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السدتخمص
ه د هذ هددرا ال ارسددة ال د التعددري عل د تهددم التح د يات التددي يهاجددو الس ارج د الخددارجي الليبددي هددي ي ددهير الددش م
السحاسددبية هددي وددي يكشهلهجيددا السعلهمددات د ارسددة ي بيقيددة عل د الس دراجعين الخددارجيين الليبيددين السذددت لين هق د

بس يش ددة اش ددازي ت يد د

ي ددم الت ددرل الد د السا دداهيم الستعلق ددة اتكشهلهجي ددا السعلهم ددات واريبا ددا بسا ددهم السراجع ددة

الخارجيددة االلكترو.يددة ولتحقيددل ته د اي ال ارسددة اسددتخ م البا د

السددش ي الهادداي التحليلددي هددي يحليددي ايا.ددات

ال راسة من خالل استبا.ة اع ت لرلك و يم يهزيع ا عل عيشة ال راسة ويدم اسدتخ ام ار.دامي التحليدي اح ردا ي
)  )SPSSهي يحليي البيا.ات واختبار ابعاد ال راسة

وق د يهاددلذ ال ارسددة و كجسددان كامددي مددن السذدداركين هددي عيشددة ال ارسددة ال د ان تهددم يح د يات الس ارج د الخددارجي
للسرج د
الليبددي يسثلددذ هددي مذددامي يتعلددل بالس شددة .اد د ا ت وكددرلك السذددامي الستعلقددة بالت هيددي العلسددي والعسلددي ا
الخدارجي الليبددي وكا.دذ اهددم يهاديات ال ارسددة 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
 .ار للت هر الكبير هي يكشهلهجيا السعلهمات التي يذ ها العدالم ت والتدي تتدرت علد الدش م االداريدة والسحاسدبية
باله د د ات االقتر ددادية ه ددي معالج ددة ايا.اي ددا ويد دديير تعسال ددا و ير ددشي مشتجاي ددا ويقد د يم خد د ماي ا وال ددر ا ددين
األ راي السختلاة الستااعلة مع دا و.تيجدة للعالقدة اله يد ة ادين م شدة السراجعدة والسحاسدبة ا.عذد

هدرا االسدتخ ام

عل د م شددة السراجعددة هددي كيايددة االسددتاادة القرددهى مددن يكشهلهجيددا السعلهمددات ات مي د الثقددة والسر د اقية ت و.تيجددة

لحلهل السعالجة االلكترو.ية محي الي وية التقلي يدة للبيا.دات الساليدة ومدن تجدي يدههير معلهمدات عاليدة الجدهدة ذات

مر د اقية و مهتهقيددة ياددي با تياجددات السدددتخ مين للبيا.ددات الساليددة ت ال ا د مددن يحدددين عسليددة السراجعددة ومددن
.ا ي ددة اخ ددرى تا ددب اس ددتخ ام الحاس ددا ايل ددي ومعالج ددة البيا .ددات الكترو.ي ددا

ددرورة ملح ددة ه ددي عر ددر الت ددهر

التكشهلهجيت لسا يتهاهر عليو هرا التقشيدة مدن ميد ات ايجاايدة كتخد ين البيا.دات واسدت عا ا هدي تي وقدذ باح داهة
الد د الد ددرعة وال ق ددة العالي ددة ه ددي اجد دراء العسلي ددات الحد ددااية الت ددي يحتاج ددا السحاس ددا والس ارجد د والد ددي رة علي ددا

والتخادديم مددن التكدداليل ويقليددي األخ دداء ي د

و ددرت السراجعددة باسددتخ ام يكشهلهجيددا السعلهمددات والتددي ي لددل

علي ا Automation Auditing
ومدن .ا يدة اخدرى .جد الد ول الستق مدة ي ارجد و اسدتسرار ارامج دا التعليسيدة ت هادي د ارسدة قامدا ا دا ( & Sack
 ) Albertاستعر ددا مددن خالل ددا م د خي لت ددهير التعلدديم السحاسددبي هددي الهاليددات الستح د ة االمريذيددة  .د ار ألن

ارامي التعليم السحاسبي غير مهامبة للت هرات السدتسرة هي يكشهلهجيا السعلهمات وا .ا ياتق ال سعة االهدل هدي
ادراك ي د تير التكشهلهجيددا ت وج دداءت يهاددياي سا ددهل تع ددادة هش سددة البد درامي التعليسي ددة السحاسددبية هددي الجامع ددات
االمريذية عل

هء مت يرات البيئة السحي ة ( ) Sack & Albert , 2009

و سددا ان م شددة السراجعددة الخارجيددة يسثددي

ددسا.ا تمبددر ددهل مر د اقية مخرجددات الش ددام السحاسددبي ت باعتبارهددا

ووياة مدتقلة و يادية عن اله ة االقترادية ت يقدهم ا دا شدخت يتدهاهر هيدو جسيد السدعهالت العلسيدة و العسليدة

حا د اء رتي هشددي محاي د

ددهل ا د ل وشددرعية الق دها م الساليددة لله د ة االقترددادية واعتسددادا الكبيددر عل د السعددايير

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

يكشهلهجيا السعلهمات هي يديير تعسال ا و الش هض بسدتهى الخ مات السق مة للعسدالء (  ) Clientsومدداع ي م
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 :
-

دراسة خجاش حدام الجيؼ وصيام وليج :هي  2003بعشهان " م ى يقبدي مد ققي الحددابات السدتخ ام يكشهلهجيدا
السعلهمات هي الت قيل" د ارسدة مي ا.يدة علد مذايدا التد قيل الكبدرى األردن كدان ال د ي مدن هدرا ال ارسدة

إادراز تهسيدة اسدتخ ام يكشهلهجيدا السعلهمدات هدي يد قيل الحدداباتت اختبدار واقد اسدتخ ام ا و السعهقدات التددي
يذ دده ا وم ددن الشت ددا ي الت ددي يها ددلذ إلي ددا ال ارس ددة قشاع ددة مد د ققي الحد ددابات ه ددي االردن ب هسي ددة اس ددتخ ام
والسعهقددات التددي يذدده ا التكشهلهجيددا هددي التد قيلت ادرام ددم تن ذلددك يددههر م يد ا مددن ال قددة هددي العسددي ويع يد

الااعلية ويخايم الكلاة
-

دراسـة  : Abu Musaهدي  2004بعشدهان
" External Auditors
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احلكترو.يددة كتح د ج ي د للس ارج د الخددارجي وم شددة السراجعددة ويهاددلذ ال ارسددة ال د تن التخ ددي الكدداهي
حج دراءات مراجع ددة األعس ددال احلكترو.ي ددة تا ددب

رج ددا ألن تغلددا تدل ددة السراجع ددة يذ ددهن مت ددههر ه ددي ش ددذي

إلكترو.ددي و عل د الس دراجعين تن يذه .دها قددادرين عل د يقيدديم كاايددة ودقددة هددرا األدلددة و ان يذتدددبها الس ددارات
التقشية الزرورية لسراجعة األعسال احلكترو.ية والسحاه ة عل االستقاللية لتحدين مر اقية الس شة
 دراسة  : Dahawy et.Alهي  2005بعشهان " The use Of It In Teaching Accounting in" Egypt
هد د هذ ه ددرا ال ارس ددة الد د يح يد د مد د ى تت ددر اس ددتخ ام وس ددا ي و ادوات يكشهلهجي ددا السعلهم ددات ه ددي التد د ري
السحاسددبي بالجامعددة

األمريذيددة بسرددرت وق د يددم اسددتخ ام السددش ي الهادداي التحليلددي هددي يحليددي ايا.ددات

ال راسة وخرجذ هرا ال راسة بع ة .تا ي
هددي الت د ري

و يهايات من ايش دا تن اسدتخ ام يكشهلهجيدا السعلهمدات

داخددي القاعددات الت ريدددية يددههر الق د رة عل د خاددم التكدداليل والق د رة الكاملددة عل د االسددتجابة

لست لبات سهل العسي

" Information technology competencies
 دراسـة  : Chen et. Alفـي  0202بعشـؽان" expected in undergraduate accounting graduates
ه هذ هرا ال راسة إل التعري عل الس ارات والكااءات التكشهلهجيدة الستهقعدة مدن خريجدي السحاسدبة وذلدك

 .د ار لسددا يهاجددو التعلدديم السحاسددبي مددن الع ي د مددن التح د يات ومددن تهددم هددرا التح د يات هدده ي د تير يكشهلهجيددا
السعلهمات عل م شة السحاسبة
و من الشتا ي التي وادلذ ل دا ال ارسدة ان السشداهي ال ارسدية ال يحتدهي بالقد ر الكداهي علد مدداقات مريب دة
بذذي مباشر اتكشهلهجيا السعلهمات ت و تن خريجي قدم السحاسبة لدي

وسهل العسي وق تواذ ال راسة عل

لد ي م الس دارات الكاهيدة بسدا يتشاسدا

رورة يزسين السشداهي ال ارسدية علد يكشهلهجيدا السعلهمدات ودمدي

يكشهلهجيا السعلهمات بسقررات السحاسبةت و رورة مهامبة سهل العسي
وعل

هء ذلك يبرز (دور معسددات التعلديم العدالي السحاسدبي ) مدن جامعدات ومعاهد هدي يبشدي مليدات محذسدة

عش د اع د اد اللبشددات االساسددية لسحاسددبي ومراجعددي السدددتقبي مددن خددالل محددهر اساسددي وه دده ( التعلدديم والت هيددي
الس شي لسحاسبي ومراجعي السدتقبي )
مذكمة الجراسة:
لعددا و ددهر يكشهلهجيددا السعلهمددات دو ار هامددا هددي التد تير علد 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
العلسي و العسلي للسراج الخارجي مقار.ة بسا كان عليو األمر هي وي التذ يي الي وي التقلي ي لس شة السراجعة

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
وا.عذاسددايو مددن دخددهل الذددركات متعد دة الجشددديات هددي ايئددة العسدديت ومددا يحسلددو مددن ا.تقددال التكشهلهجيددا واالعتسدداد
الر يدي علد يكشهلهجيدا السعلهمدات (  ) Information Technologyت والتجدارة االلكترو.يدة ( Electronic
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 ) Commerceوغيرهددات وهددي وددي هددرا السع يددات هددي البيئددة السدددتح تة و ددرت هجددهة (  ) GAPاددين مددا يلقددها
السراجعين من معلهمات خالل هترا االع اد والت هيي وما وج وا عل ترض الهاق
وإ دداهة لسددا سددبل يعكد البا د

تن م شددة السراجعددة هددي ليبيددا يعددا.ي بعددم السذددامي الجههريددة مددن ايش ددا

ددعل

ويذددابك ت .سددة الرقابددة ال اخليددة لله د ة االقترددادية محددي السراجعددة ت وكددرلك .قددت كادداءة وخب درة السحاسددبين و
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

