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 الملخص 

علاى الحساااات الاااريييف فاي ق ااة  ا    يمدقق مدى اعتمادتقييم  إلىالدراسة  هذه هدفت
تحدياد ماا اذا  كذلك، و نظم دعم القرارات اإللكترونية في اتااذ قراراتهم االل مراحل التدقيق الماتلفة

اساتادام نظام دعام القارارات اإللكترونياة فاي عملياة التادقيق ف القادر  علاى كاف هناك معوقاات تحاد ما
 .الااريي في ق اة    

، حيا  تام اتعتمااد اساتادام المانها الويافي التحليلايتام يل تحقيق أهادا  الدراساة أمف و 
لقاة الااية أو المتع والتقارير والاحو  والميالت العلمية الكتبعلى الميادر الثانوية المتمثلة في 

 تاام تيااميم اتسااتاياف المناسااباهااد  انيااا  ات ااار النظاارة للدراسااة، كمااا  الدراسااة االموضااوة قيااد
اساتاانة علاى ( 113)، حي  قام الااح  اتو يع عدد لتغ ية ات ار الت ايقي للدراسةكميدر أولي 

  .ر الفرضياتلتحليل الايانات وااتاا( SPSS)افراد عينة الدراسة، وتم استادام الارناما اتحيائي 

يساتادم مادققو الحسااااات ( 1: )كااف ماف أهمهاااميموعاة ماف النتااائا،  إلااىاليات الدراساة 
يمياع مراحال فاي  الااريييف اق ااة  ا   نظام دعام القارارات اإللكترونياة ادرياة متوسا ة ا اكل عاام

عاام توياد معوقااات توايات اسااتادام مادققي الحسااااات الاااريييف فااي ق ااة  اا   لانظم د( 2) ،التادقيق
نقا  الااارات ، و  يااب التوييات ماف قاال الهيئاات المنظماة للمهناة، ومف أار هاا القرارات اتلكترونية

المعرفااة العلميااة والعمليااة لماادققي الحسااااات ااانظم ، وتاادني مسااتوى المتاييااة فااي نظاام المعلومااات
 .دعم القرارات اإللكترونية

( 1: )ة اضرور  العمل يديًا نحوأاذًا اعيف اتعتاار ما أسفرت عنت النتائا أويت الدراس
 ت ييع مدققي الحسااات على استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في عملية التدقيق، مف االل

 ايا عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية اهد  تع ي  إدراكهم اأهمية وما قيام اليمعيات المهنية
قوانيف المنظمة للمهنة في فلس يف، وتعديلها إعاد  النظر في ال( 2)، استادامها في عملية التدقيق

احي  تل م مكاتب التدقيق وتساعد مدققي الحسااات على استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية 
، ومتااعة الت ام مكاتب التدقيق ااستادامها مف قال اليهات الحكومية في عملية التدقيق ا كل سليم

يم التكنولويي في مناها التدريس اليامعي في فلس يف؛  تع ي  التعل( 3)والم رفة على المهنة، 
 .ي الحسااات مف االل تعديل الا   الدراسية لاراما المحاساةقو ياد  التأهيل التكنولويي لمدق
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Abstract 

"The extent of the external auditors adoption on electronic decisions 

support systems' in the audit process" 

A field study on the audit offices' in Gaza Strip  

       This study aimed to evaluate the extent of the adoption on electronic 

decisions support systems' by the external auditors in Gaza Strip in their 

decision making within various audit stages', and then determine whether 

there are obstacles limit the ability to use the electronic decisions support 

systems' in  the external auditing process' in Gaza Strip.  

 In order to achieve study objectives a descriptive analytical method 

was used, where secondary sources of books, researches and scientific 

journals and reports which specified or related to the subject of the study 

were used in order to accomplish the theoretical framework, furthermore    

a suitable questionnaire was designed as one of the primary resources to get 

the practical structure done, where the researcher distributed a number of 

(113) questionnaire to the members of the study sample, and used 

Statistical Package of Social Science (SPSS) for data analyzing and 

hypotheses testing.  

 The study concluded a set of results, the most important were: (1) 

The external auditors in Gaza Strip moderately use the electronic decisions 

support systems', (2) There are obstacles facing the use of electronic 

decisions support systems' by external auditors in the Gaza Strip, notably 

the guidance absence from the profession organizations', and the lack of 

specialized expertise in information systems, and the low scientific and 

practical knowledge level of the accounts auditors' in electronic decisions 

support systems'. 

 Considering the resulted findings, the study recommended to work 

hardly toward: (1) Encourage auditors to use electronic decisions support 

systems' in the audit process, through holding workshops and scientific 

conferences by the profession associations' to promote their awareness of 

the importance and benefits of using it in the audit process, (2) Revision the 

laws which organize the profession in Palestine, and adjust it to obliges 

audit firms' and help auditors to properly use electronic decisions support 

systems' in the audit process, and following up the commitment of audit 

firms' in using it by government and the supervisors of the profession, (3) 

Promoting the technological education in the university curriculum in 

Palestine; and increasing the technological rehabilitation of the accounts 

auditors' by adjusting the study plans for the accounting programs.  
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 اإلهداء
 

 ... العزيز والدي إىل

مف تعي  الكلمات عف إيفائت حقت ،، أ ال اهلل عمره وأمده  إلى
 .االيحة والعافية

 ...أمي الغالية إىل

 الد ء منها مف استمد إلىالتي تحت أقدامها ينات النعيم ،، 

 .مف  رست فيَّ حب التعلم منذ نعومة أظافرة إلىوالحناف ،، 
 

 ...بيزوجيت وشريكة در إىل

مف يارت وتحملت أليلي  إلىالروح التي سكنت روحي ،،  إلى
 (.أم فادة)ووقفت اياناي ،، 

 ...األعزاء وأخواتي أخوتي إىل

 .تقدير وأتمنى لهم دوام التقدم والتوفيق كل لهم أكف الذيف
 ...الذين أحبهم  عيين وقرة أوالدي إىل

 . ويودة ،،  ينة حياتي ،، حفظهم اهلل وأدامهم فادة
 

 ...يف عليني يتقبلهم أن القدير العلي اهلل نسأل األبرار شهدائنا أرواح إىل ، مجيعًا منا األكرم إىل
 

 ...أهلي مجيعاً وأصدقائي الذين آزروني من أجل حتقيق اآلمال إىل
 

 ...كل من له حقٌ عليَّ إىل
 

 هذا ،،، جهدي  إليهم مجيعاً أهدي

 

 
 الااح                                                                              

 إسماعيل عاد اهلل لاد
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 شكر وتقدير
على نعمه اليت ال تعد وال حتصى، وأدعوه  أ  يقبلول  وذ  و ا      وجل عز اهللبداية أمحد 

 .العمل خالصاً لهجهه الكريم

ثلج صودي    ن العرفا  باجلميل، وبعد شكر اهلل عز وجل، فإنوه ليرورنو وليو    انطالقاًو 

الو     محد  زعور  . د. أ أسقاذ ، و شريف األسقاذ الفاضل إىلأ  أتبدم بالشكر واال قنا  

زودنو  ن  نابع علمه بالكثري، وال    دنو بقهجيهاته الرديدة اليت كا  هلا أكرب األثور يف إاواز   

 .    الدياسة وإخراجها على أكمل وجه

أعضاء   حممد األعرج. د و اخلالد  ض نا .د أسات تو إىلكما أتقبدم جبزيل الشكر 

تفضوولهم اناقشووة  وو   الدياسووة وإثراحهووا بايالجيووا  والقهجيهووا   جلنووة النبوواو ايووهقرين علووى  

 .، فجزا م اهلل عذ خرياًالبيمة

كل  ن كا  له يود عوه  وإسوناد أو كلموة نصو        إىلوال يفهتذ أ  أتبدم بالشكر ايهصهل 

لووه يف  يووزا   عوجوول أ  ج جيووز الهجووهد، سوواحال  ايووهىل عووز     إىلوإيشوواد، رخووراج  وو ا العموول   

 .جرناهتم يهم ال ينفع  ال وال بنه  إال  ن أتى اهلل ببلب سليم

وأسأل اهلل العلو البدير أ  جعل   ا العمل يف  يزا  جرناتنا مجيعاً، فإ  أصولنا فمون   

 .   اهلل وإ  أخطأنا فمن أنفرنا، واهلل ويل القهفيق
 

 الااح                                                                             
 لاد إسماعيل عاد اهلل
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 المحتويات فهرس

 الصفحة الموضوع
 - آية قرآنية

 أ ملا  الدراسة االلغة العراية
 ب ملا  الدراسة االلغة اتنيلي ية

 ت اإلهداء
    كر وتقدير

 ج فهرس المحتويات
 ذ داولقائمة الي

 ر قائمة األ كال
 ر قائمة المالحق

 للدراسة االطار العام: األول الفصل
 2  المقدمة
 3  الدراسة م كلة

 3  أهمية الدراسة
 4  الدراسة أهدا 

 4  الدراسة فرضيات
 5  الدراسة حدود

 6 الدراسات السااقة العراية
 13  الدراسات السااقة األيناية

 16  ات السااقةالتعليق على الدراس
 نظم دعم القرارات اإللكترونية والتدقيق الخارجي: الثاني الفصل

 31  نظم دعم القرارات اإللكترونية: المبحث األول
 11 مقدمة
 11 دعم القرارات نظممفهوم 

 21 ن أ  نظم دعم القرارات
 22 دعم القرارات نظمأهمية 

 22 دعم القرارات نظمايائ  
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 الصفحة الموضوع
 23 القراراتأنواة نظم دعم 

 25 أنواة القرارات في نظم دعم القرار
 26 مكونات نظم دعم القرارات

 22 المعوقات التي توايت ت ايق نظم دعم القرارات في المنظمة
 21 دعم القرار نظمعوامل نياح 

 33 القدرات التي تقدمها نظم دعم القرار
 13 ماهية التدقيق الخارجي: المبحث الثاني

 31 مقدمة
 31 مفهوم التدقيق
 32 أهدا  التدقيق
 33 أهمية التدقيق

 34 مفهوم التدقيق الااريي
 36 مفهوم فعالية التدقيق الااريي
 33 مفهوم يود  تدقيق الحسااات

 13 مراحل عملية التدقيق: المبحث الثالث
 32 مقدمة

 32 (100رقم  معيار)التخطيط وتحديد استراتيجية التدقيق الشاملة : المرحلة األولى
 32 أهمية التا ي  لعملية التدقيق: أوتً 
 31  رو  قاول مهمة التدقيق: ثانياً 
 43 اتتيال االمدقق السااق: ثالثاً 
 43 ااتيار فريق عمل التدقيق: رااعاً 

 41 (313معيار رقم )معرفة  ايعة عمل المن أ  : اامساً 
 41 تنفيذ اتيراءات التحليلية األولية: سادساً 
 42 فهم الرقااة الداالية وتحديد ماا ر الرقااة: سااعاً 
 42 استراتييية التدقيق ال املة: ثامناً 
 43 تيميم ارناما التدقيق التفييلي: تاسعاً 
 43 أداء وتفويض عمل التدقيق واإل را  عليت ومرايعتت: عا راً 
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 الصفحة الموضوع
عاد  تقييم ا ة : حادة ع ر  44 التدقيقتوثيق استراتييية التدقيق ال املة وا 

 44 تنفيذ اختبارات الرقابة واالختبارات األساسية للعمليات: المرحلة الثانية
 44 تنفيذ اختبارات الرقابة: أوالا 

 44 مفهوم الرقااة الداالية
 45 أهدا  الرقااة الداالية
 45 أقسام الرقااة الداالية

 43 مكونات الرقااة الداالية
 53 ةالداالي الرقااة نظام مقومات

 51 ا وات تقييم نظام الرقااة الداالية
 53 أنواة ااتاارات الرقااة

 54 مسؤولية مدقق الحسااات عف دراسة وتقويم نظام الرقااة الداالية
 55 االختبارات األساسية للعمليات: ثانياا 

 55 تنفيذ إجراءات التدقيق التحليلية واالختبارات التفصيلية لألرصدة: المرحلة الثالثة
 55 إجراءات التدقيق التحليلية: أوالا 

 55 تعري  اإليراءات التحليلية
 56  ايعة اإليراءات التحليلية
 53 فوائد اإليراءات التحليلية

 53 العوامل الوايب مراعاتها عند تا ي  وتنفيذ اإليراءات التحليلية في التدقيق
 52 االختبارات التفصيلية لألرصدة: ثانياا 

صدار تقرير المدقق: لرابعةالمرحلة ا  52 استكمال عملية التدقيق وا 
 51 (ال ارئة)القيام ااتاتاارات الااية ااتلت امات المحتملة 

 51 تدقيق األحدا  الالحقة
 63 تيميع األدلة ا كلها النهائي وتقييمها

جراءاتها: الفصل الثالث  منهجية الدراسة وا 
 62 الدراسة منها

 62 اسةميتمع وعينة الدر 
 63 الدراسة أدا 
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 الصفحة الموضوع
 65 ااتاار التو يع ال ايعي لايانات العينة اتست العية

 66 يدق اتستاانة
 32 ثاات اتستاانة

 35 ااتاار التو يع ال ايعي لايانات عينة الدراسة
 36 األساليب اتحيائية المستادمة في الدراسة

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات: الفصل الرابع
 32 الوي  اتحيائي لعينة الدراسة
 23 ااتاار الفرضياتتحليل استيااات عينة الدراسة و 

 النتائج والتوصيات :الخامس الفصل
 12 النتائا

 133 التوييات 
 131 الدراسات المقترحة

 301 المراجع
 331 المالحق
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 الصفحة قائمة الجداول
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 للميال
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معامل اترتاا  ايف درية كل فقر  مف فقرات الميال الثاني والدرية الكلية  (:5-3)رقم يدول 
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 ستاانةلال
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 31 تو يع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي: (2-4)رقم يدول 
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في ميال تكنولوييا لعينة حسب عدد الدورات التدرياية تو يع أفراد ا: (5-4)رقم يدول 

 المعلومات وت ايقاتها في التدقيق
23 

 21 تو يع أفراد العينة حسب تأسيس المكتب: (6-4)رقم يدول 
 22 تيني  مكتب التدقيقتو يع أفراد العينة حسب : (7-4)رقم يدول 
 22 اميال التدقيق في المكتبعدد العامليف تو يع أفراد العينة حسب : (8-4)رقم يدول 
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 الصفحة ة األشكالقائم

 26 مكونات نظم دعم القرارات(: 1)رقم  كل 
 

 

رقم  قائمة المالحق
 الملحق

 1 اتستاانة في يورتها النهائية 
 2 أسماء محكمي اتستاانة



 
 

 
 

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 

 المقدمة 

 مشكلة الدراسة 

 أهمية الدراسة 

 أهداف الدراسة 

 فرضيات الدراسة 

 لدراسةحدود ا 

 الدراسات السابقة 

 التعليق على الدراسات السابقة 
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 المقدمة 

تعتار عملية المرايعة في يوهرها عملية اتااذ سلسلة مف القرارات المتعاقاة التي تهد   
القرار النهائي المتمثل في إاداء رأة المرايع عف مدى سالمة الايانات المكونة  إلىالويول  إلى

 .ى ميداقيتهاللقوائم المالية ومد

قليميًا   وفي ظل تنامي وت ور المؤسسات كميًا ونوعيًا في الق اعيف الاا  والعام، محليًا وا 
فأياحت  ريقة يمع المعلومات والمعرفة تتم ا رق . ودوليًا، ا دادت أهمية نظم دعم القرارات

تاذو القرارات، وموايفات عملية موضوعية، وأياحت المعلومات موردًا استراتيييًا يعتمد عليت م
يانب التقنيات األارى هي األدوات التي تؤمف للمستفيديف عناير الدقة  إلىوأياح الحاسوب 

 (.  313: 2313العاد اليادر، والعمر،)والسرعة وسرية األداء وتحقيق األرااح والقدر  على المنافسة 

نظم المعلومات ت ايق نظم معلومات تاتل  عف  إلىنظرًا تتياه اعض المنظمات حديثًا  
اإلدارية التقليدية، ومف ضمف هذه النظم التي تم استادامها نظم مساند  القرارات فهي نظم مانية 
على الحاسب اآللي تم تيميمها اغرض تحسيف اإلنتايية و ياد  الفاعلية مف االل دعم متاذة 

والتا ي  القرار وواضعي السياسات، وت اق هذه النظم في مياتت التا ي   ويل األيل 
 (. 335: 2333الكردة، والعاد، )اتستراتييي ووضع السياسات 

يمكف لمدقق الحسااات اتستفاد  مف نظم دعم القرار كأحد األنظمة اإللكترونية التي تساهم  
وتحقيق الكفاء  واليود  ( التا ي ، تقييم أنظمة الرقااة الداالية، التقرير)في إنيا  مهام التدقيق 

ات التدقيق، حي  يت ايد التويت في الوقت الحاضر نحو استادام تكنولوييا في تقديم ادم
المعلومات في تنفيذ مهام التدقيق وفي مراحلها الماتلفة، كما يمكنت اتستفاد  مف نظم دعم القرار 
في عملية التدقيق في مياتت عد  منها تحليل الايانات وتحليل الادائل المتاحة وتوفير المعلومات 

 (. 232: 2313 ت، )ئمة تتااذ القرارات المتعلقة اعملية التدقيق المال

ومع  ياد  حيم ال ركات العاملة المدرية في اورية فلس يف، و ياد  المنافسة ايف  
 ركات ومكاتب التدقيق  ادت حاية مدققي الحسااات لنظم دعم القرارات اإللكترونية لتحسيف يود  

 .كاتبالادمات المقدمة مف قال هذه الم

ومف هنا كاف التفكير في إعداد هذه الدراسة لتقييم مدى اعتماد مدقق الحسااات الااريي  
 .في ق اة     على نظم دعم القرارات اتلكترونية في عملية التدقيق
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 مشكلة الدراسة  

تأتي هذه الدراسة في ظل اتستادام الواسع لنظم دعم القرارات اإللكترونية في ماتل   
مكانية استفاد  الق اعات ا هذه الدراسة ف ،مف تلك النظمالحسااات الااريييف  مدققوتقتيادية، وا 

المناساة لحل  القراراتاتااذ  فيتلك النظم  ات علىمدى اعتماد مدققي الحساا تحاول معرفة
و اذلك تتالور م كلة الدراسة في السؤال االل مراحل التدقيق الماتلفة، الم اكل التي توايههم 

 :س التاليالرئي

دعم القـرارات اإللكترونيـة نظم  مدى اعتماد مدققي الحسابات الخارجيين في قطاع غزة علىما * 
 ؟في عملية التدقيق

 :ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية

فاي ق ااة  ا   علاى نظام دعام القارارات اتلكترونياة الاااريييف هل يعتماد مادققي الحساااات  -1
 ااريي في يميع المراحل؟أثناء أداء عملية التدقيق ال

لااانظم دعااام القااارارات الاااااريييف ماااا هاااي المعوقاااات التاااي توايااات اساااتادام مااادققي الحساااااات  -2
 اتلكترونية؟

علاااى نظااام دعااام  ااا    هااال تاتلااا  درياااة اعتمااااد مااادققي الحساااااات الاااااريييف فاااي ق ااااة -3
  العمليااة، كاالم مااف المؤهاال العلمااي، الاااار  فااي عمليااة التاادقيق اااااتال  ت اإللكترونيااةاالقاارار 

 والمعرفة التكنولويية؟

    أهمية الدراسة 

تعتار نظم دعم القرار أحد المستيدات الحديثة في ت وير مهنة التدقيق، وواحد  مف  
األساليب الحديثة المعاونة للمدقق لرفع كفاء  أدائت المهني مف أيل الوفاء امت لاات مستادمي 

وتقييم نظام الرقااة الداالية وفي تقدير التحريفات تقريره المالي، حي  تم استادامها في تيميم 
 . اليوهرية

مدققو الحسااات  أنهم ك أف متاذة القرارات يوايهوف العديد مف الم اكل أثناء أداء  
عملية التدقيق كما أف عملية اتااذ القرار االنساة لهم عملية ليست االسهلة، وذلك اساب الت ور 

ل وايئة المرايعة وهنا تساعد نظم دعم القرارات في توييت ودعم الحاد  في ايئة منظمات األعما
 .قرار مدققي الحسااات
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 مدى استادام مدققي الحسااات الااريييفوتار  أهمية الدراسة في أنها تاح  في  
التي توايههم لم اكل االقرارات المناساة لحل  تتااذ ت ايقات نظم دعم القرار في عملية التدقيقل

، وتوضيح مياتت استادام تلك النظم، واياف معوقات استادام وت ايق عملية التدقيقأثناء أداء 
 .القرارنظم دعم 

  الدراسةأهداف 

يتمثل الهد  الرئيسي مف هذه الدراسة في التعر  على مدى اعتماد مدققي الحسااات  
يندرج تحت هذا  الااريييف في ق اة     على نظم دعم القرارات اإللكترونية في عملية التدقيق، و

 :الهد  الرئيسي عد  أهدا  فرعية و هي

 الحسااااااات ينظاااام دعاااام القاااارارات اإللكترونيااااة مااااف قااااال ماااادققاسااااتادام واقااااع  الوقااااو  علااااى .1
 .الااريييف في ق اة    

نظااام دعااام القااارارات  اعتمااااد مااادققي الحسااااات الااااارييف فاااي ق ااااة  اا   علاااىمااادى  معرفااة .2
 .ل مراحل التدقيق الماتلفةاال همقراراتاتااذ في  اإللكترونية

 معوقات استادام نظم دعم القرارات اإللكترونياة فاي عملياة التادقيق الاااريي التعر  على .3
 .في ق اة    

 فرضيات الدراسة 

، يمكف ييا ة تحقيقها إلىفي ضوء الم كلة التي تناولتها الدراسة واألهدا  التي تسعى 
 :فرضيات الدراسة كما يلي

 ألولىالفرضية الرئيسية ا: 

الحسااات الااريييف في ق اة     نظم دعم القرارات اتلكترونية أثناء أداء  يستادم مدققو    
 .=3035αعند مستوى دتلة  المراحلعملية التدقيق الااريي في ماتل  

 :ويتفرة منها الفرضيات الفرعية التالية

 مرحلة في ت اإللكترونيةنظم دعم القرارا الحسااات الااريييف في ق اة     يستادم مدققو  .1
 .=3035αالتا ي  عند مستوى دتلة 
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مرحلاة  فاي نظم دعم القرارات اإللكترونياة الحسااات الااريييف في ق اة     يستادم مدققو  .2
 .=3035αللعمليات عند مستوى دتلة  األساسية واتاتاارات الرقااة ااتاارات تنفيذ

فاي مرحلاة  نظم دعم القرارات اإللكترونياة     الحسااات الااريييف في ق اة يستادم مدققو  .3
 .=3035αواتاتاارات التفييلية لألريد  عند مستوى دتلة  التحليلية التدقيق إيراءات تنفيذ

 مرحلة في نظم دعم القرارات اإللكترونية الحسااات الااريييف في ق اة     يستادم مدققو  .4
يدار التدقيق استكمال  .=3035αى دتلة المدقق عند مستو  تقرير وا 

 

 

 الفرضية الرئيسية الثانية: 
 

نظاااام دعاااام القاااارارات اإللكترونيااااة مااااف ويهااااة نظاااار ماااادققي  تويااااد معوقااااات تواياااات اسااااتادام
 .=3035αستوى دتلة الحسااات الااريييف في ق اة     عند م

 

 الفرضية الرئيسية الثالثة: 

اااايف متوسااا ات آراء أفاااراد  =3035αتوياااد فاااروق ذات دتلاااة احياااائية عناااد مساااتوى دتلاااة         
عينة الدراسة حول مدى اعتماد مدققي الحسااات الااريييف في ق اة  ا   علاى نظام دعام القارارات 

اتااااتال  فاااي كااالم ماااف متغيااار المؤهااال العلماااي، الااااار   إلاااىاإللكترونياااة فاااي عملياااة التااادقيق تعااا ى 
 .العملية، والمعرفة التكنولويية

 

 
 حدود الدراسة 

تقتياار الدراسااة علااى مكاتااب التاادقيق العاملااة فااي ق اااة  اا   نظاارًا ليااعواة  :حــدود مكانيــة .1
التنقااال اااايف  ااا رة الاااو ف اسااااب اتحاااتالل والحياااار اإلسااارائيلي لألراضاااي الفلسااا ينية، 

 .الوضع السياسي الراهف إلىااإلضافة 

الاااريييف سيقتيار ن ااق الدراساة ماف حيا  األفاراد علاى مادققي الحساااات  :حدود بشرية .2
 .رسيف للتدقيق، ااعتاارهم الفئة القائمة والمتفاعلة اموضوة الدراسةالمما
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 الدراسات السابقة 

 :الدراسات العربية: أوالا 

دور التدقيق اإللكتروني في تحسين جودة خدمة ": ، بعنوان(1034) سموردراسة  .3
  ".التدقيق

ف يود  ادمات التعر  على دور التدقيق اإللكتروني في تحسي إلى الدراسةهدفت هذه 
، ولتحقيق هذا الهد  تم اتااة المنها الويفي التحليلي لمالءمتت ل ايعة التدقيق في فلس يف

