقشية السعلهمات يح يات  خسة تمام مسارسي م شة ال
السحاسبية وي هير . م الرقابة ال اخلية ا  ي  سان الكااءة وهعالية الش ام السحاسبي  األمر الري تاب  علد  
السراج  الخارجي مدعولية ي هيي .ادو للتعامي م  هدرا الدش م الست دهرة ت  يد  اد ت السع د  األمريذدي للسحاسدبين 

( اتقددد يم خ مدددة ج يددد ة للسحاسدددبين يتسثدددي هدددي ي ويددد هم ابدددرامي مت دددهرة يددددت  ي  AICPA , 2001القدددا.ه.ين )
يسذيش م من التحقل من م ى امذا.ية االعتساد والثقة عل  الش م السعلهمات السحاسبية التي يددتش  الد  يكشهلهجيدا 

ة وهعاليدددة . دددم السعلهمدددات تمسدددا و دددرت خددد مات ج يددد ة للاحدددت يقدددهم ا دددا السراجددد  الخدددارجي لتقريدددر مددد ى كاددداء
 السعلهمات السحاسبية وامذا.ية االعتساد عل  مهتهقيت ا  

 التحجيات الستعمقة بالسهشة نفدها: -0.2.0

يسذددن القددهل ان م شددة السراجعددة هددي ليبيددا و الدده ن العر ددي بردداة عامددة زاد االهتسددام ا ددا هددي العقددهد الثالتددة    
اقترددادية و اجتساعيددة متدددارعة يسثلددذ بك.ذدداء الذددركات االخيددرة وذلددك لسددا شدد  يو الددبالد العر يددة مددن ي ددهرات 

) درغــام و السددداهسة ومددا راهق ددا مددن ا.ارددال للسلكيددة عددن احدارة مسددا ادى ذلددك الدد  االهتسددام اتش دديم الس شددة   
إال ان هددرا االهتسددام لددم يذددن بالقدد ر الكدداهي للش ددهض بالس شددة و يبعددا لددرلك .جدد  تن  ( 25  ص  0226مطيــخ   

جعدددة االجشبيدددة مازالدددذ يددددي ر علددد  الجددد ء األمبدددر مدددن سدددهل السراجعدددة الخارجيدددة العر يدددة  كسدددا تن شدددركات السرا
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السراجعددة هددي ليبيددا يعددا.ي مددن .قددت شدد ي  لسددراجعين مددعهلين للس شددة ت ويدد .ي الش ددرة االجتساعيددة للس شددة  يدد  ال 
.ية مسا ي عه القهل إل  تن الس شدة يعامي كس شة مدتقلة ل ا كيا. ا الخاص ا ا و إ.سا كس شة يسلي ا اعتبارات قا.ه 

 هي ليبيا ما زالذ ياتقر ال  روح مهامبة الت هر الدري  هي العالم 

و اسددتقراء واقدد  السسارسددات السحاسددبية هددي ليبيددا يتزدد  لشددا القرددهر هددي هددرا الجا.ددا مددن عدد ة زوايددا تارزهددا     
سبدادئ السحاسدبية ت هادي دراسدة قدام ا دا مجسهعة من ال راسات التدي يبحد  هدي مد ى يدهاهر و ي بيدل السعدايير وال

) الـجروي    الاـالي   هريل من مرك  البحدهث االقتردادية وذلدك بحردر  و يقيديم السبدادئ السحاسدبية هدي ليبيدا 
 يم التهاي إل  مجسهعة من الشتا ي تهس ا:(  0  ص  0224

 دددرل السحاسدددبية االخدددتالي الها ددد  ادددين الذدددركات الستساتلدددة بخردددهص ي بيدددل السبدددادئ والقهاعددد  وال -
الستبعة ت و يعهد ذلك إل  ع م يههر إ ار ومعايير محاسدبية معتسد ة ا درا القهاعد  وال درل واحجدراءات 

 هي ليبيا ت ومن تم زيادة اعه ة إجراء السقار.ات ايش ا 

 تن غالبيددة الذددركات ال يراعددي السقهمددات األساسددية للتقددارير الساليددة الجيدد ة عشدد  اعدد ادها ل ددرا التقددارير ت -
األمدر الدري يدعدي الد  يد .ي االهتسدام بالبيا.ددات السحاسدبية السشذدهرة و ي خيرهدا و التدالي عد م االسددتاادة 

 مش ا هي ايخاذ القرارات االقترادية الرشي ة 

وقدد  او ددرت دراسددة ) العر ددي والدد رويك ( والتددي كا.ددذ  ددهل مدد ى مالءمددة تسدداليا التقيدديم السحاسددبي  -
اق  الليبي ت الع ي  من السذدامي بخردهص سدالمة السبدادئ والقهاعد  للسذروعات السعرو ة للتسليك لله 

السحاسددددبية الستبعددددة هددددي إجددددراء التدددددهيات السحاسددددبية ت وخااددددة هيسددددا يتعلددددل بالسعالجددددات السحاسددددبية 
للسخرردددات و السخدددد ون الدددددلعي وقدددد  ترجددد  البا ثددددان هددددرا السذددددامي إلددد  غيدددداب السبددددادئ والقهاعدددد  

 (. 6  ص  0221العخبي و الجروي     )يا  السحاسبية الستعاري علي ا محل

تما هيسا يتعلل بدالهاق  الحدالي لس شدة السراجعدة هدي ليبيدا هدكن البا د  باعتبدارا مد اول ل درا الس شدة ) محاسدا      
ومراجدد  قددا.ه.ي (  يددرى قرددهرا هددي هددرا الس شددة مددن  يدد  عدد م وجددهد مجسهعددة متكاملددة مددن السعددايير والقهاعدد  

ك الس شدددي يرشددد  الس شدددة والتدددي وجددد ت هدددي مدددهاد مبعثدددرة هدددي القدددها.ين ذات العالقدددة بالس شدددة السل مدددة يداب الددددله 
 والخاص اتش يم م شة السحاسبة والسراجعة وال حتو التشايرية  1973لدشة  116باح اهة إل  قرهر قا.هن رقم 

 دور السشعسات السهشية في تطؽيخ السهشة : -0.0.2.0

اسبين والسراجعين الليبيين ت .ج  ان هرا الشقابة ومشدر .ذد ي ا برد ور القدا.هن رقدم بالش ر ال  واق  .قابة السح    
بذدد ن يش ديم م شددة السحاسدبة والسراجعددة ت قدد  ا.حردر دورهددا هدي مددش  يدراخيت م اولددة الس شددة  1973لددشة  116

قهاعدد  الدددلهك ولددم يتعدد اها الدد  القيددام باأل.ذدد ة االخددرى التددي مددن شدد . ا الرهدد  مددن مدددتهى الس شددة ت مثددي و دد  
الس شددي للسددراجعين و ذلددك علدد  الددرغم مددن تن القددا.هن السذددار اليددو وال حتددو التشايريددة قدد  خددهل الشقابددة القيددام ا ددرا 

 الس ام 

السش سدددة تو الجسعيدددة الس شيدددة علددد  ت. دددا يش ددديم مدددن السسارسدددين للس شدددة  Robert K.Merton يدد  عدددري    
الشددددبية لبعزددد م الدددبعم ت ويسذدددن مدددن خاللدددو القيدددام ادددبعم يسذدددش م مدددن خاللدددو الحذدددم علددد  الكاددداءة الس شيدددة 

.) الهوا ل االجتساعية التدي ال يسذدن للسسارسدين القيدام ا دا إذا كدان كدي مدش م يعسدي برداة مددتقلة عدن ايخدرين
  ( 02  ص  0771الحيب   
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 مة مجتس  الس شة " يلك الجسعيات التي يقهم عل  خ -كسا يم يعريف الجسعيات الس شية للسراجعة عل  ا. ا     
الها دد         و اادد ار الشذددرات ال وريددة و إقامدددة الشدد وات العلسيددة و يقددهم علددد  يشسيددة م ددارات السددراجعين مدددن 
) خالل جلا كي ج ي  هدي الس شدة كسدا يعسدي علد  يقد يم العدهن للس شيدين و  سدايت م يجداا تيدة ت دراي خارجيدة " 

 (. 12  ص 0226الجعافخة   

ت ت.ددو ال يسذددن الحدد ي  عددن وجددهد   (000  ص 0221.) امــال   ويددرى البددا ثهن هددي مجددال الس شددة الحددرة     
م شددة إال إذا ا.ددت م السسارسددهن ل ددا هددي جسعيددات تو مش سددات م شيددة مدد  يددههر الرغبددة لدد ى تعزددا  ا هددي التعدداون 

 معا  من خالل هرا السش سة الس شية  

هاجو ع ة يح يات م شية  دا رتي البا   يتعلل اتش يم الس شة ويحد  مدن ولرلك هكن السراج  الخارجي سي ي ي
 ي هيرا لسدتهى ال يدت ي  مدايرة يكشهلهجيا السعلهمات الح يثة والستسثلة هي االيي:  

عد م وجددهد يش دديم م شدي هاعددي يشتسددي اليدو السراجدد  ويعسددي علد  ي ددهير الس شددة بسدا يتساشدد  مدد  مدددتهى  -1
   يكشهلهجيا السعلهمات 

عدد م وجددهد قهاعدد  للدددلهك الس شددي وا ددحة يلدد م السددراجعين بذددري الس شددة ويحدد  مددن التدددتر علدد  السقرددرين  -2
 مش م 

عدد م وجددهد قددها.ين يعدد ز الس شددة هدددي البيئددة الليبيددة و يزددسن  ريددة عسدددي الس شددة و ريددة التعبيددر عددن الدددرتي  -3
 الس شي الرري  