الليبيين هي يش يم الس شة بذذي جي وع م االهتسام بدالتعليم الس شدي السددتسر لتحددين جدهدة اداء الس ارجد الليبدي
يكشهلهجيددا ت باح دداهة إل د ع د م وجددهد جسعيددات م شيددة ي د عم الس شددة والرقددي ا ددا وي هيرهددا باسددتسرار ت كسددا ان
الس شددة بحاجددة إل د إ ددار متكامددي لسعددايير السراجعددة يسذددن االسترشدداد بددو مددن قبددي الس دراجعين بذددذي ال امددي ت
باح دداهة إل د االسددتخ ام غيددر الكددلء لمسدداليا الكسيددة العلسيددة كالسعايشددة واالج دراءات التحليليددة ال سدديسا خددالل
العسددي السي د ا.ي ت لددرا يهاجددو الس دراجعين ع د دا مددن التح د يات للتكيددل م د هددرا الت ددهرات الشايجددة عددن يكشهلهجيددا
السعلهمات وي تيرها عل الس ار ي السختلاة ألداء م شة السراجعة
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؟
ولإلجابة عل الدعال الر يدي لسذذلة ال راسة يم رح األسئلة الارعية التالية لإلجابة علي ا:
 -1هي هشاك مذامي هي يش يم الس شة يح من مداهسة السراج الليبي هي ي هير الش م السحاسبية؟
 -2هي هشاك مذامي هي الت هيي العلسي والعسلي يح من مداهسة السراج الليبي هي ي هير الش م السحاسبية؟
أهسية الجراسة:
يشب تهسية ال راسة من تهسية ال ور الري يلعبو الس ارجد الليبدي هدي ي دهير الدش م السحاسدبية هدي ودي تسداليا
يكشهلهجيا السعلهمات مثي التجارة االلكترو.ية والتي تابحذ إ ى سسات عرر العهلسة التي يعيذ ا مجتسعدات
االعسددال اليددهم ت والتددي تلقددذ ب الل ددا عل د م شددة السراجعددة و التح د يات التددي يهاج ددا الس شددة هددي وددي ي بيددل

يكشهلهجيدا السعلهمددات األمدر الددري يدددتهجا ايخداذ االجدراءات السال سددة لسعالجت دا ت مسددا سدديذهن لدرلك تتددر هعددال

عل عسي مراجعي الحدابات ومدتخ مي التقارير السالية وهرا ا ورا يعدي إل يع ي تقدة السجتسد بالس شدة كسدا
يكسن تهسية ال راسة هي يبيان االهسية الشدبية ل را السذدذالت ولادذ ا.تبداا الج دات السش سدة للس شدة هدي ليبيدا ل دا
وكرلك يق يم الحلهل ل را السذذالت
أهــــجاف الجراسة:
ي د ي ال ارسددة إلد يذددخيت و معرهددة التح د يات التددي يهاج ددا الس ارج د الليبددي عش د مددداهستو هددي ي ددهير الددش م

السحاسددبية لله د ة االقترددادية محددي السراجعددة والتددي يتسثددي هددي التح د يات الستعلقددة بالس شددة .اد د ا والسذددامي تو
الرعه ات التي يتعلل بالت هيي العلسي والعسلي للسراج الليبي
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مشهجية الجراسة:
بكيبددان بعددم مش دداهي البحدد

ل ددرض يحقيددل تهد د اي ال ارسددة قددام البا د د

العلسددي ت مش ددا الت دداريخي وذل ددك

بكع اء هكرة عن اح ار الش ري وال راسات الدابقة ت والسش ي االستشبا ي لتح ي محداور ادياغة تسدئلة ال ارسدة
ت واالستق ار ي الختبار األسئلة وكرلك السش ي الهااي ل راسة الحالة ويحليي البيا.ات واستخالص الشتا ي
مجتسع وعيشة الجراسة:

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

خراص السجتس االالي التي يشتسي اليو

تجسيع البيانات وطخق تحميمها:
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:
لخ مة تغراض ال راسة هق يم يقديم ال راسة إل :
السبح

األول – اح ار الش ري لل راسة

السبح

الثا.ي – اح ار العسلي لل راسة

السبح

– الشتا ي والتهايات

الثال

 .0اإلطار الشعخي لمجراسة:
 -0.0السخاجعة في بيئة تكشؽلؽجيا السعمؽمات:
 - 0.0.0مفهؽم السخاجعة االلكتخونيةAudit in an Electronic Data Processing :
بالرغم من ي ير ايئة عسي السراج الخارجي من السعالجة الي وية ال السعالجة االلكترو.ية هدكن تهد اي السراجعدة

الخارجية ي ي كسدا هدي تإال ان تسداليا السراجعدة واجراءاي دا هدي التدي يحتداج إلد يعد يالت اساسدية وادهال إلد
يحقيل ته اي السراجعة

ويقرد د بالسراجع ددة االلكترو.ي ددة " ا .ددا عسلي ددة ي بي ددل تي  .ددهن م ددن األ .س ددة باس ددتخ ام يكشهلهجي ددا السعلهم ددات
لسداع ة السراج هي عسلية التخ ي والرقابة ويهتيل األعسال" ( الذش ي ت  2011ت ص  ) 338كسا عره دا

( الد دهاح ت  2006ت ص  ) 175عل د ا .ددا " -عسليددة جس د ويقيدديم األدلددة لتح ي د مددا إذا كددان اسددتخ ام  .ددام
الحاسهب يداهم هي ساية تاهل السعسددة و يعكد سدالمة ايا.اي دا و يحقدل تهد اه ا بااعليدة و يددتخ م مهاردهدا
بذااءة "
يد

يددتم مراجعددة  .ددم التذد يي احلكترو.ددي للبيا.ددات السحاسددبية مددن خددالل السراجعددة السب ي دة واختبددارات االلت د ام

وتخي د ار إج دراء االختبددارات التاردديلية ت ويددتم إج دراء السراجعددة السب يددة ب ددرض ه ددم ي د هل العسليددات خددالل الش ددام

السحاسددبي ويح يد مد ى اسددتخ ام التذد يي احلكترو.ددي للبيا.ددات هددي الت بيقددات السحاسددبية وه ددم ال يذددي األساسددي

للرقابة ال اخلية
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بد ن مددئهلية الس ارجد حاد اء الدرتي الاشدي السحايد ال يت يدر يبعددا لت يدر ريقددة يذد يي البيا.ددات

السحاسبية بسعش تن السراج يلت م بكيبان معايير السراجعة الستعاري علي دا سدهاء يدم يذد يي البيا.دات السحاسدبية
يد ويا تو إلكترو.يددا و السذددذلة الر يدددية عشد مراجعددة البيا.ددات السحاسددبية إلكترو.يددا هددي عد م يدهاهر كددي مقهمددات

مدددار السراجعددة والتددي يتسثددي هددي السدددتش ات السعيد ة للعسليددات الساليددة والتددي قد ال يتدهاهر بذددذي كامددي هددي  .ددم

التذ د يي احلكترو.ددي الددري يقددهم عل د إتبددات وإل دداء ويح د ي

السلاددات دون وجددهد تي دليددي مددادي ملسددهس يعي د

د وث هددرا الت ييدرات وهددي مثددي هددرا األ دهال ال يدددت ي الس ارجد م ابقددة السدددتش ات مد مددا هدده مثبددذ بالد هاير
مسددا يتعددرر عليددو إج دراء السراجعددة الحدددااية ا د هاير اليهميددة واألسددتاذ و ددرلك ياق د السراجعددة الحدددااية والسراجعددة
السددتش ية تهسيت دا ويقدي االعتسدداد علي دا تمسدا يت لددا األمدر

درورة تن يت هدي الس ارجد الخدارجي الليبدي بالسعرهددة

وال اريددة ابيئددة يكشهلهجيددا السعلهمددات و ددكجراءات الرقابددة ال اخليددة و األسدداليا السختلاددة للسراجعددة هددي وددي التذد يي
احلكترو.ي للبيا.ات ت كسا تن السااهيم األساسية للسراجعة سهاء هيسا يتعلل بسعدايير السراجعدة الستعداري علي دا تو
تداب وقهاعد د الد ددلهك الس ش ددي تو السد ددئهلية القا.ه.ي ددة للس ارجد د ال يختل ددل اشهعي ددة يذد د يي البيا .ددات وإ.س ددا يذس ددن

االختالي هي رل وإجراءات السراجعة

اهتسذ ال يئات والسش سات الس شية ال ولية اتههير األس

ي

واحرشادات الستعلقة بالسراجعة هي وي يكشهلهجيا

السعلهمددات وخرهاددا االيحدداد الد ولي للسحاسددبين والددري تاد ر مجسهعددة مددن السعددايير و يا.ددات التد قيل ال وليددةت
بعز ا متعلدل مباشدرة بالسراجعدة هدي ودي يكشهلهجيدا السعلهمدات كبيدان السراجعدة الد ولي رقدم (  ) 1009والسعيدار
ال د ولي للسراجعددة رقددم (  ) 401والددبعم األخددر غيددر مباشددر يتزددسن احشددارة إل د مه ددهن مراجعددة يكشهلهجيددا

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

وعددالوة عل د مددا سددبل يتهجددا عل د الس ارج د و هددي وددي يكشهلهجيددا السعلهمددات هحددت و يقيدديم  .ددام الرقابددة
ال اخلية الري هي االساس يح د  .ال مراجعتو والتي يذسي العشاار التالية ( :سردوك ت  2009ت ص) 2
 -1هحت و مراجعة  .ام إدخال البيا.ات السالية للحاسا االلي
 -2هحت و مراجعة عسلية معالجة البيا.ات بالحاسهب
 -3هحت و مراجعة الشتا ي

 -1.0صفات السخاجع الخارجي في ظل تكشؽلؽجيا السعمؽمات:
من اهم الراات الهاجا يهاهرها هي السراج من تجي التكيل م ايئة يكشهلهجيدا السعلهمدات لكدي يقدهم بعسليدة
السراجعة عل تمسي وجو يتسثي هي االيي ( :الحدان ت  2009ت ص ) 167
 -1يستلك الركاء العالي والعها ل السدتقرة الشا جة
 -2الرغبة هي الت هر و الق رة عل التعلم و الدرية التامة
 -3الق رة عل الشقاش بسه هعية م االخرين واالقشان
 -4الق رة عل االيرال الجي والتعامي م االخرين
 -5اللباقة و الت ريا و الهعي االجتساعي
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 -6القد د رة علد د التعام ددي مد د يكشهلهجي ددا السعلهم ددات ( د ددا رتي البا د د

) بذ ددذي معه ددي ت والد ددرعة ه ددي

استيعاب الت هرات الج ي ة ويكييا ا م م شة السراجعة
 -2.0العشاصخ الؽاجب مخاعاتها عشج تشفيح عسمية السخاجعة في ظل تكشؽلؽجيا السعمؽمات:
ويتسثي هرا العشاار هيسا يلي ( :القبا.ي ت  2008ت ص ) 226
 -1يح ي ته اي عسلية مراجعة  .م التذ يي االلكترو.ي و العهامي الهاجا يقديس ا
 -2يح ي العشاار األساسية التي يعدي األ.ذ ة األساسية هي كي  .ام ج ي
 -3يقييم مدتهى درجة الثقة هي كي ج ء
 -3.0الكفاءة السهشية لمسخاجع الخارجي في ظل تكشؽلؽجيا السعمؽمات :
ق يذهن من الزروري استعا.ة الذركة بستخررين هي مراجعة عسليات التذد يي احلكترو.دي للبيا.دات
السالية خااة هي وي التعقي ات الكبيرة الستعلقة اش م التذ يي السباشرة هزال عن الخ ر السرا ا اتلدل
وي مير السلاات تتشاء االختبار
و دسا للج ل هل الس ارة الاشية الس لهب يههرها ل ى السراج الخارجي هق توا مجس السحاسبين
القددا.ه.يين األمريذددي عل د تن يتددههر كح د تد .د ل د ى الس ارج د الخددارجي الكادداءات التاليددة (:ل ياددة هرجددا.ي ت

) 2016

 -1السعرهة األساسية لش م الحاسهب ومذه.اي ا وووا ا ا وامذا.ياي ا التذ يلية
 -2السق رة عل الترسيم وإ.ذاء خ ار

