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مدتخمص الدراسة
ىجفت الجراسة إلى معخفة مجى إمكانية تظبيق السخاجعة اإللكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب
السخاجعة الميبية ،ولتحقيق أىجف الجراسة تؼ ترسيؼ استبانة وزعت عمى عيشة عذؾائية مؽ مكاتب السخاجعة
الخارجية في كل مؽ البمجيات الخسذ ،و زليتؽ ،ومرخاتو ،حيث تؼ تؾزيع ( )05استبانة وتؼ استخجاعيا
بالكامل ،وقج تؼ استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية ) (SPSSلتحميل البيانات ،وتؾصمت

الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا ،أنو ال تؾجج قؾانيؽ وتذخيعات تشغؼ تظبيقات السخاجعة االلكتخونية في
ليبيا ،كسا أن السخاجع الخارجي الميبي لجيو الجراية الكافية في استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات لسداولة تظبيقات

السخاجعة االلكتخونية ،كسا يؾجج لجيو إلسام بظخق وأساليب السخاجعة االلكتخونية ،وأوصت الجراسة بزخورة وضع
قؾانيؽ تشغؼ تظبيقات السخاجعة االلكتخونية في ليبيا ،وضخورة قيام السشغسات السيشية بإلدام مكاتب السخاجعة

التقيج باستخجام السخاجعة االلكتخونية.
 -1المقدمة:

لقج تسيدت العقؾد األخيخة مؽ القخن العذخيؽ بغيؾر تظؾرات كبيخة في عالؼ السعمؾمات واالتراالت أدت
إلى التؾسع في استخجام الحاسؾب وتظبيقات تكشؾلؾجيا السعمؾمات في إنجاز مختمف األعسال في الذخكة بيجف
التحكؼ في الكؼ اليائل مؽ السعمؾمات الالزمة إلدارتيا خرؾصا في عخوف السشافدة الذجيجة.
وأصبحت تكشؾلؾجيا السعمؾمات مؽ أىؼ الؾسائل التي تدتخجميا مختمف أنؾاع الذخكات اليادفة وغيخ اليادفة

إلى الخبح في عسمياتيا السختمفة ،وشيجت عسمية السخاجعة تظؾ اًر متدايجاً ضسؽ مؾاكبة التظؾرات في تكشؾلؾجيا

السعمؾمات لجى تمػ الذخكات ،ونتيجة لحلػ عيخ ما يدسى بسخاجعة األنغسة الحاسؾبية أو السخاجعة بالحاسب

).(Computer Auditing
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جامعة السخقب

وأدى ىحا التظؾر في تكشؾلؾجيا السعمؾمات واستخجام األنغسة الحاسؾبية إلى زيادة االىتسام باستخجام التقشيات
الحجيثة في عسمية السخاجعة وخاصة في مخاجعة األنغسة الحاسؾبية ،حيث أن ىحا األمخ سيؤدى إلى التغمب

عمي بعض جؾانب القرؾر البذخي في حالة مسارسة الحكؼ الذخري(Ashton & Willingham, ،
).1988
 .1الدراسات الدابقة:
عيخت في اآلونة األخيخة العجيج مؽ الجراسات التي تشاولت مؾضؾع تظبيق السخاجعة االلكتخونية في
مكاتب السخاجعة ،وفيسا يمي عخض لبعض ىحه الجراسات حدب تاريخ إعجادىا9
دراسة (حاج بؽررقة ،وبؼ بريغ )2016 ،بعنؽان" :المراجعة في ظل نعام المعمؽمات المحاسبية اإللكترونية"
ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة السخاجعة في عل نغام السعمؾمات السحاسبية اإللكتخونية ،وتحجيج مذاكل
ومخاطخ التي يدببيا نغام السعمؾمات السحاسبية اإللكتخونية عمى السخاجعة ،وقج تؼ استخجام السشيج التحميمي
حيث تؼ ترسيؼ االستبيان وتؾزيعو عمى مجتسع الجراسة والستسثل في مخاجعي الحدابات والسحاسبيؽ واألساتحة
السخجعة
الجامعييؽ ،وقج اعتسج في التحميل عمى بخنامج ) (SPSSتؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج مشيا :أن ا

السخجعة اإللكتخونية تداعج في تؾفيخ
ا
السخجعة ،واستخجام
ا
اإللكتخونية تؤدي إلى تحديؽ إجخاءات وأساليب

السخجعة ،وأن يكؾن
القؾائؼ السالية في الؾقت السشاسب ،وأوصت الجراسة باستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في ا
السجقق عمى عمؼ بالبخامج التظبيقية السحاسبية السدتخجمة.

دراسة (حبذي )2016 ،بعنؽان" :أثر تكنؽلؽجيا المعمؽمات عمى عممية المراجعة الخارجية ،دراسة حالة
شركة التمؽر لمجنؽب – والية بدكرة".
ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة السخاجعة االلكتخونية لمسعمؾمات السحاسبية ،وبيان إجخاءاتيا وأساليبيا والسخاطخ
الشاجسة عشيا واقتخاح الؾسائل السشاسبة لمتقميل أو الحج مؽ السخاطخ ،وتشحرخ مذكمة الجراسة في تحجيج أثخ
تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى عسمية السخاجعة الخارجية ،لتحقيق أىجاف الجراسة اتبع الباحث السشيج الؾصفي

التحميمي ،ومؽ خالل التحميالت واالستشتاجات تؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا أن استخجام تكشؾلؾجيا

السعمؾمات أدى إلى تحديؽ إجخاءات وأساليب عسمية السخاجعة الخارجية ،وأثخت عمى سخعة ودقة تشفيح العسمية
مع تقميل لمجيج والتكمفة السختبظة بيا ،لكشيا لؼ تؤثخ عمى أىجاف السخاجعة ،مع ضخورة تقييؼ اإلجخاءات الخقابية
بذكل دوري ،أوصت الجراسة بعجد مؽ التؾصيات أىسيا 9اقتشاء بخامج مخاجعة في الذخكة تداىؼ في تحريؽ

السعمؾمة السحاسبية مؽ التالعب ،ألن أسمؾب السخاجعة حؾل الحاسؾب ال يختمف كثي اخ عؽ السخاجعة التقميجية،

القيام بإعجاد بخامج حاسؾب تسكؽ السخاجع مؽ اكتذاف األخظاء أثشاء عسمية السخاجعة ،إقامة دورات تجريب
وتأىيل مدتسخة لمسخاجع عمى السعالجة االلكتخونية خالل فتخات زمشية معيشة لتسكيؽ السخاجع مؽ متابعة التظؾرات
الحاصمة في مجال السخاجعة وبالتالي االستفادة مشيا في تدييل عسمية السخاجعة والخقابة عمييا.
دراسة (زقؽت )2016 ،بعنؽان" :مدى فاعمية استخدام تكنؽلؽجيا المعمؽمات في عممية المراجعة وأثره في
تحديؼ جؽدة خدمة المراجعة في قطاع غزة"
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى مجى فاعمية استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في عسمية السخاجعة وأثخه في
تحديؽ جؾدة خجمة السخاجعة في قظاع غدة ،ولتحقيق ىحا اليجف تؼ إتباع السشيج الؾصفي التحميمي السالئؼ
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لظبيعة الجراسة ،حيث تؼ ترسيؼ وتؾزيع استبانة عمسية محكسة عمى مجتسع الجراسة والستسثل في كبخى شخكات
السخاجعة السحمية والجولية العاممة في قظاع غدة بعجد  18مكتب وشخكة ،وتذتسل عمى  80مخاجع ،حيث تؼ

استخداد  05استبانة أي ما ندبتو حؾالي  ،% 70.5وتؼ استخجام البخنامج اإلحرائي )  ( SPSSلتحميل

البيانات واختبار الفخضيات ،خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج مؽ أىسيا - 9أىسية استخجام تكشؾلؾجيا
السعمؾمات في مخحمة التخظيط ومخحمة تشفيح اختبارات الخقابة واالختبارات األساسية لمعسميات ،مؽ خالل فيؼ
بيئة الخقابة الجاخمية ،باإلضافة إلى قجرتيا عمى تقييؼ نتائج أعسال السخاجعة بذكل أكثخ جؾدة وأكثخ مرجاقية،
مسا يداىؼ في تحديؽ جؾدة عسمية السخاجعة - ،الجور السيؼ الحي تمعبو تكشؾلؾجيا السعمؾمات في مخحمة تشفيح
إجخاءات السخاجعة التحميمية واالختبارات التفريمية لألرصجة ،وذلػ مؽ خالل السداعجة في تقييؼ قجرة العسيل