والسعسددددات التعليسيدددة هدددي الدددبالد ب دددرض رهددد  الكاددداءة الس شيدددة عددد م وجدددهد يهاادددي ادددين التش يسدددات الس شيدددة  -4
 للسراج  

عدد م وجددهد اددرامي لتعلدديم ويدد ريا السددراجعين وقيدداس تدا  ددم بعدد   رددهل السددراجعين علدد   ددل مسارسددة  -5
 الس شة بسا يزسن ي هيل م للعسي بذااءة م شية عالية يتهاهل م  الت هرات الح يثة 

يعتبدددر  جدددر األسددداس هدددي ي دددهير السراجددد  ت لكه. دددا يزددد  البدددرامي والدياسدددات  كسدددا تن السش سدددات الس شيدددة    
الس شية الست هرة للس شة والتي ال يسذن للسراج  الحرهل علي ا من تي مر ر اخر تمسا يعتبر ايذ الخبرة الري 

 يراغ هيو القها.ين التي يعسي عل  يش يم الس شة وال هان عن مرال  وشري الس شة 

 قخار السؤسدي:االست -0.0.2.0

ال شددك تن االسددتقرار السعسدددي يخلددل السشدداخ السال ددم لت ددهير اي سياسددة و ي بيق ددا والتعدد يي هي ددا لتددتالءم       
مدددد  مت لبددددات الهاقدددد  الس شددددي ت و إن ا.عدددد ام االسددددتقرار السعسدددددي ال يع ددددي الاراددددة لسثددددي هددددرا الت دددددهير تو 

 االستسرارية هي الت بيل 

من الس ن هكن ي هرهدا رهدين باالسدتقرار السعسددي للسش سدات ذات العالقدة ت و دالش ر وم شة السراجعة ك يرها    
الدد  الهاقدد  الليبددي .جدد  ان الدياسددات العامددة السددعترة هددي ي ددهير م شددة السراجعددة قدد  يدد ترت إلدد   دد  كبيددر بعدد م 

اسدتو تن هشداك الع يد  االستقرار احداري وال يئات ذات العالقة ا را الس شة   ي  وج  ) الس ير ي ( من خالل در 
مددن الت يددرات التددي جددرت هددي تما.ددة الساليددة سددابقا والتددي كا.ددذ الج ددة الر يدددية السشددهط ا ددا االشددراي علدد  م شددة 
السحاسددبة والسراجعددة هددي ليبيددا ت  يدد  يخزدد  مددن الشا يددة القا.ه.يددة .قابددة السحاسددبين والسددراجعين ألشددراي هددرا 
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 ي  خالل هترة ال راسدة  يد  الدد عد د  داالت الد مي و اعدادة التددسية األما.ة وكرلك تما.ة االقتراد وتما.ة التخ
 الة مسا يعشي ا.ع ام االسدتقرار السعسددي األمدر الدري ا.عذد  سدلبا علد  يش ديم وي دهير السراجعدة هدي ليبيدا  13

 (. 24  ص  0222) السايخبي   لسهامبة الت هرات الح يثة هي الس شة  

 سحاسبية:تطؽيخ نعػ السعمؽمات ال -1.0.2.0

( ت و هدي  6  ص  0224) الـجروي  و الاـالي  من خالل البح  هدي ي دهير . دم السعلهمدات السحاسدبية      
وي تهرة يكشهلهجيا السعلهمات وااليراالت يسذن تن .دتخلت هر دية ماادهدا ان يبشدي . دام مت دهر للسعلهمدات 

سات السحاسبية الج ي ة عل  السدتخ مين السحاسبية هي الذركة محي السراجعة من ش .و ان يارض بعم السسار 
 و الري سيذهن لو تتر ايجااي عل  ي هير م شة السراجعة 

 مدتخجمؽ السعمؽمات السحاسبية: -2.0.2.0

يعتبر ال لا عل  السعلهمات السحاسبية و بيعة و.هعية مدتخ مي هدرا السعلهمدات األتدر الكبيدر هدي ي دهير     
 شة السراجعة ي هرت .تيجة الستجابة التهقعات وال لبات الخارجية سهاء كا.دذ م شة السراجعة وياريخيا تبذ تن م

هدددرا التهقعدددات وال لبدددات .ايجدددة عدددن ي يدددرات اقتردددادية واجتساعيدددة وسياسدددية او .تيجدددة لحددد وث تزمدددات وكدددهارث 
  (.3  ص  0223) قاسػ  اقترادية 

السا ية علد  الج دات العامدة مثدي األج د ة وهي ليبيا اقترر ال لا عل  السعلهمات السحاسبية خالل العقهد    
الرقااية و مرلحة الزرا ا و التي ي لا هي العادة معلهمات ألغراض الرقابة والستابعة ت اما السراري كج ة 
ا تسا.ية ه ي كا.ذ وال زالذ ال يعهل كثيرا عل  السعلهمات السحاسبية الهاردة هي القها م السالية السشذهرة هدي مدش  

 يدد  يعتسدد  هددي  ال الددا علدد  الزددسا.ات الذخرددية و الساديددة ت األمددر الددري ا.عذدد  علدد  الس شددة اال تسددان ت 
و.تيجة لرلك .قهل  بذذي سلبي ت لاق ان ج ات  اغ ة عل  الس شة من  ي  ي هيرها وي هير التقارير السالية 

ة وال إلددد  ي دددهير م شدددة إذا لدددم يذدددن هشددداك  اجدددة للسعلهمدددات الساليدددة هلدددي  هشددداك  اجدددة لت دددهير التقدددارير الساليددد
 السراجعة هي األاي 

 تحجيات التأهيل العمسي والعسمي: -0.2.0

ال شددك تن مدددعولية اعدد اد محاسددبين مددعهلين بالس ددارات الس شيددة الس له ددة يقدد  علدد  عددايل عدد د مددن الج ددات ومددن      
 دددهرة  يركددد  علددد  ي ويددد  تادددرز هدددرا ج دددات السعسددددات التعلددديم السحاسدددبي توذلدددك اتبشدددي سياسدددات وتسددداليا يعليسيدددة مت

ال الدددا الجدددامعي الس دددارات الس شيدددة الالزمدددة ويشسيدددة التاكيدددر التحليلدددي واالاتكددداري ل يدددو وكدددرلك غيددداب التعلددديم الس شدددي 
السدددتسر و عدد م التعدداون و التشددديل اددين الس شددة و التعلدديم السحاسددبي و االهتقددار الدد  جدددم م شددي قددهي و هعددال يرسددم و 

 شة تدى ا ون شك الد  يد .ي مددتهى جدهدة الس شدة و القدا سين علي دا مسدا ادى الد  عد م يه   مش جية و سلهكيات الس
 استجابة الس شة لتكشهلهجيا السعلهمات و و هر التح يات امام السراج  لسدايرة اساليا يكشهلهجيا السعلهمات  

ال يعهددي ال الددا الجددامعي   ( 56  ص  0205) الفيتـــــؽري   إن األسددلهب التقليدد ي الستبدد   اليددا هددي ليبيددا     
بالق ر الس لهب ليسارس م شة السحاسبة باقت ار تمسدا تن هرا األسلهب ال ي خر هي اعتبارا ما هم شان  د يثا هدي 

تي الس ددارات التددي يددتم  - Transferable Skills –األوسدداط التعليسيددة ال وليددة يدددس  الس ددددددددارات القاالددة للشقددي 
تعليسدددية ت يسذدددددددن تن يادددي  مذتدددب ا عشدد  ا.تقالددو إلدد  مر لددة العسدديت و ددرلك هددكن جددهدة ي هيرهددا خددالل السرا ددي ال

 التعليم السحاسبي يلعا دور هام هي ي هير الس شة 
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إن هرا القرهر هي الت هيي العلسي والعسلي راج  الد  قردهر البر.دامي التعليسدي السحاسدبي بال رجدة األولد       
ــجروي  ا  مسددا تتددر ذلددك سددلبا علدد  ي ددهير الس شددة يكشهلهجيددا ت وهددرا الهاقدد  هددي ي هيددي خددريجين مددعهلين جيدد  ) ال

(  يستدد  الددد  معسدددات الق دددان العددام  يدد  يذدددير يقددارير متابعددة يشايدددر السي ا.يددة العامدددة  3ص 0224والاــالي   
و الس ر ددة لل ولددة إلدد  تن ت دد  السذددامي التددي يهاجددو ي بيددل السحاسددبة الحذهميددة هدده عدد م يددههر العشااددر السعهلددة 

 بذذي جي  

وا اهة لسا سبل .جد  تن البر.دامي التعليسدي السحاسدبي هدي ليبيدا يذده و القردهر ت مسدا يعشدي عد م القد رة هدي     
ايجدداد السراجدد  الددري يعسددي علدد  يددههير الثقددة والسردد اقية هددي السعلهمددات السشذددهرة وا.عدد م السحلددي السددالي الكددلء 

ات السشذدددهرة ت ألن مخرجدددات البر.دددامي التعليسدددي الليبدددي لدددم يذدددن هدددي الدددري سياددددر لشدددا تبعددداد وخلايدددات السعلهمددد
  السدتهى الري يداهم هي ي هير هرا الس شة هي وي يكشهلهجيا السعلهمات    

 تحجيات الشذخ االلكتخوني: -1.2.0

شسده الست ايد  هدي يعتبر التح ي االمبر لس شة السراجعة عالسيا  ومحليا  ) الشذر االلكترو.ي ( للبيا.دات السحاسدبية وال
سددهل التجددارة االلكترو.يددة واسددتجابة الع يدد  مددن الذددركات بسختلددل تشددذال ا ابشدداء مهاقدد  ل ددا علدد  شددبذة اال.تر.ددذ 
واستخ ام ا هي التجارة  االلكترو.ية تم االعتساد عل  اال.تر.يذ ) الذبذة العالسية للسعلهمدات ( هدي .ذدر التقدارير 