تو يعها على أفراد عينة الدراسة ا كل كامل تم الدراسة، وتم تيميم استاانة كأدا  ليمع الايانات و 
 ركات ( 1)اة     اعدد الكارة في ق ة مف  ركات التدقيق الدولية واإلقليمية والمحلية نوالمكو 

 .  SPSSارناما استاانة، وتم استادام ( 41)مدققًا، وتم استرداد ( 45)تدقيق، وت مل على 

التدقيق اإللكتروني في مرحلة أف استادام : الدراسة تويلت إليهاومف أهم النتائا التي 
م التدقيق تحسيف يود  ادمة التدقيق، وكذلك يتم استادا إلىتا ي  عملية التدقيق يؤدة 

فهم ايئة  إلىاإللكتروني في تنفيذ ااتاارات الرقااة واتاتاارات األساسية للعمليات، ااإلضافة 
 واتاتااراتأف استادام التدقيق اإللكتروني في تنفيذ ايراءات التدقيق التحليلية  .الرقااة الداالية

في  م التدقيق اإللكترونيأف استادا، تحسيف يود  ادمة التدقيق إلىالتفييلية لألريد  يؤدة 
يدار تقرير المدقق يؤدة   .تحسيف يود  ادمة التدقيق إلىمرحلة استكمال التدقيق وا 

 ياد  فعالية اليانب الرقااي المفروض مف : مف التوييات أهمها اً وقد قدمت الدراسة عدد
في ميال  قال هيئة سوق رأس المال الفلس ينية واورية فلس يف على ال ركات المساهمة العامة

وضرور  التعاقد مع  ركات تدقيق تستادم وسائل وأدوات التدقيق اإللكتروني في عملية التدقيق، 
 .إعاد  النظر في القوانيف المنظمة للمهنة في فلس يف وتعديلها احي  يتم معالية نقا  الضع 

داء دور نظام دعم القرارات اإللكترونية في رفع كفاءة أ": ، بعنوان(1031) طهدراسة  .1
  ".عملية التدقيق الخارجي

اياف مياتت استادام نظم دعم القرار اإللكترونية في عملية  إلى الدراسةهدفت هذه 
التدقيق الااريي كإحدى الت ايقات اإللكترونية التي تسهم في رفع كفاء  أداء عملية تدقيق 

حسااات في اتااذ الحسااات، وذلك ااياف أهمية استادامت في توفير معلومات تساعد مدقق ال
القرارات المتعلقة اعملية التدقيق سواء أكانت القرارات النم ية أو  ير النم ية، مف االل است الة 
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آراء مدققي الحسااات حول مياتت ومنافع ويعواات استادام نظم دعم القرارات في عملية 
 .  التدقيق

دعم القرار مف قال مدققي  أف استادام نظم: ومف أهم النتائا التي تويلت إليها الدراسة
الحسااات في المملكة األردنية الها مية يسهم في رفع كفاء  أداء عملية تدقيق الحسااات مف االل 

أف استادامها و . توفير المعلومات التي تساعد مدققي الحسااات في اتااذ قراراتهم اكفاء  وفاعلية
تساعد في  ياد  فعالية القرارات المتعلقة  في عملية تدقيق الحسااات يحقق العديد مف المنافع التي

استادام نظم دعم القرارات توايهها ميموعة مف اليعواات أهمها عدم  وكذلك .اعملية التدقيق
توفر المعرفة العلمية والعملية لمدقق الحسااات المتعلقة انماذج القرارات وقواعد الايانات و تفعيلها 

 .في ميال تدقيق الحسااات

ضرور  ح  مدقق الحسااات على استادام : مف التوييات أهمها اً دراسة عددوقد قدمت ال
ضرور  ت وير المعرفة العلمية والعملية للمدقق والمتعلقة انظم و . نظم دعم القرار في عملية التدقيق

ضرور  حضور مدققي  وكذلك .دعم القرار ونماذج القرارات ومياتت استادامها في التدقيق
 .تايية االاراما اإللكترونية كنظم دعم القرار والنظم الااير الحسااات لدورات م

العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي من ": ، بعنوان(1031) مشتهىدراسة  .1
  ".وجهة نظر المدققين الخارجيين

التعر  على  ايعة العالقة ايف المدقق الداالي والمدقق الااريي  إلى الدراسةهدفت هذه 
، وذلك مف االل (حالة ق اة    )منظور المدقق الااريي في ايئة األعمال الفلس ينية وذلك مف 

تحديد العوامل المؤثر  على درية اعتمادية المدقق الااريي على أعمال المدقق الداالي، وتحليل 
 . مستوة العالقة التعاونية واتتيال والتوايل اينهم

أف توافر معايير اتستقاللية والكفاء  وأداء  :ائا التي تويلت إليها الدراسةومف أهم النت
العمل وميال العمل للمدقق الداالي تسهم إيياايًا في  ياد  درية اعتمادية المدقق الااريي على 

أف و  .المعايير على درية اتعتماديةأعمال المدقق الداالي مع ااتال  األهمية النساية لتأثير هذه 
 . ال والتوايل ايف المدقق الداالي والمدقق الااريي ييدمستوى العالقة التعاونية واتتي

حقيقي ضرور  تع ي  اتستقالل الظاهرة وال :مف التوييات أهمها اً الدراسة عدد وقد قدمت
العمل على تكويف يسم مناثق عف هيئة سوق األوراق المالية لمتااعة  .لوظيفة التدقيق الداالي
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هم ارفع تقارير حول  وائب العالقة ومستويات التعاوف وتقييم أداء التدقيق الااريي مع إل ام
 .والتنسيق مع التدقيق الداالي

أثر استخدام أساليب المعالجة اإللكترونية للبيانات ": ، بعنوان(1031) الخالديدراسة  .4
  ".على زيادة فعالية مكاتب تدقيق الحسابات العاملة بقطاع غزة

تادام أساليب المعالية اإللكترونية على  ياد  التعر  على أثر اس إلى الدراسةهدفت هذه 
ولتحقيق هذا الهد  تم تيميم استاانة فعالية مكاتب تدقيق الحسااات في ق اة     افلس يف، 

 63م اوًت للمهنة، اضع منها للتحليل اإلحيائي  مدققاً  33و عت على عينة الدراسة الاالغة 
 . SPSSام ارناما التحليل اإلحيائي ، واعد تحليل مفردات اتستاانة ااستادةاستاان

أف استادام أساليب المعالية اإللكترونية في  :ائا التي تويلت إليها الدراسةومف أهم النت
 ياد  فاعلية مرحلة التا ي  وتحسيف قيام المدقق ااإليراءات التحليلية، كما  إلىالتدقيق يؤدة 

 . يرفع مف يود  أداء أعمال التدقيق وتوثيقها

ويود عالقة ايف استادام أساليب المعالية  :مف التوييات أهمها اً الدراسة عدد متوقد قد
اإللكترونية للايانات على  ياد  فعالية مكاتب التدقيق لكنها عالقة دوف المتوس ة نظرًا لويود 

إدراج  إلىعناير أارى تؤثر على ذلك اال  أساليب المعالية اتلكترونية، كما أويت الدراسة 
في المناها األكاديمية لليامعات وأهمية متااعة الحكومة واليهات اإل رافية والنقااات  الموضوة

 .ت ايق تلك األساليب التكنولويية في مكاتب التدقيق مع ير  م ايا ااية لهم

تأثير متغيرات بيئة المراجعة الخارجية على جودة ": ، بعنوان(1031) الطويلدراسة  .5
 ".بات في قطاع غزة األداء المهني لمراجعي الحسا

التعر  على تأثير متغيرات ايئة المرايعة الااريية على يود   إلىهدفت هذه الدراسة 
( 56)األداء المهني لمرايعي الحسااات في ق اة     ومف أيل تحقيق ذلك أيريت دراسة على 
الدراسة  مرايع حسااات يعملوف في مكاتب مرايعة الحسااات المنت ر  في ق اة    ، وقد اعتمدت

 .على استاانة تم تيميمها ايييًا لادمة أهدا  الدراسة

هناك اعض المتغيرات لها تأثير إييااي على  :الدراسة تويلت إليهاائا التي ومف أهم النت
كار حيم مكتب المرايعة، الاار  المهنية، التأهيل العلمي والعملي، المنافسة : )يود  المرايعة مثل
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هناك اعض المتغيرات لها آثار سلاية (. لسمعة الييد  لمكتب المرايعةايف مكاتب المرايعة، وا
 .     كثر  الدعاوة القضائية المرفوعة ضد مكتب المرايعة: على يود  المرايعة مثل

ضرور  ويود دور قوة وفعال للحكومة  :مف التوييات أهمها اً وقد قدمت الدراسة عدد
قااة على يود  اداء ي ق اة     في وضع معايير للر واليهات المهنية المنظمة لمهنة المرايعة ف

 . ها األساس عند ااتيار المرايعتوعية يميع األ را  اأهمية يود  المرايعة ويعلو  .المرايعيف
 .ضرور  التنوة في استادام  تى أساليب الرقااة على يود  المرايعةو 

قيق العاملة في قطاع تقييم مدى التزام مكاتب التد": ، بعنوان(1033) أبو يوسفدراسة  .6
غزة بتوفير متطلبات تحسين فعالية رقابة جودة التدقيق الخارجي وفقاا لمعيار التدقيق 

 ".110الدولي رقم 

تقييم مدى الت ام مكاتب التدقيق الااريي العاملة في ق اة      إلىتهد  هذه الدراسة 
( 223)ر التدقيق الدولي رقم اتوفير مت لاات تحسيف فعالية رقااة يود  التدقيق، وفقًا لمعيا

والمتعلق ارقااة اليود ، ولتحقيق أهدا  الدراسة فقد اعتمد الااح  المنها الويفي التحليلي، وقد 
مكتب تدقيق معتمد في ( 36)تم استادام استاانة وتم تو يعها على ميتمع الدراسة المكوف مف 

 .تحليل النتائال  SPSSق اة    ، وقد تم استادام نظام الر مة اإلحيائية 

الدراسة ا كل عام أف مكاتب التدقيق العاملة في ق اة  تويلت إليهاومف أهم النتائا التي 
    ملت مة اتوفير مت لاات تحسيف فعالية رقااة يود  التدقيق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 

(223.) 

ت الالئحة التنفيذية تع ي  العمل امقتضيا :مف التوييات أهمها اً وقد قدمت الدراسة عدد
لقانوف م اولة مهنة التدقيق في فلس يف فيما يتعلق اإل ام المدققيف المراييف االعمل وفق معايير 

ت كيل لينة م تركة مف ميلس مهنة و  .ومساءلة الماليف( 223)ار رقم التدقيق الدولية سيما معي
دقيق، ورقااة يود  ادماتها، تدقيق الحسااات ويمعية مدققي الحسااات لمتااعة أداء مكاتب الت

 .والت ام موظفيها للمت لاات األاالقية، وذلك مف االل ت ايق اراما مرايعة النظير
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نظم دعم القرارات كمتغير وسيط في تعزيز أثر المعرفة ": ، بعنوان(1030) حمزةدراسة  .7
 ".الضمنية على جودة القرارات االستراتيجية

أثر المعرفة الضمنية على يود  القرارات اإلستراتييية  التعر  على إلىتهد  هذه الدراسة 
ودور نظم دعم القرارات في تع ي  أثر المعرفة الضمنية على يود  القرارات اإلستراتييية في 

 . ركات اتتياتت الالوية الكويتية

ويااااود تااااأثير ذو دتلااااة معنويااااة للمعرفااااة  : الدراسااااة توياااالت إليهاااااائا التااااي ومااااف أهاااام النتاااا
اأاعادها على يود  القرارات اإلستراتييية وعلى نظم دعم القرارات فاي  اركات اتتيااتت  الضمنية

وياااود تاااأثير ذو دتلاااة معنوياااة لااانظم دعااام القااارارات (. ≥3035α)الالوياااة ادولاااة الكويااات عناااد دتلاااة 
ة اأاعادها على يود  القرارات اإلساتراتييية فاي  اركات اتتيااتت الالوياة ادولاة الكويات عناد دتلا

(3035α≤).  ويااااااود تااااااأثير ذو دتلااااااة معنويااااااة للمعرفااااااة الضاااااامنية اأاعادهااااااا علااااااى يااااااود  القاااااارارات
الاسا ة، سهولة التحكم، المرونة والقادر  علاى التكيا ، ساهولة )اإلستراتييية اويود كل مف اايية 

مكانية اتتيال  .(≥3035α)في  ركات اتتياتت الالوية ادولة الكويت عند دتلة ( وا 
 

تع ي  إمكانات المديريف العامليف في  :مف التوييات أهمها اً مت الدراسة عددوقد قد
 ركات اتتياتت الالوية ادولة الكويت مف االل تمكينهم وت ييعهم على تدريب وتعليم 

ت وير قدر  المديريف العامليف في  ركات اتتياتت الالوية ادولة الكويت على التفكير  .العامليف
 . الااريية وذلك لتحسيف آليات اتستيااة للت ورات والتغيرات الايئية المعاير  في ايئة  ركاتهم

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على كفاءة عملية ": ، بعنوان(1030) كنانيدراسة  .3
  ."التدقيق من وجهة نظر المدققين في المملكة العربية السعودية

تكنولوييا المعلومات على كفاء  عملية  التعر  على أثر استادامإلي  الدراسةهدفت هذه 
قاعد  الايانات : التدقيق مف ويهة نظر المدققيف في السعودية، وذلك مف االل قياس كل مف

والاراما اإللكترونية واإلنترنت واألساليب اإلحيائية والينسية والتأهيل العلمي والاار  والتدريب 
( Multiple Regression)وب اتنحدار المتعدد ولقد تم استادام اسل. على كفاء  عملية التدقيق

 .   في ااتاار الفرضيات

تايف اأف قاعد  الايانات لها أثر إييااي في  :الدراسة تويلت إليهاائا التي ومف أهم النت
ويعتار ( ≥3035α)كفاء  العملية التدقيقية في السعودية وهذا األثر ذات دتلة إحيائية عند مستوى 

دتلة إحيائية  وذويويد أثر إييااي  .ي التأثير على المتغير التااعأثر مرتفع فهذا المتغير ذات 
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كمتغير مستقل في المتغير ( الاراما الحاسواية، اإلنترنت، األساليب اإلحيائية: )تستادام كل مف
الينسية، التأهيل : )ت يويد أثر ذات دتلة إحيائية تستادام كل مف. التااع للعملية التدقيقية

 .كمتغير مستقل في المتغير التااع للعملية التدقيقية( لعلمي، اار  المدقق، التدريبا

ت ييع مدققي الحسااات على اتلتحاق  :امف التوييات أهمه اً وقد قدمت الدراسة عدد
ضرور  و  .الكفاء  في العملية التدقيقيةاالدورات المتايية في ميال تكنولوييا المعلومات ل ياد  

الحكومية والم رفة على المهنة امتااعة مكاتب التدقيق في السعودية مف أيل إداال  قيام اليهات
  .التحسينات التكنولويية على اعمالها

العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة ": ، بعنوان(1030) جبراندراسة  .1
  ."نظر المحاسبين القانونين في اليمن

نظر ويهة وامل المؤثر  في يود  تدقيق الحسااات مف معرفة العإلي  الدراسةهدفت هذه 
مرايعي الحسااات في اليمف، والاروج انتائا وتوييات تساهم في رفع وت وير أداء مكاتب 

 .التدقيق اليمنية

ويود تأثير إييااي كاير على يود  تدقيق  :الدراسة تويلت إليهاائا التي ومف أهم النت
لمام مدقق الحسااات امعايير التدقيق المتعار  الحسااات، وايف التأهيل العلمي و  الاار  العلمية وا 

يراءات  عليها، وتنظيم مكتب التدقيق وحيمت وسمعتت و هرتت، واستقالل المدقق وتقدير أتعاات، وا 
ت تويد فروق ذات  (.ام الرقااة الداالية للعميلتا ي  وتنفيذ عملية التدقيق ومتانة وسالمة نظ

العالقات المؤثر  في يود  تدقيق الحسااات مف ويهة نظر مدققي الحسااات دتلة إحيائية حول 
 . في اليمهورية اليمنية تاعًا للايائ  ال ايية لمدققي الحسااات

اتهتمام االتأهيل العلمي والمهني والاار   :مف التوييات أهمها اً الدراسة عدد وقد قدمت
محافظة على استقاللية مدقق الحسااات ودعمها، العملية الكافية للعامليف في مكاتب التدقيق وال
ييب على المؤسسات المهنية أف تقوم اتحديد حد  .والتا ي  المساق والتنفيذ السليم لعملية التدقيق

 .أدنى ألتعاب مدققي الحسااات، مع فرض نظام مناسب وعلمي في تحديد تلك األتعاب
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ساندة القرارات على تطوير أثر استخدام نظم م": ، بعنوان(1001) رمضاندراسة  .30
  ."األداء

معرفة أثر نظم مساند  القرارات على ت وير األداء في و ار  التراية إلي  الدراسةهدفت هذه 
محافظات    ، ومف االل مرايعة اإلسهامات العلمية في هذا الميال تم ييا ة نموذج  –والتعليم 

 .  ي التحليل اإلحيائيف SPSSالدراسة، وتم اتعتماد على الح مة اإلحيائية 

ويود أثر لنظم مساند  القرارات على ت وير : الدراسة تويلت إليهاومف أهم النتائا التي 
دراك لدى اإلدار  العليا االنساة تستادام نظ :ء تمثل فياألدا م مساند  القرارات ادرية ويود وعى وا 
القرارات في و ار  التراية والتعليم توفر اإلمكانات المادية والفنية تستادام نظم مساند  و  .ييد 

توفر مستوى تنظيمي ييد تستادام نظم  .ويود إمكانات ا رية ادرية ييد  .ادرية متوس ة
تنوة نظم المعلومات التي تدعم القرارات ادرية ييد  مع قلة أنواة نظم مساند   .مساند  القرارات

 .ادرية متوس ة ةتوفر الاراما التدرياي .القرارات

اتستفاد  مف نظم مساند  القرارات على  :مف التوييات أهمها اً الدراسة عدد قدمتوقد 
اتستعانة انظم مساند  القرارات و  .ت وير ت ايقاتها واستاداماتهامستوى و ار  التراية والتعليم ككل و 

م اإلدار   ياد  دعوكذلك  .اتهتمام اعملية التدريبو  .في مساند  يميع القرارات التي تتاذها الو ار 
ا  راك العامليف في ت وير نظم مساند  القرارات و  .العليا واهتمامها ااستادام نظم مساند  القرارات

  .وتقديم اقتراحاتهم حول النظام

 مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية" ،(1003)، حمدونة وحمداندراسة  .11
 جودة الحصول على أدلة ذات وأثر ذلك على، في فلسطين (التدقيق اإللكتروني)التدقيق 

 ."الفني المحايد للمدقق حول مدى عدالة القوائم المالية عالية تدعم الرأي

قياس مدى استادام التدقيق اإللكتروني في فلس يف مف حي  إلي  الدراسةهدفت هذه 
المياتت التي يستادم فيها مدققو الحسااات الاارييوف تكنولوييا المعلومات، وتقويم مدى 

وأثر . التا ي ، والرقااة، والتوثيق: ستادام لت في ماتل  مياتت وأن  ة التدقيق مف حي ات
 .  التدقيق اتلكتروني على يود  األدلة

أف المدققيف في فلس يف يستادموف التدقيق  :الدراسة تويلت إليهاائا التي ومف أهم النت
أظهرت الدراسة أف استادام كما  .المتوس حدم دوف  إلىوالتوثيق اتلكتروني في التا ي ، والرقااة، 

 .التدقيق اتلكتروني يساعد في تحسيف يود  أدلة التدقيق
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ضرور  قيام اليهات المنظمة للمهنة امتااعة : مف التوييات أهمها اً وقد قدمت الدراسة عدد
 .اليود استادام مكاتب التدقيق ألسلوب التدقيق اتلكتروني مف االل سف الت ريعات والرقااة على 

 :الدراسات األجنبية: ثانياا 

االستفادة من برامج التدقيق العامة من : "، بعنوانAhmi and Kent  (1031)دراسة .3
 ".قبل المدققين الخارجيين

التعر  ااراما التدقيق العامة وهي أدا  تستادم مف قال مدققي  إلىهدفت الدراسة 
وتدقيق ظم المعامالت المحاساية محوساة، الحسااات ألتمتة مهام التدقيق الماتلفة حي  أف مع

 أكثري الايانات المحاساية مف المتوقع أف تكوف محوساة كذلك، إذ تعتار اراما التدقيق العامة ه
، والغرض مف هذه الدراسة هو دراسة األدوات  يوعًا ايف تقنيات وأدوات التدقيق امساعد  الحاسوب

 .  ققيف الااريييف في المملكة المتحد  استادام اراما التدقيق العامة مف قال المد

أف استادام اراما التدقيق العامة : هذه الدراسة تويلت إليهاومف أهم النتائا التي 
مف مدققي % 33حوالي أف . منافض ا كل كاير ايف مكاتب التدقيق في المملكة المتحد 

  المحدود  المتيور  مف الحسااات الااريييف ت يستادموف اراما التدقيق العامة، اساب الفائد
 .ارتفاة تكالي  ت ايقها، وكذلك يعواة استادامها. استادام اراما التدقيق العامة

الميزة التنافسية لنظم دعم القرار : "، بعنوانElizabeth and Carlin  (1031)دراسة  .1
 ".والعالقة بين هيكلها وتحديد أتعاب التدقيق

في تحقيق المي   التنافسية ل ركات التدقيق ودورها  اياف دور نظم القرار إلىهدفت الدراسة 
ف ويود نماذج ماتلفة أالتي أيريت في أستراليا في تحديد أتعاب ادمات التدقيق، واينت الدراسة 

لنظم دعم القرار في  ركات التدقيق تحقق مي   تنافسية لل ركة وتساهم في تحقيق التنافس ايف 
سة العالقة ايف نظام دعم القرار لعملية التدقيق وعملية تحديد  ركات التدقيق، وقامت الدراسة ادرا

 .األتعاب

أف  ركات التدقيق التي لديها أكثر مف : هذه الدراسة تويلت إليهاومف أهم النتائا التي 
. تقلل التكلفة. ف  ريقة لتنفيذ عملية التدقيقتع ي أكثر م القرار هيكل أو أكثر مف نظام لدعم

ف  ركات التدقيق و تحقق التنظيم لعملية التدقيق وااية عندما تك .التدقيق تحقق اليود  لعملية
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ويود عالقة ايف تيميم نظم دعم القرار للتدقيق مع الايئة  إلىكما تويلت الدراسة  .متايية
 .اتقتيادية ل ركات التدقيق والعمالء وأتعاب التدقيق

قرار والعوامل المؤثرة فرص استخدام نظم دعم ال" :، بعنوانCarlin(1001)  دراسة .1
 ".فيها، المدققين، فريق التدقيق، عوامل المنظمة

العوامل المؤثر  في استادام نظم دعم القرار والتي ت تمل اياف  إلىهدفت الدراسة 
على مدققي الحسااات، ايانات المنظمة والق اة الذة تعمل ات وذلك ااستادام اإل ار 

يايف العوامل المؤثر  في استادام نظم دعم القرار النظرة لنظرية التكيي  في وضع نموذج 
 .مدقق حسااات لدراسة هذه العوامل( 561)وتو يع استاانة على 

استادام نظم دعم القرار يحقق  :هذه الدراسة تويلت إليهاالتي ومف أهم النتائا 
وف لدى يت لب أف يك .الكفاء  والفاعلية لعملية التدقيق مف االل استادام الايانات السااقة

المدقق مهار  وكفاء  عالية وقدر  على استادام نظم دعم القرار، والقدر  على التعامل مع 
 .ماريات نظم دعم القرار ومع ياتت

أثر الخبرة السابقة في نظم دعم القرار على  ":، بعنوانLee , et.al  (1003)دراسة  .4
 " أداء سلوك مستخدم النظام

ر  السااقة في نظم دعم القرار على أداء سلوك مستادم معرفة أثر الاا إلىهدفت الدراسة 
لمراقاة األداء ايف ميموعتيف مف يناة القرار في هولندا النظام، وهي دراسة تيرياية ُأيريت 

سنة ( 305) الب اريا إدار  أعمال يستادموف الكمايوتر منذ فتر  متوس ها ( 21)عددهم 
ساعة أساوعيًا، وقد كانت مد  ( 16)س  ويقضوف وقت على يها  الحاسوب يقدر في المتو 

يلسات، حي  استادمت إحدى الميموعتيف نظم دعم القرار ( 6)التيراة أساوعيف على مدار 
 .  ول فتر  التيراة والميموعة اتارى استادمتت في آار يلسة

أف األفراد الذيف كاف لديهم اار  في  :هذه الدراسة تويلت إليهاالتي ومف أهم النتائا 
أف الاار  في نظم  .كفاء  في التا ي  لحل الم اكلادام نظم دعم القرار كانوا اكثر تركي ًا و است

لم يكف هناك ااتال  في األداء  .رار المناسب مف ايف عد  ادائلاتااذ الق إلىدعم القرار تؤدة 
ستغرق في النهائي ايف الماتدئيف والااراء إنما اتاتال  كاف في ال ريقة واإليراءات والوقت الم

