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المدتخمص
ته د ه هددلد ال ارسددة للددا تدددميي الزددؾا ممددع ماهيددة السراجعددة االلكترو يددة ددع ع د الثددؾرة التكشؾلؾجيددة
السعمؾمات ,كسا تهد ه الدع التعدره ممدع اهدؼ الردعؾلات والتحد يات التدع يسدر بهدا السدراجعيؽ مشد مراجعدة غدؼ

السعمؾمددات السحاسددبية االلكترو يددة وم د ي لدراكهددؼ و هسهددؼ و تدداهيمهؼ لمتظددؾرات الح فثددة ,وكددللػ التعددره ممددع
اإلص ارات الح فثة لمحؾاسيب اإللية والبرمجة االلكترو ية ع مكاتب السراجعة ع ليبيا ,ولتحقيق اه اه ال ارسدة
امتسد د ت ددع جا به ددا العسم ددع مم ددا التحميد د االور ددادع (تحميد د السحت ددؾي) لعد د د  9د ارس ددات س دداتقة قات م ق ددة
تسؾضؾع ال راسة والتع تغظا الفترة الزمشية مؽ ,7002_7002ولق تؾصمت هلد ال راسة الع الع فد مدؽ الشتداد

اهسه ا :استس اررية واجة السراجعيؽ الميبيديؽ لمتاهيد العمسدع والعسمدع ,وقلدػ مدؽ ود

تظدؾير السشداه السحاسدبية

لسؾاكب ددة التظ ددؾرات الح فث ددة ,وكد ددللػ ض ددرورة وج ددؾد التذ د دريعات والمد دؾادع السالي ددة لتشغد دديؼ مسد د مهش ددة السراجعد ددة
االلكترو يددة ددا ليبيددات واوصددت ال ارسددة تزددرورة تظددؾير السشدداه السحاس دبية لتتساشددا مددن تكشؾلؾجيددا السعمؾمددات
الح فثة ,وإمادة الشغر ا التذريعات والمؾادع السالية التع تشغؼ مسمية السراجعة ع ع تكشؾلؾجيا السعمؾماتت
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؛

جامعة السرقب

ات لفشاس العريفع

المقدمة:
تتسي ددز مهش ددة السراجع ددة تسؾاكبته ددا لمتظ ددؾرات الت ددع تظد د ار مم ددا العم ددؾم ا و ددر  ,واس ددتفادتها م ددؽ الج فد د

والسدددتح ث ددع هددلد العمددؾم ,ا مددر ال ددلي ا عكددس تذددك ايجددابع مم ددا اتجاهاتهددا وتظ ددؾر اه د ا ها ,ولقد د ا ددرت
التظددؾرات الد دريعة ددع تكشؾلؾجيددا السعمؾمددات ممددا الددشغؼ اإلداريددة والسحاسددبية تالسشذددأت والذددركات و يرهددا وادي
قلػ للا تغيي ار جؾهرياً ع مشهجية واساليب و غؼ السراجعة ال اومية والخارجيةت
لضا ة للا ان التظؾر التكشؾلؾجع لمحاسبات االلكترو ية وما ار قه مؽ تظؾر وعهؾر ا دؾاع مختمفدة مدؽ

غؼ السعمؾمات السحاسدبية االلكترو يدة ,اقتزدع تالزدرورة للدا العسد ممدا تحدديؽ ور دن قد رة الس ارجدن الخدارجع
لسؾاكبدة و هدؼ ا دؾاع غدؼ السعمؾمدات السحاسدبية االلكترو يددة وا ارهدا ممدا مسميدة السراجعدة ,ومق رتده ممدا اكتذدداه
التحريفات قات ا هسية الشدبية وق رته مما التعام من البيا دات والسعمؾمدات ضدسؽ غدام السعمؾمدات السحاسدبية
االلكترو يةت
كسددا ان وجددؾد تذ دريعات ول دؾادع تددشغؼ مهشددة السراجعددة االلكترو يددة ددع ع د

ددؾرة تكشؾلؾجيددا السعمؾمددات,

اد للددا ضددرورة هددؼ وادراك الس ارجددن لتمددػ التذدريعات والمدؾادع ,وممددا سددبي السثددا القدؾا يؽ السرتبظددة تحسايددة
السبيعات ممدا اال تر دت وتدؾ ير ا مدؽ والحسايدة لسؾقدن الذدركة ممدا اال تر دت ن قلدػ يجعد العسد ا اكثدر قدة
ددع تمددػ الخد مات ومشا عهددا ( )Hicks, 2004, p10ومددؽ هشددا جددات هددلد ال ارسددة لتدددميي الزددؾا ممددا مد
مؾاكبة مهشة السراجعة لستظمبات السراجعة االلكترو ية ع ع

ؾرة تكشؾلؾجيا السعمؾماتت

مذكمة الدراسة:
اصددبحت هشدداك واجددة ضددرورية لمشهددؾم تسهشددة السراجعددة وتحددديؽ ادادهددا وضددن ض دؾاتي رقابيددة ممددا

السراجعددة االلكترو يددة ,وواصددة ان ا مددب السعددام ت التجاريددة والرددفقات الساليددة اصددبحت تددتؼ مب ددر اال تر ددت,
ولالر ؼ مؽ السسيزات التع تتسيز بها هلد الثؾرة االلكترو ية مؽ سرمه ع اداا السعام ت وسهؾلة لجدراا السقار دة
وورية االوتيار ,لال ان هشاك الع ف مؽ الرعؾلات التدع تؾاجده السراجعدة االلكترو يدة كشتيجدة لمتددارع الكبيدر دع
الثد ددؾرة التكشؾلؾجيد ددة واالسد ددتخ امات الؾاسد ددعة لتظبيقد ددات تقشيد ددة السعمؾمد ددات ومشهد ددا م د د
لمسراجعيؽ ,تامتبار ان اي اوظاا محتسمة تح ث و

التاهي د د العمسد ددع والسهشد ددع

مراو اإلدوا او التذغي او السخرجات او وتا و

مرومة حص ومراجعة ا لبيا دات الساليدة ,وقلدػ قد فدل ر ممدا امميدة مسميدة السراجعدة مسدا فدلدي دع هايدة ا مدر
للدا اضدرار قد تددل ر ممددا مرددالع العسد ا ,و مرددالع مددتخ مع البيا ددات ددع اتخدداق القدرار ت لضددا ة للددا مد
وجؾد تذريعات ولؾادع مالية قا ؾ ية تشغؼ مس السراجعة االلكترو ية ع ع استخ امات تقشية السعمؾماتت
مميه ومسا سبق ام د يسكؽ صيا ة مذكمة ال راسة ع الدلا الرديس:
ما مدي مؽاكبة مهنة المراجعة في ليبيا لمتطمبات المراجعة االلكترونية في ظل الثؽرة التكنؽلؽجية لممعمؽمات؟

ولإلجاتة مما الدلا الرديدع لم راسة ق تؼ تقديسه لألسئمة الفرمية التالية:
0ت ما م

تؾ ر التاهي العمسع والسهشع لل السراجعيؽ الميبييؽ اللي يسكشهؼ مؽ القيدام تامسدا السراجعدة

االلكترو ية؟
7ت ما م

845

تؾ ر تذريعات ولؾادع مالية ع ليبيا تؾاكب متظمبات القيام تامسا السراجعة االلكترو ية؟
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اسدتخ ام السدراجعيؽ اإلصد ارات الح فثدة لمحؾاسديب اإلليدة ولرامجهدا االلكترو يدة واسدتفادة مهشدة

السراجعة ع ليبيا مشها؟
الدراسات الدابقة:
الدراسات العربية:
 .1دراسة (المحجؽب والددالي  )7112بعندؽا "التجدارة االلكترونيدة واثرهدا عمدي خددمات المراجعدة فدي
ليبيا":
هد ت ال ارسددة للددا تؾضدديع مد ي تددا ير التجددارة االلكترو يددة ممددا ود مات السراجعددة ددع ليبيددا ,والتعددره
مما التح يات التع تؾاجه مهشة السحاسبة والسراجعة تيجة تظؾر التجارة االلكترو ية ومؾا ق الس ارجدن مشهدا,

وتؾصددمت ال ارسددة الددع مد ة تدداد اهسهددا :ضددرورة القيددام بتظددؾير وتح د ف
مجا السحاسبة والسراجعة ,وتع تزؼ مراجعدة السشذدأت التدع تعسد

مشدداه التعمدديؼ ددع الجامعددات ددع

دع مجدا التجدارة االلكترو يدة ,وتدع ال

تكددؾن هشدداك ج ددؾة بدديؽ تعمدديؼ وتاهيد د اسدداليب السراجعددة الت ددع تعتسدد ممددع تكشؾلؾجي ددا السعمؾمددات ,وتظ ددؾير
السهدارات تذددك مددتسر ,وتؾصددمت ال ارسددة للدا مد ة تؾصديات اهسهددا :ضددرورة قيدام دورات ت ريبيددة وتاهيميددة
لمسحاسبيؽ القا ؾ ييؽ ع ليبيا ,و تؾ ير برام لمتعميؼ السدتسر لسؾاكبة التق م التكشؾلؾجعت

 .7دراسددة (حبذددي 7112م) بعن دؽا "اثددر تكنؽلؽجيددا المعمؽمددات عمددي عمميددة المراجعددة الخارجيددة –
دراسة حالة شركة التمؽر لمجنؽب – والية بدكرة":
تهد د ه ال ارسد ددة لل ددا د ارسد ددة السراجع ددة االلكترو يد ددة لمسعمؾمد دات السحاسد ددبية ,ولي ددان اجرااهد ددا واسد دداليبها
والسخاطر الشاجسة مشها واقتراح الؾساد السشاسبة لمتقمي او الح مؽ السخاطر ,وتؾصمت ال ارسدة الدع مد ة

