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 شكر و تقدير

نإتإلكككك  عاككككةزعز  إلككككيعع َكككك  ععأشككككهلل عز ع ككككلعيعمككككيعز ككككة عإلككككأع َ، كككك عن  إلكككك عز  كككك  عأي   عيعأأعإلككككأ ع
عز إلتيزضعع.

ز ط قكككككك  عإلككككككأعقككككككييعز   ككككككييعكككككككَ عز ع َ،كككككك عي ككككككَ ع ع  ع،شككككككهلل عز عإلككككككأع ع،شككككككهلل عز  كككككك   ع ع
ز   ككككك   عيعاكككككة ععلفكككككإ   عأتاكككككا عن  شكككككهلل عز مل،كككككيعيعز ا ككككك  عز   ككككك، ع هللكككككيعإلكككككأع ككككك  ا  عفككككك ع  مككككك 

ح  ككككك ععحلااااا  عباااااد له سااااا   ع/ععأخكككككذعن  كككككةهلل عأ كككككت ة عيعإلشككككك ف عز   ضكككككيعز  كككككت ةعز كككككاهللتي 
ز ع َككككك عقني كككككك عز شككككك زوع َكككككك عاككككككةزعز نحكككككوعيعإلت ن تكككككك ع ككككك عإل ككككككةعز خطككككككيز عز ي ككككك عي َكككككك عإلكككككك ع

إلكككككأع ككككككسعيع  شككككك اع ككككك  اع َككككك ع خككككك زاعاكككككةزعز  إلكككككيعن كككككة عز ككككككي   عأ ككككك يعز ع كككككلعيعإل ح ككككك ع
عز ملز .ميعأأع،مل، ع   عخ، ع

عيععلااااد عباااادله شاااا  ي   ككككت ةعز ككككاهللتي عزهللإلكككك عيعأتاككككا عن  شككككهلل عز مل،ككككيع  ككككت ة عز   ضككككَ،أع ع
ح   إلكككككك عز  ع َكككككك عت ضككككككَ إل عنانككككككييعإل  قشكككككك عاككككككةزعز نحككككككوععيم   ل نعاااااا مدعلااااااد ساااااالز ككككككاهللتي ع

ا زئككككك عن   كككككك ئسعيعز تيم، ككككك  عز تككككك ع فككككك ع خ زمككككك عن فضكككككيعككككككي  عيعأ ككككك   عت ككككك   عأأعع  ككككك  ايز 
علزأعح   ت  .،م يع إلَ  عاةزعف عإل،

يعأتاككككككا عن  شككككككهلل عيز   فكككككك أع مإل،ككككككععز  كككككك إلَ،أعفكككككك عز م إل كككككك عز  كككككك إل، عيأخككككككذعن  ككككككةهلل عز  ،ئكككككك ع
ز تا ، كككككك، عنهللَ،كككككك عز تمكككككك    ع َكككككك عإل كككككك  ات  ع كككككك عفكككككك عهللككككككيعشكككككك  عخكككككك يعا ز كككككك عز إل م ككككككت، عيع

عإل حَ ع  ازاعز      .

 أي نمك  ن عيقكو نك أ ز  َإل،ك  إل إلتك  ت ك ،ي فك  أ ك   إلكأ  هللكي إليككيي يز تاكا،  يز شكهلل 
ع.يز  يأ ز إل   ا  ،ا    إلا أي أل   إلأ شا
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 باللغة العربية ملخص الرسالة

 كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دور

كفاءة  في نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة استخدامدور  على التعرف إلى الدارسة هذه هدفت
 النظرية واألطر السابقة الدراسات مراجعة الهدف تم هذا ولتحقيق ،وفاعلية التدقيق الخارجي

 .تساؤالتها على واإلجابة الدراسة أهداف الفرضيات لتحقيق بعض وصياغة بالموضوع، المتعلقة
 

 مجتمع على ية محكمةلمع استبانة وتوزيع تصميم تم حيث التحليلي الوصفي المنهج الباحث اعتمد
 نقابة لدى والمعتمدة قطاع غزة في العاملة التدقيق وشركات مكاتب أصحاب في والمتمثل الدارسة

% من 91 استرداد حيث تم مكتب، (101)عددها الفلسطينيين، والبالغ والمراجعين المحاسبين
  .البيانات لتحليل اإلحصائي SPSS برنامج استخدام وتم االستبانات الموزعة

 
على المحوسبة  المحاسبية المعلومات نظم مهم الستخدام هناك دور أن الدراسة نتائج أظهرت وقد

 رفع على دعتسا يالت األساسيةسائل الو  نكفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي، كما يعد استخدامها م
 األداء التدقيق وتحقيق برامج تنفيذ في الخارجي، وتساعد المدقق التدقيق عليةوفا كفاءة مستوى
 .الحسابات  تدقيق مستوى مهنة رفع في وكبيرا مهًما أفضل ، كما أن لها دورا بطريقة

 
 المحاسبية المعلومات نظم استخدام أهمية إبراز ضرورة  :أهمها توصيات بعدة الدراسة خرجت وقد

 و والندوات والمحاضرات بالمؤتمرات تفعيلها من خالل وذلك تدقيق الحسابات مهنة في المحوسبة
و ضرورة أن تشمل المناهج ، و ضرورة مواكبة التطور في مجاالت التكنولوجيا، ورش العمل

 . ال التدقيقجالدراسية في الجامعات على أساليب نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في م
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 اإلنجليزية باللغة الدراسة ملخص

Abstract 

The role of computerized accounting information systems in 
efficiency and effectiveness of the external audit 

       This study aimed to identify the role of computerized accounting 
information systems on the efficiency and effectiveness of the external 
audit. The previous literature and other theoretical subjects were reviewed 
and hypotheses were formulated to fulfill this research purpose. 
 
      Researcher descriptive analytical approach was adopted where the 
design and distribution of a questionnaire refereed to study society and of 
the owners of offices and audit firms operating in the Gaza Strip and 
accredited to the Association of Accountants and Auditors of Palestinians, 
of (101) Office, where he was recover 91% of the questionnaires 
distributed were used program SPSS statistical data analysis. 
 
       The results showed that there is an important role for the use of 
accounting information computerized systems on the efficiency and 
effectiveness of the external audit, as is the use of the basic tools that 
help raise the level of efficiency and effectiveness of the external audit, 
and assists the auditor in the implementation of audit programs and the 
achievement of performance better, it also has an important and 
significant role in raising the level of the auditing profession. 
 
      The study came up with several recommendations, including: the 
need to highlight the importance of the use of accounting information 
computerized systems in the auditing profession through activated 
conferences, lectures, seminars and workshops, and the need to keep 
abreast of developments in the areas of technology, and the need to 
include the university curriculum on information systems methods in the 
field of computerized accounting audit. 
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 مقدمة : 1.1

ل أصيييييييب ت يعيييييييل العييييييال  الييييييييل  رييييييلرا تكنلللجييييييية الكترلنيييييييية متسييييييارعة ل فيييييي  تجدييييييييد مسييييييتمر 
اللسييييييلة الر يسيييييية  هيييييلأصيييييبا ال اسيييييل    يييييي جمييييييط الق اعيييييات لالمناميييييات لاللايييييا ف  تمييييي 

 .ف  معالجة البيانات ف  المؤسسة 

للميييييات ممييييا دفييييط منشييييىت اتعمييييام الييييم اسييييتبدام نايييي  المعللمييييات الم اسييييبية اليدلييييية بيييينا  مع 
م اسيييييبية م لسيييييبة ر لتيييييد انتشيييييرت ت بيقيييييات ناييييي  المعللميييييات الم اسيييييبية الم لسيييييبة فييييي  شيييييتم 
المجيييييياىت لعلييييييم جميييييييط المسييييييتليات ر ليعييييييد الت يييييييلر السييييييريط فيهييييييا لاىنتشييييييار اللاسييييييط للييييييينا  
لالبييييييرامض ربااضييييييافة الييييييم رفبيييييية مكاتيييييي  التييييييدتيم فيييييي  اتتنييييييا  لت بيييييييم أ ييييييد  اليييييينا  لالبييييييرامض 

اساسيييييييا ىسييييييتعدا  نايييييي  المعللمييييييات الم اسييييييبية الم لسييييييبة لأدا  العديييييييد ميييييين  االكترلنييييييية دافعييييييا
 (2012)العبيدي ، المهمات ل اللاا ف الم اسبية بصلرا أسرع ل أدم . 

لمييييييين الجيييييييدير اكيييييييرا أن أنامييييييية المعللميييييييات اىلكترلنيييييييية بيييييييدأ اسيييييييتعدامها فييييييي  فلسييييييي ين م ليييييييط 
ال كلميييييييية لبعييييييي  الجمعييييييييات الرمانينييييييياتر لكيييييييان اليييييييو م صيييييييلرا فييييييي  البليييييييديات لالمؤسسيييييييات 

لتييييد انتشيييير اسييييتعدا  أناميييية المعللمييييات االكترلنييييية فيييي  الشييييركات ال لسيييي ينية ى قيييييا . العيريييييةر 
لتيييييد ت يييييلر انتشييييييار البيييييرامض اىلكترلنيييييية فيييييي  فلسييييي ينر لاهيييييرت شييييييركات برمجييييية متعصصييييييةر 

 (2007.)قاعود، لتستعد  التكنلللجيا ال ديرة العاصة ببرمجيات ال اسل 

لهيييياا مييييا ألجيييي  علييييم مكاتيييي  التييييدتيم اكتسييييا  مهييييارات لعبييييرات متعييييددا فيييي  اسييييتعدا  البييييرامض 
لزيييييييادا الم لسييييييبة المشييييييغلة ليييييينا  المعللمييييييات الم اسييييييبية الم لسييييييبة  لتغيييييييير أسييييييالي  التييييييدتيم 

 ك ا ا لفاعلية عمله .

 العشييرينرن القيير ميين  فلسيي ين الييم الرارينييات فيي  لالتييدتيم الم اسييبة مهنيية تيياري  ليعييلد
 مهنية لتناييي  تييانلن ألم كييان  يي  فلسي ينر علييم البري ييان  اىنتيدا  بعيد لبياتع 
 السيام  المنيدل  عين الصيادر القيانلن اليو هيل فلسي ين في  ال سيابات لتيدتيم الم اسيبة
 تميار  كانيت  يي  ر 1929/18 اليرت  لي ميم 1929 عيا  في  فلسي ين في  البري يان 

 كانيت التي  القيد  بمدينية عيا  لبشيكم فلسي ينيين لميدتقين م اسيبين تبيم مين المهنية
 (2007)البحيصي، . التجارية لالبنلو الشركات من للعديد مركز
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 مشكلة الدراسة : 1.2

 اتس لة التالية:مشكلة الدراسة ف   تتمرم

التيييييييدتيم ل فاعليييييييية  ك يييييييا ا فييييييي ناييييييي  المعللميييييييات الم اسيييييييبية الم لسيييييييبة  دلرهيييييييل ميييييييا  .1
 ؟العارج 

 ك ييييييا ا اسييييييتعدا  نايييييي  المعللمييييييات الم اسييييييبية الم لسييييييبة علييييييممييييييا هييييييل تيييييي رير معييييييا ر  .2
 ؟فاعلية التدتيم العارج ل 

 أهمية الدراسة : 1.3

ملاكبييييية الميييييدتقين العيييييارجيين للت يييييلرات التكنلللجيييييية المتا قييييية أهميييييية الدراسييييية مييييين عيييييام  بيييييطتن
ات الم اسيييييييبية الم لسيييييييبة جيييييييز ا فييييييي  مجيييييييام تكنلللجييييييييا المعللميييييييات لالتييييييي  تعيييييييد ناييييييي  المعللمييييييي

سييييييتعدا  المييييييدتقين العيييييارجين ليييييينا  المعللمييييييات الم اسيييييبية الم لسييييييبة لت سييييييين أدا هيييييي  منهيييييار لا
لاكتسيييييييابه  المعرفييييييية لالمهيييييييارات المناسيييييييبة ىسيييييييتعدا  ناييييييي  المعللميييييييات الم اسيييييييبية الم لسيييييييبة ر 

 لالو لتقليم اىنتقادات الملجهة للمدتقين العارجيين.

تييييؤرر عليييييم ك يييييا ا ل فاعليييييية لييييي  عيييييدا مزاييييييا  ان اسييييتعدا  ناييييي  المعللميييييات الم اسيييييبية الم لسييييبة
عمييييييييم المييييييييدتقين العييييييييارجيين ااا اسييييييييتغلت بشييييييييكم جيييييييييد ف نيييييييي  يييييييييؤد  الييييييييم مسيييييييياعدا المييييييييدتقين 

 العارجيين ف  أدا  مهامه  بك ا ا لفاعلية عالية.

)  التدتيم العارج  يدا من تالمس جهاتان تنعك  نتا ض هاا الدراسة علم معتلف ال المتلتطمن ل 
لكالو المدتقين تعدم  البيانات المالية المدتقةر جهات الرتابة لااشراف ( المنشىتر مس
زيادا  مما يؤد  الم رلالو من  ي  ملاكبة الت لرات  ف  مجام تكنلللجيا المعللماتالعارجيينر 

 .الرقة ف  استعدا  نا  المعللمات الم اسبية الم لسبة
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 أهداف الدراسة : 1.4

لهييييياا الدراسييييية فييييي  التعيييييرف عليييييم العلاميييييم الميييييؤررا عليييييم ك يييييا ا لفاعليييييية يتمريييييم الهيييييدف الر يسييييي  
التييييدتيم العييييارج  ميييين عييييام اسييييتعدا  نايييي  المعللمييييات الم اسييييبية الم لسييييبة لالييييو ميييين عييييام 

 اآلت  :

أهمييييية اسييييتعدا  نايييي  المعللمييييات الم اسييييبية الم لسييييبة بالنسييييبة للمييييدتقين  التعييييرف علييييم .1
 العارجيين

ايييييييي  المعللمييييييييات الم اسييييييييبية الم لسييييييييبة علييييييييم ك ييييييييا ا لفاعلييييييييية اسييييييييتعدا  ن دلربيييييييييان  .2
 التدتيم العارج  

بيييييييييان أريييييييير معييييييييا ر اسييييييييتعدا  نايييييييي  المعللمييييييييات الم اسييييييييبية الم لسييييييييبة علييييييييم ك ييييييييا ا  .3
  لفاعلية التدتيم العارج 

 فرضيات الدراسة : 1.5

 (α≤0.05)يلجييييييد دلر مهييييي  ال دىلييييية ا صيييييا ية عنيييييد مسييييييتل   ألولييييي  :ا الرئيسيييييية الفرضيييييية
 ك ا ا لفاعلية عملية التدتيم العارج  ف  الم لسبة نا  المعللمات الم اسبيةل

  (α≤0.05)يلجيييييد دلر مهييييي  ال دىلييييية ا صيييييا ية عنيييييد مسيييييتل   الفرضيييييية الرئيسيييييية ال ا يييييية :
معييييييييا ر اسييييييييتعدا  نايييييييي  المعللمييييييييات الم اسييييييييبية الم لسييييييييبة علييييييييم ك ييييييييا ا لفاعلييييييييية التييييييييدتيم ل

 العارج 

بيين   (α≤0.05)عنيد مسيتل   ا صيا ية دىلية اات فيرلم تلجيدى   :ال ال ية الرئيسيية الفرضيية
 تيدتيمال ك يا ا لفاعلييةفي  الم اسيبية  المعللميات ناي  دلر  يلممتلسي ات اسيتجابات المب يلرين 

 العلمي ر التعصي  العلمي ر المؤهيم العميرر) لاللاي يية الديمغرافيية المتغييرات اليم تعيز  العيارج 
 مجيام في  اليدلرات التيدتيمر مجام ف  الدلرات العبرار سنلات اللاي  ر المسمم المهنيةر الشهادات
 (المعللمات تكنلللجيا
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 الدراسة : تغيراتم 1.6

 

 

 

 

  

 (1شكل )

 

 : م هجية الدراسة 1.7

سيت  عتمد الب   المنهض اللص   الت ليل  استناد ا الم  بيعة الملضلع المعللمات الرانلية ا
أما ر لالدلريات لالدراسات السابقة من عام اى اع علم الكت  لالمراجطال صلم عليها 

عن  ريم اىستبانة الت  ت  اعدادها لهاا الغر  المعللمات اتللية فسيت  ال صلم عليها 
 .SPSS اا صا   باستعدا  البرنامض

 

 

 

 

 

 

 

 ةالمستقل اتالمتغير

 نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة دور

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة خاطرم

 

 تابعالمتغير ال

 كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي
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 : الدراسات السابقة 1.8

 

  أوال : الدراسات العربية :

 للبيانات اإللكترونية المعالجة أساليب استخدام أثر "  بعنلان ( 2013،  الخالديدراسة )  .1

 " غزة بقطاع العاملة تدقيق الحسابات مكاتب فعالية زيادة على
 مكات  فعالية زيادا ملع االكترلنية المعالجة أسالي  استعدا  أرر ملع التعرف الم سةالدرا دفته

 .س ينلب  فزا ت اع ف  ال سابات تدتيم
 اىلكترلنية المعالجة أسالي  تعدا اس أن الم التلصم لت  ر  ليلالت  اللص   ضهالمن البا   لاتبط
 كما ر يةليلالت  بااجرا ات المدتم تيا  لت سين التع ي  ةلمر  يةلفاع زيادا الم يؤد  التدتيم ف 

 اسيتعدا  بيين عاتية لجيلد اليمراسية الد تللتلصي ر اهيلتلريق التيدتيم أعميام أدا  جيلدا مين يرفيط
 المتلس ة دلن عاتة اهلكن التدتيم مكات  فعالية زيادا ملع بياناتلل اىلكترلنية المعالجة أسالي 
 البا   ألصم لتد اىلكترلنيةر المعالجة أسالي  عاف الو ملع تؤرر أعر  عناصر للجلدنارا 
 ااشيرافية اتهيلالج ال كلمية متابعية مييةهلأ جامعياتلل اتكاديميية ضهالمنيا في  الملضيلع جبي درا

 . هل عاصة يااز م صرف مط التدتيم مكات  ف  التكنلللجية اتسالي  ولت ت بيم لالنقابات

 
 

 التدقيق فعالية  لع التدقيق في اآللية المعالجة أ ر " بعنلان  )2012 ، يعقوب ( دراسة .2
  " ن ييمهال براءوالخ الحسابات محافظي  ظر ةهوج من الخارجي

 ااا لميا ر العيارج  التيدتيم مليع االكترلني  التشيغيم بي ية أرير معرفية اليم سيةاالدر  دفتهي
 في  لمياتلالمع تكنلللجييا اسيتعدا  مييةهأ ل التيدتيمر في  ال عاليية ت قييم في  تسياعد كانيت
 نايا  مليع التيدتيم في  االكترلني  التشيغيم تي رير زار بيا ر دافهيات لت قييم التيدتيم ييةلعم
 في  العيارج  الميدتم هياهيلاج التي  الصيعلبات ل تييمار عال ت دييد ر الم اسيب  لمياتلالمع
 الدراسية صيتللع ر  لييلالت  اللصي   ضهالمين البا ي  لاتبيط االكترلني ر التشيغيم بي ية ايم
ر لتييد  أفضييم ب ريقيية اتهييداف ت قيييم فيي  المييدتم يسيياعد اىلكترلنيي  التشييغيم أن الييم

جييرا ات أسييالي (التييدتيم منهجييية ت ييليرألصيم البا يي  بضييرلرا   التييدتيم مهنيية لمسيايرا) لا 
 التشيغيم ايم في  التيدتيم معيايير ت يليرالتيدتيم ل  بي ية في  ال اصيلة لالت يلرات للمسيتجدات
 .اىلكترلن 
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" مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  بعنوان(  2012دراسة ) العبيدي ،  .3
 وأثرها على فاعلية عملية التدقيق في األردن "

المعللميات الم اسيبية الم لسيبة لأررهيا هاا الدراسة اليم التعيرف عليم معيا ر اسيتعدا  ناي  هدفت 
 علم فاعلية عملية التدتيم ف  الشركات المساهمة العامة المدرجة ف  سلم بلرصة عمان.

ل تلصيلت الدراسية اليم عيدا نتيا ض مين أهمهيا ميا يلي  :  ر  لييلالت  اللصي   ضهالمين البا ي  لاتبيط
لمعللميات الم اسيبية الم لسيبة عليم لجلد أرر ال دىلة ا صا ية للمعيا ر البي يية العاصية بينا  ا

فاعليية عمليية التيدتيم في  الشيركات المسياهمة العامية اتردنييةر كميا كشي ت عين لجيلد أرير لمعييا ر 
ادعيييام ناييي  المعللمييياتر تشيييغيم البيانييياتر لمعرجيييات ناييي  المعللميييات الم اسيييبية الم لسيييبة عليييم 

 .فاعلية عملية التدتيم ف  الشركات المساهمة العامة اتردنية
لتييييدمت الدراسيييية عييييددا ميييين التلصيييييات أبرزهييييا الت كيييييد علييييم الشييييركات المسيييياهمة العاميييية اتردنييييية 
باسييتعدا  نايي  المعللمييات الم اسييبية الم لسييبةر مييط اىنتبيياا للمعييا ر البي ييية العاصيية بهيياا اليينا  

الم اسيبية لكلنها تؤرر عليم فاعليية عمليية التيدتيمر لاىهتميا  ب دعيام البيانيات في  ناي  المعللميات 
الم لسبة بشكم سلي  لآمن لكلن معا رها تؤرر علم فاعلية عملية التدتيم ف  الشركات المسياهمة 

 العامة.
 

 تدقيق مه ة تطوير في المعلومات تك ولوجيا دور" بعنلان (2011دراسة )الش طي،  .4
 "الحسابات

 في  ال سيابات تيدتيم مهنية ت يلير في  المعللميات تكنلللجييا دلر تييا  اليم الدراسية هياا هيدف
 ضهالمين البا ي  لاتبيط عيا ر بشيكم لالمعلتيات لالمشياكم عيا  بشيكم الهاشيمية اتردنيية المملكية
 تدتيم مهنة ت لير ف  ساهمت المعللمات تكنلللجيا أن لنتض عن هاا الدراسة ر  ليلالت  اللص  
 بع  هناو أنر ل التدتيم عمليات ف  ايجابيا   يساه  المعللمات تكنلللجيا استعدا  أنر ل ال سابات
 . التدتيم عملية ف  المعللمات تكنلللجيا استعدا جرا   لالمعلتات المشاكم

 زيادا الم يؤد  مما العملية لالك ا ا بالعبرا ال سابات مدتم يتمتط أن ضرلراب لألصت الدراسة
 يترت  الا  اتمر علمية لك ا ا ت هيم ال ال سابات مدتم يكلن أنر ل التدتيم مهنة ك ا ا لرفط
 لما قة اتر الت ل  ملاكبة ضرلرار ل المعللمات لتكنلللجيا لاتشمم اتلسط اىستعدا  علية

 القا مين لتدري  الداعلية الرتابة لأنامة ال سابات تدتيم مجاىت ف  لعاصة ال ديرة اتنامة
 ستعداماتا  لم للمدتقين متعصصة تدريبية تدلرا عقد علم التركيز ضرلرار ل عليها لالعاملين
 . مستجداتها لآعر المعللمات تكنلللجيا
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 المعلومات نظم تهدد التي المخاطر استكشاف " بعنلان ( 2011ي البحيص) دراسة .5

 "ةغز قطاع في العاملة الفلسطينية الشركات في المحوسبة المحاسبية

 ال لسي ينية الم لسيبة الم اسيبية المعللميات ناي  تهدد الت  المعا ر ب   الم الدراسة هاا هدفت
 اادعيام مريم الينا  هياا تهيدد التي  المعيا ر أهي  أن اا صيا ية النتا ض لأاهرتر  فزا ت اع ف 

 المقصلد فير رااتاف الكهربا   التيار رانق اع المستعدمين  ريم عن العا  ة للبيانات المتعمد
 صينط مين رالكيلار  لل اسيل  اليدعلم كلميات في  العياملين راشيراو المسيتعدمين تبيم مين للبيانيات
 .  ليلالت  اللص   ضهالمن البا   لاتبط .اتنامة الم ال يرلسات ردعلم اانسان
 كبير  د الم شبيهة ه  ال لس ينية الشركات لها تتعر  الت  اتع ار أن الدراسة نتا ض لأاهرت
 اليم الدراسية لعلصت منهار النامية عاصة اتعر  الدلم ف  الشركات لها تتعر  الت  باتع ار
 لالتي  الشيبكات نايا  تسيتعد  التي  الشيركات ليد  عاصية المعللميات بي من اىهتميا  زييادا ضيرلرا
 البيانيات ميط المباشيرا العاتية ال العياملين أدا  رتابية ضيرلرا اليم بااضيافة اانترنيت بشبكة ترتب 

 العا  ية للبيانيات متعيدد ادعيام عيد  بضيمان لاليو ال اسل  مجام ف  لك ا اته  تدراته  لت لير
 ال  العياملين التيزا  ضيرلرا عليم الدراسية ألصيت كميا السيليمة للبيانيات مقصيلد فيير اتياف أل

 اسيتعدامها عيد  لضيمان لاليو آلعيرين بهي  العاصة الدعلم كلمات اع ا  لعد  بالبيانات العاتة
 ف  الم لسبة الم اسبية المعللمات أنامة لها تتعر  الت  المعا ر بع   دا من تزيد أملر ف 

 .الشركات
 

 جودة تحسين في المعلومات تك ولوجيا استخدام دور"  بعنلان(  2011 اله ي ي) دراسة .6
 "األردن في العاملة التدقيق ومكاتب شركات عل  ميدا ية دراسة  األردن في التدقيق خدمات

 ت سيين ف  المعللمات تكنلللجيا استعدا  دلر علم التعرف علم ر يس  بشكم الدراسة هاا هدفت
 .العارج  المدتم نار لجهة من اتردن ف  التدتيم عدمات جلدا
 في  ال سيابات ميدتق  ليد  ادراو لجيلد اليم التلصيم ت ل  ر  ليلالت  اللص   ضهالمن البا   لاتبط

 أنهيا العيارج ر كميا التدتيم عدمات جلدا ت سين ف  المعللمات تكنلللجيا استعدا  تهمية اتردن
 الميدتم بيااجرا ات تييا  لت سيين التيدتيم لعمليية التع يي  مر لية جيلدا ت سيين عليم تسياعد

 لجيلد الدراسية اليم تلصيلت كميا لتلريقهيار التيدتيم أعميام أدا  جيلدا مين ي سين كميا الت ليلييةر
 الشيركات ملضيط لاسيتعدا  التيدتيمر عملييات في  المعللميات تكنلللجييا اسيتعدا  تلاجي  معيقيات
 الم اسيبية المعنيية المناميات تييا  بضيرلرا البا رية ألصيت لتيد .يدليية  اسيبيةم أنامية التيدتيم
 المعللمات ال عل  لتكنلللجيا اىستعدا  ب همية المدتقين لتلعية لتمكين عملية تدريبية دلرات ب جرا 

 .استعدامها كي ية علم لتدريبه  التدتيمر عمليات ف 
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الحسابات ألساليب   تأ ير تطبيق مدققي "  بعنلان ( 2011، العرود وآخروندراسة )  .7
 " في األردن يتك ولوجيا المعلومات عل  إتمام عملية التدقيق االلكترو 

هييدفت هيياا الدراسيية الييم التعييرف علييم تيي رير ت بيييم مييدتق  ال سييابات لتكنلللجيييا المعللمييات علييم 
 ف  اتردن.  اتما  عملية التدتيم اىلكترلن

لتلصيلت الدراسية اليم أن مسيتل  اسيتعدا  الميدتقين  ر  لييلالت  اللصي   ضهالمين البا ي  لاتبيط
تسالي  تكنلللجيا المعللميات لاتميا  عمليية التيدتيم جيا ت متلسي ةر ل لجيلد أرير لت بييم اسيالي  

 .تكنلللجيا المعللمات مجتمعة علم اتما  عملية تدتيم ال سابات
ترلنيييي  لاعييييداد التقرييييير الكترلنيييي  لتلصيييي  الدراسيييية بضييييرلرا ت ييييلير اليييييات للسييييا م التييييدتيم االك

لال يير  علييم اسييتعدا  بييرامض  اسييلبية مت ييلرا لييد  مكاتيي  التييدتيم فيي  اتردن لمييا لهييا ميين أريير 
 ايجاب  ف  سرعة تدتيم اىلكترلن  لسامة البيانات المالية.