 .حل الم اكل
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أف التيراة كانت  ير كافية وييب إعادتها  :مف التوييات أهمها اً لدراسة عددوقد قدمت ا
 .وتوسيعها لكي تع ى نتائا أفضل

إلعادة تقديم نظام دعم قرار  ":، بعنوانand Mavri  Ioannou  (1007) دراسة .5
 ".إدارة البنكفي  الفروعشبكة  تشكيل

عاد  ت كيل  إلىهدفت الدراسة  تقديم نظام دعم قرار يمكف إدار  الانك التيارة مف تقييم، وا 
 4فروة لميار  يونانية كاير  تتاع  13لدراسة في اليوناف على حي  ُأيريت ا.  اكة فروعت

إدارات إقليمية، حي  يستعمل نظام دعم القرار  رقًا حسااية ويستمد المعرفة مف المعلومات 
الداالية للانوك العاملة وتكاليفها الثااتة، استراتييياتها، القيود المفروضة عليها، فضاًل عف 

نظام دعم القرار هذا يقدر . ن قة اليغرافية التي تقع فيها فروة الانكالايائ  الديمو رافية للم
أداء  اكة فروة الانك ويحدد العدد األفضل مف الفروة وأقيى ادمات يمكف تقديمها ل ياد  عوائد 
. الانك، ال رق الحسااية تعتمد على نماذج الارمية الا ية وت ايقها يتم ااستادام ارناما إكسل

دم حلوًت فعالة، سهل اتستادام ويمكف الحيول على إيااات ممتا   مف االل أداء ال اكة يق
 ". ماذا لو؟"ميموعة واسعة مف اتستفسارات مثل اإليااة على تساؤل 

أنت مف االل النظام المقترح تست يع  :هذه الدراسة تويلت إليهاومف أهم النتائا التي 
يفيد النظام المقترح في  ياد   .ية توليد فروة أارىة مع إمكان اكة الفروة أف تعمل اكفاء  وفاعلي

 . أداء وفعالية الانك في حالة تعرضت للتغيرات اتقتيادية 

ضرور  تحديد  رق المساعد  في مراقاة  :مف التوييات أهمها اً لدراسة عددوقد قدمت ا
الانوك عار  يثة لت ويراستادام المداال اإلحيائية الحد .ي  النظام المقترح  وال الوقتوتحد
 .اتهتمام اتأثير المنافسة على إعاد  ترتيب الانك .ال اكة

تدقيق الحسابات ووسائل دعم  ":، بعنوانCarlin and Stewart (1007)  دراسة .6
 ".القرار الممارسة الحالية والفرصة المتوقعة

محاولة اإليااة عف تساؤل حول دور نظم دعم القرار وأنواعها في  إلىهدفت الدراسة 
موايهة الايئة المعاير  التي تعمل اها مهنة التدقيق، مف االل إيراء دراسة لنظم دعم التدقيق 

 .مستادمة في امسة مكاتب عالمية لتدقيق الحسااات وأنواعها المستادمة فيهاال

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048305000824
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048305000824
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048305000824
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089507000164
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089507000164
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089507000164
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ويود ااتالفات كاير  في دعم نظام  :هذه الدراسة تويلت إليهاالتي ومف أهم النتائا 
ويود قيود في عملية اتستادام مرتا ة مع نوة دعم القرار، و ايعة النظام المحاساي  .التدقيق

 .ألعمالاإللكتروني في من آت ا
 

 :التعليق على الدراسات السابقة: ثالثاا 

تأتي الدراسة مكملة لما ساقها مف دراسات تناولت موضوة نظم دعم القرارات في عد       
دور التدقيق  هدفت اعض الدراسات إلى الك   عفحي   يوانب و اقت على ق اعات ماتلفة،

م القرارات اإللكترونية في رفع كفاء  أداء دور نظام دع، اإللكتروني في تحسيف يود  ادمة التدقيق
أثر استادام أساليب المعالية اإللكترونية للايانات على  ياد  فعالية ، عملية التدقيق الااريي

أثر استادام تكنولوييا المعلومات على كفاء  عملية ، مكاتب تدقيق الحسااات العاملة اق اة    
م نظم مساند  القرارات أثر استادا ،ة العراية السعوديةالتدقيق مف ويهة نظر المدققيف في المملك

 مدى استادام تكنولوييا المعلومات في عملية، وكذلك في محافظات     األداءعلى ت وير 
عالية  يود  وأثر ذلك على الحيول على أدلة ذات، في فلس يف (التدقيق اإللكتروني)التدقيق 

عدد مف الدراسات  تناولت ، كماعدالة القوائم الماليةمدى  الفني المحايد للمدقق حول تدعم الرأة
في المملكة  اتستفاد  مف اراما التدقيق العامة مف قال المدققيف الااريييفموضوة  األيناية
 .المي   التنافسية لنظم دعم القرار والعالقة ايف هيكلها وتحديد أتعاب التدقيق، المتحد 

، فقد استادمت المنها الويفي التحليلي اتفقت الدراسات في المنهيية المستادمة
ت ايق ومنافع ااتعتماد على أدوات اتستاانة أو المقاالة، كما اتفقت معظم الدراسات على أهمية 

 .نظم دعم القرارات في عملية التدقيق الااريي ر م ااتال  الايئات والظرو 
 

استادام مدققي  توايت التيقات أف هناك عددًا كايرًا مف المعو الدراسات أظهرت نتائا 
 ياب التوييت مف قال الهيئات المنظمة  :تتمثل فيلنظم دعم القرارات في عملية التدقيق الحسااات 

 ،فقداف الدافعية نحو الت وير، الااريييف للمهنة، نق  المعرفة العلمية والعملية لدى المدققيف
 .وكذلك فقداف الثقة ااألعمال اإللكترونية

 
ضرور  ح  مدققي الحسااات الااريييف على استادام نظم دعم إلى الدراسات أويت  

القرار في عملية التدقيق، ضرور  ت وير المعرفة العلمية والعملية لمدققي الحسااات الااريييف، 
مدققي الحسااات الااريييف  ضرور  حضور، للمهنة إعاد  النظر في القوانيف المنظمةضرور  

توعية العامليف في ميال عم القرارات اإللكترونية، وكذلك نظم دميال لدورات متايية في 
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، كما أويت أيضًا على العمل نحو وفوائد ت ايق نظم دعم القرارات اإللكترونية اأهميةالتدقيق 
  .تع ي  التعليم التكنولويي في مناها التدريس اليامعي

 
تقييم مدى اعتماد موضوة على رك  تأنها  الحاليةواناًء على ما تقدم فإف ما يمي  الدراسة          
الحسااات الااريييف على نظم دعم القرارات اإللكترونية في تحسيف عملية التدقيق مدققي 

 التيومحاولة التعر  على المعوقات واليعواات  ،مف المواضيع الحديثة يعتارالذة و الااريي، 
إضافة إلى محدودية الدراسات  ،في مكاتب التدقيق العاملة في ق اة     نظمتلك الت ايق توايت 

ودوره في مساند  ودعم مدقق  أهميتتق اة    ، االر م مف في  التي تناولت هذا الموضوة
 .للقرار هاتااذالحسااات الااريي في يميع مراحل 



 

 

 الفصل الثاني
 نظم دعم القرارات اإللكترونية والتدقيق الخارجي

 

 

 ونيةنظم دعم القرارات اإللكتر : المبحث األول
  التدقيق الخارجيماهية : المبحث الثاني

 مراحل عملية التدقيق: الثالثالمبحث 
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 نظم دعم القرارات اإللكترونية: المبحث األول
 

 

 مقدمة 

رك  ااسا ة على توفير الدعم المناسب لتحسيف يود  ومدى مالئمة تدعم القرارات  نظمإف 
المتاحة، عدد الادائل الم روحة، مدى مناساة النماذج  المعلومات المتاحة، مدى كفاية المعلومات

هي التي و . المستادمة لتحليل الم كلة وذلك كلت في نق ة محدد  مف ال مف هي وقت اتااذ القرار
تعمل على تحقيق هذه الم الب عف  ريق دما الايانات والنماذج والارمييات في نظام فعال 

 (.120: 2011تعلب، )القرارات  تتااذ

عتار نظم مساند  القرار مف أدوات تكنولوييا المعلومات المستادمة لتسهيل مهام اتااذ وت
واذلك تياح نظم دعم القرار مسئولة عف أداء . القرارات التي تت لب يهدًا كايرًا وتحلياًل متعمقاً 

. هامستادمي إلىمهمة الق المعلومات المتمثلة في القرارات، وكذلك عف توييل القرارات المتاذ  
ونظم مساند  القرار مف نظم تكنولوييا المعلومات التي تتسم االمرونة، والتفاعل مع المستادميف 
. اكفاء  عالية، حي  أنها ميممة لمساند  متاذة القرارات في ايئة  ير مؤكد  و ير مهيكلة

ادامًا لنظم مف األمثلة األكثر  يوعًا واست  (Spreadsheets)وتعتار ارمييات القوائم اإللكترونية 
 (.13: 2116ياسيف، )مساند  القرار 

 
 

  دعم القرارات نظممفهوم 

 : عنايره األساسية إلىيمكف توضيح مفهوم نظم دعم القرار مف االل تي ئة المي لح 

هو أة مركب مف ميموعة مف األي اء المتراا ة والمتفاعلة التي يات  كل : النظام .1
مف التعاوف والتكامل ايف تلك األي اء في ي ء منها اوظيفة معينة، مع ويود درية 

 (.21: 2112الفقي، )أدائها لوظائفها 
حي  أف نظم دعم القرار تدعم، وت تحل محل المدير في اتااذ القرار، ال : الدعم .2

تهيئ للمدير األساليب المناساة للظاهر  المدروسة ويترك اتااذ القرار النهائي للمدير 
 (.125: 2117النيار، )

هو ااتيار اديل معيف مف ايف ميموعة مف الادائل، وتعر  عملية اتااذ القرار : القرار .3
ااتيار الاديل األنسب للم كلة  إلىن ا  ذهني فكرة موضوعي يسعى : على أنها

 (.34: 2111تعلب، )على أساس ميموعة مف الا وات 
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ار ايف ادائل القرار اأنت عملية عقالنية تتالور في اتاتي( 11: 2118الييرفي، )ويعر  
: 2116ياسيف، )متعدد  ذات موايفات تتناسب مع اإلمكانيات المتاحة واألهدا  الم لواة، ويرى 

هو الاديل األمثل الذة يمثل حل الم كلة موضوة اتهتمام امعنى أف المساند  "القرار ( 211
 ".ايميع أ كالها تهد  تتااذ القرار المناسب

ر يمكف أف يعر  على أنت عملية ااتيار اديل معيف مف مف االل التعاري  السااقة للقرا
ايف عد  ادائل متاحة لموايهة موق  معيف أو لحل ومعالية م كلة أو م كلة تنتظر الحل 

 .المناسب

نظم دعم القرار ميموعة متكاملة مف الارمييات، الح م الياه  ، النماذج، أدوات  تعتار
لتقديم الحلول المقترحة، كما يمكنها دما عد  نماذج  المعالية، تتفاعل مع الايانات والمعلومات

نتاج الحوار فهو يسمح ليانعي القرار االتفاعل مع  لتكويف نموذج متكامل، وتقديم اراما إدار  وا 
النظام والتاا ب الماا ر معت، تسترياة المعلومات التى تفيد في ينع القرارات  ات المهيكلة 

 (.125: 2117النيار، )و ير المهيكلة 

إف الفكر  اليوهرية التي تستند عليها نظم مساند  القرارات هي اناء نظم تع ي المستفيد 
النهائي أدوات مفيد  لتحليل الايانات ااستادام النماذج وقواعد الايانات، وتقديم الحلول الممكنة 

 (.25: 2116ياسيف، )للم كالت المعروضة 

اي   تستادام تكنولوييا المعلومات في امسة مراحل متم( 241: 2119ال ائي، )ويحدد 
مرحلة معالية الايانات الكترونيًا وميال تركي ها على الايانات، : ت ايقات نظم المعلومات، وهي

مرحلة نظم المعلومات اإلدارية وميال تركي ها المعلومات، مرحلة نظم دعم القرار وميال تركي ها 
ي ها الاريد اإللكتروني والمفكر  اإللكترونية، وأايرًا على النظم، ومرحلة أتمتة المكاتب وميال ترك

 .مرحلة النظم الااير  وميال تركي ها على الذكاء اليناعي

نتاج المعالية المت ور  "اأنها  تعر يمكف أف  لنظم دعم القرارمف االل التعاري  السااقة 
يانع نظم دعم القرار التي ترا  ايف ثال  عناير رئيسيت يكوف فيها مستادم نظم دعم القرار و 

 ".وأنظمة دعم القرار نفسها قادريف على التفاعل والتأثير في اعضهم الاعض كنظام متكامل
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 نشأة نظم دعم القرارات 

في نهاية الساعينيات مف القرف الع ريف ادأت القضايا النظرية والعلمية المرتا ة انظم دعم 
مرات التي عقدت مف قال المعهد األمريكي لعلوم القرارات في المؤتمرات األكاديمية واااية المؤت

القرار، كما ظهر تأثير الدراسات التي قدمت مف قال ميموعة مف الااحثيف في تع ي  اإل ار 
 (.Yusof & Kan, 2004: 110)المفاهيمي لنظم دعم القرارات 

فورية وفي اداية التسعينيات ظهرت نظم مستودعات الايانات، ونظم المعالية التحليلية ال
وارمييات نظم المعلومات التنفيذية، وقد مهدت هذه الت ورات في تكنولوييا المعلومات وال اكات 

ال اوف ونظم مساند  / الفرية واإلمكانية لت ور نظم مساند  القرارات المستند  على تقنية الم ود
مساند  القرارات  حي  أف األييال الحديثة لنظم. القرارات المستند  على تقنية الويب واإلنترنت

أياحت مندمية مع تقنيات الحوساة ال اكية مف ناحية، ونظم وتقنيات الذكاء اليناعي في 
 (.34: 2116ياسيف، )األعمال مف ناحية أارى 

نظم دعم القرارات  وءماررات ن ( Truong & Azadivar, 2005: 2107)وذكر 
 :ااآلتي

أياح الحاسب يتيت نحو المستادم لت  تغيير اتياه العالقة ايف الحاسب المستادم احي  .1
 .ادًت مف اف يتيت المستادم نحو مرك  الحاسب

المالئمة احي  يمكف تيميم النظام الذة ير ب ات المدير يانع القرار ادًت مف القول لت  .2
 .هذا كل ما نملكت وهذا ما يمكننا تقديمت لك مف نظام

السعي  إلىاء  عملية ينع القرارات تغير النظر  في الفكر اإلدارة مف السعي لتع ي  كف .3
لتحسيف فاعلية عملية ينع القرارات، أة التركي  على تحسيف نتائا القرارات مف االل 
ينع قرارات أفضل ادًت مف ينع قرارات سريعة و ير مكلفة وأكثر دقة في إ ار السعي 

 . ديد الاقاء والنمو والراحية في عالم تحكمت قواعد اتنفتاح والمنافسة ال إلى
القدرات  إلىتوسيع مدى العقالنية المحدود  ليانع القرار مف االل إضافة قدرات الحاسب  .4

المحدود  لعقل اإلنساف، والتي تعد وسيلة تنت اة المعرفة مف يهة وتن ي  التفكير عار 
 .الحوارات مف يهة أارى

اير  التي حيلت المرونة العالية في استادام تكنولوييا المعلومات في ظل الت ورات الك .5
في الحاساات و اكات اتتياتت والارمييات واترتاا  القوة ايف ت ايق  رق التحليل 
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الكمي وايف هذه الت ورات اال كل الذة أسهم في ظهور فكر  نظم دعم القرارات وت ويرها 
 .تحقاً 

 

  دعم القرارات نظمأهمية 

قرارات سريعة في ضوء هذه  المعلومات اأسرة وقت تتااذ إلىأياحت هناك حاية ماسة 
المعلومات وتكوف يائاة في نفس الوقت ومانية على دراسات االغة الدقة واألهمية، وظهرت عد  
نظم تهتم اهذه المياتت منها نظم المعلومات اإلدارية، نظم المعلومات التنفيذية، والنظم الااير ، 

 Decision Supportيسمى ومف ضمف هذه النظم النظام المات  في عملية اتااذ القرار
System ويادم هذا النظام اإلدار  العليا في اتااذ القرارات التى تادم أهدا  المؤسسة، كما أف ،

نظم دعم القرار يساعد كافة المستادميف اغض النظر عف المستوى اإلدارة في اتااذ القرارات 
 (.87: 2112الافا ، العتياي، )اإلدارية 

  دعم القرارات نظمخصائص 

 : على النحو التاليوهي نظم دعم القرارات لايائ   تويد عد 

وذلك مف االل نماذج التناؤ، ونماذج المحاكا ،  :القدرة على توفير الدعم والمساندة .1
 (.24: 2111حم  ، )ونماذج التعظيم واألمثلية 

كل  الدعم يقدم ليانع القرار في :القدرة على دعم القرارات شبه المهيكلة وغير المهيكلة .2
المستويات اإلدارية سواء كانوا افرادًا أو ميموعات، وذلك ارا  األحكام ال ايية مع 
المعلومات المحوساة، ويقدم هذا الدعم للم اكل  ات المهيكلة، و ير المهيكلة، والتي ت 

 (. 824: 2112الحسنية، )يمكف حلها اواس ة انظمة المعلومات األارى 
يمكف أف يقدم الدعم لسلسلة  :ت في كافة المستويات اإلداريةالقدرة على دعم اتخاذ القرارا .3

متعاقاة ومتراا ة مف القرارات، مف حي  المادأ تقوم التنظيمات عاد  اتيميم نظام مساند  
القرارات في األيل اغرض ادمة ميموعة محدد  مف أن  ة اتااذ القرارات في مستوى 

العليا حي  أن  ة التا ي  اإلستراتييي تنظيمي واحد فق  هو في األ لب مستوى اإلدار  
هي الغالاة لكف مع ت ور النظام يياح اإمكانت توفير دعم اتااذ القرارات في المستويات 
اإلدارية األارى على امتداد اري ة التنظيم اإلدارة للمن أ ، وفي هذه الحالة يعتار نظام 

قرارات ايف المستويات اإلدارية مساند  القرارات وسيلة فعالة لتحقيق التكامل في اتااذ ال
 (.58: 2118السالمي، )الماتلفة 
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فالقرارات  ير المهيكلة عمومًا، واعض  :القدرة على دعم اتخاذ القرارات الفردية والجماعية .4
م اركة أكثر مف مدير في اتااذها، ُيكونوف فيما  إلىأنواة القرارات  ات المهيكلة، تحتاج 

مف عد  إدارات ماتلفة أو أقسام ماتلفة، ومف مستويات  اينهم فريق عمل يضم أايائييف
 (.114: 2115ياسيف، )تنظيمية ماتلفة 

إف نظام مساند   :القدرة على دعم االنشطة المختلفة في كافة مراحل عملية اتخاذ القرار .5
القرارات الفعال ييب أف يقدم نظام الدعم المناسب لكافة هذه المراحل وما تن وة عليت مف 

 (.263: 2111المغراي، )واااية مراحل حير وتحديد ادائل الحل أن  ة 
إف نظام مساند  القرارات  :القدرة على دعم األنماط والنماذج المختلفة التخاذ القرارات .6

الفعال ييب أف يمتا  االمرونة الكافية مف االل القدر  على التكي  مع المتغيرات الايئية 
على  الهيكليا  الم اكل أو اتداء الفردة أو األداء المرتا ة ايانع القرارات سواء ما ي

النحو الذة يحقق استيااة سريعة ومالئمة لمت لاات الموق  وأيضًا احتيايات يانع 
: 2111حم  ، )القرارات  ير المتوقعة مف المعلومات واألسلوب المعتمد في ينع القرارات 

24.) 
إف نظام مساند  القرارات  :االستخدامالقدرة على توفير أقصى قدر من المالئمة وسهولة  .7

الفعال ييب أف يكوف سهل اتستادام وقاال للتغيير تاعًا تحتيايات المستادم لكي يكوف 
فعاًت، ويقيد اذلك ضرور  أف يكوف النظام يديقًا للمستادم، والساب في ذلك اف 

الكردة، )ستادام استادام النظام ااتيارة، ولف يليأ المستادم إليت إت إذا كاف سهل ات
 (.319: 2113والعاد، 

 أنواع نظم دعم القرارات 

 :ما يلينظم دعم القرارات  مف تينيفات

 :إلىأنواة نظم دعم القرار ( 245 - 244: 2119الييرفي، )ين  

وهي تلك النظم التي يكوف التركي  فيها على ويود مستادم : نظم دعم القرارات الفردية .1
 .اتااذ قرارات قد تتكرر على فترات  منية ماتلفةفردة يؤدة نفس األن  ة في 

وهي تلك النظم التي يكوف التركي  فيها على ويود : نظم دعم القرارات الجماعية .2
ميموعة مف األفراد كمستادميف للنظم، حي  يكوف كل منهم مسئول عف أداء مهام 

 .ادرية عالية مستقلة عف تلك المهام التي يؤديها اآلاريف ولكنها يميعًا مرتا ة معاً 
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نظام تفاعلي ماني على الحاسب اآللي "كما تعر  نظم مساند  القرارات اليماعية اأنها 
يسهم في تسيير وحل الم كالت  ير المارمية التي تسعى لحلها ميموعة مف متاذة القرارات 

 (.311: 2117النيار، " )الذيف يعملوف معًا كفريق

لنظم التي يكوف التركي  فيها على أداء مهام هي تلك ا: نظم دعم القرارات التنظيمية .3
 .تنظيمية تتضمف تتااع لعمليات تنمي إلي مياتت  ايعية

 :نوعيف إلىأنواة نظم دعم القرار ( 126-125: 2117النيار، )ويقسم 

استادام نموذج رياضي تنيا  عمليات : نظام مساندة قرار موجه بموجب النماذج .1
 رار، ويتمي  هذا النوة اأنت ذو استادام اا  ويكوفمتكرر ، إليياد ادائل ماريات ق

منفياًل عف أنظمة المعلومات في المنظمة أة يتمثل اارميية ياه   يتم استادامها 
، ارمييات ااية (SPSSمثل )أل راض محدد ، مثال ذلك الارمييات اإلحيائية 

 (.QSBمثل ارمية )انماذج احو  العمليات 
ويتمي  هذا النوة اقدر  كاير  على تحليل حيم  :ياناتنظام مساندة قرار موجه بالب  .2

كاير مف الايانات مما يمكف يانع القرار مف الحيول على المعلومات الال مة تتااذ 
، OLAPالقرار، ويمكف تحليل هذه الايانات ااستادام المعالية التحليلية الفورية 

 . Data Miningوالتنقيب عف الايانات 

 (:57-45: 2119ال ائي، )لما يلي   القرارات وفقًا وتين  نظم مساندكما 

وهي التي تقدم الدعم للقرارات المتكرر  ايف فتر  وأارى : عم القرارات المؤسسيةدنظام  .1
 ويلة نسايًا لحل م اكل مف  ايعة مماثلة مع مراعا  مسألة تحدي  قاعد  المعلومات 

ويود تفاعل منتظم مع نظم  وقاعد  النماذج الااية اها، إذ تت لب مثل هذه الايئة
 .دعم القرارات اهد  ضماف نتائا متيانسة وفاعلة للقرارات الموضوعة

وتقدم الدعم للقرارات  ير المتكرر  : نظم دعم القرارات الخاصة بموضوعات محددة .2
والتي قد تحد  لعدد محدود مف المرات في حيا  المنظمات، وهي النظم التي تيمم 

او لدعم ميموعة مف القرارات التي ت تتكرر في العاد ، أة أف للعمل في ايئة محدود  
 . ايعة وفورية حالة القرارات هي التي تويت عملية التيميم  والت ايق وتؤثر فيهما
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 أنواع القرارات في نظم دعم القرار 

  :(69: 2111حياحيت، )ما يلي  إلىتتعدد أنواة القرار في نظم دعم القرارات 

وهي تلك القرارات التي تكوف  (:Structured)ة أو القابلة للبرمجة القرارات المهيكل .1
 .يميع ا وات عملية اتااذ القرار لها مارمية

وهي (: Semi - Structured)القرارات شبه المهيكلة أو شبه القابلة للبرمجة  .2
تلك القرارات التي تكوف اعض ا وات عملية اتااذ القرار لها مارمية والاعض األار 

 .ارميةليست م
وهي تلك (: Unstructured)القرارات غير المهيكلة أو غير القابلة للبرمجة  .3

 .القرارات التي تكوف كافة ا وات عملية اتااذ القرار لها  ير مارمية
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 مكونات نظم دعم القرارات 

 ظم، نالاياناتقواعد إدار   نظم: هناك ثالثة مكونات ارميية أساسية لنظم دعم القرار هي
 .(261: 2111، اسيوني)، وايهة التعامل مع المستادم إدار  النماذج

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Laudon & Laudon, 2006, 469)  الميدر:                 