( الد  ان ل دة  AICPAالتدي قد م ا مع د  السحاسدبين القدا.ه.ين االمريذدي ) السالية هزال  عن االشارة الردريحة 
التقرير السالي علد  اال.تر.دذ ستردب  الل دة الرقسيدة لمعسدال ه دي يسثدي ا دار سديسذن مدن تعد اد و.ذدر التقدارير 

يحدد يا  ( والددري تعتبرهددا الكثيددرين  Burnett.et al , 2006 ,P17ا ددرا الل ددة مددن عسليددات التبددادل السعيستددة ) 
  قيقيا  امام السحاسبين والسراجعين الخارجيين 

( با.و " قيام اله  ة االقتردادية  5ت ص  2010ويقر  بالشذر االلكترو.ي  دا ما عرهو ) الدقا و مخرون ت  
بك.ذاء مهق  الكترو.ي ل ا عل  الذدبذات ال وليدة للسعلهمدات ا د ي الشذدر الددري  و الادهري لسعلهماي دا الساليدة و 

  السالية وذلك عل  ق اعات واسعة "  غير

 ي  ا تت الع ي  من الذركات هي العالم اليهم هي وي يكشهلهجيا السعلهمات اشذر قها س ا السالية واالهراح     
عددددن معلهماي ددددا الساليددددة خددددالل شددددبذو األ.تر.ددددذ ) االهردددداح االلكترو.ددددي ( ت إال ان .تيجددددة لددددرلك و ددددرت بعددددم 

 مات السشذهرة و امن هرا السعلهمات وم ى مدعولية السراج  الخارجي عش ا السذامي  هل مر اقية السعله 

( التدي و درت .تيجدة للشذدر احلكترو.دي للسعلهمدات الساليدة عبدر  20ت ص  2011ومن اهم السذدامي ) القرالدة ت 
ح األ.تر.دذ  ددهل مردد اقية القددها م الساليددة و تمددن السعلهمددات السشذدهرة هددي دخددهل بعددم االشددخاص غيددر السرددر 

ل ددم و العبدد  بالسعلهمددات السشذددهرة و ي ييددر مزددسهن التقددارير او القددها م الساليددة لرددال  ال يددر ت كسددا تن هشدداك 
بعم الذركات يقهم اشذر معلهمات مالية غير خا عة لاحت السراجد  وغيدر معد ة وهدل السعدايير السحاسدبية ت 

خدا   لله د  السدالي بالذدركة .تيجدة عد م وق  يقدهم ايزدا بعدرض يقدارير ملخردة قد  يدعدي بالقدارئ إلد  الا دم ال
قراءيو لتااايي البيا.ات السالية  ولرلك .ج  السراج  الخارجي ق  يتم اختراقو الكترو.يا ولدن يكدهن هشداك اي ج دة 

 ي عسو ويعسي عل   سايتو هي البيئة الليبية من هرا االخترال الري ق  يجرا ال  عهاقا وخيسة 

لسذامي يجعي السراجد  الليبدي ال يددت ي  السدداهسة هدي ي دهير الدش م السحاسدبية وعالوة لسا سبل ت تن كي هرا ا
هددي وددي يكشهلهجيددا السعلهمددات لسددا ل ددا مددن مخدداوي ومخددا ر علدد  سددسعتو الس شيددة ت  بحذددم ت.ددو ال يهجدد  مش سددة 
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م شيدددة ي عسدددو ويحسيدددو مدددن هدددرا السخدددا ر التدددي قددد  يتعدددرض ل دددا مدددن خدددالل االختراقدددات ال يدددر رسدددسية للسهاقددد  
احلكترو.ية  كسا ت.و لي  ل يو األهل العلسي و العسلي الهاس  هي يكشهلهجيا السعلهمات لكي يدت ي  التعامدي مد  

 مي الخيارات ومهاج ة مخا ر يكشهلهجيا السعلهمات 

 السبحث الثاني : اإلطار العسمي.. -0

ي  ي ال راسة السي ا.ية إل  قياس ماهية التح يات التي يهاج  ا السراجد  الخدارجي الليبدي هدي ي دهير الدش م      
السحاسددبية هددي وددي يكشهلهجيددا السعلهمددات ت مددن خددالل تدوات التحليددي اح رددا ي الهادداي  و ددالش ر إلدد   بيعددة 

السش ي الهااي التحليلي إذ قام بداال الن علد  ال راسة  واأله اي التي سعذ لتحقيق ا  هكن البا   اعتس  عل  
ال راسددات السختلاددة هددي مجددال ي ددهير الددش م  هددي وددي يكشهلهجيددا السعلهمددات تمسددا اسددتخ م السددش ي التحليلددي هددي 
يحليي االستبيان الري جرى يرسيسو كجا.ا من ال راسة السي ا.ية  ي  يم التعري عل  ماهيدة يحد يات السراجد  

 يح  من مداهستو هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات  الخارجي الليبي التي

 مجتسع و عيشة الجراسة: – 0-0

اشتسي مجتس  هرا ال راسة من السراجعين الخارجيين الليبيين السذت لين هق  هي م يشدة اش دازي  ولعد م قد رة .قابدة 
السجتسدد  الخا دد  لل راسددة ت ايجددو البا دد  الدد  إدارة السحاسددبين والسددراجعين الليبيددين بس يشددة اش ددازي يددههير عدد د 

مراجدد  مذددت ي ت وذلددك مددن واقدد  ملادداي م الزددريبية الساته ددة هددي  371 ددرا ا اش ددازي  يدد  كددان عدد دهم البددالد 
 قدم  ريبة الس ن الحرة عن  ريل ر ي  القدم هي إدارة الزرا ا بس يشة اش ازي 

( ت والتددي تو ددر   Krejcie and Morgan,1970يدددس  ) تمددا العيشددة هقدد  يددم يح يدد ها عددن  ريددل جدد ول    
( مراجد  خدارجي مذدت ي ت  يد  وزعدذ االسدتبا.ة علد  عيشدة ال راسدة إال تن البا د   189 جم العيشة ليذدهن ) 

% مددن اجسددالي عدد د االسددتبا.ات السهزعددة علدد  عيشددة ال راسددة ت وجسيع ددا 69اسددتبا.ة تي مددا .دددبتو  131اسددتلم 
 و لمسل الذ ي  لم يذن بكمذان البا   استرداد البقية لع م يعاون بعم تهراد العيشة  ما.ذ االحة لل راسة ت

 ( االستبانات السؽزعة و السدتمسة و الخاضعة لمتحميل0-0-0ججول )

االســـتبانات السؽزعـــة عمـــ   االستبـــانـــــات
 العيشة

االســــــتبانات السدــــــتمسة والخاضــــــعة 
 لمتحميل

 010 067 العــــــــجد
 %47 %022 الشدبة السئؽية

( مقيداس ليذدرت  Five Point Likertمسدا يدم يح يد  الستهسد  الحددااي السدرج  بد وزان  د دت اعتسدادا  علد  ) 
 ذي األبعاد الخس  لتح ي  درجة األهسية الشدبية لكي اش  عل  الشحه التالي:

( الستؽسط الحدابي السخجح لسقياس ليكخت 0-0-0ججول)   

 مشخفزة ججا مشخفزة متؽسطة عالية عالية ججا   درجات السؽافـقة
 0 0 1 2 3 الؽزن الشدبــــي
 %02 %22 %42 %62 %022 الؽزن السئــــؽي 
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 : صجق وثبات أداة القياس: 0-0

 Alphaمدددن خدددالل اسدددتخ ام اختبدددار كدددرو .بددداخ تلادددا  Reliability Testيدددم اختبدددار درجدددة السرددد اقية     

Cronbach  من تجي الحذم عل  ا ل وتبات تداة القياس ) استسارة االستبيان ( السددتخ مة هدي ال راسدة وذلدك
من خالل قياس درجدة االعتساديدة علد  تسدئلة االسدتبا.ة  يد  ال دذ درجدة اعتساديدة هدرا االسدتبا.ة  ددا معيدار 

الشدددبة السقبهلدة لتعسدديم .تددا ي  % ( وهددي .ددبة جيدد ة العتسدداد .تدا ي هددرا ال راسدة ت إذ تن90.82مدرو .بدداخ تلادا ) 
 (.Malhotra,2004)% 60مثي هرا ال راسات هي 

 األساليب االحرائية السدتخجمة لتحميل بيانات الجراسة : -0-1

يعرض هدرا السبحد  التحليدي الهاداي للبيا.دات التدي يدم يجسيع دا مدن خدالل اسدتسارة االسدتبيان للهادهل إلد      
 ولة ايا.ات ال راسة لد هلة يحليل ا إ را يا  من خدالل السقدايي  اح ردا ية .تا ي ال راسة   ي  يم يرشيل وج

 السشاسبة و التي يتسثي هي:

 : Descriptive Statisticsاإلحراء الؽصفي  -0.1.0

 ول رض يحليي البيا.ات واايا يم استخ ام األساليا اح را ية الهااية مثي:   

للتعري عل  خرا ت عيشة ال راسدة مدن  يد  عد د  Percentية  والتكرارات الشدب Frequencyالتكرارات  -1
السذدداركين والسعهددي العلسددي و الس شددي ت  والخبددرة العسليددة ت تمددا بالشدددبة للتكددرارات الشدددبية هددتم اسددتخ ام ا لبيددان 