لت هل  .دم الحاسدهب ويحليل دا للتعدري علد مدها ن القدهة والزدعل هدي

هرا الش م
 -3الخبددرة العامددة ال ددات البرمج ددة والتددي يدددس لددو بذتاب ددة اددرامي بدددي ة واحلسددام ب س دداليا السراجعددة هددي ايئ ددة
الحاسهب
 -4.0أساليب السخاجعة في ظل السعالجة اآللية لمبيانات السحاسبية:
ي ي السراج عش مراجعة الحدابات السع ة إلكترو.يا إل يجسي تدلة وق ار ن إتبات يسذشدو مدن إاد اء رتي هشدي
عن م ى
ع الة القها م الساليةت وم ى اياال ريقة إع ادها م السبادئ السحاسبية الستعاري علي ا
ومددن تش د ر تسدداليا وإج دراءات السراجعددة التددي يتبع ددا الس ارج د لتجسي د األدلددة والق د ار ن هددي وددي اسددتخ ام الددش م
احلكترو.ية لسعالجة البيا.ات السحاسبية ما يلي ( :ل ياة هرجا.ي ت ت ) 2016
 -0.4.0أسمؽب السخاجعة حؽل الحاسؽبAuditing Around the Computer .
يقددهم الس ارجد د بسراجعددة السد د خالت والسخرج ددات هقدد ت دون الش ددر إلدد م ددا يج ددري داخددي الحاس ددهب م ددن
عسليات يذ يي للبيا.ات وإجراءات يشاير هرا األسلهب يذدبو إلد

د كبيدر احجدراءات التدي يتبد عشد ي بيدل

إجراءات السراجعة عل الحدابات السع ة وهقا للش م التقلي ية و لت بيل هدرا األسدلهب يختدار الس ارجد عيشدة
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مددن العسليددات ويتتبع ددا اات د ءا مددن السدددتش ات األوليددة تد ا.ت اءهددا هددي القدها م الساليددة ويقددارن الشتددا ي التددي
يهاي إلي ا م الشتا ي الس بهعة السدتخرجة من الحاسا
 -0.4.0أساليب السخاجعة مؼ خالل الحاسؽبAuditing Through the Computer .
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 ار مشاسبا من السعرهة بالحاسهب و .م التذ يي احلكترو.ي للبيا.ات ويرسيم البرامي واستخ ام ا
 -1.4.0أسمؽب السخاجعة باستخجام الحاسؽبAuditing With the Computer .
يقر بالسراجعة باستخ ام الحاسهب تن الحاسهب و رامجو تداة من تدوات السراجعةت وال ي مش ا التحقل من

دقة عسليات معالجة البيا.ات ومن وجهد تساليا الرقابة الالزمة ل ا ( الدهاح تد ت  2006ت ص) 194
ومن تهم األسباب الستخ ام الحاسهب هي عسلية السراجعة ما يلي ( :الدهاح ب ت 2006ت ص )195
 1الت هر السدتسر هي  .م السعلهمات السحاسبية االلكترو.ية؛
 2يههير الهقذ السدت رل هي تداء ووياة السراجعة
 -5.0تحــــجيات مهشة السخاجعة الخارجية :
ت.ذ ت الت هرات هي يقشية السعلهمات يح يات

السحاسبية وي هير  .م الرقابة ال اخلية ا ي

خسة تمام مسارسي م شة السراجعدة والتدي يتعلدل اتردسيم الدش م
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

القددا.ه.ين ( ) AICPA , 2001اتقد د يم خ م ددة ج ي د ة للسحاس ددبين يتسثددي ه ددي ي ويدد هم ابد درامي مت ددهرة يد ددت ي
يسذيش م من التحقل من م ى امذا.ية االعتساد والثقة عل الش م السعلهمات السحاسبية التي يددتش الد يكشهلهجيدا
السعلهمددات تمسددا و ددرت خ د مات ج ي د ة للاحددت يقددهم ا ددا الس ارج د الخددارجي لتقريددر م د ى كادداءة وهعاليددة  .ددم

السعلهمات السحاسبية وامذا.ية االعتساد عل مهتهقيت ا
 -0.2.0التحجيات الستعمقة بالسهشة نفدها:

يسذددن القددهل ان م شددة السراجعددة هددي ليبيددا و الدده ن العر ددي بردداة عامددة زاد االهتسددام ا ددا هددي العقددهد الثالتددة
االخي درة وذلددك لسددا ش د يو الددبالد العر يددة مددن ي ددهرات اقترددادية و اجتساعيددة متدددارعة يسثلددذ بك.ذدداء الذددركات
السددداهسة ومددا راهق ددا مددن ا.ارددال للسلكيددة عددن احدارة مسددا ادى ذلددك ال د االهتسددام اتش دديم الس شددة ( درغــام و

مطيــخ  0226ص  ) 25إال ان هددرا االهتسددام لددم يذددن بالق د ر الكدداهي للش ددهض بالس شددة و يبعددا لددرلك .ج د تن

شددركات الس ارجعددة االجشبيددة ما ازلددذ يدددي ر عل د الج د ء األمبددر مددن سددهل السراجعددة الخارجيددة العر يددة كسددا تن
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السراجعددة هددي ليبيددا يعددا.ي مددن .قددت شد ي لسدراجعين مددعهلين للس شددة ت ويد .ي الش درة االجتساعيددة للس شددة يد

ال

يعامي كس شة مدتقلة ل ا كيا .ا الخاص ا ا و إ.سا كس شة يسلي ا اعتبارات قا.ه.ية مسا ي عه القهل إل تن الس شدة
هي ليبيا ما زالذ ياتقر ال روح مهامبة الت هر الدري هي العالم
و اسددتقراء واق د السسارسددات السحاسددبية هددي ليبيددا يتز د لشددا القرددهر هددي هددرا الجا.ددا مددن ع د ة زوايددا تارزهددا

مجسهعة من ال راسات التدي يبحد

هدي مد ى يدهاهر و ي بيدل السعدايير والسبدادئ السحاسدبية ت هادي د ارسدة قدام ا دا

هريل من مرك البحدهث االقتردادية وذلدك بحردر و يقيديم السبدادئ السحاسدبية هدي ليبيدا ( الـجروي

 0224ص  ) 0يم التهاي إل مجسهعة من الشتا ي تهس ا:
-

الاـالي

االخ ددتالي الها د د ا ددين الذ ددركات الستساتل ددة بخر ددهص ي بي ددل السب ددادئ والقهاعد د وال ددرل السحاس ددبية

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 ي ارعددي السقهمددات األساسددية للتقددارير الساليددة الجيد ة عشد اعد 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 الق اررات االقترادية الرشي ة

-

وق د او ددرت د ارسددة ( العر ددي وال د رويك ) والتددي كا.ددذ ددهل م د ى مالءمددة تسدداليا التقيدديم السحاسددبي
للسذروعات السعرو ة للتسليك للهاق الليبي ت الع ي من السذدامي بخردهص سدالمة السبدادئ والقهاعد
السحاسد ددبية الستبعد ددة هد ددي إج د دراء التدد ددهيات السحاسد ددبية ت وخااد ددة هيسد ددا يتعلد ددل بالسعالجد ددات السحاسد ددبية

للسخرر ددات و السخد د ون الد ددلعي وقد د ترجد د البا ث ددان ه ددرا السذ ددامي إلد د غي دداب السب ددادئ والقهاعد د
السحاسبية الستعاري علي ا محليا ( العخبي و الجروي

 0221ص .) 6

تما هيسا يتعلل بدالهاق الحدالي لس شدة السراجعدة هدي ليبيدا هدكن البا د

وم ارج د قددا.ه.ي ) يددرى قردده ار هددي هددرا الس شددة مددن ي د

باعتبدارا مد اول ل درا الس شدة ( محاسدا

ع د م وجددهد مجسهعددة متكاملددة مددن السعددايير والقهاع د

السل مددة يداب الدددلهك الس ش ددي يرش د الس ش ددة والتددي وج د ت هددي م دهاد مبعثد درة هددي الق دها.ين ذات العالقددة بالس ش ددة

باح اهة إل قرهر قا.هن رقم  116لدشة  1973والخاص اتش يم م شة السحاسبة والسراجعة وال حتو التشايرية
 -0.0.2.0دور السشعسات السهشية في تطؽيخ السهشة :

بالش ر ال واق .قابة السحاسبين والسراجعين الليبيين ت .ج ان هرا الشقابة ومشدر .ذد ي ا برد ور القدا.هن رقدم
 116لددشة  1973بذد ن يش ديم م شددة السحاسدبة والسراجعددة ت قد ا.حردر دورهددا هدي مددش يدراخيت م اولددة الس شددة
ولددم يتعد اها الد القيددام باأل.ذد ة االخددرى التددي مددن شد  .ا الرهد مددن مدددتهى الس شددة ت مثددي و د قهاع د الدددلهك
الس شددي للسدراجعين و ذلددك علد الددرغم مددن تن القددا.هن السذددار اليددو وال حتددو التشايريددة قد خددهل الشقابددة القيددام ا ددرا

الس ام
يد

عددري  Robert K.Mertonالسش سددة تو الجسعيددة الس شيددة عل د ت .ددا يش دديم مددن السسارسددين للس شددة

يسذ ددش م م ددن خالل ددو الحذ ددم علد د الكا دداءة الس شي ددة الشد ددبية لبعزد د م ال ددبعم ت ويسذ ددن م ددن خالل ددو القي ددام ا ددبعم
الهوا ل االجتساعية التدي ال يسذدن للسسارسدين القيدام ا دا إذا كدان كدي مدش م يعسدي برداة مددتقلة عدن ايخدرين(.
الحيب  0771ص ) 02
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كسا يم يعريف الجسعيات الس شية للسراجعة عل ا .ا " -يلك الجسعيات التي يقهم عل خ مة مجتس الس شة
و اا د ار الشذ درات ال وريددة و إقامددة الش د وات العلسيددة و يقددهم عل د يشسيددة م ددارات الس دراجعين مددن

الها د

خالل جلا كي ج ي هدي الس شدة كسدا يعسدي علد يقد يم العدهن للس شيدين و سدايت م يجداا تيدة ت دراي خارجيدة " (

الجعافخة  0226ص.) 12

ويددرى البددا ثهن هددي مجددال الس شددة الح درة (.امــال  0221ص )000ت ت.ددو ال يسذددن الح د ي

عددن وجددهد

م شددة إال إذا ا.ددت م السسارسددهن ل ددا هددي جسعيددات تو مش سددات م شيددة مد يددههر الرغبددة لد ى تعزددا ا هددي التعدداون
معا من خالل هرا السش سة الس شية
ولرلك هكن السراج الخارجي سي ي يهاجو ع ة يح يات م شية دا رتي البا

يتعلل اتش يم الس شة ويحد مدن

ي هيرا لسدتهى ال يدت ي مدايرة يكشهلهجيا السعلهمات الح يثة والستسثلة هي االيي:

 -1عد م وجددهد يش دديم م شدي هاعددي يشتسددي اليدو الس ارجد ويعسددي علد ي ددهير الس شددة بسدا يتساشد مد مدددتهى

يكشهلهجيا السعلهمات

 -2عد م وجددهد قهاعد للدددلهك الس شددي وا ددحة يلد م السدراجعين بذددري الس شددة ويحد مددن التدددتر علد السقردرين
مش م
 -3ع د م وجددهد ق دها.ين يع د ز الس شددة هددي البيئددة الليبيددة و يزددسن ريددة عسددي الس شددة و ريددة التعبيددر عددن ال درتي
الس شي الرري