 :وتتمثل المكونات الرئيسية لنظم دعم القرار بما يلي

ام مساند  القرار، هي عاار  عف الايانات الما نة في مكاف مرك ة في نظ: قاعدة البيانات .1
وااستادام تكنولوييا الحاسب اآللي، والتي تستادم إلنتاج المعلومات الال مة تتااذ 
القرارات في المنظمة، وتتمثل االايانات التارياية والحالية عف المعامالت المعار  عف 

لتقارير العمليات الرئيسية للمنظمة، وتتمثل ماريات قاعد  الايانات في التقارير الدورية وا
ويمكف أف  (.319-318: 2113الكردة والعاد، )الااية، وماريات النماذج الرياضية 

 قاعد  ايانات
 نظم دعم القرار

 

 نظم معالية المعامالت ايانات ااريية

 (ارمييات نظم دعم القرارنظم )
 .نماذج رياضية وتحليلية

 .أدوات المعالية التحليلية الفورية
 .أدوات التنقيب عف الايانات

 وايهة المستادم

 المستادم

 (1)شكل رقم 
 مكونات نظم دعم القرارات
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تكوف قاعد  كاير ، أو يغير  يمكف التعامل معها احاسوب يغير، كما يمكف أف تعار عف 
ايانات داالية مف قواعد ايانات المياتت الوظيفية للمنظمة نفسها، أو ااريية ااية 

 (.127: 2117النيار، )أو المحلي ااتقتياد القومي، 

وتكمف أهمية هذه القاعد  في قدرتها على توفير ويول سهل للايانات مع مراعا  قواعد 
أمف الايانات مع ويود نساة احتيا ية لضماف عدم توق  العمليات عند تعرض القاعد  األيلية  

 (.52: 2111اليااغ، )م اكل  إلى

حل م كلة ما في مؤسسة ما فإف الايانات الضرورية  مف أيل: نظم إدارة قواعد البيانات .2
نظم : قد تأتي مف قواعد الايانات الداالية والتي تكوف ناتية عف النظم مثل

أو تأتي مف قواعد ايانات ااريية والتي  MISأو نظم المعلومات اإلدارية   TPSالتعامالت
أو قد  Online servicesاليح  وادمات الايانات الفورية : لها ميادر متنوعة مثل

الضرائب ومعدتت الفائد ، حي  يتم إدار  الايانات في : تأتي مف النظم الحكومية مثل
قواعد ايانات نظم دعم القرار عف  ريق نظم إدار  قواعد الايانات التي تغ ي تريمة 

نتاج الايانات وتحديثها وييا تها ون رها   (.262: 2111اسيوني، )الايانات ومعاليتها وا 
اأنها ح مة مف اراما النماذج الياه   التي تستادم لحل م كالت  تعر  :دة النماذجقاع .3

متنوعة في مياتت األعمال الماتلفة، وتضم نماذج لدعم وظائ  المدير، وااية 
ويمكف  (.81: 2119رمضاف، ) عمليات ينع القرار  ير المهيكلة و ات المهيكلة

 :تيني  النماذج كما يلي

وهي تفيد في مساند  قرارات اإلدار  العليا ذات العالقة اييا ة : يجيةاالستراتالنماذج  - أ
وت ايق استراتيييات األعمال، تحليل الموق  اتستراتييي للمنظمة وتقويم األداء 

 .اتستراتييي
وهي تستادم لدعم القرارات الهيكلية المارمية في مستوى اإلدار  : النماذج العملياتية - ب

 (.64-63: 2116ياسيف، )العملياتية 

هي ميموعة مف الح م الارميية الياه   أو نماذج تحليلية : نظم إدارة قاعدة النماذج .4
، كما تحتوى قاعد  النماذج في (128: 2117النيار، )ورياضية تستادم لتحليل الايانات 

نظم دعم القرار على نماذج مفيد  أل راض تحليل الايانات، وتقييم ادائل القرار كأداء 
لرؤية ما سو  تؤثر عليت " إذا –ماذا "التحليالت التي تييب عف التساؤل  سلسلة مف

 .مداالت معينة على الماريات، وتحليل الحساسية وتحليل اتستهدا  وتحليل األمثلية
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تعتار وايهة المستادم مف أدوات الدعم الهامة ااية في : واجهة التعامل مع المستخدم .5
وايهة المستادم أفضل فإنها ت يد مف فر  قاول  حالة دعم اتااذ القرار، وكلما كانت

المستادم للنظام، كما أنها ُتسهل على المديريف الذيف ت يملكوف الدراية الكاملة في التعامل 
 (.263: 2111اسيوني، )مع األدوات المعقد  في النظام 

 

 المعوقات التي تواجه تطبيق نظم دعم القرارات في المنظمة 

المغراي، ) لتي توايت ت ايق نظم دعم القرارات في المنظمة كما وضحهافيما يلي المعوقات ا
2332 :132- 133): 

 :مقاومة التغيير .1
 

ويكوف ذلك إما مف المسئوليف، أو األفراد الذيف في وضع يمكنهم مف الرقااة على اعض  
  مف المعلومات، وراما ت ير اوف في التالي عف هذا الدور ليالح النظام اليديد اساب الاو 

ما الاو  مف نتائا  فقداف وظائفهم، أو التعامل مع تكنولوييا يديد  وقيود يديد  يفرضها النظام، وا 
 . فافية المعلومات

 

 

 :ضعف البنية التحتية المعلوماتية .1
 

قلة الايانات سواء مف عدم توفرها أياًل أو يحتها أو عدم توفرها في الوقت  - أ
 .المناسب

ف في المنظمة، وضع  يود   اكة اتتياتت أو عدم حيب الايانات مف قال العاملي - ب
 .توفرها أيالً 

ضع  الكوادر الا رية، أو عدم توفرها، أو عدم تنميتها وتدرياها اما يتناسب مع  - ت
 .مت لاات النظام

 .عدم توفر التنظيمات والت ريعات التي تنظم وتحمى تداول الايانات والمعلومات -  
 .ية الال مة لت ايق النظامعدم توفر المكونات المادية والارمي - ج

 
 

 

 :قيود تضعها الحكومة والسلطة القائمة .1
 

تنا ة السل ات نحو يهة اتاتيا  في اتااذ قرار في م كلة محدد ، وتضارب  - أ
 .اتاتيايات
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احتكار المعلومات، والقيود الموضوعة على الايانات والمعلومات، تحت مسميات أمف  - ب
 .الدول

 .اإلدار لدى  فكر النظم إلىاتفتقار  - ت
 ياب فكر التا ي  اإلستراتييي، وضع  الرؤية المستقالية ومتااعة حركة المتغيرات  -  

 .المرتا ة ااألن  ة التنموية
 .ايروقرا ية اإلدار ، والاو  مف المسؤولية - ج

 
 

 : ضعف بيئة القرار .4
 

 العليا اقيمة القرار العلمي، ومعرفة الفرق ايف اتااذ قرار، ويناعة اإلدار عدم قناعة  - أ
 .قرار وأنهم أيحاب القرار، وتضارب القرارات على المستويات الماتلفة

عدم توفر الكوادر الا رية التي تعي أهمية نظم مساند  القرارات، والمتمكنة مف أساليب  - ب
 (.احو  العمليات واألساليب الكمية)يناعة القرار 

وندر  معاهد دعم فقر الفكر اإلدارة وفقر الوعي اقيمة اإلدار ، وقيمة دعم القرار،  - ت
 (.51: 2111سرور، )القرار

 

 

  دعم القرار نظمعوامل نجاح 
 

 :وهي عد  عوامل لنياح نظام دعم القرار( 115: 2112، الفقي)ذكر 
 

 .ويود نظام للحاسب اإللكتروني .1
توافر ميموعة مف ملفات الايانات المرتا ة ااعضها والما نة على وسائ  التا يف  .2

 .الماتلفة للحاسب
 .األموال الال مة لت وير نظام الحاسب المستادمتوافر  .3
 .إقناة اإلدار  اأهمية توافر نظام دعم قرارات .4
 .توافر ميموعة مف المديريف على درية مف الكفاء  اإلدارية .5
 .التفاعل الدائم ايف المديريف في المستويات اإلدارية الماتلفة .6
 .توافر ميموعة المتايييف في ميال الحاساات اإللكترونية .7
ف يكوف المتاييوف في ميال الحاساات اإللكترونية على دراية تامة ااألعمال اإلدارية أ .8

 .للمن ا 
 .توافر نظام للتدريب المستمر في المن أ  حتى يتم التفاهم والتعاوف ايف المديريف .9
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  (:92: 2119رمضاف، )القدرات التي تقدمها نظم دعم القرار 
 

م النماذج، والرسومات، والارائ ، حي  يتم ذلك اسهولة التحليل المعمق للمعلومات ااستادا .1
 .مف االل وايهة اسي ة ويديقة للمستادم النهائي

 .الايانات الويفية والكمية التي تتوفر في قاعد  ايانات النظام إلىالويول الماا ر  .2
 .تارير الايانات المستادمة التي تتالءم مع ظرو  القرار المعيف .3
 .المالئم الذة يفضلت المستادم عرض الايانات في ال كل .4
 .اإليااة الفورية على اإليااات الفردية .5
تأكيد العالقات واتتياهات المقارنة مما يساعد في عملية حل الم اكل، حي  يتم ااتيار  .6

 .نموذج القرار الم لوب وتعديل اتفتراضات لتحقيق أفضل حل للم كلة
ااستادام لغة األوامر التي تسمح إمكانية التفاعل مع كل عناير النظام الماتلفة  .7

 .النظام وسؤالت ماا ر  إلىاالويول 
 .تحسيف يود  القرارات اإلستراتييية والتكتيكية في المنظمة .8
 .   اعتماد المعلوماتية، والموضوعية في الحكم على األ ياء، وتقويم الادائل .9
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 التدقيق الخارجي ماهية : المبحث الثاني

 مقدمة 

قيق الااريي عملية منظمة هادفة تسعى للاروج اتأكيد معقول عف عدالة القوائم يعتار التد
المالية وميداقية اإلاالغ المالي، لذا فهي تقوم اادمة العديد مف األ را  ذات العالقة االقوائم 

 (. 171: 2111ن واف، )المالية سواء أ را  مف داال المن أ  أو ااريها 

ت اتقتيادية التي ت هدها الساحة الدولية في التحكم في تحاول فلس يف مساير  الت ورا
تكوف أف على ذلك  ويترتبت يمكف تياهلت،  اً مفروض اً آليات اقتياد السوق الذة أياح واقع

الظرو  مالئمة إلن اء  ركات المساهمة و ركات األموال والتي يعتار فيها تدقيق الحسااات أحد 
تدقيق الحسااات في فلس يف  هدت توسعًا كايرًا االل السنوات  واليدير ااإل ار  أف مهنة ،ركائ ها

الع ر الماضية، كما يتيلى ذلك مف االل عدد مكاتب التدقيق المراية أو عدد العامليف في هذه 
المكاتب، واال اع فإف الساب الرئيس لهذا التوسع هو ال ياد  الكاير  التي  رأت االل األعوام 

لتيارية والمنظمات  ير الحكومية العاملة في فلس يف، والتي تعمل األاير  في عدد ال ركات ا
نيم، )يميعها امويب أنظمة واتفاقيات تقضي تقديم حسااات مدققة مف قال مكاتب مراية 

2112 :14.) 

للكثير مف المؤثرات السلاية حي  ما  الت  تمهنة المحاساة والتدقيق في ق اة     تعرض
محاساة والتدقيق متدنية ا كل عام، فهي ت تعامل على أنها مهنة النظر  اتيتماعية لمهنة ال

نما كمهنة تااعة تمليها اعتاارات قانونية تيعل الاعض ينظر إليها على  مستقلة لها كيانها الاا  وا 
أنها وسيلة مف وسائل التهرب الضرياي أكثر مف كونها نظام للمعلومات المفيد  والال مة لمساعد  

يام اوظائفها مف تا ي  ورقااة واتااذ قرارات، وقد ترسات هذه النظر  مف قال دار  على القاإل
ميتمعنا الفلس يني ألف ادمات مهنة المحاساة  ير ملموسة وييعب قياسها اساب ماالغتها في 
التركي  على النواحي اإليرائية على حساب نواحي الالق واإلاداة،  ولدرية ذهات فيها  ايية 

 (.2113حلس، )كاتب الحسااات أو ماسك الدفاتر  المحاسب في  ايية

 مفهوم التدقيق 

حي  كانت " هو يستمع"والتي تعني " Audit"كلمة م تقة مف الكلمة الالتينية  التدقيق 
الحسااات في العيور السااقة تقرأ على ايحاب األعمال أو اإلق اعييف أو المسئوليف الحكومييف 

االلغة اإلنيلي ية والتي " "Auditعلى هذه العملية كذلك حتى ي مئنوا على يحتها، وقد أ لق 
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تعني التدقيق، ومف هنا ارتا ت عملية التدقيق افح  الحسااات للتأكد مف ميداقيتها ولكف ظلت 
 ايعة النظام اتقتيادة وأنواة الملكيات وأحيام : في ت ور مستمر متأثر  امتغيرات عديد  منها

 إلىعقيدها، فأياح األمر يت لب عملية التحقق ااإلضافة المن آت وتعدد عملياتها ومدى ت
الفح ، ثم أياحت هناك حاية للتقرير، حتى ويلت عملية التدقيق إلي مكوناتها الرئيسية في 
عداد التقرير، ولكف  ايعة الفح  والتحقق  الوقت الحاضر، والتي تتكوف مف الفح  والتحقق وا 

 (.3: 2111الذنياات، )يت في السااق أياحت ماتلفة في هذا العير عما كانت عل

التدقيق يمثل " اأف التعري  الحدي  للتدقيق هو أف ( 15: 2119الرماحي، )في حيف يرى 
اإليراءات التي يتاعها  ا  مستقل، مؤهل، محايد، لتيميع وتقييم األدلة الثاوتية حول معلومات 

المناسب حول رأيت في درية العالقة  من أ  معينة، وذلك لغرض القيام اأاذ القرار إلىكمية تعود 
 إلىالمويود  ايف هذه المعلومات، واألسس والقواعد التي ييب إتااعها مف قال المن أ  للويول 

 ".قرار نهائي حول هذه المعلومات

 أهداف التدقيق 

 :(26-25: 2311محمود، وآاروف، )أهدا  التدقيق اميموعتيف أساسيتيف هما  تتمثل 

 :إلىوتنقسم  ،ةاألهداف التقليدي .1

 :أهداف رئيسية - أ

التحقق مف يحة ودقة ويدق الايانات المحاساية المثاتة االدفاتر ومدى اتعتماد  -
 .عليها

إاداء رأة فني محايد يستند على أدلة قوية عف مدى م ااقة القوائم المالية للمرك   -
 .المالي

 :أهداف فرعية - ب

 . شاكت ا  ما قد يويد االدفاتر والسيالت مف أا اء أو  -
يراءات تحول دوف ذلك -  .تقليل فر  ارتكاب األا اء والغش اوضع ضواا  وا 
 . مأنة مستادمي القوائم المالية وتمكينهم مف اتااذ قرارات مناساة تستثماراتهم -
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 .تقديم التقارير الماتلفة للهيئات الحكومية -

 :األهداف الحديثة أو المتطورة .2

األهدا  وتحديد اتنحرافات وأساااها  مراقاة الا   ومتااعة تنفيذها ومدى تحقيق -
 .و رق معاليتها

 .تقييم نتائا األعمال وفقًا لألهدا  المرسومة -
تحقيق أقيى كفاء  إنتايية ممكنة عف  ريق منع اإلسرا  في يميع نواحي  -

 .الن ا 
 .تحقيق أقيى قدر ممكف مف الرفاهية ألفراد الميتمع -

  أهمية التدقيق 

تقرير المدقق تستادامت تتااذ قرارات معينة مثل العمليات  هناك فئات عديد  تعتمد على
 .(25: 2111الوقاد، وودياف، ) واإلدار  والانوك ومؤسسات الحكومية

 :أهمية التدقيق للعميل .1

ميدر أساسي للمعلومات المعتمد  مف االل ملايات القوائم المالية على فترات  -
 .دورية

 .سات اإلقراض والمورديفأساس للحيول على القروض مف الانوك ومؤس -
 .أساس إلعداد اإلقرارات الضرياية وتحديد مقدار الضرياة -
 .أساس لتحديد سالمة المرك  المالي وكذلك تحديد راحية العمليات وقوتت اتيرادية -

تعتار اإلدار  تقرير المدقق امثااة  هاد  معتمد  اكفاء  وفعالية : أهمية التدقيق لإلدارة .2
هام الموكلة إليها، ودليل لمستادمي القوائم المالية اأف اإلدار  مارست أدائها وا  رافها للم

مسؤولياتها ا ريقة سليمة ودقيقة اإعداد القوائم المالية وفقًا لماادئ المحاساة المتعار  
 .عليها

القوائم المالية المعتمد   إلىتليأ هذه ال ائفة : أهمية التدقيق للمالك والمستخدمين .3
تها لمعرفة الوضع المالي للوحدات اتقتيادية ومدى متانة مرك ها المالي ويستر دوف اايانا

 .تتااذ قرارات توييت مداراتهم واستثماراتهم الويهت التي تحقق لهم أكار عائد ممكف
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يعتمدوف على تقرير المدقق اسالمة ويحة القوائم : أهمية التدقيق للدائنين والموردين .4
ة المرك  المالي والقدر  على الوفاء ااتلت ام قال ال روة في المالية ويقوموف اتحليلها لمعرف

وتفاوت نساة الايومات التي تمنحها وفقًا لقو  المرك  . منح اتئتماف التيارة والتوسع فيت
 .المالي

تعتمد هذه القوائم المالية وتقرير المدقق للتا ي  : أهمية البنوك للمؤسسات الحكومية .5
ااة على الوحدات اتقتيادية، وتأكيد الت امها االقوانيف واللوائح والمتااعة واإل را  والرق

والتعليمات واإليراءات والتوييهات وعدم اتلت ام االا   الموضوعة وتحديد اتنحرافات 
 .وأساااها

 مفهوم التدقيق الخارجي 

التدقيق الااريي مف أهم الوظائ  التي ترك  عليها المن آت، فقد عرفتت لينة  ُيعد 
عملية منظمة للحيول على األدلة المرتا ة االعناير الدالة على : "حاساة األمريكية اأنتالم

األحدا  اتقتيادية وتقييمها ا ريقة موضوعية لغرض التأكد مف درية مساير  هذه العناير مع 
 (.602332اليااف وعلي، " )األ را  المعنية إلىالمعايير الموضوعة ثم توييل نتائا ذلك 

عملية منهيية منظمة للحيول على : "على أنت( (Arens, et.al., 2012: 4 وقد عرفت
التقييم اموضوعية ألدلة اإلثاات المتعلقة اتأكيدات ااية اأحدا  اقتيادية للتأكد مف درية 
الت ااق ايف التأكيدات والمعايير المقرر  وتوييل النتائا للمستادميف المعنييف، وتتم مف االل 

 ". ا  مستقل وك ء

التدقيق الااريي اأنت نوة مف التدقيق الذة يقوم ات ( 34: 2331الذنياات، )وقد عر  
 ر  ااريي مستقاًل استقالًت تامًا عف يميع األ را  ذات العالقة االايانات المالية، والهد  

لية األساسي مف هذا التدقيق هو إع اء رأة فني محايد يايف فيت المدقق فيما إذا كانت الايانات الما
تع ي يور  حقيقة وعادلة أو تعار اعدالة ومف يميع اليوانب المادية عف المرك  المالي للمن أ ، 

 . ونتيية أعمالها، وتدفقاتها النقدية

هو يمع وتقييم األدلة عف المعلومات لتحديد مدى : "اأنت( 3: 2333ل في، )كما عرفت 
وييب أداء التدقيق اواس ة  ا  ك ء التوافق مع المعايير المقرر  سلفًا والتقرير عف ذلك 

 ."ومستقل
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للتدقيق الااريي اليادر عف ميلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي  الحدي أما التعري  
عملية يادة فيها الممارس "أف التدقيق هو  إلىوفقًا لإل ار الدولي لعمليات التأكيد فإنت ي ير 
مقيوديف ااستثناء اليهة المسئولة ا أف تقييم أو استنتايًا ميممًا لرفع درية ثقة المستادميف ال

قياس موضوة قاال للقياس، وتكوف نتيية تقييم أو قياس الموضوة هي المعلومات التي تنيم عف 
ت ايق المقاييس، مع األاذ اعيف اتعتاار أف هد  عملية التأكيد المعقولة هو تقليل ماا ر عملية 

لية كأساس ل كل إييااي مف التعاير عف استنتاج مستوى مقاول في ظرو  العم إلىالتأكيد 
 (.24: 2331يمعة، )الممارس 

المدهوف، )ماهية التدقيق الااريي في النقا  التالية  تتضحومف االل التعريفات السااقة 
2314 :32): 

إف التدقيق عملية منتظمة ويعني أف الفح  الذة يقوم ات المدقق الااريي يعتمد على  .1
 .المتمثل في ارناما التدقيق الذة يتم إعداده قال الادء اعملية التدقيقالتا ي  المساق و 

إف التدقيق يتم ا كل موضوعي، حي  إنت يعتار تقييم مستقل وك ء وموضوعي وعليت  .2
 .ييب أف يكوف المدقق  ير متحي  وذو مواق  حيادية

السيالت  ُيقيم المدقق ويحيل على الدتئل ليؤكد مدى موثوقية وكفاية المعلومات في .3
المحاساية، وذلك مف االل دراسة وتقييم النظام المحاساي ونظام الرقااة الداالية التي يود 
يراءات التدقيق األارى، كما ويقوم  اتعتماد عليت وتحديد  ايعة ومدى وتوقيت وا 

يراء اتاتاارات للقيود المحاساية والحسااات الاتامية  .ااتستفسارات والفح  وا 

ي ارناما التدقيق اإيراءات عديد  منها الفح  المادة والتأكيدات يقوم المدقق ف .4
واتستفسارات والمالحظة، فمثاًل ييمع الدتئل المتعلقة االعرض واإلفياح لتحديد ما إذا 
 .كانت الحسااات يتم عرضها اناء على معايير اإلقرار المالي والقوانيف والتنظيمات المقرر 

هو إعداد تقرير انتائا الفح  والتدقيق، حي  يعتار  مف أهم ماريات عملية التدقيق .5
وسيلة اتيال ايف المدقق ومستادمي المعلومات المحاساية، ويتضمف تقرير المدقق إاداء 
رأيت الفني المحايد في نتائا عمل الوحد  اتقتيادية مما ي كل أثرًا كايرًا في سلوك 

 .تقريرمستادمي المعلومات التي تم اإلاالغ عنها في هذا ال
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 مفهوم فعالية التدقيق الخارجي 

، فالفعالية (1341: 2332أرين  وأاروف، )تتمثل الفعالية ا كل عام في انيا  األهدا   
تتحقق ضمف هذا المنظور مف االل ويود وعي وتفاعل كامل في التعامل مع مكونات ايئة العمل 

تمام اكل ما يرضي العمالء اما ت يؤثر ويود عالقات ييد  للمن أ  مع المتعامليف معها واته: مثل
على يود  األداء، واستمرار اليهد للت وير والتعامل مع مستيدات الايئة الماتلفة وعليت فإف فعالية 
التدقيق الااريي تتمثل في تحقيق أهدافت، مف حي  التأكد مف أف يميع العمليات المحاساية 

دئ المحاساية المقاولة قاوًت عامًا، واأف الايانات المالية والمالية قد تم تسييلها وفقًا للقواعد والماا
المن ور  م ااقة للايانات الوارد  االدفاتر، واأف تقرير المدقق ي هد اعدالة تمثيل هذه الايانات لنتائا 

معايير التدقيق وقواعد  إلىاألعمال عف فتر  معينة، والمرك  المالي في تاريخ معيف، استنادًا 
ني وأدلة التدقيق الكافية المالئمة، واأف يعار التقرير عف مدى الو هذه الايانات مف السلوك المه

األا اء والتحريفات المادية، وعدم إع اء رأة ا أ في الايانات المالية التي تعدها اإلدار  
 (.26: 2332اليعافر ، )

 

 مفهوم جودة تدقيق الحسابات 

 مفهوم الجودة 

  المفهوم االمالئمة لالستعمال، والم ااقة مع السمات مف حي( Quality)تتمثل اليود  
انافاض في  كاوة العمالء، وانافاض في نساة العيوب أو التال   إلىأو الايائ ، كما ت ير 

 (.16: 2313حمود، )والفاقد أثناء الت غيل، وهي تمثل أيضا تحسيف كفاء  األداء وفاعلية اتنيا  

حالة ديناميكية مرتا ة " وقد عرفت أيضًا اأنها " لااتالتوافق مع المت "اأنها  عرفتوقد 
االمنتيات المادية والادمات وااألفراد والعمليات والايئة المحي ة احي  تت ااق هذه الحالة مع 

 (.16: 2336الدرادكة، " )التوقعات

في حيف عرفها آاروف اأنها عاار  عف ميموعة مف اليفات والايائ  التي يتمي  اها 
تلاية حايات المستهلكيف والعمالء سواء مف حي  تيميم المنتا  إلىلادمة والتي تؤدة المنتا وا