تد دداد اهسهد ددا :ان اسد ددتخ ام تكشؾلؾجيد ددا السعمؾمد ددات ادي الد ددع تحدد دديؽ لج د درااات واسد دداليب مسميد ددة السراجعد ددة

الخارجية ,وا رت ممع سرمة ودقة تشفيل العسمية من تقميد لمجهد والتكمفدة السرتبظدة بهدا ,لكشهدا لدؼ تدل ر ممدع
اه اه السراجعة ,من ضرورة تقييؼ اإلجرااات الرقابية تذدك دوري ,ومدؽ اهدؼ التؾصديات التدع تؾصدمت لليده
ال ارسددة :ضددرورة وضددن ا غسددة وسايددة لمب درام وتح ف د ا شددخا

السددروص لهددؼ قددي تاسددتخ امها ,وكددللػ

ضددرورة لدوددا التحددديشات تذددك مدددتسر ممددا طددر السراجعددة واسددتغ

تكشؾلؾجيددا السعمؾمددات مددؽ اج د

تحديؽ كفااة و اممية مسمية السراجعةت
 .3دراسددة (سددمؽر 7112م) بعن دؽا "دور التدددقيق االلكترونددي فددي تحددديؼ جددؽدة خدمددة التدددقيق –
دراسة ميدانية عمى مكاتب تدقيق الحدابات في قطاع غزة":

هد د ت ال ارس ددة لل ددا التع ددره مم ددا دور التد د قيق االلكترو ددع ددع تحد دديؽ ج ددؾدة ود د مات التد د قيق ددع
مدظيؽ ,وتؾصمت ال راسة للا م ة تاد اهسها :ان استخ ام الت قيق االلكترو ع ع مرومة تخظديي مسميدة
التد د قيق ف ددلدي ال ددع تحد دديؽ ج ددؾدة التد د قيق ,وك ددللػ ف ددتؼ اس ددتخ ام التد د قيق االلكترو ددع ددع تشفي ددل اوتب ددارات
ا ساسددية لمعسميددات ,تاإلضددا ة الددع هددؼ بيئددة الرقاتددة ال اوميددة ,وكددللػ اطهددرت الشتدداد ان اسددتخ ام الت د قيق
االلكترو ددع ددع تشفيددل لجدرااات التد قيق التحميميددة واالوتبددارات التفردديمية لألرص د ة فددلدي للددا تحددديؽ جددؾدة

الخ مة ,وتؾصمت ال راسة الع م ة تؾصيات اهسها :زيدادة عاليدة الجا دب الرقدابع السفدروم مدؽ قبد هيئدة
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سؾ راس السا الفمدظيشية ولؾرصة مدظيؽ مما الذركات السداهسة العامة ع مجا التعاق من شدركات
ت د قيق تدددتخ م وسدداد وادوات الت د قيق االلكترو ددع ددع مسميددة الت د قيق ,وإمددادة الشغددر ددع الق دؾا يؽ السشغسددة
لمسهشة ع مدظيؽ وتع فمها تحي

فتؼ معالجة قاط الزعف ت

 .2دراسددة (الدددقا ورشدديد 7117م) بعن دؽا "متطمبددات تدددقيق عمميددات التجددارة االلكترونيددة فددي ضددؽء
معايير التدقيق":

ه د ت ال ارسددة للددا التعددره ممددع اهسيددة ت د قيق مسميددات التجددارة االلكترو يددة واهددؼ السعددافير والتذ دريعات
الرددادرة مددؽ الجسعيددات السهشيددة السخترددة التددع يسكددؽ ان يدترش د بهددا م ارقددب الحددداتات ددع ت د قيق مسميددات
التج ددارة االلكترو يد ددة ,وتؾص ددمت ال ارسد ددة لل ددا ان يجد ددب مم ددع م ارقد ددب الحد دداتات ضد ددرورة التع ددره ممد ددع ك د د
التظؾرات التقشية السددتخ مة دع مشغسدة ا مسدا تردؾرة مامدة و دع مسد

غدؼ السعمؾمدات السحاسدبية تردؾرة

واصددة ,كسددا اك د ت ال ارسددة ممددع اهسيددة معيددار بددل العشايددة السهشيددة ال زمددة ,والحاجددة لليددة ددع بيئددة التجددارة
االلكترو ية استشادا للع االمتساد ا ساسع ممع استخ ام الحؾاسديب ا مدر الدلي فتظمدب مدؽ م ارقدب الحدداتات
تظددؾير مهارتدده وصدؾال إلفددلاا اريددة الفشددع السحافد  ,ولقد اوصددت ال ارسددة ممددع ضددرورة قيددام الجسعيددات السهشيددة
الستخررة تالسحاسبة وت قيق الحداتات مما لص ار معافير واصة تالتجارة االلكترو يةت
 .5دراسة (المطارنة  )7111بعنؽا "مدي التزام مددققي الحددابات األردنيديؼ بمعداير التددقيق الددولي
( )311في ظل التدقيق االلكتروني (دراسة ميدانية):

هد ت ال ارسدة الدع التعدره ممدا مد ي التدزام مد ققع الحدداتات ا رد يديؽ تستظمبدات معيدار التخظديي رقددؼ
( )300كددللػ معر ددة الت دزام م د ققع الحددداتات ا رد يدديؽ تسعر ددة امسددا العسي د مح د الت د قيق وتظبيددق مفهددؾم
ا هسية الشدبية ع مرومة تخظيي مسمية الت قيق االلكترو ع ,وتؾصمت ال راسة للا ان هشداك الت ازمدا مدؽ قبد

مد د ققع الحد دداتات ا رد ي دديؽ تستظمب ددات السعي ددار ( )300ددع عد د التد د قيق االلكترو ددع ,وك ددللػ يق ددؾم مد د ققؾ
الحددداتات ا رد يدديؽ تسعر ددة امسددا العسي د مح د الت د قيق االلكترو ددع ,و لق د اوصددت ال ارسددة تزددرورة مق د
الد ورات مددؽ قب د جسعيددة السحاسددبيؽ القددا ؾ ييؽ ا رد يدديؽ لتؾميددة م د ققع الحددداتات ا رد يدديؽ تاهسيددة الت د قيق
االلكترو ع وما يعؾد ته مؽ اد ة مما ا طراه قات الع قةت

 .2دراسة (مطداحؼ 7112م) بعندؽا "مددي قددرة مددققي الحددابات الخدارجييؼ عمدى تددقيق حددابات
الذركات األردنية المتعاممة في التجارة االلكترونية":

هد ت ال ارسدة للدا االطد ع ممدا السذدروع ا مريكددع الكشد ي السذدترك الخددا

بتد قيق تعدام ت التجددارة

االلكترو ية ومؽ ؼ معر ة م ي ادراك الس ققيؽ الخارجييؽ ع ا ردن لبشؾد قلػ السذدروع وتح فد اي معؾقدات

تحددؾ دون قلددػ ,ومددؽ اهددؼ الشتدداد التددع تؾصددمت اليهددا ال ارسددة :اضدداه هددلا السذددروع تعد ا تكشؾلؾجيددا متظددؾ ار
لسهشتددع السحاسددبة والتد قيق ,ووجددؾد صددعؾلة تددااللتزام ببشددؾدد مددؽ قبد مكاتددب التد قيق ا جشبيددة ددع العددالؼ ,وان

ا مد ددب الس د د ققيؽ الخد ددارجييؽ د ددع ا ردن يد ددر مهتسد دديؽ تالتجد ددارة االلكترو يد ددة ,وان السهتسد دديؽ مد ددشهؼ يدد ددتقؾن
معمؾماتهؼ مدؽ ود

تعدض الد ورات الستخرردة ,وتؾصدمت ال ارسدة الدع مد ة تؾصديات اهسهدا :تدان فدتؼ مقد

دورات متخررددة وورشددات مس د مددؽ قب د جسعيددة م د ققع الحددداتات الخددارجييؽ ا رد يدديؽ ,وان تكددؾن شددرطا
ضسؽ الدامات الت ريبية السشرؾ
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7112م) بعندددؽا "مددددي اسدددتخدام تكنؽلؽجيدددا المعمؽمدددات فدددي عمميدددة

التدقيق (التدقيق االلكتروني) في فمدطيؼ واثدر ذلدغ عمدى الحردؽ عمدي أدلدة ذات جدؽدة عاليدة

تدعػ الرأي الفني المحايد لممدقق حؽ مدي عدالة القؽائػ المالية":

ه ت ال راسة مما دراسة الت قيق االلكترو ع ع مدظيؽ مدؽ ويد

السجداالت التدع تددتخ م يهدا مد ققؾ

الحدداتات الخددارجييؽ تكشؾلؾجيدا السعمؾمددات ,وتقدؾيؼ مد ي االسددتخ ام لهفدع مختمددف مجداالت وا ذددظة التد قيق
مؽ وي  :التخظيي ,والرقاتة ,والتؾ يق ,وا ر الت قيق االلكترو ع ممع جؾدة ا دلة ,واطهدرت الشتداد ممدع ان

السد ققيؽ دع مددظيؽ يددتخ مؾن التد قيق االلكترو دع ددع التخظديي ,والرقاتدة ,ولتؾ يدق للدا ود دون الستؾسددي
ددع الؾقددت فددده اطهددرت ال ارسددة ان اسددتخ ام الت د قيق االلكترو ددع يدددام ددع تحددديؽ جددؾدة ادلددة التدد قيق,