 
 جودة في التك ولوجيا استخدام مخاطر أ ر"  بعنلان (2010 وآخرون الجوهر (دراسة .8

 " األرد ية التدقيق مكاتب بعض في ميدا ية دراسة الخارجي المدقق عمل
 الميدتم عميم جيلدا في  التكنلللجييا اسيتعدا  معيا ر أرير عين الكشيف اليم الدراسية هياا هيدفت

 التيدتيم لأنيلاع في  المعللميات تكنلللجييا تي رير أبعياد عليم الضيل  تسلي  عام من لالو العارج 
 .المدتم عمم جلدا مقايي  ف  المعا ر تلو ت رير لكي ية ملاجهتها يمكن الت  المعا ر

 يمكن الت  المعا ر أكرر أن علم الدراسة نتا ض لأاهرت ر  ليلالت  اللص   ضهالمن البا   لاتبط
 ىسيتعدا  المصيا بة الرتابيية ااجيرا ات ك ايية عيد  نتيجية التعير  معيا ر هي  ملاجهتهيا
 .لالجدارا الك ا ا مقيا  ه  التكنلللجيا بمعا ر ت ررا   المهنة جلدا مقايي  أكرر لأن التكنلللجيا
 يؤديها الت  الرتابة باعتبارات المدتم اهتما  زيادا أهمها عديدا تلصيات الم الدراسة لعلصت

 تن ييا اجيرا ات تع ي  التي  ال مايية لسيا م مين الت قيم بهيدف ال ديرية التقنيية البي ية ايم في 
 لدتة لتعزينها لصا يتها المستعدمة البيانات سامة علم لال  اا التصديم لسل ة المعامات
ىسيتعدا   المصيا بة بالمعيا ر العيارج  لالميدتم اادارا معرفية الضيرلر  الر يسييةر مين المل يات

م تلياتهيا  لتغييير البيانيات لمل يات بي  المصير  فيير لاليدعلم المعللميات أمين كمعيا ر التكنلللجيا
 يمكن أن الت  الرتابية ااجرا ات لت لير الناا  كم تع يم أل النقم تبم اعتراضها أل ت ليلها أل

 .المعا ر تلو تع  
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 التدقيق مه ة عل  المعلومات تك ولوجيا استخدام أ ر"  بعنلان ( 2010) السعدي  راسةد .9
 "ميدا ية دراسة  األردن في الص اعية الشركات قطاع في

 في  التيدتيم مهنية عليم المعللميات تكنلللجييا اسيتعدا  أرير عليم التعيرف اليم الدراسية هياا هيدفت
 .  ليلالت  اللص   ضهالمن البا   لاتبط .اتردن  الصناع  الق اع

 لالتع يي  التن ييا مجيال  في  المعللميات تكنلللجييا ىسيتعدا  أريرا   هنياو أن الدراسية نتيا ض لأاهيرت
 تكنلللجييا أرير في  الميدتقين آرا  في  ا صيا ية دىلية اات فيرلم للجيلد متلسي ة بدرجية لالرتابية

 لعد  الاكلرر لصالا الجن  لمتغير تبعا   التدتيم مهنة ف  لالتع ي  التن يا مجام علم المعللمات
 لالتع ي  مجال  التن يا علم لالعبرا العلم  المؤهم لمتغير  بقا   ا صا ية دىلة اات فرلم لجلد

 .اتردنية الصناعية الشركات ف  التدتيم مهنة علم لالرتابة
 ف  التدتيم مهنة ف  المعللمات تكنلللجيا استعدا  أهمها تلصيات عدا علم الدراسة لعلصت
مجملعية  تيلفير لدتتي ر اانجياز سيرعة عليم تي رير مين لي  لميا الصيناعية الشيركات ت اع ف  اتردن

 اسيتعدا االكترلني ر  التشيغيم سيامة لضيمان لالمل يات البيرامض عليم الرتابيية ااجيرا ات مين
كشيف  عمليية في  المعللميات تكنلللجييا التيدتيمر اسيتعدا  معيا ر تقيدير في  المعللميات تكنلللجييا
 .التدتيم عملية ف  ت بيقها  الة ف  اتع ا 

 
 الستخدام الحسابات مدققي تقبل مدى "بعنلان (  2003، وصيام  خداش،( دراسة  .11

  " األردن في الكبرى التدقيق مكاتب  لع ميدا ية دراسة – التدقيق في وماتلالمع تك ولوجيا
 لاعتبيار ال سياباتر تيدتيم يةلعم ف  لماتلالمع تكنلللجيا استعدا  ميةهأ رازاب الم سةار دال دفته

 لتلتلصي  ر  لييلالت  اللصي   ضهالمين البا ي  لاتبيط رتشيلبها التي  لالمعلتيات ارهاسيتعدام لاتيط
 اسيتعدا  ب هميية اتردن في  ال سيابات ميدتق  تناعية اهيمن النتيا ض مين مجملعية اليم ةراسيالد

 رال اعليية لتعزييز العميمر في  الدتية مين ا   مزييد ييلفر اليو أن راكهي لاد التيدتيمر في  التكنلللجييا
 مين الكريير للجيلد رالم يل  المسيتل  اليم ييرم   لي  اهيل ال علي  اسيتعدامه  أن اى رالكل ية لتع يي 
 العبيرا لتمية تيدتيمرلل العاضيعة الشيركات بعي  في  الييدل  الم اسيب  الت بييم مريم المعلتيات

 تكنلللجييا ىسيتعدا  لمنامية زميةلم تشيريعات لجيلد لعيد  الميدتقينر بعي  ليد  تاار هيلالم
 . لالتدتيم الم اسبة ف  لماتلالمع
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 المعلومات أ ظمة عل  اآللية المعالجة أ ر"  بعنلان ( 1998دراسة ) ردايدة ،  .11

 "الجمارك دائرة في المحاسبية
 معالجية في  المسيتعدمة لاتسيالي  الم اسيبية المعللميات ناي  ميدعات أرر تتبط الدراسة استهدفت
 المعالجية ت كي  التي  لالضيلاب  اتسي  عليم التعيرف اليم اضيافة لمعرجاتهيار الم اسيبية البيانيات
 .  ليلالت  اللص   ضهالمن البا   لاتبطر الجمارو دا را ف  الم اسبية للبيانات السليمة اآللية
 عياتم عليم تقيط للبيانيات اآلليية المعالجية أسيلل  اعيداد مسيؤللية أن أاهيرت أنهيا النتيا ض أهي  لمن

 مديريية مسيؤللية مين هيل اتسيلل  هياا اسيتعدا  تن ييا لأن الجميارور دا يرا في  ال اسيل  مديريية
 الم افاة لغايات مستمرا لمراتبة تعضط اآللية المعالجة نا  أن الدارسة بينت لتد الماليةر الشؤلن
 .مر ية لالغير اآللية المل ات علم لالمسجلة الم اسبية البيانات علم
 

 استخدام عل  تعتمد التي المحاسبية ال ظم جعة" مرا بعنلان(  1991جاموس،ة ) دراس .12
 "لحاسوبا
 الم اسيبية المعللميات ناي  ألضي ت ري  للمعللماتر كناا  الم اسبة دلر علم الدراسة هاا ركزت
 ضرلرا الم لتدتيقهار النا  هاا علم الرتابة بنلعية يتعلم لما ال اسل  استعدا  علم تعتمد الت 
 .  ليلالت  اللص   ضهالمن البا   لاتبطر اىتتصادية الل دا تستعدمها الت  المعللمات نا  تقيي 
 لأن الينا ر هياا في  الملجيلدا الضيعف نقيا  عين للكشيف الميدتم دلر ايضيا  الدراسية نتيا ض لمين
 الدراسية لأاهيرت الم اسيبيةر العملييات ت بييم في  ال ديرية اآلليية اتسيالي  عليم تعتميد الينا  هياا
 .لالت بيقات بالبرامض عبير اى كش ها يست يط ى الت  النقا  من كرير ا

 المراجعية اجيرا  لضيرلرا للبيانياتر اآللي  التشيغيم عمليية متابعية أهميية بييان اليم الدراسية لألصيت
 بالعنصير الدراسية لاهتميت ب تقيانر اآلليية الينا  اسيتعدا  مين الت كيد لأهميية العامليةر للينا  الدلريية
 .النا  هاا من جز  ا اعتبرت  الا  البشر 
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 األج بية : دراسات ا يا : ال
 
 Security threats of computerizedبعنلان :  (Malami 2012) دراسة .1

banking systems(CBS): the manager s’ perception in Malayisa 
 ماليزيا في الب وك مدراء  ظر وجهة من المصرفية المعلومات  ظم تواجه التي التهديدات

 نار لجهة من المصرفية المعللمات نا  تلاج  الت  التهديدات علم للتعرف الدراسة هاا هدفت
 ماليزيار ف  البنلو مدرا  جميط علم استبانة تلزيط ت  الهدف هاا للت قيم ماليزيار ف  البنلو مدرا 

 تلو مجام ف  بعبرته  المشاركة البنلو لمدرا  يتيا برنامض لجلد علم الدراسة نتا ض لأاهرت
 كافيا ضمانا يلفر لفعام لاضا داعلية رتابة ناا  للضط تصمي  ف  المدرا  مساعدا ر المعا ر
 سرية المعللمات معا  ان  ي  ر الداعلية الرتابة بناا  عا  اهتما  رلجلد البنو رسالة لت قيم

 ف  لال عالية ا الك ا  اات الداعلية الرتابة ممارسة لتعزيز تاعدا لجلد الم يؤد  لهاا .جدا  
 سياسات بلضط تهت  أن البنو فرلع علم يج  أن  علم البا   لألصم الماليةر المؤسسات
جرا ات  الملا ين رقافة ت لير يج  كما ر التهديدات هاا  دل  ا تمام من لل د اتمنية الرتابة لا 
 أع ا  ت د  ى ك  لما مة منتامة بصلرا المعللمات امن بناا  يتعلم فيما لمهاراته  لمعرفته 

 اجم من المعللمات أمن ناا  ضمن لفعالة مناسبة رتابة اجرا  است دا  يج  لالو . البنو داعم
 .لديها المعللمات أمن ناا  ت لر ل تنافس  لضط ف  نلو ال  تبقم أن
 
 Contingency Factors and ":  بعنلان( Al-Eqab & Ismail 2011دراسة ) .2

Accounting Information System Design in Jordanian Companies" 
  المحاسبية في الشركات األرد يةالعوامل الطارئة والمعلومات تصميم ال ظام 

هييييييدفت هيييييياا الدراسيييييية الييييييم الكشييييييف عيييييين العلامييييييم التيييييي  تسييييييه  فيييييي  تصييييييمي  ناييييييا  المعللمييييييات 
يجيييييياب  بييييييين اتبعيييييياد اتربعيييييية لت ييييييلر ل  الم اسييييييب  . أاهييييييرت نتييييييا ض الدراسيييييية لجييييييلد أريييييير دام لا 

مي  نايييييييي  تكنلللجيييييييييا المعللمييييييييات ) التكنلللجييييييييية ل المعللماتييييييييية ل اللاي ييييييييية لاادارييييييييية ( لتصيييييييي
أن هنيييييياو أرييييييرا  اا دىليييييية بييييييين بعييييييد  اسييييييتراتيجيات اتعمييييييام ) تكل يييييية المعللمييييييات الم اسييييييبية . ل 

 القيادا ر لالتمايز ل اىبتكار ( لتصمي  نا  المعللمات الم اسب . 
لأاهييييييرت عييييييد  لجييييييلد أريييييير ا  دىليييييية ا صييييييا ية بييييييين الاييييييرلف البي ييييييية لت ييييييلر تصييييييمي  ن يييييي  

ا ض الدراسيييييييييييية أن الت ييييييييييييلر اادار  ل المعللمييييييييييييات ل المعللمييييييييييييات الم اسييييييييييييب . لأاهييييييييييييرت نتيييييييييييي
اليييييلاي   ادارا تكنلللجييييييا المعللميييييات أكرييييير أهميييييية مييييين الت يييييلر التكنلليييييلج  فييييي  التييييي رير عليييييم 

أكرييييير أهميييييية سيييييتراتيجية تييييييادا التكل ييييية ميييييات الم اسيييييب  . لبيييييين الدراسييييية أن اتصييييمي  نايييييا  المعلل 
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الكبيييييييييير عليييييييييم ت يييييييييلر تصيييييييييمي  نايييييييييا   مييييييييين اسيييييييييتراتيجية التميييييييييايز لاىبتكيييييييييارر لاليييييييييو لت ريرهيييييييييا
 المعللمات الم اسب  .

 
 A study of the barriers of ": بعنلان  (Salehi & Abdipour 2011دراسة ) .3

implementation of accounting information system: Case of listed 
companies in Tehran Stock Exchange" 

 دراسة حالة شركة مدرجة في بورصة طهران :المحاسبيةدراسة حواجز ت فيذ  ظام المعلومات 
هدفت هاا الدراسة الم الكشف عن ال لاجز الت  ت لم دلن ت بيم نا  المعللمات الم اسبية ف  

لأاهرت نتا ض هاا الدراسة أن نا  المعللمات الم اسبية ه  لا دا من النا  ال رعية ف    هران .
ف  جميط الشركات. كما أاهرت عددا  من المعلتات الت   ناا  المعللمات اادارية المهمة جدا

ت لم دلن ت بيم نا  المعللمات الم اسبية ف  بلرصة  هران له  ) اادارا اللس م ر لالملارد 
 البشرية ر لالهيكم التنايم  ر لالعلامم البي ية ر لالمسا م المالية ر لالرقافة التنايمية ( .

 
 Evaluating the Security Controls "(  بع وان : Abu-Musa 2006دراسة ) .4

of CAIS in Saudi Organizations : An Empirical Study "  
 السعودية الشركات في المحوسبة المعلومات نظم تهدد التي المخاطر تقييم

 الشيركاتفي   الم لسيبة الم اسيبية المعللمات نا  تهدد الت  المعا ر ي  لتق  الدراسة هاا هدفت
 المعللميات ناي  لهيا التي  تتعير  المعيا ر أهي  أن اليم الدراسية هياا نتيا ض لأاهيرت السيعلديةر
 للبيانياتر المتعميد لفيير المتعميد العيا   اادعيام في  تمرليت السيعلدية في  الم لسيبة الم اسيبية
 لألجهيزار ال ايرلسيات دعيلم بيين الميلا ينر السير كلمية مشياركة للبيانياتر المقصيلد فيير التيدمير

 الي ر تنتم  الا  اىتتصاد  الق اع أل نلع الشركة الم يعز  اتمر هاا ف  اعتاف يلجد ى لأن 
 الميلا ين عليم للمنامية بالنسيبة ال ساسية اليم البيانيات اللصيلم يقتصير ب ني  البا ي  لألصيم
 أجهيزا فيهيا يتلاجيد التي  اتمياكن في  ال ركية لتتبيط انياار أجهيزا نصي  عليهيار لل صيلم المعيللين
 الرتابية تقييي  الب ي  هياا فير  ان اا الب ي  هياا الدراسيات لملاصيلة مين المزييد اجيرا  ال اسل ر

 .السعلدية المنامات ف  اتمنية
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 Important Threats to " (  بع وان :Abu-Musa 2004دراسة ) .5

Computerized Accounting. "Information Systems: An empirical 
Study on Saudi Organizations " 

 السعودية الم شآت في اإللكترو ية المحاسبية المعلومات  ظم أمن تهدد التي المهمة المخاطر
 الم اسيبية المعللميات ناي  أمين تهيدد التي  المهمية المعيا ر اليم التعيرف اليم الدراسية هياا هيدفت

 التي  المنشيىت مين عاليية نسيبة أن الدراسية نتيا ض لأاهيرت السيعلديةر المنشيىت في  االكترلنيية
 أمين عليم التهدييدات بعي  نتيجية :كبييرا ماليية عسا ر لجلد من عانت تد اىستقصا  ف  شاركت

 ألضي ت كميا عارجييةر أ يراف أ  داعليية أ يراف تبيم مين سيلا  فيهيا الم اسيبية المعللميات ناي 
 الم اسيبية المعللميات ناي  أمين علم لالتهديدات لاىعتاسات التاعبات تلو من كريرا   أن الدراسة

 الم بقيةر الرتابيية لالضيلاب  اتدلات لفاعليية ك اية لعد  نتيجة الصدفةر  ريم عن اكتشافها ت  تد
 أل اافصيا  ييت  للي  داعلييا   تسيليتها تميت تيد اكتشيافها ت  الت  لالتاعبات اىعتاسات معا  لأن

 .السلم ف  صلرتها لت سين الشركة سمعة علم   ااا   للجمهلر عنها التقرير
 ف  االكترلنية الم اسبية المعللمات نا  أمن تهدد الت  المعا ر أه  أن الم الدراسة لعلصت
 ملا   بلاس ة ص ي ة فير لبيانات المتعمد لفير المتعمد اادعام ه  السعلدية المنشىت
 ن   استعدا  ف  الملا ين مشاركة الم اسب ر الناا  الم الكمبيلتر فيرلسات ادعام المنشىتر
 للبيانات ب  المرع  فير الكشف اآلل ر ال اسل  معرجات تدمير أل  م  السرر كلمات

 الم بلعات تلجي  اتلرامر علم  بعها أل العر  شاشات علم عرضها  ريم عن لالمعللمات
 .المعللمات تلو علم اى اع له  معلم فير أشعا  الم لالمعللمات

 
 Risky Business ,Internal Audit Team " ( بع وان :Richter 2002دراسة ) .6

up With The Audit Committee To Tackle With IT Security Needs " 
أمن تك ولوجيا  احتياجات، فريق التدقيق الداخلي مع لج ة التدقيق لمعالجة مخاطر أعمال

  المعلومات
 المعللميات تكنلللجييا تيدتيم ينجيزلن الياين اتشيعا  يقيل  أن ضيرلرا اليم الدراسية هياا هيدفت

 معيا ر ميط التكنلللجييا معيا ر مقارنية مريم لالعا يدر التكل ية لت لييم المعيا ر بي دارا باىهتميا 
 العميم لع ية العما ر لص قات مل ات من تتكلن تيمة معللمات تمتلو الشركات أن لبما .السلم

 أن في  اادارا مسياعدا اليداعل  الميدتم يسيت يط لالملازنياتر التسيليم لاسيتراتيجيات اىسيتراتيجية
 المعللمات تكنلللجيا تبن  تكاليف لت ديد يديرا أن يج  من لت ديد با منا  المعللمات أمن يكلن
 عليم تقتصير ى الداعليية الرتابية نايا  لاي ية أن علم ركزت الدراسة أن كما لهار اىستجابة لمد 
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نميا المعللميات أمين عليم تيؤرر التي  ات يدا  ت دييد  ل ات يدا  هياا تكل ية ت دييد اليم تتعيداها لا 
 العميم معيا ر بتقييي  الداعليية الرتابية تييا  ضيرلرا الدراسة نتا ض أه  لمن .للشركة  دلرها ا تمام
 للمدتقينر تدري  برامض ت ديد الجاهزار الم اسبية للبرامض المناس  زلد ال  لت ديد لإلدارا لتقديمها
 هنياو يكيلن ب يي  فقي ر الداعليية الرتابية ميلا   لليي  الميلا ين جمييط بترقييف الدراسية لألصيت
 ت دييد امكانيية عليم يسياعد مميا التكنلللجييةر الت يلرات  يلم اليدلا ر معتليف مين راجعية تغايية

 اىتصياىت شيبكات لعصلصيا اتعميام مراتبية ر الشيركة عليم التكنلللجييا م اسين ل معيا ر
 .االكترلنية لالتجارا ال اسل  لشبكات

 
 "Information Technology In Auditing"( بع وان : Grand 2002دراسة ) .7

 تك ولوجيا المعلومات في التدقيق
 المعللميات تيلفير في  ال اسيل  لشيبكات أجهيزا اسيتعدا  أهميية ابيراز اليم الدراسية هياا هيدفت

 فايية لفهي  المؤتمتيةر المعللميات أنامية فهي  لضيرلرا للتيدتيمر كي داا لاسيتعدامها للتدتيم الم للبة
 ضرلرا علم الدراسة هاا لركزت الشركةر بها تعمم الت  العمم بي ة لفه  ر اتنامة هاا من العمم
 الدراسية هياا لركيزت .البيرامض تغييير أل ت يدي  عليم للقيدرا ر للتيدتيم ال ديرية اىكتشيافات ملاكبية
 لزييادا التيدتيمر ميلارد ادارا في  فعيام تيدتيم سيا  ييلفر اليا  اادار  التيدتيم أهميية عليم ا أيي 
 التيدتيم أدلات لأبيرزت التيدتيمر بمهنية المتعلقية لالقيلانين لألنامية تسيتجي  ب يي  المنامية رب يية
 التيدتيم يقيل  أن الدراسية هياا نتيا ض أهي  لمين .المعللميات تكنلللجييا لملاجهية المناسيبة اادار 
 ارر لت ديد بها تعمم الت  البي ة لفه  كة الشر بي ة ف  لالمستجدات الت لرات معرفة علم الداعل 
 زمان لكم شامم م اسب  ناا  لجلد عد  التدتيمر مجام ف  المعللمات تكنلللجيا استعدا  لكي ية
نما لمكان  لهاا اىستجابة من لىبد متغيرا بي ة ف  لالتدتيم الم اسبة تعمم لا 

 .بالتدتيم اىهتما  زيادا الم أدت الت  االكترلنية لالتجارا اىتصام شبكات مرم التغيرات
 
 The Role of User Support Services in"( بع يوان : Tittanen 2001دراسة ) .8

Modern Auditing" 
 خدمات الدعم في التدقيق الحديثاستخدام دور 

 تكنلللجييا تلاييف دعي  شي نها مين التي  العيدمات أهي  عليم التعيرف اليم الدراسية هياا هيدفت
 في  المعللميات تقنيية تلاييف لأن اتمريكييةر المت يدا اللىييات في  ال سيابات تدتيم ف  المعللمات

 لهياا أدمر بشيكم التيدتيم عينة اعتيار لف  للزبا نر الكترلنية تاعدا بنا  ف  يساعد التدتيم مجام
 عنيد الداعمية العناصير مين مجملعية اليم الدراسية لأشيارت .العينية نتيا ض مصيداتية عليم يينعك 
 مسياعدا فنيية لأتسا  الكترلنية شبكات لجلد لضرلرا التدري ر عنصر لمنها التكنلللجيار استعدا 
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 هميا لالتيدري  الت هييم أن اليم لأكيدت التيدتيمر في  المعللميات تكنلللجيا تلايف تسهيم ش نها من
 أن اليم الدارسية لعلصيت .ااتي  بشيكم الو ت لير من لىبد التدتيمر مهارات لت لير البداية نق ة
 المعيا ر مين العدييد لتجيالز أكبير انتاجيية اات المهنية يجعيم الداعمية العيدمات هياا مريم لجيلد
 .الك ا ا نق  عن الناتجة

 
 "Threats to information systems"( بع وان Loch 1992دراسة)  .9

 المعلومات  ظم تهدد التي األخطار
 بالمعا ر يتعلم فيما اادارية المعللمات نا  مدير  ادراو مد  استكشاف الم الدراسة هاا هدفت
 الشعصية ال اسبات بي ة ف  االكترلنية الم اسبية النا  أمن تلاج  الت  اتمنية

 .اتمريكية المت دا اللىيات ف  اىلكترلنية ال اسبات شبكة لكالو الكبيرا لال اسبات
 تي  تيد المنشي ا لميلا   المقصيلدا فير لات دا  ال بيعية الكلار  أن الدراسة نتا ض ألض ت لتد

 أع يم كميا المعللميات تكنلللجييا بي يات جمييط في  الهامية المعيا ر اليرا  ضيمن تصيني ها
 ناي  تمين العارجيية بالمعيا ر مقارنية الداعليية للمعيا ر أكبير أهميية الدراسية في  المشياركلن
 المتعمد فير راادعام للبيانات المتعمد فير التدمير لمنها اىلكترلنية الم اسبية المعللمات

 مرم  اتشر ة اللسا م علم الكافية فير الرتابة لكالو المنش ا ملا   بلاس ة سليمة فير لبيانات
 ال اسيل  ب جهزا يتعلم فيما المعللمات نا  أمن تلاج  معا ر أه  تعد لهاا الممغن ة لاتترا 
 .الشعصية
 اادعيام في  تتمريم الكبييرا اآللي  ال اسيل  بي جهزا تتعليم معيا ر را  أه  أن الدارسة لألض ت

 ناي  أمين تهيدد التي  المعيا ر أميا المنشي ار ميلا   تبيم مين سيليمة فيير لبيانيات المتعميد فيير
ال بيعيية  الكيلار  في  تمرليت اآللي  ال اسيل  شيبكة بي ية في  اىلكترلنيية الم اسيبية المعللميات

 لضيعف ) المعللميات تراصينة( عارجيية أ يراف تبيم من لالناا  للبيانات ب  المصر  فير للدعلم
 اتمنيية الم تملية اىعتراتيات عين أكرير معللميات بتيلفير البا ي  لألصيم الماديةر الرتابية اتدلات

 في  زييادا اليلع  لالمنافسيينر الملا ين ممارسات  ريم عن ال دل  لالم تملة الر يسية البي ة ف 
 يقلم أن باتمن يمكن الشامم اىهتما  مستل  ب ن اادراو لالعقلباتر القلانين مرم أساسية مجاىت
 .ال اسل  بي ة ف  المعا ر  دل  ا تمام
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 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة : 1.9
 

تشيابهت  لتيدتعد هاا الدراسة من الدراسات ال ديرة ف  مجام نا  المعللميات الم اسيبية الم لسيبة 
أهميية اسيتعدا  تكنلللجييا المعللميات بالنسيبة للميدتقينر  دراسة ف هاا الدراسة مط الدراسات السابقة 

المعيا ر التيي  تهيدد اسيتعدا  ناي  المعللمييات الم اسيبيةر لمراجعية الينا  الم اسييبية لالتعيرف عليم 
 الت  تعتمد علم استعدا  ال اسل .

 
ناي  المعللميات دلر  عليم التعيرفأنهيا تهيدف اليم  السيابقة الدراسيات عين الدراسية هياا تمييزتل 

ر ل معرفية معيا ر اسيتعدا   عيارج  في  فلسي ينك يا ا لفاعليية التيدتيم ال في الم اسبية الم لسبة 
 .نا  المعللمات الم اسبية الم لسبة

 
اسيتعدا   ر معيا ردلر ناي  المعللميات الم اسيبية الم لسيبة)  متغيرينت تل  هاا الدراسة علم  ل

ف  الدراسات السابقة كم علم   ي  ت  تنالم هاا المتغيرات( المعللمات الم اسبية الم لسبة نا  
  دا للكن ل  يت  دراستها مجتمعة معا كما ف  هاا الدراسة.
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 مقدمة : 2.1

 النشاطات مجال في أهمية من لها لما المعلومات نظم أهم من المحاسبية المعلومات نظم تعتبر
ن ،االقتصادية  التطور أهمية على أكد قد المحاسبية المعلومات نظممجال  في الهائل التطور وا 

 المتسارع التطور لمواكبة وقدراتهم مهاراتهم من وزاد ،المحاسبة مجال في للعاملين والعملي العلمي
 .التطبيقية والبرامج اآللية الحاسبات استخدام في
، وتخزين، ونقل، ةتلعب نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة دورًا مهمًا في تشغيل، ومعالجو 

واستخالص البيانات والمعلومات المالية  لصالح المنظمة من خالل الحواسيب، ووسائل االتصال، 
وشبكات الربط وغيرها من المعدات. وتقوم أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة بتشغيل البيانات، 

 .(30، ص 2011 )عجمي،تيستفيدون من مخرجات هذه المعلوماوتقديمها للمستخدمين الذين 

 

 ةالمحاسبي المعلومات نظم تعريف  2.2
 باستخدام يقوم االقتصادية الوحدة داخل متكامل هيكل ابأنه ةالمحاسبي المعلومات نظم عرفت"

 إشباع بهدف  محاسبية معلومات إلى االقتصادية البيانات لتحويل األخرى المتاحة واألجزاء الموارد
 (7، ص2012)يعقوب،  " المعلومات من المختلفين المستخدمين احتياجات

 
 المعلومات نظام من والهام األساسي الجزء ذلك ابأنه" ةالمحاسبي المعلومات نظم تعريف يمكن كما

 من المالية البيانات وتجميع بحصر يقوم الذي األعمال مجال في الوحدة االقتصادية في اإلداري
 مالية معلومات إلى ويحولها البيانات هذه بتشغيل يقوم االقتصادية ثم الوحدة وداخل خارج مصادر
 (7، ص2012)يعقوب، " االقتصادية الوحدة وداخل خارج المعلومات هذه لمستخدمي مفيدة

 
 األعمال، منشآت في المحوسبة المعلومات أنظمة أحد"بأنها  المحاسبية المعلومات نظم وتعرف
 البيانات معالجة بعد لها التوصل يتم التي المحاسبية تخزين المعلومات إلى النظام هذا يهدف

 (66ص ، ٢٠٠١ )حفناوي، والخارجية" الداخلية من البيئة عليها الحصول يتم التي المحاسبية
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 : لمحوسبةمفهوم نظم المعلومات المحاسبية ا  2.3

 : (52، ص2007)قاعود، يمكن تلخيص مفهوم نظم المعلومات المحاسبية في النقاط التالية

 محوسب، يتم إعداده بواسطة مختصين، ويعمل باستخدام الحاسوب. نظام .1
 يقوم بتوفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب، لتساعد في اتخاذ القرار. .2
 توفير المعلومات المحاسبية التي تخدم وظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرار. .3

 
 البيانات قواعد وادارة بعد عن االتصال ووسائل والبرمجيات المادية المكونات بأنها ويمكن القول

 الحاسب على المعتمدة المعلومات نظم في المستخدمة األخرى المعلومات معالجة وتقنيات

 

 :المحاسبية  المعلومات نظم أهداف  2.4
 : (54، ص 2006الشريف، ) تتلخص أهداف نظم المعلومات المحاسبية فيما يلي

حصائية بيانية أو مالية سواء المشروع أهداف لخدمة الالزمة التقارير إنتاج .١  التشغيل أو تقارير وا 
 .واألسبوعية اليومية

 .والنتائج اإلعداد في الدقة من درجة على تحتوي تقارير توفير .٢
 في الوقت المالئمة القرارات اتخاذ في اإلدارة لتساعد المناسب الوقت في التقارير تقديم .٣

 .المناسب
 كفاءة المشروع ورفع أصول لحماية الالزمة الداخلية الرقابة لشروط المحاسبي النظام تحقيق .٤

 .النظام في الداخلية الرقابة وسائل توفير خالل من أدائها
 بين تكلفة التوازن يحقق بما منها المطلوبة األهداف مع بياناته إنتاج وتكلفة النظام تكلفة تناسب .٥

  .وأهدافه النظام

 النظام لهذا األمن تحقيق إلى يؤدي المحاسبي المعلومات نظام أهداف تحقيق فإن وبالتالي     
 . عليها الحصول يتم التي المعلومات سرية على والمحافظة
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 : المحاسبية المعلومات لنظم األساسية الوظائف  2.5
 : (٤٩ص ،٢٠٠٠ وآخرون، )سالممن أهم وظائف نظم المعلومات المحاسبية هي ما يلي 

 واكتمالها وتحويل دقتها من والتأكد وفحصها وتصنيفها وترميزها وتسجيلها البيانات جمع .١
 .أخرى وسيلة إلى تخزين وسيلة من البيانات

جراء فرزها عملية خالل من البيانات تشغيل .٢  ثم تلخيص عليها والمنطقية الحسابية العمليات وا 
 .وجمعها النتائج

 .إليها الحاجة وقت واسترجاعها وصيانتها وتحديثها تخزينها خالل من البيانات إدارة .٣
 .حذفها أو وتغييرها اختراقها أو بها التالعب يتم ال حتى البيانات وحماية رقابة .٤
عداد المعلومات وتوصيل إنتاج .٥  تجميع واسترجاع عمليات خالل من وذلك الالزمة التقارير وا 

  .وتقريرها المعلومات ونقل
 

 : ةالمحاسبي المعلومات نظم مكونات  2.6
، 2007)الزعانين، يفه معلومات نظام أي عن كثيًرا امكوناته ةالمحاسبي المعلومات نظم تختلف ال

 : (30ص 
 البيانات وقاعدة التشغيل، وحدة مثل والمكونات الموارد من مجموعة يتطلب ملموس مادي نظام

 .   ومتنوعة أخرى لموارد باإلضافة والمعلومات للبيانات واإلخراج اإلدخال ووحدة واإلجراءات
 

 معلومات إلى األولية البيانات تحويل خاللها من يتم التي المادية الوسيلة تمثل: المعالجة وحدة • 
 .المحاسبية الدفاتر في التسجيل أو الحاسب خالل من وذلك القرار واتخاذ لالستخدام، قابلة مفيدة
 أو أقراص على سواء السابق في تخزينها تم التي البيانات كل وتتضمن: البيانات قاعدة • 

 .محاسبية سجالت أو ممغنطة إسطوانات
 من وذلك المحاسبي، المعلومات نظام داخل البيانات معالجة خطوات متابعة تشمل: اإلجراءات • 

 .يدوًيا أو الحاسب عبر إنجازها خالل
خراج إدخال وحدات •  البيانات واسترجاع تخزين في المستخدمة الوسائل وتتضمن :البيانات وا 

 .الحاسب عبر أو يدوًيا التخزين عمليات تمت سواء والمعلومات،
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 : تصميم نظام المحاسبة المحوسب  2.7

عندما ترغب أي شركة في تصميم نظام محاسبي محوسب، ال بد أن تتبع عدة متطلبات مهمة 
 : (2008) قاسم،  يمكن تلخيصها باآلتي

 وجود البنية التحتية المالئمة للبرنامج المنوي استعماله. التأكد من .1
 التأكد من مدى مالءمة البرنامج لطبيعة عمل المنشأة . .2
 تخصيص طاقم محاسبة متمرس وملم بأعمال الشركة، وطاقم مبرمجين. .3
 توفير األجهزة الضرورية لتصميم النظام، وتدريب مشغلي النظام على استعماله. .4
 راء خارجين عند الضرورة.االستعانة بآراء خب .5
يجب على  الشركة وبعد تصميم النظام ترك اآللية اليدوية لفترة من الزمن، والغاية من  .6

 ، واالستمرار بمطابقة اآللية اليدوية مع ذلك فحص النظام المحوسب ومدى نجاعته
آللية المحوسبة، ويمكن التوقف عن اآللية اليدوية عند توفر الدالئل الضرورية على ا

 نجاح اآللية المحوسبة .