 تهسية الشدبة السئهية لكي هئة من الائات إل  السجسهن الكلي 

عددري علدد  تهسيددة كددي اشدد  مددن اشددهد الست يددرات بالشدددبة للهسدد  ت ويددم اسددتخ امو للت Meanالهسدد  الحدددااي  -2
 ( وذلك عن  ريل مقار.تو م  الهس  الحدااي لإلجابات الستعلقة بست يرات ال راسة 3الار ي )

ت و يددم اسددتخ امو مددن تجددي التعددري علدد  مقدد ار التذددتذ هددي  Standard Deviationاال.حدراي السعيدداري  -3
 احجابات  هل الهس  الحدااي 

 :One Sample T-Test( لعيشة واحجة Tاالختبار ) -0.1.0

ويم استخ ام هرا األسدلهب مدن االختبدارات اح ردا ية هدي هدرا ال راسدة ا د ي اختبدار متهسد ات احجابدات      
 ولسعرهة ما إذا كا.ذ هشاك هرول معشهية ذات داللة ا را ية هي تراء السذاركين تم ال 

الجراسة:تحميل خرائص عيشة  -1.1.0  

 ( السؤهل العمسي.1ججول )

 التكخار الشدبي التكخار السؤهل العمسي
 10.1 20 الجكتؽراه
 22.3 31 الساجدتيخ
 06.0 15 البكالؽريؽس
 %022 010 السجسؽع

 Spssالسرجر: اعجاد الباحث استشادا  لشتائج التحميمي اإلحرائي                       
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( الداال ت تن غالبية تهراد العيشة السذاركين هي ال راسة هم من  سلدة شد ادة الساجددتير  3ي  ر الج ول )     
% وهدرا يعد  معشدرا  علد  يدهاهر الكاداءات العلسيدة هدي مجدال م شدة 40.5مذدارك و شددبة مئهيدة  53البالد ع دهم 

% ت تدم يلي ددا  سلدة شدد ادة 31.3و شددبة مئهيددة  41السراجعدة ت ومدن تددم  سلدة شدد ادة الد كتهراا الددري الدد عدد دهم 
 البذالهريهس 

 السؤهل السهشـــــي:  -0.1.1.0

( تن تغلبيددة السذدداركين هددي هددرا ال راسددة يحسلددهن معهددي محاسددا و مراجدد  قددا.ه.ي معتسدد   4تو ددر الجدد ول )    
CPA شدة السراجعدة باح داهة والري يحرلها عليو من .قابة السحاسبين والسدراجعين الليبيدين كتدرخيت لس اولدة م 

محاسددا ومراجدد  قددا.ه.ي  68الدد  اجت ددادات شخرددية هددي التعامددي مدد  يكشهلهجيددا السعلهمددات  يدد  الددد عدد دهم 
% من اجسالي اهراد العيشة السذاركة األمر الري يع  معشرا  عل  االهتسام هي الحرهل 52معتس  و اشدبة ال ذ 

وجهد تية .يدة للت دهير للحردهل علد  الذد ادات األخدرى كترخيت لسسارسة الس شة هق  دون  CPAعل  ش ادة 
  وهددرا قدد  يذددهن راجدد  الدد  عدد م وجددهد دور م شددي  ومت ددهر لشقابددة CPAمحددي ال راسددة واالمتادداء هقدد  بذدد ادة 

السحاسبين و السراجعين لالهتسام بالسراجعين و ي هيرهم بسا يتهاهل م  الهاق  الس شي الست هر هي وي يكشهلهجيا 
 السعلهمات  

 (  السؤهل السهشي 2ججول رقػ ) 

 التكرار الشدبي التكرار السعهي الس شي
 CPA 40 24.3% شهادة محاسب و مخاجع قانؽني معتسج  
 2 2% ( CMAشهادة السحاسب اإلداري السعتسج ) 

 2 2% ( CISAشهادة محاسب ومخاجع نعػ معمؽمات معتسج ) 
 2 2% (ACPAشهادة السحاسب العخبي السهشي السعتسج )

 2 2% (      CFAشهادة السحمل السالي السعتسج ) 
 %2 2 أخخى .. تتسثل في اجتهادات شخرية في التعامل مع تكشؽلؽجيا السعمؽمات

وشـهادة السحاسـب العخبـي   CPA  شهادة لسحاسب ومخاجـع قـانؽني معتسـج
 ACPA   0 0.3% القانؽني

ـــج  ـــانؽني معتس ـــل فـــي    CPAشـــهادة محاســـب ومخاجـــع ق و اخـــخى تتسث
 اجتهادات شخرية في التعامل مع تكشؽلؽجيا السعمؽمات 

46 30% 

 %022 010 السجســــــــــؽع

 Spssالسرجر: اعجاد الباحث استشادا عم  نتائج التحميل االحرائي   

 الخبخة العسمية:  -1.1.1.0

سدشهات ( هددم تمثدر السذداركين هددي ال راسدة  يدد   10إلد   6( تن الدرين خبدري م ) مددن 5يال د  مدن الجدد ول )   
% ت وهدددرا يعشدددي تن تغلدددا عيشدددة ال راسدددة مدددن السدددراجعين الجددد د 42.7مذدددارك و شددددبة مئهيدددة  56مدددان عددد دهم 

 31سددشة والبددالد عدد دهم  20تدد  و  16السدد اولين للس شددة   يلي ددا هئددة السذدداركين الددرين كا.ددذ خبددري م يتددراوح مددن 



 

  تحجيات السخاجع الخارجي الميبي في تطؽيخ الشعـــػ السحاسبيـة في ظل تكشؽلؽجيا السعمــــؽمات 
 جامعة عسر السختار                                                                    .اار علي الايتهري   ت

790 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

سدشة و التدي  15الد   11%  تم يلي ا الائدة العسريدة التدي يتدراوح تعسدارهم مدن 23.7مذارك و اشدبة مئهية ال ذ 
 % 21.4ما.ذ .دبت م 

 (  الخبخة العمسية... 3ججول رقػ ) 

 التكرار الشدبي التكرار ع د سشهات الخبرة
 %3.8 5 سشهات 5  –  1
 %42.7 56 سشهات 10  – 6

 %21.4 28 سشة 15  - 11
 %23.7 31 سشة 20  – 16
 %   8.4 11 سشة ه مثر 21

 %100 131 السجسهن

 Spssالسرجر: اعجاد الباحث استشادا عم  نتائج التحميل االحرائي   

  التخرص العمسي : -2.1.1.0

( تن تغلبية السذداركين هدي هدرا ال راسدة متخرردين هدي السحاسدبة ت  يد  الدد عد دهم 6ي  ر الج ول رقم )   
% تدددم يلي دددا الستخرردددهن هدددي التسهيدددي و السرددداري     ومدددن تدددم 90.8مذدددارك و اشددددبة مئهيدددة ال دددذ  119

 الستخررهن هي االقتراد 

 ( التخرص العمسي4ججول )

 التكخار الشدبي التكخار التخرص
 %72.6 007 محاسبة

 %6.2 00 تسؽيل ومرارف
 %2.6 0 اقتراد
 %022 010 السجسؽع

 spssالسرجر : اعجاد الباحث استشادا  نتائج التحميمي اإلحرائي 

 تحميل البيانات الستعمقة بسذاكل تشعيػ السهشة في تطؽيخ الشعػ السحاسبية : -3.1.1.0

( الال ل اح را يات الهااية  و استخ ام الهس  الحدااي يم يرييدا عبدارات البعد  7يبين الج ول )           
( تن ايجاهدات السذداركين يعكد  وجدهد مذدامي يتعلدل اتش ديم 7األول  دا تهسيت ا يشازليات وايزد  مدن الجد ول )

السحاسددبية هددي وددي يكشهلهجيددا  الس شددة ويددعتر بذددذي مباشددر علدد  قدد رة السراجدد  الخددارجي الليبددي هددي ي ددهير الددش م
(  كسدا يذدير اال.حدراي 4.41السعلهمات ) البع  األول ( ت  يد  الدد ايجداه م العدام  دهل البعد  األول لل راسدة  )

( إل  م ى يذتذ قيم هرا الست ير عن الهس  الحدااي لجسي  العبارات وهرا القيسدة السشخازدة  0.31السعياري )
 تقار ة و متذاا ة إل     كبير  يعشي تن إجابات عيشة ال راسة م
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 ( لبيان مذاكل تشعيػ السهشة في تطؽيخ الشعػ السحاسبية ...5ججول )

 عبــــــــــــــــــــارات البعــــــــــج األول

 االحرائيات الؽصفية

الؽســــــــــــط 
 الحدابي

االنحـــــــــــخاف 
 السعياري 

 عدد م وجددهد مش سددات م شيددة يعسددي علدد  يش دديم الس شددة ومهامبت ددا -1
 م  مدتج ات الس شة 

4.71 0.45 

عدد م ي ددهير شددروط م اولددة الس شددة لتذددسي الدد ام السراجدد  بددالتارغ  -2
 لسسارسة الس شة

4.69 0.46 

للس شددة يحدد  مددن مددداهسة السراجدد  هددي  116عدد م ي ددهير قددا.هن  -3
 ي هير الش م السحاسبية يكشهلهجيا 

4.66 0.50 

السدددراجعين الليبيدددين عددد م وجدددهد دور هاعدددي لشقابدددة السحاسدددبين و  -4
 للش هض بالس شة 

4.64 0.48 

عددد م ي دددهير شدددروط م اولدددة الس شدددة لتذدددسي ي هيدددي السراجددد  هدددي  -5
 التعامي م  يكشهلهجيا السعلهمات 

4.61 0.48 

عددد م قددد رة الس شدددة مددددن  سايدددة .ادددد ا امددددام ال لدددا الستهقددد  مددددن  -6
 السدتاي ين 

4.61 0.48 

ويزدددسن  سايددددة السراجددد  مددددن عددد م وجدددهد قددددها.ين يعددد ز الس شددددة  -7
 مخا ر يكشهلهجيا السلهمات 