سعادهم  : 2335أاو هيف، )أو تينيعت أو قدرتت على األداء في سايل إرضاء هؤتء العمالء وا 
43.) 
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 مفهوم جودة تدقيق الحسابات 

م عد  أ را  فهي يعتار مفهوم يود  التدقيق متعدد اليوانب وذلك ألف يود  التدقيق ته
تهم معدة ومستادمي القوائم المالية وكذلك مكاتب التدقيق ذاتها، ااإلضافة للمنظمات المهنية 

أف تتم عملية التدقيق وفقًا لمستوى عالم مف اليود   إلىواأليه   الحكومية والتي تسعى يميعها 
 .(33: 2314سمور، )لحماية الن ا  اتقتيادة ويميع األ را  ذات اليلة 

مدى قدر  المدقق على اكت ا  الا أ والغش والتالعب أثناء تنفيذ عملية "اأنها ترفعُ 
 (.43: 2311أاو يوس ، " )التدقيق

ويتضح مما ساق أف هناك آراء متعدد  حول مفهوم يود  التدقيق، حي  رك  كل منها 
 :التالية على يانب معيف مف يوانب اليود ،  ير أف يود  التدقيق ييب أف تتعلق ااألمور

إف اكت ا  األا اء والماالفات التي تحتوة عليها القوائم المالية ليس المعيار الوحيد الذة  .1
 .يمكف مف االلت الحكم على يود  عملية التدقيق

 .ييب توفر الوسائل واإليراءات الال مة لتحقيق األداء الييد و ياد  الثقة في القوائم المالية .2
المهنية للتدقيق يمثل الحد األدنى ليود  أدائت فهو ليس كافيًا إف الت ام المدقق االمعايير  .3

 .للحكم على يود  عملية التدقيق

واناًء على ما ساق يمكف القول اأف يود  التدقيق هي أداء عملية التدقيق اكفاء  وفعالية 
وضواا   وفقًا للمعايير المهنية للتدقيق وقواعد آداب السلوك المهني اليادر عف المنظمات المهنية

رقااة اليود  مع اإلفياح عف األا اء والماالفات المكت فة اما يحقق لأل را  ذات اليلة 
 .ة التدقيقاألهدا  المتوقعة مف عملي
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 مراحل عملية التدقيق: الثالثالمبحث 
  

 مقدمة 

تعتار مرحلة التا ي  مف أساسيات عملية التدقيق، ومت لب أساسي مف مت لاات معايير 
ق الدولية، وكذلك تمكف المدقق مف دراسة تكالي  وعوائد عملية التدقيق قال قاول مهمة التدقي

التدقيق، أما مرحلة تنفيذ ااتاارات الرقااة واتاتاارات األساسية للعمليات فيتم في هذه المرحلة تنفيذ 
ااة التي تساهم ااتاارات الرقااة واتاتاارات األساسية للعمليات للحيول على أدلة تدعم أنواة الرق

في تقدير المدقق لا ر الرقااة، أما مرحلة تنفيذ إيراءات التدقيق التحليلية واتاتاارات التفييلية 
لألريد  فتتوق  على  ايعة نتائا المرحلتيف األولى والثانية حسب األدلة التي تم التويل إليها 

إليراءات التحليلية للتحقق مف وتقدير الماا ر، ويقوم المدقق أيضًا في تلك المرحلة اتنفيذ ا
من قية العمليات المالية واألريد ، أما مرحلة استكمال عملية التدقيق يقوم المدقق االتأكد مف أف 
يكوف منظمًا في عملت في يميع مراحل التدقيق، والسير وفق ارناما التدقيق الما  ، ويحتفظ 

ويقوم المدقق اإعداد أوراق العمل المدقق امل  دائم يسيل فيت ما يحيل عليت مف معلومات، 
 (.35: 2314سمور، )وتيميعها احي  تمثل دراسة تفييلية للعمل المني  االل عملية التدقيق 

 

 (333معيار رقم )التخطيط وتحديد استراتيجية التدقيق الشاملة : المرحلة األولى 

 عملية يمع"مي لح التا ي  ا كل عام اأنت ( 141: 2313الذنياات، )يعّر  
( 261: 2312يمعة، )األهدا  المريو ، اينما يعّر   إلىالمعلومات وتنظيمها وتحليلها ويوًت 
وضع استراتييية تدقيق  املة للعملية وت وير ا ة تدقيق : "مي لح التا ي  لعملية التدقيق اأنت

 ".مستوى منافض ا كل مقاول إلىوذلك مف أيل تافيض ماا ر التدقيق 

 لعملية التدقيق أهمية التخطيط: أوالا 

: الموسوم( 333)ووفقًا لميلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في معيار التدقيق الدولي 
التا ي  لتدقيق الايانات المالية أف التا ي  المالئم لعمل التدقيق يساعد في التأكد مما يلي 

 (:262: 2312يمعة، )

 .التدقيق العناية المالئمة قد أع يت للمياتت المهمة في عملية .1
مكانية الم كالت المحتملة قد  ايت، و  .2  .حلها في الوقت المناسبا 
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 .عملية التدقيق منظمة وتدار ا كل مناسب واأسلوب فعال وكفؤ .3
 .التو يع المناسب للعمل ألعضاء فريق العملية .4
 .يسهل توييت أعضاء فريق العملية واإل را  عليهم وتدقيق عملهم .5
 .قوم ات المدقق والااراء للمن آت التااعة أو الفروةيساعد على تنسيق العمل الذة ي .6

المعدل ( 333)كما أف ميلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي معيار التدقيق الدولي رقم 
أف الغرض مف هذا المعيار توفير إر ادات  إلىالتا ي  لتدقيق الايانات المالية، أ ار : الموسوم

تا ي  عملية التدقيق للايانات في سياق عمليات التدقيق  ا أف اتعتاارات واألن  ة الم اقة على
 .المتكرر 

وتمثل معايير التدقيق مستويات األداء المهني وا  ارًا عامًا يعمل المدقق ضمنت، أما 
إيراءات التدقيق فتمثل ال رق والوسائل التي يستادمها المدقق في عملية التدقيق واألن  ة التي 

فهي ت مل على . وتقديم األدلة التي تتعلق اماتل  أهدا  التدقيقيقوم اها االل عمليات يمع 
الانك والقيام سايل المثال القيام اعملية عد النقدية وم اهد  يرد الما وف وتدقيق مذكر  تسوية 

والتأكد مف الملكية القانونية لاعض المويودات و يرها مف ماتل  األن  ة التي  االتدقيق المستندة
وقد تاتل  إيراءات التدقيق التي يقوم اها المدقق اااتال  المن أ  التي يدقق  يقوم اها المدقق

حساااتها أو اااتال  حيمها و ايعة أعمالها ودرية تعقيدها، إت أف هذه اتيراءات تنفذ ضمف 
 (.65: 2313الذنياات، )اإل ار العام المتمثل في معايير التدقيق 

تنظيم العمل للويول كذلك و  هاوتحليلالمعلومات فإف التا ي  يعني تيميع عليت  واناءً 
وفقًا لمعايير التدقيق والتأكد الدولية نيًا ييب أف يتضمف األهدا ، كما أف تقرير المدقق  إلى

ة التا ي  للحيول على تأكد معقول اأف الايانات المالي ات لب منتأف هذه المعايير  إلىي ير 
 .االية مف األا اء المادية

 ط قبول مهمة التدقيقشرو : ثانياا 

المعدل ( 213)لقد أيدر ميلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في معيار التدقيق الدولي 
 : رو  التكلي  االمهمة، والغرض مف هذا المعيار هو توفير إر ادات اايو : الموسوم

 .اتتفاق على  رو  العملية مع العميل .1
عملية توفر مستوى أقل مف  إلىالعملية  استيااة المدقق ل لب مف العميل لتغيير  رو  .2

 .التأكيد
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على المدقق والعميل اتتفاق على  رو  العملية، وال رو  المتفق عليها حي  أنت يت لب 
احاية للتسييل في كتاب التعييف لعملية التدقيق أوفي  كل مناسب آار للعقد، ألنت مف ميلحة 

ف، ويفضل أف يكوف ذلك قال ادء العملية، كل مف العميل والمدقق أف يرسل المدقق كتاب تعيي
وذلك للمساعد  في تينب سوء الفهم فيما يتعلق االعملية، وكتاب التعييف يوثق ويؤكد على قاول 

يمعة، )التعييف وهد  ون اق التدقيق ومدى مسؤوليات المدقق تياه العميل و كل التقارير 
2312 :264.) 

 االتصال بالمدقق السابق: ثالثاا 

، قيام المدقق ااتتيال مع المدقق 28في الفقر  ( 311)معايير التدقيق رقم ياف يت لب ا
 ,IFAC, 2004)السااق، عندما يكوف هناك تغيير للمدقق امتثاًت لمت لاات أاالقيات المهنة 

ISA.NO 300.) 

والغرض مف هذا اتتيال هو أف يحيل المدقق اليديد على معلومات عف واقع عملية 
وي لب المدقق اليديد مف . تساعده هذه المعلومات على قاول أو رفض عملية التدقيقالتدقيق، إذ 

العميل أف ييرح للمدقق السااق اإع اء يميع المعلومات الضرورية والتي تفيده في عملية 
التدقيق، واتتيال االمدقق السااق يفيد في تا ي  عملية التدقيق، ويسهل على المدقق اليديد 

 (.13: 2311الم ارنة، )ور والظرو  الغامضة كثيرًا مف األم

 اختيار فريق عمل التدقيق: رابعاا 

ييب على فريق تدقيق الحسااات أف يكوف موضوعيًا ويعمل على تينب اتتهامات 
ومضاعفة عملية الفح ، كذلك يعمل على تيميع األدلة التي تمكنت مف توييت اتتهام واتحتفاظ 

 (. 22: 2311محمود وآاروف، )قواعد المهنية المالئمة ااايية السرية والعمل وفق ال

كما أف المعيار األول مف معايير التدقيق ين  على أنت ييب أف يؤدى التدقيق اواس ة 
ولغاية اتستمرار مف عام آلار يتعيف .  ا  أو أ اا  لديهم التدريب والمهار  للعمل كمدققيف

في فريق التدقيق المعرفة االن ا  الذة يعمل فيت  ضرور  اتلت ام اهذا المعيار، وييب أف يتوفر
العميل عند موايهة المدقق مواق  متايية ييب اتستعانة اااراء متايييف، مثل اتستعانة 
اااير في يناعة الماس، وييب على المدقق اإللمام الكافي ان ا  العميل ليحدد مدة ضرور  

 (.Arens, et. Al, 2012)اتستعانة اااير 
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 (313معيار رقم )معرفة طبيعة عمل المنشأة : خامساا 

حي  أف المعرفة الكافية والكاملة ا ايعة عمل ون ا  المن أ  واالذات المت لاات والم اكل 
الايئية تمكف المدقق مف تحديد وفهم الحاتت والمعامالت التي يرى المدقق اأنها مهمة ولها تأثير 

ق ا ايعة عمل المن أ  قال عملية التكلي  وأثنائها على الايانات المالية، وتكوف معرفة المدق
واعدها، وذلك للحيول على أكار قدر ممكف مف المعلومات، وكلما تقدم المدقق في عملية التدقيق 

معلومات أكثر وأدق عف  ايعة عمل المن أ ، حي  يمكف للمدقق الحيول على  إلىاحتاج 
 (:  111: 2312نظمي، الع ب، )معلومات تا  المن أ  مف االل 

 .الاار  السااقة مع نفس المن أ  أو الق اة .1
 .الت ريعات واألنظمة .2
 .وثائق يادر  عف المن أ  .3
يراء  .4 القيام ا يار  ميدانية لمن أ  العميل للحيول على درية مف الفهم للعمليات الت غيلية وا 

فنية المقااالت مع الموظفيف والحيول على معلومات ا كل ماا ر عف ماتل  النواحي ال
 (.142: 2111الذنياات، )

 تنفيذ االجراءات التحليلية األولية: سادساا 

تعتار اإليراءات التحليلية احدى الفحويات اليوهرية التي يقوم اها المدقق في مرحلة 
تا ي  عملية المرايعة، وقد اعتر  ميلس معايير تدقيق الحسااات ااألهمية القيوى للفح  

االل كل مف مرحلة التا ي  لعملية تدقيق الحسااات والمرحلة التحليلي وأياح م لواًا مف 
النهائية لمهمة تدقيق الحسااات ويستادم إيراء الفح  التحليلي لتحقيق أ راض ماتلفة منها 

 (:124: 2311محمود، وآاروف، )

 .تفهم  ايعة اليناعة التي يعمل فيها العميل .1
 .تقييم قدر  من أ  العميل على اتستمرار .2
 .حول إمكانية حدو  ماالفات في القوائم الماليةإ ارات  .3
 .تافيض اتاتاارات التفييلية في المرايعة .4
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 فهم الرقابة الداخلية وتحديد مخاطر الرقابة: سابعاا 

ييب على المدقق الحيول على فهم لنظام الرقااة الداالية للمن أ  اما يكفي لتحديد وتقييم 
المالية، سواء كانت اساب اتحتيال أو األا اء، واما يكفي ماا ر األا اء اليوهرية في الايانات 

 (:  112: 2312نظمي، الع ب، )لتيميم وأداء م يد مف ايراءات التدقيق وذلك مف االل 

استفسارات مف اإلدار  وآاريف داال المن أ  أو مف المست ار القانوني الااريي للمن أ  أو  .1
 .ااراء التقييم

 .اإليراءات التحليلية .2
 .الحظة والتفتيشالم .3
 .فح  المستندات والسيالت وأدلة الرقااة الداالية .4
 (.فيلية، محاضر ايتماعات، ميلس اإلدار )قراء  التقارير التي تعدها اإلدار   .5
تاادل )مناق ة فريق العمل احساسية الايانات المالية للمن أ  لألا اء اليوهرية  .6

 (.المعلومات

 ةاستراتيجية التدقيق الشامل: ثامناا 

ييب على المدقق وضع استراتييية  املة لعملية التدقيق، وتحدد استراتييية التدقيق 
ال املة ن اق وتوقيت ومدى التدقيق، وتوفر اإلر ادات لت وير ا ة تدقيق أكثر تفيياًل، وي مل 

 (:233: 2312يمعة، )وضع استراتييية تدقيق  املة ما يلي 

مثل إ ار إعداد التقارير المالية المستادم  تحديد ايائ  العملية التي تايف ن اقها، .1
 .ومت لاات إعداد التقارير الااية االق اة ومواقع مكونات المن أ 

تأكيد أهدا  إعداد التقارير المالية للعملية الااية اتا ي  توقيت التدقيق و ايعة  .2
والتواريخ اتتياتت الم لواة، مثل الموعد النهائي إلعداد التقارير المرحلية والنهائية 

 .الرئيسية لالتياتت المتوقعة مف اإلدار  والمكلفيف االرقااة
تحديد العوامل الهامة التي تايف النواحي التي يرتك  عليها يهود فريق العملية، مثل    .3

تحديد مستويات األهمية النساية والتحديد األولي للنواحي التي قد تويد فيها ماا ر أعلى 
ديد األولي للمكونات الهامة وأريد  الحسااات، وتقييم ما إذا كاف لألا اء اليوهرية، والتح

يمكف للمدقق التا ي  للحيول على أدلة فيما يتعلق افاعلية الرقااة الداالية وتحديد 
 .الق اة الحدي  الهام للمن أ  وتقاريرها المالية والت ورات المناساة األارى
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 تصميم برنامج التدقيق التفصيلي: تاسعاا 

يميم ارناما التدقيق التفييلي ي مل توضيح اإليراءات التفييلية التي تتعلق اكل إف ت
هد  مف أهدا  التدقيق، حي  يأاذ المدقق اعيف اتعتاار  ايعة اإليراءات التي سيقوم اها 

 .ومدى القيام اها والتوقيت المناسب للقيام اكل إيراء

 (:278: 2112يمعة، )وت مل ا ة التدقيق ما يلي  

 .  ل ايعة وتوقيت ومدى اإليراءات الما  ة لتقييم ماا ر األا اء اليوهريةوي .1
وي  ل ايعة وتوقيت ومدى إيراءات التدقيق اإلضافية الما  ة عند مستوى اإلثاات  .2

 .لكل فئة هامة مف المعامالت وأريد  الحسااات واإلفياحات
تثال لمعايير التدقيق الدولية إيراءات التدقيق األارى الم لوب تنفيذها للعملية مف أيل اتم .3

 .ك لب اتتيال الماا ر مع محامي المن أ 

كما أنت ييب على المدقق تحدي  استراتييية التدقيق ال املة وا ة التدقيق وتغييرهما 
حساما هو ضرورة أثناء سير عملية التدقيق، حي  أف تا ي  عملية التدقيق هو عملية مستمر  

نتيية ألحدا   ير متوقعة أو تغيرات في الظرو  أو أدلة التدقيق متكرر   يلة عملية التدقيق 
التي تم الحيول عليها مف نتائا إيراءات التدقيق، وهذا يعني تعديل  ايعة وتوقيت ومدى 

 . إيراءات التدقيق اإلضافية الما  ة النايمة

 أداء وتفويض عمل التدقيق واإلشراف عليه ومراجعته: عاشراا 

أنت ييب أف  إلىحول ضا  يود  أعمال التدقيق ( 220)تدقيق رقم لقد أ ار معيار ال
يكوف هناك توييت ورقااة ومرايعة كافية للعمل على كل المستويات لتوفير تأكيد معقول أف العمل 

الميمع )الذة تم أداؤه يلاي معايير اليود  المناساة، وذلك مف االل ت ايق اإليراءات التالية 
 (:34: 2332ونييف، العراي للمحاسايف القان

 .العمل على توفير إيراءات لتا ي  التدقيق .1
العمل على توفير إيراءات للمحافظة على معايير  ركة التدقيق ليود  العمل الذة تم  .2

 .تأديتت
 .العمل على توفير التدريب أثناء الوظيفة االل أداء التدقيق .3
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أف على مدقق  23فقر  وال 12في الفقر  ( 333)كما أ ار معيار التدقيق الدولي رقم 
الحسااات التا ي  ل ايعة وتوقيت ومدى التوييت واإل را  والمتااعة على أعضاء فريق عملية 
التدقيق ومرايعة عملهم تعتمد أساسًا على عدد مف العوامل منها حيم وتعقيد المن أ ، ميال 

 .التدقيق، ماا ر األا اء اليوهرية، قدر  وكفاء  المكلفيف امهمة التدقيق

عادة تقييم خطة التدقيق: حادي عشر  توثيق استراتيجية التدقيق الشاملة وا 

حول التا ي  تيميم وتوثيق ( 311)ييب على المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم  
عاد  تقييم ا ة التدقيق وايفًا المدى المتوقع مف عملية التدقيق وكيفية  ا ة التدقيق ال املة وا 

الذة ييب أف يحتوى ك   ا ة التدقيق ال املة على تفاييل كافية  وفي الوقت ،تنفيذها
لالستر اد اها عند وضع ارناما التدقيق، فإف التحديد الدقيق ل كل ومضموف الا ة سو  ياتل  

حيم المن أ ، تعقيدات عملية التدقيق، والمنهيية والتقنية الااية المستعملة مف قال  إلى استناداً 
المساعديف الم اركيف في عملية  إلىا التدقيق اكونت ميموعة مف التعليمات ويفيد ارنام ،المدقق

كذلك قد يحتوة ارناما التدقيق على . التدقيق وكذلك كأدا  للرقااة ولتسييل التنفيذ المالئم للعمل
أهدا  التدقيق لكل ميال وعلى موا نة الوقت التي يتم فيها تايي  الساعات لماتل  مياتت 

ير  كما ييب على المدقق إعاد  النظر في ا ة التدقيق ال املة وارناما التدقيق  ،اءاتهاالتدقيق وا 
-91: 2118الميمع العراي للمحاسايف القانونييف، )كلما دعت الضرور  لذلك االل فتر  التدقيق 

93) 

مساعد  المدقق على تقديم ما يع   أف عملية  إلىوتهد  عملية توثيق عملية التا ي   
تمت وفقًا للمعايير المتعار  عليها، وأف الرأة الذة قام اإادائت هو واقعي و ير متحي   التدقيق قد

 (.19: 2111الم ارنة، )
 

 تنفيذ اختبارات الرقابة واالختبارات األساسية للعمليات: المرحلة الثانية. 

 تنفيذ اختبارات الرقابة: أوالا      

 مفهوم الرقابة الداخلية 

الرقااة ( 315)قيق والتأكيد الدولي في معيار التدقيق الدولي رقم عر  ميلس معايير التد 
م وتنفيذ مف قال أولئك المكلفيف االرقااة واإلدار  والموظفيف اآلاريف يعملية تيم"الداالية اأنها 
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لتوفير تأكيد معقول ا أف تحقيق أهدا  المن أ  فيما يتعلق اموثوقية تقديم الايانات المالية، وفاعلية 
 (.195: 2119يمعة، " )  العمليات، واتمتثال للقوانيف واألنظمة الم اقةوكفاء

وعرفتها لينة إيراءات التدقيق التااعة لميمع المحاسايف القانونييف األمريكييف  
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  ا ة التنظيم "اأنها

المحافظة على  إلىي تضعها إدار  ال ركة والتي تهد  وكل ال رق واإليراءات واألساليب الت
أيول ال ركة وضماف دقة ويحة المعلومات المحاساية و ياد  درية اتعتماد عليها وتحقيق 

محسف، " )الكفاء  الت غيلية والتحقق مف الت ام العامليف االسياسات اإلدارية التي وضعتها اإلدار 
2111 :43.) 

 (171: 2111الوقاد، وودياف، ) أهداف الرقابة الداخلية: 

 .حماية أيول المن أ  مف السرقة واتاتالس والتالعب .1
ضماف تحقيق الدقة الحسااية للايانات المحاساية اما يكفل سالمة المعلومات والتقارير التي  .2

 .يتم إعدادها داال المن أ 
ة والكفاء  ضماف يحة وسالمة نظم التا ي  والرقااة وتقييم وتنمية الكفاية اإلنتايي .3

 .اإلدارية
ضماف تحقيق السير حسب السياسات اإلدارية وتنفيذ القرارات المرتا ة اتحقيق األهدا   .4

 .المحدد ، وضماف توفير المعلومات المالئمة التي تمكف مف اتااذ القرارات الر يد 

ليس يتضح مف أهدا  الرقااة الداالية أنها تغ ي كافة يوانب التنظيم ون ا اتت الداالية، 
نما اتهتمام االنظام اإلدارة والوظائ  المرتا ة ات افق  فيم  .يتعلق االنظام المحاساي، وا 

 أقسام الرقابة الداخلية 

 :ثالثة أقسام وهي إلىتنقسم الرقااة الداالية 

 الرقابة اإلدارية .1

وت مل الا ة التنظيمية ووسائل التنسيق واإليراءات الهادفة لتحقيق أكار قدر ممكف مف  
لكفاية واإلنتايية مع ت ييع اتلت ام االسياسات التي ترا  ماا ر  االمسؤولية عف تحقيق أهدا  ا

التنظيم وكما هو واضح مف دراسة وتقييم نظام الرقااة الداالية كأحد فروة الرقااة الداالية، هو ي ء 
ر  لها انعكاس هام مف عمل المدقق، إذ أف السياسات والا   المستهدفة والمرسومة مف قال اإلدا
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ماا ر ومؤثر على نتائا األن  ة، وعلى المرك  المالي للمن أ ، كما أف ويود أة انحرافات في 
ت ايق السياسات المرسومة، هو دليل قوة على وقوة أا اء أو تقيير وراما  ش وت وير، مما 

ة، ومف هنا على ينعكس على الدقة المحاساية للعمليات المالية ومف ثم على المرك  المالي للم رو 
: 2312حيو، )رأة المدقق حول مدة تمثيل هذه الايانات اعدالة ويدق للمرك  المالي للم روة 

45.) 