وومرددت ال ارسددة الددع مجسؾمددة مددؽ التؾصدديات مددؽ اهسهددا :ضددرورة قيددام الجهددات السشغسددة لمسهشددة تستاتع ددة
استخ ام مكاتب الت قيق سمؾب الت قيق االلكترو ع مؽ و

التذريعات والرقاتة ممع الجؾدةت

 .2دراسة (العميري  )7112بعنؽا "اثر التجدارة االلكترونيدة عمدي تخطدي إعمدا المراجعدة – دراسدة
ميدانية عمي مكاتب المراجعة في المممكة العربية الدعؽدية":

هد ت ه د د ال ارسددة للددا التعددره ممددا م د ي تددا ير تخظدديي مسميددة السراجعددة بتحددؾ السشذددأت مددؽ الشغددام
التقميد ي للددا غددام التجددارة االلكترو يددة ,ومد ي وجددؾد ددرو جؾهريددة بدديؽ اآلراا ودددب الخرددادص الذخرددية
إل دراد العيشددة ,وتؾصددمت ال ارسددة للددا م د ة تدداد اهسهددا :ان مسارسددة التجددارة االلكترو يددة فمعددب دو ار مهسددا ددع
د يدا اإلمسدا مددؽ ود

تخظدع الحدؾاجز الجغ ار يدة و تالتددالع زيدادة مد د العسد ا ,ومسدا الشدػ يدده لدؽ مباشدرة

التج ددارة االلكترو ي ددة س ددؾه فمق ددع ا ددا ار متعد د دة مم ددا غ ددام السعمؾم ددات السحاس ددبية لمسشذ دداة ,ويسك ددؽ ان تذ ددس
تظدؾي ار لمشغدام وا مددب م و تده ومخرجاتدده والرقاتدة مميهددا ,وتاكيد الثقددة دع البيا ددات الساليدة مددؽ ود

مكاتددب

السراجعةت
الدراسات اال نجميزية:
 .1دراسة ) (Moorthy, et. al. 2011بعنؽا " The Impact of Information Technology
" on Internal Auditing
ه ت ال راسة للا التعره ممع دور تكشؾلؾجيا السعمؾمات ع مسميدة السراجعدة ال اوميدة دع الذدركات,
وي

اك ت ال راسة ممع االتجاد العالسع المتساد غام تكشؾلؾجيا السعمؾمات ع ا تاج بيئة اكثر وزؾما لمرقاتة

ع مسمية الت قيق ,وتؾصمت ال ارسدة الدع مد ة تداد اهسهدا :ت ازفد االمتسداد ممدع تكشؾلؾجيدا السعمؾمدات دع تشفيدل

ا ذددظة السراجعددة ,وضددرورة قيددام السدراجعيؽ تفهددؼ التظددؾرات واالتجاهددات الج فد ة ددع تكشؾلؾجيددا السعمؾمددات تحيد
تذددك

دددبة مت ازفد ة مددؽ السعر ددة والسهددارات السهشيددة لمس دراجعيؽ ,كددللػ ضددرورة قيددام السدراجعيؽ و مهشددة السراجعددة

بتذجين ودمؼ جهؾد مقد مع ا غسدة والتقشيدات الج فد ة لتعزيدز وضدسان قدؾة وسد مة ا غسدة السعمؾمدات ووسافتهدا
مؽ السخاطرت
 -7دراسة ) )Ning Zhao,et.al.2004بعنؽا ""Auditing in E-commerce Era
ته ه ال راسة للا مراجعة الحدداتات دع بيئدة التجدارة االلكترو يدة ,و اوضدحت ال ارسدة الدا ان مسميدة

مراجعددة الحددداتات قد زددجت ددع عد بيئددة التجددارة االلكترو يددة ددع الع فد مددؽ الذددركات الخاصددة تعد تدرة مددؽ
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ت ارجددن مادد ات التد قيق ,ولدددبب هددلد الحالددة قددام السعهد ا مريكددع لمسحاسددبيؽ القددا ؾ ييؽ والسعه د الكشد ي ب ارسددة
و دت مسمية الت قيق السدتسر كخ مدة تددام دع سدؾ مسد شدركات السراجعدة ,تامتبارهدا ان دور الس ارجدن يسثد
دو ار ويؾيا ع تؾ ير السعمؾمات والبيا ات السلك ة والسؾ ؾقة والكاممة وؾ السلسدة الساليةت
 -3دراسددة ) )Pathak,2003بعن دؽا "Model for Audit Engagement Planning of E-
"Commerce
ته ه ال راسة للا اعهار العؾام والسح دات التدع تدل ر ممدع جداح مسميدة تخظديي السراجعدة دع عد
التجددارة االلكترو يددة ,ومددؽ اهددؼ الشتدداد التددع تؾصددمت اليهددا ال ارسددة :مددؽ مؾام د

جدداح مسميددة السراجعددة ددع ع د

التجددارة االلكترو يددة هددع هددؼ السظمددؾب مددؽ مسميددة السراجعددة ,وكددللػ الت د ريب السكثددف لسراجعددع مسميددات التجددارة
االلكترو يددة ,قد رة السرجددن ممددع وضددن لجدرااات تخظدديي السراجعددة تذددك فتساشددا مددن الجددزا الثددا ع لهددلد ال ارسددة
الستعمددق ددع الشسددؾقج السقتددرح ,و لق د قامددت ال ارسددة بؾضددن سددؾقج مقتددرح رديدددع فؾضددع مسميددة ال درلي بدديؽ اليددة
تخظيي السراجعة مؽ و

تج ف ك مؽ متظمبات مراجعة الشغام ومتظمبات مراجعة الذدبكة ومتظمبدات مراجعدة

قام ة البيا ات ومتظمبات مراجعة ا غسة الحساية ,ومدؽ دؼ رلدي جسيدن تمدػ الستظمبدات دع اليدة تخظديي السراجعدة

ك

ؾع مشها مؽ جهة ,وتؾضيع كيفية اإلجدرااات التدع يجدب ان تتبدن لتحقيدق قلدػ مدن تؾضديع كيفيدة تدراتي كد

مؽ الستظمبات و التخظيي واإلجرااات ع تحقيق دورة السراجعة كك ت
 -8دراسة ( )Pathak, 2002بعنؽا Tale of Compatible Twins ! Success of E-Commerce
"& Information System/ Internal Auditors
ه ت هلد ال راسة للا التعره مما دور مراجن الحداتات ال اومع ع غؼ السعمؾمات السحاسدبية دع
ع التجارة االلكترو ية ,وي

ركزت ال راسة تذك اساسع مما دور مراجن الحداتات ال اومع قي من اسدتبعاد

دور الس ارجددن الخددارجع ,مددؽ مشظمددق ان الس ارجددن ال د اومع ه ددؾ السدددئؾ تذددك مباشددر مددؽ تقيدديؼ غ ددام الرقات ددة

وإمظداا ايدة اقت ارودات تحددؽ مدؽ ادادده ,ولقد تؾصددمت ال ارسدة للدا مد ة تداد اهسهدا :يددتظين م ارجدن الحددداتات
ال د اومع ان فددشجع ددع مراجعددة هددلا الشددؾع مددؽ العسميددات ,وقلددػ بتتبددن مسميددات التجددارة االلكترو يددة و قددا آلليددات
الستبعة ع تعض مذارين تظدؾير مثد هدلد الشدؾع مدؽ التجدارة ,كدللػ هشداك تفهدؼ مدا مدؽ قبد اإلدارة العميدا لهدلا
الشددؾع مددؽ السراجعددة ,وان او د ي الدددمبيات السهسددة التددع تؾاجدده الس دراجعيؽ هددع تعقي د مسميددات التجددارة االلكترو يددة

التع تتؼ السراجعة مميهات
أهداف الدراسة :

0ت التعره مما ماهية السراجعة االلكترو ية ع ع تظؾر تكشؾلؾجيا السعمؾماتت
7ت التعره مما اهؼ الرعؾلات والتح يات التع تؾاجه السدراجعيؽ مشد مراجعدة غدؼ السعمؾمدات السحاسدبية
االلكترو يةت
3ت التعره مما م ي تؾ ر التاهي السشاسب ل ي السراجعيؽ لمقيام تالسراجعة االلكترو يةت
8ت التعره مما السخاطر والته ف ات الشاتجة مؽ مراجعة غؼ السعمؾمات السحاسبية االلكترو يةت
5ت التعدره ممددع مد

اسددتخ ام السدراجعيؽ اإلصد ارات الح فثددة لمحؾاسديب اإلليددة والبرمجدة االلكترو يددة ددع

مكاتب السراجعة ع ليبيات
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فروض الدراسة:
ولتحقيق ا ه اه الداتقة تؼ صيا ة الفروم التالية:
0ت ال يستمد ددػ الس د دراجعيؽ الميبيد دديؽ الق د د رة الكا يد ددة والتاهي د د العمسد ددع لسؾاكبد ددة السراجع د دة االلكترو يد ددة وتكشؾلؾجيد ددا
السعمؾماتت
7ت ال فؾج تذريعات ولؾادع مالية ع ليبيا لسؾاكبة متظمبات السراجعة االلكترو ية وتكشؾلؾجيا السعمؾماتت
3ت ال يدتخ م السراجعيؽ لص ارات و فثة ومشاسبة لمحؾاسديب اإلليدة ولرامجده االلكترو يدة دع مكاتدب السراجعدة
ع ليبيا تلهمها لتربع مكاتب مالسيةت