عمى االستسخار ،ومقارنة الشتائج الفعمية مع ما ىؾ مخظط لتحجيج االنحخافات الجؾىخية - ،إن استخجام تكشؾلؾجيا
السعمؾمات في مخحمة استكسال عسمية السخاجعة وإصجار تقخيخ السخاجع يؤدي إلى تحديؽ جؾدة عسمية السخاجعة،
باإلضافة إلى تحديؽ جؾدة أداء أعسال السخاجعة وتؾثيقيا ،وقج أوصت الجراسة بعجة تؾصيات أىسيا - :ضخورة

مؾاكبة التظؾرات ومالحقة األنغسة الحجيثة وخاصة في مجال مخجعة الحدابات وأنغسة الخقابة الجاخمية،

وتجريب القائسيؽ والعامميؽ عمييا مؽ خالل رفع الكفاءة لجييؼ ،وضخورة إشخاك السخاجعيؽ وأخح آرائيؼ باالعتبار
عشج تظؾيخ التقشيات اإللكتخونية السدتخجمة في عسمية السخاجعة باعتبار ذلػ مؽ الستظمبات األساسية لمخقابة
عمى الجؾدة ،ضخورة استخجام مكاتب السخاجعة لؾسائل وأساليب تكشؾلؾجيا السعمؾمات والشغؼ اإللكتخونية
الحجيثة لسا ليا مؽ أثخ في زيادة كفاءة وفعالية عسمية السخاجعة مؽ خالل تخفيض الؾقت والجيج السبحول في

عسمية السخجعة.

دراسة (سمؽر )2014 ،بعنؽان" :دور المراجعة اإللكترونية في تحديؼ جؽدة خدمات المراجعة في فمدطيؼ"
ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة التعخف عمى دور السخاجعة اإللكتخونية في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة في
فمدظيؽ ،ولتحقيق ىحا اليجف تؼ إتباع السشيج الؾصفي التحميمي لسالئستو لظبيعة الجراسة ،وتؼ ترسيؼ استبانة
كأداة لجسع البيانات وتؼ تؾزيعييا عمى أفخاد عيشة الجراسة بذكل كامل والسكؾنة مؽ شخكات السخاجعة الجولية

كاإلقميسية والسحمية الكبخى في قظاع غدة ،وتؼ استخجام مجسؾعة مؽ األساليب اإلحرائية لتحميل بيانات الجراسة

باستخجام بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية ) (SPSSتؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا 9أن
استخجام السخاجعة اإللكتخونية في مخحمة تخظيط عسمية السخاجعة يؤدي إلى تحديؽ جؾدة خجمة السخاجعة،

وكحلػ يتؼ استخجام السخاجعة اإللكتخونية في تشفيح اختبارات الخقابة واالختبارات األساسية لمعسميات ،باإلضافة
إلى بيئة الخقابة الجاخمية ،وأعيخت الشتائج أن استخجام السخاجعة اإللكتخونية في تشفيح إجخاءات السخاجعة التحميمية

واالختبارات التفريمية لألرصجة يؤدي إلى تحديؽ جؾدة خجمة السخاجعة ،وأن استخجام السخاجعة اإللكتخونية في
مخحمة استكسال السخاجعة وإصجار تقخيخ السخاجع يؤدي إلى تحديؽ جؾدة خجمة السخاجعة ،وعجم وجؾد عالقة
ذات داللة إحرائية حؾل دور السخاجعة اإللكتخونية في تحديؽ جؾدة خجمة السخاجعة تعدى لمسعمؾمات

الذخرية لمسدتجيبيؽ ،خمرت الجراسة إلى عجة تؾصيات أىسيا  :زيادة فعالية الجانب الخقابي السفخوض مؽ

قبل ىيئة سؾق رأس السال الفمدظيشية وبؾرصة فمدظيؽ عمى الذخكات السداىسة العامة في مجال التعاقج مع

شخكات مخاجعة تدتخجم وسائل وأدوات السخاجعة اإللكتخونية في عسمية السخاجعة ،وضخورة إعادة الشغخ في

القؾانيؽ السشغسة لمسيشة في فمدظيؽ وتعجيميا بحيث يتؼ معالجة نقاط الزعف ،ووضع نرؾص قانؾنية صخيحة
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تداعج مكاتب مخاجعة الحدابات بكيفية مخاجعة نغؼ السعمؾمات السحاسبية االلكتخونية بذكل سميؼ يؾاكب عسمية
التقجم في كل مؽ تكشؾلؾجيا السعمؾمات وميشة السخاجعة ،باإلضافة إلى قيام السشغسات السيشية السشغسة لسيشة

مخاجع الحدابات في فمدظيؽ بؾضع وصياغة معاييخ الس اخجعة تؾازي معاييخ السخاجعة الجولية وتشاسب البيئة
الفمدظيشية لتشغيؼ عسمية السخاجعة بسا يزسؽ تشفيح عسمية السخاجعة اإللكتخونية بكفاءة وفعالية ،قيام شخكات

السخاجعة بسشح مخاجعي الحدابات الحيؽ يدتخجمؾن السخاجعة اإللكتخونية في أداء أعساليؼ مدايا مادية ومعشؾية.

دراسة (المطيري )2012 ،بعنؽان" :أهمية تكنؽلؽجيا المعمؽمات في ضبط جؽدة المراجعة ومعؽقات
استخدامها مؼ وجهة نعر مراجعي الحدابات في دولة الكؽيت"

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أىسية تكشؾلؾجيا السعمؾمات في ضبط جؾدة السخاجعة ومعؾقات استخجاميا
مؽ وجية نغخ مخاجعي الحدابات العامميؽ في مكاتب السخاجعة العامة السخخرة والسدسؾح ليا بسداولة السيشة
في دولة الكؾيت ،ولتحقيق أىجف الجراسة تؼ ترسيؼ استبانة لجسع بيانات الجراسة تؼ تؾزعيا عمى عيشة شسمت

 520مخاجعاً يعسمؾن في السكاتب السذسؾلة بالجراسة حيث بمغت عيشة الجراسة  % 78.8مؽ مجتسع الجراسة،

واستخجم السشيج الؾصفي لتحميل االستبانة ،قج اعتسجت ىحه الجراسة عمى الستغيخ السدتقل وىؾ تكشؾلؾجيا
السعمؾمات ،وعمى الستغيخ التابع وىؾ جؾدة السخاجعة ،وقج تؼ استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية لمعمؾم

االجتساعية ( )SPSSلتحميل البيانات ،وقج تؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية أىسيا 9أنو يؾجج أثخ ذو داللو
إحرائية لتكشؾلؾجيا السعمؾمات (التقشيات الحاسؾبية ،الخبخة العمسية والعسمية ،وتظؾيخ السيارات) في ضبط جؾدة

السخاجعة لجى مكاتب السخاجعة الكؾيتية مؽ وجية نغخ مخاجعي الحدابات في دولة الكؾيت ،ومؽ أىؼ ما
أوصت بو الجراسة 9العسل عمى استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات ألثخىا الؾاضح في ضبط جؾدة السخاجعة لجى

مكاتب السخاجعة الكؾيتية مؽ وجية نغخ مخاجعي الحدابات ،تذجيع مكاتب السخاجعة العاممة في دولة الكؾيت
عمى تجريب كؾادرىا عمى استخجام بخامج السخاجعة االلكتخونية ،تظؾيخ وتحديؽ الشغام السحاسبي السعسؾل بو
لجى مكاتب السخاجعة االلكتخونية بحيث يمبي احتياجات كافة األطخاف السعشية بعسمية السخاجعة.
دراسة (ضيف هللا )2011 ،بعنؽان" :دور تكنؽلؽجيا المعمؽمات في تطؽير مهنة المراجعة"
ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تظؾيخ ميشة السخاجعة ،ومجى تأثيخ تظبيق السخاجعة
االلكتخونية في مكاتب السخاجعيؽ ،ولتحقيق أىجف الجراسة تؼ ترسيؼ استبانة وزعت عمى مجتسع الجراسة السكؾن

مؽ مخاجعي الحدابات القانؾنييؽ وأعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة السيتسيؽ بسجال التخرص ،حيث ثؼ اختيار
عيشة الجراسة بظخيقة عذؾائية مؽ مجتسع الجراسة بمغت