تحقيق الكفاء  اإلنتايية وت ييع اتلت ام االسياسات  إلىوتهد  الرقااة الداالية اإلدارية 
 (:131: 2313الذنياات، )اإلدارية ومف اتيراءات التي تضعها اإلدار  لتحقيق الرقااة اإلدارية 

 .الموا نات التا ي ية - أ
 .التكالي  المعيارية - ب
 .الرسوم الايانية والارائ  - ت
 .دراسة الوقت والحركة -  
 .التقارير الدورية - ج
 .الاراما التدرياية للعامليف - ح

 الرقابة المحاسبية .2

يق يعتار مدقق الحسااات مسؤوًت عف نظام الرقااة المحاساية كونها ذات يلة اعملية التدق 
ومدى دقة الايانات المحاساية المسيلة االدفاتر ومدى إمكانية اتعتماد عليها، ومدى دتلة القوائم 
المالية للوضع المالي الفعلي للمن ا  عف الفتر  المالية محل الفح ، كذلك حماية أيول المن أ  

ى مدقق النقدية و ير النقدية مف اتاتالس والتالعب، واكت ا  األا اء، كذلك ييب عل
أثر يوهرة في عملية التدقيق ذو الحسااات أف ياذل عناية ااية لهذا النظام كونت 

ومف اإليراءات التي يمكف أف تضعها اإلدار  لتحقيق هذه (. 213: 2336الم ارنة، .)المرتقاة
 (:21: 2312عوض، )الرقااة 

  ت يسمح ألة تحديد المسؤوليات والفيل ايف الوظائ  المتعارضة في القسم المالي احي - أ
 . ا  القيام اعملية واحد  مف ادايتها حتى نهايتها

 .عمليات القيد المحاساي والسيالت الرقااية - ب
 .اعداد موا يف المرايعة الدورية - ت
 .إتااة نظام اليرد المستمر للما وف -  
 .اعتماد قيود التسويات وتيحيح األا اء مف قال أ اا   ير الذيف قاموا ااإلعداد - ج
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  الضبط الداخلي .3

ميموعة مف الوسائل التي تتاناها الوحد  اتقتيادية لحماية النقدية واأليول اتارى 
ومف (. 59: 2116علي، و حاتة، )وكذلك لضماف الدقة الحسااية والعمليات المثاتت في الدفاتر

 (:131: 2313الذنياات، ) وسائل الضا  الداالي التي تضعها اإلدار 

 .تقسيم العمل - أ
 .احي  ياضع عمل كل موظ  لمرايعة مف قال موظ  أار المراقاة الذاتية - ب
 .تحديد اتاتيايات والسل ات والمسؤوليات - ت
 .استادام وسائل الرقااة الحدية والم دوية -  
 .التأميف على الممتلكات والموظفيف الذيف في حو تهم العهد - ج

 مكونات الرقابة الداخلية 

ميلس معايير التدقيق والتأكيد  تتكوف الرقااة الداالية مف امسة عناير رئيسية، ويؤكد
امسة عناير يوفر  إلىأف تقسيم الرقااة الداالية  إلى( 315)الدولي في معيار التدقيق الدولي 

إ ارًا مفيدًا للمدققيف تعتاار كي  يمكف أف تؤثر ماتل  نواحي الرقااة الداالية للمن أ  على 
 (:113: 2331يمعة، )ناير التالية التدقيق، لذلك فإف مكونات الرقااة الداالية ت مل الع

 :وت مل ما يلي، بيئة الرقابة .1

يراءات أولئك المكلفيف االرقااة واإلدار  فيما يتعلق  - أ الرقااة ومهام اإلدار  ومواق  ومعرفة وا 
 .االرقااة الداالية للمن أ  وأهميتها في المن أ 

فرادها، وهو أساس الرقااة تحدد ايئة الرقااة أسلوب المنظمة الذة يؤثر على وعي الرقااة اأ - ب
 .الداالية الفعالة

 .توفر النظام والهيكل - ت

ولذلك يتحمل المسؤولية الرئيسية لمنع واكت ا  الغش والا أ كل مف أولئك المكلفيف 
دار  المن أ ، وعند تقييم تيميم ايئة الرقااة وتحديد ما إذا تم تنفيذها على المدقق أف يفهم  االرقااة وا 

ع النظر  العميقة ألولئك المكلفيف االرقااة أحدثت وحافظت على ثقافة مف األمانة كي  أف اإلدار  م
والسلوك األاالقي ووضعت عناير رقااة مناساة لمنع واكت ا  الغش والا أ ضمف المن أ  

 (. 112: 2331يمعة، )
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 إدارة المخاطر .2
 

علقاة اأهادا  على المدقق الحيول على فهم ألسلوب المن أ  في تحديد ماا ر العمل المت
إعداد التقارير المالية واتااذ القارارات ا اأف اإلياراءات لمعالياة هاذه المااا ر ونتاائا ذلاك، ويناغاي 
أف يحيل المدقق على معرفة كافية لعملية تقدير الماا ر في الكياف لكي يفهم كي  تدرس اإلدار  

لماااا ر اسااااب تغيااارات فاااي ويمكاااف أف تحاااد  ا. وتعااالا المااااا ر الوثيقاااة اليااالة االتقااارير المالياااة
الايئة الت غيلية، أفراد يدد، نظم معلومات يديد  أو م ور ، نمو سريع، تكنولوييا يديد ، نماذج أو 
منتيااااات او أن اااا ة عماااال يديااااد ، عمليااااات إعاااااد  هيكلااااة مؤسسااااية، توسااااع فااااي عمليااااات أينايااااة، 

يدارات محاساية يديد    (.51: 2111محسف، )وا 
   

 صالنظام المعلومات واالت .3
 

يااوفر نظاااام المعلومااات الفعاااال الماادال المالئااام لتحدياااد ال اارق التاااي تساايل كافاااة العملياااات 
المالية على أساس  مني مناسب واتفييل كاا  للساماح االتاوياب الياحيح للتقريار الماالي 
ايانااب قياااس وعاارض العمليااات الماليااة ا ااكل يااحيح واإلفياااح عنهااا فااي القااوائم الماليااة 

كماااااا يت لاااااب نظاااااام المعلوماااااات المحاسااااااي أسااااااليب وسااااايالت  .(411: 2116ل فاااااي، )
 :محاساية للقيام االوظائ  التالية

 .تحديد وتسييل يميع المعامالت المالية اليحيحة المتعلقة اال ركة - أ
 .قياس قيمة المعامالت اأسلوب يتيح تسييل قيمتها النقدية اليحيحة في الايانات المالية - ب
فيها العمليات للسماح اتسييل المعامالت في الفتر   تحديد الفتر  ال منية التي حدثت - ت

 .المحاساية اليحيحة
ثااتها  -   العرض اال كل المناسب المعامالت واإلفياحات ذات العالقة في الايانات المالية وا 

 .االمستندات المتعلقة اها
اياف المعامالت في الوقت المناسب اتفاييل كافية إلتاحة التيني  المناسب للمعامالت  - ج

 (.27: 2112العا مي، . )عداد التقارير الماليةإل

وهااي السياسااات واإليااراءات فضاااًل عااف ايئااة الرقااااة التااي وضااعتها اإلدار  : أنشــطة الرقابــة .4
لتااي تساااعد علااى التأكااد مااف القيااام ااألن اا ة الضاارورية للتعاار  قيااق أهاادا  الوحااد ، والتح
 اا ة الرقااياة لمنااع واكت ااا  األا ااار عنااد تحقياق أهاادا  الوحااد ، وكاذلك تياامم األن علاى

األا اء في الايانات والمعلومات المحاسااية والمسااهمة فاي توثياق وتقوياة نظاام المعلوماات 
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، وا كل عام تيان  أن ا ة الرقاااة التاي قاد تكاوف (Konrath, 2004: 211)المحاساية 
يراءات تا  ما يلي   (:213: 2119يمعة، )مناساة لعملية تدقيق على أنها سياسات وا 

ت مل أن  ة الرقااة هذه مرايعات وتحليالت األداء الفعلي مقاال : مراجعات األداء -
 -الموا نات والتوقعات وأداء الفترات السااقة، وماتل  ميموعات الايانات ذات العالقة 

يراءات استقيائية، ومقارنة  –الت غيلية أو المالية  مقاال اعضها، مع تحليالت للعالقات وا 
 .لية مع الموارد الااريية للمعلومات، ومرايعة األداء الوظيفي أو أداء الن ا الايانات الداا

يتم إيراء ميموعة متنوعة مف عناير الرقااة لفح  دقة واكتمال : معالجة المعلومات -
وتفويض المعامالت، والميموعتاف الواسعتاف ألن  ة الرقااة لنظم المعلومات الميموعة 

 ايق، وت اق على معالية الت ايقات الفردية، لتساعد في األولي ت مل عناير رقااة الت
ضماف أف المعامالت حيلت وأنها مفوضة وأنها مسيلة ومعالية ا كل كامل ودقيق، أما 
الميموعة الثانية فت مل عناير الرقااة العامة لتكنولوييا المعلومات فتعني السياسات 

العمل الفعال لعناير رقااة الت ايق  واإليراءات التي تتعلق االعديد مف الت ايقات وتدعم
 .     وذلك االمساعد  في ضماف الت غيل اليحيح المستمر لنظم المعلومات

وت مل هذه اتن  ة األمف الفعلي لأليول، اما في ذلك وسائل : عناصر الرقابة الفعلية  -
األيول والسيالت، والتفويض  إلىالحماية الكافية مثل التسهيالت اآلمنة للويول 

اراما وملفات ايانات الحاسب، ويرد ومقارنة دورية مع الماالغ الماينة في  إلىاالويول 
 .سيالت الرقااة

إف توكيل أفراد ماتلفيف امسؤوليات التيريح االمعامالت وتسييل : فصل المهام -
المعامالت واتحتفاظ ااأليول في عهدتهم يقيد ات تقليل فر  السماح ألة  ا  أف 

تكب فيت ويافي األا اء أو اتحتيال أثناء التنفيذ العادة لمهامت، يكوف في موق  ير 
وت مل اتمثلة على فيل الواياات إعداد التقارير والمرايعة والموافقة على الم ااقات 

 .والموافقة على مستندات الرقااة

ماا  وتعني التقييم الدورة لماتلا  مكوناات الرقاااة الداالياة، لتحدياد: متابعة أساليب الرقابة .5
إذا كانت تعمل كما هو م لوب، وتحديد مدى الحاياة إلياراء الت اوير والتحادي  الم لاوب 

إف إياااراءات الرقاااااة عرضاااة للتقاااادم، فقاااد تيااااح ماااع مااارور  ، إذلمسااااير  الظااارو  الداالياااة
 .(11: 2111ااف، لوالغ ،هلدني)اها اتلت امال مف  ير مناساة ويضع  
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 الداخلية الرقابة نظام مقومات 

يسعى  حي  السليم، الداالية الرقااة نظام في والعناير المقومات مف ميموعة توافر مف ادت
اناء  في الر اة تولدت إذا اها اتلت ام يتويب التي الم تركة واألسس العناير تحديد إلى الااحثوف

الية الدا الرقااة نظام مقومات وتعتار( 33: 2005عياش، )من أ   ألة سليم داالية رقااة نظام
عواد، ) يحيح والعكس النظام هذا وفعالية قو  تعكس األعمد  هذه فقو  المانى داال كاألعمد 

الركائ ،  أو المقومات مف ميموعة على الداالية الرقااة نظام يانى أف ييب لذلك ، (31: 2312
 (:135: 2004محمد، ) يلي ما المقومات هذه أهم ومف أهدافت تحقيق يست يع االلها مف والتي

داالية  رقااة نظام لاناء الال مة اإلدارية المقومات مف العديد هناك :اإلدارية المقومات .1
 :يلي ما أهمها فعال

 واليالحيات للمسؤوليات تحديد الا ة تتضمف أف ييب :سليمة تنظيمية خطة وجود  - أ
 حي  مف التنظيمي الهيكل ويتوق  مستقالية، تعديالت أة لتضميف قاالة وأف تكوف

 أة لمقاالة والمرونة الاسا ة فيت يراعي أف اد وت وحيمها، المن أ  نوة يم علىالتيم
 والمسؤولية السل ة تحديد حي  مف الوضوح فيت يراعي أف ييب كذلك ت ورات مستقالية،

 (.22: 1998عاد اهلل، )
ا ريقة  األداء مراقاة تتم حي  :الموضوعة اإلجراءات تنفيذ من للتأكد دقيق نظام وجود - ب

ااتستعانة  ماا ر   ير ا ريقة أو مرؤوسيت، أداء امتااعة مسئول كل يقوم اأف ا ر ما
اإلنتايية  الكفاية تقارير أو معيارية، تكالي  أو تقديرية موا نات مف الماتلفة الرقااة اأدوات

 (.124: 2111اليحف، )
امستويات  ماتلت ا مف التحقق اهد  :والروادع والحوافز األداء لتقييم جيد نظام وجود - ت

 السير لضماف عاليها ووسائل أساااها عف والاح  اتنحرافات وتحديد الم لواة األداء
ويضمف  ، كما(126: 2114قراقش، )ا   لت  الذة ال ريق في اإلدارية االسياسات

التكلفة  اأقل إنتاييتهم و ياد  حماستهم و ياد  العامليف، ت ييع للحواف  ييد نظام ويود
 .المقير ويعاقب الميد يكافئ حي  كانياتاإلم حدود وفي

 دااليًا وااريياً  العامليف تدريب ويكوف :تدريبهم ومتابعة االفراد من مناسبة كفاءات توافر - ث
 واإلحالل السريع والعامليف للعمل الحماية وتوفير اهم المنا ة األعمال أداء مف لتمكينهم

 (.125: 2111اليحف، ) الحاية عند
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لتتمكف  المحاساية المقومات مف العديد أيضاً  تتوافر أف ييب :يةالمحاسب المقومات .2
 :يلي ما أهمها فعال داالية رقااة نظام اناء مف المن أ 

جراءات سياسات - أ يراءات سياسات توفر يعتار :األصول لحماية وا  الكاملة  الحماية وا 
مف  والمحاساية المالية التقارير يحة وتضمف ااتالسها أو تسراها تمنع لأليول
 (.118: 2114محمد، )الرقااة  لنظام الرئيسة الدعامات

ت ايق  مف التأكد هي القسم لهذا الرئيسة المهمة تعتار حي  :الداخلي للتدقيق قسم وجود - ب
والسياسات  اإليراءات كافة ت ايق مف التأكد االل مف الداالية الرقااة مهمات وانيا 
 (.35 2002:وآاروف،  السوافيرة (المن أ  إدار   ر  مف الموضوعة واللوائح

وتحديد  المستادمة، والدفاتر السيالت تعميم المحاساي النظام ي مل :سليم محاسبي نظام - ت
احي   للحسااات ماوب دليل ووضع الماتلفة، المراحل في سيرها وا ة الال مة المستندات

اآللية  لوسائلا واستادام الدفاتر، في العمليات وتسييل الحسااات على التعر  سرعة يكفل
يدعم  الذة األمر المحاساية، الايانات ودقة يحة إلى للويول اإللكترونية والحسااات

 (.277: 2002ومحمد،  الدهراوة)الداالية  الرقااة نظام

 خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية : الخطوة األولي

الوحد   داال الداالية الرقااة نواحي عف و املة امةع نظر  تكويف إلى الا و  هذه تهد 
 ت غيل هذه عملية عليت تكوف أف ييب وما الماتلفة الن ا  لنواحي تيميمها تم التي الرقااة وأنظمة

 والتويي  الوظيفي التنظيمية والارائ  المستندية الدور  عف المعلومات يمع االل مف وذلك األنظمة

 فهم على الحيول الااريي المدقق على حي  ييب  .الوحد  داال فقالتد وارائ  إيراءات ودليل

  ريق عف وذلك التدقيق عملية لتا ي  تكفي االدرية التي الداالية الرقااة مكونات مف مكوف لكل

 ت ايقها تم قد كانت إذا وما التدقيق، اعملية الرقااية المتعلقة األن  ة تيميم لفهم اإيراءات القيام

 :(61: 2111محسف، )التالية  أل راضا لتحقيق وذلك

 .مهمة أا اء أو  ش على تحتوة أف يتوقع التي الايانات أنواة تحديد .1
 .مهمة أا اء أو  ش ويود ماا ر في تؤثر التي العوامل دراسة .2
 .التحليلية التدقيق وااتاارات واألريد  للعمليات التفييلية التحقق ااتاارات تيميم  .3
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الرقااة  مكونات تنفيذ مدى اكت ا  في الداالية الرقااة لفهم تويلال في المدقق مهمة وتتمثل
 .مفيد  ا ريقة عليها الحيول تم التي المعلومات توثيق مع الداالية

 تحديد مخاطر الرقابة: الخطوة الثانية

الا و  الثانية في عملية تقييم نظام الرقااة الداالية هي تحديد ماا ر الرقااة، ويمكف 
ت أف يقوم اتحديد موا ف الضع  والقو  وييب تسييلها وتوثيقها وضمها ألوراق لمدقق الحسااا

العمل، كذلك ييب أف توثق موا ف الضع  والقو  في ما يسمي اأوراق التدقيق اليسر، وقد سميت 
مف ( 433)اذلك ألنها ترا  نتائا تقييم النظام ااإليراءات الالحقة للتدقيق، وقد ن  المعيار 

ق على أنت عند ت وير ا ة التدقيق ال املة، على المدقق تقدير الماا ر المال مة معايير التدقي
 (.214: 2331الم ارنة، )على مستوة الايانات المالية 

ويتم تقدير الماا ر الرقااية لكل هد  مف االل ااتاار هد  العناير الرقااية لمساند  
ا ر متوس  أو ضعي  فال اد مف توفر تقدير الماا ر الرقااية فمثاًل في حال كاف تقدير الما

أف يقوم المدقق  إلىتقدير الماا ر الرقااية  إلىااتاارات كافية للعناير الرقااية، ويحتاج المدقق 
اتيميم العناير الرقااية التي توضح مدى فاعلية تحقيق أهدا  التدقيق للعمليات، ويتم تيميع 

دليل الويود أثناء عملية فهم الايئة  إلىإلضافة اعض األدلة امساند  تيميم الايائ  الرقااية اا
، وعند تقدير الماا ر الرقااية المتيلة اتأكيدات محدد ، يناغي (263: 2333القااني، . )الرقااية

 (:132: 2334حماد، )على المدقق أف يدرس 

 . ايعة التأكيد .1
 .حيم المعامالت أو الايانات المتيلة االتأكيد .2
 .في ذلك استادام تكنولوييا المعلومات  ايعة وتعقيد النظم، اما .3
 . ايعة األدلة، اما في ذلك أدلة التدقيق المتاحة فق  في يور  الكترونية .4

 (االلتزام)تنفيذ اختبارات الرقابة : الخطوة الثالثة

تهد  هذه اتاتاارات للتحقق مف أف أساليب الرقااة في المن أ  ت اق انفس ال ريقة التي 
ظفيف في المن ا  ملت موف ات ايق ايراءات وأساليب الرقااة، وييب على وضعت اها، وأف المو 

إدار  المن ا  أف تح  الموظفيف على اتلت ام اهذه اتيراءات واألساليب عف  ريق تدرياهم وأداء 
. مهام مايية لكل واحد منهم لكي يكوف على علم تام امسؤولياتت وما هو الم لوب منت

 (.214: 2331الم ارنة، )
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 نواع اختبارات الرقابةأ 

  :أربع أشكال وهي إلىتنقسم اختبارات الرقابة 

يكوف اتستفسار  فويًا (: االستفسارات)العاملين الرئيسيين بالمشروع  إلىتوجيه األسئلة  .1
أو تحريريًا، وعلى المدقق في الحالتيف أف يحر  في الاح  عف تع ي  اإليااات التي 

األسلوب ذاتي ا ايعتت إذ يعتمد كثيرًا على تفسير المدقق  يتلقاها قال أف يقتنع اها، وهذا
وحكمت ال ايي، وييلح للت ايق في حال تقييم أنظمة الرقااة الداالية إذا ما تحظ 

كما يليأ المدقق إليت عند اتستفسار . انحرافًا في ت ايق القواعد المرسومة أو تعدياًل فيها
كما . ليقتنع اأف ذلك يتم ى مع الماادئ السليمةعف أساس اعض القيود المثاتة في الدفاتر 

يستعمل في استقياء اتلت امات المثاتة االدفاتر في نهاية العام سواء أكانت الحالية أو 
وتتوق  . المستقالية أم العرضية، وكذلك في اتستفسار عف نتائا اعض العمليات المعلقة

ل هذه الوسيلة على كيفية توييت قوى القرائف واألدلة التي يحيل عليها المدقق مف اال
 (.137: 2117عاد اهلل، )األسئلة وييا تها 

حينما يويد توثيق مكث ، فقد ياتار (: التوثيق)فحص المستندات والقيود والتقارير  .2
المدقق ااتاار الرقااة مف االل فح  المستندات المؤيد  ليفقات معينة ماتار  تحد  

ار المستندات هو تحديد أف المستندات تحتوى دلياًل االل فتر  التدقيق وهد  فح  وااتا
على ويود تيريح سليم االيفقة وعمل مرايعات وتحديد الحسااات وأنها ادوف أا اء 
يوهرية، فعلي سايل المثال المستندات المؤيد  للير  يتم فح  مدى توافر سمات 

 (:119 -118: 2114حماد، )الرقااة التالية فيها 

 .ليحيحاف لألسعار والكميات والمورديفالفح  واتعتماد ا - أ
 .يميع المستندات المؤيد  للير  مرفقة - ب
اتتفاق ايف أنواة الاضاعة والكميات الوارد  في تقارير اتستالم مع الكميات واألنواة  - ت

 .الوارد  في فاتور  المورد
 (.الدائف والمديف)يحة تحديد الحسااات  -  
 (.إيمالي المالغ المسيل)واتتساق ( السعر* الكمية )يحة التقييم  - ج

قد ياتار المدقق مراقاة التقارير المالية مف االل (: المالحظة)مالحظة األنشطة الرقابية  .3
فالمالحظات تكوف مالئمة ايفة ااية االنساة للمن آت التي . مالحظة أن  ة الرقااة

ل كثافة في تستادم نظم المعلومات المانية على الحاساات و الاًا قد يكوف توثيق اليفقة أق
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هذه النظم، وهو ما يت لب مف المدقق أف يستادم وسيلة اديلة تاتاار فاعلية التيميم 
لاعض أويت الرقااة و الاًا في  كل مالحظة معالية اليفقة في مرحلة اإلداال وقد 

: 2114حماد، )ياتار المدقق أداء هذه المالحظات في فترات عديد   وال سنة التدقيق 
118- 119.) 

قد يحدد المدقق ما إذا كانت اليفقات قد (: إعادة األداء)دة التنفيذ إجراء المشروع إعا .4
نفذت ا كل يحيح وسيلت وذلك اإداال يفقات افتراضية في النظام وعف  ريق 
ميموعة مف اإليراءات، وتكوف اليفقات ميممة مف يانب المدقق تاتاار قدر  النظام 

: 2114حماد، )ل على الايانات ومعاليتها على اكت ا  وتيحيح األا اء في الحيو 
118 - 119.) 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية 

تعتار الرقااة الداالية مهمة يدًا االنساة للمدقق الااريي إذ انها ترتا  ارتاا ًا  ديدًا 
ف يقوم افح  النظام كما هو معد اإيراءات التدقيق وأهدافها، واالتالي فإف على المدقق الااريي أ

 (.52: 2311محسف، )وأف يتااع إيراءات تنفيذه ثم يعرض تقييمت لكل ذلك 

اأنت على المدقق الحيول على فهم كا  ( 433)وقد ن  معيار التدقيق الدولي رقم 
 للنظام المحاساي ولنظام الرقااة الداالية، لغرض التا ي  لعملية التدقيق وت وير  ريقة فعالة

وعلى المدقق استادام ايتهاده المهني لتقدير ماا ر التدقيق، وتيميم إيراءات التدقيق . لتنفيذها
 .المستوى األدنى المقاول إلىللتأكد اأنها قد افضت 

إف مسؤولية المدقق الااريي تنحير في القيام اإيراءات ااية لدراسة وفهم نظام الرقااة 
في مرحلة التا ي  مف أيل تحديد درية قو  أو ضع  الداالية في مرحلة التمهيد للتا ي  و 

النظام واالتالي تحديد ماا ر الرقااة، مف ثم تحديد درية اعتماده على النظام لتحديد حيم 
اتاتاارات الااية ااألريد  والعمليات والعرض واإلفياح، ثم يقوم المدقق اتنفيذ ااتاارات الرقااة 

ًء على استراتييية التدقيق التي قرر اتااعها، حي  أنت قد يقوم في مرحلة ما اعد التا ي ، وذلك انا
: 2313الذنياات، )اااتاارات مكثفة أو اسي ة للرقااة الداالية اناًء على تقييمت األولي لقو  النظام 

136 .) 
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 االختبارات األساسية للعمليات: ثانياا      

تاار األا اء أو الماالفات التي تؤثر الفرق اينها وايف ااتاارات الرقااة أنها عاار  عف اا
تحديد مدى تحقق كافة  إلىا كل ماا ر على أريد  القوائم المالية حي  تهد  تلك اتاتاارات 

الويود، اتكتمال، الدقة، التاويب، التوقيت، )أهدا  المرايعة الست المرتا ة  االعمليات المالية 
ت المالية، ويويد ثال  أنواة مف اتاتاارات في كل فئة مف فئات العمليا( الترحيل والتلاي 

األساسية للعمليات وهي اتاتاارات األساسية للعمليات واإليراءات التحليلية واتاتاارات التفييلية 
   (Arens ,et.al., 2012: 410).لألريد 

 تنفيذ إجراءات التدقيق التحليلية واالختبارات التفصيلية لألرصدة: المرحلة الثالثة 

 إجراءات التدقيق التحليلية: أوالا 

تلعب اار  المرايع دورًا مهمًا في تحديده  ايعة وتوقيت ومدى إيراءات المرايعة  
الم لواة، وترتا  إيراءات المرايعة انتائا المرايعة في فترات سااقة، وامعرفة المرايع ا ايعة 

اية للق اة الذة تنتمي لت عمل من أ  العميل والنظم المحاساية الم اقة وكذلك الماادئ المحاس
المن أ  واألهمية النساية للحسااات والمعامالت، حي  أنت يقوم المرايع اإيراءات إضافية في حالة 
 كت أف المعلومات محل المرايعة قد تحتوى ا أ يوهرة، ومف أهم تلك اإليراءات اإلضافية 

 (.163: 2311يمعة، )اإليراءات التحليلية 

ليلية على مادأ مفاده أف العالقات المعقولة ايف الايانات تستمر ما لم وترك  اإليراءات التح
تغير تلك العالقات، وت مل التغيرات ال ارئة أة تغيرات  إلىي رأ تغيرات  ير عادية تؤدة 

محاساية أو معامالت  ير عادية أو تغيرات في العمل أو ايانات كاذاة، ويستادم المرايع 
يراءات التحليلية في المرايعة أو توليفة مف كل منهما في مرحلة الفح  اتاتاارات التفييلية واإل

: 2334حماد، )والتحقق اناًء على تقييم المرايع للكفاء  والفعالية المتوقعة تاتاارات المرايعة 
343   .) 