 :آثار استخدام الحاسوب على النظام المحاسبي   2.8

إن استخدام الحاسوب في منظمات األعمال له أثر كبير على أنظمة المعلومات المحاسبية التي 
 : (  27، ص 2013) الحسبان،  لخصهاما كتستعملها هذه المنشأة ومن هذه اآلثار 

 سرعة التشغيل . .1
 االستدعاء.سهولة  .2
 االمكانيات الهائلة لتخزين العديد من البيانات في حيز صغير مقارنة بالسجالت اليدوية. .3
 إمكانية توحيد كمية كبيرة من البيانات المخزنة . .4
القدرة العالية والفائقة على معالجة البيانات بكفاءة، حيث يقوم الحاسوب بمعالجة كم هائل من  .5

 ن توقف ولساعات طويلة من الزمن.البيانات كما يستطيع العمل دو 
 المرونة غب إعداد التقارير سواء من ناحية الشكل أو التوقيت . .6
 تحسين وتسهيل التحليالت االضافية للمعلومات وزيادة جودة المعلومات. .7
مكانية تشغيل إجراء حسابات معقدة و  .8  من المعامالت في وقت قصير وبتكلفة أقل. هائلقدر ا 
 الحسابية والتشغيلية نتيجة انخفاض االعتماد على العنصر البشري.انخفاض  األخطاء  .9

 تسهيل عملية اكتشاف األخطاء. .10
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 الفرق األساسي بين النظام المحاسبي اليدوي والمحوسب: 2.9

الفرق األساسي  والجوهري بين النظام المحاسبي اليدوي والمحوسب يكمن في العقلل المنفلذ لوملور، 
يعنلي بلذلك بأنله فلي النظلام اليلدوي يقلوم األنسلان وملن خلالل اسلتخدام عقلله وذكائله الفطلري بتحليللل 

وقد يصيب أو  األمور ومن ثم اتخاذ القرارات وتطبيقها وفقًا للسياسات و اإلجراءات المتعارف عليها
 يخطئ، ويتم تصحيح الخطأ عند اكتشافه . 

ولكن في النظام المحوسب يتم استخدام العقل االلكتروني، والمصلمم بواسلطة اإلنسلان،  وهلذا العقلل 
ينفلللذ األواملللر الموضلللوعة لللله مسلللبقًا ملللن قبلللل اإلنسلللان، وبمعنلللى آخلللر ال يمكلللن أن يخطلللئ، أي ال 

فقلط تنفيلذ آليلة التحليلل المرسلومة لله مسلبقًا وملن ثلم تنفيلذها  يستطيع هذا العقل التحليل بلل يسلتطيع
وفقًا للسياسات و اإلجراءات المرسومة لله مسلبقًا، وال يمكنله تجلاوز أي مخططلات موضلوعة لله ملن 

 .(94، ص2013قاسم، ) قبل اإلنسان

 

 : محوسبةخصائص نظم المعلومات المحاسبية ال  2.10

وكغيرها من النظم، ال بد أن يتوفر فيها مجموعة من  محوسبةإن نظم المعلومات المحاسبية ال
الخصائص والمواصفات، والتي تعتبر مقياس للمفاضلة بين هذه النظم، وذلك على النحو التالي 

 : (66، ص2007)قاعود، 

 

 : السرعة :ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية:(1)

 .سرعة إدخال المعلومات في النظام 
 تعديالت على المدخالت في النظام.سرعة إجراء ال 
 .سرعة إعداد التقارير في النظام 
 . سرعة تقديم الخدمة ووصولها إلى المستخدم النهائي 

 



24 
 

 : الدقة :ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية :(2)

 . ندرة وجود أخطاء وتناقضات في التقرير والمخرجات من النظام 
  من النظام .يمكن االعتماد على البيانات الناتجة 
  معلومات دقيقة. المحوسبيوفر النظام 

 : الكفاءة والفعالية : ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية:(3)

  إلى تخفيض التكلفة. المحوسبيؤدي النظام 
  األعمال المعينة، ويؤديها بإنتاجية  عالية. المحوسبيالئم النظام 
  ات المحددة له.المستخدم األهداف والمتطلب المحوسبيلبي النظام 
  لمستويات اإلدارة التقارير الالزمة. المحوسبيوفر النظام 
  يعمل على تقليص اإلجراءات الروتينية المستخدمة في الشركة. المحوسبالنظام الحالي 
  من تبادل المعلومات بسهولة  المحوسبالبرمجيات المستخدمة تمكن مستخدمي النظام

 ويسر .
  البيانات حسب حاجة المستفيد، من مخططات ورسوم  يعمل على عرض المحوسبالنظام

 بيانية.
  المستخدم يتيح ألكثر من مستفيد االتصال في وقت واحد ) متعدد  المحوسبالنظام

 للمستخدمين( .
  شبكة اتصاالت محوسبة لنقل البيانات و المعلومات . المحوسبيستخدم النظام 
  مات، كافية إلنجاز األعمال المطلوبة شبكة االتصاالت المستخدمة لنقل البيانات والمعلو

 في الوقت المناسب .
  نظم إدارة وتشغيل قواعد البيانات التي يستخدمها النظام، لها قدرة عالية من حيث

 التخزين/استرجاع/حذف/عرض/طباعة.

 : المرونة / ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية:(4)

  تقارير. القدرة على تلبية حاجة مستويات اإلدارة بما يستجد من المحوسبتتوفر في النظام 
  الحصول على كل ما تحتاجه الشركة من بيانات بسهولة. المحوسبيوفر النظام 
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  ال يحتاج إلى فترة طويلة من التدريب، لسهولة التعامل معه . المحوسبالنظام 
  يعمل على توصيل المعلومات بشكل سهل ومبسط. المحوسبالنظام 
 سلللللهولة الجهلللللد الخلللللاص بلللللالتغيير فلللللي وظلللللائف األداء، أو فلللللي البيانلللللات التلللللي تتفلللللق ملللللع 

 لمتطلبات.ا
  يواكب التغيرات التي تحدث. المحوسبالنظام 
  يساند المستخدمين بسهولة. المحوسبالنظام 

 : الموثوقية : ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية:(5)

  بصحتها وسالمتها ويمكن االعتماد المحوسبتتميز البيانات المستخرجة من النظام ،
 عليها.

  تطابق الواقع الفعلي. المحوسبالبيانات الناتجة من النظام 
  معلومات حديثة. المحوسبالمعلومات التي يوفرها النظام 
  يعمل على توفير معلومات متطابقة مع متطلبات متخذ القرار. المحوسبالنظام 

 في النقاط التالية : : المالءمة: يتمثل هذا العامل(6)

  تقديم المعلومة المرغوبة فقط، واستبعاد المعلومات الثانوية. المحوسبيستطيع النظام 
  المستخدم مالئمة لحاجات المنشأة. المحوسبتعتبر نوافذ الواجهة في النظام 
  مالئمة لحاجات المنشأة . المحوسبتعتبر التقارير المستخرجة من النظام 

 ثل هذا العامل في النقاط التالية:: الشمول: ويتم (7)

  يعتبر نظامًا متكاماًل. المحوسبالنظام 
  تعتبر كافية وتغطي جميع جوانب العمل.المحوسبالمعلومات التي يوفرها النظام ، 
  العمل. بيقدم تقارير مختلفة، دورية أو خاصة تغطي كافة جوان المحوسبالنظام 
  المحوسبيوجد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عن كيفية استخدام النظام. 
  دليل اإلجراءات سهل االستخدام، ويتطابق تماما مع آليات العمل في نظام المعلومات

 .المحوسب
 االعتماد على دليل لتعلم كيفية استخدام النظام الحالي. نيمك 
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 العامل في النقاط التالية :: أمن المعلومات والبيانات : ويتمثل هذا (8)

  المحوسبتوفر عنصر السرية في الدخول إلى المعلومات في النظام . 
  المحوسبتوفر عنصر تحديد الصالحيات للمستخدمين في النظام. 
  توفر قواعد للبيانات المستخدمة حاليًا حماية جيدة للبيانات، حيث تتطلب مستويات أمنية

 متعددة.
  استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها. يمكن من المحوسبالنظام 
 .توفر عنصر األمنية في الدخول إلى المعلومات من غير ذوي االختصاص 

 : الصيانة والخدمة :  ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية :(9)

 .توفر عنصر الصيانة وجودة الخدمة، المقدمة من الشركة المنتجة للنظام 
 نة الوقائية، تقوم بها الشركة المنتجة للنظام.يوجد زيارات دورية للصيا 
  المحوسبسرعة تقديم خدمة الصيانة عند طلبها من الشركة المنتجة للنظام . 

 : تكلفة البرامج : ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية:(10)

  المحوسبتوفر عنصر التكلفة االقتصادية في سعر شراء النظام. 
 المحوسبية في تكاليف الصيانة السنوية في النظام توفر عنصر التكلفة االقتصاد. 
 .تتناسب تكلفة البرنامج مع الخدمات المستفادة منه 

 : الرقابة الذاتية : ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية:(11)

 .ال يمكن تعديل المستندات والفواتير بعد طباعتها 
 تعديل المستندات والفواتير، بعد طباعة الكشوفات والتقارير التي تشملها. نال يمك 
 . ال يمكن طباعة أكثر من أصل واحد للفواتير والمستندات 
 .نما يتم إلغائها بقيد عكسي  ال يمكن مسح المستندات والفواتير بعد طباعتها، وا 
 وتكون ملغاة.يتم االحتفاظ بالمستندات والفواتير بعد إلغائها بنفس بياناتها ، 
  صدار رسائل خاصة بهذه األخطاء. المحوسبالنظام  يمكنه اكتشاف األخطاء، وا 
 .تعمل قواعد البيانات المستخدمة حاليًا، على عدم تكرار البيانات المخزنة 
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  معلومات تساعد على التعرف على المشكلة.لتوفر ا المحوسبقواعد البيانات في النظام 

: توفر القدرة واإلمكانيات الالزمة لتلبية حاجات ورغبات المستخدمين : ويتمثل هذا العامل  (12)
 في النقاط التالية:

  المحوسبتوفير القدرة واإلمكانات الالزمة في النظام. 
  نحو تلبية حاجات ورغبات المستخدمين . المحوسبفاعلية النظام 

 : التميز والخصوصية : ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية : (13)

  تتفوق على األنظمة األخرى. المحوسباإلمكانات المتوفرة في النظام 
  إمكانات وقدرات ال تتوفر في أنظمة أخرى  المحوسبيوجد في النظام 
 .القدرة على تلبية حاجات ورغبات المستخدمين، الحالية والمستقبلية 

 واكبة التطورات التكنولوجية : ويتمثل هذا العامل في النقاط التالية :: م (14)

 . توفر عنصر مسايرة التطوير وتلبية حاجة اإلدارة 
  المحوسبتوفر الكفاءة والخبرة لدى شركة البرمجة للنظام. 
  على الذات في إعداد النظام. المحوسباعتماد شركة البرمجة للنظام 

 

 : محوسبةالمعلومات المحاسبية المقومات نظم   2.11

 : (61، ص2007)قاعود، تتمثل مقومات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  فيما يلي 

: وتتألف هذه األجهزة من مجموعة متكاملة من األجهزة المتصلة فيما  أجهزة األنظمة االلكترونية
 بينها، للقيام بالعمليات المحاسبية و المنطقية .

: تمثل البرامج سلسلة من التعليمات، التي يستطيع الحاسوب تفسيرها  واإلرشادات األساسيةالبرامج 
وتنفيذها وترشده إلى تشغيل البيانات، وهي تمثل أوامر مكتوبة بلغة معينة، موجه لوحدة التشغيل 

 المركزية للقيام بتنفيذ عملية معينة، وتدخل هذه األوامر في تصميم البرامج.
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: يجب أن تتوفر ألي نظام تشغيل يعتمد على الحاسوب مجموعة كاملة من  والمستنداتاللوائح 
المستندات واللوائح، التي تعتبر إحدى مكونات الرقابة في النظام، باإلضافة إلى كونها من أهم 

 وسائل االتصال داخل هذا النظام.

دارة الحاسوب مسؤولة عن تشغيل البيانات : تعتبر إدارة الحاسوب الوحدة اإلدارية الاألفراد وا 
واستخراج النتائج المطلوبة، ضمن التفويض العام المعطى لها. وتتطلب أهمية هذه اإلدارة ضرورة 
قرارها،  تنظيمها بشكل مناسب، توضح فيه مراكز السلطة والمسئولية، وأساليب اعتماد األعمال وا 

ولية الملقاة على كل قسم من وتتحدد من خالله وبشكل واضح حدود السلطات الممنوحة، والمسؤ 
 األقسام وكل فرد من األفراد.

ويقصد بها كافة اإلجراءات الرقابية المتبعة، لضمان سالمة التشغيل االلكترونية الضوابط الرقابية: 
جراءات  للبيانات، وتتضمن كال من إجراءات الرقابة اللزمة لضمان صحة البيانات كمدخالت، وا 

جراءات الرقابة على البرامج والملفات، باإلضافة إلى إجراءات الرقابة الخاصة بتقسيم ال عمل، وا 
  الرقابة على الجهاز نفسه.

 

 : ظم المعلومات المحاسبية المحوسبةالمخاطر التي تواجه ن  2.12

 :تصنف مخاطر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة كالتالي

 :  مصدرها حيث من  (1)
 داخلية مخاطر: · 
 ألن وذلك المعلومات لنظم الداخلية للمخاطر الرئيسي المصدر يمثلون المنشآت موظفي أن وبما

 إلى والوصول النظام إلى الدخول صالحيات لديهم ويكون أمناء غير المنشآت موظفي بعض
 بنقاط ومعرفة دراية أكثر أنهم إلى إضافة تعديلها، أو تحريفها أو تدميرها إمكانية ومن البيانات،
 .المنشأة في المطبقة الرقابية الضوابط في والقصور الضعف
 التجهيزات وتصميم إعداد أثناء تحدث أن يمكن التي األخطار بأنها" الداخلية المخاطر وتعرف
 من وذلك المحاسبية المعلومات نظم تنفيذ على ستعمل التي الحاسوب وأجهزة االتصال وقنوات
 تحديد في أو النتائج واستخراج ومعالجتها إدخالها أو البيانات تجميع أو البرمجة عمليات خالل

 .(346 ،ص 2003 وآخرون، جمعة) الصالحيات
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 خارجية مخاطر: · 
 المعلومات قراصنة مثل بالمنشأة مباشرة عالقة لهم ليس الذين المنشأة أشخاص في وتتمثل

 معلومات على الحصول بهدف للنظام واألمنية الرقابية الضوابط اختراق يحاولون الذين والمنافسين
 تحدث قد التي والفيضانات والبراكين الزالزل مثل طبيعية كوارث في تتمثل قد أو المنشأة عن سرية
  .(Abu-Musa,2004 p4) المنشأة في للنظام كلي أو جزئي تدمير

 
 :المتسبب  حيث من  (2)
 البشرية المخاطر:  

 اإلدارة، وغش تالعب أو المحاسبية المعلومات بنظم العاملين عن ناتجة البشرية المخاطر تكون قد
 تلك" بأنها تعريفها يمكن المحاسبية المعلومات بنظم العاملين عن الناتجة البشرية المخاطر فأما

 وأجهزة االتصال وقنوات التجهيزات وتصميم إعداد أثناء في تحدث أن يمكن التي األخطار
 أو االختبار أو البرمجة عمليات خالل من وكذلك المعلومات نظم تنفيذ على ستعمل التي الحاسوب
 أمن تواجه التي المشكالت أغلب البشرية األخطار وتشكل النظام، إلى إدخالها أو البيانات تجميع
 (21، ص2012)عطيوي،  "المنظمات في المحاسبية المعلومات نظم وسالمة

 
 :   (21ص ،2012)عطيوي،  يالتال في المخاطر لهذه والحماية الرقابة إجراءات وتتمثل

 .الحاسوب ألجهزة الوصول أو اآللي الحاسوب غرفة على الدخول على قيود وجود .1
 للمراقبلللللة تخضلللللع مقفللللللة أملللللاكن فلللللي تحريكللللله، يمكلللللن ال بحيلللللث الحاسلللللوب، أجهلللللزة تثبيلللللت .2

 .تشغيلها عدم حاالت في
التيللللللللار  انقطللللللللاع حللللللللاالت فللللللللي الطاقللللللللة لتوليللللللللد االحتياطيللللللللة، للطاقللللللللة مصللللللللدر اسللللللللتخدام .3

 .الكهربائي
 الحاسللوب غرفللة أو للحاسللب، الطرفيللة الوحللدات إلللى الوصللول محللاوالت مراقبللة .4

 .اآللي الحاسوب غرفة خارج توجد التي الحاسوب ومعدات أجهزة أو اآللي،
 مثللل المللادي الوصلول آليللات إبطللال أو إعللداد علللى كافيللة رقابيللة إجللراءات وجلود .5

 .والشارات المفاتيح
 مللللن ومراقبللللة إلشللللراف المللللادي بالوصللللول المتعلقللللة اإلجللللراءات كللللل خضللللوع مللللن التحقللللق  .6

 .مسئول موظف قبل
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 البيئية المخاطر 
 بأعطال المتعلقة والمشاكل واألعاصير والفيضانات والعواصف الزالزل تسببها التي األخطار وهي
 تؤدي األخطار وهذه والتبريد، التكييف نظم تعطل عن الناتجة والمشاكل والحرائق الكهربائي، التيار
 واسترداد اإلصالحات الالزمة، إلجراء نسبياً  طويلة لفترات وتوقفها التجهيزات عمل تعطل إلى

  المحاسبية المعلومات نظم وسالمة أمن على الواضح األثر له مما البيانات وقواعد البرمجيات
 225 )،ص 2011 ،والعواودة الساكني)

 : التالي في المخاطر لهذه والحماية الرقابة إجراءات وتتمثل
 .الحريق طفايات واستخدام توافر .1
 .والمياه مضخات عن بعيدة أماكن في الحاسوب ومعدات أجهزة وضع .2
 .عنها الناجمة األضرار لتجنب والماء، األتربة من واقية أغطية استخدام .3
 .الحاسوب أجهزة عن بعيداً  األدخنة لدفع صغيرة مراوح واستخدام التدخين حظر .4
 .الحاسوب غرفة في تكييف أجهزة وجود .5
 .واالهتزازات الزالزل ضد للرقابة أجهزة استخدام .6

 
 
   العمدية حيث من ( 3)

 متعمدة تصرفات عن ناتجة مخاطر : 
 قيامه أو ذلك، يعلم وهو خاطئة بيانات إدخال مثل متعمداً  الشخص بها يقوم تصرفات في وتتمثل"

 من المخاطر هذه وتعتبر والسرقة، والتالعب الغش بهدف ذلك متعمداً  البيانات بعض بتدمير
 (Abu-Musa,2004 p4.) النظام على جداً  المؤثرة المخاطر
 : التالي في المخاطر لهذه والحماية الرقابة إجراءات وتتمثل
 يجب التي األخالقية بالمسئولية العاملين توعية مع المعلومات، وسرية وحماية لرقابة إجراءات وجود

 .أخرى أطراف تخص معلومات مع التعامل عند مراعاتها
 .السليمة غير الحسابات من التخلص عمليات تنظم إجراءات وجود .1
 .المعلومات نظم حماية في المتخصصين باستشارات االستعانة .2
 .للنظام المتاح الحماية مستوى من للتحقق دورية وغير دورية مراجعة إجراءات تطبيق .3
 .النظام لتشغيل واآلمنة السليمة اإلجراءات على العاملين تدريب .4
 المحاسبية، المعلومات نظم لها يتعرض التي بالمخاطر العاملين لتوعية برامج عقد .5

 لمواجهتها المالئمة والوسائل والضوابط
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 األعطال عن والتقرير للتبليغ المتاحة االتصال قنوات استخدام على العاملين تدريب .6
 .الطارئة األمنية واالختراقات

 .بهم الخاصة المرور كلمات حماية في بدورهم العاملين توعية .7
 

 متعمدة غير تصرفات عن ناتجة مخاطر :  
 لبيانات كإدخالهم الكافية الخبرة وعدم الجهل نتيجة األشخاص بها يقوم تصرفات في وتتمثل"

 هذه وتعتبر" التسجيل عملية في السهو أو إدخالها بطرق معرفتهم عدم بسبب خاطئة بطريقة
  (Abu-Musa,2004 p4) إصالحها إلمكانية وذلك المقصودة المخاطر من ضرراً  أقل المخاطر

 
 

  عنها الناتجة اآلثار حيث من  (4)
   : (25، ص2012)عطيوي، وهي كما يلي 

 مادية أضرار عنها تنتج مخاطر
 تخزين لوسائل تدمير أو الكمبيوتر وأجهزة للنظام أضرار حدوث إلى تؤدي التي المخاطر وهي"

 البشر بسبب تكون قد أو بها لإلنسان عالقة ال طبيعية كوارث سببها يكون قد والتي البيانات
 ."عفوية أو متعمدة بطريقة
 
 ومنطقية فنية مخاطر: · 

مكانية البيانات على تؤثر قد أحداث عن الناتجة المخاطر وهي"  لوشخاص عليها الحصول وا 
 وذلك بمعرفتها لهم مصرح غير ألشخاص سرية بيانات إفشاء أو لها الحاجة عند بذلك لهم المخول

 منها جزء أو البيانات تفسد قد للكمبيوتر فيروسات إدخال أو الكمبيوتر ذاكرة في تعطيل خالل من
 ."للمنشأة التنافسي الموقف على تؤثر قد المخاطر وتلك

 
  النظام بمراحل عالقتها حيث من(  5)

  (Abu-Musa,2004 p5)ويمكن تقسيمها كما يلي 
 المدخالت مخاطر: · 
 أو الصحيح، وبشكلها المناسب الوقت في البيانات تسجيل عدم عند الناتجة المخاطر وهي
 االتصال خطوط خالل بدقة البيانات نقل عدم
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 :وهي أساسية أقسام أربعة إلى المدخالت بأمن المتعلقة المخاطر وتتمثل
 :سليمة غير بيانات خلق  .1
 داخل وضعها يتم صحيحة مستندات بواسطة ولكن حقيقية غير بيانات خلق خالل من ذلك ويتم

 يعملون ال لموظفين وهمية أسماء استخدام ذلك ومثال اكتشافها، يتم أن دون العمليات من مجموعة
دراج بالشركة  فواتير إدخال أو لهم شهرية رواتب وصرف الرواتب كشوف ضمن األسماء تلك وا 
 .الموردين أحد باسم وهمية
 :المدخالت بيانات تحريف أو تعديل  .2
 المسئول قبل من اعتمادها بعد األصلية والمستندات المدخالت في التالعب خالل من ذلك ويتم
 المحرف، لصالح العمليات بعض مبالغ أرقام في تغيير طريق عن وذلك النظام، إلى إدخالها وقبل
 .الفائدة معدالت أو العمالء بعض تغير أو
 :المدخالت بعض حذف  .3

 إما وذلك اآللي، الحاسوب إلى إدخالها قبل البيانات بعض استبعاد أو حذف خالل من ذلك ويحدث
 عن المسئول الموظف قيام ذلك ومثال مقصود، وغير متعمد غير بشكل أو ومقصود متعمد بشكل

 خاص آخر لحساب البنك حساب تفصيالت وتعديالت مذكرات بتدمير المنشأة في المرتبات
 المحرف بالموظف

 :مرة من أكثر البيانات إدخال  .4
 غير أو مقصودة بطريقة إما الحاسوب إلى البيانات إدخال بتكرار الموظف قيام بذلك والمقصود
 أوامر قبل النظام إلى مرة من أكثر المستندات بعض بيانات إدخال خالل من ذلك ويتم مقصودة،

 إعادة أو واألصل الصورة من كل وتقديم األصلية المستندات من إضافية نسخ بعمل إما وذلك الدفع
 .النظام إلى أخرى مرة البيانات إدخال

 
 البيانات تشغيل مخاطر:  

 تلك بتشغيل تقوم التي والبرامج الحاسوب ذاكرة في المخزنة بالبيانات المتعلقة المخاطر بها ويقصد
 التشغيل وبرامج لنظام به المصرح غير االستخدام في البيانات تشغيل مخاطر وتتمثل البيانات
 الموجودة البيانات سرقة أو قانونية غير نسخ عمل أو قانونية غير بطريقة البرامج وتعديل وتحريف

 قيود أي يسجل ال بأن للبرنامج أوامر بإعطاء الموظف قيام ذلك على ومثال اآللي، الحاسوب على
 العملية مبلغ من االستفادة أجل من معين بعميل الخاصة البيع بعمليات تتعلق المالية السجالت في

 .نفسه المحرف لصالح
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 المخرجات مخاطر:  
 تشغيل عملية بعد عليها الحصول يتم التي والتقارير بالمعلومات المتعلقة المخاطر بها ويقصد
 المخرجات من معينة بنود تدمير أو طمس خالل من المخاطر تلك تحدث وقد البيانات، ومعالجة

 عمل أو استخدامها إساءة أو الحاسوب مخرجات سرقة أو صحيحة وغير زائفة مخرجات خلق أو
 على عرضها طريق عن للبيانات به مسموح الغير الكشف أو المخرجات من بها مصرح غير نسخ

 مسموح غير أشخاص بواسطة المعلومات وتوزيع طبع أو الورق على طبعها أو العرض شاشات
 االطالع في الحق لهم ليس أشخاص إلى خطأ والمعلومات المطبوعات تلك توجيه كذلك بذلك، لهم
 األمنية الناحية فيهم تتوافر ال أشخاص إلى الحساسة المستندات تسليم أو المعلومات تلك على

 إلى تسئ أمور في المعلومات تلك استخدام على يؤدي مما منها التخلص أو تمزيقها بغرض
 . بمصالحها وتضر المؤسسة

   
 
 لحد من مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة امتطلبات شروط و  2.13 

( أنه ال بد من توافر الشروط التالية للحد  2011ورد في ) المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، 
 من تلك المخاطر :

: تعد قضية األمن والحماية من أخطر القضايا في التعامل  Securityاألمن والحماية   .1
لشبكة ، إذ يعد تأمين المعلومات المالية من األمور المهمة التي ينبغي أخذها على ا

باالعتبار عند ممارسة الشركة لنشاطاتها ، وذلك بالحرص على تحصين النظام من 
االختراقات غير المصرح بها ، وأن تبذل كل ما من شأنه تأمين الحماية وأن تكون هذه 

 عي للمتطفلين .المعلومات آمنة من الوصول غير الشر 

: وذلك بالتأكد من أن النظام جاهز للعمل عند الحاجة و   Readinessجاهزية النظام  .2
 وفقًا للسياسات الموضوعة .