أهمية الدراسة:
تتسث اهسية ال راسة مؽ الشاوية العمسية ع تؾضيع ما م

مؾاكبة مهشة السراجعدة دع ليبيدا لستظمبدات

السراجعة االلكترو ية ع ع تظؾرات تكشؾلؾجيا السعمؾمدات ,والدلي فمقدع ممدا مداتق مهشدة السراجعدة العسد ممدا
مؾاجهة التح يات والسخاطر ,التع تفرضها متظمبات مراجعة غؼ السعمؾمات السحاسبية االلكترو يةت
منهجية الدراسة :
تددؼ االمتسدداد ددع ام د اد هددلد ال ارسددة ممددا اسددتخ ام السددشه الددلي يسددزج بدديؽ الؾصددفع والتحميمددع لسددا تددؼ
مرضدده مددؽ د ارسددات وددؾ تظددؾر مهشددة السراجعددة ددع ليبيددا والرددعؾلات التددع تؾاجههددات تسعشددا ان هددلد ال ارسددة
امتسد ت ممددا البيا ددات الثا ؾيددة السدتخمرددة مددؽ ال ارسددات الددداتقة ومددؽ تددؼ لج دراا التحمي د االورددادع السشاسددب

والستسث

ع تحمي السحتؾ (السزسؾن) لتحقيق اه اه ال راسة السظمؾلةت

االطار النعري:
 .1مفهؽم المراجعة االلكترونية:
"يقر تالسراجعة اإللكترو ية تا هدا :مسميدة تظبيدق اي دؾع مدؽ ا غسدة تاسدتخ ام تكشؾلؾجيدا السعمؾمدات لسددام ة
السراجن ع التخظيي والرقاتة وتؾ يق امسا الت قيق" (الذشظع,7000,

)334ت

"كسددا ا هددا تسث د مسميددة جسددن وتقيدديؼ ادلددة لتح ف د مددا لقا كددان اسددتخ ام غددام الحاسددؾب يددداهؼ ددع وسايددة اصددؾ
السلسدة ,ويلك س مة بيا اتها ,ويحقق اه ا ها تفعالية ,ويدتخ م مؾاردها تكفااة" (شعبان,7000,
"مسمية تجسين وتقؾيؼ ا دلة لتح ف م

)025ت

كؾن غام الكسبيؾتر ق تدؼ تردسيسه ليحدتفا تالبيا دات متكاممدة ,ويحسدع

ا صؾ  ,ويدسع بتحقيق ا ه اه التشغيسية واستخ ام السؾارد تفعالية" (السؾسؾي,7009,

)007ت

 .7أهداف المراجعة اإللكترونية:
لن استخ ام غام الحاسؾب ا ل جاز امسا السراجعة تدسع السراجن االستفادة مؽ لمكا يات الحاسؾب
دع تشفيدل هددلد ا مسدا تددرمة ول قددة اكبدر ,ويد
450

تسكشده مدؽ اسددتخ ام بدرام الحاسدؾب لقدرااة البيا دات السظمددؾب
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التحقق مشها واوتيار العيشات وإجراا الخظدؾات ال زمدة لجسدن ا دلدة ,كسدا تددام د دع تشفيدل االوتبدارات السشظقيدة
والحدددابية ,ولالتددالع سدده الحاسددؾب لمس ارجددن مسميددة التحقددق مددؽ صددحة العسميددات الددداتقة ولتكمفددة اقد مددؽ تكمفددة
ا داا اليد وي ,اي ان اسددتخ ام الحاسددبات اإللكترو يددة ددع لدارة البيا ددات السحاسددبية قد اد او سدداهؼ ددع تحقيددق
ا ه اه التالية ( برزان, 7005,

:)873

ا -االقتردداد :ان ه د ه الس ارجددن فتسث د

ددع اسددتخ ام الحاسددؾب لمتاك د مددؽ ا دده يدددتخ م تاقرددا طاقددة مسكشددة

لخ مددة العسيد محد السراجعددة ولاقد التكدداليف ويددؾ ر السعمؾمددات والبيا ددات السظمؾلددة ددع الؾقددت السشاسددب
مسا يعؾد تالسشفعة مما العسي مح السراجعةت
ب -الفعاليددة :اي ان ه د ه حددص عاليددة ا دوات الرقابيددة لمتاك د مددؽ كفددااة غددام الرقاتددة ال اوميددة ددا جسيددن
اال ذظة اإلدارية والسالية والتذغيميةت

ج -الكفاية :اي ا ده يجدب ممدا التحقدق مدؽ اسدتخ ام الحاسدؾب لتمبيدة الستظمبدات ا كثدر اهسيدة تالشددبة لمسشذداة
تحدب مفهؾم ا هسية الشدبيةت
د -الحسايددة :تسعشددا ان فتاكد مددؽ وسايددة الشغددام مددؽ مختمددف السخدداطر الس ار قددة السددتخ امه ومددؽ اهسهددا ا هيددار
الشغام و ق ان البيا ات السخز ة مما ا ق ار

الحاسؾلية ومذك ت الفيروسات وسرقة البيا ات او التخريب

الستعس اللي ق تعرم له الشغؼ لتغظية السخالفات التع ق فرتكبها تعض العامميؽت
 .3معايير المراجعة:

تع السعافير تسثاتة الشسؾقج اللي يجب ان فتبعه السراجن ع لتسدام مسميدة السراجعدة ,وتقدؾم الهيئدات العمسيدة
والسهشيددة بؾضددن هددلد السعددافير ,ويسكددؽ تجسيددن معددافير السراجعددة الستعدداره مميهددا والرددادرة مددؽ الهيئددات العمسيددة
والسهشية ع معغؼ دو العالؼ تحت

ة مجسؾمات اساسية (الربان ,مما,7007 ,

:)98

ا -السع ددافير العام ددة :تتعم ددق ه ددلد السع ددافير ت ددالتكؾيؽ الذخر ددع لمق ددادؼ تعسمي ددة السراجع ددة ,والسقر ددؾد به ددلد
السعافير ان الخ مات يجب ان تق م مما درجة مؽ الكفااة السهشية بؾاسظة اشخا

تا ها مامة

م رليؽ ,وتؾصف

ها تسث مظالب اساسية حتاج لليها لسقابمة معافير العس السي ا ع وإم اد التقرير ترؾرة

م دسددة وتتكددؾن هددلد السعددافير مددؽ :التاهي د الكددا ع لس ارجددن الحددداتات واسددتق

الس ارجددن ولددل العشايددة

السهشية ال زمةت
ب -معافير العس السي ا ع :ترتبي هلد السعافير بتشفيل مسمية السراجعدة ,وتسثد مبدادل السراجعدة التدع تحكدؼ
طبيعة وم

القدرادؽ – ادلدة اإل بدات – الؾاجدب الحردؾ مميهدا بؾاسدظة لجدرااات السراجعدة والسرتبظدة

تا هد اه العريزددة الؾاجددب تحقيقهددا مددؽ اسددتخ ام هددلد اإلج درااات ,وتذددتس هددلد السعددافير ممددا
معدافير تتسثد

ددة

ددع :التخظديي الدددميؼ لعسميددة السراجعدة واإلشدراه الد قيق ممدا السدددام فؽ ,د ارسددة وتقيدديؼ

غام الرقاتة ال اومية ,جسن ادلة اإل بات.

ج -معافير التقرير :يع تقرير السراجن السرومة ا ويرة ع مسمية السراجعة ,وهؾ كدللػ وسديمة مكتؾلدة لشقد
وإيرددا السعمؾمددات وراي الس ارجددن تذددك واضددع ومفهددؾم ومؾ ددؾ

و يقة تُسكؽ مؽ ل بات قيام السراجن بتشفيل واجباتهت
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 .2مذاكل المراجعة اإللكترونية:
لن م د م ت دؾا ر غددؼ رقابيددة كا يددة لددشغؼ السعمؾمددات السحاسددبية اإللكترو يددة فددلدي للددا ت ازف د مخدداطر الغددش

والخظا ومؽ امثمة قلػ ع والة م م وجؾد قيؾد تسشن قيام اي شخص ير مررح له بتعد ف ارصد ة الحدداتات
السد فشيؽ دع غددام السعمؾمدات السحاسدبع اإللكترو ددع فدلدي للدا مد م قد رة السددلوليؽ مددؽ ودداتات السد فشيؽ مددؽ
القيام تعسمية الرقاتة مما بيا ات وداتات الس فشيؽ تذك

عا ت

تزيد مخدداطر االوتيددا والغددش تيجددة ضددعف غددؼ الرقاتددة ال اوميددة لددشغؼ السعمؾمددات السحاسددبية اإللكترو يددة,

مرود الشغدام اإللكترو دع,
ومؽ ؼ كان مما السراجن ضرورة حص وتقييؼ غؼ الرقاتة ال اومية الخاصة تجسيدن ا
لال ان هشاك الع ف مؽ صؾر االوتيا التدع تغهدر قد رة السحتدا ممدا اسدتخ ام الحاسدب اإللكترو دع دع التغمدب
مما الرقاتة ال اومية (الغشام,0999 ,
ومميه يسكؽ تقدديؼ مذداك

)873ت

غدؼ الرقاتدة ال اوميدة الخدا

مؽ و ة السخاطر الا مجسؾمتيؽ (الزيؽ ,ب ون الدشة,

بشغدام السعمؾمدات السحاسدبع االلكترو دع التدع تزيد

:)80

 .1.4مذاك متعمقة تالعامميؽ تالذركة مح السراجعة:
.ت.ت 0ت تؾاطددل اإلدارة :لن تؾاطددل اإلدارة مددؽ ا سددباب الرديدددية وراا ضددعف غددؼ الرقاتددة ال اوميددة تيجددة وجددؾد