 تعريف اإلجراءات التحليلية 

اس ة دراسة العالقات عملية تقييم للمعلومات المالية او "عرفت اإليراءات التحليلية اأنها 
المقنعة ايف كل مف الايانات المالية و ير المالية، وت مل اح  التقلاات والعالقات التي تم تحديدها 
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حد كاير عف الماالغ التي يتم التناؤ  إلىوالتي ت تتفق مع المعلومات األارى المناساة أو تنحر  
 (.451: 2312يمعة، " )اها

لمعلومات المويود  في حسااات وسيالت المن أ  عملية فح  ا"كما عرفت اأنها 
ومقارنتها مع المعلومات األارى والايانات الداالية والااريية اهد  الاروج ارأة حول مدة 

 (.51: 2314سمور، ")تيانس هذه المعلومات مع ما هو معرو  عف هذه المن أ  ون ا اتها

المالية و ير المالية لنفس الفتر  تحليل العالقات ايف انود القوائم "وعرفت أيضًا اأنها 
ومقارنتها مع المعلومات المالية و ير المالية لفترات أارى وذلك مف أيل تحديد مدة التيانس ايف 
المعلومات وأية فروقات أو تذاذاات أو عالقات  ير متوقعت واالتالي الاروج انتيية عف هذه 

 (.211: 2313الذنياات، " )اتاتاارات

م يتضح أف اإليراءات التحليلية أدا  مهمة يستادمها المدقق في تقييمت مف االل ما تقد
للمعلومات المالية و ير المالية للعميل محل التدقيق لمساعدتت في تقدير أا ار عملية التدقيق 

 إلىالمتنوعة وفهم أعمال العميل ويناعتت وتقييم قدرتت على اتستمرار وتحديد الانود التي تحتاج 
 .  نفيذ اتاتاارات األساسية للعمليات واتاتاارات التفييلية لألريد تركي  عند ت

 طبيعة اإلجراءات التحليلية 

 2312يمعة، )تتضمف اإليراءات التحليلية مقارنة معلومات المن أ  المالية مع، مثاًل 

:451:) 

 .المعلومات المقارنة للفترات السااقة .1
ة أو التكهنات أو توقعات المدقق، كتقدير النتائا المتوقعة، مثل المي انيات التقديري .2

 .اتستهالك
حساااتها تحت  إلىالمعلومات المتماثلة لليهة الق اعية، كمقارنة نساة مايعات المن أ   .3

التحييل مع المعدتت السائد  في الق اة او مع م اريع أارى، في نفس الق اة، ذات 
 .األحيام المتقاراة

ومات المالية والتي يتوقع أف تتماثل مع النموذج المتناأ دراسة العالقات ايف عناير المعل .4
 .ات والماني على اار  المن ا ، كالنسب المئوية لهامش ميمل الراح

 –مثل  –دراسة العالقات ايف المعلومات المالية والمعلومات  ير المالية ذات العالقة  .5
 .إيمالي المرتاات مع عدد الموظفيف
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 رق إلنيا  اإليراءات أعاله، وهذه ال رق تمتد مف  ولذلك مف الممكف استعمال عد 
وا كل عام . المقارنات الاسي ة لغاية التحليالت المعقد  التي تستادم تقنيات إحيائية متقدمة

 .يعتمد ااتيار المدقق لإليراءات و رق ومستوى الت ايق، على حكمت المهني

 فوائد اإلجراءات التحليلية 

حليلية افوائد ماتلفة على المدقق في كافة مراحل التدقيق ا كل عام تعود اإليراءات الت
 (:215: 2313الذنياات، )وت مل هذه الفوائد 

فهم ن ا  العميل وتقييم ماا ر ويود تحريفات مادية تتعلق االايانات المالية، وتكويف فكر   .1
مناساة عف ن ا  العميل مف االل مقارنة النسب المالية لت مع المن آت األارى في 

 .ليناعة التي يعمل فيهاا
 .اعض الم اكل المالية التي يوايهها العميل إلىتويت المدقق  .2
 .تقييم قدر  العميل على اتستمرار .3
 .اتنحرافات المويود  في الحسااات إلىتنايت المدقق  .4
 .تافيض حيم اتاتاارات التفييلية .5
 .ميلتمكيف المدقق مف تكويف اليور  النهائية عف الايانات المالية للع .6

 العوامل الواجب مراعاتها عند تخطيط وتنفيذ اإلجراءات التحليلية في التدقيق 

يويد ميموعة مف العوامل يناغي على المدقق مراعاتها عند قيامة اتا ي  وت ايق 
اإليراءات التحليلية في التدقيق وذلك مف أيل ضماف نياح وسالمة نتائيها، وتتمثل هذه العوامل 

 (:213: 2313، الذنياات)فيما يلي 

يقوم المدقق اإيراء ااتاار عام للايانات المالية قال الادء ااإليراءات : مراجعة أولية شاملة .1
التحليلية في التدقيق، وذلك مف أيل مالحظة أية أمور ظهرت معت أثناء الفح  األولي، 

 ا ، ومف األمر الذة يمكنت مف استادام المؤ رات المالية كتحليل أولي لألداء المالي للمن
 :المؤ رات التي يمكف ت ايقها في هذا الايو  مقارنة النسب المالية مع ما يلي

 .النسب للسنوات السااقة - أ
 .النسب المتوقعة كما في الموا نات - ب
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 .األي اء الماتلفة للن ا  - ت
 .المن آت األارى واليناعة -  

كميموعة واحد   يقوم المدقق اتفسير نتائا النسب المالية: ربط النسب ببعضها إلىالحاجة  .2
 .فال ينتا عنها أة مؤ رات متناقضة

ييب عل المدقق ااذ القدر الكافي مف الحي ة : مراعاة الحيطة عند تفسير نتائج التحليل .3
عند استناا  األدلة مف اإليراءات التحليلية، وذلك اأف يكوف قادرًا على الحيول على أدلة 

 .والمقارنات واستادام األدلة المع   تع ي يت تدعم نتائا التحليل، مما يت لب الرا  

 االختبارات التفصيلية لألرصدة: ثانياا 

تعني قيام المدقق اااتاارات ااية اأريد  الحسااات النهائية في دفتر األستاذ والتي 
تتعلق اقائمة الدال والمي انية، علمًا اأف التركي  الرئيس يكوف على حسااات المي انية، ويقوم 

رات التفييلية لألريد  مف أيل التحقق مف الويود والحدو  واتكتمال والدقة المدقق ااتاتاا
والقيمة القاالة للتحقق والرا  ايف تفييالت الحسااات والتوقيت والحقوق واتلت امات والعرض 

وهي عملية فح   (المرايعة التحليلية)ويقوم المدقق كذلك ااإليراءات التحليلية . واإلفياح
يود  في حسااات وسيالت المن أ  ومقارنتها مع المعلومات األارى والايانات المعلومات المو 

الداالية والااريية اهد  الاروج ارأة حول مدى تيانس هذه المعلومات مع ما هو معرو  عف 
وتعر  أيضًا اأنها تحليل العالقات ايف انود القوائم المالية و ير المالية  ،هذه المن أ  ون ا اتها

  ومقارنتها مع المعلومات المالية و ير المالية لفترات أارى مف أيل تحديد مدى لنفس الفتر 
التيانس ايف المعلومات وأية فروقات أو عالقات  ير متوقعة واالتالي الاروج انتيية عف هذه 

 (.157: 2116الذنياات، )اتاتاارات 

 صدار تقرير المدقق: المرحلة الرابعة  استكمال عملية التدقيق وا 

اتنتهاء مف المراحل الثالثة األولى يكوف مف الضرورة على المدقق في تلك المرحلة  اعد
يدار تقرير المدقق وتنفيذ األ كال األارى  يمع أدلة إضافية عف القوائم المالية وتلاي  النتائا وا 

 :ذات العالقة، وت مل هذه المرحلة
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  (:رئةالطا)القيام باالختبارات الخاصة بااللتزامات المحتملة 

اتلت امات التي مف المحتمل أف  إلى Contingent Liabilitiesت ير اتلت امات المحتملة 
تالق حقوقًا على المن أ  للغير، أة أنها تؤثر على الحالة المالية العامة، ولكف ت يترتب عليها 

سفل عملية مالية تغير في قيم األيول والايوم، وكاف يتم إظهارها في يور  حساب نظامي أ
اياف المرك  المالي أو في يور  إيضاحات نيية أو في يور  قائمة تظهر في نهاية اإليضاحات 
المتممة، ومف أ هر هذه اتلت امات اضاعة األمانة، ا اب الضماف، أيول في حيا   المن آت 
 وت تملكها، أوراق القاض المق وعة والتي لم تستحق اعد، الاضائع أو اآلتت المتعاقد عليها

 (.64 -63: 2114سمور، )

 تدقيق األحداث الالحقة: 

األحدا  التي تظهر ايف نهاية الفتر  المالية وتاريخ تقرير "تعر  األحدا  الالحقة اأنها 
، لذلك أكد ميلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي "المدقق والحقائق المكت فة اعد تاريخ تقرير المدقق

لى ضرور  أف يأاذ المدقق اعيف اتعتاار تأثير األحدا  ع( 561)في معيار التدقيق الدولي 
الالحقة على الايانات المالية، واالتالي عليت عمل اإليراءات الال مة للحيول على أدلة تدقيق 

 (:441-441: 2112يمعة، )كافية ومناساة ولغاية تاريخ التقرير، وت مل اإليراء ما يلي 

 .ة األحدا  الالحقةدراسة إيراءات اإلدار  الموضوعة لمعرف .1
قراء  محاضر اتيتماعات لكل مف المساهميف، وميلس اإلدار  ولياف التدقيق والتنفيذ  .2

 .للفتر  الالحقة لنهاية العام
قراء  آار ايانات مالية مؤقتة متاحة عف المن أ ، وكذلك الموا نات وتوقعات التدفقات  .3

 .النقدية، والتقارير اإلدارية ذات العالقة األاارى
 .تستفسار ال فوة أو المكتوب مف محامي المن أ  عف الدعاوة القضائية والم الااتا .4
اتستفسار مف اإلدار  عف األحدا  الالحقة التي وقعت، والتي راما تؤثر على الايانات  .5

 .المالية

كما أكد الميلس على أف المدقق ت يتحمل أية مسئولية عف القيام اإيراءات لمعرفة 
التي تقع اعد تاريخ تقريره، وعليت فإف اإلدار  هي المسئولة عف إعالم المدقق عف  األحدا  الالحقة

 . أية أحدا  قد تؤثر على الايانات المالية
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 تجميع األدلة بشكلها النهائي وتقييمها: 

األدلة التي تم تيميعها االل مراحل التدقيق السااقة فإف المدقق في المرحلة  إلىااإلضافة 
اتيميع أدلة إضافية تتعلق االقوائم المالية ككل وتقييم النتائا التي تساعد المدقق في النهائية يقوم 

وهذه األدلة التي . إاداء رأيت مف االل األدلة التي تم التويل إليها وهذا يعتمد على حكمت المهني
 ريق تم التويل إليها منذ الاداية وحتى المرحلة األاير  ككل االل مرحلة استكمال المدقق عف 

اتيراءات التحليلية وافتراض اتستمرار وا اب التمثيل والتقرير السنوة للتأكد مف اتساقت مع 
 :القوائم المالية، وت مل هذه المرحلة ما يلي

يداره، حي  يتوق  على األدلة التي تم تيميعها وعلى  .1 إعداد التقرير ا كلت النهائي وا 
 .نتائا المدقق

اإلدار  إلاال هم عف األمور التي يراها المدقق ضرورية،  اتتيال مع لينة التدقيق ومع .2
حي  يتم هذا اتتيال في أقرب وقت ممكف لتوييل الظرو  الوايب التقرير عنها حي  

-153: 2111الذنياات، )اإلدار  لتحسيف األداء  إلىيتم عادً  تقديم المدقق اقتراحات 
154.) 

 
 
 



 

 
 الثالثالفصل 

جراءات هامنهجية الدراسة وا   

 
 منهج الدراسة 

 مجتمع وعينة الدراسة 

 أداة الدراسة 

 اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات العينة االستطالعية 

 صدق االستبانة 

 ثبات االستبانة 

  عينة الدراسةاختبار التوزيع الطبيعي لبيانات 

 األساليب االحصائية المستخدمة 
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 الدراسة منهج 

المنها الويفي التحليلي، والذة يعتمد على  مف أيل تحقيق أهدا  الدراسة تم استادام
دراسة الظاهر  كما تويد في الواقع ويهتم اويفها ويفًا دقيقًا ويعار عنها تعايرًا كيفيًا وكميا، كما 
ت يكتفي هذا المنها عند يمع المعلومات المتعلقة االظاهر  مف أيل استقياء مظاهرها وعالقاتها 

ليها التيور استنتايات يانى ع إلىيل والرا  والتفسير للويول التحل إلىالماتلفة، ال يتعداها 
 (.2331عايدات، ) ها رييد المعرفة عف الموضوةالمقترح احي  ي يد ا

  :وقد تم اتعتماد على ميموعة مف الميادر األولية والثانوية في يمع الايانات كما يلي 

 الثانوية المصادر .3
والدوريات والمن ورات الااية أو  العلميةوالرسائل  الكتبتمثلت هذه الميادر في 

 .الااح  أنها تسهم في إثراء الدراسة ويد أارى الدراسة، ومرايع المتعلقة االموضوة قيد
 

 األولية المصادر .1

نظرًا لعدم كفاية الميادر الثانوية لتحقيق أهدا  الدراسة، ليأ الااح  للميادر األولية، 
معالية اليوانب التحليلية لموضوة ل مع الايانات األوليةفي ي اتعتماد على اتستايافحي  تم 
 .تغ ية ات ار الت ايقي لهالغرض  ، والذة ٌيمَِّم اييياً الدراسة

 
 وعينة الدراسة مجتمع 

العامليف في ميال التدقيق الااريي للحسااات في مكاتب تدقيق يتكوف ميتمع الدراسة مف 
د المكاتب العاملة في ق اة     حسب أحد  ايانات عديالغ الحسااات العاملة اق اة     ، حي  

 موظ  163مكتب يعمل اها في ميال التدقيق  23 فالفلس ينيي مدققيفنقااة المحاسايف وال
 (.1-3)حسب مسمياتهم الوظيفية في اليدول رقم مو عيف 

ق أاذ عينة ممثلة لكافة المسميات الوظيفية العاملة في ميال التدقيق في مكاتب تدقيتم  
 العينةاستاانة على أفراد عينة الدراسة ااستادام  ريقة  113تو يع عدد الحسااات، حي  تم 
المسمى  اقات حسب متغير  إلىتقسيم ميتمع الدراسة  وقد تم ذلك مف االلال اقية الع وائية، 

وقد مف حيم ميتمع الدراسة في كل  اقة، % 33، ومف ثم تو يع عينة ع وائية انساة الوظيفي
، واعد تفح  مف اتستاانات المو عة% 12انساة  استاانة 134عدد اتستاانات المسترد   الغ

تحقق ال رو  الم لواة لإليااة على اتستاياف، واذلك  تايف أف يميعهااتستاانات اتيااات على 
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كما هو موضح في  ،ااضعة للدراسةاستاانة  134تكوف يميع اتستاانات المسترد  والاالغة 
 :اآلتي اليدول

 
 

 المسمى الوظيفيالدراسة حسب  وعينة توزيع أفراد مجتمع: (3-1)جدول 
 

 

 أداة الدراسة 

 مدى اعتماد مدققي الحسااات الااريييفإعداد استاانة لدراسة تم لتحقيق أهدا  الدراسة، 
على نظم دعم القرارات اإللكترونية في عملية  العامليف في مكاتب تدقيق الحسااات اق اة    

  .التدقيق

 :كما يليسام ثالثة أق إلىولقد تم تقسيم اتستاانة 

 :للمستجيب والمتمثلة فيما يلي الشخصيةلبيانات مخصص لوهو : القسم األول

 – ال هادات المهنية –في ميال التدقيق سنوات الاار   -المسمى الوظيفي -العلمي المؤهل )
  (الدورات التدرياية في ميال تكنولوييا المعلومات وت ايقاتها االل السنوات الامس الماضية

 :لمستجيب والمتمثلة فيما يليمكتب التدقيق الذي يعمل به ا مخصص لبياناتوهو : الثانيالقسم 

 (عدد العامليف في ميال التدقيق -تيني  المكتب -تأسيس المكتب)

 

 

 المسمى الوظيفي
االستبانات الموزعة  مجتمع الدراسة

 على عينة الدراسة
االستبانات المستردة 
 والخاضعة للدراسة

 32 63 15 مدير مكتب تدقيق
 10 41 41 رئيس قسم تدقيق

 42 47 76 مدقق

 20 20 82 مساعد مدقق

 101 111 061 المجموع
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 :مجاالت هي 5على  فقرة موزعة 43من بارة عن مجاالت الدراسة، ويتكون وهو ع: الثالثالقسم 

، ويتكوف مف لقرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي استادام نظم دعم ا: الميال األول -
 . فقرات( 1)

تنفيذ ااتاارات الرقااة مرحلة استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في : الميال الثاني -
 . فقرات( 3)، ويتكوف مف واتاتاارات األساسية للعمليات

تنفيذ ايراءات التدقيق ة مرحلاستادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في : الميال الثال  -
 .فقرات( 1)، ويتكوف مف التحليلية واتاتاارات التفييلية لألريد 

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة استكمال التدقيق وايدار : الرااعالميال  -
 .فقرات( 1)، ويتكوف مف تقرير المدقق

عملية التدقيق، كترونية في استادام نظم دعم القرارات اإللمعوقات : الاامسالميال  -
 .فقرات( 3)ويتكوف مف 

اتستاانة،  فقراتعلى قياس استيااات الماحوثيف استادام مقياس اماسي ترتياي لتم            
 (:2-3)هو موضح في اليدول رقم وذلك كما 

 مقياس استجابات المبحوثين على فقرات االستبانة:  (1-1)جدول 
 

رة موافق بدرجة كبي االستجابة
 جداا 

موافق بدرجة 
 كبيرة 

موافق بدرجة 
  متوسطة

موافق بدرجة 
  صغيرة

 غير موافق 

 1 2 3 4 5 الدرجة

، واذلك يكوف الو ف النساي في هذه الحالة هو " ير موافق"لالستيااة ( 1)وقد ااتار الااح  الدرية 
 .وهو يتناسب مع هذه اتستيااة% 23
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  ات العينة االستطالعيةلبياناختبار التوزيع الطبيعي 

على المياتت الرئيسة لالستاانة التي ( Shapiro-Wilk)تم ت ايق ااتاار  اايرو ويليك 
تم تو يعها على العينة اتست العية، وذلك لمعرفة هل الايانات تتاع التو يع ال ايعي أم ت، اهد  

 .تحديد نوة معامل اترتاا  المناسب لقياس يدق اتستاانة

 (1-1)جدول 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات العينة االستطالعية

 

القيمة  المجال م
 االحتمالية

 3031  .استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي  1

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ااتاارات الرقااة واتاتاارات  2
  .األساسية للعمليات

3033 

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ايراءات التدقيق التحليلية  3
 .واتاتاارات التفييلية لألريد 

3034 

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة استكمال التدقيق وايدار  4
 .تقرير المدقق

3032 

 3033 .التدقيقعملية استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في معوقات  5

 0.01 جميع مجاالت االستبانة

اتحتمالية ليميع المياتت أقل قيمة الأف ( 3-3)مف النتائا الموضحة في يدول  يتايف
ما عدا الميال األول، وهذا يدل على أف الايانات ت تتاع التو يع ال ايعي على مستوى  3035مف 

لتو يع ال ايعي، وعليت ييب استادام معامل يميع المياتت عدا الميال األول فاياناتت تتاع ا
لقياس يدق الميال األول فق  ، (Pearson Correlation Coefficient)ارتاا  ايرسوف 
لقياس يدق ااقي  (Spearman Correlation Coefficient)سايرماف ومعامل ارتاا  

 .المياتت واتستاانة ا كل عام
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  صدق االستبانةValidity: 

 :يدق اتستاانة ا ريقتيف التأكد مفتم 

 :"الصدق الظاهري"صدق المحكمين  .3
يييف في متا (1)ميموعة مف المحكميف تألفت مف  اتستاانة على تضَ ر  عُ حي  

تم األاذ اآراء ، وقد (2)مياتت المحاساة والتدقيق واتحياء كما هو موضح في الملحق رقم 
يراء ما يل م مف حذ  وتعديل في ضوء المالمحكميف و  ارج اتستاياف في قترحات المقدمة، واذلك ا 

 (.1)أنظر الملحق رقم  –يورتت النهائية 
 

 :صدق المقياس .1
 

 Internal Validityاالتساق الداخلي صدق  - أ
المو عة على العينة اتست العية  تستاانةفقرات ااتتساق الداالي ليدق حساب تم 
كل فقر  مف فقرات درية اترتاا  ايف وذلك مف االل حساب معامالت  مفرد ،( 35)والمكونة مف 

 .مياتت اتستاانة والدرية الكلية للميال نفست
 
 Structure Validityالبنائي  االتساق صدق - ب

مف  المو عة على العينة اتست العية اتستاانة لمياتت الانائيتم حساب يدق اتتساق 
الدرية الكلية اتت الدراسة و كل ميال مف ميارتاا  درية االل حساب معامالت اترتاا  ايف 

 .اتستاانة لفقرات
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 التساق الداخلي لفقرات االستبانةنتائج احتساب صدق ا: أوالا 

 (4-1)جدول 
 كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجالدرجة معامل االرتباط بين 

 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

المكتب على نظم دعم القرارات اتلكترونية في فهم  ايعة عمل  يعتمد 1
 .اها والايئة التي تحي العميل ويناعتت 

1.88 *0.00 

2 
يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في الحيول على معلومات 
تفيد في تقييم العالقة مع العمالء في الفترات السااقة لتحديد مدى 

 .هم أو التوق امكانية اتستمرار مع
1.81 *0.00 

مف حي  درية تقييم وتقدير ماا ر أعمال العميل وتينيفها يتم  3
 .الماا ر ، ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية

1.78 *0.00 

تقدير األهمية النساية يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في  4
 .وماا ر التدقيق المقاولة والا ر ال ايعي

1.77 *0.00 

 ارناما يتم اتعتماد على نظم دعم القرارات اتلكترونية في إعداد 5
 .التدقيق وا ة التدقيق المرحلية والنهائية

1.73 *0.00 

 0.00* 1.62 .األولية التحليلية اإليراءات يتم استادام الاراما اتلكترونية في تنفيذ 6

 لتقدير المعلومات في يمعيستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية  3
 .اتحتيال ماا ر

1.75 *0.00 

 التدقيق استراتييية تستادم نظم دعم القرارات اتلكترونية في تيميم 2
عاد  التدقيق وارناما ال املة  .الا ة تقييم التفييلي وا 

1.69 *0.00 

 تو يع الموظفيفيعتمد المكتب على نظم دعم القرارات اتلكترونية في  1
 .على المهام (يفالمدقق)

1.91 *0.00 

 . α=1.15 دتلةاترتاا  دال إحيائيًا عند مستوة  *
 

والدرية  األولكل فقر  مف فقرات الميال درية معامل اترتاا  ايف ( 4-3)يوضح يدول      
واذلك  α= 3035، والذة يايف أف معامالت اترتاا  الماينة دالة عند مستوة معنوية الكلية للميال

الميال يادق لما وضع لقياست، مع مالحظة أف قيمة معامل اترتاا  ايف درية الفقر   عتاري
 .، وهذا يدل على قو  ارتاا  هذه الفقر  االميال3013التاسعة والدرية الكلية للميال تساوة 
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 (5-1)جدول 
 كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجالدرجة معامل االرتباط بين 

 

 لفقرةا م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

 ايئة يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية أل راض تحليل وفهم 1
يراءاتها الداالية الرقااة  .وا 

1.89 *0.00 

2 
أدائها، ااستادام نظم دعم  ويود  الداالية الرقااة وفعالية كفاء  يتم تقييم

 .القرارات اتلكترونية
1.66 *0.00 

 0.00* 1.66 .الرقااة ا ر تستادم نظم دعم القرارات اتلكترونية في تقدير 3

4 
 المرحلي الفح (الرقااة  ااتاارات تستادم النظم اتلكترونية في تنفيذ

 .)والنهائي
1.69 *0.00 

5 
 مف ويود يستفيد المدقق مف نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 .المرحلية للعمليات اتاتاارات ية عند تنفيذالمال واكتمال العملية وحدو 
1.68 *0.00 