 -4ع د م وجددهد يهااددي اددين التش يسددات الس شيددة والسعسدددات التعليسيددة هددي الددبالد ب ددرض ره د الكادداءة الس شيددة
للسراج
 -5ع د م وجددهد ا درامي لتعلدديم وي د ريا الس دراجعين وقيدداس تدا ددم بع د

رددهل الس دراجعين عل د

الس شة بسا يزسن ي هيل م للعسي بذااءة م شية عالية يتهاهل م الت هرات الح يثة

ددل مسارسددة

كسددا تن السش س ددات الس شي ددة يعتب ددر ج ددر األس دداس ه ددي ي ددهير الس ارجد د ت لكه .ددا يزد د البد درامي والدياس ددات
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
 -0.0.2.0االستقخار السؤسدي:
ال شددك تن االسددتقرار السعسدددي يخلددل السشدداخ السال ددم لت ددهير اي سياسددة و ي بيق ددا والتعد يي هي ددا لتددتالءم
م د د مت لبد ددات الهاق د د الس شد ددي ت و إن ا.ع د د ام االسد ددتقرار السعسدد ددي ال يع د ددي الاراد ددة لسثد ددي هد ددرا الت د ددهير تو

االستس اررية هي الت بيل

وم شة السراجعة ك يرها من الس ن هكن ي هرهدا رهدين باالسدتقرار السعسددي للسش سدات ذات العالقدة ت و دالش ر
ال د الهاق د الليبددي .ج د ان الدياسددات العامددة السددعترة هددي ي ددهير م شددة السراجعددة ق د ي د ترت إل د

االستقرار احداري وال يئات ذات العالقة ا را الس شة

ي

د كبيددر بع د م

درسدتو تن هشداك الع يد
وج ( الس ير ي ) من خالل ا

مددن الت ي درات التددي جددرت هددي تما.ددة الساليددة سددابقا والتددي كا.ددذ الج ددة الر يدددية السشددهط ا ددا االش دراي عل د م شددة
السحاسددبة والسراجعددة هددي ليبيددا ت ي د
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السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثهرة التكشهلهجية (اقتراديات القرن الحادي والعذرين)

ICETR2018

األما.ة وكرلك تما.ة االقتراد وتما.ة التخ ي خالل هترة ال ارسدة يد
 13الة مسا يعشي ا.ع ام االسدتقرار السعسددي األمدر الدري ا.عذد

الدد عد د داالت الد مي و اعدادة التددسية

سدلبا علد يش ديم وي دهير السراجعدة هدي ليبيدا

لسهامبة الت هرات الح يثة هي الس شة ( السايخبي  0222ص .) 24
 -1.0.2.0تطؽيخ نعػ السعمؽمات السحاسبية:
من خالل البح

هدي ي دهير  .دم السعلهمدات السحاسدبية ( الـجروي

و الاـالي  0224ص  ) 6ت و هدي

وي تهرة يكشهلهجيا السعلهمات وااليراالت يسذن تن .دتخلت هر دية ماادهدا ان يبشدي  .دام مت دهر للسعلهمدات
السحاسبية هي الذركة محي السراجعة من ش .و ان يارض بعم السسارسات السحاسبية الج ي ة عل السدتخ مين

و الري سيذهن لو تتر ايجااي عل ي هير م شة السراجعة
 -2.0.2.0مدتخجمؽ السعمؽمات السحاسبية:

يعتبر ال لا عل السعلهمات السحاسبية و بيعة و.هعية مدتخ مي هدرا السعلهمدات األتدر الكبيدر هدي ي دهير
م شة السراجعة وياريخيا تبذ تن م شة السراجعة ي هرت .تيجة الستجابة التهقعات وال لبات الخارجية سهاء كا.دذ
هددرا التهقعددات وال لبددات .ايجددة عددن ي ي درات اقتر ددادية واجتساعيددة وسياسددية او .تيجددة لح د وث تزمددات وك دهارث
اقترادية ( قاسػ  0223ص .)3
وهي ليبيا اقترر ال لا عل السعلهمات السحاسبية خالل العقهد السا ية علد الج دات العامدة مثدي األج د ة
الرقااية و مرلحة الز ار 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 كثي ار عل السعلهمات السحاسبية الهاردة هي القها م السالية السشذهرة هدي مدش
اال تسددان ت ي د

يعتس د هددي ال الددا عل د الزددسا.ات الذخرددية و الساديددة ت األمددر الددري ا.عذ د

بذذي سلبي ت لاق ان ج ات

اغ ة عل الس شة من ي

إذا لددم يذددن هشدداك اجددة للسعلهمددات الساليددة هلددي

السراجعة هي األاي

عل د الس شددة

ي هيرها وي هير التقارير السالية و.تيجة لرلك .قهل

هشدداك اجددة لت ددهير التق ددارير الساليددة وال إلدد ي ددهير م شددة

 -0.2.0تحجيات التأهيل العمسي والعسمي:
ال شددك تن مدددعولية اعد اد محاسددبين مددعهلين بالس ددارات الس شيددة الس له ددة يقد علد عددايل عد د مددن الج ددات ومددن
تاددرز هددرا ج ددات السعسدددات التعلدديم السحاسددبي توذلددك اتبشددي سياسددات وتسدداليا يعليسيددة مت ددهرة يرك د عل د ي وي د

ال ال ددا الج ددامعي الس ددارات الس شي ددة الالزم ددة ويشسي ددة التاكي ددر التحليل ددي واالاتك دداري ل ي ددو وك ددرلك غي دداب التعل دديم الس ش ددي

السدددتسر و عد م التعدداون و التشددديل اددين الس شددة و التعلدديم السحاسددبي و االهتقددار الد جدددم م شددي قددهي و هعددال يرسددم و
مش جية و سلهكيات الس شة تدى ا ون شك الد يد .ي مددتهى جدهدة الس شدة و القدا سين علي دا مسدا ادى الد عد م

يه

استجابة الس شة لتكشهلهجيا السعلهمات و و هر التح يات امام السراج لسدايرة اساليا يكشهلهجيا السعلهمات
إن األسددلهب التقلي د ي الستبد

اليددا هددي ليبيددا ( الفيتـــــؽري  0205ص  ) 56ال يعهددي ال الددا الجددامعي

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
األوسدداط التعليسيددة ال وليددة يدددس الس د د ددارات القاالددة للشقددي –  - Transferable Skillsتي الس ددارات التددي يددتم
ي هيرهددا خددالل الس ار ددي التعليس ددية ت يسذ د د ددن تن يا ددي مذتدددب ا عش د ا.تقالددو إل د مر لددة العسدديت و ددرلك هددكن جددهدة
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
هددي ي هيددي خ دريجين مددعهلين جي د ا مسددا تتددر ذلددك سددلبا عل د ي ددهير الس شددة يكشهلهجيددا ت وهددرا الهاق د ( الــجروي

والاــالي  0224ص ) 3يست د ال د معسدددات الق ددان العددام ي د

يذددير يقددارير متابعددة يشايددر السي ا.يددة العامددة

لل ولددة إلد تن ت د السذددامي التددي يهاجددو ي بيددل السحاسددبة الحذهميددة هدده عد م يددههر العشااددر السعهلددة و الس ر ددة

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 الس ارجد الددري يعسددي علد يددههير الثقددة والسرد اقية هددي السعلهمددات السشذددهرة وا.عد م السحلددي السددالي الكددلء

ال ددري سياد ددر لش ددا تبع دداد وخلاي ددات السعلهمد دات السشذ ددهرة ت ألن مخرج ددات البر .ددامي التعليس ددي الليب ددي ل ددم يذ ددن ه ددي

السدتهى الري يداهم هي ي هير هرا الس شة هي وي يكشهلهجيا السعلهمات
 -1.2.0تحجيات الشذخ االلكتخوني:

يعتبر التح ي االمبر لس شة السراجعة عالسيا ومحليا ( الشذر االلكترو.ي ) للبيا.دات السحاسدبية والشسده الست ايد هدي
سددهل التجددارة االلكترو.يددة واسددتجابة الع يد مددن الذددركات بسختلددل تشددذال ا ابشدداء مهاقد ل ددا علد شددبذة اال.تر.ددذ

واستخ ام ا هي التجارة االلكترو.ية تم االعتساد عل اال.تر.يذ ( الذبذة العالسية للسعلهمدات ) هدي .ذدر التقدارير
السالية هزال عن االشارة الردريحة التدي قد م ا مع د السحاسدبين القدا.ه.ين االمريذدي (  ) AICPAالد ان ل دة
التقرير السالي علد اال.تر.دذ ستردب الل دة الرقسيدة لمعسدال ه دي يسثدي ا دار سديسذن مدن تعد اد و.ذدر التقدارير

ا ددرا الل ددة مددن عسليددات التبددادل السعيستددة (  ) Burnett.et al , 2006 ,P17والددري تعتبرهددا الكثيدرين يحد يا
قيقيا امام السحاسبين والسراجعين الخارجيين
ويقر بالشذر االلكترو.ي دا ما عرهو ( الدقا و مخرون ت  2010ت ص  ) 5با.و " قيام اله ة االقتردادية

بك.ذاء مهق الكترو.ي ل ا عل الذدبذات ال وليدة للسعلهمدات ا د ي الشذدر الددري و الادهري لسعلهماي دا الساليدة و
غير السالية وذلك عل ق اعات واسعة "
ي

ا تت الع ي من الذركات هي العالم اليهم هي وي يكشهلهجيا السعلهمات اشذر قها س ا السالية واالهراح

ع ددن معلهماي ددا السالي ددة خ ددالل ش ددبذو األ.تر .ددذ ( االهر دداح االلكترو .ددي ) ت إال ان .تيج ددة ل ددرلك و ددرت بع ددم
السذامي هل مر اقية السعلهمات السشذهرة و امن هرا السعلهمات وم ى مدعولية السراج الخارجي عش ا
ومن اهم السذدامي ( الق ارلدة ت  2011ت ص  ) 20التدي و درت .تيجدة للشذدر احلكترو.دي للسعلهمدات الساليدة عبدر
األ.تر.دذ ددهل مرد اقية القدها م الساليددة و تمددن السعلهمددات السشذدهرة هددي دخددهل بعددم االشددخاص غيددر السرددرح
ل ددم و العب د

بالسعلهمددات السشذددهرة و ي ييددر مزددسهن التقددارير او الق دها م الساليددة لرددال ال يددر ت كسددا تن هشدداك

بعم الذركات يقهم اشذر معلهمات مالية غير خا عة لاحت الس ارجد وغيدر معد ة وهدل السعدايير السحاسدبية ت

وق يقدهم ايزدا بعدرض يقدارير ملخردة قد يدعدي بالقدارئ إلد الا دم الخدا

لله د السدالي بالذدركة .تيجدة عد م

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

وعالوة لسا سبل ت تن كي هرا السذامي يجعي الس ارجد الليبدي ال يددت ي السدداهسة هدي ي دهير الدش م السحاسدبية
هددي وددي يكشهلهجيددا السعلهمددات لسددا ل ددا مددن مخدداوي ومخددا ر علد سددسعتو الس شيددة ت بحذددم ت.ددو ال يهجد مش سددة
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م شي ددة ي عس ددو ويحسي ددو م ددن ه ددرا السخ ددا ر الت ددي قد د يتع ددرض ل ددا م ددن خ ددالل االخت ارق ددات ال ي ددر رس ددسية للسهاقد د
ل يو األهل العلسي و العسلي الهاس هي يكشهلهجيا السعلهمات لكي يدت ي التعامدي مد