تعض السدتؾيات اإلدارية دع وضدن يددسع لهدا بتخظدع دؾاوع الرقاتدة السردسسة لسشدن الغدش واالوتيدا السرتكبدة
مؽ قب مؾعفيؽ آوريؽت
7.0.8ت تركي ددز الؾع ددادف والسعر ددة ددع فد د م ددؾعفيؽ معشي دديؽ  :مم ددا ال ددر ؼ م ددؽ ان غ ددؼ السعمؾم ددات السحاس ددبية
اإللكترو يددة سددؾه تذددتس ممددا االمسددا الي ويددة لال ان م د د السددؾعفيؽ القددادسيؽ ممددا تذددغي هددلد الددشغؼ سددؾه

فد ددشخفض تذد ددك ممحد ددؾء كسد ددا ان ه د دلالا السد ددؾعفيؽ سد دديكؾ ؾن ممد ددا ممد ددؼ تكيفيد ددة التذد ددغي وتؾزيد ددن السخرجد ددات
واستخ امها وق يكؾ ؾا مما ممؼ بشقاط الزعف ع غؼ الرقاتة ال اوميةت
7.8ت مذاك متعمقة بشغام السعمؾمات السحاسبع اإللكترو ع وها:
0.7.8ت امتساد تعض اساليب الرقاتة الي وية مما غؼ الرقاتة اإللكترو يةت
 7.7.8لمكا ية االوت ار مؽ قب برام اور ت
 .5نعػ المعمؽمات المحاسبية وتكنؽلؽجيا المعمؽمات:

مؽ السعروه تان استخ ام الحاسؾب ع غؼ السعمؾمدات السحاسدبية قلد مقبدات ومردامب كثيدرة كدان

فؾاجها الشغام الي وي  ,ق جع آلية تدجي العسميات ومعالجتها تدتؼ تردؾرة سدريعة جد اً ول قدة قد تكدؾن متشاهيدة

الشغي ددر ,بد د مك ددؽ الذ ددركات م ددؽ الحر ددؾ مم ددا مخرج ددات الشغ ددام ددع اي وق ددت تذ دداا ,كس ددا مكشه ددا ك ددللػ م ددؽ
االستغشاا مؽ طر محاسدبية تقمي يدة مثد  :طريقدة الجدرد الد وري لمسخدزون  ,مقد كدان مدؽ الردعب ممدا الكثيدر
مدؽ الذدركات التددع تتعامد تددمن م فد ة وقات قيسدة مشخفزدة ان تدددتخ م طريقدة الجدرد السدددتسر لمتكمفدة السترتبددة

457
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ممددا اسددتخ ام تمددػ الظريقددة ,ولكددؽ اآلن ولؾجددؾد الحاسددؾب وتكشؾلؾجيددا السعمؾمددات اصددبع اسددتخ ام طريقددة الجددرد
السدتسر ام اًر ميد اًر و ير مكمفت
ور ؼ استخ ام الذركات لمحاسؾب وتقشيات السعمؾمات ,لال ان غام السعمؾمات السحاسبع تقدا كسدا هدؾ
اي ان الدياسات و اإلجرااات السحاسبية الستبعة ع الشغام السحاسبع تقيت كسا هدع ولكدؽ زادت تعدض الذدعا
تذك فتساشا من متظمبات استخ ام اللكاا االصظشامع ع الحاسؾب (القذع)7003 ,ت
 .2متطمبات الحد مؼ مخاطر استخدام نعػ المعمؽمات المحاسبية االلكترونية :
اشددار السجسددن العرلددع لمسحاسددبيؽ القددا ؾ ييؽ( ,7000

 )9ا دده الب د تدؾا ر الذددروط التاليددة لمحد مددؽ تمددػ

السخاطر:

ا -االمددؽ و الحسايددة :تعد قزددية ا مددؽ والحسايددة مددؽ اوظددر القزددايا ددع التعامد ممددا الذددبكة ,لق يعد تدداميؽ
السعمؾمات السالية مؽ ا مؾر السهسة فشبغع او ها تاالمتبار مش مسارسة الذركة لشذاطاتهات
ب -جاهزية الشغام :وقلػ تالتاك مؽ ان الشغام جاهز لمعس مش الحاجة و قاً لمدياسات السؾضؾمةت
ج -سد مة وتكامد اإلجدرااات ود

م ارود التذددغي  :وقلدػ لتاكد مددؽ ان لجدرااات التذددغي تددتؼ وددب مددا هددؾ

مخظي له ,وتؾ ر معمؾمات دقيقة ومررح بها و ع الؾقت السشاسبت

د -الخرؾصية مما الذبكة :وقلػ تالتاك مؽ ان السعمؾمات مخرجات الشغام وكللػ اسدتخ ام تمدػ السعمؾمدات
فتساشا من الدياسات التع وضعتها لدارة السشذأت لتاميؽ مشرر الخرؾصية لمستعامميؽ معهدا مدؽ مسد ا
ومؾردفؽ و يرهؼت
ه -الدرية :مؽ و

التاك مؽ تؾ ر الذروط التع تكف الدرية السعمؾمات تسا فتساشدا مدن الدياسدات اإلداريدة

السح دة لهلا الغرمت

و -السراقبة :تسعشا ان تحر
مسمية تظبيق الشغام و

لدارة الذركة و اإلدارة السالية و يرها مؽ الجهات قات الع قة تالشغام ان تراقب
جسين مراو استخ امه بد ااً مدؽ مرومدة لدودا البيا دات ,ومدرو اًر تسرومدة تذدغي

تمػ البيا ات وصؾالً للا مرومة السخرجاتت

 .2أثر تكنؽلؽجيا المعمؽمات عمي منهجية المراجعة :
ومؽ اهؼ معالؼ التا ير ما فمع (سامع: )7008,

ا -التا ير ممع التاهي العمسع والعسمع لمسراجن ,لق يجب ان يكؾن ممع دراية ومعر ة تاآلتع:د
.1
.2
.3
.4

اساسيات الحاسبات اإللكترو ية وتكشؾلؾجيا السعمؾمات ت
لمكا يات وو مات اإل تر ت واإل ت ار ت ت
كيفية االستفادة تخ مات اإل تر ت ع مجا السحاسبة والسراجعة ترفة مامة ت
كيفية االستفادة مؽ اإل تر ت ع الحرؾ ممع السعمؾمات والسشاقذات وإرسا التقارير

ب -التا ير مما طبيعة ادله اإل بات يسا فتعمق تالعسميات السختمفة التع تتؼ مؽ و
.1
.2
.3

853

اإل تر ت ومشها:د

مسميات البري االلكترو ع ت
مسميات اإلم ن ت
مسميات التدؾيق ت
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مسميات مق الرفقات ت
مسميات س اد  /تحري قيسة الرفقات ت
مسميات ذر اوبار مؽ السشذاة ت
مسميات تاميؽ غام معمؾمات اإل تر ت ت

و د مات

ج -مسميددات تجسيددن بيا ددات ومعمؾمددات مددؽ الذددركات الستعد دة الجشددديات العددابرة لمسحيظددات مددؽ ود

اإل تر ددت ,لتدددهي مددؽ مسميددة السراجعددة  ,فددع الساضددع كددان فتددؾلا مراجعددة ددروع تمددػ الذددركات مكاتددب
لقميسيددة وترسد تقاريرهددا للددع الس ارجددن ا صدمع ,وكددان قلددػ يدددتغر وقتداً طددؾي ً وتكمفددة ماليددة ,امددا ددع عد

اإل تر ت ا مر سؾه فتغير ويربع سه ً ميد اًرت

د -التا ير ممع اساليب السراجعدة ,ويد

يددتعيؽ الس ارجدن ببدرام واسدب الدع متق مدة تددام د دع تشفيدل تعدض

مسميات السراجعة ومشها ممع سبي التلكرة:
السظاتقات والح ودت

.1

التحمي تاستخ ام ا ساليب الكسيةت

.2

التغلية العكدية تالسعمؾماتت

.3

ه -التدا ير ممددع العددرم واإل ردداح مددؽ تدداد مسميددات السراجعددة تاسددتخ ام لمكا يددات وود مات الكسبيددؾتر و غددؼ
السعمؾمددات وشددبكات االترددا  ,كسددا سددؾه فددل ر ممددع دوريددة تقددارير الستاتعددة والرقاتددة وتقددؾيؼ ا داا ,وممددع
مشاقذة تمػ التقارير مؽ و

اجتسامات تغهر ممع شاشات الكسبيؾتر ويتؼ تؾصيمها مؽ و

و -التا ير ممع مدئؾلية السراجن وي

اإل تر تت

القيت مميه مدئؾليات ج ف ة ومشهدا تقدؾيؼ غدؼ الزدبي الد اومع دع عد

اسددتخ ام اإل تر ددت ,كسددا اتدددن ظددا مدددئؾلية امددام مدددتخ مع السعمؾمددات التددع ورددمؾا مميهددا مددؽ و د

اإل تر تت
 .2كيفية مراجعة العمميات التي تتػ مؼ خال اإلنترنت:

ال تختمددف مراجعددة العسميددات التددع تددتؼ مددؽ ود
لمبيا ات ,وي

اإل تر ددت مددؽ مددا سددبق بيا دده ددع عد التذددغي االلكترو ددع

يجب التركيز ع مسمية السراجعة ممع الجؾا ب اآلتية (

:)0998,

ا -مراجعة السدتش ات والسدلكرات والؾ دادق الستعمقدة تالبيا دات الس ومدة للدع الكسبيدؾتر تسهيد اً إلرسدالها مدؽ
ود