4.42 0.58 

و ددهر شددركات السراجعددة االجشبيددة والدددي رة علدد  الجدد ء األمبددر  -8
 من سهل السراجعة الليبية  

4.35 0.59 

عدد م مال سددة معددايير السراجعددة السدددتخ مة  اليددا هددي قيدداس تداء  -9
 الخ مة هي وي التكشهلهجيا الست هرة 

4.32 0.56 

عددد م يدددههر إ دددار ومعدددايير محاسدددبية معتسددد ة بالقهاعددد  وال دددرل  -10
واحجددددراءات األمددددر الددددري يجعددددي السراجدددد  يتخددددب  هددددي الس شددددة ويحدددد  مددددن 

 الت هير 
4.32 0.65 

االخددتالي هدددي ي بيددل السبدددادئ و القهاعدد  و ال دددرل السحاسدددبية  -11
الددددش م اددددين الذددددركات الستساتلددددة يحدددد  مددددن مددددداهسة السراجدددد  هددددي ي ددددهير 

 السحاسبية 
4.29 0.73 

ارياان .دبة مخا ر التخ دي  الكداهي لسراجعدة األعسدال الساليدة  -12
 احلكترو.ية 

4.29 0.50 

البيئددة القا.ه.يددة بذهادرهددا البذددرية غيددر قددادرة علدد   سايددة  قددهل  -13
 السراج  هي وي يكشهلهجيا السعلهمات 

4.29 0.53 

 0.50 4.28مخدددا ر التهتيدددل االلكترو.دددي وعددد م وجدددهد ا. سدددة  سايدددة عاليدددة  -14
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الكادداءة لزددسان عدد م يحريددف السعلهمددات الساليددة بعدد  التردد يل علي ددا مددن 
 السراج  الخارجي الكترو.يا 

عدد م وجدددهد معدددايير تداء هشيدددة مددن تجدددي قيددداس تداء التكشهلهجيدددا  -15
 يتشاسا م  يكشهلهجيا السعلهمات 

4.23 0.61 

عددد م قددد رة الس شدددة علددد   سايدددة .ادددد ا تمدددام السذايدددا األجشبيدددة  -16
 الست هرة علسيا و يقشيا 

4.17 0.43 

عد م وجدهد اسدتقرار معسدددي للس شدة مسدا سدداهم هدي عد م يكددهين  -17
جسعيددددات م شيددددة و بالتددددالي عدددد م ي هيرهددددا مسددددا تتددددر سددددلبا علدددد  خدددد مات 

 السراج  الليبي يكشهلهجيا 
4.14 0.69 

 2.10 2.20 الحدـــــــابي العــام و االنحخاف السعياري العــامالستؽسط 

 SPSSالسرجر: اعجاد الباحث بشاءا عم  نتائج التحميل االحرائي

 Oneوالختبددار معشهيددة الهسدد  الحدددااي عسددا إذا كا.ددذ هشدداك هددرول جههريددة تم ال ت يددم اسددتخ ام اختبددار     

Sample T.Test ( يد  تو درت .تدا ي التحليدي  8( ت كسا هه مه   بالجد ول ) 0.05عش  مدتهى داللة    )
وهددرا يذددير إلدد  وجددهد هددرول معشهيددة ذات داللددة  0.05تقددي مددن مدددتهى ال اللددة   P.Valueتن القيسددة السعشهيددة 

 ا را ية اين اجابات السذاركين  هل عبارات البع  األول لل راسة  

 ( لستؽسط اجابات السذاركيؼTتائج اختبار )( يبيؼ ن6الججول رقػ )

اال.حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراي  الهس  الحدااي الع د الاددددددئة البدددددددددددديان
 السعياري 

 T P-Valueاختبار 

 0.000 51.98 0.31 4.41 131 السراجعين الخارجين البعج األول

 Spssالسرجر : اعجاد الباحث بشاءا عم  نتائج التحميل االحرائي  

 تحميل البيانات الستعمقة  بسذاكل التأهيل العمسي والعسمي في تطؽيخ الشعػ السحاسبية ... -4.1.1.0

 ( لبيان مذاكل التأهيل العمسي و العسمي في تطؽيخ الشعػ السحاسبية7ججول )

 عبــــــــــــــــــــارات البعــــــــــج األول

 االحرائيات الؽصفية

الؽســـــــــــــــط 
 الحدابي     

االنحـــــــــــــــــــخاف 
 السعياري      

   

التعليم التقلي ي هدي الجامعدات الليبيدة غيدر مال دم للعسدي هدي ايئدة يكشهلهجيدا  -1
 السعلهمات  اليا 

4.61 0.48 

عددددد م التعددددداون ادددددين الجامعدددددات و.قابدددددة السدددددراجعين هدددددي يبدددددادل الخبدددددرات و  -2
 السعاري هي مجال التعليم السحاسبي االلكترو.ي

4.57 0.49 

 0.50 4.54عددد م ادراك و اجدددادة اعزددداء هيئدددة التددد ري  للس دددارات التكشهلهجيدددة الالزمدددة  -3
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 للتعليم السحاسبي االلكترو.ي 
ال يتددههر لدد ى تعزدداء هيئددة التدد ري  هددي تقدددام السحاسددبة السعرهددة الكاهيددة  -4

   هل  التعليم السحاسبي االلكترو.ي
4.48 0.50 

ال يهج  يذجي  للتعليم السدتسر ل يادة الس دارات ومهامبدة الت دهرات الح يثدة  -5
 هي يكشهلهجيا السعلهمات 

4.43 0.54 

ال يعيددرون تعزدداء هيئددة التدد ري   تي اهتسددام لتكشهلهجيددا السعلهمددات تتشدداء  -6
 التعليم السحاسبي 

4.38 0.62 

السعددداري  هدددي مجدددال عددد م التعددداون ادددين الجامعدددات هدددي يبدددادل الخبدددرات و  -7
 التعليم السحاسبي االلكترو.ي

4.32 0.54 

ال يذدسي التعلدديم السحاسددبي بالجامعددات البددرامي السحاسددبية احلكترو.يددة التددي  -8
يدتعسي هي الهاق  الس شي  سن السشاهي السحاسبية ب رض يقريدا ال الدا مدن 

 الهاق  الس شي 
4.27 0.62 

بيددددددة ال يعتبددددددر هعددددددال هددددددي رهدددددد  كادددددداءة التعلدددددديم السحاسددددددبي بالجامعددددددات اللي -9
  السراجعين

4.26 0.44 

ال يدددددد رس هدددددددي التعلددددددديم السحاسدددددددبي الجددددددامعي مدددددددهاد يتعلدددددددل اتكشهلهجيدددددددا  -10
 السعلهمات وكياية التعامي مع ا م شيا  

4.25 0.43 

يخددهي اعزدداء هيئددة التدد ري  هددي التقليددي مددن دورهددم التعليسددي و ا.تقددال  -11
 دورهم ال  مرسسي البرمجيات واخترااي يكشهلهجيا السعلهمات  

4.25 0.43 

عدد م وجدددهد اهتسددام بدددالتعليم الس شدددي السدددتسر مدددن .قابددة او جسعيدددة يتعلدددل  -12
 بالس شة  هل يكشهلهجيا السعلهمات 

4.12 0.33 

جددهد اددرامي مراقبددة جددهدة األداء الس شددي ومدد ى مهامبتددو لتكشهلهجيددا عدد م و  -13
 السعلهمات 

4.12 0.33 

 0.33 4.12 ا تكار يق يم الخ مات الس شية من ع د مح ود من السذايا األجشبية  -14
ياذددددي ودددداهرة ا.خادددداض األيعدددداب الس شيددددة دون السدددددتهى الس لددددهب مددددن  -15

 الخ مات الس شية 
4.12 0.33 

 0.33 4.12 ي .ي مدتهى االهتسام بالس شة من قبي الحذهمة مقار.ة بالس ن األخرى  -16

عدد م اشددراك .قابددة السددراجعين بالشدد وات و السددعيسرات والددهرش الس شيددة التددي  -17
 يقهم ا ا السعسدات السالية لسهامبة السدتج ات  هل الس شة 

4.12 0.33 

 0.25 4.30 السعياري العــامالستؽسط الحدـــــــابي العــام و االنحخاف 

 Spssالسرجر : اعجاد الباحث بشاءا عم  نتائج التحميل االحرائي 

( الددداال الهسدد  الحدددااي لعبددارات البعدد  الثددا.ي  دددا تهسيت ددا يشازليددات وايزدد  مددن الجدد ول تن 9يبددين الجدد ول )
ايجاهددات السذدداركين يعكدد  وجددهد مذددامي يتعلددل بالت هيددي العلسددي والعسلددي مسددا يحدد  مددن قدد رة السراجدد  الخددارجي 

بع  الثا.ي ( ت  ي  الد ايجاه م العام  هل الليبي هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات ) ال
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( تن إجابدددات عيشدددة ال راسدددة متقار دددة و  0.25(  كسدددا يذدددير اال.حدددراي السعيددداري )4.30البعددد  الثدددا.ي لل راسدددة  )
 متذاا ة إل     كبير  

 One Sampleوالختبار معشهية الهس  الحدااي عسا إذا كا.ذ هشاك هرول جههرية تم ال ت يم استخ ام اختبار 

T.Test ( يد  تو درت .تدا ي التحليدي تن القيسدة  10( ت كسا هه مه   بالج ول ) 0.05عش  مدتهى داللة   )
ت و هرا يذير إلد  وجدهد هدرول معشهيدة ذات داللدة ا ردا ية  0.05تقي من مدتهى ال اللة   P.Valueالسعشهية 