احلكترو.ية كسا ت.و لي

مي الخيارات ومهاج ة مخا ر يكشهلهجيا السعلهمات
 -0السبحث الثاني  :اإلطار العسمي..
ي ي ال راسة السي ا.ية إل قياس ماهية التح يات التي يهاج ا الس ارجد الخدارجي الليبدي هدي ي دهير الدش م
السحاسددبية هددي وددي يكشهلهجيددا السعلهمددات ت مددن خددالل تدوات التحليددي اح رددا ي الهادداي و ددالش ر إلد

ال راسة واأله اي التي سعذ لتحقيق ا هكن البا

بيعددة

اعتس عل السش ي الهااي التحليلي إذ قام بداال الن علد

ال ارسددات 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 الس ارجد

الخارجي الليبي التي يح من مداهستو هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات
 – 0-0مجتسع و عيشة الجراسة:
اشتسي مجتس هرا ال راسة من السراجعين الخارجيين الليبيين السذت لين هق هي م يشدة اش دازي ولعد م قد رة .قابدة

السحاسددبين والس دراجعين الليبيددين بس يشددة اش ددازي يددههير ع د د السجتس د الخا د لل ارسددة ت ايجددو البا د
د ار ا اش ددازي يد

قدم

ال د إدارة

كددان عد دهم البددالد  371م ارجد مذددت ي ت وذلددك مددن واقد ملادداي م الزدريبية الساته ددة هددي

ريبة الس ن الحرة عن ريل ر ي

القدم هي إدارة الز ار ا بس يشة اش ازي

تمددا العيشددة هقد يددم يح يد ها عددن ريددل جد ول يدددس ( ) Krejcie and Morgan,1970ت والتددي تو ددر

جم العيشة ليذدهن (  ) 189م ارجد خدارجي مذدت ي ت يد

وزعدذ االسدتبا.ة علد عيشدة ال ارسدة إال تن البا د

اسددتلم  131اسددتبا.ة تي مددا .دددبتو  %69مددن اجسددالي ع د د االسددتبا.ات السهزعددة عل د عيشددة ال ارسددة ت وجسيع ددا
استرداد البقية لع م يعاون بعم تهراد العيشة

ما.ذ االحة لل راسة ت و لمسل الذ ي لم يذن بكمذان البا

ججول ( )0-0-0االستبانات السؽزعة و السدتمسة و الخاضعة لمتحميل
االستبـــانـــــات

االســـتبانات السؽزعـــة عمـــ

االســــــتبانات السدــــــتمسة والخاضــــــعة

العــــــــجد

067

010

%022

%47

العيشة

الشدبة السئؽية

لمتحميل

مسدا يدم يح يد الستهسد الحددااي السدرج بد وزان د دت اعتسدادا علد (  ) Five Point Likertمقيداس ليذدرت
ذي األبعاد الخس

لتح ي درجة األهسية الشدبية لكي اش عل الشحه التالي:
ججول(  ) 0-0-0الستؽسط الحدابي السخجح لسقياس ليكخت

درجات السؽافـقة

عالية ججا

عالية

متؽسطة

مشخفزة

مشخفزة ججا

الؽزن الشدبــــي

3

2

1

0

0

%022

%62

%42

%22

%02

الؽزن السئــــؽي
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 : 0-0صجق وثبات أداة القياس:
يددم اختبددار درجددة السر د اقية  Reliability Testمددن خددالل اسددتخ ام اختبددار كددرو .بدداخ تلاددا

Alpha

 Cronbachمن تجي الحذم عل ا ل وتبات تداة القياس ( استسارة االستبيان ) السددتخ مة هدي ال ارسدة وذلدك
من خالل قياس درجدة االعتساديدة علد تسدئلة االسدتبا.ة يد

ال دذ درجدة اعتساديدة هدرا االسدتبا.ة ددا معيدار

مدرو .بدداخ تلادا (  ) %90.82وهددي .ددبة جيد ة العتسدداد .تدا ي هددرا ال ارسدة ت إذ تن الشدددبة السقبهلدة لتعسدديم .تددا ي
مثي هرا ال راسات هي .)Malhotra,2004( %60
 -1-0األساليب االحرائية السدتخجمة لتحميل بيانات الجراسة :
يعرض هدرا السبحد
.تا ي ال راسة

ي

التحليدي الهاداي للبيا.دات التدي يدم يجسيع دا مدن خدالل اسدتسارة االسدتبيان للهادهل إلد

يم يرشيل وج ولة ايا.ات ال راسة لد هلة يحليل ا إ را يا من خدالل السقدايي

اح ردا ية

السشاسبة و التي يتسثي هي:
 -0.1.0اإلحراء الؽصفي : Descriptive Statistics
ول رض يحليي البيا.ات واايا يم استخ ام األساليا اح را ية الهااية مثي:
 -1التك اررات  Frequencyوالتك اررات الشدبية  Percentللتعري عل خرا ت عيشة ال ارسدة مدن يد

عد د

السذدداركين والسعهددي العلسددي و الس شددي ت والخب درة العسليددة ت تمددا بالشدددبة للتك د اررات الشدددبية هددتم اسددتخ ام ا لبيددان
تهسية الشدبة السئهية لكي هئة من الائات إل السجسهن الكلي
 -2الهس د الحدددااي  Meanت ويددم اسددتخ امو للتعددري عل د تهسيددة كددي اش د مددن اشددهد الست ي درات بالشدددبة للهس د
الار ي ( )3وذلك عن ريل مقار.تو م الهس الحدااي لإلجابات الستعلقة بست يرات ال راسة

 -3اال.حدراي السعيدداري  Standard Deviationت و يددم اسددتخ امو مددن تجددي التعددري علد مقد ار التذددتذ هددي
احجابات هل الهس الحدااي
 -0.1.0االختبار ( )Tلعيشة واحجة :One Sample T-Test
ويم استخ ام هرا األسدلهب مدن االختبدارات اح ردا ية هدي هدرا ال ارسدة 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
 -1.1.0تحميل خرائص عيشة الجراسة:
ججول ( )1السؤهل العمسي.
السؤهل العمسي

التكخار

التكخار الشدبي

الجكتؽراه

20

10.1

31

22.3

البكالؽريؽس

15

06.0

السجسؽع

010

%022

الساجدتيخ

السرجر :اعجاد الباحث استشادا لشتائج التحميمي اإلحرائي Spss
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ي ر الج ول (  ) 3الداال ت تن غالبية تهراد العيشة السذاركين هي ال راسة هم من سلدة شد ادة الساجددتير
البالد ع دهم  53مذدارك و شددبة مئهيدة  %40.5وهدرا يعد معشد ار علد يدهاهر الكاداءات العلسيدة هدي مجدال م شدة
السراجعدة ت ومدن تددم سلدة شد ادة الد كتهراا الددري الدد عد دهم  41و شددبة مئهيددة  %31.3ت تدم يلي ددا سلدة شد ادة
البذالهريهس
 -0.1.1.0السؤهل السهشـــــي:
تو ددر الجد ول (  ) 4تن تغلبيددة السذدداركين هددي هددرا ال ارسددة يحسلددهن معهددي محاسددا و م ارجد قددا.ه.ي معتسد

 CPAوالري يحرلها عليو من .قابة السحاسبين والسدراجعين الليبيدين كتدرخيت لس اولدة م شدة السراجعدة باح داهة
ال د اجت ددادات شخرددية هددي التعامددي م د يكشهلهجيددا السعلهمددات ي د

الددد ع د دهم  68محاسددا وم ارج د قددا.ه.ي

معتس و اشدبة ال ذ  %52من اجسالي اهراد العيشة السذاركة األمر الري يع معش ار عل االهتسام هي الحرهل
عل ش ادة  CPAكترخيت لسسارسة الس شة هق دون وجهد تية .يدة للت دهير للحردهل علد الذد ادات األخدرى

محددي ال ارسددة واالمتادداء هق د بذ د ادة  CPAوهددرا ق د يذددهن ارج د ال د ع د م وجددهد دور م شددي ومت ددهر لشقابددة
السحاسبين و السراجعين لالهتسام بالسراجعين و ي هيرهم بسا يتهاهل م الهاق الس شي الست هر هي وي يكشهلهجيا
السعلهمات
ججول رقػ (  ) 2السؤهل السهشي
السعهي الس شي

التكرار

التكرار الشدبي

شهادة محاسب و مخاجع قانؽني معتسج CPA

40

%24.3

2

%2

شهادة السحاسب اإلداري السعتسج ( ) CMA

شهادة محاسب ومخاجع نعػ معمؽمات معتسج ( ) CISA
شهادة السحاسب العخبي السهشي السعتسج ()ACPA

شهادة السحمل السالي السعتسج ( ) CFA

أخخى  ..تتسثل في اجتهادات شخرية في التعامل مع تكشؽلؽجيا السعمؽمات

شهادة لسحاسب ومخاجـع قـانؽني معتسـج  CPAوشـهادة السحاسـب العخبـي

القانؽنيACPA

شـــهادة محاســـب ومخاجـــع قـــانؽني معتســـج

 CPAو اخـــخى تتسثـــل فـــي

اجتهادات شخرية في التعامل مع تكشؽلؽجيا السعمؽمات

السجســــــــــؽع

%2

2

%2

2
2

%2

2

%2

0

%0.3

46

%30

010

%022

السرجر :اعجاد الباحث استشادا عم نتائج التحميل االحرائي Spss
 -1.1.1.0الخبخة العسمية:
يال د مدن الجد ول ( )5تن الدرين خبدري م ( مددن  6إلد  10سدشهات ) هددم تمثدر السذداركين هددي ال ارسدة يد
م ددان عد د دهم  56مذ ددارك و شد ددبة مئهي ددة  %42.7ت وه ددرا يعش ددي تن تغل ددا عيش ددة ال ارس ددة م ددن السد دراجعين الجد د د
السد اولين للس شددة يلي ددا هئددة السذدداركين الددرين كا.ددذ خبدري م يت دراوح مددن  16و تد  20سددشة والبددالد ع د دهم 31
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جامعة عسر السختار

مذارك و اشدبة مئهية ال ذ  %23.7تم يلي ا الائدة العسريدة التدي يتدراوح تعسدارهم مدن  11الد  15سدشة و التدي
ما.ذ .دبت م %21.4
ججول رقػ (  ) 3الخبخة العمسية...
ع د سشهات الخبرة

التكرار

التكرار الشدبي

 5 – 1سشهات

5

%3.8

 10 – 6سشهات

56

%42.7

 15 - 11سشة

28

%21.4

 20 – 16سشة

31

%23.7

 21سشة ه مثر

11

%8.4

السجسهن

131

%100

السرجر :اعجاد الباحث استشادا عم نتائج التحميل االحرائي Spss
 -2.1.1.0التخرص العمسي :
ي ر الج ول رقم ( ) 6تن تغلبية السذداركين هدي هدرا ال ارسدة متخرردين هدي السحاسدبة ت يد

 119مذ ددارك و اشد ددبة مئهي ددة ال ددذ  %90.8ت ددم يلي ددا الستخرر ددهن ه ددي التسهي ددي و السر دداري
الستخررهن هي االقتراد

الدد عد دهم
وم ددن ت ددم

ججول ( )4التخرص العمسي
التخرص

التكخار

محاسبة

007

%72.6

تسؽيل ومرارف

00

%6.2

اقتراد

التكخار الشدبي

%2.6

0

السجسؽع

%022

010

السرجر  :اعجاد الباحث استشادا نتائج التحميمي اإلحرائي spss
 -3.1.1.0تحميل البيانات الستعمقة بسذاكل تشعيػ السهشة في تطؽيخ الشعػ السحاسبية :
يبين الج ول ( )7الال ل اح را يات الهااية و استخ ام الهس الحدااي يم يرييدا عبدارات البعد