 ،% 37.66واستخجم السشيج الؾصفي لتحميل

االستبانة ،وقج تؼ استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية ( )SPSSلتحميل البيانات ،وقج تؾصمت
الجراسة إلى الشتائج اآلتية 9يؾجج كفاءة وإدراك لجى مخاجعي الحدابات القانؾنييؽ في الجدائخ ،يؾجج اتفاق لجسيع
إفخاد العيشة وبجرجة كبيخة في الحرؾل عمى دليل لعسميات الدجاد االلكتخونية ،يؾجج اتفاق لجسيع إفخاد العيشة
وبجرجة كبي خة عمى ضخورة مؾاكبة التظؾرات التكشؾلؾجية باستسخار عؽ طخيق اقتشاء األجيدة الحجيثة وتحجيث
البخامج وتظبيقاتيا وإدخال التكشؾلؾجيا في الخقابة الجاخمية السعتسجة في السؤسدة ،ومؽ أىؼ ما أوصت بو
الجراسة 9العسل عمى إصجار دليل أو معيار تجقيقي يشغؼ مدؤولية وواجبات م اخجع الحدابات اتجاه اإلفراح

االلكتخوني لمسعمؾمات السالية ،االىتسام ببشاء وترسيؼ نغام رقابة فعال في استجابة التغيخات التي تحجث في
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عرخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،تجريب وتأىيل مدتخجمي نغؼ السعالجة اآللية في السؤسدات عمى آخخ
اإلصجارات الجولية السخترة بإصجار معاييخ الخقابة الجاخمية.
دراسة (عبد الؽهاب )2010 ،بعنؽان" :أثر المراجعة اإللكترونية عمى كفاءة أداء عممية المراجعة"
ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة أثخ السخاجعة اإللكتخونية عمى كفاءة أداء عسمية السخاجعة ،وتسثمت مذكمة
الجراسة في أن تظبيق السخاجعة اإللكتخونية في عسمية السخاجعة يتظمب الكفاءة العالية عشج السخاجعيؽ مؽ الشاحية
العمسية والعسمية ،وأنيا تحتاج إلي أنؾاع مؽ الخقابة وأساليب في السخاجعة تختمف عؽ تمػ األساليب السظبقة في
السخاجعة اليجوية ،تجدجت أىسية الجراسة في قياس كفاءة عسمية السخاجعة اإللكتخونية في أداء ميام السخاجعة،
واخترار وقت السخاجعة باستخجام السخاجعة اإللكتخونية ،والبحث عؽ إجخاءات وأساليب تتساشي مع متظمبات
وبيئة التذغيل االلكتخوني لمعسميات السحاسبية ،وىجفت الجراسة إلى االستفادة مؽ السخاجعة اإللكتخونية في أعسال
السخاجعة ،وبيان إجخاءات وأساليب السخاجعة اإللكتخونية لمسعمؾمات السحاسبية ،واختبار مجي كفاءة الؾسائل

التقشية االلكتخونية لمسخاجعة ومقارنتيا مع الؾسائل التقميجية لمسخاجعة ،وبيان مقجرة السخاجعة اإللكتخونية في زيادة
الثقة لمسخاجع إلبجاء رأيو الفشي السحايج حؾل مجى صحة وصجق القؾائؼ السالية ،كسا استخجمت الجراسة
األسمؾب التاريخي لتتبع الجراسات الدابقة ،واألسمؾب االستشباطي في تحجيج محاور الجراسة ووضع الفخضيات،

واألسمؾب االستقخائي الختبار فخضيات الجراسة ،واألسمؾب الؾصفي التحميمي إلجخاء الجراسة التظبيقية،

وانحرخت الجراسة في عيشو مؽ السيتسيؽ بسيشة السخاجعة في الدؾدان ،وتؾاصمت الجراسة إلى عجة نتائج
مشيا -9استخجام الحاسؾب في مجال السخاجعة يحتاج إلى بيئة تجريبية متخررة  -إن استخجام الحاسؾب في
السخاجعة يديج مؽ درجة الثقة والحيادية والسؾضؾعية في الحرؾل عمى السعمؾمات وبالتالي صحة عسمية
السخاجعة  -استخجام السعالجة اآللية في السخاجعة تقمل الؾقت والجيج الالزم لمقيام بيا وبالتالي تقميل تكاليف

عسمية السخاجعة بذكل عام -استخجام السخاجعة اإللكتخونية يداعج عمى تقؾيؼ أداء إدارة الذخكة  -عجم إلسام
السخاجع باألنغسة اإللكتخونية مؽ معؾقات األساسية التي تقمل مؽ كفاءة أداء عسمية السخاجعة اإللكتخونية،
أوصت الجراسة بعجد مؽ التؾصيات أىسيا -9إقامة دورات تجريب وتأىيل مدتسخة لمسخاجع عمى السعالجة اآللية
خالل فتخات زمشية لتسكيؽ السخاجع مؽ متابعة التظؾرات الحاصمة في مجال السخاجعة اآللية  -تظؾيخ إجخاءات

وأساليب السخاجعة في عل السعالجة اآللية لمسعمؾمات والتحجيث السدتسخ ليا لتؾاكب التقجم والتظؾر الدخيع-
العسل عمى تظبيق السخاجعة االلكتخونية ألنيا تداعج السخاجع عمى تؾسيع حجؼ العيشة مسا يعدز الثقة في رأيو
الفشي السحايج في القؾائؼ السالية.
ومؽ خالل اطالع الباحثؾن عمي الجراسات الدابقة ،فقج تؼ مالحغة أن ىشاك ضخورة ممحة لسعخفة مجي إمكانية
تظبيق السخاجعة االلكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في ليبيا.
 -2مذكمة الدراسة:
تعتسج معغؼ الذخكات بسا فييا الذخكات الرغيخة عمى تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،حيث تدتخجم ىحه الذخكات

البخامج السحاسبية وشبكات السعمؾمات واالتراالت في إدارة حداباتيا السالية وتقجيؼ خجماتيا لمعسالء ،وتكتدب

ميشة السخاجعة أىسية كبيخة في السجتسع لسا ليا مؽ دور في إضفاء الثقة والسرجاقية والذفافية عمى البيانات
السالية ،وإن كبخ حجؼ األنذظة وتعقج بيئة األعسال يتظمب استخجام بخامج وسائل تكشؾلؾجية مؽ قبل السخاجع
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لسؾاكبة التظؾرات التكشؾلؾجية ،حيث أن استخجم تكشؾلؾجيا السعمؾمات في عسمية السخاجعة يؤدى إلى زيادة

مدتؾى جؾدة عسمية السخاجعة وبالتالي قمة مخاطخ السخاجعة وقمة حجؼ عيشات السخاجعة وسخعة ودقة إنجاز
اإلعسال بأقل تكمفة مسكشة وغيخىا ،لحلػ فان الدؤال الخئيدي لمجراسة كالتالي9

ىل تؾجج إمكانية لتظبيق السخاجعة االلكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في ليبيا؟
 -3أهداف الدراسة:
تدعي الجراسة لتحقيق األىجاف اآلتية9
 -5معخفة مجى إمكانية تظبيق السخاجعة االلكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في ليبيا.
 -2استعخاض اإلطار الشغخي لمسخاجعة االلكتخونية في مفيؾميا وأىجافيا وأساليبيا.
 -6تقجيؼ بعض السقتخحات والتؾصيات التي تداعج مكاتب السخاجعة في تظبيق السخاجعة االلكتخونية لتحديؽ
كفاءة وفاعمية عسمية السخاجعة.
 -4أهمية الدراسة:
تأتي أىسية الجراسة مؽ أىسية السؾضؾع نفدو وذلػ مؽ خالل معخفة مجى إمكانية تظبيق السخاجعة االلكتخونية
في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في ليبيا ،حيث يعتبخ استخجام السخاجعة االلكتخونية بسكاتب

السخاجعة يقمل مؽ الؾقت السبحول والتكاليف في عسمية السخاجعة وسخعة تشفيح أعسال السخاجعة ودقتيا ،وتدتسج

ىحه الجراسة أىسيتيا مؽ الجور الخئيدي في تحديؽ جؾدة عسمية السخاجعة.
 -5فرضيات الدراسة:
تعتسج الجراسة عمي فخضية رئيدية مفادىا9
 9H0ال تؾجج إمكانية لتظبيق السخاجعة االلكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في ليبيا مؽ

وجية نغخ السخاجع الخارجي.