 اين اجابات السذاركين  هل عبارات البع  الثا.ي لل راسة  

 ( لستؽسط اجابات السذاركيؼT( يبيؼ نتائج اختبار )02ػ )الججول رق

اال.حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراي  الهس  الحدااي الع د الاددددددئة البدددددددددددديان
 السعياري 

 T P-Valueاختبار 

البعــــــــــــــــــــج 
 الثاني

 0.000 57.61 0.25 4.30 131 السراجعين الخارجين

 Spssالسرجر : اعجاد الباحث بشاءا عم  نتائج التحميل االحرائي   

وعددالوة لسددا سددبل يددرى البا دد  مددن خددالل االختبددارات اح رددا ية الدددابقة جسيعددا تن جسيدد  السذدداركين هددي عيشددة 
ال راسدة يعكد ون علد  تن هشداك يحد يات تو ادعه ات يهاج  دا السراجد  الخدارجي الليبدي و يحد  مدن ق ريدو بذددذي 

 مباشر هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات 

 الشتائج و التؽصيات: -السبحث الثالث -1

اشاءا  عل  التحليي الهااي ل درا ال راسدة  واالختبدارات اال ردا ية لبيا.دات ال راسدة السي ا.يدة  يدم التهادي الد     
 .ع ة .تا ي  و عم التهايات والتي يتسش  البا   قبهل ا وي بيق ا

 :نتـــــــــائج الجراسة -  1.3

السش سدة لس شدة السراجعدة الخارجيدة هدي ليبيدا ت و يخدب  الس شدة بددلهكيات بعيدد ة  هدي ودي غيداب السعسددات - 1
عن الت هير و االهتسام اتكشهلهجيا السعلهمات ت هق  تو رت ال راسة من خدالل السذداركين هدي عيشدة ال راسدة ت.دو 

سعلهمدات ومدا يعكد  هشاك يح يات يح  السراج  الخارجي الليبي هي ي هير الدش م السحاسدبية هدي ودي يكشهلهجيدا ال
( ت و  4.36 ليردي ) Spssذلدك ايجدداه م العدام  ددهل ال راسددة بالكامدي و الددري او ريدو االختبددارات اال رددا ية 

( مسا يذير هرا إل  م ى يذتذ قيم مت يرات ال راسة عن وس  ا الحدااي لجسي   0.25با.حراي معياري الد ) 
القيسدددة السشخازدددة يعشدددي تن إجابدددات عيشدددة ال راسدددة متقار دددة و  العبدددارات الستعلقدددة ب بعددداد ال راسدددة بالكامدددي  وهدددرا

 متذاا ة إل     كبير  هل ابعاد ال راسة    

يعك  السذاركين بال راسة عل  ع م وجهد مش سات م شية يعسدي علد  يش ديم الس شدة ومهامبت دا مد  مددتج ات  -2
جددد  الخدددارجي الليبدددي و يحددد  مدددن ق ريدددو و الس شدددة وهقدددا لتكشهلهجيدددا السعلهمدددات األمدددر الدددري يدددعتر سدددلبا علددد  السرا

 .حه الت هر و االا ان هي م شتو   سه ايو 
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تو رت .تا ي االختبارات اال را ية لل راسة و تهاهل جي  من  ي    اتة الائة العسرية السذاركة هدي العيشدة  -3
.ددبة مدن ادين  % مدن اجسدالي السذداركين وهدي تعلد 42.7سدشهات ( و اشددبة  10 – 6التي كا.دذ يتدراوح مدن ) 

% ( مدن 90.8السذاركين هي ال راسة ت وتغلا السذداركين كدان يخررد م السحاسدبة و شددبة اعلد  يردي الد  ) 
اجسالي السذاركين هي ال راسة ت كسا تن تغلا العيشة السذاركة هي ال راسة كا.دذ مدن  سلدة شد ادة الساجددتير و 

عهلين م شيددا لس اولددة الس شددة   يدد  تمدد ت اجابددات % ( مددن اجسددالي السذدداركين بال راسددة ومدد40.5اشدددبة يرددي ) 
للس شة يح  من مداهسة السراج  هدي ي دهير الدش م  116السذاركين هي عيشة ال راسة عل  تن ع م ي هير قا.هن 

السحاسبية يكشهلهجيا ت و ع م ي هير شروط م اولة الس شة لتذسي شرط ي هيي السراجد  الخدارجي هدي التعامدي مد  
مددات يجعددي الس شددة يتراجدد  هددي سددهل الخدد مات الس شيددة للسراجعددة ت مسددا يددشعذ  ذلددك سددلبا علدد  يكشهلهجيددا السعله 

 الس شة كذي 

ايشذ ال راسة تن التعليم التقلي ي هي الجامعات الليبية غير مال م للعسي هي ايئة يكشهلهجيا السعلهمات  اليا   -4
الذدركة محدي السراجعدة بذدذي  ال يجعلدو يقدهم عاب  بيعدة .ذداط يوهرا اد ورا يجعدي السراجد  غيدر قدادرا علد  اسدت

بعسلية السراجعة بذدذي ا تراهدي  وهدرا اد ورا يدعدي إلد  ا.حد ار سدلهك السراجد  الخدارجي وااد ار يقريدر  دعيل 
 .هعا ما وال ياي بست لبات السراجعة الدليسة  

ة الالزمددددة للتعلددددديم تو ددددرت ال راسددددة ان عددددد م ادراك و اجددددادة اعزدددداء هيئدددددة التدددد ري  للس ددددارات التكشهلهجيددددد -5
السحاسددبي االلكترو.ددي يددعتر علدد  الس شددة سددلبا بذددذي مباشددر ت ألن األسددلهب التقليدد ي الستبدد   اليددا هددي ليبيددا ال 
يعهددي ال الددا الجددامعي بالقدد ر الس لددهب ليسددارس م شددة السحاسددبة و السراجعددة باقتدد ار تمسدددا تن هددرا األسددلهب ال 

 –سددددداط التعليسيدددددة ال وليدددددة يددددددس  الس دددددددددددارات القاالدددددة للشقدددددي ي خدددددر هدددددي اعتبدددددارا ما دددددهم شدددددان  ددددد يثا هدددددي األو 
Transferable Skills -  تي الس دارات التدي يدتم ي هيرهدا خدالل السرا دي التعليسددية ت يسذددددددن تن ياددي  مذتددب ا

و درلك  عش  ا.تقالو إل  مر لة العسيت و رلك هكن جهدة التعليم السحاسبي يلعا دور م دم جد ا هدي ي دهير الس شدة 
.جددد  ان السذددداركين ال يعيددد ون و بذددد ة عددد م يزدددسين التعلددديم السحاسدددبي بالجامعدددات الليبيدددة البدددرامي السحاسدددبية 
 احلكترو.ية التي يدتخ م هي الهاق  الس شي  سن السشاهي السحاسبية ب رض يقريا ال الا من الهاق  الس شي 

  عددد م التعددداون ادددين الجامعدددات الليبيدددة و.قابدددة يعكددد  السذددداركين هدددي ال راسدددة علددد  عددد م ي ييددد هم و ذددد ة علددد -6
السحاسبين والسدراجعين الليبيدين هدي يبدادل الخبدرات و السعداري هدي مجدال التعلديم السحاسدبي احلكترو.دي ت ويدرون 
ان ع م التعاون يجعي التعليم السحاسبي بالجامعات الليبية غير هعال هي ره  كااءة السراجعين ت وتن ذلك يجعدي 

قدادرة علد   سايدة .ادد ا امدام ال لدا الستهقد  مدن السددتاي ين مسدا يدعتر سدلبا  علد  قد رة السراجد  هدي الس شة غير 
 ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات 

عدد م وجددهد اهتسددام بددالتعليم الس شددي السدددتسر مددن .قابددة او جسعيددة يتعلددل بالس شددة  ددهل  تشددارت ال راسددة إلدد  -7
يجعددي السراجدد  الليبددي يتراجدد  م شيددا وهددرا يعكدد  االيجدداا االيجددااي للسذدداركين هددي اجابدداي م يكشهلهجيددا السعلهمددات 

 ددهل ا تكددار يقدد يم الخدد مات الس شيددة مددن عدد د محدد ود مددن السذايددا األجشبيددة  األمددر الددري يحدد  مددن قدد رة الس شددة 
 والسراجعين الليبيين هي ي هير الش م السحاسبية يكشهلهجيا  

ال راسدددة  علددد  ان عددد م قددد رة السراجددد  الخدددارجي الليبدددي هدددي ي دددهير الدددش م السحاسدددبية  يعكددد  السذددداركين هدددي -8
 سايدة وذلدك بعد م  يكشهلهجيا راج  إلد  يد .ي مددتهى االهتسدام بالس شدة مدن قبدي الحذهمدة مقار.دة بدالس ن األخدرى 
ت م شيدة و بالتدالي الس شة من خالل ع م االستقرار السعسدي للس شة األمر الري ال يداهم هي ع م يكهين جسعيا
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عدد م ي هيرهددا مسددا يددعتر سددلبا علدد  خدد مات السراجدد  الليبددي يكشهلهجيددا عدد م قدد رة الس شددة علدد   سايددة .اددد ا تمددام 
 السذايا األجشبية الست هرة علسيا و يقشيا 

تو ددرت ال راسددة و ذددذي وا دد  تن السذدداركين هددي عيشددة ال راسددة ال يسلكددهن تي معهددي م شددي تخددر باسددتثشاء  -9
هقددد   وهدددرا يعكددد  ان .قابدددة السحاسدددبين و السدددراجعين  ( CPAحاسدددا        ومراجددد  قدددا.ه.ي معتسددد  ) معهدددي م