: وذلك    Integrity  Processingسالمة و تكامل اإلجراءات خالل مرحلة التشغيل   .3
لتأكد من أن إجراءات التشغيل تتم حسب ما هو مخطط وتوفر معلومات دقيقة ومصرح بها 

 وفي الوقت المناسب .

 



34 
 

: وذلك  بالتأكد من أن المعلومات   Online  Privacyالخصوصية على الشبكة   .4
مخرجات النظام وكذلك استخدام  تلك المعلومات يتماشى مع السياسات التي وضعتها إدارة 

 المنشآت لتأمين عنصر الخصوصية للمتعاملين معها من عمالء وموردين وغيرهم 

 : من خالل التأكد من توفر الشروط التي تكفل سرية   Confidentialityالسرية   .5
 المعلومات بما يتماشى مع السياسات اإلدارية المحددة لهذا الغرض .

: بمعنى أن تحرص إدارة الشركة و اإلدارة المالية وغيرهما من   Monitoring  المراقبة  .6
الجهات ذات العالقة بالنظام أن تراقب عملية تطبيق النظام خالل جميع مراحل استخدامه 

ومرورًا بمرحلة تشغيل تلك البيانات وصواًل إلى مرحلة  من مرحلة إدخال البيانات ، بدءاً 
 المخرجات .

           
 
 

 ملخص الفصل  2.14
م تعريف نظم المعلومات المحاسبية، ومفهوم نظ الموضوعات التي تم طرحها في هذا الفصل هي

تصميم التعرف على و المعلومات المحاسبية المحوسبة وأهدافها ومكوناتها والوظائف األساسية لها، 
ومعرفة الفرق بين النظام المحاسبي اليدوي وخصائصها و مقوماتها، نظم المعلومات المحاسبية 

المحوسبة والنظام المحوسب، وكذلك التعرف على المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية 
 والشروط الواجبة للتغلب عليها.

وكيفية التدقيق في ظل التدقيق في ظل النظم المحوسبة وسيتم التطرق في الفصل القادم إلى 
 .التشغيل االلكتروني للبيانات
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 مقدمة 3.1

يعد التدقيق الخارجي من أهم الوسائل التي تستخدمها اإلدارة لغرض التحقق من فاعلية الرقابة 
بالمعلومات المستمرة ) القاضي الداخلية ، وهي إحدى حلقات الرقابة الداخلية فهي التي تمد اإلدارة 

 ( . 102، ص  2008، 

 التطور نتيجة عديدة مخاطر واجهي لمحوسبةا المحاسبية المعلومات نظم ظل في تدقيقال إن
 المعلومات نظم بأنواع تام لمامإ على يكونوا أن المدققين على فرض مما الحاصل التكنولوجي
 الالزمة واألدوات باألساليب يتسلحوا وأن، منها لكل المصاحبة والمخاطرالمحوسبة  المحاسبية
 .عالية وفعالية بكفاءة التدقيق أهداف تتحقق حتى المخاطر تلك وتجنب وتصحيح الكتشاف

 

 التدقيق : ماهية 3.2

التدقيق بأنه الفحص من خالل جميع الوسائل لفحص البيانات المدخلة للنظام  فيمكن تعري
والبيانات الناتجة عنها ، إذ يتم استخدام الدفاتر والوثائق الورقية ومقارنة التقارير النهائية للنظام ، 

 ون مقبواُل  فقط لبعض أنواع األنظمة التي يسهل مقارنةكهذا ويمكن القول بأن هذا الفحص قد ي
 (  2004البيانات فيها وذلك حسب طبيعة عملها ) العتيبي ، 

ويوصف التدقيق بأنه عملية رقابة إدارية تقوم بتقييم مدى فعالية جميع أنواع الرقابة االخرى في 
المنظمة ، إذ نشأ وتطور نتيجة الزدياد حاجة اإلدارة العليا في السعي إلى إشباع أكبر قدر ممكن 

قة في المنظمة التي تقوم بددارتها . فالتدقيق يهدف إلى مساعدة اإلدارة من احتياجات ذوي العال
وفي جميع مسئولياتها ، ألجل اإليفاء بالتزاماتها وكفاءتها ، وذلك من خالل التحليل ، والتقييم ، 

 ( 89، ص  2008واالستشارات والدراسات واالقتراحات ) التميمي ، 

 –عملية منظمة لجمع وتقييم أدلة إثبات بشكل موضوعي وعرف بعضهم التدقيق بأنه " عبارة عن 
تتعلق بتأكيدات خاصة بتصرفات وأحداث اقتصادية ، بهدف توفير تأكيد على وجود تطابق بين 

،  2002تلك التأكيدات والمعايير المقررة وتبليغ تلك النتائج إلى المستخدمين المعنيين ) لطفي ، 
 ( 18ص 
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 يمكن إجمال أهمية التدقيق في بعض األمور التالية :إلى أنه ( 16، ص2013يشير )المطيري، و 

إن تقارير التدقيق مصدرًا مهمًا للمعلومات عن الرقابة الداخلية، ولهذا يقوم المدققون  .1
 الخارجيون بمراجعة التقارير السنوية التي يصدرها التدقيق . 

تكون إسهامًا هامًا في  مراقبة وتحسين إدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية إلى أن .2
وتؤثر هذه المخاطر على  ما يطلق عليه جودة وظيفة التدقيقإدارة الشركات ، وهذا 

أهداف الشركة وقد تكون هذه المخاطر متعلقة بأحداث خارجية و داخلية وظروف قد 
 تؤثر سلبًا على قدرة الشركة ، فقد تنشأ المخاطر أو تتغير بتغير الظروف التالية : 

 التغيرات في بيئة األعمال . - أ

 أنظمة معلومات جديدة أو معدلة . - ب

 إعادة هيكلة الشركة .( النمو السريع ) التقنيات الجديدة  - ت

 إصدارات محاسبية جديدة من هيئات مهنية . - ث

 تحديد مخاطر االستراتيجية التي تواجه الشركات . - ج

 

 : أهداف التدقيق 3.3

يهدف التدقيق إلى مراجعة عناصر القوائم المالية و نظام الرقابة الداخلية وفقا لبرنامج تدقيق يوضع 
(  234، ص  2007( و ) نور ،  214، ص  2000يشير ) دهمش ، و من قبل المدقق، مسبقًا 

 إلى أن هناك العديد من االهداف التي يحققها التدقيق هي :

في إخالء مسؤولياتهم من خالل التقارير المتعلقة   مساعدة جميع المستويات اإلدارية .1
بفحص وتحليل نتائج أعمالهم بشكل واقعي بعيدًا عن التحيز وفي حالة وجود نقاط ضعف 

 أو ثغرات معينة ففي العادة يقدم توصيات لمعالجة وتصحيح هذه األوضاع .

افها عن طريق إضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها ومساعدة المنظمة على تحقيق أهد .2
تقييم وتحسين عمليات أدارة الحظر والرقابة و التوجيه ، وبناء عليه يشمل التدقيق آلية 
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ضبط وتقييم وتحسين كفاءة وفعالية نظام الرقابة ، التقييم والتوجيه ، وتقييم مستوى األداء 
 في تنفيذ المسؤوليات .

اختبار دقة العمليات والبينات التأكد من صحة وسالمة سير األمور المالية في المنظمة و  .3
المالية المثبتة في الدفاتر والسجالت لتقرير مدى مطابقتها للقوانين  و األنظمة والتعليمات 

. 

التأكد من أن القرارات اإلدارية ذات اآلثار المالية تنفذ بدقة ووفقًا للقوانين واألنظمة  .4
 المعمول بها .

ات الهادفة إلى حماية موجودات المنظمة من سوء تدقيق القرارات اإلدارية ومتابعة اإلجراء .5
 االستعمال أو التلف أو الضياع .

التأكد من أن كافة القوانين والـأنظمة و التعليمات و القرارات السارية مرعية التطبيق من  .6
 قبل جميع العاملين في المنظمة .

ابلية االعتماد على تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنظمة وتحديد مدى ق .7
 المعلومات .

مراجعة وسائل حماية األصول ) الممتلكات( والتحقق من وجود هذه األصول وااللتزام  .8
 بالسياسات واإلجراءات الموضوعية .

 الوصول إلى األهداف و الغايات وتحديد مواطن الخطر ومنع واكتشاف الغش و االحتيال  .9

كانت النتائج تنسجم مع األهداف المرجوة وفيما إذا مراجعة العمليات أو البرامج فيما إذا  .10
 كانت العمليات أو البرامج قد تم تنفيذها وكما هو مخطط لها.

ويرى الباحث أن من واجب المدقق أن يقوم بعملية مراجعة انتقادية منظمة للدفاتر والسجالت 
م بتعينه عن نتيجة رأي فني محايد يضمنه في تقريره والذي يقدمه للمساهمين أو من قاواصدار 
 فحصه.
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 :مزايا التدقيق  3.4

 ( إلى أن أهم مزايا التدقيق ما يلي : 2006مطارنة، اليشير ) 

من الممكن أن يحدث من قبل  ياكتشاف األخطاء و التالعب الذفي التدقيق ساهم ي - أ
 الموظفين في الشركة .

 حساباتها مدققة .يمكن للمنشأة أن تحصل على القروض والسلف بسهولة إذا كانت  - ب

 يمكن تحديد ضريبة الدخل على الشركة بسهولة ووضوح عند قيامها بتدقيق حساباتها . - ت

عند بيع الشركة يمكن تحديد ثمن شرائها بسهولة في حالة وجود سجالت وحسابات قد تم  - ث
 تدقيقها .

ا ( في حالة تعرض الشركة لخسائر نتيجة الكوارث الطبيعية ) الحريق ، الفيضانات وغيره - ج
 فدنه يسهل على شركة التأمين تحديد التعويضات عند حسابات تم تدقيقها في الشركة .

التدقيق هو أفضل وسيلة للحكم على مدى التزام الشركة باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت وفقًا  - ح
 للمعايير المحاسبية الدولية والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الشركة .

ن تستفيد من خبرات المدقق الذي يقوم باستمرار بتدقيق الحسابات ويستطيع يمكن للمنشأة أ - خ
تقديم النصح والمشورة فيما يخص الخلل أو مواطن الضعف في النظام المحاسبي أو 

 اإلداري للمنشأة .

 
 عليها المتعارف التدقيق معايير 3.5
 مجموعاتال في عليها المتعارف المراجعة معايير على القانونيين للمحاسبين األمريكي المجمع نص
 (37ص ، 2006 ،وآخرون طواهر) اآلتية

 العامة المعايير : األولى المجموعة
 من كافية درجة على أشخاص أو شخص األخرى اإلجراءات وباقي بالفحص يقوم أن يجب -

 .المراجعة خدمات مجال في و المهني العلمي التأهيل
 .العمل بدجراءات يتعلق ما كل في وتفكيره شخصيته في مستقال يكون أن المراجع على يجب -
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 األخرى الخطوات وباقي بالفحص القيام عند المعقولة المهنية العناية يبذل أن المراجع على يجب -
 .الرأي إبداء تقرير إعداد عند وكذلك

 الميداني العمل معايير :الثانية المجموعة
 على اإلشراف يتم أن ويجب وكافيا مناسبا تخطيطا الميداني العمل خطوات تخطط أن يجب -

 .وفعالة مناسبة بطريقة وجدوا إن المساعدين أعمال
 عليه االعتماد تقرير يمكن حتى واف و مفصل بشكل الداخلية الرقابة نظام تقييم و دراسة يجب -

 .المراجعة اإلجراءات تطبيق عند الالزمة االختبارات نوعية وتحديد
 واالستفسارات الشخصية والمالحظة الفحص طريق عن كافية براهين و أدلة على الحصول يجب -

 لعملية الخاضعة المالية المعلومات على الرأي إلبداء مناسب أساس تكوين بغرض والمصادقات
 .المراجعة

 الرأي إبداء معايير :الثالثة المجموعة
 طبقا وتصويرها إعدادها تم قد المالية القوائم كانت إذا عما الرأي إبداء تقرير ينص أن يجب -

 .عليها المتعارف المحاسبية للمبادئ
 في استخدامها تم والتي عليها المتعارف المبادئ كانت إذا عما الرأي إبداء تقرير ينص أن يجب -

 .السابقة بالفترة الخاصة المالية القوائم وتصوير إعداد
 بها القارئ إعالم يجب التي واإليضاحات المعلومات كافة على تحتوي المالية القوائم أن يفترض -
 .ذلك يخالف ما الرأي إبداء تقرير في يرد لم ما

 في و واحدة، وحدة باعتبارها المالية القوائم في المراجع رأي على التقرير يحتوي أن يجب -
 التي األسباب إلى اإلشارة يجب واحدة كوحدة المالية القوائم على الرأي إبداء يمكن ال التي األحوال

 ابه يقوم التي الخدمة طبيعة و خصائص األحوال، جميع التقرير يوضح أن يجب و ذلك، إلى أدت
 .الخدمة هذه أداء نتيجة عاتقه على تقع التي المسؤولية مدى إلى اإلشارة مع المراجع

 
 

 المعلومات بتكنولوجيا الصلة ذات الدولية التدقيق معايير 3.6
 أصـدر فقـد الماليـة، البيانـات تـدقيق عنـد وتأثيرهـا المعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام فـي التوسـع نتيجـة
 ، 1987 عام منها الدولية التدقيق ممارسة بيانات من العديد الدولي والتأكيد التدقيق معايير مجلس

 فقرات معظم في إليها وأشار عاد انه إال ، 2004 عام بسحبها قام ثم ، 2001عام بتعديلها قام ثم
 ومخـاطر وبيئتهـا المنشـأة فهـم :الموسـوم ، 2008 عـام المعـدل ( 315 ) الـدولي التـدقيق معيـار

 (15ص،2009)جمعة،.فيها الجوهرية األخطار
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 : (25، ص2008)الخزام، الغرير،  يلي ما البيانات هذه أهم ومن
 

 استخدام ظل في اإللكترونية المعلومات نظم بيئة:  ( 1001 )الدولي التدقيق ممارسة بيان اواًل :
 2001 عام إصداره والسابق 2001ويولي في المعدل الصغيرة الحاسبات

 ووحدة ذاكرة مشغل ذات الحاسب أجهزة عن عبارة هي :الصغيرة الحاسبات نظم ماهية  1-
 بالطابعة وتوصيالت مفاتيح ولوحة تخزين ووحدة عرض
 أساسية مهارات إلى إال تحتاج ال ، الحجم صغيرة :الصغيرة الحاسبات نظم خصائص 2- 

 .الجاهزة البرامج على وتعتمد للحاسب
 علما الدولية، التدقيق لمعايير تنفيذهم عند للمدققين عملية مساعدة توفير :البيان من الهدف 3- 
 اتهبيانا كل أو جزء تشغيل في التدقيق محل المؤسسة اعتماد حالة في يستخدم البيان هذا بأن

 .جوهرية إجراءات أو أساسية مبادئ أي البيان هذا يتضمن وال صغيرة، حاسبات على المالية
 :التدقيق وعملية المحاسبية المعلومات نظم على الصغيرة اإللكترونية الحاسبات أثر  4-
 المسئولين على رقابية ضوابط وضع فيجب المحاسبي النظام على المتوقع لألثر بالنسبة أوال

 يجب كما الملفات، في البرامج وتغيير الحاسب تشغيل عن والمسئولين المستندات واعتماد بددخال
 فالبد المراجعة لعملية بالنسبة ثانيا للمخرجات الصحيح والتسليم الملفات على رقابية ضوابط وضع
 .الصغيرة بالحاسبات مرتبطة داخلية ومراجعة رقابية نظم اعتماد من
 

 نظم ظل في اإللكترونية المعلومات نظم بيئة:  ( 1002 )الدولي التدقيق ممارسة بيان ثانيًا :
 رة. المباش اإللكترونية الحاسبات

 إلى الوصول من المستخدم تمكن التي الحاسبات تلك هي :المباشرة الحاسبات نظم ماهية1- 
 . الطرفيات خالل من مباشرة والبرامج البيانات

 
  :المباشرة الحاسبات نظم صائصخ2- 
 والبرامج البيانات على التغييرات أنواع كافة بدجراء تسمح نظم 
 قراءة أو فقط إدخال ) مقيد بشكل بالتغيير تسمح نظم(· 
 :المباشرة الحاسبات لنظم الداخلية الرقابة 3- 
 السر كلمة ضوابط 
 التطبيقات على ضوابط 
 النظام وحماية تطوير على ضوابط 
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 نظم واستخدام اإللكترونية المعلومات نظم بيئة:  ( 1003 )الدولي التدقيق ممارسة بيان ثالثًا :
  البيانات قواعد
 قاعدة مستخدم أن حيث مجمعة، بيانات على المبنية النظم هي :البيانات قواعد نظم ماهية 1-

 قواعد نظم من نوعين هناك بأن علما القاعدة، بيانات لكل ملم يكون أن المهم من ليس البيانات
 .المترابطة البيانات قواعد ونظم المترابطة غير البيانات قواعد نظم هما البيانات

 :يلي ما توافر على التركيز المراجع على يجب:البيانات قواعد بيئة على الداخلية الرقابة 2-
 بحيث الداخلية الرقابة فاعلية على دليل وجودها بأن علما المعلومات، ألمن تحتية بنية 

 مدير بتوفير وذلك البيانات قواعد إدارة وكذلك البيانات إدارة بكيفية الداخليةة الرقاب تتمثل
 .القاعدة وتنظيم إدارة دفبه وذلك البيانات قواعد إلدارة

 عامة رقابية ضوابط. · 
 :الداخلية الرقابة ونظم المحاسبي النظام على البيانات قواعد تأثير 3-
 اعتماد مدى منها عدة عواملل طبقا المحاسبي النظام على البيانات قواعد تأثير حصر يمكن

 وكذلك البيانات قاعدة وهيكل وطبيعة المحاسبية التطبيقات تشغيل في البيانات قاعدة على المؤسسة
 .البيانات قاعدة داخل المتبعة التطبيقات على والضوابط العامة الرقابية الضوابط نوعية

 :هي أخرى بيانات هناك توجد الذكر السابقة الدولية التدقيق لبيانات باإلضافة
  1008اإللكترونية المعلومات لنظم الداخلية والرقابة المخاطر تقيم واعتبارات خصائص.  
 1009 اإللكتروني الحاسب باستخدام المراجعة أساليب.  
 1010 ة.المالي القوائم مراجعة عند بيئية أمور بشأن اعتبارات 
 1013 المالية القوائم مراجعة على التأثير :اإللكترونية التجارة. 

 
 
 

 :(ISA 401) الدولي التدقيق معياررابعًا : 
 المرتبط الرئيسي المعيار هو (اإللكترونية المعلومات نظم بيئة ظل في التدقيق) 401المعيار يتمثل

 (24، ص2008)الخزام، الغرير،  المعلومات بتكنولوجيا
 عملية تنفيذ عند إتباعها يجب التي اإلجراءات توفير إلى المعيار هذا يهدف : المعيار هدف

 .المالية اتهلبيانا اإللكتروني التشغيل ذات المؤسسة على التدقيق
 وذلك بالحاسبات معرفة على المدقق يكون أن يجب :المدقق من المطلوبة والمهارات الكفاءات
 تنفيذ في الحاسب استخدام من متمكن يكون أن يجب كما والفحص، واإلشراف واإلدارة للتخطيط
 .بالحاسبات معرفة له يكون بحيث الخارج من بالخبير المدقق يستعين وقد التدقيق، إجراءات بعض
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 وجود حالة في يتأثر سوف التدقيق محل للمؤسسة الداخلية الرقابة هيكل بأن بالذكر، الجدير ومن
 بين الفصل عدم حال وفي لإلجراءات الواضح المسار غياب حال في وذلك آلي، حاسب أجهزة

 اليدوي التشغيل ظل في تحدث كانت التي الكتابية األخطاء غياب وفي المتعارضة الوظائف
 دون المعامالت تنفيذ أو إدخال إمكانية حال في وأخيرا بالبرمجة، مرتبطة جديدة أخطاء وظهور
 .لتأكيدها مستندات أو وثائق
 :المعيار مبادئ
 :وهي مبادئ تسعة المعيار هذا يتضمن
 عملية على اإللكترونية المعلومات نظم يحدد أن) المراجع (المدقق على يجب :األول المبدأ
 .التدقيق
 اإللكترونية المعلومات بنظم التامة المعرفة لديه تكون أن(المراجع)المدقق على يجب :الثاني المبدأ
 .المنفذ العمل وفحص ومراقبة لتخطيط وذلك
 المعلومات نظم في مهارات ذو بخبير االستعانة إمكانية يحدد أن المدقق على يجب: الثالث المبدأ

 .التدقيق عملية تنفيذ عند اإللكترونية
 مرحلة خالل بالخبير االستعانة عند والمالئمة الكافية التدقيق أدلة على الحصول :الرابع المبدأ

 .التخطيط
 من والتحقق اإللكترونية المعلومات نظم أنشطة عن الكامل الفهم على الحصول :الخامس المبدأ
 .التدقيق عملية في الستخدامها البيانات توافر مدى

 تأثير من والتحقق اإللكترونية المعلومات نظم لبيئة الكاف الفهم على الحصول :السادس المبدأ
 .الرقابة ومخاطر الحتمية للمخاطر المراجع تقييم على البيئة
 لتخفيض وذلك اإللكترونية المعلومات نظم على باالعتماد التدقيق إجراءات تصميم :السابع المبدأ
 .القبول مستوى أدنى إلى التدقيق خطر

 
 التدقيق في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات  3.7

لقد فرضت التطورات السريعة في تكنولوجيا الكمبيوتر وصناعة المعلومات على المدقق تحديات ، 
المتغيرات المحيطة به ، وضرورة االستفادة من من بينها ضرورة تعديل طريقة تفكيره ، ونظرت إلى 

تلك المتغيرات لتطوير ادائه إلى األحسن . وهذا األمر أحدث تغييرًا جوهريًا  في منهجية التدقيق 
 ( 106، ص  2006على النحو التالي : ) الصعيدي ، 
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اإللمام التام بأساسيات  بالتغيير في ثقافة معرفة المدقق ) التأهيل العلمي ( ، إذ يج .1
التشغيل اإللكتروني للبيانات ، وتكنولوجيا صناعة المعلومات ، والدراسة الكاملة بلغات 

 وبرامج ووسائل الكمبيوتر المتطورة .

إعادة النظر في خطة وبرامج التدقيق ، والسيما ان جزءًا كبيرًا من عناصر النظام  .2
 الدفاتر والمستندات والقوائم والتقارير .المحاسبي موجود داخل جهاز الكمبيوتر مثل 

إعادة النظر في طبيعة أدلة اإلثبات ، واالستفادة من الكمبيوتر واساليب بحوث العمليات  .3
 في الحصول على مزيد منها بجانب أو بدياًل عن األدلة التقليدية .

حكم الذاتي إعادة النظر في آلية نظم الضبط الداخلي ، واالستفادة من مدخل المراقبة والت .4
 في تقوية نظم الضبط الداخلي للبيانات والمعلومات .

إعادة النظر في طرق إعداد وعرض تقارير التدقيق بما يتالءم مع التطورات الحديثة في  .5
براز المسائل الجوهرية .  فكر ومنهجية اإلدارة العليا، وتطبيق مبدأ الرقابة باالستثناء وا 

 

 لتشغيل اإللكتروني للبياناتنطاق وكيفية التدقيق في ظل ا 3.8

،  المطيرييركز المدقق في ظل التشغيل اإللكتروني وتحليل المعلومات على النواحي اآلتية : ) 
2013 ) 

التدقيق السابق على المدخالت : ويتمثل ذلك في تدقيق الدورات المستندية ، ومراقبة أو  .1
لكافة شروط الشكلية  متابعة  انسياب البيانات من خالل المستندات ، واستيفائها

والموضوعية المتعارف عليها ، وطبقًا للنظم و اللوائح الداخلية والدليل اإلجراءات ، ومن 
 الوسائل التي تستخدم في هذا المجال :

 . المقارنة بين اإلجمالي والتفاصيل 

 . عداد سجل خاص بها  استخدام اسلوب األرقام المسلسلة في إدخال البيانات وا 

 ات الداخلة من جهة أو شخص مسئول .توثيق البيان 
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 التدقيق على البيانات الداخلة غلى الكمبيوتر : ويركز المدقق على ما يلي : .2

  التأكد من صحة البيانات المقدمة إلى قسم إعداد البيانات بقسم الحاسبات
اإللكترونية من خالل مراجعتها على المستندات ، فمثال إذا كانت األجور سوف 

بمعرفة الكمبيوتر ففي هذه الحالة يجب أن تطابق البيانات الواردة في يتم حسابها 
 كشوف األجور على سجل األجور .

  التأكد من صحة المعلومات والتعليمات المطلوب اتباعها عند القيام بتشغيل
 البيانات ، وهذا يتطلب منه دراسة برامج الكمبيوتر و االطمئنان إلى سالمتها .

 الت واإلضافات في البيانات الداخلة قد أضيفت إلى البرنامج التأكد من أن التعدي
 المخزن في الكمبيوتر بعد موافقة الجهات المخولة بذلك .

التدقيق على برامج الكمبيوتر المستخدمة في تشغيل البيانات وتحليل وعرض المعلومات :  .3
على برنامج جديد ، عندما تدخل البيانات إلى الكمبيوتر فدنه يصعب التعديل فيها إال بناًء 

وال يكون هناك فرصة سانحة للتالعب أو الغش أو حدوث أخطاء ، ويمكن للمدقق التأكد 
من أن البيانات والمعلومات المخزنة داخل الكمبيوتر مطابقة األصل وفي هذه الحالة يركز 

 المدقق على ما يلي :

 . صحة تصميم البرنامج 

 . سالمة أداء الحاسب اإللكتروني 

  األوامر والتعليمات ) أوامر التشغيل ( من المنظور المحاسبي .سالمة 

 . وجود وسائل التحكم الذاتي داخل البرنامج 

 . صحة التعديالت المداخلة على برامج الكمبيوتر 

  يمكن للمدقق اختبار برامج الكمبيوتر التي تستخدمها الشركة عن طريق إدخال
أخرى باستخدام األساليب اليدوية ،  بيانات تجريبية إلى الكمبيوتر وتشغيلها مرة

 ويقارن بين مخرجات الحالتين .
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التدقيق على  المخرجات من المعلومات وطريقة عرضها وتفسيرها : يتركز دور المراجع  .4
 في هذه المرحلة على ما يلي :

  مطابقة المعلومات الواجب أن تكون من ناحية التصميم والواقعية على المخرجات
 الفعلية .

 من أن تفسير المحاسب أو غيره مستندًا إلى أرقام صحيحة واردة في  التأكد
مخرجات الكمبيوتر لتالفي التالعب في تفسير تلك المعلومات ، إذ إن معظم 
المديرين ليسوا خبراء في مجال الكمبيوتر يجب التأكد من التقارير المرفوعة إليهم 

خرجات الكمبيوتر ومن أن تطابق من الناحية الموضوعية المعلومات الزائدة من م
 اقتراحاتهم قد روعيت عند تشغيل البيانات دورة أخرى .

 

 إجراءات التدقيق لألنظمة المحاسبية المحوسبة 3.9

 ( 2009تتمثل إجراءات  التدقيق في حالة التشغيل االلكتروني للبيانات في ما يلي : ) أبو غاية ، 

كد من صحة البيانات الداخلة بمراجعتها على التدقيق حول الحاسب االلكتروني : إذ يتم التأ .1
 المستندات ، وكذلك تدقيق المعلومات الخارجة للتأكد من السالمة والموضوعية .

التدقيق داخل الحاسب االلكتروني : إذ يتم التأكد من صحة التشغيل الداخلي في ضوء  .2
التشغيل االلكتروني  البرنامج المعد ، يتم ذلك عن طريق المقارنة بين التشغيل اليدوي وبين

جراء المقارنة .  للبيانات ، أو تشغيل نفس البيانات باستخدام برنامج كمبيوتر آخر وا 

التدقيق باستخدام الحاسب االلكتروني : إذ يستطيع المدقق استخدام إمكانيات الحاسب  .3
 االلكتروني في تنفيذ بعض عمليات التدقيق منها ما يلي :

  الحسابية .التحقق من صحة العمليات 

 . استخراج األرصدة الشاذة 

  تحليل األرصدة التي تزيد أو تقل عن أرقام محددو إلعطائها مزيدًا من الفحص 
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 فترات  استخدام إمكانيات الحاسب االلكتروني في إعداد القوائم والتقارير المالية على
 قصيرة .