 9H1تؾجج إمكانية لتظبيق السخاجعة االلكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في ليبيا مؽ
وجية نغخ السخاجع الخارجي.
 -6منهجية الدراسة:
استخجم الباحثؾن السشيج الؾصفي التحميمي في إجخاء الجراسة وذلػ لكؾنو السشيج السشاسب لسثل ىحا الشؾع مؽ

الجراسات ،حيث أن ىحا السشيج مؽ أكثخ السشاىج السدتخجمة في دراسة الغؾاىخ االجتساعية واإلندانية ،ومؽ
اجل تحقيق أىجاف الج ارسة واختبار فخضياتيا ،تؼ االعتساد عمى السرادر التالية9
أ -المرادر الثانؽية 9وىي مرادر السعمؾمات السكتؾبة مثل9
الكتب والجوريات والسجالت العمسية والجراسات الدابقة ذات العالقة بالسؾضؾع ،حيث غظت الجانب األدبي
لمجراسة.
ب-المرادر األولية 9تؼ ترسيؼ استبانة احتؾت عمى مجسؾعة مؽ األسئمة وزعت عمى عيشة الجراسة.
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 -7مجتمع الدراسة:
تكؾن مجتسع الجراسة مؽ السخاجعيؽ الخارجييؽ في مكاتب السحاسبة والسخاجعة في كل مؽ البمجيات (الخسذ –
زليتؽ – مرخاتو).
 -8عينة الدراسة:
تؼ سحب عيشة عذؾائية بديظة مكؾنة مؽ ( )05مخاجع وكانت بشدبة  %66.6مؽ السجتسع األصمي الكمي
والبالغ ( * )505مخاجع خارجي.
وقج تؼ تؾزيع عجد ( )05استبانة استخجعت بالكامل وصالحة لمتحميل اإلحرائي.
 -10صدق وثبات األداة:
لمتأكج مؽ صجق أداة االستبانة ومجى صالحيتيا لمقياس قام الباحثؾن بعخضيا عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ في
كمية االقتراد والتجارة جامعة السخقب ،وقج اجسع اغمبيؼ عمى صالحية األداة وذلػ بعج األخح بتؾصياتيؼ في

تعجيل بعض الفقخات.

-11اإلطار النعري لمدراسة:
 1/11تعريف المراجعة االلكترونية:
لقج عخفت ا لسخاجعة االلكتخونية عمى أنيا "عسمية تظبيق أي نؾع مؽ األنغسة باستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات
لسداعجة السخاجع في التخظيط والخقابة وتؾثيق أعسال السخاجعة "( طالل حسؾدة .)2557-
كسا عخفت عمى أنيا "عسمية جسع وتقييؼ أدلة لتحجيج ما إذا كان استخجام نغام الحاسؾب يداىؼ في حساية
أصؾل الذخكة ويؤكج سالمة بياناتيا ،ويحقق أىجافيا بفعالية ويدتخجم مؾاردىا بكفاءة".
(نادر شعبان – .)2555
وكسا عخفيا البعض عمى أنيا "عسمية مشغسة ومؾضؾعية لمحرؾل عمى أدلة اإلثبات الؾرقية وااللكتخونية

الخاصة بسداعؼ اإلدارة وتقييسيا تقييسا مؾضؾعيا كسا في تقييؼ كل مؽ الخقابة الجاخمية والبيانات وآمؽ السعمؾمات
في جسيع مخاحل نغام السعمؾمات السحاسبي االلكتخوني مؽ مجخالت وتذغيل ومخخجات ،تؼ تسذي ىحه السداعؼ
مع السعاييخ السحجدة وتؾصيل الشتائج إلى السدتخجميؽ الحيؽ ييسيؼ األمخ ( .دمحم وضاح الديؽ  .)2558 -ومؽ
الت عخيفات الدابقة نالحظ إن مفيؾم السخاجعة لؼ يتغيخ في عل نغؼ السعمؾمات السحاسبية االلكتخونية ،إال أن
استخجام الحاسؾب يغيخ مؽ طخيقة معالجة وتخديؽ واستخجاع وإيرال السعمؾمات السالية.

 2/11أهداف المراجعة االلكترونية :إن استخجام نغام الحاسؾب ال نجاز أعسال السخاجعة تدسح لمسخاجع
باالستفادة مؽ إمكانيات الحاسؾب في تشفيح ىحه األعسال بدخعة وبجقة اكبخ حيث تسكشو مؽ استخجام بخامج
الحاسؾب لقخاءة البيانات السظمؾب التحقق مشيا واختبار العيشات وإجخاء الخظؾات الالزمة لجسع األدلة كسا
تداعجه في تشفيح االختبارات السشظقية والحدابية وبالتالي سيل الحاسؾب لمسخاجع عسمية التحقق مؽ صحة
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العسميات الدابقة وبتكمفة اقل مؽ تكمفة األداء اليجوي أي أن استخجام الحاسبات االلكتخونية في إدارة البيانات
السحاسبية قج أدى أو يداىؼ في تحقيق األىجاف التالية ( 9صبيحة بخزان .)2550-
أوال 9االقتراد 9أن ىجف السخاجع مؽ استخجام الحاسؾب التأكج مؽ انو يدتخجم بأقرى طاقة مسكشة لخجمة
الؾحجة االقترادية وبأقل التكاليف ويؾفخ السعمؾمات والبيانات السظمؾبة في الؾقت السشاسب.

ثانيا :الفعالية 9أن ىجف السخاجع مؽ فحص فعالية األدوات الخقابية التأكج مؽ كفاءة نغام الخقابة الجاخمية في
جسيع األنذظة اإلدارية والسالية والتذغيمية.

ثالثا 9الكفاية 9يجب عمى السخاجع التحقق مؽ استخجام الحاسؾب لتمبية الستظمبات األكثخ أىسية بالشدبة لمذخكة
بحدب مفيؾم األىسية الشدبية.

رابعا 9الحساية 9بسعشي أن يتأكج السخاجع مؽ حساية الشغام مؽ مختمف السخاطخ السخافقة الستخجامو ومؽ أىسيا
انييار الشغام وفقجان البيانات السخدنة عمى األقخاص الحاسؾبية ومذكالت الفيخوسات وسخقة البيانات أو
التخخيب الستعسج الحي قج تعخض لو الشغؼ لتغظية السخالفات التي قج يختكبيا بعض العامميؽ.
 3/11أساليب المراجعة االلكترونية:

ىشاك ثالثة أساليب مختمفة لسجي استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في عسمية السخاجعة االلكتخونية ،ابدظيا ىؾ
السخاجعة حؾل الحاسؾب ،وأكثخىا عسقا وتخكي اد ىؾ السخاجعة باستخجام الحاسؾب ،وكحلػ السخاجعة خالل

الحاسؾب ويسكؽ التعخض لألساليب الثالث كاالتي( 9الحنيبات.)2553 ،
أوال :أسمؽب المراجعة حؽل الحاسؽب:

تقؾم السخاجعة حؾل الحاسؾب باىتسام السخاجع عمى السجخالت والسخخجات فقط ،دون الشغخ إلى ما يجخي داخل
الحاسؾب مؽ عسميات تذغيل البيانات ،بافتخاض أن أنغسة الخقابة عمى التذغيل فعالة ،ويعج ىحا األسمؾب مؽ
ابدط أساليب السخاجعة االلكتخونية وال يحتاج لتكاليف عالية كسا انو ال يحتاج لخبخات وميارات عالية بالحاسؾب
إال انو ال يعج فعاال في عل ازدياد اعتساد السشذآت عمى استخجام األنغسة السحدؾبة ،وتعقج طخق االحتيال وعجم

مقجرة ىحا األسمؾب عمى ضبظيا.

ثانيا :أسمؽب المراجعة خالل الحاسؽب9

في ىحا األسمؾب إن إجخاءات السخاجعة تذسل السخاجعة عمى عسمية تذغيل البيانات داخل الحاسؾب باإلضافة
إلى مخاجعة السجخالت والسخخجات ،حيث يقؾم السخاجع بالتأكج مؽ صحة إدخال وتذغيل البيانات لجى العسيل،

وصحة السخخجات .وفي هذا األسلوب يستخدم المراجع بعض البرامج المساعدة والتي بعضها يحتاج إلى
مهاراتوخبرةعاليةفيمجالالحاسوبوهذهالطرقهي :
أ -مشيج السحاكاة الستؾازنة 9يقؾم السخاجع بسعالجة بيانات الذخكة الفعمية باستخجام بخامج مذابية لتمػ التي
يدتخجميا العسيل ويدتخجم ىحا األسمؾب عجة مخات خالل الدشة.