الليبيددين لددي  ل ددا تي دور م شددي هاعددي لت ددهير السراجدد  الليبددي يكشهلهجيددا وإ.سددا دورهددا الر يدددي و األساسددي هدده 
جلو ااد رت يدرخيت م اولدة اا ار يراخيت لس اولة الس شة هق  دون مهامبة ي هرات ال ري األخر الري من ت

م شة السراجعة لو ت و إن كان هشاك اجت ادات من السذاركين هدي ال راسدة هدي التعامدي مد  يكشهلهجيدا السعلهمدات 
مسا تو ري ا ال راسة إال تن ذلك يبق  غير مج ي علسيا تو م شيا  للتعامدي مد  الهاقد  و مقار.دة بسذايدا السراجعدة 

وهدددرا يدددشعذ  سدددلبا ويحددد  مدددن قددد رة السراجددد  الخدددارجي الليبدددي هدددي ي دددهير الدددش م  األجشبيدددة الست دددهرة يكشهلهجيدددا ت
 السحاسبية يكشهلهجيا   

 التؽصيات : -0.1

 :اشاءا عل  .تا ي ال راسة هكن البا   يهاي باييي

.تيجددة ل يدداب السعسدددات الس شيددة السش سددة لس شددة السراجعددة هددي ليبيددا األمددر الددري .ددتي عشددو يحدد يات م شيددة و     
 سية تترت هي ق رة السراج  الخارجي الليبي هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات عل

عليددو يهاددي البا دد  بزددرورة وجددهد تجدددام م شيددة  قيقددة قددادرة علدد  يش دديم الس شددة ادد ون قيدد  او شددرط لش زددة  
مسدا يدعدي ذلدك إلد  يحددين تدا دو م شة السراجعة و الرقي مدن مددتهى اداء السراجد  الخدارجي الليبدي يكشهلهجيدا ت 

الس شدددي والتكشهلدددهجي والدددري يدددشعذ  اددد ورا ايجاايدددا علددد  مددددتهى الثقدددة هدددي م شدددة السراجعدددة وهدددي ودددي يكشهلهجيدددا 
 .السعلهمات هي البيئة الليبية

 السخاجـــــــــــــــــــع:

 العخبية: -اوال

لة ماجددددتير غيدددر مشذدددهرة ت جامعددددة (ت السراجعدددة الخارجيدددة هددددي الج ا دددر ت رسدددا2003ممدددال ت ادددن يخلدددل ) -1
 الج ا ر 

(ت تتددر الت يدددرات ال يذليددة علدد  و ددد  الدياسددات العامدددة و يشايددرها هدددي 2004الس ير ددي ت ز زاهددي بذدددير ) -2
 / امته ر  12 – 11الهاق  و ال سهحت  راال  :  –ليبيات بح  بسعيسر احدارة العامة هي ليبيا 

(ت العهامددي السددعترة هددي ي ددهير م شددة 2006اليت عبدد  السددهل  علددي ز )الدد رويكت بذددير ز عاشددهر و ال دد -3
 ( 25السحاسبة هي ليبيا ت مجلة دراسات هي االقتراد و التجارة ت السجل )

(ت السراجعدة ال اخليدة ادين الهويادة و الس شيدة ت ورقدة مق مدة بدالسعيسر 2005ع وزت قاسم شرح البال اال  ) -4
 / يشاير  21- 20ت الهاق  و الرقابة ت  راال  :  األول  هل الرقابة ال اخلية

(ت واقددد  التعلددديم السحاسدددبي هدددي الجامعدددات الليبيدددة و دورا هدددي الحددد  مدددن تزمدددة 2017الايتدددهريت .اادددر .دددهري )-5
 ( 24االخالقيات لس شة السحاسبةت مجلة الرماح ت األردن ت الع د )
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لهجيددا السعلهمددات علدد  مردد اقية القددها م الساليددة مددن (ت تتددر اسددتخ ام يكشه 2011القرالددةت مثقددال  سددهد سددالم ) -6
 وج ة . ر م ققي الحدابات الخارجيين االرد.يين ت رسالة ماجدتير مشذهرة ت جامعة الذرل االوس  ت عسان 

 24/01/2016 هرجددددددددددددددددددددددددددددددددددا.ي ت ل ياددددددددددددددددددددددددددددددددددة و علددددددددددددددددددددددددددددددددددي ت ماتدددددددددددددددددددددددددددددددددداح   -7
antaakji.com/media/2468/207.doc,lewww.k  

(ت دور يكشهلهجيا السعلهمات هي ي هير م شة ي قيل الحددابات ت مجلدة كليدة 2011الذش يت تيسن ز .سر ) -8
 ( 27ب  اد للعلهم االقترادية ت الع د)

الحداباتت بح  (ت دراسة تتر استخ ام الحاسهب و االجراءات التحليلية عل  مراجعة 2009سردوكت هاي  ) -9
مق م  دسن هعاليدات السلتقد  الده شي الددادس  دهل االسداليا الكسيدة و دورهدا هدي ايخداذ القدرارات احداريدةت كليدة 

 العلهم االقترادية ت جامعة سذيذ ة ت الج ا ر 

 (ت الرقابدددة ال اخليدددة والتددد قيل هدددي ايئدددة يكشهلهجيدددا السعلهمدددات ت دار2009الحددددانت ع دددا  ت سددد  سدددهيلم ) -10
 الراية للشذر و التهزي  ت عسان 

 (ت مراجعة . م التذ يي االلكترو.ي ت دار الجامعية ت االسذش رية 2008القبا.يت تشاء علي ) -11

(ت امذا.يدددة ي بيدددل معدددايير التددد قيل ال وليدددة هدددي هلدددد ين ت 2008درغددامت مددداهر مهسددد  و م يدددر ت رتهدددذ ) -12
 ( 28لإلدارة ت الع د ) دراسة مي ا.ية عل  ق ان غ ة ت السجلة العر ية

(ت م ى مال سة اسداليا التقيديم السحاسدبية 2003العر يت عب الدالم علي و ال رويك ت بذير ز عاشهر ) -13
للسذددروعات السعرو ددة للتسليددك للهاقدد  الليبددي ت بحدد  مقدد م إلدد  .دد وة يجددارب عر يددة هددي خرخرددة السذددروعات 

 / ديدسبر  25 – 23تماديسية ال راسات العليات  راال : العامة ت السش سة العر ية للتشسية احدارية و

(ت دراسددة مقار.ددة للتش دديم الس شددي للسحاسددبة و السراجعددة هددي 1993الددريات عددهض لبيددا هددت    مشرددهر ) -14
الهاليدات الستحد ة األمريذيدة و السسلكدة الستحد ة ت و جس هريدة مردر العر يدة ت و د  .سدهذج مال دم لتش ديم الس شدة 

 رسالة دكتهراا ت جامعة االسذش رية هي مرر ت 

(ت م ى  رص مذايا الت قيل عل  يههير مت لبات يحدين هاعلية التد قيل 2008الجعاهرةت ز مال  ز ) -15
الخارجي للذركات السداهسة االرد.ية ت رسالة ماجدتير غير مشذدهرة ت جامعدة الذدرل األوسد  لل راسدات العليدا ت 

 األردن 

(ت الدد ور السحاسددبي هددي يقليددي مخددا ر الشذددر االلكترو.ددي للتقددارير الساليددة ت 2010و مخددرون ) الدددقات زيددادة -16
 www.yaacourse.comالسعيسر ال ولي العلسي الدشهي الخام   

لدددد ار الجامعيددددة ت (ت السراجعددددة ال اخليددددة هددددي  ددددي التذدددد يي االلكترو.ددددي ت ا2006الدددددهاحت .ددددادر شددددعبان ) -17
 االسذش رية 

يحدددد يات السراجعدددة يجدددداا يشسيدددة ادددداقات التجدددار ة احلكترو.يددددة ويبددددادل (ت  2000اادددراهيم عبدددد  الحادددي    ) -18
البيا.ات إلكترو.يدا  مدن خدالل ي ميد ات الثقدة هدي الدش م احلكترو.يدة والثقدة هدي السهاقد  لجس دهر العسدالء الستعداملين 

 تالدشة العاشرة  01هيةت مجلة ال راسات السالية والتجارية للعلهم احداريةت الع د دراسة مي ا.ية استكذا -هي ا
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Abstract 

     This study aimed to identify the most important challenges facing the Libyan 

External Auditor in the development of accounting systems under the information 

technology. An applied study was conducted on the Libyan external auditors who are 

only employed in the city of Benghazi, where the concepts related to information 

technology and its relation to the concept of external electronic auditing were 

discussed. In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the 

analytical descriptive method in analysing the study data through a questionnaire 

prepared for that and was distributed to the sample of the study. The statistical 

analysis program (SPSS) was used in analysing the data and testing the study 

dimensions  

    The study concluded with the full consensus of the participants in the study sample 

that the most important challenges of the Libyan External Auditor were problems 

related to the profession itself, as well as problems related to the scientific and 

practical rehabilitation of the Libyan External Auditor. The most important 

recommendations of the study is the need for the existence of real professional 

bodies capable of organizing the profession without restriction or condition for the 

renaissance of the profession of review and improvement of the level of performance 

of the Libyan foreign auditor technology  
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 لسمحقا

 استبانة الجراسة

 الفاضمة.  األخت/الفاضل األخ

 …بعج و طيبة تحية                                    

السي ا.ية وهي دراسة علسية  ال راسة هرا هي ا.جاح يعاو.كم  دن راجين واال ترام التق ير باا ل إليذم .تهجو     
لسعيسر علسي ت ي  ي لتذخيت و معرهة التح يات التي يهاج  ا السراج  الخارجي الليبي هي ي هير الش م 