البري د االلكترو ددع او مددؽ و د

شددبكة اإل تر ددت االطسئشددان مددؽ س د متها مددؽ الشاويددة الذددكمية

والسؾضؾمية والحدابية والسحاسبية وا ها ال تختمف الشغؼ والمؾادع ال اوميةت

ب -مراجعددة مؾا قددات الجهددات التددع لهددا سددمظة االمتسدداد ممددع ا وامددر السرسددمة بؾاسددظة البري د االلكترو ددع
وشددبكة اإل تر ددت ودددب وظددؾط الدددمظة والسدددئؾلية داو د السشذدداة ,واالطسئشددان مددؽ س درية السعمؾمددات
قات الظبيعة الحداسة الخاصة مؽ و

جهاز ج ار الد مةت

ج -مراجعة مسمية لدوا البيا ات والتعميسات للع الكسبيؾتر مؽ اج تشفيل العسميات الستفق مميهات
د -مراجعة السعمؾمات الؾاردة مؽ السرس لليهؼ تخرؾ

التعميسات وا وامر الداتقة لمتاك مؽ ا هدا تسدت

ودب الؾارد ع االتفاقيات والعقؾد السعتس ةت
ه -مراجعة السعالجة السحاسبية لمعسميات التع تست مؽ و
والدياسات السحاسبية الستعاره مميهات
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icetr. elmergib.edu.ly

مؽاكبة مهنة المراجعة في ليبيا لمتطمبات المراجعة االلكترونية في ظل ثؽرة تكنؽلؽجيا المعمؽمات
ات اسساا ابؾ وميقة

؛

جامعة السرقب

ات لفشاس العريفع

اإلطار العممي:
فتزددسؽ هددلا الجددزا مددؽ ال ارسددة تحمي د البيا ددات السجسعددة ,وي د

تددؼ االمتسدداد ممددا البيا ددات الثا ؾيددة

السدددتس ة مددؽ ال ارسددات الددداتقة ,وتددؼ تحميد هددلد البيا ددات تاسددتخ ام اسددمؾب تحميد السحتددؾيت وتددؼ جسددن البيا ددات
الثا ؾية مؽ م د  9دراسات ساتقة قات م قة تسؾضؾع ال راسة والتع تغظا الفترة الزمشية مؽ 7002_7002ت
تؾج د م د د مددؽ ال ارسددات التددع تشاولددت مؾضددؾع ال ارسددة تذددك او تددأور ,ولخ مددة ا درام ال ارسددة تددؼ
استعرام تعزها كسا تغهر ع الج و رقؼ (  )0اآلتع:
الجدو رقػ  :1يؽضح ما تناولت الدراسات الدابقة في ما يخص
عنووووووووووووووىا
الدراسة
الدراسة

الرعلييييييييييييييييٕ
تُفارش المحاضيييييييثٓ
المٍىٓ
،
 7002الُاقع َضثل
الرطُٔر

ذكٕيييف و ييي
الرقاتييييييييييييييح
اللاللٕييح مييع
الػييا ثٓ اضيييييييييييرسلات
 7000،ذكىُلُجٕيييييييا
المعلُمييييياخ
_
َ 7000أثيييري ليييّ
مُثُقٕييييييييييييح
الريييييييييييييييُا
المالٕح
ميييييييييييييييييييلِ
اضييييييييييييرجاتح
مٍىيييييييييييييييييييح
تييييييييييييييه
المحاضيييييييييثح
اضيييما ٕ
َالمراجعيييييح
ف،
فٓ لٕثٕا
7000
لمرطلثيييييييياخ
مى ميييييييييييييييح
الرجيييييييييييييارج
855

مؽضؽع الدراسة في البيئة الميبية
اسوووووووووتادات الحووووووووودارا ال د وووووووووة
توووووووووووووووووووووووى
لل ىاسووووووووووير الليووووووووووة و ام هوووووووووو
تشووووووووووووو ع
التأهيل العلمي والمهني
ولىائح م لية االلكت ونية
الحاجيييييييح اليييييييّ ذطييييييئُر
االضييالٕة الرعلٕمٕييح َ ليي
مييه لييوف ذييُفٕر َضييا ل
العرض َذُفٕر ذكىُلُجٕا
ذكىُلُجٕا المعلُماخ غٕر مرُفرج تالك
المعلُميياخ تكييل اوُا ٍييا،
َالكٕفٕييح الرييٓ هر رٍييا المعييإٔرَ ،ان
امكاوٕييييييييييييح االلرحييييييييييييا
تالييييييييلَاراخ الرلرٔثٕييييييييح ـــــــــــــــــــــ ال ي ْ ٔييلرش مىٍييا الٕييا ٌييُ مُ ييُ
َالمييمذمراخ العلمٕييح ممييا ــــــــــــــــــــ َا ل للرعرٔف تالحاضية االليٓ تمرارويح
محرُْ المعرفح المحاضثٕح المحلدج ميه
ٔمكيييييييىٍ ميييييييه ذحيييييييلٔ
قثل معإٔر المحاضثح اللَلٕح.
معلُمييياذٍ تاضيييرمرار ،ال
أن ٌىيياخ للييل ٔكمييه فييّ
ييلت ذعييلٔل َذطيئُر ٌ ي ي
االضييالٕة تمييا ٔسييلت ضييُ
العمل.
ٌىييياخ ق يييُر
تيييييييييييييييااللرسات
ييييعف الكييييادر العلمييييٓ تييييييييييييييالرُاوٕه
الممٌل لمثيل ٌي ا الرطيُر َاللييُا ا الرييٓ
ييعف دَراخ ذلرٔثٕييح لييّ اضييرسلات
َالعمييييييييل لييييييييٓ رفييييييييع ذ ييييييييييييييلرٌا
الحاضية االلييٓ لمييٓ َ ملييٓ َلا ييح
مٍيييياراذٍ َقييييلرذٍ مييييه الجٍييييياخ اخ
الثيييرامل المحاضيييثٕح فيييّ ميييل اضيييرسلات
لييييييوف دَراخ ذلرٔثٕييييييح العوقيييييييييييييييييييح
ذكىُلُجٕا المعلُماخ.
لرفيييع ميييه مطيييرُِ االدا تضيييييييييييييرَرج
اضييييييييييييييييرسلات
للٍٔ .
ذكىُلُجٕييييييييييييا
المعلُماخ.
ُٔجييييل ييييعف تالمىيييياٌل الثييييييييييييييييييييُرج
الرعلٕمٕح المحاضيثٕح َ يلت ذكىُلُجٕيييييييييييح
مُاكثرٍيييا للرطيييُراخ فيييٓ المعلُميييييييييياخ
يييييعف َ يييييلت مُاكثيييييح الميييييراجعٕه
مٍىييييييييييييييح المحاضييييييييييييييثح ادخ اليييييييييييييييّ
اللٕثٕييٕه للرطييُراخ الررىٕييح فييٓ اضييرسلات
َالمراجعييحَ ،تالرييالٓ ف ي ن اٌمٕييييييييييييييييييييييح
الحاضة اٖليٓ االوررويد َالي ْ ٔعرثير
المطييييييييييرُِ الرعلٕمييييييييييٓ َ ييييييييييييرَرج
ضثثا ً فٓ لت جُدج أدا ٍ .
للمحاضييييية فيييييٓ لٕثٕيييييا ال ا ييييادج الى يييير
ُٔاكييييييييييية الرطيييييييييييُراخ فّ الرػرٔعاخ
َالمرغٕيييراخ الريييٓ ذُاجيييً َالليييييييييييييييُا ا
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العالمٕح

المٍىح فٓ لٕثٕا مما ٔررذية
ليييّ لييي أن المحاضيييية
اللٕثييٓ أ ييثا غٕيير ممٌييل
لمٕييييا ً َ ملٕييييا ً لمُاجٍييييح
الرحييييلٔاخ َتمييييا ٔييييرو ت
َالرغٕيييييراخ الركىُلُجٕيييييح
الحلٔثيييييييح َالمطيييييييرجلاخ
المعا رج

ICETR2018

المالٕح ،تالرالٓ
ٌىاخ رَرج
ملحيييح لرعيييلٔل
قيييُاوٕه ذى يييٕ
مٍىح لمحاضيثح
َالمراجعح فٓ
لٕثٕيييييا ،لكيييييّ
ذرماغيييييّ ميييييع
الرطيييييييييييُراخ
َالرغٕييييييييييراخ
الحلٔثح

الرعلييييييييييييييييٕ
المحاضيييييييثٓ
لييييييرتع فيييييييييييييييييييييييٓ
َالمرلييييح الجامعيييييييياخ
 7003،اللٕثٕيييييييييييييييييح
َمرطلثييييييياخ
ذطيئُري تمييا
ٔييييييييييييييييرو ت
َذطلعيييييييياخ
الطوب

ق يييييُر َ يييييلت مُاكثيييييح
المىيييييييييياٌل المحاضييييييييييثٕح
للرطييييييييُراخ الرحييييييييلٔاخ
ـــــــــــــــــــــ ق يييُر َ يييلت الرركٕيييس ليييّ ذرىٕييياخ
الحلٔثييح ،مييع ييلت مطاترييح
الحاضُب َذطثٕراذً المحاضثٕح.
ـــ
ٌييي ي المىييياٌل ميييع الُاقيييع
المعمييييُف تيييييً فييييٓ تٕ يييييح
اال ماف