ب -البيانات االختبارية 9يقؾم السخاجع باختبار عسميات حقيقية ووىسية ومؽ ثؼ يقؾم بسعالجتيا باستخجام بخامج
حاسؾبية الخاصة بالعسيل.
ثالثا :أسمؽب المراجعة باستخدام الحاسؽب :في هذااألسلوب يمكن استخدام البرامج الحاسوبية في عمليات
المراجعة المختلفة في كافة مراحل عملية المراجعة مثل التخطيط وتنفيذ اختبارات الرلابة واالختبارات
التفصيليةوكذلنالتوثيكوتحديدحجمالعيناتواختيارمفرداتهاوتمييمنتائجها،وتنمسمإلى:
أ -بخامج مخاجعة خاصة 9بسا يتفق مع نغام العسيل.
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ب -بخامج مخاجعة عامة 9ال تخص تظبيق عسيل معيؽ إنسا يسكؽ استخجاميا عمى مجى واسع لمعسالء مختمفيؽ
ولتظبيقات مختمفة.
 -12اإلطار العممي لمدراسة:

في ىحا الجدء مؽ الجراسة سؾف يتؼ التظخق إلي الظخق واألساليب اإلحرائية التي تؼ استخجاميا في

الجراسة لتحميل البيانات السجسعة بؾاسظة االستبيانات السؾزعة عمى عيشة الجراسة ،كسا سؾف يتؼ عخض نتائج

الجراسة.

 1/12الطرق واألساليب اإلحرائية المتبعة:

مؽ اجل تحقيق أىجاف الجراسة واختبار فخضياتيا تؼ استخجام بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمؾم

االجتساعية  SPSSوذلػ باختيار االختبارات السشاسبة مشو مؽ اجل تحميل البيانات الستحرل عمييا مؽ
االستبيانات السؾزعة عمى عيشة الجراسة ،حيث تؼ اختيار واستخجام االختبارات التالية9
أوالً :اإلحراء الؽصفي :لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تػ القيام بما يمي:

-5

حداب التك اخرات والشدب السئؾية وذلػ لخرائص بيانات عيشة الجراسة.

-2

الخسؼ البياني لتؾضيح الشدب السئؾية لخرائص بيانات عيشة الجراسة.

-6

حداب الستؾسط السخجح واالنحخاف السعياري والؾزن الشدبي والخأي العام لكل عبارة مؽ عبارات

االستبيان.

ثانياً :اإلحراء االستداللي :الختبار فرضيات الدراسة تػ تطبيق:
 -5حداب معامل ألفا كخونباخ ( )Cranach's Alphaلحداب معاممي الثبات والرجق الجاخمييؽ.
 -2اختبار ( )One – Sample statistics( )T – Testالختبار صحة فخضية الجراسة.
 2/12التحميل اإلحرائي لالستبيان:
تؼ تقديؼ االستبيان إلى قدسيؽ كاآلتي9
 القدػ األول :يتعمق بالسعمؾمات الذخرية لعيشة الجراسة 9السؤىل العمسي – التخرص العمسي -
سشؾات الخبخة.

 القدػ الثاني :يتعمق باستجابات عيشة الجراسة حؾل مجى إمكانية تظبيق السخاجعة اإللكتخونية في عل

تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في ليبيا مؽ وجية نغخ السخاجع الخارجي ،لقج تؼ صياغة القدؼ
الثاني مؽ االستبيان باالعتساد عمى مقياس ليكخت الخساسي ،والججول رقؼ ( )5يؾضح الجرجات
والستؾسظات السخجحة واألوزان الشدبية والخأي العام.
جدول رقػ ()1
الدرجات والمتؽسطات المرجحة واألوزان الندبية والرأي العام
إلجابات مقياس ليكارت الخماسي

814

icetr. elmergib.edu.ly

مدى إمكانية تطبيق الم ارجعة االلكترونية في ظل تكنؽلؽجيا المعمؽمات بمكاتب المراجعة في ليبيا .........
جامعة السخقب

د .أبؾ بكخ جسعة اعؾيظيل ؛ د .الرجيق سالؼ اقشيبخ ؛ د .ادمحم عسخ أبؾ سيف
انــرأٌ

انذرجت

انًتىسط انًرجح

انىزٌ انُسبٍ %

انرأٌ انؼبو

أرفض بشذة

1

()1779 – 1

()3578 –20

رفض بشذة

أرفض

2

()2759 – 178

()5178 – 36

رفض

يحبَذ

3

()3739 – 276

()6778 -52

حُبد

أوافك

4

()4719 – 374

()8378 -68

يىافمت

أوافك بشذة

5

()5 – 4720

()100 -84

يىافمت بشذة

والججول رقؼ ( )2يؾضح عجد االستبيانات التي تؼ تؾزيعيا والتي تؼ استالميا مؽ عيشة الجراسة.
جدول رقػ ()2
عدد االستبيانات التي تػ تؽزيعها والتي تػ استالمها مؼ عينة الدراسة
االستبُبَبث

االستبُبَبث
انًستهًت

انمُبش

االستبُبَبث
انًىزػت

انًفمىدة

االستبُبَبث انغُر االستبُبَبث
غُر انصبنحت انصبنحت نهتحهُم

انؼذد

50

0

50

0

50

انُسبت

%100

%0

%100

%0

%100

مؽ الججول رقؼ ( )2يتزح أن ندبة االستبيانات الرالحة لمتحميل ىي  %555مؽ العجد الكمي لالستبيانات.
 3/12تحميل إجابات االستبيان واختبار الفرضيات:
باالعتساد عمى أىجاف الجراسة وفخضيتيا تؼ تحميل البيانات الستحرل عمييا مؽ االستبيان والتؾصل إلى ما
يمي9

أوالً :اختباري الثبات والردق

Reliability and Validity

تؼ إجخاء اختبار الثبات لبيانات االستبيان لمتأكج مؽ ثبات أداه الجراسة وإمكانية االعتساد عمى نتائج الجراسة

السيجانية في تعسيؼ الشتائج مؽ خالل حداب عمى معامل الثبات ألفا كخونباخ .كسا تؼ إجخاء اختبار الرجق
لمتأكج مؽ أن أداة الجراسة والستسثمة في االستبيان تقيذ ما أعجت مؽ أجمو وتؼ حدابو عؽ طخيق إيجاد الجحر
التخبيعي لسعامل الثبات ،وكانت جسيعيا قيؼ مقبؾلة ،وبالتالي يسكؽ االعتساد عمى االستبيان واالطسئشان لرجقو.
الججول ججول رقؼ ( )6يؾضح معامل الثبات والرجق لبيانات االستبيان
جدول رقػ ()3
معامالت الثبات والردق لبيانات االستبيان
االستبُبٌ

يذي إيكبَُت تطبُك انًراجؼت االنكتروَُت فٍ ظم تكُىنىجُب انًؼهىيبث

815

يؼبيم انثببث انذاخهٍ
Cronbach's Alpha

يؼبيم
انصذق

07662

0781
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مؽ الججول رقؼ ( )6يتزح أن أداة الجراسة الستسثمة في االستبيان تتستع بسا يمي9
 .5برفة الثبات الجاخمي كؾنو حرل عمى معامل ثبات قجره ( )5.332وىحا يعشي أن نتائجو ثابتة إن
أعيج استخجاميا مخات أخخى عمى نفذ العيشة وفي نفذ الغخوف.

 .2برفة الرجق الجاخمي كؾنيا حرمت عمى معامل صجق قجره (  ) 5.75فيي بحلػ صالحة لقياس ما
صسست فعمياً لقياسو.
ثانياً :البيانات الذخرية لعينة الدراسة:
لمتعخف عمى خرائص السعمؾمات الذخرية لعيشة الجراسة والتي تؼ الحرؾل عمييا مؽ استجابات عيشة
الجراسة عمى الجدء األول مؽ االستبيان ،تؼ حداب التك اخرات والشدب السئؾية والتي يسكؽ تمخيريا فيسا يمي9
 .1المؤهل العممي:
يتزح مؽ الججول رقؼ ( )4أن ذوي السؤىل العمسي بكالؾريؾس ىؼ األعمى ندبة فقج بمغت ( )%67يمييؼ ذوي

السؤىل العمسي دكتؾراه حيث بمغت ندبتيؼ ( ،)%63يمييؼ ذوي السؤىل العمسي ماجدتيخ ،حيث بمغت ندبتيؼ

( ،)%23أي أن ما ندبتو ( )%555مؽ عيشة الجراسة ىؼ مؽ ذوي السؤىالت العمسية مؽ مدتؾى البكالؾريؾس
والساجدتيخ والجكتؾراه ،مسا يعظي انظباع بالثقة واألىمية في أراء عيشة الجراسة باالستشاد عمى مؤىالتيؼ العمسية.
جدول رقػ ()4
التك اررات والندب المئؽية لممؤهالت العممية لعينة الدراسة
انًؤهم انؼهًٍ

انتكرار

انُسبت انًئىَت

بكبنىرَىش

19

% 38

يبجستُر

13

% 26

دكتىراِ

18

%36

انًجًىع

50

%100

التخرص العممي-2 :
يتزح مؽ الججول رقؼ ( )0أن جسيع عيشة الجراسة مؽ ذوي تخرص (السحاسبة) أي أن ما ندبتو
( )% 555مؽ عيشة الجراسة مسا يعظي انظباع بالثقة واألىمية في أراء عيشة الجراسة باالستشاد عمى التخرص
العمسي.
جدول رقػ ()5
التك اررات والندب المئؽية لمتخررات العممية لعينة الدراسة