 . تحليل بعض األرصدة المتحركة والبطيئة والساكنة 

  أسلوب التغذية العكسية بالمعلومات .االستفادة من 

 

 مداخل تدقيق النظم المحاسبية اإللكترونية 3.13

 مداخل تدقيق النظم المحاسبية كما يلي : (218-214، ص2012)نظمي والعزب،لخص 

إن مسئولية المحاسب القانوني فيما يختص بخدمات التدقيق تنحصر بدبداء الرأي في سالمة القوائم 
ة تمثيلها لحقيقة المركز المالي ونتيجة أعمال المشروع وكذلك التغييرات في المالية وفي مدى عدال

 مركزه المالي .

إن إبداء الرأي في سالمة وعدالة بيانات القوائم المالية يتطلب من المحاسب القانوني ضرورة 
فحص السجالت والدفاتر والمستندات ، من بين إجراءات أخرى ، للحصول على القدر الكافي من 
األدلة والبراهين حتى يتمكن من الحكم على مدى صحة وتمثيل البيانات المحاسبية لعمليات 

 المشروع وأوجه نشاطه المختلفة .

عداد الدفاتر  إن مسئولية إبداء الرأي ال تتغير أو تتبدل لتغير طريقة تشغيل البيانات المحاسبية وا 
بدتباع معايير التدقيق المتعارف عليها سواء والسجالت ، بمعنى أن المحاسب القانوني ملتزم مهنيًا 

كانت القوائم المالية قد تم تصويرها من بيانات وسجالت كان قد تم إعدادها يدويًا أو آليًا ، أو كان 
 قد تم إعدادها إلكترونيًا ، أي سواء كان النظام المحاسبي يدويًا أو آليًا أو إلكترونيًا .

ألنظمة المحاسبية اإللكترونية قد تتعلق بعدم توافر كل مقومات إن المشكلة الرئيسية عند مراجعة ا
طريق التدقيق . إن مقومات طريقة التدقيق التي سبق أن أشرنا إليها في األنظمة المحاسبية اليدوية 
لى أنها تتكون من المستندات المؤيدة للعمليات ومن قيود اإلثبات في الدفاتر  أو اآللية ، وا 

 وافر بشكل كامل من األنظمة المحاسبية االلكترونية .والسجالت ، قد ال تت
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إن عدم توافر جميع  مقومات طريق التدقيق في األنظمة اإللكترونية كما هي في األنظمة التقليدية 
زالة وتحديد البيانات في  يرجع إلى طبيعة تشغيل العمليات الكترونيًا والتي تقوم على إثبات وا 

 ي ملموس يؤدي حدوث هذه التغيرات .المفالت دون وجود أي دليل ماد

ذلك باإلضافة إلى أنه في بعض النظم المحاسبية االلكترونية المعقدة قد ال تتم طباعة تقارير 
المخرجات على فترات دورية منتظمة حيث تظل كما هي ممثلة على الوسائط ومعبرًا عنها بلغة 

  اآللة .

لكترونية مصممة بطريقة تسمح بتوافر طرف وعلى كل حال فدن غالبية االنظمة المحاسبية اإل
محدد للمراجعة ، كدجراء للرقابة الداخلية ، يساعد اإلدارة والمحاسب القانوني على تتبع مدخالت 

 ومخرجات العمليات المختلفة .

طريق التدقيق في هذه الحالة يختلف بالضرورة عن الشكل التقليدي له في األنظمة اليدوية أو  إن
أنه يقوم هنا على أساس طباعة مخرجات دورات العمليات على فترات دورية مناسبة  اآللية ، حيث

 ، وكذلك على البيانات الممثلة على الوسائط المختلفة .

جراءات مراجعة النظم المحاسبية اإللكترونية تتأثر بطبيعة  وبصفة عامة يمكن القول أن خطوات وا 
يل العمليات الكترونيًا من ناحية ، وكذلك تتأثر مقومات طريق التدقيق التي تتفق مع طبيعة تشغ

 بمدخل عملية التدقيق من ناحية أخرى .

، 2012)نظمي والعزب، يوجد أساسًا مدخالن لمراجعة النظم المحاسبية اإللكترونيةوهذا 
: أولهما يتجاهل وجود الجهاز االلكتروني عند القيام بعملية التدقيق ويعرف باسم ( 218-214ص

التدقيق حول الجهاز اإللكتروني ، وثانيهما يستفيد من وجود الجهاز اإللكتروني عند القيام مدخل 
    بعملية التدقيق ويعرف باسم مدخل التدقيق خالل الجهاز اإللكتروني .
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 التدقيق حول الجهاز اإللكتروني :  3.13.1

طبقًا لهذا المدخل يقوم المحاسب القانوني بدراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية ، وبمراجعة 
عناصر القوائم المالية متبعًا تقريبًا خطوات مشابهة للخطوات المتعارف عليها عند مراجعة األنظمة 

ملية التدقيق ، أي المحاسبية اليدوية بمعنى أنه يتجاهل وجود الجهاز اإللكتروني وال يستخدمه في ع
سواء كانت رقابة آلية أو رقابة وضعية  –أنه ال يختبر إجراءات الرقابة الخاصة بالنظام اإللكترونية 

 وال يحاول االستفادة من الجهاز عند تطبيق إجراء التدقيق . –

 ويتم ذلك بأن يقوم المحاسب القانوني باختبار بعض العمليات من بدايتها إلى نهايتها عن طريق
الحصول على المستندات األصلية لهذه العمليات والقيام بتشغيلها يدويًا من البداية غلى النهاية ثم 
يقوم بمقارنة النتائج التي توصل غليها مع المخرجات التي كان قد تم الوصول إليها بواسطة إدارة 

حول الجهاز  المشروع إلكترونيا ، وذلك كما يتضح من الشكل التوضيحي لخطوات عملية التدقيق
 اإللكتروني .

هذا وحتى يتمكن المحاسب القانوني من القيام بعملية التدقيق حول الجهاز اإللكتروني يجب ان 
تكون جميع المستندات األصلية التي يرى ضرورة الحصول عليها وجميع  تقارير المخرجات في 

 صورة مفصلة ومقروءة له .

 ل الجهاز اإللكتروني إذا توافرت الشروط اآلتية :وبصفة عامة يمكن استخدام مدخل التدقيق حو 

أن يتم االحتفاظ بالمستندات األصلية لمدة كافية ، هذا وبالنسبة للمستندات التي تنشأ داخل  .1
 المشروع يجب أن ال تكون بلغة اآللة .

أن يتم ترتيب وحفظ المستندات بصورة سليمة تمكن المحاسب القانوني من إيجاد  .2
 يرى ضرورة الحصول عليها للقيام بعملية التدقيق .المستندات التي 

أن تكون المخرجات مفصلة بدرجة كافية تمكن المحاسب القانوني من تتبع عملية معينة  .3
 من بدايتها إلى نهايتها .
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وتعليقًا على ما سبق يمكن القول أن خطوات التدقيق في ظل هذا المدخل هي في حقيقتها تطبيقات 
التي يقوم بها المحاسب القانوني للحصول على األدلة والبراهين الالزمة إلبداء لالختبارات األساسية 

 الرأي .

إن هذه االختبارات تقوم على مفهوم مفاده أنه إذا كان المدخالت صحيحة والمخرجات كذلك ، فدن 
 إجراءات الرقابة الخاصة بالبرامج وبالجهاز بالضرورة تكون صحيحة .

وم بعض المحاسبين القانونيين ، كدجراء مكمل ، بفحص كشوف األخطاء هذا وفي الواقع العملي يق
للتأكد من وجود وتطبيق بعض إجراءات الرقابة المحاسبية في البرامج . فعلى سبيل المثال إذا 
اكتشف المحاسب القانوني نتيجة فحص كشوف األخطاء الخاصة بتشغيل نظام األجور ، بأن 

ن عدد ساعات العمل يزيد عن الحد المسموح به ، فدنه يمكنه أن بعض العمليات لم يتم تشغيلها أل
يستنتج بأن رقابة الحدود موجودة وتستخدم فعاًل ، عن اتباع مثل هذا اإلجراء من جانب المحاسب 
القانوني يعتبر في حد ذاته تطبيقًا الختبارات االلتزام حيث أنه تأكد في هذه الحالة من تطبيق 

 و مقرر لها .إجراءات الرقابة كما ه

عدم توافر أحد شروط مدخل التدقيق حول الجهاز اإللكتروني يجعل عملية التدقيق صعبة أن لم  إن
تكن مستحيلة . وفي هذه الحالة يجب على المحاسب القانوني إتباع مدخل التدقيق خالل الجهاز 

ال فيجب  اإللكتروني بشرط أن تتوافر فيه شروط المقدرة و التدريب الالزمة إلتباع هذا المدخل ، وا 
  عليه أن يتنحى عن عملية التدقيق بالكامل .

       

 التدقيق خالل الجهاز اإللكتروني   3.13.2

طبقًا لهذا المدخل يقوم المحاسب القانوني باستخدام الجهاز اإللكتروني عند تطبيق اختبارات االلتزام 
اإللكتروني يقوم على مفاده أنه إذا كانت و االختبارات األساسية ، إن مدخل التدقيق خالل الجهاز 

بيانات المدخالت الصحيحة ، وكانت بيانات المدخالت صحيحة ، وكانت عملية تشغيلها 
 . (218-214، ص2012)نظمي والعزب، صحيحة، فدن المخرجات تكون بالضرورة صحيحة

القانونيين عند إتباع هذا المدخل إن هذا المفهوم يمكن أن يبرر لنا سببية تركيز اهتمام المحاسبين 
   على بيانات المدخالت وعلى عمليات تشغيلها .
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 مسئوليات المدقق اتجاه برامج و أجهزة الحاسوب   3.11

تقع المسئولية النهائية العتماد كافة برامج الحاسوب التي تستخدمها المنشأة في معالجة البيانات 
 لتشغيل االلكتروني للبيانات ( .على رئيس قسم معالجة البيانات ) إدارة ا

أما المدقق فتتمثل مسئوليته في التحقق من وجود إجراءات سليمة العتماد البرامج والتعديل فيها، 
وأن موظفي الحسابات يتبعون هذه االجراءات خالل عمليات معالجة البيانات المحاسبية ، وذلك 

 :( 203، ص2000)جمعة، وفقًا للخطوات التالية 

 من إثبات كافة التعديالت في البرامج على نموذج طلب تعديل البرامج.التأكد  .1

التأكد من حساب تكلفة تعديل البرامج بدقة، وأنه تم اعتماد التعديالت مرتفع التكلفة  .2
 بواسطة لجنة متخصصة.

التأكد من اعتماد كل من معدي البرامج ومستخدمي نظام الحاسوب نموذج مواصفات  .3
 ر بمثابة تصريح بدعداد البرامج أو تعديلها .البرامج ، والتي تعتب

مقارنة التعديالت في البرنامج مع البرنامج الجاري واستخدامها في معالجة البيانات  .4
 الموجودة في مكتبة برامج الحاسوب .

 التأكد من مطابقة مستندات توثيق البرامج مع مستندات إعداد أو تعديل البرامج . .5

تبة الحاسوب، وخاصة المتعلقة بمستندات توثيق مراجعة وظيفة المسئول عن مك .6
 طلبات تعديل البرامج .

لذلك يعد قيام المدقق بهذه الخطوات أو اإلجراءات نوعًا من أنواع الرقابة الوقائية لضمان وسائل 
 رقابة إشرافية مالئمة في هذه المرحلة من مراحل معالجة البيانات المحاسبية إلكترونيًا.

قدم فدن أهم مسئوليات المدقق في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية لى ما تعباإلضافة 
( التي اصدرها مجمع المحاسبين القانونيين 20إلكترونيًا تتمثل في نشره معايير التدقيق رقم )

  Statement  on  Auditing( SAS( والمعرفة باسم )AICPA)  1977األمريكي عام 
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Standards ية المدقق عن تحديد نقاط الضعف في برنامج المراقبة ، والتي تختص بمسئول
 الداخلية ، وكذا مسئوليته عن التقرير عن ذلك إلى اإلدارة وذلك من خالل النص التالي : 

" يجب على المدقق أن يبلغ كل من اإلدارة العليا للمنشأة ومجلس إدارتها  بأي مواطن ضعف 
ات فحص التقارير المالية ، والتي لم يتم معالجتها أو جوهرية في نظم الرقابة الداخلية أثناء عملي

تصحيحها قبل فحصها،  ويفضل أن تتم االتصاالت بين المدقق والمنشأة محل التدقيق في صورة 
ذا اكتفى المدقق بتبليغ المسئولين بالمنشأة  تقرير مكتوب حتى يمكن تفادي احتمال سوء الفهم ، وا 

 بة بملحوظة في أوراق عمل التدقيق " .شفويًا فعليه أن يشير إلى ذلك كتا

ويمكن للمدقق تحليل وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل  استخدام "أسلوب تحليل المخاطر 
والخسائر المحتملة " وعند حدوث خسائر معينة يتم عمل مقارنة بين الفعلي و التقديري  وبالتالي 

ي تكون فيها تكلفة الوسائل أقل من مقدار الخسائر يقترح وسائل الرقابة المناسبة لتلك الحاالت الت
الممكن نفاديها باتباع األساليب الرقابية المقترحة، وبعد انتهاء المدقق من تقدير الخسائر المحتملة 
وتكلفة أساليب الرقابة الوقائية لكل نوع من أنواع المخاطر ، يتم اتخاذ القرار بمدى ضرورة إنشاء 

ل نوع من هذه المخاطر ، وتزيد منافع أساليب رقابة تلك المخاطر التي تقل اساليب رقابة وقائية لك
تكلفة الوقاية ضد حدوثها عن أقل قيمة مقدرة الخسائر المحتملة عنها وتتمثل هذه المخاطر فيما 

 يلي :

 الموظفين ( ،أخطاء الموظفين والمبرمجين )معد البرامج ، مشغل األجهزة ، مستخدم النظام .1

 و البرامج ) البرامج ، الصيانة ، األجهزة ( خلل األجهزة .2

 الغش والتالعب ) اختالس ، مصادرة الملفات ، التجسس ، تعديل البرامج ( . .3

 خلل في خطوط االتصال ) خطوط الكهرباء ( . .4

 خلل في الطاقة الكهربائية ) انقطاع ، ارتفاع ، انخفاض التيار الكهربائي ( . .5

 الحرائق والتخريب المتعمد. .6

 الكوارث الطبيعية ) زالزل ، فيضانات ، البرق ( . .7
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 ولذلك على المدقق أن يحدد ما يلي :

 احتمال حدوث المخاطر )%( . .1

 الحد األدنى واألعلى للخسائر المحتملة ) المقبولة ( . .2

 الحد األدنى واألعلى للخسائر المتوقعة . .3

 التكاليف المقدرة ألساليب الرقابة . .4

 

 أهمية استخدام الحاسوب في تدقيق الحسابات :  3.12

ال يمكن للمدقق أداء مهمته في تدقيق العمليات المحاسبية اإللكترونية دون استخدام الحاسوب ، 
 :( 206، ص2000)جمعة، وذلك لألسباب التالية 

جراءات التدقيق نتيجة التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية .1  التطور المستمر في مهام وا 
. 

توفير الوقت الالزم ألداء عملية التدقيق لما يترتب عن التدقيق من آثار على المركز  .2
 المالي للعديد من المنشآت خاصة في أسواق األوراق المالية .

 لذلك يستطيع المدقق من خالل استخدام الحاسوب القيام بالعمليات التالية :

 ى وحدة العرض المرئي .استخراج البيانات من الملفات مطبوعة أو معروضة عل .1

 التحقق من صحة البيانات الموجودة في الملفات من خالل اختبارات : .2

 . ) االتساق الداخلي ) ترتيب الملفات ترتيبًا تصاعديًا 

 . فحص العمليات الحسابية 

 . ) المطابقة أو المقارنة ) بين حقول الملفات أو الرموز لسجل ما 
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 . حساب المجاميع الجزئية أو الكلية 

  . ) فحص السجالت والبحث عن التناقضات ) الحاالت غير العادية 

 

تبويب محتويات الملف في مجموعات ) اختصار الملفات ( على أساس قيمة الحساب أو  .3
 تاريخ االستحقاق ... وهكذا .

% 100المعاينة اإلحصائية : نظرًا ألن المدقق ال يمكنه تدقيق العمليات المحاسبية بنسبة  .4
إلى أسلوب المعاينة اإلحصائية أي أخذ العينة من الحسابات إما عشوائيًا أو فدنه يلجأ 

عينة منتظمة ) كأن يختار السجل األول من كل عشرة حسابات ( أو عينة اختبارية أو 
عينة استكشافية وذلك الستكشاف أخطاء أو عدم وجود أخطاء مثل : وجود فاتورة شراء 

 وهمية أو سجل مرتبات وهمي .

 المصادقات وتعدد المصادقات حسب العملية التي يقوم بها المدقق وهي :إعداد  .5

  التدقيق بالمصادقة : ويعني المصادقة على صحة أرصدة حسابات العمالء
المخزنة على شريط الملف الرئيسي لحسابات العمالء ، وذلك إذا كان الهدف 

 ت أو معاينة القيمةقدير للمتغيرايتضمن قيم مالية ويطلق على هذا النوع معاينة الت

  تدقيق المصادقات للصفات : ويعني المصادقة على سالمة تسجيل استالم
 المشتريات في سجالت المخزون ويطلق على هذا النوع معاينة التقدير للصفات .

  المصادقة االيجابية: والتي تتضمن إرسال خطابات للعمالء للتأكد من صحة
 الرصيد .

 ضمن إرسال خطابات للعمالء لطلب اعتماد أرصدتهم المصادقة السلبية : والتي تت
 والرد على استفسارات المدقق في حالة وجود اختالفات .

  المصادقة المالية : أي التحقق المادي من أرصدة المخزون بالتوجه إلى
 المستودعات والجرد الفعلي .
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 برامج التدقيق العامة   3.12.1

قادرة على أداء بعض عمليات التشغيل الجاهزة البرامج ال من برامج التدقيق العامة هي مجموعة
 التي تفيد المحاسبين القانونيين في تنفيذ خطوات مراجعة األنظمة المحاسبية اإللكترونية .

من ومما هو جدير بالذكر أن هذه البرامج قد تم تطويرها وشاع استخدامها في السنوات األخيرة 
، ونظرًا لتعاظم الفوائد الناتجة عن تطبيقاتها فقد أصبحت إحدى األدوات الرئيسية  القرن العشرين

التي يعتمد عليها المحاسبون القانونيون  ألداء العديد من اختبارات عملية التدقيق في األنظمة 
 .(222، ص2012)نظمي، العزب، المحاسبية اإللكترونية 

قانوني في أن يتعامل بفاعلية مع كميا متنوعة وضخمة إن برامج التدقيق العامة تساعد المحاسب ال
من بيانات ملفات العميل للتحقق من صحة ودقة بيانات هذه الملفات ، كما أنها تقلل من درجة 
اعتماده على مساعدة العاملين في إدارة الحاسب اإللكتروني عند تطبيق االختبارات المختلفة ، 

قي الطرق بوفورتها االقتصادية وقدرتها على تحسين نوعية وذلك وباإلضافة إلى أنها تتميز عن با
 خطوات عملية التدقيق.

هذا وتختلف استخدامات برامج التدقيق العامة تبعًا لظروف كل ارتباط ، وتبعُا لنوعية البرامج 
 .الجاهزة  التي يتم استخدامها

  

 .الخارجي التدقيق فاعلية مفهوم 3.13

 العمليات جميع أن من دكالتأ حيث من ، الخارجي التدقيق أهداف تحقيق في الفاعلية هذه تتمثل

 البيانات وبأن عامًا، قبوالً  المقبولة المحاسبية والمبادئ للقواعد وفقاً  تسجيلها تم المالية المحاسبية

 هذه تمثيل بعدالة يشهد المدقق تقرير وبأن بالدفاتر، الواردة للبيانات مطابقة المنشورة المالية
 معايير إلى استناداً  معين، تاريخ في المالي زكوالمر  معينة، فترة عن األعمال لنتائج البيانات
 هذه خلو مدى عن التقرير يعبر وبأن المالئمة، الكافية التدقيق وأدلة المهني السلوك وقواعد التدقيق
 تعدها التي المالية البيانات في خطأ رأي إعطاء وعدم المادية، والتحريفات األخطاء من البيانات
 (27، ص2008رة، ف)الجعا .اإلدارة
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 :التالية بالعناصر صلة على الخارجي التدقيق فاعلية و

 .التدقيق أعمال على الجودة رقابة .1
 .المدقق استقاللية .2
 .المدقق أتعاب .3
 .المدقق مؤهالت .4
 .المدقق استمرارية .5

 
 المهارة و الكفاءة 3.14
 األخذ للبيانات االلكتروني التشغيل ظل في بالتدقيق قيامه عند الخارجي المدقق على ينبغي

  التالية الكفاءات المدقق لدى يكون بأن أوصى الذي األمريكي القانونيين المحاسبين مجمع بتوصية
  ( :57، ص2013)يعقوب، 

 
 مكانيا ووظائفها ااتهمكون و الكمبيوتر بنظم أساسية معرفة  .التشغيلية اتهوا 
 على للتعرف وتحليلها نسبيا، المتطورة النظم تدفق خرائط وعمل تصميم على المقدرة 

 .النظام ضعف أو قوة مواطن
 بسيطة برامج بكتابة للمراجع تسمح البرمجة بلغات عامة خبرة. 
 الكمبيوتر باستخدام المراجعة بأساليب اإللمام. 

 
 أن يجب بل مهندسا، أو للبرامج معدا أو للنظام محلال يكون أن الخارجي المدقق على ينبغي وال

 .االلكتروني التشغيل بنظام واإللمام للفهم الكافية الخبرة المهارة لديه تتوفر
 هذه لمثل الحائزين المهنيين أحدب سيستعين المدقق فان متخصصة، مهارات إلى الحاجة حالة وفي

 .المهارات
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 ملخص الفصل 3.15

ة وكذلك تعرفنا على معايير التدقيق الدوليماهية التدقيق وأهدافه ومزاياه، تناولنا في هذا الفصل 
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والتدقيق في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات، واجراءات التدقيق 

و مسئوليات المدقق اتجاه برامج و  لألنظمة المحاسبية المحوسبة، ومداخل تدقيق النظم المحوسبة، 
 الحاسوب في عملية التدقيق.أجهزة الحاسوب، وأهمية استخدام 

 
منهجية و مجتمع و أداة الدراسة، وكذلك خطوات إلى  ينالقادم ينوسيتم التطرق في الفصل

وأخيرا االستبانة وصدق االستبانة وثباتها، و األساليب االحصائية المستخدمة في تحليل االستبانة، 
 تحليل البيانات و اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الرابع

 

 الطريقة واإلجراءات

 

 

o 4.1 المقدمة 
o 4.2  منهج الدراسة 
o 4.3 مجتمع الدراسة 
o 4.4 أداة الدراسة 
o 4.5 خطوات بناء االستبانة 
o 4.6 صدق االستبانة 
o 4.7 ثبات االستبانة 
o 4.8  اإلحصائية المستخدمةاألساليب 
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 :مقدمةال 4.1
جراءاتها محورا رئيستعتبر منهجي ا يتت  متخ خهلتن انجتاج الجانتب التطبيقتل متخ الدراستة  و تخ ة الدراسة وا 

طريقهتتا يتتت  الحصتتوا  يتتا البيانتتات المطيوبتتة إلجتتراء التحييتتا اإلحصتتائل ليتوصتتا  لتتا النتتتائج التتتل يتتت  
تفستتير ا  تتل أتتوء أدبيتتات الدراستتة المتعيقتتة بموأتتول الدراستتة  وبالتتتالل تحقتتق األ تتدا  التتتل تستتعا  لتتا 

 تحقيقها. 
ومجتمع الدراسة  وكتذلك أداة الدراستة المستتخدمة  متبعنهج الليمتناوا  ذا الفصا وصفا ذلك وبناء  يا 
وينتهتل الفصتا بالمعالجتات اإلحصتائية     ومدى صتدهها وثباتهتاوكيفية بنائها وتطوير ا  داد ا وطريقة 

 .ييل وص  لهذه اإلجراءات او يم  واستخهص النتائجلبيانات التل استخدمت  ل تحييا ا
 

 :اسةر منهج الد 4.2
 وص  خهلن مخ حاواي الذي التحيييل الوصفل المنهج ستخدا ت  ا الدراسة أ دا  تحقيق أجا مخ

 التل والعمييات حولها تطرح التل واآلراء مكوناتها بيخ العههةو  بياناتها  وتحييا الدراسة  موأول الظا رة

 .تحدثها التل واآلثار تتأمنها

"المنهج الذي يسعا لوص  الظوا ر أو  بأنن التحيييل الوصفل المنهج (2006 الحمدانل) يعر و 
الرا نة  هو أحد أشكاا التحييا والتفسير المنظ  لوص  ظا رة أو مشكية  ويقد   أواألحداث المعاصرة  

ندرسها  اسة والظوا ر التلر وتتطيب معر ة المشاركيخ  ل الد بيانات  خ خصائص معينة  ل الواهع 
  .التل نستعميها لجمع البيانات" واألوهات

 
 م مصدرين أساسين للمعلومات:ااستخدتم وقد 

مصتتادر البيانتتات الثانويتتة والتتتل  ا لتت ليدراستتةمعالجتتة اإلطتتار النظتتري  تتت : حيتتث المصااادر النانويااة .1
تتمثا  ل الكتتب والمراجتع العربيتة واألجنبيتة ذات العههتة  والتدوريات والمقتاالت والتقتارير  واألبحتاث 

 سة  والبحث والمطالعة  ل مواهع اإلنترنت المختيفة.الدراوالدراسات السابقة التل تناولت موأول 

البيانتتات األوليتتة متتخ ختتها  تجمعتتيتتة لموأتتول الدراستتة وانتتب التحييي: لمعالجتتة الجالمصااادر الوليااة .2
 ليدراسة  صممت خصيصاً لهذا الغرض. كأداة رئيسة االستبانة
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  : مجتمع الدراسة 4.3

 يتتتا مشتتتكية الدراستتتة ظتتتا رة التتتتل يدرستتتها الباحتتتث  وبنتتتاء يعتتتر  بأنتتتن جميتتتع مفتتتردات المجتمتتتع الدراستتتة 
متتتتدهقل الحستتتتابات  تتتتل مكاتتتتتب تتتتتدهيق الحستتتتابات  تتتتل وأ تتتتدا ها  تتتتاخ المجتمتتتتع المستتتتتهد  يتكتتتتوخ متتتتخ 

  بنتتاء  يتا كشت  متخ نقابتة المحاستبية والمتتدهقيخ  101 والبتال   تدد   المحا ظتات الجنوبيتة ف  يستطيخ
  .الفيسطينية

 يا كا ة أ راد مجتمع  االستبانةوهد ها  الباحث باستخدا  طريقة الحصر الشاما  حيث ت  توجيع 
  %.90.1استبانة بنسبة  91وهد ت  استرداد  101الدراسة والبال   دد   

 
 :أداة الدراسة 4.4

 كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي " فينظم المعلومات المحاسبية  دور " حوا استبانةت    داد 

 سة من قسمين رئيسين:الدرا استبانةتتكون 
العمر  المؤ ا العيمل  التخصص ) المستجيب خ  المعيومات الشخصيةو و  بارة  خ القسم الول: 

العيمل  الشهادات المهنية  المسما الوظيفل   دد سنوات الخبرة العميية  ل مجاولة مهنة التدهيق   دد 
الدورات التل حصا  ييها المستجيب  ل مجاا التدهيق خها الثهث سنوات الماأية   دد الدورات 

 .(لتل حصا  ييها المستجيب  ل مجاا تكنولوجيا المعيومات خها الثهث سنواتا
 

 

  قرة  موجل  يا مجاليخ : 40  ويتكوخ مخ مجاالت الدراسةو و  بارة  خ  القسم الناني:
نظم المعلومات ( لα ≤ 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى ): المجال الول

 (  قرة.25  ويتكوخ مخ )كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فيالمحاسبية المحوسبة 
( لمخاطر استخدام نظم α ≤ 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى ): المجال الناني

 (  قرة.15  ويتكوخ مخ )المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي
الخماسل لقياس استجابات المبحوثيخ لفقرات االستبياخ حسب جدوا ت  استخدا  مقياس ليكرت وهد  
(1:) 

 

 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت1جدول )
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة  هييية هييية جداً  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة
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% 20" وبذلك يكوخ الوجخ النسبل  ل  ذه الحالة  و هييية جداً ( لهستجابة " 1اختار الباحث الدرجة )
 و و يتناسب مع  ذه االستجابة.