الرحيييييييييلٔاخ
الريييييييٓ قيييييييل
ذُاجييييييييييييييييً
المراجيييييييييييع
اللٕثيييٓ ىيييل
وثٕيييييييً،
مراجعرييييييييييً
7005
لحطييييييييياتاخ
الػيييييييييركاخ
المرعاملح
تالرجيييييييييييارج
اإللكررَوٕح

المراجعٕه اللٕثٕٕه
ليييييٕص ليييييلٍٔ الميييييمٌوخ
َاالٌرمامييييييييييياخ الريييييييييييٓ
ذطيييا لٌ ليييّ مراجعيييح
الحطاتاخ االلكررَوٕح.
عف المىاٌل العلمٕح فّ
الجامعييياخ َٔجييية العميييل
لييّ ذطُٔرٌييا مييه لييوف
قيييرار ذيييلرٔص المراجعيييح
االلكررَوٕح.
الحاجيييييح اليييييّ اليييييلَراخ
َالميييييييييييييييمذمراخ ََرظ
العميييل الريييٓ ذعميييل ليييّ
ذطيييييييييييئُر المراجعييييييييييييح
االلكررَوٕح

يييييييييييييييرَرج
العميييييل ليييييّ
ذطييييييييييييييييييئُر
الرييييييييييييييييُاوٕه
لحاجييح الييّ ذطيئُر تييرامل َذطثٕريياخ
َالليييييييييييييييُا ا
الحاضُب فّ المراجعح
السا ييييييييييييييييح
ترعييييييييييييياموخ
الرجييييييييييييييييييارج
االلكررَوٕح

أثيير الرجييارج
عف مٍاراخ َالمعرفيح
االلكررَوٕييييح
الحاجييييييح الملحييييييح لمعرفييييييح الثييييييرامل
اتيييُ لٕر
لييييّ مييييل َذإٌٔييييييييييل المييييييييييراجعٕه ـــــــــــــــــــــ
َذطثٕريييياخ الحاضييييُب فييييّ المراجعييييح
ج
الميييييراجعٕه تركىُلُجٕييييييا المعلُميييييياخ ـــــــــــ
االلكررَوٕح.
7005،
السيييييييارجٕه َاضرسلاماذٍا.
فّ لٕثٕا
الثييييييييييييييييييييُرج
الحاجح الماضح الّ ذطئُر ذكىُلُجٕييييييييييييا
أثيير الرجييارج
المىيياٌل الرعلييٕ المحاضييثٓ المعلُميييييييييياخ
اضيييرمرارٔح الحاجيييح اليييّ َ يييع اضيييص
اإللكررَوٕييييح
َذإٌٔييل َذييلرٔة كييل مييه ادخ اليييييييييييييييّ
الثيييلرْ
ذطثٕريييييياخ تييييييرامل الحاضييييييُب فيييييييّ
ليييييّ و ييييي
المحاضييييثٕه َالمييييراجعٕه اٌمٕييييح ييييادج
7002،
المراجعح.
المعلُمييييياخ
تركىُلُجٕييييييا المعلُميييييياخ فييٓ ذػييرٔعاخ
المحاضثٕح
َالرُا ييييييييييييييل
َترعاموخ االلكررَوٕح
َ يييييييييييييُات
458
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مؽاكبة مهنة المراجعة في ليبيا لمتطمبات المراجعة االلكترونية في ظل ثؽرة تكنؽلؽجيا المعمؽمات
ات اسساا ابؾ وميقة

؛

جامعة السرقب

ات لفشاس العريفع

لررا ّ هثٕعح
العملٕيييييييييييييياخ
االلكررَوٕح.
الرجيييييييييييييارج
المحجييُ االلكررَوٕييييح
ب،الييييلا َأثرٌا ليّ
ليييييييييييٓ ،ليييييييييييييلماخ
 7002المراجعييييييييح
فٓ لٕثٕا

مكاوٕييييييييييييييح
الفرجييياو
ذطثٕيين و ييي
ْ
ذكىُلُجٕيييييييا
َالييييرَ
المعلُمييييياخ
ن،
َالرعلييييييييييييٕ
7002
االلكررَوٓ

الحاجيييح الملحيييح لحضيييُر
المييييييييييييييييييراجعٕه دَراخ
َتيييرامل الريييلرٔة َ ليييّ
اضيييييييييييييالٕة السا يييييييييييييح
تالمراجعح فّ ميل الثيُرج
ذكىُلُجٕيييييييا المعلُمييييييياخ
َزٔييادج الرطيئُر َالرإٌٔييل
العلمٓ َالعملٓ لٍ .
ٌىياخ ييعف فيّ المىيياٌل
المحاضييييثٕح فٕمييييا ٔسيييي
ذكىُلُجٕيييييييا المعلُمييييييياخ
َتالرييييييييييييييالٓ الرعلييييييييييييييٕ
االلكررَوٓ ،تاإل افح الّ
يييلت ذحيييلٔرٍا تميييا ٔيييرو ت
َالرحلٔثاخ َالرطُراخ.
الحاجح الماضح الّ االكفا
مييه لييلٍٔ السثييرج الكافٕييح
فييّ مجيياف و ي ذكىُلُجٕييا
المعلُماخ.

اجييح المييراجعٕه لييّ ضييُر دَراخ
ـــــــــــــــــــــ
لسٔييادج معلُميياذٍ ييه ذرىٕيياخ َتييرامل
ـــــ
الحاضة الٓ.

الحاجيييح اليييّ اٌمٕيييح اضيييرسلات ذرىٕييياخ
ـــــــــــــــــــــ
َذطثٕراخ تما ٔرو ت الثيُرج ذكىُلُجٕيح
ـــــــــــ
المعلُماخ.

النتائج والتؽصيات:
اوالً :النتائج:
مؽ و

تاد ال راسات الداتقة وال راسة الشغرية تؾصمشا الا الشتاد االتية:
تظؾير السشاه السحاسبية

0ت استس اررية واجة السراجعيؽ الميبييؽ لمتاهي العمسع والعسمع ,وقلػ مؽ و
لسؾاكبة التظؾرات الح فثة وهلد تيجة تتفق من الع ف مؽ ال راسات الداتقةت

7ت ضددرورة ت د ريب وتظددؾير السهددارات الحاليددة لمس ارجددن ليددتسكؽ ,مددؽ ا ذددظة السراجعددة االلكترو يددة ددا ع د
الثؾرة تكشؾلؾجيا السعمؾمات ,وإمادة الشغر ع ت ريبهؼ السهشع لسؾاكبة التغيرات الح فثةت

3ت ضرورة وجؾد التذريعات والمؾادع السالية تشغؼ مس مهشة السراجعة االلكترو ية ا ليبيات
8ت هش دداك قر ددؾر ددا القد دؾا يؽ والمد دؾادع السالي ددة الت ددع ترد د رها الجه ددات السختر ددة قات الع ق ددة تز ددرورة
استخ ام تكشؾلؾجيا السعمؾماتت
5ت تد ريب السدراجعيؽ ممددا اسددتخ ام تقشيددات ولدرام الحاسددؾب ددا مسميددة السراجعددة االلكترو يددة فددلد الددا
زيادة مهاراتهؼ ,تالتالع تحديؽ جؾدة السراجعةت
8ت زيددادة تظددؾير بددرام وتظبيقددات الحاسددب االل ددع لسؾاكبددة مهشددة السراجعددة ددا ليبيددا لستظمبددات السراجعددة
االلكترو ية ا ع الثؾرة تكشؾلؾجيا السعمؾماتت
857
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ثانياً :التؽصيات:
مؽ و

ما تؾصمت لليه مؽ تاد

ؾصا تاالتع:

0ت ضرورة تظؾير السشاه السحاسبية لتتساشا من تكشؾلؾجيا السعمؾماتت
7ت تد د ريب وتاهيد د السد دراجعيؽ مم ددا اس ددتخ ام غ ددؼ السعالج ددة االلي ددة لر ددن م ددؽ مدد دتؾ ادااه ددؼ ددا مسمي ددة
السراجعة االلكترو يةت
3ت ضد ددرورة مؾاكبد ددة التظد ددؾرات تكشؾلؾجيد ددة د ددا مجد ددا مراجعد ددة االلكترو يد ددة وقلد ددػ يسد ددا يخد ددص التظبيقد ددات
والبرمجيات الحاسؾب الح فثةت

8ت لمادة الشغر ع التذريعات والمؾادع السالية التع تشغؼ مسمية السراجعة ا ع تكشؾلؾجيا السعمؾماتت
5ت اجراا الس زي مؽ البحؾث ال راسات السرتبظة تسؾاكبة مهشة السراجعدة لستظمبدات السراجعدة االلكترو يدة دا
ع د الثددؾرة تكشؾلؾجيددة السعمؾمددات لمؾقددؾه ممددا الرددعؾلات والتح د يات التددع تؾاجدده اسددتخ ام تكشؾلؾجيددا

السعمؾمات ا مسمية السراجعة االلكترو يةت
قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية:

0ت ايسددؽ ن سددر الذددشظع ,7000,دور تكشؾلؾجيددا السعمؾمددات ددع تظددؾير مهشددة ت د قيق الحددداتات ,مجمددة كميددة
تغ اد لمعمؾم االقترادية ,جامعة البمقا ,الع د الداتن والعذرونت

7ت اسساا وبذع" ,7008 ,ا ر تكشؾلؾجيا السعمؾمات ممع مسمية السراجعة الخارجيدة – د ارسدة والدة شدركة
التسؾر لمجشؾب – والية تدكرة "رسالة ماجدتير مشذؾرة ,جامعة ن ويزر ,تدكرةت
3ت السجسن العرلع لمسحاسبيؽ القا ؾ ييؽ ,7000,مبادل التقارير السالية الستق مةت