816

انتخصص انؼهًٍ

انتكرار

انُسبت انًئىَت

يحبسبت

50

% 100
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أخري

0

%0

انًجًىع

50

%100

 -3سنؽات الخبرة:
يتزح مؽ الججول رقؼ ( )3أن فئة ذوي الخبخة (أكثخ مؽ  50سشة) ىؼ األعمى ندبة في عيشة الجراسة فقج

وصمت ندبتيؼ إلى ( ،)%05ثؼ تمييؼ فئة (مؽ  55إلى  50سشة) ،فقج وصمت ندبيؼ إلى ( ،)%62ثؼ تمييؼ
فئة (مؽ  0إلى أقل مؽ  55سشؾات) ،فقج وصمت ندبيؼ إلى ( ،)%57أي أن ( )%72مؽ عيشة الجراسة ىؼ

مؽ ذوي خبخة (مؽ  55سشؾات فأكثخ) .وىحا يؤىميؼ لإلجابة عمى أسئمة االستبيان بسؾضؾعية وثقة ،باالعتساد
عمى خبختيؼ السيشية.
جدول رقػ ()6
التك اررات والندب المئؽية لفئات خبرة عينة الدراسة
سُىاث انخبرة

انتكرار

انُسبت انًئىَت

يٍ  5إنً ألم يٍ  10سُىاث

9

% 18

يٍ  10إنً ألم  15سُت

16

%32

أكثر يٍ  15سُت

25

%50

انًجًىع

50

%100

ثالثاً :اختبار فرضية الدارسة
الفرضية الرفرية:
 :H0ال تؽجد إمكانية لتطبيق المراجعة اإللكترونية في ظل تكنؽلؽجيا المعمؽمات بمكاتب المراجعة في ليبيا
مؼ وجهة نعر المراجع الخارجي.

u0 ≤ 3: H0
الفرضية البديمة:
 :H1تؽجد إمكانية لتطبيق المراجعة اإللكترونية في ظل تكنؽلؽجيا المعمؽمات بمكاتب المراجعة في ليبيا
مؼ وجهة نعر المراجع الخارجي.

u0 >3: H1
والختبار صحة الفخضية تؼ تظبيق اختبار ) (One sample T-testبسدتؾى داللة  0.05   ومؽ
طخف واحج ،والججول رقؼ ( )0يؾضح نتائج ىحا االختبار والقخار اإلحرائي الخاص بالفخضية.
الجدول رقػ ()7
نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحرائي الخاص بها
T
انًحسىبت

817

لًُت احتًبل
انًؼُىَت Sig

 dfدرجبث
انحرَت

انًتىسط

االَحراف
انًؼُبرٌ

انذالنت
اإلحصبئُت

انمرار اإلحصبئٍ
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97162

07000
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37816

دانت

07297

ترفض انفرضُت
انصفرَت

مؽ الججول رقؼ ( )0يتزح أن قيسة احتسال السعشؾية  Sigأصغخ مؽ ( )5.50عميو ،تخفض الفخضية
الرفخية وتحل محميا الفخضية البجيمة والتي تشص عمى ما يمي9
 :H1تؽجد إمكانية لتطبيق المراجعة اإللكترونية في ظل تكنؽلؽجيا المعمؽمات بمكاتب المراجعة في ليبيا
مؼ وجهة نعر المراجع الخارجي.

u0 >3: H1
وألن قيسة متؾسط إجابات عيشة الجراسة تداوي ( )6.753وىي أكبخ مؽ الستؾسط االفتخاضي لسجتسع
الجراسة والحي تبمغ قيستو ( )6فإن ىحا يذيخ إلى وجؽد إمكانية لتطبيق المراجعة اإللكترونية في ظل
تكنؽلؽجيا المعمؽمات بمكاتب المراجعة في ليبيا مؼ وجهة نعر المراجع الخارجي.
وقج تؼ إجخاء بعض عسميات اإلحراء الؾصفي الستجابات عيشة الجراسة عمى عبارات االستبيان مؽ
أجل التعخف عمى الستؾسظات السخجحة واالنحخافات السعيارية واألوزان الشدبية لمتعخف الخأي العام ،وتختيبيا

مؽ حيث األىسية ،والججول ( )7يبيؽ ذلػ.

جدول رقػ ()8
إحراءات آراء عينة الدراسة بخرؽص وجؽد إمكانية لتطبيق المراجعة اإللكترونية في ظل تكنؽلؽجيا
المعمؽمات بمكاتب المراجعة في ليبيا مؼ وجهة نعر المراجع الخارجي

يسهسم

ػببراث االستبُبٌ

انًمُبش

أوافك بشذة

أوافك

يحبَذ

أرفض

أرفض بشذة

انًتىسط

االَحراف انًؼُبرٌ

انىزٌ انُسبٍ%

انرأٌ انؼبو

انترتُب يٍ حُث األهًُت

68

30

2

-

27

22

1

-

انتكرار
انُسبت %
انتكرار
ًَتهك أػضبء
يكتب انًراجؼت
َىجذ نذي أػضبء يكتب انًراجؼت انخبرة انؼًهُت
انًؤهالث انؼهًُت وانًهُُت انكبفُت وانًهُُت انكبفُت
الستخذاو
الستخذاو تطبُمبث انًراجؼت
تطبُمبث
اإلنكتروَُت7
انًراجؼت
اإلنكتروَُت7
2
1

34

15

1

-

4766

07519

9372

يىافمت بشذة

-

3732

07767

6674

حُبد

12
1

818
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د .أبؾ بكخ جسعة اعؾيظيل ؛ د .الرجيق سالؼ اقشيبخ ؛ د .ادمحم عسخ أبؾ سيف
انُسبت %

54

44

2

-

-

انُسبت %

54

42

4

-

-

3

َىجذ نذي انًراجغ انخبرجٍ
انذراَت انكبفُت فٍ استخذاو
تكُىنىجُب انًؼهىيبث نًساونت
تطبُمبث انًراجؼت اإلنكتروَُت7

انتكرار

27

21

2

-

-

4752

07544

9074

يىافمت بشذة

4

4750

07580

انُسبت %

-

20

6

62

4

َتًهك أػضبء يكتب انًراجؼت
انرخصت انذونُت نمُبدة انحبسب
اِنٍ7

انتكرار

-

10

3

31

6

12

-

-

انُسبت %

34

50

4

5

َجُذ أػضبء يكتب انًراجؼت انهغت
االَجهُسَت يًب َسبػذهى فٍ
استخذاو تطبُمبث انًراجؼت
اإلنكتروَُت7

انتكرار

17

25

2

6

12

انُسبت %

-

2

2

54

42

6

تىجذ لىاٍَُ ونىائح وتشرَؼبث
تُظى تطبُمبث انًراجؼت
اإلنكتروَُت7

انتكرار

-

1

1

27

1764

07631

3278

21

4706

07935

8172

يىافمت بشذة
90

يىافمت بشذة

5

9

انُسبت %

40

26

26

7

َمىو يكتب انًراجؼت ببنتذرَب
انًستًر نجًُغ األػضبء
وانًىظفٍُ ػهً استخذاو تطبُمبث
انًراجؼت اإلنكتروَُت7

انتكرار

20

13

13

4

8

3798

1700

7976

يىافمت

-

14
رفض بشذة

10

-

icetr. elmergib. edu.ly

819

جامعة السخقب

المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

ICETR2018

الثؾرة التكشؾلؾجية (اقتراديات القخن الحادي والعذخيؽ)

-

انُسبت %

36

56

2

6

-

انتكرار

14

35

-

1

4724

07555

8478

28

70

-

2

-

انُسبت %

يىافمت بشذة

انتكرار

2

22

8

18

-

3716

07976

6372

حُبد

انُسبت %

4

44

16

36

-

8

9

10

َتىفر نذي يكتب انًراجؼت
َىجذ نذي يكتب انًراجؼت انذػى
َتىفر نذي يكتب انًراجؼت انبُُت
انًكبٌ انًُبسب نتركُب وتشغُم انًبنٍ انكبفٍ اللتُبء وتركُب
انتحتُت انتمُُت يٍ أجهسة وشبكبث
األجهسة انتمُُت الستخذاو تطبُمبث األجهسة وانشبكبث وانبرايج
وبرايج الستخذاو تطبُمبث
الستخذاو تطبُمبث انًراجؼت
انًراجؼت اإلنكتروَُت7
انًراجؼت اإلنكتروَُت7
االنكتروَُت7