 
 صدق االستبيان: 4.5

  كما يقصد بالصدق (2010" )الجرجاوي لقياسن ما وأع ستبياخقيس االيأخ  "يعنل  االستبانةصدق  
 قراتها ومفرداتها شموا االستقصاء لكا العناصر التل يجب أخ تدخا  ل التحييا مخ ناحية  ووأوح "

التأكد مخ  وهد ت  (.2001 وآخروخ ) بيدات "مخ ناحية ثانية  بحيث تكوخ مفهومة لكا مخ يستخدمها
 بطريقتيخ: االستبانةصدق 

 :الصدق الظاهري -1

 أو الظا رة مجاا  ل المتخصصيخ المحكميخ مخ  دًدا الباحث يختار أخ  ويقصد بصدق المحكميخ "

( حيث ت   رض االستبانة  يا مجمو ة مخ المحكميخ 2010" )الجرجاوي الدراسة موأول المشكية
(  وهد 2وأسماء المحكميخ بالميحق ره  )  المحاسبة والتدهيق واإلحصاءمتخصصيخ  ل   5تألفت مخ 

استجاب الباحث آلراء المحكميخ وها  بإجراء ما ييج  مخ حذ  وتعديا  ل أوء المقترحات المقدمة  
 (.1انظر الميحق ره  ) -اخ  ل صورتن النهائية وبذلك خرج االستبي

 
 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

مع المجاا الذي تنتمل  لية  ذه  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخيل مدى اتساق كا  قرة مخ  قرات 
وذلك مخ خها حساب معامهت االرتباط بيخ  لهستبانةالفقرة  وهد ها  الباحث بحساب االتساق الداخيل 

 والدرجة الكيية ليمجاا نفسن. االستبانةكا  قرة مخ  قرات مجاالت 
 

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند "  مجاااالرتباط بيخ كا  قرة مخ  قرات  ( معاما2جدوا )يوأح 
" والدرجة ا يية التدهيق الخارجل ( لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل كفاءة و α ≤ 0.05مستوى )

وبذلك يعتبر  α ≤0.05 معنوية  مستوى  والذي يبيخ أخ معامهت االرتباط المبينة دالة  ند الكيية ليمجاا
 وأع لقياسن.صادها لما المجاا 
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 (2جدول )
 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى )" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

≥ α والدرجة الكلية " ( لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي
 للمجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس

بي
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 ر ع  ل مهمًا وكبيرا نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  دوراً   الستخدا   خ  .1
 الحسابات تدهيق مهنة مستوى

.655 *0.000 

 ميية  وخدمة تطوير  ل نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  استخدا  يسا    .2
 الحسابات تدهيق

.491 *0.000 

و ا يية  كفاءة نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل جيادة  استخدا  يسا د  .3
 المدهق

.606 *0.000 

استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات  خ   .4
 يسا د  يا  نجاج األ ماا بسر ة أكبر

.561 *0.000 

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات   .5
 يحقق دهة أكبر  ل العما

.580 *0.000 

المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات  خ استخدا  نظ  المعيومات   .6
 يخفض مخ تكالي  تيك العمييات

.708 *0.000 

7.  
 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 

يعما  يا تحسيخ كفاءة و  ا يية اإلجراءات الرهابية  يا البرامج والميفات 
 ة موأع التدهيقااللكترونية المستخدمة بالمنشأ

.573 *0.000 

8.  
 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 

 يسا د  ل   داد البرنامج الجمنل الهج  ليتدهيق بشكا أ أا 
.606 *0.000 

 0.000* 603. خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات   .9
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 المها   يا موظفل  ريق التدهيق بشكا أكبريسا د  ل توجيع 

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات   .10
 يحقق الفا يية  ل  ميية التدهيق.

.533 *0.000 

يعتبر  نشاء برامج محاسبية محوسبة  تواكب تغير وتعقد بيئة التدهيق أمرًا   .11
 أروريَا.

.507 *0.000 

12.  
يسا د استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات التدهيق  ل 

  نجاج العمييات الحسابية والكتابية بشكا أ أا
.543 *0.000 

13.  
 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 

ليمنشأة مع النسب المالية يسا د المدهق  يا مقارنة النسب المالية الفعيية 
 المماثية المقدرة بشكا أدق

.609 *0.000 

14.  
 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 
 يسا د  ل االطهل  يا أوراق  ما التدهيق الخاصة بالسنوات السابقة بسهولة

.601 *0.000 

15.  
المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات  اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية 

يسا د المدهق  يا مراجعة كا ة الحسابات والقوائ  المالية ليشركة ليسنة الحالية 
 والسنوات السابقة بسهولة

.652 *0.000 

16.  
اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 

المالية السنوية ليمنشآت المنا سة  ل  يسا د المدهق  ل االطهل  يا التقارير
 الصنا ة بسهولة

.466 *0.000 

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات   .17
                                                                                                                             يسا د المدهق  يا تدهيق بيانات و حسابات العميا المحوسبة                                                                       

.589 *0.000 

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات   .18
 يسا د  يا تدهيق ارصدة الحسابات المختيفة بشكا أدق

.546 *0.000 

19.  
 ل  مييات تدهيق الحسابات اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  

يسا د المدهق  ل   داد أوراق العما ورسائا االرتباط والمصادهات بشكا 
 أ أا

.570 *0.000 

20.  
اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 

 يسا د المدهق  ل   داد الخرائط االنسيابية و التدهيقية  بشكا أ أا 
.398 *0.000 
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21.  
اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 
يسا د المدهق  ل تيخيص نتائج التدهيق مخ أجا مراجعتها مع  ريق التدهيق أو 

  دارة المنشأة
.512 *0.000 

22.  
اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل  مييات تدهيق الحسابات 

 العمييات الحسابية والكتابية بشكا ا أا يسا د  ل انجاج
.587 *0.000 

23.  
اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل تدهيق الحسابات يسا د 

 المدهق  ل انجاج برنامج التدهيق بوهت اهصر
.596 *0.000 

24.  
استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة يسا د  يا اكتساب جبائخ جدد 

 التدهيقلمكتب 
.343 *0.000 

25.  
يسا د استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل  ميية التدهيق  يا 

 تخفيض ارتكاب األخطاء
.541 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط داا  حصائيًا  ند  *
 
 

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند "  مجاااالرتباط بيخ كا  قرة مخ  قرات  ( معاما3جدوا )يوأح 
( لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  يا كفاءة و ا يية التدهيق α ≤ 0.05مستوى )
 معنوية  مستوى  والذي يبيخ أخ معامهت االرتباط المبينة دالة  ند " والدرجة الكيية ليمجاا الخارجل

0.05≥ α  وأع لقياسن. صادها لماوبذلك يعتبر المجاا 
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 (3جدول )
يوجااااد دور مهاااام ذو داللااااة إحصااااائية عنااااد " مجااااال االرتباااااط بااااين كاااال فقاااارة ماااان فقاااارات  معاماااال

( لمخاااااطر اسااااتخدام نظاااام المعلومااااات المحاساااابية المحوساااابة علااااى كفاااااءة α ≤ 0.05مسااااتوى )
 والدرجة الكلية للمجال"  وفاعلية التدقيق الخارجي

مل  الفقرة م
معا

ون
رس

بي
 

باط
الرت
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ة ) 
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الحت

ة ا
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S
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 كفاءة و  ا يية  يا الحاسوب الموظفيخ مستخدمل كفاءة أع  مخاطر تؤثر  .1
 المدهق الخارجل  ما

.612 *0.000 

كفاءة   يا العامييخ هبا مخ غير سييمة لبيانات المتعمد اإلدخاا مخاطر تؤثر  .2
 الخارجل  ما المدهق و  ا يية

.575 *0.000 

كفاءة و   يا العامييخ هبا مخ سييمة لبيانات المتعمد التدمير مخاطر تؤثر  .3
 .الخارجل  ما المدهق  ا يية

.598 *0.000 

 الخبرة نقص بسبب بطريقة خاطئة ليحاسب أوامر  صدار مخاطر تؤثر  .4
 الخارجل المدهق  ما  يا كفاءة و  ا يية والتدريب

.665 *0.000 

 وأجهجة المركجي لغر ة الحاسوب بن المصرح غير الوصوا مخاطر تؤثر  .5
 الخارجل المدهق  ما كفاءة و  ا يية  يا هبا العامييخ مخ الحاسوب

.538 *0.000 

 أطرا  هبا مخ لينظا  ليبيانات أو بن المصرح غير الوصوا مخاطر تؤثر  .6
 الخارجل المدهق  ما كفاءة و  ا يية  يا )خارجية )هراصنة الحاسوب

.612 *0.000 

7.  
 األهراص أو البرامج بأرورة  حص الموظفيخ لدى الكا ل الو ل  د  يؤثر

 ما  كفاءة و  ا يية  يا الكمبيوتر أجهجة  لا  دخالها الجديدة  ند الممغنطة
 الخارجل المدهق

.586 *0.000 

8.  
المحاسبية   المعيومات بنظ  بالمعر ة الكا ية الخارجل المدهق هدرات تتأثر

 المعيومات تكنولوجيا بمخاطر اإللكترونية
.641 *0.000 

 0.000* 621.بمخاطر  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل والعميية العيمية الخبرة تتأثر  .9
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 المعيومات تكنولوجيا
 0.000* 626. تكنولوجيا المعيومات التدهيق بمخاطر لعميية المعتمدة التدهيق برامج تتأثر  .10

11.  
 تكنولوجيا بمخاطر مهمة التدهيق تنفيذ  ل المبذولة المهنية العناية تتأثر

 المعيومات
.683 *0.000 

 0.000* 563. المعيومات تكنولوجيا التدهيق بمخاطر مهنة بأخههيات المدهق التجا  يتأثر  .12

 كفاءة و ا يية  يا مخ الحسابات معينة بنود تدمير أو  خفاء أو طمس يؤثر  .13
 الخارجل المدهق  ما

.494 *0.000 

 األمنية الناحية  يه  ال  توا ر أشخاص  لا الحساسة المستندات يؤثر تسيي   .14
 الخارجل المدهق  ما كفاءة و ا يية منها   يا التخيص تمجيقها أو بغرض

.646 *0.000 

15.  
 كإجراءات( الداخيية الرهابة كفاءة  جراءات  د   خ الناتجة المخاطر تؤثر

 المدهق  ما جودة  يا )الخ ..... الصهحيات وتحديد الوظائ  الفصا بيخ
 الخارجل

.664 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط داا  حصائيًا  ند  *
 
 

 Structure Validity البنائينانيا: الصدق 
يعتبر الصدق البنائل أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األ دا  التل تريد األداة 

 .االستبانةارتباط كا مجاا مخ مجاالت الدراسة بالدرجة الكيية لفقرات  ىالوصوا  ليها  ويبيخ مد
 

 مستوى ند دالة  حصائيًا  االستبانة( أخ جميع معامهت االرتباط  ل جميع مجاالت 4يبيخ جدوا )
 لقياسن. تصادهن لما وأع االستبانةعتبر جميع مجاالت توبذلك  α ≤0.05 معنوية 
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 (4جدول )
 لالستبانةوالدرجة الكلية  االستبانةدرجة كل مجال من مجاالت  االرتباط بينمعامل 

 بيرسونمعامل  المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

( لنظ  α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  لالمعيومات المحاسبية المحوسبة 

.896 *0.000 

( لمخاطر α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  يا كفاءة و ا يية التدهيق 

 .الخارجل

.778 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط داا  حصائيًا  ند * 
  

  :Reliability االستبانةنبات  4.7

  ويقصد  متتالية مرات  دة تطبيقن أ يد  ذا النتائج نفساالستبياخ  يعطل أخ و  االستبانةيقصد بثبات 
أو ما  ل درجة اتساهن    لا أي درجة يعطل المقياس هراءات متقاربة  ند كا مرة يستخد   يها أيأا بن

 .(97 :2010)الجرجاوي ت مختيفة تمراريتن  ند تكرار استخدامن  ل أوهاواسوانسجامن 

 Cronbach's Alpha الدراسة مخ خها معاما ألفا كرونباخ  استبانةوهد تحقق الباحث مخ ثبات 

Coefficient( 5  وكانت النتائج كما  ل مبينة  ل جدوا.) 
 
 

 (5جدول )
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس نبات 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

( α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
كفاءة و ا يية التدهيق   للنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة 

 .الخارجل

25 0.907 0.952 
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( α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  يا كفاءة 

 .التدهيق الخارجلو ا يية 

15 0.878 0.937 

 0.956 0.914 40 معا جميع المجاالت

 = الجذر التربيعل الموجب لمعاما ألفا كرونباخ الصدق الذاتل*
 

لجميتتع  بيغتتت( أخ هيمتتة معامتتا ألفتتا كرونبتتاخ مرتفعتتة حيتتث 5واأتتح متتخ النتتتائج الموأتتحة  تتل جتتدوا )
 االستتتتبانةلجميتتتع  قتتترات  بيغتتتت حيتتتثمرتفعتتتة  التتتذاتلالصتتتدق (. وكتتتذلك هيمتتتة 0.914) االستتتتبانة قتتترات 

 .وداا  حصائيا مرتفع الثبات( و ذا يعنا أخ 0.956)
 
كتوخ الباحتث هتد تأكتد متخ صتدق وي (.1الميحق ) ل صورتها النهائية كما  ل  ل  االستبانةتكوخ بذلك و 

وصتتهحيتها لتحييتتا النتتتائج واإلجابتتة  االستتتبانةالدراستتة ممتتا يجعيتتن  يتتا ثقتتة تامتتة بصتتحة  استتتبانةوثبتتات 
  يا أسئية الدراسة واختبار  رأياتها.

 
 المستخدمة: الساليب اإلحصائية 4.8
 Statistical Package for theمتخ ختها برنتامج التحييتا اإلحصتائل  االستتبانةتفريت  وتحييتا تت  

Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
الختبتار متا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test ستمرنو  - اختبتار كولمجتورو  ت  استتخدا 

 (.6 ل جدوا )  وكانت النتائج كما  ل مبينة  ذا كانت البيانات تتبع التوجيع الطبيعل مخ  دمن
 (6جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  االختبارقيمة  المجال
(Sig.) 

( لنظ  المعيومات α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  لالمحاسبية المحوسبة 

0.561 0.911 

 0.607 0.762( لمخاطر استخدا  α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
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 .المحوسبة  يا كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل نظ  المعيومات المحاسبية

 0.618 0.756 معا االستبانةجميع مجاالت 

 0.05 مستوى الداللة مخ  أكبر (.Sig)( أخ القيمة االحتمالية 6واأح مخ النتائج الموأحة  ل جدوا )
تت  استتخدا  االختبتارات المعيميتة  حيتثيتبتع التوجيتع الطبيعتل   تالمجتاال هتذهوبذلك  تإخ توجيتع البيانتات ل

 لإلجابة  يا  رأيات الدراسة. 
 

 تم استخدام الدوات اإلحصائية التالية:وقد 
 .الدراسة  ينةوص  ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا -1

 .والمتوسط الحسابل النسبل المتوسط الحسابل -2

 االستبانة.لمعر ة ثبات  قرات   (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -3
متا  ذا  لمعر تةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test ستمرنو  - اختبار كولمجتورو  -4

 .كانت البيانات تتبع التوجيع الطبيعل مخ  دمن

هد تت  ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعاما ارتباط بيرسوخ ) -5
 الداخيل والصدق البنائل لهستبانة.استخدامن لحساب االتساق 

( لمعر تتتة متتا  ذا كانتتت متوستتط درجتتة االستتتجابة هتتتد T-Test)  تتل حالتتة  ينتتة واحتتدة Tاختبتتار  -6
أ  جادت أو هيت  خ ذلك. ولقد ت  استخدامن ليتأكد  3درجة الموا قة المتوسطة و ل  اوصيت  ل

 .االستبانةمخ داللة المتوسط لكا  قرة مخ  قرات 

( لمعر تتة متا  ذا كتتاخ  نتتاك Independent Samples T-Test)  تتل حالتة  ينتتتيخ Tاختبتار  -7
 ذات داللة  حصائية بيخ مجمو تيخ مخ البيانات المستقية.  ت روها

( لمعر تة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبتار تحييتا التبتايخ األحتادي  -8
  ات أو أكثر مخ البيانات.ما  ذا كاخ  ناك  روهات ذات داللة  حصائية بيخ ثهث مجمو 
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 الفصل اخلامس

 

 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 

 

o 5.1 مقدمةال 

o 5.2  المعيومات الشخصيةالدراسة و ق  لعينةالوص  اإلحصائل 

o 5.3 اختبار  رأيات الدراسة 
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 المقدمة: 5.1

  وذلك مخ خها اإلجابة  خ البيانات واختبار  رأيات الدراسةتحييا يتأمخ  ذا الفصا  رأًا ل
والتل ت  التوصا  ليها مخ خها تحييا  قراتها  والوهو   االستبانةأسئية الدراسة واستعراض أبرج نتائج 

العمر  المؤ ا العيمل  التخصص العيمل  الشهادات )التل اشتميت  يا  المعيومات الشخصية يا 
الوظيفل   دد سنوات الخبرة العميية  ل مجاولة مهنة التدهيق   دد الدورات التل حصا المهنية  المسما 

 ييها المستجيب  ل مجاا التدهيق خها الثهث سنوات الماأية   دد الدورات التل حصا  ييها 
لذا ت   جراء المعالجات اإلحصائية   (المستجيب  ل مجاا تكنولوجيا المعيومات خها الثهث سنوات

 ذ ت  استخدا  برنامج الرج  اإلحصائية ليدراسات االجتما ية   الدراسة استبانةبيانات المتجمعة مخ لي
(SPSS)  .ليحصوا  يا نتائج الدراسة التل ت   رأها وتحيييها  ل  ذا الفصا 

 
 المعلومات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  5.2

 المعيومات الشخصيةو ق  لخصائص  ينة الدراسة و يما ييل  رض

 
 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:7جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر
 23.1 21 سنة 30أها مخ 

 40.7 37 سنة 45 لا أها مخ  30مخ 

 36.3 33 سنة  أكثر 45

 100 91 المجموع

 
تتتراوح  %40.7 ستنة  30أ مار   أها متخ  الدراسة  ينةمخ % 23.1( أخ ما نسبتن 7)يتأح مخ جدوا 

و تتذا يوأتتح أخ أ تتراد   ستتنة  تتأكثر 45أ متتار    %36.3  بينمتتا ستتنة 45 لتتا أهتتا متتخ  30أ متتار   متتخ 
 .العينة لديه  خبرة  ل مجاا التدهيق
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 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 

 العلميعينة الدراسة حسب المؤهل توزيع  (:8جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 1.1 1 دبيو 

 79.1 72 بكالوريوس

 19.8 18 ماجستير  أ يا

 100 91 المجموع

 
متتتؤ يه   %79.1 متتتؤ يه  العيمتتتل دبيتتتو   الدراستتتة متتتخ  ينتتتة% 1.1( أخ متتتا نستتتبتن 8)يتأتتتح متتتخ جتتتدوا 

  و تذا يتدلا أخ ا تمتاد مهنتة التتدهيق   تأ يامؤ يه  العيمتل ماجستتير  %19.8العيمل بكالوريوس  بينما 
لممارستتتة مهنتتتة  شتتترطاً حيتتتث أخ الشتتتهادات العييتتتا ليستتتت ،  تتتأكثر  تتتل األستتتاس  يتتتا شتتتهادة البكتتتالوريوس

  نما الخبرة العميية  ل األساس  ل  ذه المهنة.التدهيق 
 

 عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع  -
 

 التخصص العلميعينة الدراسة حسب توزيع  (:9جدول )
 النسبة المئوية % العدد التخصص العلمي

 96.7 88 محاسبة

 2.2 2  يو  مالية ومصر ية

 1.1 1  دارة أ ماا

 100 91 المجموع

 
% 2.2تخصصتتته  العيمتتتل محاستتتبة   الدراستتتة متتتخ  ينتتتة% 96.7( أخ متتتا نستتتبتن 9)يتأتتتح متتتخ جتتتدوا 

يؤكتتد   و تتذا متتا  تخصصتته  العيمتتل  دارة أ متتاا %1.1بينمتتا  تخصصتته  العيمتتل  يتتو  ماليتتة ومصتتر ية 
 وكذلك ترتكج بشكا أساسل  يا التخصص العيملبأخ مهنة تدهيق الحسابات  ل المحا ظات الجنوبية 

  الحسابات تدهيق مجاا  ل  ييه  يعتمد الذي التخصص ذوي مخ جيد ك  وجود
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 عينة الدراسة حسب الشهادات المهنيةتوزيع  -
 

 عينة الدراسة حسب الشهادات المهنيةتوزيع  (:10جدول )
 النسبة المئوية % العدد الشهادات المهنية*

 CPA 4 4.4األمريكية 

 ACPA 37 40.7العربية 

 PCPA 36 39.6الفيسطينية 

 33.0 30 بدوخ

 *السؤاا أكثر مخ  جابة                       
 

  CPAاألمريكيتتتتة  يحميتتتوخ الشتتتهادة الدراستتتتة متتتخ  ينتتتة% 4.4( أخ متتتتا نستتتبتن 10)يتأتتتح متتتخ جتتتدوا 
  بينمتتتتتا PCPAالفيستتتتتطينية % يحميتتتتتوخ الشتتتتتهادة ACPA  39.6العربيتتتتتة  % يحميتتتتتوخ الشتتتتتهادة40.7
  و  تتذا يتتدلا  يتتا أخ تنتتول الشتتهادات المهنيتتة ليمبحتتوثيخ يعتتجج  ال يحميتتوخ أي شتتهادة مهنيتتة 33.0%

خ  تتتل مهنتتتة تتتتدهيق الحستتتابات  تتتل االجابتتتات   ويتتتدلا  يتتتا أتتترورة اكتستتتاب الشتتتهادات المهنيتتتة ليعتتتاميي
 .المحا ظات الجنوبية ف  يسطيخ

 
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  (:11جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 38.5 35 صاحب أو شريك مكتب التدهيق

 34.1 31 مدهق حسابات رئيسل

 7.7 7 تدهيق الحساباتمدير 

 19.8 18 مسا د مدهق الحسابات

 100 91 المجموع

 
صتتاحب أو شتتريك مستتما   التتوظيفل  الدراستتة متتخ  ينتتة% 38.5( أخ متتا نستتبتن 11)يتأتتح متتخ جتتدوا 

مسما   الوظيفل متدير تتدهيق % 7.7 مسما   الوظيفل مدهق حسابات رئيسل  %34.1  مكتب التدهيق
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  و ذا يوأح أنن ت  استقصتاء آراء  مسا د مدهق الحساباتمسما   الوظيفل  %19.8  بينما الحسابات
 مهما اختيفت مناصبه  .أشخاص ذوي معر ة بمهنة التدهيق 

 
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة العملية في مزاولة مهنة التدقيقتوزيع  -

 
 مزاولة مهنة التدقيقعينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة العملية في توزيع  (:12جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة العملية في مزاولة مهنة التدقيق
 12.1 11 سنوات 5أها مخ 

 34.1 31 سنة 15 لا أها مخ  5مخ 

 23.1 21 سنة 25 لا أها مخ  15مخ 

 30.8 28 سنة  أكثر 25

 100 91 المجموع

 
سنوات خبرته  العميية  ل مجاولة مهنة  مخ  ينة الدراسة% 12.1ما نسبتن ( أخ 12يتأح مخ جدوا )

% تتراوح 23.1سنة   15 لا أها مخ  5تتراوح سنوات خبرته  مخ  %34.1  سنوات 5أها مخ التدهيق 
  و ذا يؤكد  سنة  أكثر 25% سنوات خبرته  30.8سنة  بينما  25 لا أها مخ  15سنوات خبرته  مخ 

 . أخ الدراسة شميت مدهقيخ ذوي خبرة جيدة  ل مجاا التدهيق
 
عادد الادورات التاي حصال عليهاا المساتجيب فاي مجاال التادقيق خاالل عينة الدراسة حساب توزيع  -

 النالث سنوات الماضية
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 عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال التدقيق عينة الدراسة حسب توزيع  (:13جدول )
 النسبة المئوية % العدد عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال التدقيق 

 9.9 9 بدوخ دورات

 38.5 35 دورة 3-1مخ 

 31.9 29 دورة 6-4مخ 

 19.8 18  أكثر 7

 100 91 المجموع

 
ل  يحصيوا  يا أي دورة  ل مجاا  مخ  ينة الدراسة% 9.9ما نسبتن ( أخ 13يتأح مخ جدوا )

% 31.9دورة   3-1يتراوح  دد الدورات التل حصيوا  ييها  ل مجاا التدهيق مخ  %38.5  التدهيق
  و يتأح   ل مجاا التدهيق دورات  أكثر 7% حصيوا  يا 19.8دورة  بينما  6-4يتراوح  دد ا مخ 

دورات و  ذا يدلا  يا أرورة الحصوا  6ت مخ دورة واحدة حتا  نا بأخ الغالبية حاصييخ  يا دورا
  يا دورات مهنية متخصصة  ل مجاا التدهيق .

 
عاادد الاادورات التااي حصاال عليهااا المسااتجيب فااي مجااال تكنولوجيااا عينااة الدراسااة حسااب توزيااع  -

 المعلومات خالل النالث سنوات
 

 عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب عينة الدراسة حسب توزيع  (:14جدول )
 في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 النسبة المئوية % العدد عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال تكنولوجيا المعلومات 
 33.0 30 بدوخ دورات

 45.1 41 دورة 3-1مخ 

 14.3 13 دورة 6-4مخ 

 7.7 7  أكثر 7

 100 91 المجموع
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ل  يحصيوا  يا أي دورة  ل مجاا  مخ  ينة الدراسة% 33.0ما نسبتن ( أخ 14جدوا ) يتأح مخ
يتراوح  دد الدورات التل حصيوا  ييها  ل مجاا تكنولوجيا المعيومات  %45.1  تكنولوجيا المعيومات

 ل  دورات  أكثر 7% حصيوا  يا 7.7دورة  بينما  6-4% يتراوح  دد ا مخ 14.3دورة   3-1مخ 
و  ذا يدلا  يا وجود نسبة جيدة ممخ يعميوخ  ل مجاا التدهيق حصيوا    تكنولوجيا المعيوماتمجاا 

 يا دورات  ل مجاا تكنولوجيا المعيومات مما يعجج كفاءة المدهقيخ   ولكخ  ل ظا التطور 
التكنولوجل المتسارل حوا العال  البد مخ أخ يهت  المدهقيخ بشكا أكبر  ل الحصوا  يا دورات  ل 

 مجاا تكنولوجيا المعيومات.
 
 
 

 الدراسةاختبار فرضيات  5.3
لمعر ة ما  ذا كانت متوسط  لعينة واحدة Tاختبارت  استخدا  الختبار  رأيات الدراسة وتحييا الفقرات 

  أ  ال. 3درجة االستجابة هد وصيت  لا درجة الموا قة المتوسطة و ل 
حستب مقيتاس  درجتة الموا قتة المتوستطةو تل تقابتا  3متوستط درجتة اإلجابتة يستاوي  :الفرضية الصفرية
 ليكرت المستخد .

 . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة
الفرأتية الصتفرية ويكتوخ  تل  تذه  إنتن ال يمكتخ ر تض  (0.05أكبتر متخ  Sig) Sig > 0.05 ذا كانتت 

درجتة الموا قتة المتوستطة حوا الظا رة موأع الدراسة ال يختيت  جو ريتًا  تخ  األ رادالحالة متوسط آراء 
(  يتتت  ر تتض الفرأتتتية الصتتفرية وهبتتتوا 0.05أهتتا متتتخ  Sig) Sig < 0.05أمتتا  ذا كانتتتت    3و تتل 

   3و تتل درجتتة الموا قتتة المتوستتطة  تتخ يختيت  جو ريتتًا  األ تترادآراء الفرأتية البدييتتة القائيتتة بتتأخ متوستتط 
درجتة الموا قتة التة يمكتخ تحديتد متا  ذا كتاخ متوستط اإلجابتة يجيتد أو يتنقص بصتورة جو ريتة و تل  تذه الح
موجبتة  معنتاه أخ المتوستط هيمتة االختبتار وذلك مخ ختها هيمتة االختبتار  تإذا كانتت  .3و ل المتوسطة 

 والعكس صحيح.درجة الموا قة المتوسطة الحسابل لإلجابة يجيد  خ 
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( لنظم المعلومات α ≤ 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الولى:
 ؟كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فيالمحاسبية المحوسبة 

درجة الموا قة لمعر ة ما  ذا كانت متوسط درجة االستجابة هد وصيت  لا  Tت  استخدا  اختبار 
 (.15النتائج موأحة  ل جدوا ) أ  ال. 3و ل المتوسطة 

 
 (15جدول )

يوجد دور مهم ذو داللة لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
كفاءة وفاعلية  فيالمعلومات المحاسبية المحوسبة  نظم( لα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

 " التدقيق الخارجي
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1.  

نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة    الستخدا   خ
 تدهيق مهنة مستوى ر ع  ل مهمًا وكبيرا دوراً 

 الحسابات
4.34 0.56 86.81 22.75 *0.000 1 

2.  
 نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  استخدا  يسا  
 الحسابات تدهيق  ميية وخدمة تطوير  ل

4.27 0.65 85.49 18.68 *0.000 3 

3.  
نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   استخدا  يسا د

 و ا يية المدهق كفاءة  ل جيادة
4.15 0.65 83.08 16.97 *0.000 8 

4.  

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د  يا  نجاج األ ماا 

 بسر ة أكبر
4.27 0.70 85.49 17.37 *0.000 3 

5.  
 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
  مييات تدهيق الحسابات يحقق دهة أكبر  ل العما

4.19 0.77 83.74 14.64 *0.000 7 
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6.  

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
تيك  مييات تدهيق الحسابات يخفض مخ تكالي  

 العمييات
3.97 0.82 79.33 11.14 *0.000 20 

7.  

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يعما  يا تحسيخ كفاءة و 

 ا يية اإلجراءات الرهابية  يا البرامج والميفات 
 االلكترونية المستخدمة بالمنشأة موأع التدهيق

4.05 0.69 81.10 14.61 *0.000 11 

8.  

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د  ل   داد البرنامج 

 الجمنل الهج  ليتدهيق بشكا أ أا 
3.91 0.71 78.24 12.26 *0.000 22 

9.  

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
المها   يا   مييات تدهيق الحسابات يسا د  ل توجيع

 موظفل  ريق التدهيق بشكا أكبر
4.06 0.81 81.11 12.33 *0.000 10 

10.  