األول دا تهسيت ا يشازليات وايزد مدن الجد ول ( )7تن ايجاهدات السذداركين يعكد وجدهد مذدامي يتعلدل اتش ديم
الس شددة ويددعتر بذددذي مباشددر علد قد رة الس ارجد الخددارجي الليبددي هددي ي ددهير الددش م السحاسددبية هددي وددي يكشهلهجيددا
السعلهمات ( البع األول ) ت يد

الدد ايجداه م العدام دهل البعد األول لل ارسدة ( )4.41كسدا يذدير اال.حدراي

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

الؽســــــــــــط

االنحـــــــــــخاف

4.71

0.45

4.69

0.46

4.66

0.50

4.64

0.48

4.61

0.48

4.61

0.48

4.42

0.58

4.35

0.59

4.32

0.56

الحدابي
 -1ع د م وجددهد مش سددات م شيددة يعسددي عل د يش دديم الس شددة ومهامبت ددا

م مدتج ات الس شة

 -2ع د م ي ددهير شددروط م اولددة الس شددة لتذددسي ال د ام الس ارج د بددالتارغ

لسسارسة الس شة

 -3ع د م ي ددهير قددا.هن  116للس شددة يح د مددن مددداهسة الس ارج د هددي
ي هير الش م السحاسبية يكشهلهجيا
 -4عد د م وج ددهد دور هاع ددي لشقاب ددة السحاس ددبين و السد دراجعين الليبي ددين
للش هض بالس شة
 -5عد د م ي ددهير ش ددروط م اول ددة الس ش ددة لتذ ددسي ي هي ددي الس ارجد د ه ددي
التعامي م يكشهلهجيا السعلهمات
 -6عد د م قد د رة الس ش ددة م ددن ساي ددة .ادد د ا ام ددام ال ل ددا الستهقد د م ددن
السدتاي ين
 -7عد د م وج ددهد قد دها.ين يعد د ز الس ش ددة ويز ددسن ساي ددة الس ارجد د م ددن
مخا ر يكشهلهجيا السلهمات
 -8و ددهر شددركات السراجعددة االجشبيددة والدددي رة عل د الج د ء األمبددر

من سهل السراجعة الليبية

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

السعياري

 -10عد د م ي ددههر إ ددار ومع ددايير محاس ددبية معتسد د ة بالقهاعد د وال ددرل

واحجد دراءات األم ددر ال ددري يجع ددي الس ارجد د يتخ ددب ه ددي الس ش ددة ويحد د م ددن

4.32

0.65

الت هير
 -11االخددتالي هددي ي بيددل السبددادئ و القهاع د و ال ددرل السحاسددبية
ا ددين الذ ددركات الستساتلد ددة يحد د مد ددن مد دداهسة الس ارجد د هد ددي ي ددهير الد ددش م

4.29

0.73

السحاسبية
 -12ارياان .دبة مخا ر التخ دي الكداهي لسراجعدة األعسدال الساليدة
احلكترو.ية
 -13البيئددة القا.ه.يددة بذهادرهددا البذدرية غيددر قددادرة علد

سايددة قددهل

السراج هي وي يكشهلهجيا السعلهمات
 -14مخددا ر التهتيددل االلكترو.ددي وع د م وجددهد ا .سددة سايددة عاليددة
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4.29

0.50

4.29

0.53

4.28

0.50
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الكادداءة لزددسان عد م يحريددف السعلهمددات الساليددة بعد الترد يل علي ددا مددن
السراج الخارجي الكترو.يا
 -15ع د م وجددهد معددايير تداء هشيددة مددن تجددي قيدداس تداء التكشهلهجيددا
يتشاسا م يكشهلهجيا السعلهمات
 -16عد د م قد د رة الس ش ددة علد د

ساي ددة .ادد د ا تم ددام السذاي ددا األجشبي ددة

الست هرة علسيا و يقشيا

4.23

0.61

4.17

0.43

 -17عد م وجدهد اسدتقرار معسدددي للس شدة مسدا سدداهم هدي عد م يكددهين
جسعي ددات م شيد ددة و بالتد ددالي ع د د م ي هيرهد ددا مسد ددا تتدددر سد ددلبا عل د د خ د د مات

0.69

4.14

السراج الليبي يكشهلهجيا
الستؽسط الحدـــــــابي العــام و االنحخاف السعياري العــام

2.10

2.20

السرجر :اعجاد الباحث بشاءا عم نتائج التحميل االحرائيSPSS
والختبددار معشهيددة الهس د الحدددااي عسددا إذا كا.ددذ هشدداك هددرول جههريددة تم ال ت يددم اسددتخ ام اختبددار

 Sample T.Testعش مدتهى داللة ( )0.05ت كسا هه مه

بالجد ول ( ) 8

يد

One

تو درت .تدا ي التحليدي

تن القيسددة السعشهيددة  P.Valueتقددي مددن مدددتهى ال اللددة  0.05وهددرا يذددير إل د وجددهد هددرول معشهيددة ذات داللددة
ا را ية اين اجابات السذاركين هل عبارات البع األول لل راسة
الججول رقػ ( )6يبيؼ نتائج اختبار ( )Tلستؽسط اجابات السذاركيؼ
الع د

البد د د د د دديان

الاد د ددئة

البعج األول

السراجعين الخارجين 131

الهس الحدااي
4.41

اال.حد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دراي اختبار T

P-Value

السعياري
0.31

0.000

9851.

السرجر  :اعجاد الباحث بشاءا عم نتائج التحميل االحرائي Spss
 -4.1.1.0تحميل البيانات الستعمقة بسذاكل التأهيل العمسي والعسمي في تطؽيخ الشعػ السحاسبية ...
ججول ( )7لبيان مذاكل التأهيل العمسي و العسمي في تطؽيخ الشعػ السحاسبية
االحرائيات الؽصفية
عبــــــــــــــــــــارات البعــــــــــج األول

الؽســـــــــــــــط
الحدابي

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

4.61

4.57

0.49

للس ددارات التكشهلهجيددة الالزمددة 4.54

0.50

 -2ع د د م التعد دداون اد ددين الجامعد ددات و.قابد ددة الس د دراجعين هد ددي يبد ددادل الخب د درات و
 -3ع د م ادراك و اجددادة اعزدداء هيئددة الت د ري
792

السعياري

0.48

السعلهمات اليا
السعاري هي مجال التعليم السحاسبي االلكترو.ي

االنحـــــــــــــــــــخاف
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للتعليم السحاسبي االلكترو.ي
 -4ال يتددههر ل د ى تعزدداء هيئددة الت د ري
هل التعليم السحاسبي االلكترو.ي

هددي تقدددام السحاسددبة السعرهددة الكاهيددة

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

 -6ال يعيددرون تعزدداء هيئددة الت د ري

تي اهتسددام لتكشهلهجيددا السعلهمددات تتشدداء

التعليم السحاسبي
 -7عدد م التعدداون اددين الجامعددات هددي يبددادل الخب درات و السعدداري هددي مج ددال
التعليم السحاسبي االلكترو.ي

4.48

0.50

4.43

0.54

4.38

0.62

4.32

0.54

 -8ال يذدسي التعلدديم السحاسددبي بالجامعددات البدرامي السحاسددبية احلكترو.يددة التددي
يدتعسي هي الهاق الس شي

سن السشاهي السحاسبية ب رض يقريدا ال الدا مدن 4.27

0.62

الهاق الس شي
 -9التعل د دديم السحاس د ددبي بالجامع د ددات الليبي د ددة ال يعتب د ددر هع د ددال ه د ددي رهد د د كا د دداءة
السراجعين
 -10ال ي د د د رس هد د ددي التعلد د دديم السحاسد د ددبي الجد د ددامعي م د د دهاد يتعلد د ددل اتكشهلهجيد د ددا
السعلهمات وكياية التعامي مع ا م شيا
 -11يخددهي اعزدداء هيئددة الت د ري

هددي التقليددي مددن دورهددم التعليسددي و ا.تقددال

دورهم ال مرسسي البرمجيات واخترااي يكشهلهجيا السعلهمات

 -12ع د م وجددهد اهتسددام بددالتعليم الس شددي السدددتسر مددن .قابددة او جسعيددة يتعلددل
بالس شة هل يكشهلهجيا السعلهمات
 -13عد م و جددهد ادرامي مراقبددة جددهدة األداء الس شددي ومد ى مهامبتددو لتكشهلهجيددا
السعلهمات
 -14ا تكار يق يم الخ مات الس شية من ع د مح ود من السذايا األجشبية
 -15ياذد ددي ود دداهرة ا.خاد دداض األيعد دداب الس شيد ددة دون السدد ددتهى الس لد ددهب مد ددن
الخ مات الس شية
 -16ي .ي مدتهى االهتسام بالس شة من قبي الحذهمة مقار.ة بالس ن األخرى
 -17عد م اشدراك .قابددة السدراجعين بالشد وات و السددعيسرات والددهرش الس شيددة التددي
يقهم ا ا السعسدات السالية لسهامبة السدتج ات هل الس شة
الستؽسط الحدـــــــابي العــام و االنحخاف السعياري العــام

4.26

0.44

4.25

0.43

4.25

0.43

4.12

0.33

4.12

0.33

4.12

0.33

4.12

0.33

4.12

0.33

4.12

0.33

4.30

0.25

السرجر  :اعجاد الباحث بشاءا عم نتائج التحميل االحرائي Spss
يبددين الجد ول ( )9الددداال الهسد الحدددااي لعبددارات البعد الثددا.ي دددا تهسيت ددا يشازليددات وايز د مددن الج د ول تن
ايجاهددات السذدداركين يعك د وجددهد مذددامي يتعلددل بالت هيددي العلسددي والعسلددي مسددا يح د مددن ق د رة الس ارج د الخددارجي
الليبي هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات ( البع الثا.ي ) ت ي
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البعد د الث ددا.ي لل ارس ددة ( )4.30كس ددا يذ ددير اال.حد دراي السعي دداري ( ) 0.25تن إجاب ددات عيش ددة ال ارس ددة متقار ددة و
متذاا ة إل

كبير

والختبار معشهية الهس الحدااي عسا إذا كا.ذ هشاك هرول جههرية تم ال ت يم استخ ام اختبار One Sample
 T.Testعش مدتهى داللة ( )0.05ت كسا هه مه

بالج ول ( ) 10

يد

تو درت .تدا ي التحليدي تن القيسدة

السعشهية  P.Valueتقي من مدتهى ال اللة  0.05ت و هرا يذير إلد وجدهد هدرول معشهيدة ذات داللدة ا ردا ية
اين اجابات السذاركين هل عبارات البع الثا.ي لل راسة
الججول رقػ ( )02يبيؼ نتائج اختبار ( )Tلستؽسط اجابات السذاركيؼ

البد د د د د دديان

الاد د ددئة

الع د

البعــــــــــــــــــــج السراجعين الخارجين 131

الهس الحدااي

4.30

اال.حد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دراي اختبار T

P-Value

السعياري
0.25

57.61

0.000

الثاني

السرجر  :اعجاد الباحث بشاءا عم نتائج التحميل االحرائي Spss
وعددالوة لسددا سددبل يددرى البا د

مددن خددالل االختبددارات اح رددا ية الدددابقة جسيعددا تن جسي د السذدداركين هددي عيشددة

ال ارسدة يعكد ون علد تن هشداك يحد يات تو ادعه ات يهاج دا الس ارجد الخدارجي الليبدي و يحد مدن ق ريدو بذددذي
مباشر هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات

 -1السبحث الثالث -الشتائج و التؽصيات:
اشاءا عل التحليي الهااي ل درا ال ارسدة واالختبدارات اال ردا ية لبيا.دات ال ارسدة السي ا.يدة يدم التهادي الد
ع ة .تا ي و عم التهايات والتي يتسش البا

قبهل ا وي بيق ا.