انتكرار

18

28

1

3

4722

07764

8474

يىافمت بشذة

8

7

13

انُسبت %

34

66

-

-

-

انتكرار

16

انُسبت %

62

36

4

انتكرار
تىجذ يُظًبث
يهُُت تهسو
يكبتب انًراجؼت
انهُبُت انتمُذ
ببستخذاو
تطبُمبث
انًراجؼت
االنكتروَُت7
13

-

-

1
18

2

14

28

30

-

-

1764

07525

3278

19

3772

17196

7474

يىافمت

رفض بشذة

11

12

نذي انًراجؼت انخبرجٍ انمذرة
َىجذ إنًبو نذي أػضبء يكتب
انًراجؼت بطرق وأسبنُب تطبُمبث ػهً استخذاو انبرايج انحبسىبُت
انجبهسة انخبصت بتطبُمبث
انًراجؼت اإلنكتروَُت7
انًراجؼت االنكتروَُت7

انتكرار

17

33

-

-

-

4734

07479

8678

يىافمت بشذة

6

11

15
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د .أبؾ بكخ جسعة اعؾيظيل ؛ د .الرجيق سالؼ اقشيبخ ؛ د .ادمحم عسخ أبؾ سيف
انُسبت %

-

-

2

60

38

انتكرار

32

14

انُسبت %

62

38

-

-

َىجذ إنًبو نذي أػضبء يكتب
انًراجؼت ببنفروق بٍُ أسبنُب
انًراجؼت انتمهُذَت وانًراجؼت
اإلنكتروَُت7

انتكرار

31

19

-

-

-

64

36

-

-

15

18

-

-

-

4764

07485

9278

انُسبت %

يىافمت بشذة

-

476

07490

92

يىافمت بشذة

3
2

َفضم أػضبء
يكتب انًراجؼت فٍ
نُبُب انًراجؼت
انُذوَت ػهً
انًراجؼت
اإلنكتروَُت7

جامعة السخقب

مؽ خالل نتائج تحميل فقخات االستبيان السؾضحة في الججول رقؼ ( )7يتزح أن9
إجابات عيشة الجراسة لعجد ( ) 8فقخات االستبيان متحرميؽ عمى رأى (مؾافق بذجة) تتسثل في أن الخبخة العمسية

والعسمية دو اًر ميساً في زيادة كفاءة وفاعمية السخاجع الخارجي الميبي في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،وكحلػ وجؾد

دراية كافية لمسخاجع تسكشو مؽ استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات لسداولة السخاجعة اإللكتخونية ،مع امتالك أغمب
أعزاء مكتب السخاجعة الخخرة الجولية لقيادة الحاسب اآللي تسكشيؼ مؽ مداولة السخاجعة اإللكتخونية بكل يدخ
وسيؾلة ،ووجؾد إتقان لمغة االنجميدية يداعجىؼ في كيفية االستخجام والتعامل مع تظبيقات السخاجعة اإللكتخونية،
وكحلػ وجؾد أمكشة خاصة ومشاسبة لجى مكاتب السخاجعة لتخكيب وتذغيل األجيدة التقشية ،وتؾفخ البيشة التحتية

التقشية مؽ أجيدة وشبكات وبخامج يداعجىؼ في استخجام تظبيقات السخاجعة اإللكتخونية ،حيث أن قيسة متؾسط

إجابات عيشة الجراسة تداوي ( )6.753وىي أكبخ مؽ الستؾسط االفتخاضي لسجتسع الجراسة والحي تبمغ قيستو
( )6وىحا يجل عمى وجؾد إمكانية لتظبيق السخاجعة اإللكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة
في ليبيا مؽ وجية نغخ السخاجع الخارجي.
وإن إدخال تكشؾلؾجيا السعمؾمات كأحج الؾسائل السداعجة في عسمية السخاجعة يداىؼ في زيادة جؾدة السخاجعة
حيث إن الحائد األكبخ الستخجام تظبيقات السخاجعة اإللكتخونية في عسمية السخاجعة ىي الديؾلة في الحرؾل
عمى السعمؾمات وبالتالي الدخعة في اتخاذ الق اخرات مسا يؾفخ الؾقت والجيج .وعجد ( )2فقخة متحرل عمى
(مؾافق) تتسثل في أن التجريب السدتسخ لجسيع األعزاء والسؾعفيؽ عمى استخجام تظبيقات السخاجعة اإللكتخونية

يديج مؽ تظؾيخ ميشة السخاجعة ،وإن لجييؼ قجرة عمى استخجام البخامج الحاسؾبية الجاىدة الخاصة بتظبيقات
السخاجعة االلكتخونية ،تداد جؾدة السخاجعة كمسا زاد تجريب السخاجع وأعزاء مكتبو عمى استخجام تكشؾلؾجيا
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السعمؾمات في عسمية السخاجعة حيث أن قجرة ومعخفة السخاجع بأىسية واستخجام البخامج الحاسؾبية الجاىدة في
عسمية السخاجعة والغخض مشيا مؽ شأنو زيادة جؾدتيا .وعجد ( )2فقخة متحرل عمى (محايج) تتسثل في وجؾد
مؤىالت عمسية وميشية كافية ألعزاء مكتب السخاجعة الستخجام تظبيقات السخاجعة اإللكتخونية ،تؾافخ الجعؼ

السالي الكافي القتشاء وتخكيب األجيدة والذبكات والبخامج تسكؽ السكاتب السخاجعة مؽ استخجام تظبيقات
السخاجعة االلكتخونية .وعجد ( )2فقخة متحرل عمى (رفض بذجة) تتسثل في وجؾد قؾانيؽ ولؾائح وتذخيعات تشغؼ
تظبيقات السخاجعة اإللكتخونية ،وكحلػ وجؾد مشغسات ميشية تمدم مكاتب السخاجعة الميبية بالتقيج عمى استخجام
السخاجعة االلكتخونية ،وىحا يجل عجم وجؾد قؾانيؽ ولؾائح وتذخيعات تشغؼ السخاجعة اإللكتخونية ،وعجم إلتدام

السشغسات السيشية بإلدام مكاتب السخاجعة الميبية بالتقيج عمى استخجام السخاجعة االلكتخونية.

 -13النتائج:
مؽ خالل اختبار فخضية الجراسة تؼ التؾصل إلى الشتيجة اآلتية9
تذيخ الشتائج إلى وجؾد إمكانية لتظبيق السخاجعة اإللكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسكاتب السخاجعة في
ليبيا مؽ وجية نغخ السخاجع الخارجي ،حيث بمغ الستؾسط الؾزن الشدبي لجسيع فقخات االستبيان ()%76.32
وىحا مؤشخ إيجابي يذيخ إلى أن ىشاك إمكانية وحاجة ممحة مؽ مكاتب السخاجعة في ليبيا لتظبيق السخاجعة

اإللكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،وذلػ بدبب ما يؾفخه استخجاميا مؽ إنجاز األعسال بجقة وسخعة أكبخ
وبأقل تكمفة مسكشة ويعسل عمى زيادة وتحديؽ جؾدة السخاجعة.
ومؽ خالل استجابات عيشة الجراسة عمى بعض فقخات االستبيان يسكؽ إيجازىا في االتي-9
 -5يستمػ السخاجع الميبي الخبخة العسمية والسيشية السؤىمة الستخجام السخاجعة االلكتخونية ،ويسكؽ تفديخ ذلػ مؽ
خالل أن السخاجعيؽ في ليبيا مؤىميؽ لمقيام بعسمية السخاجعة اإللكتخونية ،وذلػ لسا يتؾافخ عشجىؼ مؽ خبخات

عسمية وميشية أثشاء عسميؼ في السخاجعة ،وىحا يؤكج كفاءة السخاجعيؽ الميبييؽ لمقيام بعسمية السخاجعة اإللكتخونية.
 -2يفزل السخاجع استخجام السخاجعة اليجوية عمى السخاجعة اإللكتخونية ،كسا يؾجج لجيو إلسام بالفخوق بيؽ
أساليب السخاجعة التقميجية والسخاجعة االلكتخونية ،وىحا يجل عمى ميؾل السخاجع استخجام السخاجعة اليجوية بجال

مؽ السخاجعة اإللكتخونية بالخغؼ مؽ لجيو إلسام بالفخق بيشيسا.