 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يحقق الفا يية  ل  ميية 

 التدهيق.
4.04 0.73 80.89 13.52 *0.000 12 

11.  
يعتبر  نشاء برامج محاسبية محوسبة  تواكب تغير 

 وتعقد بيئة التدهيق أمرًا أروريَا.
3.89 0.77 77.80 11.08 *0.000 23 

12.  

يسا د استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  
 ل  مييات التدهيق  ل  نجاج العمييات الحسابية 

 والكتابية بشكا أ أا
4.01 0.80 80.22 12.12 *0.000 15 

13.  

المحوسبة   ل  خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د المدهق  يا مقارنة 

النسب المالية الفعيية ليمنشأة مع النسب المالية 
 المماثية المقدرة بشكا أدق

3.99 0.71 79.78 13.34 *0.000 18 

14.  
 خ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د  ل االطهل  يا 

4.29 0.78 85.71 15.75 *0.000 2 
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 أوراق  ما التدهيق الخاصة بالسنوات السابقة بسهولة

15.  

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 يا مراجعة   مييات تدهيق الحسابات  يسا د المدهق

كا ة الحسابات والقوائ  المالية ليشركة ليسنة الحالية 
 والسنوات السابقة بسهولة

4.27 0.67 85.49 18.21 *0.000 3 

16.  

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د المدهق  ل االطهل 

المنا سة  ل  يا التقارير المالية السنوية ليمنشآت 
 الصنا ة بسهولة

4.07 0.85 81.35 11.85 *0.000 9 

17.  

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د المدهق  يا تدهيق 

                                                                                                      بيانات و حسابات العميا المحوسبة                                                                                              
4.01 0.75 80.22 12.81 *0.000 15 

18.  

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د  يا تدهيق ارصدة 

 الحسابات المختيفة بشكا أدق
4.00 0.75 80.00 12.66 *0.000 17 

19.  

استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل اخ 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د المدهق  ل   داد 
أوراق العما ورسائا االرتباط والمصادهات بشكا 

 أ أا

3.92 0.76 78.46 11.53 *0.000 21 

20.  

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
 مييات تدهيق الحسابات يسا د المدهق  ل   داد 

 الخرائط االنسيابية و التدهيقية  بشكا أ أا 
3.87 0.75 77.36 11.06 *0.000 24 

21.  

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
تيخيص  مييات تدهيق الحسابات يسا د المدهق  ل 

نتائج التدهيق مخ أجا مراجعتها مع  ريق التدهيق أو 
  دارة المنشأة

4.03 0.71 80.66 13.95 *0.000 14 

 19 0.000* 11.81 79.34 0.78 3.97اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل   .22
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 مييات تدهيق الحسابات يسا د  ل انجاج العمييات 
 الحسابية والكتابية بشكا ا أا

23.  

اخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة   ل 
تدهيق الحسابات يسا د المدهق  ل انجاج برنامج 

 التدهيق بوهت اهصر
4.27 0.70 85.33 17.17 *0.000 6 

24.  
استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة يسا د 

  يا اكتساب جبائخ جدد لمكتب التدهيق
3.84 0.82 76.70 9.71 *0.000 25 

25.  
يسا د استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة 

  ل  ميية التدهيق  يا تخفيض ارتكاب األخطاء
4.04 0.74 80.88 13.38 *0.000 13 

  0.000* 24.83 81.39 0.41 4.07 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابل داا  حصائيًا  ند * 
 

 ( يمكخ استخهص ما ييل:15مخ جدوا )
مهمًا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  دوراً   الستخدا   خ األولا "ليفقرة المتوسط الحسابل  -

( أي أخ المتوسط 5)الدرجة الكيية مخ  4.34ساوي ي " الحسابات تدهيق مهنة مستوى ر ع  ل وكبيرا
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأخ   22.75ختباراال  هيمة %86.81 الحسابل النسبل

مما يدا  يا أخ متوسط درجة االستجابة    α ≤0.05 تعتبر  ذه الفقرة دالة  حصائيًا  ند مستوى داللة 
مخ هبا  بدرجة كبيرة و ذا يعنل أخ  ناك موا قة 3و ل درجة الموا قة المتوسطة لهذه الفقرة هد جاد  خ 

 أ راد العينة  يا  ذه الفقرة. 
 

استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة يسا د  يا  الرابعة والعشريخ " ليفقرةالمتوسط الحسابل  -
  هيمة %76.70أي أخ المتوسط الحسابل النسبل  3.84ساوي ي " اكتساب جبائخ جدد لمكتب التدهيق

لذلك تعتبر  ذه الفقرة دالة  حصائيًا  ند  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأخ   9.71االختبار 
درجة الموا قة  خ  جادمما يدا  يا أخ متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة هد    α ≤0.05 مستوى داللة 
 موا قة بدرجة كبيرة مخ هبا أ راد العينة  يا  ذه الفقرة.  و ذا يعنل أخ  ناك 3و ل المتوسطة 

 
  وأخ المتوسط الحسابل النسبل 4.07بشكا  ا  يمكخ القوا بأخ المتوسط الحسابل يساوي  -

               لذلك يعتبر مجاا 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأخ   81.39 %  هيمة االختبار81.39يساوي 



81 

 

( لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )" 
  مما يدا  يا أخ  α ≤ 0.05 " داا  حصائيًا  ند مستوى داللة كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل 

 ذا يعنل أخ و  3متوسط درجة االستجابة لهذا المجاا يختي  جو ريًا  خ درجة الموا قة المتوسطة و ل 
  ناك موا قة بدرجة كبيرة مخ هبا أ راد العينة  يا  قرات  ذا المجاا.

ويمكخ تفسير ذلك بأخ استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل مجاا التدهيق يسا د  ل 
يق تحسيخ كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل   وذلك ألنها تقيا الوهت والجهد وتبسط اجراءات  ميية التده

 . الخارجل

 
 نتيجة الفرضية:

( لنظم α ≤ 0.05قبول الفرضية القائلة با " يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى )
 كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي". فيالمعلومات المحاسبية المحوسبة 

ودراسة ( 2012( و دراسة )يعقوب 2013)الخالدي واتفقت  ذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
 (.2011)الشنطل 

 
 

( لمخاطر استخدام نظم α ≤ 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية النانية: 
 .المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي

درجتتتة الموا قتتتة لمعر تتتة متتتا  ذا كانتتتت متوستتتط درجتتتة االستتتتجابة هتتتد وصتتتيت  Tتتتت  استتتتخدا  اختبتتتار 
 (.16النتائج موأحة  ل جدوا ) أ  ال. 3و ل المتوسطة 
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 (16جدول )
يوجد دور مهم ذو داللة لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

( لمخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )
 " وفاعلية التدقيق الخارجيكفاءة 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 
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ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت

ال
 

1.  
 الحاسوب الموظفيخ مستخدمل كفاءة أع  مخاطر تؤثر
 المدهق الخارجل  ما كفاءة و  ا يية  يا

4.08 0.76 81.54 13.46 *0.000 5 

2.  
 هبا مخ غير سييمة لبيانات المتعمد اإلدخاا مخاطر تؤثر

 الخارجل  ما المدهق كفاءة و  ا يية  يا العامييخ
4.22 0.74 84.40 15.67 *0.000 2 

3.  
 هبا مخ سييمة لبيانات المتعمد التدمير مخاطر تؤثر

 .الخارجل  ما المدهق كفاءة و  ا يية  يا العامييخ
4.11 0.86 82.20 12.28 *0.000 4 

4.  

 بسبب بطريقة خاطئة ليحاسب أوامر  صدار مخاطر تؤثر
 المدهق  ما  يا كفاءة و  ا يية والتدريب الخبرة نقص

 الخارجل
4.02 0.81 80.44 12.02 *0.000 6 

5.  

 لغر ة الحاسوب بن المصرح غير الوصوا مخاطر تؤثر
كفاءة و   يا هبا العامييخ مخ الحاسوب وأجهجة المركجي
 الخارجل المدهق  ما  ا يية

3.95 0.83 78.90 10.80 *0.000 9 

6.  

 لينظا  ليبيانات أو بن المصرح غير الوصوا مخاطر تؤثر
كفاءة و   يا )خارجية )هراصنة الحاسوب أطرا  هبا مخ

 الخارجل المدهق  ما  ا يية
3.85 0.82 76.92 9.90 *0.000 13 

7.  

 بأرورة  حص الموظفيخ لدى الكا ل الو ل  د  يؤثر
  لا  دخالها الجديدة  ند الممغنطة األهراص أو البرامج
  ما المدهق كفاءة و  ا يية  يا الكمبيوتر أجهجة

3.92 0.87 78.46 10.10 *0.000 10 



83 

 

 الخارجل

8.  

 بنظ  بالمعر ة الكا ية الخارجل المدهق هدرات تتأثر
 تكنولوجيا بمخاطر المحاسبية  اإللكترونية المعيومات
 المعيومات

3.86 0.84 77.14 9.76 *0.000 12 

9.  
نظ  المعيومات المحاسبية   ل والعميية العيمية الخبرة تتأثر

 المعيومات بمخاطر تكنولوجيا المحوسبة
3.99 0.71 79.78 13.34 *0.000 8 

10.  
 التدهيق بمخاطر لعميية المعتمدة التدهيق برامج تتأثر

 تكنولوجيا المعيومات
3.91 0.76 78.22 11.39 *0.000 11 

11.  
 مهمة التدهيق تنفيذ  ل المبذولة المهنية العناية تتأثر

 المعيومات تكنولوجيا بمخاطر
3.84 0.78 76.70 10.24 *0.000 14 

12.  
 التدهيق بمخاطر مهنة بأخههيات المدهق التجا  يتأثر

 المعيومات تكنولوجيا
3.74 0.88 74.73 7.98 *0.000 15 

13.  
 مخ الحسابات معينة بنود تدمير أو  خفاء أو طمس يؤثر
 الخارجل المدهق  ما كفاءة و ا يية  يا

4.18 0.74 83.52 15.17 *0.000 3 

14.  

 ال  توا ر أشخاص  لا الحساسة المستندات يؤثر تسيي 
منها   التخيص تمجيقها أو بغرض األمنية الناحية  يه 
 الخارجل المدهق  ما كفاءة و ا يية  يا

4.25 0.72 85.05 16.50 *0.000 1 

15.  

 الرهابة كفاءة  جراءات  د   خ الناتجة المخاطر تؤثر
 وتحديد الوظائ  الفصا بيخ كإجراءات( الداخيية

 الخارجل المدهق  ما جودة  يا )الخ ..... الصهحيات
4.01 0.81 80.22 11.91 *0.000 7 

  0.000* 19.62 79.89 0.48 3.99 جميع فقرات المجال معا   

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابل داا  حصائيًا  ند * 
 

 ( يمكخ استخهص ما ييل:16مخ جدوا )
  يه  ال  توا ر أشخاص  لا الحساسة المستندات يؤثر تسيي  الرابعة  شر "ليفقرة المتوسط الحسابل  -

ساوي ي " الخارجل المدهق  ما كفاءة و ا يية منها   يا التخيص تمجيقها أو بغرض األمنية الناحية
وأخ   16.50االختبار    هيمة%85.05 ( أي أخ المتوسط الحسابل النسبل5)الدرجة الكيية مخ  4.25
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 لذلك تعتبر  ذه الفقرة دالة  حصائيًا  ند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05≥ α    درجة الموا قة المتوسطة مما يدا  يا أخ متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة هد جاد  خ
 و ذا يعنل أخ  ناك موا قة بدرجة كبيرة مخ هبا أ راد العينة  يا  ذه الفقرة.  3و ل 

 

 التدهيق بمخاطر مهنة بأخههيات المدهق التجا  يتأثر الثانية  شر " ليفقرةالمتوسط الحسابل  -
االختبار   هيمة %74.73 ي أخ المتوسط الحسابل النسبلأ 3.74 ساويي " المعيومات تكنولوجيا

لذلك تعتبر  ذه الفقرة دالة  حصائيًا  ند مستوى  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأخ   7.98
درجة الموا قة هد جاد  خ مما يدا  يا أخ متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة   α ≤0.05 داللة 

 و ذا يعنل أخ  ناك موا قة بدرجة كبيرة مخ هبا أ راد العينة  يا  ذه الفقرة.  3و ل المتوسطة 

 

  وأخ المتوسط الحسابل النسبل يساوي 3.99بشكا  ا  يمكخ القوا بأخ المتوسط الحسابل يساوي   -
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية   وأخ 19.62%  هيمة االختبار 79.89

( لمخاطر استخدا  نظ  α ≤ 0.05مجاا " يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
المعيومات المحاسبية المحوسبة  يا كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل " داا  حصائيًا  ند مستوى 

درجة يًا  خ مما يدا  يا أخ متوسط درجة االستجابة لهذا المجاا يختي  جو ر   α ≤0.05 داللة 
و ذا يعنل أخ  ناك موا قة بدرجة كبيرة مخ هبا أ راد العينة  يا  قرات  3الموا قة المتوسطة و ل 

  ذا المجاا. 
و  ذا يوأح أخ نسبة  الية مخ كفاءة و  ا يية التدهيق الخارجل تتأثر بمخاطر نظ  المعيومات 

 المحاسبية المحوسبة

 نتيجة الفرضية:
( لمخاطر α ≤ 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى )قبول الفرضية القائلة با " 

 ".استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي
التطور المتسارل  ل مجاا تكنولوجيا المعيومات ونظ  المعيومات المحوسبة و ويعجو الباحث ذلك  لا 

 ما يأع  بئا  يا كا ا المدهقيخ لتفادي  ذه المخاطر والمحاولة هدر االمكاخ ليتقييا منها ذا 
 (2010 الجو ر و آخروخ( و دراسة )2012)العبيدي  النتائج مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت  ذه
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بين متوسطات استجابة  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال : ةنالنالالفرضية 
تعزى  كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورالمبحونين حول 

العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات للمتغيرات الشخصية )
ا المستجيب في مجال التدقيق الخبرة العملية في مزاولة مهنة التدقيق، عدد الدورات التي حصل عليه

خالل النالث سنوات الماضية، عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال تكنولوجيا 
 (.المعلومات خالل النالث سنوات

" لمعر تتة متتا  ذا كتتاخ  نتتاك  تتروق ذات داللتتة  حصتتائية و تتو لعينتتتيخ مستتتقيتيخT  تتت  استتتخدا  اختبتتار "
التبتتتايخ وستتتطل مجمتتتو تيخ متتخ البيانتتتات. كتتتذلك تتتت  استتتتخدا  اختبتتتار " اختبتتار معيمتتتل يصتتتيح لمقارنتتتة مت

 3لمعر تة متا  ذا كتاخ  نتتاك  تروق ذات داللتة  حصتائية و تتذا االختبتار معيمتل يصتيح لمقارنتتة  األحتادي" 
 متوسطات أو أكثر.

 
 ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 

بين متوسطات استجابة المبحونين  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال أوال  : 
 إلى العمر. تعزى كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورحول 

التبايخ  المقابية الختبار"  (.Sig)( تبيخ أخ القيمة االحتمالية 17الموأحة  ل جدوا )خ النتائج م
توجد  روق ذات داللة  حصائية ال وبذلك يمكخ استنتاج أنن  0.05 مخ مستوى الداللة أكبر"  األحادي

  و ذا يفسر أخ اخته  األ مار ال يؤثر  يا   ينة الدراسة تعجى  لا العمربيخ متوسطات تقديرات 
 . رأي المدهقيخ  ل استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة

 

 

 

 

 العمر – " التباين الحادي  "اختبارنتائج  (:17جدول )
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 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
 سنة 30

 30من 
أقل من 

 سنة 45

سنة  45
 فأكنر

( α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
كفاءة و ا يية   للنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة 

 .التدهيق الخارجل

 

 

4.09 4.07 4.05 0.046 0.955 

( α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  يا 

 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل

4.04 3.97 3.99 0.113 0.893 

 0.927 0.076 4.03 4.03 4.07 جميع المجاالت معا

     

بين متوسطات استجابة  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال نانيا  : 
 تعزى كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورالمبحونين حول 

 .لمؤهل العلميا إلى

لعينتيخ T المقابية الختبار"  (.Sig)( تبيخ أخ القيمة االحتمالية 18الموأحة  ل جدوا )خ النتائج م
توجد  روق ذات داللة  حصائية ال وبذلك يمكخ استنتاج أنن  0.05 مخ مستوى الداللة أكبر"  مستقيتيخ

  و ذا يؤكد أخ جميع العامييخ  ل مهنة  المؤ ا العيمل ينة الدراسة تعجى  لا بيخ متوسطات تقديرات 
حسابات باخته  مؤ هته  العيمية ال يختيفوخ بآرائه  حوا أ مية استخدا  نظ  المعيومات تدهيق ال

 المحاسبية المحوسبة

 

 

 
 المؤهل العلمي – " لعينتين مستقلتينT" اختبارنتائج  (:18جدول )
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 المجال

 المتوسطات

بار
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قيم
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بكالوريوس 
 فأقل

ماجستير 
 فأعلى

 ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
α كفاءة و ا يية  ل ( لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة

 .التدهيق الخارجل

 

 

4.04 4.17 -1.145 0.255 

 ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
α لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة )

 .و ا يية التدهيق الخارجل يا كفاءة 

3.97 4.09 -0.975 0.332 

 0.208 1.269- 4.14 4.02 جميع المجاالت معا

 
 

 

 

 

بين متوسطات استجابة  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال نالنا  : 
 تعزى كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورالمبحونين حول 

 .التخصص العلمي إلى

لعينتيخ T المقابية الختبار"  (.Sig)( تبيخ أخ القيمة االحتمالية 19الموأحة  ل جدوا )خ النتائج م
توجد  روق ذات داللة  حصائية ال وبذلك يمكخ استنتاج أنن  0.05 مخ مستوى الداللة أكبر"  مستقيتيخ

  وذلك ألخ مهنة تدهيق الحسابات  ل  التخصص العيمل ينة الدراسة تعجى  لا بيخ متوسطات تقديرات 
الغالب التخصص العيمل المطيوب لها  و تخصص واحد و و المحاسبة ولذلك لخ تختي  آرائه  بشكا 

 كبير.
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 التخصص العلمي – " مستقلتينلعينتين T" اختبارنتائج  (:19جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 أخرى محاسبة 

( α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
كفاءة و ا يية التدهيق   للنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة 

 .الخارجل

 

 

4.06 4.37 -1.309 0.194 

( α ≤ 0.05يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى )
لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  يا 

 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل

4.00 3.98 0.061 0.951 

 0.387 0.870- 4.23 4.04 جميع المجاالت معا

 
 

 

 

 

 

بين متوسطات استجابة المبحونين  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال رابعا  :
 إلى تعزى كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورحول 

 .المسمى الوظيفي

التبايخ  المقابية الختبار"  (.Sig)( تبيخ أخ القيمة االحتمالية 20الموأحة  ل جدوا )خ النتائج م
توجد  روق ذات داللة  حصائية ال وبذلك يمكخ استنتاج أنن  0.05 مخ مستوى الداللة أكبر"  األحادي

  و ذلك يبيخ أخ العامييخ  ل مهنة  المسما الوظيفل ينة الدراسة تعجى  لا بيخ متوسطات تقديرات 
ذلك  ال تختي  آرائه  أو تقديراته  حوا موأول الدراسة وتدهيق الحسابات باخته  مسمياته  الوظيفية 

 ال تقاد   بأ مية استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل مجاا  ميه .
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 المسمى الوظيفي – "التباين الحادي " اختبارنتائج  (:20جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
).

 

صاحب أو 
شريك 
مكتب 
 التدقيق

مدقق 
حسابات 

 رئيسي

مدير 
تدقيق 

 الحسابات

مساعد 
مدقق 

 الحسابات

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة )

 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  ل

 

 

4.07 4.09 4.09 4.03 0.071 0.975 

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α  لمخاطر استخدا  نظ ) المعيومات

المحاسبية المحوسبة  يا كفاءة و ا يية التدهيق 
 .الخارجل

4.03 3.97 4.23 3.87 1.049 0.375 

 0.757 0.395 3.97 4.14 4.04 4.06 جميع المجاالت معا

 

بين متوسطات استجابة  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال خامسا  : 
 تعزى كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورالمبحونين حول 

 .عدد سنوات الخبرة العملية في مزاولة مهنة التدقيق إلى

التبايخ  المقابية الختبار"  (.Sig)( تبيخ أخ القيمة االحتمالية 21الموأحة  ل جدوا )خ النتائج م
توجد  روق ذات داللة  حصائية ال وبذلك يمكخ استنتاج أنن  0.05 مخ مستوى الداللة أكبر"  األحادي

  و  ذا  سنوات الخبرة العميية  ل مجاولة مهنة التدهيق ينة الدراسة تعجى  لا بيخ متوسطات تقديرات 
كفاءة و ا يية   لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة ل وجود دور مه يوأح أخ الغالبية العظما تؤيد 

 بغض النظر  خ الخبرة العميية. التدهيق الخارجل
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 سنوات الخبرة العملية في مزاولة مهنة التدقيق – "التباين الحادي " اختبارنتائج  (:21جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 5 نأقل م
 سنوات

 -5من 
أقل من 

 سنة 15

أقل  -15
 25من 

 سنة

سنة  25
 فأكنر

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة )

 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  ل

 

 

4.07 4.05 4.14 4.04 0.311 0.818 

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات )

كفاءة و ا يية التدهيق  المحاسبية المحوسبة  يا
 .الخارجل

4.08 3.89 4.04 4.04 0.737 0.533 

 0.727 0.437 4.04 4.11 3.99 4.07 جميع المجاالت معا

 
 

 

بين متوسطات استجابة  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال سادسا  : 
 تعزى كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورالمبحونين حول 

 .عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال التدقيق خالل النالث سنوات الماضية إلى

التبايخ  المقابية الختبار"  (.Sig)( تبيخ أخ القيمة االحتمالية 22الموأحة  ل جدوا )خ النتائج م
توجد  روق ذات داللة  حصائية ال وبذلك يمكخ استنتاج أنن  0.05 مخ مستوى الداللة أكبر"  األحادي

 دد الدورات التل حصا  ييها المستجيب  ل مجاا الدراسة تعجى  لا  ينة بيخ متوسطات تقديرات 
  مما يدلا  يا  د  وجود  روق جو رية بيخ آراء المبحوثيخ تعجى التدهيق خها الثهث سنوات الماأية

 يوا  ييها  ل مجاا التدهيق خها الثهث السنوات األخيرة. لا  دد الدورات التل حص
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 عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب – "التباين الحادي " اختبارنتائج  (:22جدول )
 في مجال التدقيق

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

بدون 
 دورات

 6-4 دورة 1-3

 فأكنر 7 دورة

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة )

 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  ل

 

 

3.79 4.09 4.04 4.20 2.196 0.094 

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات )

كفاءة و ا يية التدهيق  المحاسبية المحوسبة  يا
 .الخارجل

3.96 3.98 4.01 4.03 0.059 0.981 

 0.312 1.206 4.14 4.03 4.05 3.85 جميع المجاالت معا

 

بين متوسطات استجابة  α≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق توجدال سابعا : 
 تعزى كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي فينظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  دورالمبحونين حول 

 .عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال تكنولوجيا المعلومات خالل النالث سنوات إلى

التبايخ  المقابية الختبار"  (.Sig)( تبيخ أخ القيمة االحتمالية 23الموأحة  ل جدوا )خ النتائج م
توجد  روق ذات داللة  حصائية ال وبذلك يمكخ استنتاج أنن  0.05 مخ مستوى الداللة أكبر"  األحادي

المستجيب  ل مجاا  دد الدورات التل حصا  ييها الدراسة تعجى  لا  ينة بيخ متوسطات تقديرات 
  مما يدلا  يا  د  وجود  روق جو رية بيخ آراء خها الثهث سنوات الماأية تكنولوجيا المعيومات

الدورات التل حصيوا  ييها  ل مجاا تكنولوجيا المعيومات خها الثهث المبحوثيخ تعجى  لا  دد 
 السنوات األخيرة.
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 عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب – "التباين الحادي " اختبارنتائج  (:23جدول )
 في مجال تكنولوجيا المعلومات

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

بدون 
 دورات

 6-4 دورة 1-3

 فأكنر 7 دورة

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة )

 .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  ل

 

 

4.02 4.06 4.16 4.17 0.481 0.696 

يوجد دور مه  ذو داللة  حصائية  ند مستوى 
(0.05 ≥ α  لمخاطر استخدا ) نظ  المعيومات

المحاسبية المحوسبة  يا كفاءة و ا يية التدهيق 
 .الخارجل

3.95 4.01 4.13 3.85 0.640 0.591 

 0.682 0.502 4.05 4.15 4.04 4.00 جميع المجاالت معا

 
 

توجد فروق ذات ال الفرأيات الفر ية السابقة جميعها  إخ الفرأية الرئيسية التل مفاد ا "  قبواو نظرا ل
نظم المعلومات  دوربين متوسطات استجابة المبحونين حول  α ≤0.05 داللة إحصائية عند مستوى 

كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي تعزى للمتغيرات الشخصية )العمر، المؤهل  فيالمحاسبية المحوسبة 
مزاولة مهنة التدقيق، العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة العملية في 

عدد الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال التدقيق خالل النالث سنوات الماضية، عدد 
" هد ت   الدورات التي حصل عليها المستجيب في مجال تكنولوجيا المعلومات خالل النالث سنوات(.

المبحوثيخ بشكا جو ري   و ذا    ويمكخ القوا أخ جميع  ذه المتغيرات ال تؤثر  يا آراء أيأا هبولها
 (2012ما ت  التوا ق  يين مع دراسة )أبو  طيوي 
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 الفصل السادس

 

 النتائج والتوصيات

 
 

o 6.1 النتائج 

o 6.2 التوصيات 
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 النتائج : 6.1
موأول الدراسة   و ل أوء ما توصيت  لين بناء  يا االطار النظري والدراسات السابقة التل تناولت 

 استخهص النتائج كما ييل : الدراسة الميدانية يمكخ
 

يعد استخدا  المدهق الخارجل لنظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة مخ الوسائا األساسية التل  (1
 . ل المحا ظات الجنوبية لفيسطيخ تسا د  يا ر ع مستوى كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل

 

سواء كانت مخ حيث  لمخاطر استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبةمه   يوجد دور (2
 ( ههتها بمراحا النظا أو اآلثار الناتجة  نها  العمدية  )مصدر ا  المتسبب  ل حدوثها  

 .لفيسطيخ  ل المحا ظات الجنوبية  يا كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل
 

جراءات أساليب توظي  المدهق  ياأوجبت التسارل  ل بيئة تكنولوجيا المعيومات   خ (3  جديدة وا 
 أصبح التدهيق  ميية  ل التطبيقية البرامج استخدا  أخ كما   ل  يسطيخ بيئة التدهيق تساير
 .بالنسبة ليمدهقيخ  ل  يسطيخ أروريا أمرا

 

يخ  ل المحا ظات الجنوبية المدهق سا دت استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة (4
 .أ أا بطريقة األ دا  وتحقيق التدهيق برامج تنفيذ  ل لفيسطيخ

 

 مهامه  يا انجاج المدهقيخ  ل  يسطيخ يسا د  استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة (5
 بشكا أسرل و أدق.

 

التطورات  مع يتماشا حتا والتعديا ليتطوير هابه يكوخ أخ  لا المحاسبل النظا  يحتاج (6
بيانات والمعيومات ال مستعميل احتياجات  لا االستجابة وبالتالل المتسار ة التكنولوجية
 باستخدا  النظ  المحوسبة.  ال يتحقق ال و ذا المحاسبية 

 

المبحوثيخ حوا دور نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة  ل  اتاستجاب بيخد  روق ال يوج (7
كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل تعجى ليمتغيرات الشخصية )العمر  المؤ ا العيمل  التخصص 
العيمل  المسما الوظيفل   دد سنوات الخبرة العميية  ل مجاولة مهنة التدهيق   دد الدورات 

لتدهيق خها الثهث سنوات الماأية   دد الدورات التل حصا  ييها المستجيب  ل مجاا ا
 التل حصا  ييها المستجيب  ل مجاا تكنولوجيا المعيومات خها الثهث سنوات(.
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 التوصيات : 6.2
 تقدي  التوصيات التالية:أوء النتائج السابقة يمكخ  ل 

 
ر ع مستوى كفاءة    ل استخدا  نظ  المعيومات المحاسبية المحوسبة أ مية  براج أرورة (1

 والمحاأرات بالمؤتمرات فعييهات خها مخ وذلك ل  يسطيخ  الحسابات تدهيق مهنةو ا يية 
 . و ورش العما التدريبية تراوالدو  والندوات

 

 المحاسبية المعيومات نظ استخدا    بمخاطر يتعيق  يما  ل  يسطيخ الحسابات مدهقلو ية ت (2
 وذلك  كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  ل  يسطيخ  يا وأثر ا معها التعاما المحوسبة وطرق

 .المجاا  ذا  ل له  تدريبية دورات تو ير  بر
 

لمستجدات ا واكبةلم وذلك الحديثة األنظمة ومهحقة  ل  يسطيختطوير منهجية التدهيق  (3
 .االلكترونية التدهيق والتطورات الحاصية  ل بيئة

 

تواجي المعايير الدولية  ل ظا النظ  المحاسبية المحوسبة  ل  يسطيخ  صياغة معايير تدهيق (4
 . يسطيخ  ل التدهيق لمهنةالمنظمة   المهنية المنظماتمخ هبا 

 
 بهد  المعيومات تكنولوجيا وسائا  يابأرورة الحصوا  ل  يسطيخ  الحسابات مدهقل تو ية (5

  .كفاءة و ا يية التدهيق الخارجل  ل  يسطيخ   مما ير ع مستوىالتدهيق  مييات  ل استخدامها
 

نظ  المعيومات ا أساليب ي الفيسطينية سية  ل الجامعات اج الدر  أرورة أخ تشما المنا (6
 .التدهيق  ل مجاا المحاسبية المحوسبة

 



 

 

 

 

 

 المـــــــــــــراجع
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 راجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 العربية المراجع :أولا 
 

ة لألنظمة االلكترونية " االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجع(، (2009أبو غاية، سمير،  .1
 .، مركز توزيع الكتب، جامعة األزهر، القاهرة للمعلومات"

 في  الحسابات وتدقيق المحاسبة لمهنة أفضل تنظيم نحو" (، 2007) عصام، البحيصي، .2

 التجارة، كلية ،2004/9"رقم الحسابات تدقيق مهنة تنظيم لقانون تحليلية دراسة فلسطين

 .اإلسالمية الجامعة

 المحاسبية المعلومات نظم تهدد التي المخاطر (، " استكشاف2011بحيصي، عصام، )ال .3

 الجامعة مجلة، تطبيقية" دراسة :غزة قطاع في العاملة الشركات الفلسطينية في المحوسبة

 1147 ص األول، العدد عشر، التاسع المجلد (اإلنسانية الدراسات سلسلة) اإلسالمية

" المدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعملية" مركز  (،(2008 التميمي، هادي، .4
 .كحلون للكتب، عمان

 األنظمة المحاسبية التي تعتمد على استخدام الحاسوبمراجعة  (، "1991جاموس، ياسر، ) .5

 "، دراسة تطبيقية، جامعة حلب.

، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء "القواعد المنهجية لبناء االستبيان"( 2010)، الجرجاوي، زياد .6
 الجراح، فلسطين.

 تحسين متطلبات توفير على التدقيق مكاتب حرص مدى(، "(2008الجعافرة، محمد،  .7
 األوسط الشرق جامعة،  "األردنية العامة المساهمة اتكللشر  الخارجي التدقيق فاعلية
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 جامعة األزهر بغزة مشاركأستاذ  محاسبة د. علي النعامي 4

 جامعة األقصى مساعدأستاذ  محاسبة د. إسكندر نشوان 5
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 (2)  رقم ملحق 

 االستبانة

 غزة -اإلسالمية الجامعة

  العليا الدارسات كلية

 والتمويل المحاسبة برنامج

 

 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 وبعد،،،،،،، طيبة تحية

 والتمويل، المحاسبة في الماجستير لبرنامج استكماالا  ميدانية دراسة بإجراء يقوم الباحث

 :بعنوان

 "نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي استخدام أثر"

 

إن تقدددديمكم للمعلومدددات المطلوبدددة سدددوس يدددادب إلدددى مسددداعدة الباحدددث فدددي تحقيدددق أ دددداس 

 أسدألة علدى باإلجابدة التكدرم سديادتكم مدن نأمدلالدراسدة واسدتخالن نتداأج أكثدر فاأددة، لد ا 

العلدددم بدددأن جميددد  المعلومدددات التدددي سددديتم جمع دددا مددد   بدقدددة ومويدددوعية، االسدددتبانة  ددد  

 ستعامل بسرية تامة، وسوس تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 

 معنا،،،، تعاونكم حسن لكم شاكرين

 

 والتقدير،،،، االحترام فاأق م 

 

 

 

 الباحث                                                                                    

 حسام أحمد العلمي
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 :االستبانة بتعبئة قام الذي بالشخص تتعلق معلومات :األول المحور

 :المناسبة اإلجابة أمام (√)إشارة بوي  التكرم يرجى

 

 :العمر .1

  سنة 30 من أقل     45 سنة 45 من أقل  30 من      فأكثر سنة 

 العلمي المؤهل .2

   دبلوم     بكالوريوس     فأعلى ماجستير     

 العلمي التخصص .3

  محاسبة         ومصرفية مالية علوم           أعمال إدارة 

 :)أكثر من إجابة(  المهنية الشهادات .4

    البريطانيةACCA          األمريكية         CPA  العربية ACPA  

    الفلسطينيةPCPA    بدون 

 :الوظيفي المسمى .5

  التدقيق مكتب شريك أو صاحب                            رأيسي حسابات مدقق 

  الحسابات تدقيق مدير                                            الحسابات مدقق مساعد 

 :التدقيق مهنة مزاولة في العملية الخبرة سنوات عدد .6

  سنوات 5 من أقل                            سنة 15 من أقل- 5 من 

15 -   25 سنة 25 من  أقل                     فأكثر سنة  

 :الماضية سنوات الثالث خالل التدقيق مجال في عليها حصلت التي الدورات عدد .7

  بدون دورات          1-3     دورة   4- 6       دورة 7 فأكثر 

 سنوات الثالث خالل المعلومات تكنولوجيا مجال في عليها لتصح التي الدورات عدد .8

 فأكثر  7دورة        4- 6دورة               1-3  بدون دورات    :الماضية
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 أسئلة االستبانة المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى :  :لثانيا المحور

ستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ال (α ≤ 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى ))

 على كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي( 
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 دوراا نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة    الستخدام إن 1
 الحسابات تدقيق م نة مستوى رف  في وكبيرا م ماا 

     

 في نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  استخدام يسا م 2
 الحسابات تدقيق عملية وخدمة تطوير

     

في  نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  استخدام يساعد 3
 المدقق وفاعلية كفاءة زيادة

     

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  4
عمليات تدقيق الحسابات يساعد على إنجاز األعمال 

 بسرعة أكبر

     

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  5
 عمليات تدقيق الحسابات يحقق دقة أكبر في العمل

     

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  6
 العملياتعمليات تدقيق الحسابات يخفض من تكاليس تلك 

     

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  7
عمليات تدقيق الحسابات يعمل على تحسين كفاءة و فاعلية 

اإلجراءات الرقابية على البرامج والملفات االلكترونية 
 المستخدمة بالمنشأة موي  التدقيق

     

 إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في 8
عمليات تدقيق الحسابات يساعد في إعداد البرنامج الزمني 

 الالزم للتدقيق بشكل أفيل 

     

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  9
عمليات تدقيق الحسابات يساعد في توزي  الم ام على 

 موظفي فريق التدقيق بشكل أكبر

     

المحوسبة  في  إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية 10
 عمليات تدقيق الحسابات يحقق الفاعلية في عملية التدقيق.

     

يعتبر إنشاء برامج محاسبية محوسبة  تواكب تغير وتعقد  11
 بيأة التدقيق أمراا يرورياَ.

     

 نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في استخدام يساعد 12
 والكتابية الحسابية العمليات إنجاز في عمليات التدقيق

 أفيل بشكل

     

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  13
عمليات تدقيق الحسابات يساعد المدقق على مقارنة النسب 
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المالية الفعلية للمنشأة م  النسب المالية المماثلة المقدرة 
 بشكل أدق

المحوسبة  في إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية  14
عمليات تدقيق الحسابات يساعد في االطالع على أوراق 

 عمل التدقيق الخاصة بالسنوات السابقة بس ولة

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  15
مراجعة كافة على عمليات تدقيق الحسابات  يساعد المدقق 
الحالية والسنوات الحسابات والقواأم المالية للشركة للسنة 

 السابقة بس ولة

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  16
عمليات تدقيق الحسابات يساعد المدقق في االطالع على 
التقارير المالية السنوية للمنشآت المنافسة في الصناعة 

 بس ولة

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  17
على تدقيق بيانات عمليات تدقيق الحسابات يساعد المدقق 

                                                                                                                                                                                                    و حسابات العميل المحوسبة

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  18
عمليات تدقيق الحسابات يساعد على تدقيق ارصدة 

 الحسابات المختلفة بشكل أدق

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  19
عمليات تدقيق الحسابات يساعد المدقق في إعداد أوراق 

 العمل ورساأل االرتباط والمصادقات بشكل أفيل

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  20
عمليات تدقيق الحسابات يساعد المدقق في إعداد الخراأط 

 االنسيابية و التدقيقية  بشكل أفيل 

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  21
عمليات تدقيق الحسابات يساعد المدقق في تلخين نتاأج 

مراجعت ا م  فريق التدقيق أو إدارة  التدقيق من أجل
 المنشأة

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في  22
عمليات تدقيق الحسابات يساعد في انجاز العمليات 

 الحسابية والكتابية بشكل افيل

     

ان استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  في تدقيق  23
دقق في انجاز برنامج التدقيق بوقت الحسابات يساعد الم

 اقصر

     

استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة يساعد على  24
 اكتساب زباأن جدد لمكتب التدقيق

     

يساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في  25
 عملية التدقيق على تخفيض ارتكاب األخطاء
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 أسئلة االستبانة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية :  :لثلثاا المحور

مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية ( لα ≤ 0.05يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى ))

 المحوسبة على كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي( 
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 الحاسوب الموظفين مستخدمي كفاءة يعس مخاطر تاثر 1
 المدقق الخارجي عمل كفاءة و فاعلية على

     

 قبل من غير سليمة لبيانات المتعمد اإلدخال مخاطر تاثر 2
 الخارجي عمل المدقق كفاءة و فاعلية على العاملين

     

 العاملين قبل من سليمة لبيانات المتعمد التدمير مخاطر تاثر 3
 .الخارجي عمل المدقق كفاءة و فاعلية على

     

 بسبب بطريقة خاطأة للحاسب أوامر إصدار مخاطر تاثر 4
 المدقق عمل على كفاءة و فاعلية والتدريب الخبرة نقن

 الخارجي

     

 لغرفة الحاسوب به المصرح غير الوصول مخاطر تاثر 5
كفاءة و  على قبل العاملين من الحاسوب وأج زة مركزبال

 الخارجي المدقق عمل فاعلية

     

 للنظام للبيانات أو به المصرح غير الوصول مخاطر تاثر 6
كفاءة و  على )خارجية )قراصنة الحاسوب أطراس قبل من

 الخارجي المدقق عمل فاعلية

     

 بيرورة فحن الموظفين لدى الكافي الوعي عدم ياثر 7
 إلى إدخال ا الجديدة عند الممغنطة األقران أو البرامج
 عمل المدقق كفاءة و فاعلية على الكمبيوتر أج زة

 الخارجي

     

 بنظم بالمعرفة الكافية الخارجي المدقق قدرات تتأثر 8
 تكنولوجيا بمخاطر المحاسبية  اإللكترونية المعلومات
 المعلومات

     

نظم المعلومات المحاسبية  في والعملية العلمية الخبرة تتأثر 9
 المعلومات بمخاطر تكنولوجيا المحوسبة

     

 التدقيق بمخاطر لعملية المعتمدة التدقيق برامج تتأثر 10
 تكنولوجيا المعلومات
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 الباحث                                                                                            

 حسام أحمد العلمي   

 بمخاطر م مة التدقيق تنفي  في المب ولة الم نية العناية تتأثر 11
 المعلومات تكنولوجيا

     

 التدقيق بمخاطر م نة بأخالقيات المدقق التزام يتأثر 12
 المعلومات تكنولوجيا

     

 من الحسابات معينة بنود تدمير أو إخفاء أو طمس ياثر 13
 الخارجي المدقق عمل كفاءة وفاعلية على

     

 في م توافر ال  أشخان إلى الحساسة المستندات ياثر تسليم 14
 على  من ا التخلن تمزيق ا أو بغرض األمنية الناحية

 الخارجي المدقق عمل كفاءة وفاعلية

     

 الرقابة كفاءة إجراءات عدم عن الناتجة المخاطر تاثر 15
 وتحديد الوظاأس الفصل بين كإجراءات( الداخلية

 الخارجي المدقق عمل جودة على )الخ ..... الصالحيات

     



VIII 

 

  

 (3ملحق رقم )

 ةالمحاسبين والمراجعين الفلسطيني ةمكاتب المراجعين المعتمدة بجمعي

  

 م رقم المكتب المكتب اسم اسم صاحب المكتب رقم العضوية العنوان

 1 002-94 مكتب نبيل فروانة للمحاسبة و المراجعة نبيل سالم سعيد فروانة 233 غزة ـ الصبرة شارع عثمان بن عفان

 2 003-94 مكتب النور للمحاسبة والمراجعة السقا يهير وجهز  115 الزيتون شارع دير المتينغزة 

 3 004-94 دى للمحاسبة والمراجعةلهمكتب ا منذر غازي البردويل 32 رفح شارع البحر

شارع عمر المختار عمارة فيمي أبو شعبان 
 فراسمقابل سوق 

69 

57 

عبد   قويدررفعت حمودة 
 اإلسىالناصر 

 4 005-94 للمحاسبة و المراجعة مكتب دار المحاسبة

 5 006-94 مكتب الخطيب للمحاسبة و المراجعة الخطيب لييم علزياد س 241 غزة الدرج شارع الوحدة

 6 013-94 للمحاسبة و المراجعة األهراممكتب  مخيمر محمد خميل أبو زيد 212 غزة ـ الرمال عمارة كاظم

 7 015-94 والمراجعةمكتب اليرموك للمحاسبة  وليد عطا محمد البايض 1222 القدسغزة ـ الرمال مقابل برج 

مقابل  المجهولـ غزة ـ الرمال الجندي 
 سطينلبرج بنك ف

521 

182 

 صالح عبد محمود أبو وطفة

 عبد الحكيم محمد أبو دغيم
 8 016-94 للمحاسبة والمراجعة وشركائهمالوفاء 

 9 017-94 للمحاسبة والمراجعة مكتب المختار باسم سعود شعبان الريس 527 غزة ـ الرمال ش. عمر المختار

 10 018-94 مكتب بدر الدين للمحاسبة والمراجعة شحادة مصطفى بدر الدين 166 لتجاريا غزة ـ الرمال مركز نعمة



IX 

 

 الزهراءد شارع الوحدة قرب مدرسة  لغزة _ الب
 الثانوية

 11 023-94 حسام الدين عويضة للمحاسبة و المراجعة بمكت عويضة إبراهيمحسام الدين  156

 12 024-94 مكتب الرباط للمحاسبة والمراجعة نائل فتحي محمود النديم  برج نعمة التجاري

 13 028-94 مي للمحاسبة والمراجعةلعلمكتب عبد الحكيم ا ميعلطيف اللعبد الحكيم عبد ال 6 دةااز يغزة ـ الرمال عمارة ض

 14 029-94 مكتب سبيل للمحاسبة و المراجعة ميةلى حسن أبو سلحسين ع 262 ش. عبد القادر الحسينيغزة ـ الرمال 

 15 030-94 مؤسسة حمادة للمحاسبة و المراجعة اد أحمد عبد المعطي حمادةهن 337 ـبرج مرتجى بجوار ملعب فلسطين غزة 

 16 031-94 المكتب العصري للمحاسبة و المراجعة فارس محمد عبد الرحمن كريزم 374 غزة ـ الرمال شارع الثالثيني

 17 033-94 مكتب عالء الدين للمحاسبة والمراجعة بيسيلعالء الدين عبد الحميد الب 1144 غزة ـ الرمال مقابل أبو خضرة

 18 034-94 مكتب الغول للمحاسبة والمراجعة صالح عمي الغول 52 المجهولرفح مقابل الجندي 

 المجهولغزة ـ الرمال مقابل الجندي 
931 

1623 

 و شعبان  بوليد عوني أ
 خالد محمد صافي

 19 035-94 مكتب صافي و أبو شعبان للمحاسبة والمراجعة

 غزة ـ الصبرة  شارع أبو بكر الصديق
727 

795 
 20 036-94 سبيل للمحاسبة و المراجعةلمكتب س أحمد محمد صالح

 21 037-95 للمحاسبة والمراجعة فأبو العو مكتب  يحيى أحمد أبو العوف 795 ةلالعمد مقابل سوق لغزة ـ الب

 22 038-95 راجعةسطين للمحاسبة الملمكتب ف غزالام عبد الحكيم هس غزة غزالغزة ـ شارع الجالء عمارة 

 23 042-95 للمحاسبة و المراجعةمكتب تيسير داوود الصايغ  تيسير داوود الصايغ 176 غزة ـ الرمال شارع الوحدة عمارة ضبيط



X 

 

 24 043-95 مكتب عبد المالك صيام للمحاسبة و المراجعة عبد المالك سالم صيام 1531 غزة ـ الرمال مسجد العباس

 25 044-95 ء العرب للمحاسبة و المراجعةامكتب الخبر  ماجد حسين كريزم 333 عمارة السقا غزة ش. عمر المختار

 124 الزهراءف مدرسة لغزة الدرج بني عامر خ
 نادي يوسف خميل الخروبيه

 خميل يوسف خميل الخروبي
 26 045-95 يل الخروبي للمحاسبة والمراجعةلمكتب ابو خ

 27 050-95 مكتب عطية قرمان للمحاسبة و المراجعة عطية مسمم قرمان 531 تار النصي

 28 051-95 مكتب المنار للمحاسبة والمراجعة حسين صالحفوزي محمود  159 لسوسياعمارة  غزة ـ الرمال شارع عمر المختار

 29 052-95 مؤسسة الحاطوم للمحاسبة والمراجعة ير محمد حسن الحاطومهز  121 غزة شارع الوحدة مقابل كوارع أبو سيدو

 غزة ـ الزيتون
172 

621 

 اد عمر عمي الطويل هج
 مروان عطية الشيخ

 30 054-96 سطين للمحاسبة و المراجعةلشركة مؤسسة ف

 31 055-96 مكتب شعاع للمحاسبة والمراجعة ى األشقرليل علصالح خ 352 د شارع عمر المختارلغزة ـ الب

 32 056-96 ةراجعالمكتب القانوني سالمة القيشاوي  للمحاسبة والم سالمة عبد الغفور القيشاوي  128 غزة ـ الرمال تقاطع شارع الوحدة مع النصر 

 33 057-96 للمراجعةوشركاءه  غزالةشركة طالل أبو  ير كامل الناظر،هز  432 بالقرب من انصارغزة ـ الرمال  

 34 058-96 شركة نشوان للمحاسبة و المراجعة إسكندر محمود نشوان 947 غزة شارع الوحدة

 35 060-95 الزيتون للمحاسبة والمراجعة خبراءمكتب  فوزي جمعة حامد الخولي 435 شارع البساتين  عسقولهغزة ـ الزيتون 

 خانيونس مقابل بمدية خانيونس
685 

 
 36 064-96 مكتب القدس للمحاسبة والمراجعة يمان أبو سعادةلأحمد س



XI 

 

 37 065-96 مكتب المحاسبين العرب للمحاسبة والمراجعة ياسين مصطفى االسطل 132 خانيونس  ش المحطة

 38 068-96 مكتب العباس للمحاسبة والمراجعة مي مرتجىهفرج اهلل  ف 339 غزة الرمال قرب مسجد العباس

 39 070-95 للمحاسبة والمراجعة غرابمحمد  مكتب غرابمحمد عبد الرحمن  5 المخيم الجديد النصيرات

 داء  برج فمسطين هغزة ـ الرمال شارع الش

1521 

1318  
1522 

 اب أنور الترك  هإي
 سفيان حمادة الترك  

 كمال زين الدين محمد

 مكتب الشرق األوسط

 للمحاسبة والمراجعة (ترك وشركاه  )
96-072 40 

 41 073-96 مكتب المجد للمحاسبة والمراجعة نبيل محمود الجماصي 966 مي بيكهد شارع فلغزة ـ الب

 42 074-96 مكتب حنين للمحاسبة والمراجعة عبد الرؤوف موسى غبن 329 غزة ـ الرمال شارع القادسية

 43 076-96 للمراجعة موشركائهسابا  عدنان رشيد عوض 139 غزة مركز نعمة ا لتجاري

 44 077-96 مجموعة األعرج للمحاسبة والمراجعة ى عبد الرحمن األعرجلع 152 لعيون اغزة ـ النصر شارع 

 خانيونس شارع جمال عبد الناصر
281 

1462 
 45 079-97 للمحاسبة والمراجعة إيهابمكتب  حسني شعبان حسن صادق

 46 081-97 مكتب نصار للمحاسبة والمراجعة حسن محمود نصار 87 غزة ـ الشيخ رضوان ش. الجالء

 47 082-97 ة للمحاسبة و المراجعةلمكتب عكي ةيلعبد القادر عك ليهيام سه 62 الشهداءغزة ـ الرمال شارع 

 48 085-97 مكتب أبو سمرة للمحاسبة والمراجعة أبو سمرة إبراهيم 1792 غزة ـ الزيتون شارع كشكو

 49 086-97 مكتب الرحمة للمحاسبة و المراجعة حسام نعيم حسن النفار 1922 ارون الرشيدهخانيونس ش. مدرسة 



XII 

 

 زة ـ الرمال مقابل الشفاءغ
976 

839 

 يحيى مصطفى رجب أبو جبل

 يم الميدنةراهكمال إب
 50 088-97 والمراجعةمجموعة الغد للمحاسبة 

 51 090-97 ر أبو شعبان للمحاسبة والمراجعةهمكتب ما ر عبد ال ارفع أبو شعباناهأحمد م 1285 الصناعةغزة الرمال شارع 

 52 092-97 مكتب الشرق للمحاسبة والمراجعة ماجد محمد نصر اهلل الشيخ عيد 617 رفح بجوار الجوا ازت

 53 096-98 مكتب قويدر للمحاسبة و المراجعة حسن خميل مصطفى قويدر 355 غزة ـ الدرج شارع الصحابة

 54 098-98 مكتب العودة للمحاسبة والمراجعة ى اسماعيل محمود كباجةلع 763 ح الشارع العاملدير الب

 55 099-99 والمراجعةمكتب محمد أبو شعبان للمحاسبة  محمد شعبان أبو شعبان 1947 محافظة الغزة ـ الثالثيني شارع الريس  بجوار 

 56 100-99 مكتب أبو يوسف للمحاسبة والمراجعة ى ابو يوسفلمحمد عبد اهلل ع 2289 خانيونس حي األمل ش.المدرسة

 57 101-99 مكتب غرناطة للمحاسبة والمراجعة يزهلمحمد عبد العزيز محمد د 479 دية رفح بلرفح الشارع العام مقابل 

 58 102-99 مؤسسة كنعان للمحاسبة و المراجعة بسام محمود محمد أحمد 2332 مقابل السراياغزة الجالء 

 ف سينما النصر  لغزة ـ الصبرة خ
222 

127 

نبيل حسن شعبان النونو صبحي 
 رشدي الخروبي

 59 106-99 مكتب الخروبي وشركاه للمحاسبة والمراجعة

 60 2004/114 للمحاسبة والمراجعة البراءمكتب  حسين عوني عاشور 427 النصرغزة 

 الشهداءغزة   الرمال ش  
 

2823 
 61 2004/116 شركة انور ابو دون وشريكة  إبراهيمانور محمد ابو دون 

 62 2004/120 مكتب حيفا للمحاسبة سعيد مصطفى معروف 3148 حي االمل  الهياغزة  بيت 



XIII 

 

 63 2006/125 مكتب طيبة للمحاسبة والمراجعة عزارهنعيم اسماعيل حسني  2254 غزة -الرمال الجنوبي

 64 2006/127 مكتب ابو حزين للمحاسبة والمراجعة سناء جابر سالمة ابو حزين  3229 تار يغزة النص

 مكتب القدس للمحاسبة والمراجعة ض عثمان حبوشهنا 1822 غزة_ عمر المختار
/129 

2006 
65 

 مكتب الوليد للمحاسبة والمراجعة صويصخالد ابو  1822 غزة الرمال _ عمر المختار
/131 

2008 
66 

 والمراجعةمكتب طالل الزين للمحاسبة  طالل الزين 1273 جباليا _ شارع القدس
/132 

2008 
67 

 مكتب العالمية للمحاسبة والمراجعة فاتن قابل ابو حزين/حسان 3129 مقابل الس اريا
/135 

2009 
68 

 خدمات االستشارية والماليةلل أبو غزالةشركة  غزالةأبو ربا زياد منيب  4196 الصبرة
/136 

2009 
69 

 مكتب االسعد للمحاسبة اسعد عبدالرحمن كالب 3556 دلخانيونس الب
/137 

2009 
70 

 للمحاسبة الميزانمكتب  امين محمود يوسف صالح 1526 شارع البحر –جباليا 
/138 

2009 
71 

 مكتب أورينت للمحاسبة الريسجودت منذر  3426 ف محافظة غزةلخ –غزة 
/139  

2009 
72 

غزة شارع عمر المختار مقابل بنك 
 عمارة أبو ثريا -سطينلف

2426  
262 

أفت حسين مطير محمود ر 
 ميعلنافذ ال

 للمحاسبة والمراجعة موشركائهمي لشركة مطير وع
/142 

2009 
73 
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 74 2009/141 للمحاسبة اللؤلؤةمكتب  عزيزسعاد عبد الكريم  5684 غزة النصر شارع جامعة القدس المفتوحة

 مكتب كيدار للمحاسبة محمد سعيد مطر 2413 غزة الرمال  شارع الوحدة
/142 

2009 
75 

 مفترق حميد –غزة شارع عز الدين القسام 
173 

 
 مكتب المحاسبون المتحدون أمين عبد الجواد حميد 

/143 

2009 
76 

 77 2012/144 للمحاسبة الرأيشركة  نائل عيسى الحداد   غزة

  غزة   الرمال
ين د/يوسف هي شالد/ سالم حمس د/ع

 د/محمد مقداد –عاشور 

للمحاسبة  لالستشاراتدون الدولية لمكتب ابن خ
 والمراجعة

2012/146 78 

 وة للمحاسبةلمكتب أبو غ وةلسماح أبو غ 3224 شارع الترنس –حي األمل  –خان يونس 
/147 

2012 
79 

 80 148/2011 مكتب المتميز للمحاسبة ف اهلللمنار خ 2781 د شارع جالللالبخان يونس 

 مكتب سكيك للمحاسبة نادر عدنان سكيك 1912 غزة الصبرة شارع جمال عبد الناصر
/149 

2011 
81 

 مكتب عطوه للمحاسبة عمي يوسف محمد عطوه 1475 الزهورشارع  الكرامةغزة 
/152 

2011 
82 

 مكتب بيت المقدس للمحاسبة حاتم محمد مطير 5874 عمر المختار – ديةلمنتزه الب –غزة 
/151 

2011 
83 

 باش للمحاسبةهمكتب ال باشهحسين محمد حسين ال 1695 شارع الرشيد –الوسطى  –ح لدير الب
/152 

2012 
84 



XV 

 

 ين للمحاسبةاهمكتب ش يناهشأحمد محمد عبد الرحمن  6462 الشارع العام –الوسطى  –ح لدير الب
/153 

2012 
85 

 شارع بيروت –وا هتل ال –غزة 
521 

  4322 

  ةصالح عبد أبو وطف
 ةحسام أبو وطف

 الوفاء وشركاه للمحاسبة والمراجعة
/154 

2012 
86 

 4أبو خضرة ط –ى هبرج مشت
3946 

6872 

 محمد نصار 
 منار محمد نصار

 87 2012/155 مكتب شركة محمد نصار وأبناءه للمحاسبة

 88 2012/156 مكتب جدوى للمحاسبة نسرين خميس محمد األشقر 5426 عمر المختارشارع  –الرمال 

 شارع سعيد العاص –الرمال 
4162 

 
 89 2012/157 شركة موارد للمحاسبة  ينهي النبالأسامة ع

  2عمارة الصحابة ط –شارع الوحدة  –غزة 
439 

 
 90 2012/158 مكتب حتحت للمحاسبة أيمن خالد أحمد حتحت

مقابل  –ول هالجندي المج –الرمال غزة 
 بيت از ان

 91 2012/159 مكتب المستقبل للمحاسبة ى أحمد األيوبيلع 5922

 92 2012/162 يان للمحاسبةلمكتب ع خةييان شلع 4813 اللهف مستشفى اللخ –الرمال الجنوبي 

 93 2012/161 للمحاسبة مكتب الوسيط سعد اهلل محمد ديب  4295 النصر مفترق السويدي عمارة أبو حصيرة 

 94 2012/162 مكتب األمين للمحاسبة يسري ناصر أبو سيف 6996 تل الزعتر –الشمال 

 عمارة النخيل الطابق األول –ش الوحدة 
3793 

 
 95 2012/163 مكتب أصول للمحاسبة والمراجعة عامر حسن عفانة 

 96 2012/164 مكتب الجود للمحاسبة غالب كامل صقر 1572 عمارة موسى أبو شعبان  –ش عمر المختار 



XVI 

 

 97 2012/165 المكتب االستشاري للمحاسبة ند حمودة البايضهم 2223 الشفاء ىمستشفعمارة البورنو بجوار  –الوحدة 

 98 2012/166 مكتب العامر للمحاسبة  محمد عامر حسين أبو موسى 2168 شارع جالل –د لخان يونس الب

 99 2012/167 مكتب تريد الين للمحاسبة اهلل العفعرفات عبد  6868 غزة الرمال

 100 2012/168 مكتب المجموعة المتحدة للمحاسبة يللر خميل الشيخ خهما 2764 المواصالتة غزة الرمال الجنوبي بجوار وازر 

 101 2012/169 مكتب المكتشف للمحاسبة محمد سعيد صالح شبير 6125 جامعة الدول العربية .وا شلهغزة تل ا
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