 -1.3نتـــــــــائج الجراسة:
 -1هدي ودي غيداب السعسددات السش سدة لس شدة السراجعدة الخارجيدة هدي ليبيدا ت و يخدب الس شدة بددلهكيات بعيد ة
عن الت هير و االهتسام اتكشهلهجيا السعلهمات ت هق تو رت ال راسة من خدالل السذداركين هدي عيشدة ال ارسدة ت.دو

هشاك يح يات يح السراج الخارجي الليبي هي ي هير الدش م السحاسدبية هدي ودي يكشهلهجيدا السعلهمدات ومدا يعكد

ذلدك ايجدداه م العدام ددهل ال ارسددة بالكامدي و الددري او ريدو االختبددارات اال رددا ية  Spssليردي (  ) 4.36ت و

با.حراي معياري الد (  ) 0.25مسا يذير هرا إل م ى يذتذ قيم مت يرات ال راسة عن وس ا الحدااي لجسي

العبددارات الستعلقددة ب بعدداد ال ارسددة بالكام ددي وهددرا القيسددة السشخازددة يعش ددي تن إجابددات عيشددة ال ارسددة متقار ددة و
متذاا ة إل

كبير هل ابعاد ال راسة

 -2يعك السذاركين بال راسة عل ع م وجهد مش سات م شية يعسدي علد يش ديم الس شدة ومهامبت دا مد مددتج ات
الس شددة وهقددا لتكشهلهجيددا السعلهمددات األمددر الددري يددعتر سددلبا عل د الس ارج د الخددارجي الليبددي و يح د مددن ق ريددو و
سه ايو .حه الت هر و االا ان هي م شتو
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اتة الائة العسرية السذاركة هدي العيشدة

التي كا.دذ يتدراوح مدن (  10 – 6سدشهات ) و اشددبة  %42.7مدن اجسدالي السذداركين وهدي تعلد .ددبة مدن ادين
السذاركين هي ال راسة ت وتغلا السذداركين كدان يخررد م السحاسدبة و شددبة اعلد يردي الد (  ) %90.8مدن
اجسالي السذاركين هي ال راسة ت كسا تن تغلا العيشة السذاركة هي ال راسة كا.دذ مدن سلدة شد ادة الساجددتير و

اشدددبة يرددي (  ) %40.5مددن اجسددالي السذدداركين بال ارسددة ومدعهلين م شيددا لس اولددة الس شددة

يد

تمد ت اجابددات

السذاركين هي عيشة ال راسة عل تن ع م ي هير قا.هن  116للس شة يح من مداهسة السراج هدي ي دهير الدش م
السحاسبية يكشهلهجيا ت و ع م ي هير شروط م اولة الس شة لتذسي شرط ي هيي الس ارجد الخدارجي هدي التعامدي مد

يكشهلهجيددا السعلهمددات يجعددي الس شددة يت ارجد هددي سددهل الخد مات الس شيددة للسراجعددة ت مسددا يددشعذ
الس شة كذي

ذلددك سددلبا عل د

 -4ايشذ ال راسة تن التعليم التقلي ي هي الجامعات الليبية غير مال م للعسي هي ايئة يكشهلهجيا السعلهمات اليا
وهرا اد ورا يجعدي الس ارجد غيدر قداد ار علد اسدتيعاب بيعدة .ذداط الذدركة محدي السراجعدة بذدذي ال يجعلدو يقدهم
بعسلية السراجعة بذدذي ا ت ارهدي وهدرا اد ورا يدعدي إلد ا.حد ار سدلهك الس ارجد الخدارجي وااد ار يقريدر

دعيل

.هعا ما وال ياي بست لبات السراجعة الدليسة
 -5تو د ددرت ال ارسد ددة ان ع د د م ادراك و اجد ددادة اعزد دداء هيئد ددة الت د د ري

للس د ددارات التكشهلهجي د دة الالزمد ددة للتعلد دديم

السحاسددبي االلكترو.ددي يددعتر عل د الس شددة سددلبا بذددذي مباشددر ت ألن األسددلهب التقلي د ي الستب د

اليددا هددي ليبيددا ال

يعهددي ال الددا الجددامعي بالق د ر الس لددهب ليسددارس م شددة السحاسددبة و السراجعددة باقت د ار تمسددا تن هددرا األسددلهب ال
ي خ د ددر ه د ددي اعتب د ددارا ما د ددهم ش د ددان د د د يثا ه د ددي األوس د دداط التعليسي د ددة ال ولي د ددة يد د ددس الس د د د د ددارات القاال د ددة للشق د ددي –
 - Transferable Skillsتي الس دارات التدي يدتم ي هيرهدا خدالل الس ار دي التعليسددية ت يسذد د ددن تن ياددي مذتددب ا
عش ا.تقالو إل مر لة العسيت و رلك هكن جهدة التعليم السحاسبي يلعا دور م دم جد ا هدي ي دهير الس شدة و درلك

.جد د ان السذ دداركين ال يعيد د ون و بذد د ة عد د م يز ددسين التعل دديم السحاس ددبي بالجامع ددات الليبي ددة البد درامي السحاس ددبية
احلكترو.ية التي يدتخ م هي الهاق الس شي

سن السشاهي السحاسبية ب رض يقريا ال الا من الهاق الس شي

 -6يعك د السذدداركين ه ددي ال ارسددة علد د عد د م ي ييد د هم و ذ د ة علد د عدد م التع دداون اددين الجامع ددات الليبيددة و.قاب ددة
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
الس شة غير قدادرة علد

سايدة .ادد ا امدام ال لدا الستهقد مدن السددتاي ين مسدا يدعتر سدلبا علد قد رة الس ارجد هدي

ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات
 -7تشددارت ال ارسددة إل د ع د م وجددهد اهتسددام بددالتعليم الس شددي السدددتسر مددن .قابددة او جسعيددة يتعلددل بالس شددة ددهل
يكشهلهجيددا السعلهمددات يجعددي الس ارج د الليبددي يت ارج د م شيددا وهددرا يعك د االيجدداا االيجددااي للسذدداركين هددي اجابدداي م
ددهل ا تكددار يقد يم الخد مات الس شيددة مددن عد د محد ود مددن السذايددا األجشبيددة األمددر الددري يحد مددن قد رة الس شددة
والسراجعين الليبيين هي ي هير الش م السحاسبية يكشهلهجيا
 -8يعك د السذ دداركين ه ددي ال ارس ددة علد د ان عد د م قد د رة الس ارج د الخ ددارجي الليب ددي ه ددي ي ددهير ال ددش م السحاس ددبية
يكشهلهجيا راج إلد يد .ي مددتهى االهتسدام بالس شدة مدن قبدي الحذهمدة مقار.دة بدالس ن األخدرى وذلدك بعد م سايدة
الس شة من خالل ع م االستقرار السعسدي للس شة األمر الري ال يداهم هي ع م يكهين جسعيات م شيدة و بالتدالي
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ع د م ي هيرهددا مسددا يددعتر سددلبا علد خ د مات الس ارجد الليبددي يكشهلهجيددا ع د م ق د رة الس شددة عل د

سايددة .ادد ا تمددام

السذايا األجشبية الست هرة علسيا و يقشيا
 -9تو ددرت ال ارسددة و ذددذي وا د تن السذدداركين هددي عيشددة ال ارسددة ال يسلكددهن تي معهددي م شددي تخددر باسددتثشاء

معه ددي محاس ددا
الليبيددين لددي

وم ارجد د ق ددا.ه.ي معتسد د (  ) CPAهقد د

وه ددرا يعكد د ان .قاب ددة السحاس ددبين و السد دراجعين

ل ددا تي دور م شددي هاعددي لت ددهير الس ارج د الليبددي يكشهلهجيددا وإ.سددا دورهددا الر يدددي و األساسددي هدده

اا ار يراخيت لس اولة الس شة هق دون مهامبة ي هرات ال ري األخر الري من تجلو ااد رت يدرخيت م اولدة
م شة السراجعة لو ت و إن كان هشاك اجت ادات من السذاركين هدي ال ارسدة 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
األجشبيددة الست ددهرة يكشهلهجيددا ت وهددرا يددشعذ

س ددلبا ويح د مددن ق د رة الس ارجدد الخ ددارجي الليبددي هددي ي ددهير الددش م

السحاسبية يكشهلهجيا
 -0.1التؽصيات :
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 يحد يات م شيددة و
علسية تترت هي ق رة السراج الخارجي الليبي هي ي هير الش م السحاسبية هي وي يكشهلهجيا السعلهمات
عليددو يهاددي البا د

بزددرورة وجددهد تجدددام م شيددة قيقددة قددادرة علد يش دديم الس شددة اد ون قيد او شددرط لش زددة

م شة السراجعة و الرقي مدن مددتهى اداء الس ارجد الخدارجي الليبدي يكشهلهجيدا ت مسدا يدعدي ذلدك إلد يحددين تدا دو
الس شددي والتكشهلددهجي والددري يددشعذ

ادد ورا ايجاايددا عل د مدددتهى الثقددة هددي م شددة السراجعددة وهددي وددي يكشهلهجيددا

السعلهمات هي البيئة الليبية.
السخاجـــــــــــــــــــع:
اوال -العخبية:
 -1مم ددال ت ا ددن يخل ددل ()2003ت السراجع ددة الخارجي ددة ه ددي الج ا ددر ت رس ددالة ماجد ددتير غي ددر مشذ ددهرة ت جامع ددة
الج ا ر
 -2الس ير ددي ت ز ازهددي بذددير ()2004ت تتددر الت ي درات ال يذليددة عل د و د الدياسددات العامددة و يشايددرها هددي
ليبيات بح

بسعيسر احدارة العامة هي ليبيا – الهاق و ال سهحت راال

 / 12 – 11 :امته ر

 -3ال د رويكت بذددير ز عاشددهر و ال داليت عب د السددهل علددي ز ()2006ت العهامددي السددعترة هددي ي ددهير م شددة
السحاسبة هي ليبيا ت مجلة دراسات هي االقتراد و التجارة ت السجل ()25
 -4ع وزت قاسم شرح البال اال ()2005ت السراجعدة ال اخليدة ادين الهويادة و الس شيدة ت ورقدة مق مدة بدالسعيسر
األول هل الرقابة ال اخلية ت الهاق و الرقابة ت راال

 / 21- 20 :يشاير

-5الايتددهريت .ااددر .ددهري ()2017ت واق د التعلدديم السحاسددبي هددي الجامعددات الليبيددة و دورا هددي الح د مددن تزمددة
االخالقيات لس شة السحاسبةت مجلة الرماح ت األردن ت الع د ()24
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 -6الق ارلددةت مثقددال سددهد سددالم ()2011ت تتددر اسددتخ ام يكشهلهجيددا السعلهمددات عل د مر د اقية الق دها م الساليددة مددن
وج ة  .ر م ققي الحدابات الخارجيين االرد.يين ت رسالة ماجدتير مشذهرة ت جامعة الذرل االوس ت عسان