 -6ي ؾجج لجى السخاجع دراية كافية الستخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في مداولة تظبيقات السخاجعة االلكتخونية،
وىحا يؤدي إلى خمق حالة مؽ السشافدة االيجابية مؽ أجل زيادة وتحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة.
 -4يستمػ السخاجع الميبي الخخرة الجولية لمحاسب اآللي الستخجاميا في تظبيقات السخاجعة االلكتخونية ،وىحا
يذيخ إلى أن أغمب السخاجعيؽ لجييؼ رخرة دولية لمحاسب اآللي تداعجىؼ في إتسام بعسمية السخاجعة االلكتخونية

بشجاح ،وأيزاً تداعجىؼ في إجخاء السقارنة القؾائؼ السالية والشدب السالية بيؽ الدشة الحالية والدشؾات الدابقة

بدخعة وسيؾلة وتحجيج االنحخافات إن وججت ومعخفة أسبابيا.
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د .أبؾ بكخ جسعة اعؾيظيل ؛ د .الرجيق سالؼ اقشيبخ ؛ د .ادمحم عسخ أبؾ سيف

 -0يؾجج لجى السخاجع إلسام بظخق وأساليب تظبيقات السخاجعة االلكتخونية ،وىحا يديل عمى السخاجع استخجام
تظبيقات السخاجعة االلكتخونية بكل يدخ وسيؾلة ،ويؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية عسمية السخاجعة مؽ خالل
تخفيض الؾقت والجيج السبحول في عسمية السخاجعة.

 -3وجؾد أمكشة خاصة ومشاسبة لجى مكاتب السخاجعة لتخكيب وتذغيل األجيدة التقشية ،ويتؾفخ لجييا البيشة
التحتية التقشية مؽ أجيدة وشبكات وبخامج تداعجىؼ في االستخجام والتعامل مع تظبيقات السخاجعة اإللكتخونية.

 -14التؽصيات:
في ضؾء الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة يؾصي الباحثؾن باالتي9
 -5ضخورة قيام السشغسات السيشية بإلدام مكاتب السخاجعة الميبية التقيج باستخجام تظبيقات السخاجعة
االلكتخونية.
 -2ضخورة إعادة الشغخ في القؾانيؽ السشغسة لمسيشة في ليبيا وتعجيميا بحيث يتؼ معالجة نقاط الزعف،
ووضع نرؾص قانؾنية صخيحة تداعج مكاتب السخاجعة في كيفية مخاجعة نغؼ السعمؾمات السحاسبية
االلكتخونية بذكل سميؼ يؾاكب عسمية السخاجعة في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات.

 -6ضخورة قيام الجيات الحكؾمية والسشغسات السيشية والسذخفة عمي السيشة بؾضع مجسؾعة مؽ القؾاعج
والسبادئ عشج استخجام الحاسبات االلكتخونية في عل تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،ومتابعة مكاتب السخاجعة مؽ
اجل إدخال التحديشات التكشؾلؾجية عمي أعساليا.
 -4ضخورة قيام السشغسات السيشية بتقجيؼ الجعؼ السادي عمى شكل سمف مالية لسكاتب السخاجعة القتشاء
وتخكيب األجيدة والذبكات والبخامج الستخجاميا في تظبيقات السخاجعة االلكتخونية ،وكحلػ مشح مخاجعي

الحدابات الحيؽ يدتخجمؾن السخاجعة االلكتخونية في أداء إعساليؼ مدايا مادية ومعشؾية.

 -0ضخورة قيام السشغسات السيشية بعقج الجورات التجريبية الستخررة لمسخاجعيؽ وورش العسل والسؤتسخات
العمسية بذكل مدتسخ لسؾاكبة التظؾرات في مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات.
 -3يؾصي الباحثؾن بإجخاء السديج مؽ البحؾث والجراسات حؾل مؾضؾع السخاجعة االلكتخونية وذلػ
القترار البيئة السحمية بسثل ىحه الجراسات باستخجام عؾامل أخخى وقياس أثخىا عمي جؾدة السخاجعة.

 -15المراجع:
أوال:المراجع العربية:
أ -الكتب:
 .5حسينشحاتة،أصولالمراجعةوالرلابةفيظلالكمبيوترواالنترنت،كتابالكتروني،الماهرة.2555،

 .2دمحم الريخفي الريخفى ،إدارة تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،دار الفكخ الجامعي ،اإلسكشجرية ،مرخ،
.2558

 .6نادر شعبان ،السخاجعة الجاخمية في عل التذغيل االلكتخوني ،الجار الجامعية.2555 ،

823

icetr. elmergib. edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثؾرة التكشؾلؾجية (اقتراديات القخن الحادي والعذخيؽ)

المؽافق  9-7أكتؽبر 2018
ICETR2018

 .4ذنيبا ت عمي ،تجقيق الحدابات في ضؾء معاييخ التجقيق الجولية واألنغسة والقؾانيؽ السحمية ،بيؽ
الشغخية والتظبيق ،مظبعة الجامعة األردنية ،عسان ،األردن.2553 ،
ب -المجالت والدوريات:
 .5حسؾدة طالل وعالم حسجان ،مجى استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في عسمية التجقيق االلكتخوني في
فمدظيؽ واثخ ذلػ عمى الحرؾل عمى أدلة ذات جؾدة عالية تجعؼ الخأي الفشي السحايج لمسجقق حؾل مجى

عجالة القؾائؼ السالية ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،مجمج  ،53العجد األول.2557 ،

 .2صبيحة بخزان ،أثخ التجقيق االلكتخوني في رفع االستقاللية وكفاءة السجقق الخارجي ،مجمة العمؾم
االقترادية ،السجمج  ،25العجد .2550 ،04
 .6محسؾد وضاح الديؽ ،السخاجعة في عل نغؼ السعمؾمات السحاسبية االلكتخونية.2558 ،

ج -الرسائل الجامعية :
 .5أسساء حبذي ،أثخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى عسمية السخاجعة الخارجية ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة دمحم
خزيخ ،الجدائخ.2553 ،
 .2اليام ضيف هللا ،دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات في تظؾيخ ميشة السخاجعة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية العمؾم
االقترادية ،الجدائخ.2555،
 .6نبيل إبخاىيؼ سسؾر ،دور السخاجعة االلكتخونية في تحديؽ جؾدة خجمات السخاجعة في فمدظيؽ ،رسالة
ماجدتيخ ،كمية التجارة الجامعة اإلسالمية ،غدة.2554 ،
 .4حؾرية حاج بؾررقة وحياة بؽ بخيػ ،السخاجعة في عل نغام السعمؾمات السحاسبية االلكتخونية ،رسالة
ماجدتيخ ،كمية االقتراد وعمؾم التدييخ ،جامعة الجياللي بؾنعامة ،الجدائخ.2553 ،
 .0دمحم حدؽ عبج الؾىاب ،أثخ السخاجعة االلكتخونية عمى كفاءة أداء عسمية السخاجعة ،رسالة ماجدتيخ،
كمية الجراسات العميا ،جامعة الدؾدان لمعمؾم وتكشؾلؾجيا.2555 ،

 .3محسؾد يحي زقؾت ،مجى فاعمية استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في عسمية السخاجعة وأثخه في تحديؽ
جؾدة خجمة السخاجعة في قظاع غدة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التجارة ،فمدظيؽ.2553 ،
 .7فيرل دبيان السظيخي ،أىسية تكشؾلؾجيا السعمؾمات في ضبط جؾدة السخاجعة ومعؾقات استخجاماتيا

مؽ وجية نغخ مخاجعي الحدابات في دولة الكؾيت ،رسالة ماجدتيخ ،كمية األعسال ،جامعة الذخق
األوسط ،األردن.2552 ،

ثانيا :المراجع األجنبية:
1-Ashton, R. H., and J. J. Willingham. 1988. Using and evaluating audit decision
aids Audit Symposium IX: Proceedings of the 1988 Touché Ross/ University of
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......... مدى إمكانية تطبيق الم ارجعة االلكترونية في ظل تكنؽلؽجيا المعمؽمات بمكاتب المراجعة في ليبيا
جامعة السخقب

 ادمحم عسخ أبؾ سيف. الرجيق سالؼ اقشيبخ ؛ د. أبؾ بكخ جسعة اعؾيظيل ؛ د.د

Kansas symposium on Auditing Procedures, edited by R. P. Srivastava and J. E.
Rebel. University of Kansas.

Abstract:
The current study aims to identify the extent the electronic auditing in Libya, To a
chive this objective, questionnaire was designed and distributed to the study sample
which consist of accounting and auditing offices in municipalities of (Alkumes,
Zliten, Misurata) fifty valid questionnaire out of the distributed fifty copies were
returned ,and analyzed using (SPSS).
The study concluded that there are no laws and regulations governing the application
of electronic auditing in Libya, and the Libyan auditor also has sufficient knowledge
in the use of information technology, The study recommended the need to establish
laws governing the application of electronic auditing in Libya.

Key words: electronic auditing, information technology .
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