8ت الفرجا ع ,واورون" ,7002 ,لمكا ية تظبيق غؼ تكشؾلؾجيا السعمؾمات والتعميؼ االلكترو دع ممدا التعمديؼ
السحاسبع" ,الش وة العمسية االولا لقدؼ السحاسبة وؾ  :واقن مهشة السحاسدبة دع ليبيدا (التحد يات وا دا
الشهؾم) ,كمية االقتراد والتجارة ,جامعة السرقبت
5ت ري ددؼ والد د مظ دداوؽ ,7009,مد د ي قد د رة مد د ققع الحد دداتات الخ ددارجييؽ مم ددع تد د قيق ود دداتات الذ ددركات
ا رد يدة الستعاممددة دع التجددارة االلكترو يدة" ,رسددالة ماجددتير مشذددؾرة ,جامعدة الذددر االوسدي لم ارسددات

العميات

8ت ر ة مظية بؾ ارس" ,7002,التعميؼ السحاسبع السهشع الؾاقن وسب التظدؾير" ,السدلتسر العمسدع لمتعمديؼ
السحاسبع ,اكاديسية ال راسات العميا ,طرابمس ,ليبيا –  30مارس 7002ت
2ت زيشددب مب د السجي د الر د فق بددؽ اسددسامي " ,7000,م د

اسددتجاتة مهشددة السحاسددبة والسراجعددة ددع ليبيددا

لستظمبات مشغسة التجارة العالسية" ,رسالة ماجدتير مشذؾرة ,كمية االقتراد ,جامعة بشغازيت
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4ت زيدداد هاشددؼ الدددقا و دداعؼ ودددؽ رشددي " ,7007 ,متظمبددات تد قيق مسميددات التجددارة االلكترو يددة ددع ضددؾا
معافير الت قيق" ,مجمة دراسات محاسبية ومالية ,السجم الداتن ,الع د 70ت
9ت سددامع وس د الشي د ن" ,7008 ,تحد د يات السراجعددة ددع بيئددة اسددتخ ام الحاس ددؾب" ,الخرط ددؾم ,جامع ددة
جؾاتات

00ت صد ح ال د فؽ الذدداره السبددروك ل بيدده" ,7005,التح د يات التددع ق د تؾاجدده الس ارجددن الميبددع مش د مراجعتدده
لحداتات الذركات الستعاممة تالتجارة اإللكترو ية" ,رسالة ماجدتير ير مشذؾرة ,كمية االقتراد والعمؾم
الدياسية ,جامعة طرابمست
00ت صابر ودؽ الغشام ,0999,دور التجارة اإللكترو يدة دع تخفديض التكداليف تدالسؾا
ال راسات والبحؾث التجارية ,كمية تجارة ,جامعة الزقازيق  ,الع د الثا عت

البحريدة السردرية,

07ت صبيحة بدرزان" ,7005 ,ا در التد قيق االلكترو دع دع ر دن االسدتق لية وكفدااة السد قق الخدارجع" ,مجمدة
العمؾم االقترادية واالدارية ,السجم  ,70الع د 28ت
03ت طار مبد العدا وسداد" ,7008 ,مؾسدؾمة معدافير السراجعدة :شدرح معدافير السراجعدة ال وليدة ا مريكيدة
والعرلية" ,ال ار الجامعية ,القاهرة ,مررت

08ت عاهر القذع ,7003 ,م

اممية غؼ السعمؾمات السحاسبية ع تحقيدق االمدان والتؾكي يدة والسؾ ؾقيدة

ع ع التجارة االلكترو ية ,جامعة مسان العرلية لم راسات العميات
05ت طد د

وس و دده ووسد د ان مد د م" ,7004 ,مد د ي اس ددتخ ام تكشؾلؾجي ددا السعمؾم ددات ددع مسمي ددة التد د قيق

(التد قيق االلكترو ددع) ددع مدددظيؽ ,وا ددر قلددػ ممددع الحرددؾ ممددع ادلددة قات جددؾدة ماليددة تد مؼ الدراي
الفشددع السحاف د لمس د قق وددؾ م د ي م الددة الق دؾادؼ الساليددة" ,مجمددة الجامعددة اإلس د مية ,السجم د الدددادس,

الع د االو  ,فشافر7004ت
08ت مبد دداس د دؾار كد دديحي السؾسد ددؾي" ,7009 ,م د د

كفد ددااة اسد دداليب الت د د قيق الخد ددارجع د ددع ع د د التذد ددغي

اإللكترو ع لشغؼ السعمؾمات السحاسبية" ,مجمة الكؾت لمعمؾم االقترادية ,الع د ا و ت

02ت دان

ح السظار دة" ,7000,مد ي التدزام مد ققع الحدداتات ا رد يديؽ تسعدافر التد قيق الد ولع ()300

ددع ع د الت د قيق االلكترو ددع (د ارسددة مي ا يددة) ,مجمددة جامعددة تذد دريؽ لمبحددؾث و ال ارسددات العمسيددة –
السجم ( )33الع د()7ت

04ت ن وض دداح الد دزيؽ ,بد د ون س ددشة ",السراجع ددة ددع عد د

غ ددؼ السعمؾم ددات السحاس ددبية االلكترو ي ددة" ,تحد د

تظبيقعت

09ت ن سسير الربان ,مب الؾهداب ردر ممدا ,7007 ,السراجعدة الخارجيدة – السفداهيؼ ا ساسدية وآليدات
التظبيق و قاً لمسعافير الستعاره مميها والسعافير ال ولية ,اإلسكش رية ,ال ار الجامعيةت

70ت محس ددؾد السحج ددؾب ,ومحس ددؾد الد د الع" ,7002 ,التج ددارة اإللكترو ي ددة وا ره ددا مم ددا ود د مات السراجع ددة",
السد ددلتسر العمسد ددع ال د د ولع االو –ود ددؾ الدياسد ددات االقترد ددادية ومدد ددتقب التشسيد ددة د ددع ليبيد ددا 03-00

ديدسبر7002ت

70ت مشرددؾر ا رلددش ,ومحسددؾد السقمددة" ,7003 ,التعمدديؼ السحاسددبع ددا الجامعددات الميبيددة ومتظمبددات تظددؾيرد
تسددا فددت ام وتظمعددات الظ د ب" ,مجمددة العمددؾم االقترددادية والدياسددية ,جامعددة السرقددب ,كميددة االقتردداد
والتجارة زليتؽ ,الع د االو ت
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77ت ن مما رر سدالؼ الذدادبا" ,7000 ,تكيدف غدؼ الرقاتدة ال اوميدة مدن اسدتخ ام تكشؾلؾجيدا السعمؾمدات
وا درد ممددا مؾ ؾقيددة الق دؾادؼ الساليددة" ,د ارسددة تظبيقيددة ممددا السردداره التجاريددة الميبيددة ,رسددالة ماجدددتير
مشذؾرة ,كمية االمسا  ,جامعة الذر االوسيت
73ت ن العسيري ,وإودان السعتاز" ,7002 ,ا ر التجدارة االلكترو يدة ممدا تخظديي مسميدة السراجعدة :د ارسدة
مي ا ية مما مكاتب السراجعة ع السسمكة العرلية الدعؾدية" ,مجمة جامعة السمػ مب العزيدز ل قترداد

واإلدارة ,السجم ()70ت
78ت ه

مدعؾد الب ري" ,7002 ,ا ر التجدارة اإللكترو يدة ممدا غدؼ السعمؾمدات السحاسدبية" د ارسدة مي ا يدة

مما شدركات الميبيدة دا السشظقدة الذدرقية ,السدلتسر العمسدع الد ولع االو ودؾ  :الدياسدات االقتردادية

ومدتقب التشسية ا ليبيا 03_00,ديدسبر7002ت

75ت ادر شعبان" ,7000 ,السراجعة ال اومية ع ع التذغي االلكترو ع" ,ال ار الجامعيةت
78ت د

دؾري سدشان" ,0998 ,ا ددر اسدتخ ام الحاسدب اآللددع ممدا معدافير السراجعددة  ,د ارسدة تظبيقيدة ممددا

شركة شد د " ,كمية االقتراد ,جامعة دمذقت
72ت بي د د اب د دراهيؼ سد ددسؾر" ,7008 ,دور الت د د قيق االلكترو د ددع د ددع تحدد دديؽ جد ددؾدة و مد ددة الت د د قيق" ,رسد ددالة
ماجدتير مشذؾرة ,مدظيؽ ,زةت
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Abstract
This study aims to spotlight the electronic nature in the shadow of technological
revolution of information. It also aims to identifying the most important obstacles
and challenges the revisers may encounter during the revision of electronic
accounting information systems and the extent of their awareness, understanding and
rehabilitation of modern developments. Also, identifying the most recent versions of
machinery computers and electronic programming in the revision offices in Libya. In
order to achieve the aims of the study, the statistical analysis (content analysis) was
employed on 9 previous studies related to the subject of this study which covers the
period between 2007 and 2017. This study has found several results, the most
important of which are: the continuity of the need to Libya reviser for a practical and
scientific rehabilitation via developing the accounting curriculum to keep up with the
recent developments. Also, it is important to provide legislations and financial
regulations to organize the work of the profession of electronic accounting in Libya.
The study has recommended that it is important to develop the accounting
curriculums so as to they are fit with the technology of modern information and
reconsider the financial legislations and regulations that organize the revision process
in the shadow of information technology.
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