 بعشهان :  -السحاسبية وي يكشهلهجيا السعلهمات 

لسعمــــؽمات   تحجيات السخاجع الخارجي الميبي في تطؽيخ الشعـــػ السحاسبيـة في ظل تكشؽلؽجيا ا  

 هرا ال راسة  إيسام هي راه ا  م سا   يذذي والتي والبشاءة ت الااعلة بالسذاركة التازي مشكم . مي

 عل  ال قيقة العلسية االستبا.ة واحجابة هرا يعبئة خالل من والزرورية ت الالزمة بالبيا.ات ات وي .ا يعاو.كم .رجه

 علي ا االعتساد يسذن وقا عة دقيقة إل  .تا ي الهاهل هي جههري  تتر من لرلك لسا الس رو ة ت األسئلة جسي 

 .يعسيس ا ويسذن

 ألغراض إال يدتخ م ت ولن يامة بدرية يعامي وسهي ت تقة مه   يكهن  سهي احجابات جسي  تن عشايتكم و.هجو

 هي السذاركة األسساء من اسم تي إل  ولن يذار ت عام بذذي ستعرض ال راسة .تا ي تن مسا ت هق  العلسي البح 

 . االستبا.ة هرا عل  احجابة هرا عل  احجابة

 

 تجاوبكػ عم  والتقجيخ الذكخ خالص مع                                 

 واالحتخام التقجيخ فائق بقبؽل وتفزمؽا                                  

 

 

 
 

 الباحث                                                                                          

 

 

 

 البيانات الذخرية : -أوال

 السؤهل العمسي: -1
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o  دكتهراا 

o  ماجدتير 

o بذالهريهس 

o  تخرى 

 السؤهل السهشي : ) يسكشغ اختيار أكثخ مؼ اجابة (: -0

o  (  ش ادة محاسا و مراج  قا.ه.ي معتسCPA ) 

o  (  ش ادة السحاسا احداري السعتسCMA ) 

o  (  ش ادة محاسا و مراج  . م معلهمات معتسCISA ) 

o (  ش ادة السحاسا العر ي الس شي السعتسACPA) 

o  (  ش ادة السحلي السالي السعتسCFA ) 

o هجيا السعلهمات تخرى    يتسثي هي اجت ادات شخرية هي التعامي م  يكشهل 

 التخرص العمسي: -3

o السحاسبة 

o يسهيي و مراري 

o إدارة تعسال 

o اقتراد 

 الخبخة السهشية:  -4

o  سشهات 6اقي من 

o  سشهات 10ال  اقي من  6من 

o  سشة 16ال  اقي من  10من 

o  سشة 20ال  اقي من  16من 

o  سشة ه مثر  20من 

 

 

 أبعاد الجراسة:

ذات العالقة اتح يات السراج  الخارجي الليبي هي ي هير الش دددم يهج  هي هرا القدم مجسهعة من االسئلة 
( امام العبارة السشاسبة  Xالسحاسبيدة هي وي يكشهلهجيا السعلددددهمات يرج  و   عالمة )   

هل هشاك مذاكل في تشعيػ السهشة تحج مؼ مداهسة السخاجع الميبي في تطؽيخ الشعػ  -البعج األول
 السحاسبية؟

 ج األول لمجراسةعبارات البع 
مؽافق 
 محايج مؽافق بذجة

غيخ 
 مؽافق

غيخ 
مؽافق 
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 بذجة

ع م وجهد مش سات م شية يعسي عل  يش يم الس شة  -1
 ومهامبت ا م  مدتج ات  الس شة 

     

ع م ي هير شروط م اولة الس شة لتذسي ال ام السراج  بالتارغ  -2
 لسسارسة الس شة

     

للس شة يح  من مداهسة السراج  هي  116ع م ي هير قا.هن  -3
 ي هير الش م السحاسبية يكشهلهجيا 

     

ع م وجهد دور هاعي لشقابة السحاسبين و السراجعين الليبيين  -4
 للش هض بالس شة 

     

ع م ي هير شروط م اولة الس شة لتذسي ي هيي السراج  هي  -5
 التعامي م  يكشهلهجيا السعلهمات 

     

الس شة من  ساية .اد ا امام ال لا الستهق  من  ع م ق رة -6
 السدتاي ين 

     

ع م وجهد قها.ين يع ز الس شة ويزسن  ساية السراج  من  -7
 مخا ر يكشهلهجيا السلهمات 

     

و هر شركات السراجعة االجشبية والدي رة عل  الج ء األمبر  -8
 من سهل السراجعة الليبية  

     

معايير السراجعة السدتخ مة  اليا هي قياس تداء ع م مال سة  -9
 الخ مة هي وي التكشهلهجيا الست هرة 

     

ع م يههر إ ار ومعايير محاسبية معتس ة بالقهاع  وال رل  -10
واحجراءات األمر الري يجعي السراج  يتخب  هي الس شة ويح  

 من الت هير 

     

و ال رل  االختالي هي ي بيل السبادئ و القهاع  -11
السحاسبية اين الذركات الستساتلة يح  من مداهسة السراج  هي 

 ي هير الش م السحاسبية 

     

ارياان .دبة مخا ر التخ ي  الكاهي لسراجعة األعسال  -12
 السالية احلكترو.ية 
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البيئة القا.ه.ية بذهادرها البذرية غير قادرة عل   ساية  -13
يكشهلهجيا السعلهمات  قهل السراج  هي وي   

     

مخا ر التهتيل االلكترو.ي وع م وجهد ا. سة  ساية عالية  -14
الكااءة لزسان ع م يحريف السعلهمات السالية بع  التر يل 

 علي ا من السراج  الخارجي الكترو.يا 

     

ع م وجهد معايير تداء هشية من تجي قياس تداء التكشهلهجيا  -15
يكشهلهجيا السعلهمات يتشاسا م    

     

ع م ق رة الس شة عل   ساية .اد ا تمام السذايا األجشبية  -16
 الست هرة علسيا و يقشيا 

     

ع م وجهد استقرار معسدي للس شة مسا ساهم هي ع م  -17
يكهين جسعيات م شية و بالتالي ع م ي هيرها مسا تتر سلبا عل  

 خ مات السراج  الليبي يكشهلهجيا 

     

 

 

هل هشاك مذاكل في التأهيل العمسي والعسمي تحج مؼ مداهسة السخاجع الميبي في تطؽيخ الشعػ  -البعج الثاني
 السحاسبية؟

 

مؽافق  عبارات البعج الثاني لمجراسة
غيخ  محايج مؽافق بذجة

 مؽافق

غيخ 
مؽافق 
 بذجة

التعلديم التقليد ي هددي الجامعدات الليبيددة غيدر مال ددم للعسدي هددي  -1
 ايئة يكشهلهجيا السعلهمات 

     

ع م التعاون اين الجامعات و.قابة السراجعين هي يبادل  -2
 الخبرات و السعاري هي مجال التعليم السحاسبي االلكترو.ي

     

ع م ادراك و اجادة اعزاء هيئة الت ري  للس ارات  -3
 التكشهلهجية الالزمة للتعليم السحاسبي االلكترو.ي 

     

     ال يتدددههر لددد ى تعزددداء هيئدددة التددد ري  هدددي تقددددام السحاسدددبة  -4
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  السعرهة الكاهية  هل  التعليم السحاسبي االلكترو.ي 

ال يهج  يذجي  للتعليم السدتسر ل يادة الس ارات ومهامبة  -5
 الت هرات الح يثة هي يكشهلهجيا السعلهمات 

     

ال يعيرون تعزاء هيئة الت ري   تي اهتسام لتكشهلهجيا  -6
 السعلهمات تتشاء التعليم السحاسبي 

     

ع م التعاون اين الجامعات هي يبادل الخبرات و السعاري   -7
مجال التعليم السحاسبي االلكترو.ي هي  

     

ال يذسي التعليم السحاسبي بالجامعات البرامي السحاسبية  -8
احلكترو.ية التي يدتعسي هي الهاق  الس شي  سن السشاهي 

 السحاسبية ب رض يقريا ال الا من الهاق  الس شي 

     

رهدد  التعلدديم السحاسددبي بالجامعددات الليبيددة ال يعتبددر هعددال هددي  -9
  مااءة السراجعين

     

ال ي رس هي التعليم السحاسبي الجامعي مهاد يتعلل  -10
 اتكشهلهجيا السعلهمات وكياية التعامي مع ا م شيا  

     

يخهي اعزاء هيئة الت ري  هي التقليي من دورهم  -11
التعليسي و ا.تقال دورهم ال  مرسسي البرمجيات واخترااي 

 يكشهلهجيا السعلهمات  

     

ع م وجهد اهتسام بالتعليم الس شي السدتسر من .قابة او  -12
 جسعية يتعلل بالس شة  هل يكشهلهجيا السعلهمات 

     

ع م و جهد ارامي مراقبة جهدة األداء الس شي وم ى  -13
 مهامبتو لتكشهلهجيا السعلهمات 

     

ا تكدددددار يقددددد يم الخددددد مات الس شيدددددة مدددددن عددددد د محددددد ود مدددددن  -14
 األجشبية  السذايا

     

ياذي واهرة ا.خااض األيعاب الس شية دون السدتهى  -15
 الس لهب من الخ مات الس شية 

     

يددد .ي مددددتهى االهتسدددام بالس شدددة مدددن قبدددي الحذهمدددة مقار.دددة  -16
 بالس ن األخرى 
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ع م اشراك .قابة السراجعين بالش وات و السعيسرات والهرش  -17
السعسدات السالية لسهامبة السدتج ات  هل الس شية التي يقهم ا ا 

 الس شة 

     

 واخيخا أشكخكػ جديل الذكخ و االمتشان عم  وقتكػ في تعبئة هحه االستبانة العمسية
 

 