 -7هرج د د د د د د د د د د د د د د د ددا.ي ت ل يا د د د د د د د د د د د د د د د ددة و عل د د د د د د د د د د د د د د د ددي ت مات د د د د د د د د د د د د د د د دداح 24/01/2016
www.kantaakji.com/media/2468/207.doc,le
 -8الذش يت تيسن ز .سر ()2011ت دور يكشهلهجيا السعلهمات هي ي هير م شة ي قيل الحددابات ت مجلدة كليدة
ب اد للعلهم االقترادية ت الع د()27

 -9سردوكت هاي ()2009ت دراسة تتر استخ ام الحاسهب و االجراءات التحليلية عل مراجعة الحداباتت بح
مق م

دسن هعاليدات السلتقد الده شي الددادس دهل االسداليا الكسيدة و دورهدا هدي ايخداذ القد اررات احداريدةت كليدة

العلهم االقترادية ت جامعة سذيذ ة ت الج ا ر
 -10الحدددانت ع ددا

ت س د سددهيلم ()2009ت الرقابددة ال اخليددة والت د قيل هددي ايئددة يكشهلهجيددا السعلهمددات ت دار

الراية للشذر و التهزي ت عسان
 -11القبا.يت تشاء علي ()2008ت مراجعة  .م التذ يي االلكترو.ي ت دار الجامعية ت االسذش رية
 -12درغددامت مدداهر مهس د و م يددر ت ترهددذ ()2008ت امذا.يددة ي بيددل معددايير الت د قيل ال وليددة هددي هلد د ين ت
دراسة مي ا.ية عل ق ان غ ة ت السجلة العر ية لإلدارة ت الع د ()28
 -13العر يت عب الدالم علي و ال رويك ت بذير ز عاشهر ()2003ت م ى مال سة اسداليا التقيديم السحاسدبية
للسذددروعات السعرو ددة للتسليددك للهاقد الليبددي ت بحد

مقد م إلد .د وة يجددارب عر يددة هددي خرخرددة السذددروعات

العامة ت السش سة العر ية للتشسية احدارية و تماديسية ال راسات العليات راال  / 25 – 23:ديدسبر
 -14الددريات عددهض لبيددا هددت

مشرددهر ()1993ت د ارسددة مقار.ددة للتش دديم الس شددي للسحاسددبة و السراجعددة هددي

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

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

األردن

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

www.yaacourse.com

 -17الدد دهاحت  .ددادر ش ددعبان ()2006ت السراجع ددة ال اخلي ددة ه ددي

ددي التذد د يي االلكترو .ددي ت الد د ار الجامعي ددة ت

االسذش رية
 -18ااد دراهيم عبد د الحا ددي

() 2000ت يحد د يات السراجع ددة يج دداا يشسي ددة ا دداقات التج ددار ة احلكترو.ي ددة ويب ددادل

البيا.ات إلكترو.يدا مدن خدالل ي ميد ات الثقدة هدي الدش م احلكترو.يدة والثقدة هدي السهاقد لجس دهر العسدالء الستعداملين
هي ا -دراسة مي ا.ية استكذاهيةت مجلة ال راسات السالية والتجارية للعلهم احداريةت الع د  01تالدشة العاشرة
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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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السمحق
استبانة الجراسة

األخ الفاضل/األخت الفاضمة.
تحية طيبة و بعج…
.تهجو إليذم باا ل التق ير واال ترام راجين دن يعاو.كم هي ا.جاح هرا ال راسة السي ا.ية وهي دراسة علسية
لسعيسر علسي ت ي ي لتذخيت و معرهة التح يات التي يهاج ا السراج الخارجي الليبي هي ي هير الش م
السحاسبية وي يكشهلهجيا السعلهمات  -بعشهان :
تحجيات السخاجع الخارجي الميبي في تطؽيخ الشعـــػ السحاسبيـة في ظل تكشؽلؽجيا السعمــــؽمات
هرا ال راسة إيسام هي راه ا م سا يذذي والتي والبشاءة ت الااعلة بالسذاركة التازي مشكم  .مي
.رجه يعاو.كم ات وي .ا بالبيا.ات الالزمة والزرورية ت من خالل يعبئة هرا االستبا.ة واحجابة العلسية ال قيقة عل
جسي األسئلة الس رو ة ت لسا لرلك من تتر جههري هي الهاهل إل .تا ي دقيقة وقا عة يسذن االعتساد علي ا

ويسذن يعسيس ا.
و.هجو عشايتكم تن جسي احجابات سهي يكهن مه

تقة ت وسهي يعامي بدرية يامة ت ولن يدتخ م إال ألغراض

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

احجابة عل هرا احجابة عل هرا االستبا.ة.

مع خالص الذكخ والتقجيخ عم تجاوبكػ
وتفزمؽا بقبؽل فائق التقجيخ واالحتخام

الباحث

أوال -البيانات الذخرية :
 -1السؤهل العمسي:
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 oدكتهراا
 oماجدتير
 oبذالهريهس
 oتخرى

 -0السؤهل السهشي  ( :يسكشغ اختيار أكثخ مؼ اجابة ):
 oش ادة محاسا و مراج قا.ه.ي معتس ( ) CPA
 oش ادة السحاسا احداري السعتس ( ) CMA

 oش ادة محاسا و مراج  .م معلهمات معتس ( ) CISA
 oش ادة السحاسا العر ي الس شي السعتس ()ACPA
 oش ادة السحلي السالي السعتس ( ) CFA
 oتخرى

يتسثي هي اجت ادات شخرية هي التعامي م يكشهلهجيا السعلهمات

 -3التخرص العمسي:
 oالسحاسبة

 oيسهيي و مراري
 oإدارة تعسال
 oاقتراد
 -4الخبخة السهشية:
 oاقي من  6سشهات
 oمن  6ال اقي من  10سشهات
 oمن  10ال اقي من  16سشة
 oمن  16ال اقي من  20سشة
 oمن  20سشة ه مثر

أبعاد الجراسة:
يهج هي هرا القدم مجسهعة من االسئلة ذات العالقة اتح يات السراج الخارجي الليبي هي ي هير الش ددم
السحاسبيدة هي وي يكشهلهجيا السعلد ددهمات يرج و

عالمة (  ) Xامام العبارة السشاسبة

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

السحاسبية؟

عبارات البعج األول لمجراسة

801

مؽافق
بذجة

مؽافق محايج

غيخ

مؽافق

غيخ
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بذجة

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

 -2ع م ي هير شروط م اولة الس شة لتذسي ال ام السراج بالتارغ
لسسارسة الس شة
 -3ع م ي هير قا.هن  116للس شة يح من مداهسة السراج هي
ي هير الش م السحاسبية يكشهلهجيا
 -4ع م وجهد دور هاعي لشقابة السحاسبين و السراجعين الليبيين
للش هض بالس شة
 -5ع م ي هير شروط م اولة الس شة لتذسي ي هيي السراج هي
التعامي م يكشهلهجيا السعلهمات

 -6ع م ق رة الس شة من ساية .اد ا امام ال لا الستهق من
السدتاي ين
 -7ع م وجهد قها.ين يع ز الس شة ويزسن ساية السراج من
مخا ر يكشهلهجيا السلهمات
 -8و هر شركات السراجعة االجشبية والدي رة عل الج ء األمبر

من سهل السراجعة الليبية

 -9ع م مال سة معايير السراجعة السدتخ مة اليا هي قياس تداء
الخ مة هي وي التكشهلهجيا الست هرة
 -10ع م يههر إ ار ومعايير محاسبية معتس ة بالقهاع وال رل
واحجراءات األمر الري يجعي السراج يتخب هي الس شة ويح
من الت هير
 -11االختالي هي ي بيل السبادئ و القهاع و ال رل

السحاسبية اين الذركات الستساتلة يح من مداهسة السراج هي

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

 -14مخا ر التهتيل االلكترو.ي وع م وجهد ا .سة ساية عالية
الكااءة لزسان ع م يحريف السعلهمات السالية بع التر يل
علي ا من السراج الخارجي الكترو.يا
 -15ع م وجهد معايير تداء هشية من تجي قياس تداء التكشهلهجيا

يتشاسا م يكشهلهجيا السعلهمات
 -16ع م ق رة الس شة عل

ساية .اد ا تمام السذايا األجشبية

الست هرة علسيا و يقشيا
 -17ع م وجهد استقرار معسدي للس شة مسا ساهم هي ع م
يكهين جسعيات م شية و بالتالي ع م ي هيرها مسا تتر سلبا عل
خ مات السراج الليبي يكشهلهجيا

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

عبارات البعج الثاني لمجراسة

مؽافق
بذجة

مؽافق محايج

غيخ

مؽافق

غيخ

مؽافق
بذجة

 -1التعلديم التقليد ي هددي الجامعدات الليبيددة غيدر مال ددم للعسدي هددي
ايئة يكشهلهجيا السعلهمات
 -2ع م التعاون اين الجامعات و.قابة السراجعين هي يبادل
الخبرات و السعاري هي مجال التعليم السحاسبي االلكترو.ي
 -3ع م ادراك و اجادة اعزاء هيئة الت ري

للس ارات

التكشهلهجية الالزمة للتعليم السحاسبي االلكترو.ي
 -4ال يت ددههر لد د ى تعز دداء هيئ ددة التد د ري
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تحجيات السخاجع الخارجي الميبي في تطؽيخ الشعـــػ السحاسبيـة في ظل تكشؽلؽجيا السعمــــؽمات

ت .اار علي الايتهري

جامعة عسر السختار

السعرهة الكاهية هل التعليم السحاسبي االلكترو.ي
 -5ال يهج يذجي للتعليم السدتسر ل يادة الس ارات ومهامبة
الت هرات الح يثة هي يكشهلهجيا السعلهمات
 -6ال يعيرون تعزاء هيئة الت ري

تي اهتسام لتكشهلهجيا

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

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

سن السشاهي

السحاسبية ب رض يقريا ال الا من الهاق الس شي
 -9التعلدديم السحاسددبي بالجامعددات الليبيددة ال يعتبددر هعددال هددي ره د
مااءة السراجعين
 -10ال ي رس هي التعليم السحاسبي الجامعي مهاد يتعلل
اتكشهلهجيا السعلهمات وكياية التعامي مع ا م شيا

 -11يخهي اعزاء هيئة الت ري

هي التقليي من دورهم

التعليسي و ا.تقال دورهم ال مرسسي البرمجيات واخترااي
يكشهلهجيا السعلهمات
 -12ع م وجهد اهتسام بالتعليم الس شي السدتسر من .قابة او
جسعية يتعلل بالس شة هل يكشهلهجيا السعلهمات

 -13ع م و جهد ارامي مراقبة جهدة األداء الس شي وم ى
مهامبتو لتكشهلهجيا السعلهمات
 -14ا تك د ددار يقد د د يم الخد د د مات الس شي د ددة م د ددن عد د د د محد د د ود م د ددن
السذايا األجشبية
 -15ياذي واهرة ا.خااض األيعاب الس شية دون السدتهى
الس لهب من الخ مات الس شية
 -16يد د .ي مد ددتهى االهتس ددام بالس ش ددة م ددن قب ددي الحذهم ددة مقار .ددة

بالس ن األخرى
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 -17ع م اشراك .قابة السراجعين بالش وات و السعيسرات والهرش
الس شية التي يقهم ا ا السعسدات السالية لسهامبة السدتج ات هل
الس شة
واخي اخ أشكخكػ جديل الذكخ و االمتشان عم وقتكػ في تعبئة هحه االستبانة العمسية
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