6 
 مف دقة يقوم المدقق ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 .اتاتاارات المالية عند تنفيذ وتوقيت العملية
1.61 *0.00 

7 
مف  يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 .المالية تلاي  العمليةوترحيل و  تيني 
1.84 *0.00 

 . α=1.15 دتلةاترتاا  دال إحيائيًا عند مستوة  *
 

ال الثاني والدرية كل فقر  مف فقرات المي دريةمعامل اترتاا  ايف ( 5-3)يوضح يدول        
اذلك و  α= 3035، والذة يايف أف معامالت اترتاا  الماينة دالة عند مستوة معنوية الكلية للميال

 .يعتار الميال يادق لما وضع لقياست
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 (6-1)جدول 
 كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجالدرجة معامل االرتباط بين 

 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

1 
 التحليلية اإليراءات يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 .التدقيق االمن أ  محل الااية للعمليات ةوالمالي
1.87 *0.00 

 التحليلية يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ اإليراءات 2
 .اتستمرار على العميل قدر  لتقييم

1.75 *0.00 

3 
 يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ اإليراءات

 .المالية القوائم في تحريفات محتملة ويود مدى يإل للتويل التحليلية
1.76 *0.00 

 توفر نظم دعم القرارات اتلكترونية معلومات تساعد المدقق على تنفيذ 4
 .اتاتاارات التفييلية للعمليات واألريد  لتقليل التحليلية اإليراءات

1.71 *0.00 

5 
 اإليراءات في تنفيذيقوم المدقق ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية 

 لنفس المالية و ير القوائم المالية انود ايف العالقات لتحليل التحليلية
 .أارى فترات مع ومقارنتها الفتر 

1.58 *0.00 

6 
 التحليلية اإليراءات يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 .للمن أ  المالية واألريد  العمليات المالية ومن قية واقعية مدى لتحديد
1.65 *0.00 

7 
 اتاتاارات يستفيد المدقق مف نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 0.00* 1.76 .ويود ودقة األريد  مف التحقق أيل مف لألريد  التفييلية

8 
 اتاتاارات يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 األيول قيمة أريد  مف التحقق أيل مف التفييلية لألريد 
 .واتلت امات

1.66 *0.00 

9 
 اتاتاارات يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 .للحسااات والتحميل دقة التقييم مف التحقق أيل مف التفييلية لألريد 
1.86 *0.00 

 . α=1.15اترتاا  دال إحيائيًا عند مستوة دتلة  *
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ال الثال  والدرية كل فقر  مف فقرات الميدرية معامل اترتاا  ايف ( 6-3)ح يدول يوض      
واذلك  α= 3035، والذة يايف أف معامالت اترتاا  الماينة دالة عند مستوة معنوية الكلية للميال

 .يعتار الميال يادق لما وضع لقياست
 

 (7-1)جدول 
 جال الرابع والدرجة الكلية للمجالكل فقرة من فقرات المدرجة معامل االرتباط بين 

 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

1 
 ااتاتاارات يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في القيام

 0.00* 1.88 .وال ارئة ااتلت امات المحتملة الااية

2 
 تلت اماتا قيمة يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تحديد

 .المحتملة المستقالية
1.82 *0.00 

3 
 عف يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في اإلفياح

 0.00* 1.61 .المالي المرك  اعد تاريخ تحد  والتي الالحقة األحدا 

4 
 والقرائف األدلة يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تيميع

 .وتقييمها ا كلها النهائي المالية
1.79 *0.00 

5 
 ااإليراءات يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في القيام

 0.00* 1.76 .النهائية التحليلية

6 
 مدى يقوم المدقق ااتستعانة انظم دعم القرارات اتلكترونية في تقييم

 التمثيل كتاب على ضرور  الحيول مع العميل مع اتستمرارية
 .اليةالم واإلقرارات

1.83 *0.00 

7 
 مواءمة مف يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 .عنها المفيح المالية القوائم المدقق مع تقرير يحتويها التي المعلومات
1.74 *0.00 

8 
 كفاية مدى يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في تقييم

 0.00* 1.65 .المدقق تقرير في اإلفياح

9 
 المدقق تقرير يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في إعداد

يداره  .وا 
1.92 *0.00 

 . α=1.15اترتاا  دال إحيائيًا عند مستوة دتلة  *
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الرااع والدرية كل فقر  مف فقرات الميال درية معامل اترتاا  ايف ( 3-3)يوضح يدول       
واذلك  α= 3035ف أف معامالت اترتاا  الماينة دالة عند مستوة معنوية ، والذة يايالكلية للميال

مع مالحظة أف قيمة معامل اترتاا  ايف درية الفقر   عتار الميال يادق لما وضع لقياست،ي
 .، وهذا يدل على قو  ارتاا  هذه الفقر  االميال3012التاسعة والدرية الكلية للميال تساوة 

 
 (3-1)جدول 

 والدرجة الكلية للمجال الخامسكل فقرة من فقرات المجال درجة رتباط بين معامل اال 
 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

1 
عدم ادراك أيحاب أو مدراء مكاتب التدقيق اأهمية وم ايا استادام نظم 

 .دعم القرارات اتلكترونية في عملية التدقيق
1.86 *0.00 

 نظم دعم القرارات اتلكترونية استادامتكالي    ياب الكفاء ، أة أف 2
 .اتفوق المنافع المتوقعة منه

1.51 *0.00 

3 
 اتدعم القرار  انظملمدققي الحسااات عملية النق  المعرفة العلمية و 

 .اإللكترونية
1.35 *0.03 

 0.03* 1.35 .نق  الاارات المتايية في نظم المعلومات 4
 0.00* 1.54 .ت المنظمة للمهنة ياب التوييت مف قال الهيئا 5

6 
فقداف الثقة ااألعمال اإللكترونية، والاو  مف فقد المعلومات سواء 

 .الميرح ات مف قال الغير أو تلفها االداول  ير
1.45 *0.00 

7 
فقداف الدافعية نحو الت وير اساب تدني مستوى ادمة التدقيق افلس يف 

 .وال لب عليها
1.69 *0.00 

 . α=1.15ال إحيائيًا عند مستوة دتلة اترتاا  د *
 

 الاامسكل فقر  مف فقرات الميال درية معامل اترتاا  ايف ( 2-3)يوضح يدول 
 3035، والذة يايف أف معامالت اترتاا  الماينة دالة عند مستوة معنوية والدرية الكلية للميال

=α مة معامل اترتاا  ايف درية ، مع مالحظة أف قيعتار الميال يادق لما وضع لقياستواذلك ي
 هاتيفارتاا   ضع ، وهذا يدل على 3035الفقر  الثالثة والرااعة والدرية الكلية للميال تساوة 

 .االميال الفقرتيف
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 لمجاالت االستبانة البنائينتائج احتساب صدق االتساق : ثانياا 
  

 (1-1)جدول 
 نة والدرجة الكلية لالستبانةستبامعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اال

 

 المجال م
معامل 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.00* 1.74 . استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي  1

2 
استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ااتاارات الرقااة 

 . واتاتاارات األساسية للعمليات
1.56 *0.03 

3 
ادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ايراءات التدقيق است

 .التحليلية واتاتاارات التفييلية لألريد 
1.49 *0.03 

4 
استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة استكمال التدقيق 

 .وايدار تقرير المدقق
1.57 *0.00 

 0.00* 1.62 .ي عملية التدقيقمعوقات استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية ف 5
 α=3035اترتاا  دال إحيائيًا عند مستوة دتلة * 
 

دالة إحيائيًا عند  معامالت اترتاا  في يميع مياتت اتستاانة أفَّ ( 1-3)يايف يدول       
 .لقياست تعَ ض  لما وُ  ستاانة يادقةعتار يميع مياتت اتواذلك ت α= 3035مستوة معنوية 

 
 بانة ثبات االستReliability : 

المو عة على نفس العينة اتست العية ا ريقتيف، تحقق مف ثاات استاانة الدراسة تم ال
 . ريقة معامل ألفا كرونااخو   ريقة التي ئة النيفية،: هما
 

 :طريقة التجزئة النصفية .1
اد إييلمعرفة ثاات اتستاانة، حي  تم  (Split Half)استادام  ريقة التي ئة النيفية  تم

معامل ارتاا  ايرسوف ايف معدل األسئلة فردية الرتاة ومعدل األسئلة  ويية الرتاة، وقد تم تيحيح 
  :معامالت اترتاا  ااستادام معامل ارتاا  سايرماف اراوف للتيحيح حسب المعادلة التالية

 ر حي  ر معامل اترتاا  +1 /ر2=معامل الثاات 
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 (30-1)جدول 
 تجزئة النصفية لمعرفة ثبات االستبانةطريقة النتائج اختبار 

  

 المجال م
معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

 3013 3025 . استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي  1

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ااتاارات الرقااة  2
 . واتاتاارات األساسية للعمليات

3053 3031 

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ايراءات التدقيق التحليلية  3
 .واتاتاارات التفييلية لألريد 

3012 3015 

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة استكمال التدقيق  4
 .وايدار تقرير المدقق

3013 3014 

 3035 3062 .كترونية في عملية التدقيقمعوقات استادام نظم دعم القرارات اإلل 5
 0.37 0.36 جميع فقرات االستبانة

 
أف معامالت الثاات مرتفعة نسايًا في ( 13-3)واضح مف النتائا الموضحة في يدول 

فق  في حيف تراوحت  3031يميع مياتت اتستاانة عدا الميال الثاني والذة الغ معامل ثااتت 
 (.3.15,  3.35)ايف ت معامالت الثاات لااقي الميات

وهذا يعنى أف معامل ( 3.23)ليميع فقرات اتستاانة  الثااتكذلك كانت قيمة معامل 
 .مرتفع ليميع فقرات اتستاانة الثاات

 

 :خمعامل ألفا كرونباطريقة  .2
لمعرفة ثاات اتستاانة، وكانت  (Cronbach's Alpha) استادم  ريقة ألفا كرونااختم 

 (.11-3)نة في يدول النتائا كما هي ماي
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 (33-1)جدول 
 لمعرفة ثبات االستبانةألفا كرونباخ  طريقة نتائج اختبار

 

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 3.15 1 . استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي  1

لرقااة استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ااتاارات ا 2
 3.63 3 . واتاتاارات األساسية للعمليات

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ايراءات التدقيق التحليلية  3
 3.15 1 .واتاتاارات التفييلية لألريد 

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة استكمال التدقيق وايدار  4
 3.15 1 .تقرير المدقق

 3.24 3 .عوقات استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في عملية التدقيقم 5

 0.10 43 جميع فقرات االستبانة

 
أف قيمة معامل ألفا كرونااخ كانت ( 11-3)واضح مف النتائا الموضحة في يدول 

 .لكل ميال مف مياتت اتستاانة (3.15,  3.63)لكل ميال وتتراوح ايف  نساياً  مرتفعة
وهذا يعنى أف معامل ( 3.13)انت قيمة معامل ألفا ليميع فقرات اتستاانة كانت كذلك ك

 .مرتفع ليميع فقرات اتستاانة الثاات
 

مما ييعلت على ثقة تامة  ،مف يدق وثاات استاانة الدراسة واذلك يكوف الااح  قد تأكد
اتستاانة في يورتها  تكوفعليت و للتحليل وااتاار فرضيات الدراسة،  ايحة اتستاانة ويالحيتها

 .قاالة للتو يع (1)الموضحة في الملحق رقم  النهائية
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  لبيانات عينة الدراسةاختبار التوزيع الطبيعي 

مياتت الرئيسة على ال( Sample K-S-1)تم ت ايق ااتاار كولميرو  سمرنو  
الايانات تتاع التو يع ستاانة التي تم تو يعها على عينة الدراسة، وذلك لمعرفة هل الامسة لإل

 .ال ايعي أم ت، اهد  تحديد نوة اتاتاارات التي سيتم ت ايقها على الايانات

 (31-1)جدول 
 لبيانات عينة الدراسة التوزيع الطبيعي تبارإخنتائج 

  

القيمة  المجال م
 االحتمالية

 3032 . استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي  1

ادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ااتاارات الرقااة واتاتاارات است 2
 3032 . األساسية للعمليات

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في تنفيذ ايراءات التدقيق التحليلية  3
 3035 .واتاتاارات التفييلية لألريد 

استكمال التدقيق وايدار تقرير  استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة 4
 3031 .المدقق

 3033 .معوقات استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في عملية التدقيق 5

 0.01 جميع مجاالت االستبانة
 

، 3035 ≥اتحتمالية لكل ميال قيمة الأف ( 12-3)واضح مف النتائا الموضحة في يدول 
و يع ال ايعي، وعليت سيتم ت ايق اتاتاارات الالمعلمية على وهذا يدل على أف الايانات ت تتاع الت

 .الايانات
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 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب 

تم حي  ، (SPSS)تفريغ وتحليل اتستاانة مف االل ارناما التحليل اإلحيائي تم 
التو يع ال ايعي، وفيما يلي ألفَّ الايانات ت تتاع معلمية، وذلك استادام اتاتاارات اإلحيائية الال

 :كافة اتاتاارات اتحيائية التي تم استادامها إلنيا  ات ار الت ايقي للدراسة

ويلك، لمعرفة نوة الايانات التي تم يمعها مف أفراد العينة اتست العية ما  -رواايااتاار   -
المناسااب لقياااس اهااد  تحديااد نااوة معاماال اترتاااا  إذا كاناات تتاااع التو يااع ال ايعااي أم ت، 

 .مفرد  53حي  يستادم هذا اتاتاار عندما تكوف عينة الدراسة أقل مف  ،يدق اتستاانة

معامل ارتاا  سايرماف، لقياس يدق اتستاانة التي تم تو يعها العينة اتسات العية، حيا   -
 .األولتم استادامت في يميع المياتت الرئيسة عدا الميال 

لالساتاانة المو عاة علاى  األولس يادق فقارات المياال الارئيس معامل ارتااا  ايرساوف، لقياا -
 .العينة اتست العية

 . ااتاار التي ئة النيفية، لمعرفة ثاات فقرات اتستاانة -

 .ااتاار ألفا كرونااخ، لمعرفة ثاات فقرات اتستاانة -

ساة سمرنو ، لمعرفة نوة الايانات التي تم يمعها ماف أفاراد عيناة الدرا -ااتاار كولميرو  -
النهائياة ماا إذا كاناات تتااع التو يااع ال ايعاي أم ت، اهاد  تحديااد ناوة اتاتاااارات التاي ساايتم 

 .ت ايقها على الايانات

 .لوي  ايائ  أفراد عينة الدراسة النسب المئوية والتكرارات، -

المتوس  الحسااي، لمعرفة مدى ارتفاة أو انافاض استيااات أفراد عيناة الدراساة علاى كال  -
 .قرات المياتت الرئيسة لالستاانةفقر  مف ف

 .يااة على الفقر  ودرية الحيادلمعرفة الفرق ايف متوس  درية اتستات ار ،  ااتاار -

ااتااااااار كروساااااكال والاااااس، لمعرفاااااة ماااااا إذا كااااااف هنااااااك فاااااروق ذات دتلاااااة إحياااااائية اااااايف  -
 .فأكثر عينات مستقلةثال  متوس ات 

 



 

 
 الرابعالفصل 
 الفرضياتواختبار تحليل البيانات 

 

  الوصف االحصائي لعينة الدراسة 

  اختبار الفرضياتتحليل استجابات عينة الدراسة و 
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  الوصف االحصائي لعينة الدراسة 

أفراد عينة الدراسة والمكاتب التي يعملوف التي تم يمعها عف  ال اييةمف االل الايانات 
استادام التكرارات اإلحيائية تم تحديد وا مف اتستاياف، القسميف األول والثانياواس ة  اها

يفات ميتمع الماحوثيف مف حي  التركياة  ايائ  عينة الدراسة، وذلك اهد  التعر  على
تمثل متغيرات قد يؤثر تغيرها في نتيية هذه الدراسة إذا ما  هذه اليفات فَّ أالعلمية والعملية، حي  

في نتائا الدراسات المماثلة إذا ما  اقت على يؤثر تغيرها  أعيد ت ايقها في وقت تحق، وكذلك قد
 ،حك لنتائيهامنتيية هذه الدراسة ك نفس ميتمع هذه الدراسة واتاذت

ال ايية واياناات مكاتاب التادقيق التاي  الاياناتعينة الدراسة وفق ألفراد وفيما يلي عرض 
  :يعملوف اها
 

 :بياناتهم الشخصيةألفراد عينة الدراسة وفقاا ل الخصائص الديموغرافية: أوالا 
 

 :العلميتوزيع أفراد العينة حسب المؤهل  .3

 

 (3-4)جدول 
 

 %النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 75 32 اكالوريوس

 21.2 22 مايستير

 3.8 4 دكتوراه

 %300 304 المجموع
 

حاياااليف علاااى درياااة ة ماااف أفاااراد عيناااة الدراسااا% 35أف ماااا نسااااتت ( 1-4)ياااايف يااادول       
مااف عينااة الدراسااة، % 2102الوريوس، فااي حاايف الغاات نساااة الحايااليف علااى دريااة المايسااتير الاكاا

وااالنظر الاي النتاائا الساااقة  .اينما درية الدكتوراه لم يحيل عليها إت أراعة مف أفراد عينة الدراسة
 اااتهماسااتيادقااة الثقاة  ي ياد مااف دريااةممااا مااف حملااة ال اهادات العليااا،  راااع عينااة الدراساةن ااهد اف 

 .وامكانية اتعتماد عليها
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 : الوظيفي المسمىتوزيع أفراد العينة حسب  .1

 
 (1-4)جدول 

 

 %النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي

 30.8 32 مدير مكتب تدقيق

 9.6 13 رئيس قسم تدقيق

 40.4 42 مدقق

 9.21 23 مساعد مدقق

 %300 304 المجموع

 

اك تنويااع فااي المراكاا  الوظيفيااة التااي يحتلهااا أفااراد عينااة الدراسااة هناا أف( 2-4)يااايف ياادول        
كنتيياااة  ايعياااة تتاااااة أسااالوب العيناااة ال اقياااة الع اااوائية فاااي تو ياااع اتساااتاانات، اماااا يسااااهم فاااي 
الحيااول علااى آراء كافااة المراكاا  الوظيفيااة انسااب متساااوية واااذلك تكااوف النتااائا أكثاار  اامولية، كمااا 

الفئااة ميدانيااة أف مااا يقااارب ثلاا  عينااة الدراسااة مااف ماادراء المكاتااب وهااي لااوحظ مااف اااالل الدراسااة ال
األقدر على فهام م اكلة الدراساة واإلياااة علاى أسائلتها امهنياة عالياة مماا يع اي نتاائا أقارب للواقاع 

 .  وايود  عالية
 

 : في مجال التدقيق توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة .1

 
 (1-4)جدول 

 

 %النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة

 26.9 28 سنوات 5أقل مف 

 47.1 49 سنوات 11أقل مف  إلى 5مف 

 26.0 27 سنوات فأكثر 11

 %300 304 المجموع
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ويود تنوة في مساتوى الااار  لادى أفاراد عيناة الدراساة، وكااف أكثار ماف ( 3-4)يايف يدول       
ا يع ى الثقة وي ياد ماف درياة اتعتمااد علاى سنوات اار  فأكثر مم 5ثلثي أفراد عينة الدراسة لديهم 

 . استياااتهم
 

 : الشهادات المهنيةتوزيع أفراد العينة حسب  .4

 

 (4-4)جدول 
 

 %النسبة المئوية  العدد الشهادة المهنية

ACPA 47.1 49 العراية 

CPA 2.9 3 األمريكية 

ACCA 1.9 2 الاري انية 

PCPA 13.5 14 الفلس ينية 

 34.6 36 ت يويد

 %300 304 المجموع
 

أف ماا يقاارب نيا  العاامليف فاي مياال التادقيق حاياليف علاى  اهاد  ( 4-4)يايف يدول       
، يليهاا فاي الترتياب  اهاد  محاساب قاانوني الفلسا ينية انسااة %4301محاسب قانوني عرااي انسااة 

، %5و  الاااا ، فاااي حااايف أف نسااااة الحاياااليف علاااى ال اااهاد  األمريكياااة والاري انياااة لااام تتياااا1305%
وا كل عام اف حيول ما يقارب ثلثاي عيناة الدراساة علاى  اهادات مهنياة ي ياد ماف قاو  اساتياااتهم 

 . ودرية اتعتماد على نتائا تحليلها
 

ـــة  .5 ـــدورات التدريبي ـــة حســـب عـــدد ال ـــراد العين ـــا المعلومـــات توزيـــع أف فـــي مجـــال تكنولوجي
 : وتطبيقاتها في التدقيق

 

 (5-4)جدول 
 

 %النسبة المئوية  العدد تدريبيةعدد الدورات ال

 12.5 13 ت يويد

 51.0 53 دورات 3أقل مف 
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 25.0 26     7أقل مف  إلى 3مف 

 11.5 12 دورات فأكثر 7

 %300 304 المجموع
 

تنااوة مسااتوى المعرفااة التكنولوييااة فااي ميااال التاادقيق لاادة أفااراد عينااة ( 5-4)يااايف ياادول       
ميال تكنولوييا المعلوماات نة الدراسة حايليف على دورات تدرياية في الدراسة، وأف معظم أفراد عي

 . ، وذلك ي يد مف فهمهم لموضوة الدراسة، واالتالي  ياد  درية الوثوق اهاوت ايقاتها في التدقيق
 

 :مكتب التدقيق راد عينة الدراسة وفقاا لبياناتالوصف االحصائي ألف: ثانياا 
 

 :المكتب تأسيستوزيع أفراد العينة حسب  .3

 

 (6-4)جدول 
 

 %النسبة المئوية  العدد تأسيس المكتب

 20.2 21 سنوات    5أقل مف 

 39.4 41 سنة     15أقل مف  إلى 5مف 

 40.4 42 سنة فأكثر 15

 %300 304 المجموع
 

 5معظم أفراد عينة الدراسة يعملوف في مكاتب تادقيق تأسسات مناذ أف ( 6-4)يايف يدول       
سانة، وهاذا يادلل علاى قاو  تلاك  15تقريااًا نيافها تأسسات مناذ أكثار ماف % 23ر انساة سنوات فأكث

المكاتب وقدرتها على اتستمرار في تلاية احتيايات سوق العمل، ما يعناي تاوفر المهاارات والقادرات 
 .الال مة لدى العامليف اها، وذلك ي يد مف درية اتعتماد على استياااتهم ونتائا تحليلها
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 : تصنيف مكتب التدقيقزيع أفراد العينة حسب تو  .1

 
 (7-4)جدول 

 

 %النسبة المئوية  العدد تصنيف مكتب التدقيق
 71.2 74  ركة تدقيق محلية

 6.7 7  ركة تدقيق إقليمية

 22.1 23  ركة تدقيق دولية

 %300 304 المجموع
 

مل اهاا أفاراد عيناة الدراساة، هناك تنويع في مكاتب التدقيق التي يع أف( 3-4)يايف يدول        
كااس  اامولية العينااة لميتمااع الدراسااة وتمثيلهااا ليميااع أياانا  المكاتااب، واااذلك تكااوف النتااائا عامااا ي

 .أكثر  مولية
 

 : عدد العاملين بمجال التدقيق في المكتبتوزيع أفراد العينة حسب  .1

 
 (3-4)جدول 

 

 %النسبة المئوية  العدد عدد العاملين بمجال التدقيق

 56.7 59 موظفيف     5ل مف أق

 40.4 42 موظفيف     11أقل مف  إلى 5مف 

 2.9 3 فأكثر موظفيف 11

 %300 304 المجموع

 
انافاض عدد العامليف في ميال التدقيق علاى مساتوى المكتاب الواحاد، ( 2-4)يايف يدول       

اتقتياادة المتاردة فاي  والذة يعكس قلة األعمال الموكلة اليها ا كل عام كنتيياة  ايعياة للوضاع
 .ا الق الكثير مف الميانع وال ركات التيارية إلىق اة     اساب الحيار الذة أدى 
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 عينة الدراسة واختبار الفرضيات تحليل استجابات  

استيااات عينة كروسكال والس، لتحليل وااتاار ااتاار ات ار  تم استادام كل مف 
 افعتار ينة وااتاار فرضيات الدراسة، حي  الستااالرئيسة لالمياتت الامسة فقرات الدراسة على 

 .ات التي ت تتاع التو يع ال ايعيمف اتاتاارات الالمعلمية التي يتم ت ايقها على الايان

 قاعدة قبول أو رفض الفرضيات 

تم ت ايق ااتاار ات ار  لتحليل استيااات  الفرضيتيف الرئيستيف األولى والثانيةتاتاار 
 ، حي  تتناول المياتت األراع األولى  لالستاانة المياتت الامس الرئيسةلدراسة على فقرات عينة ا

قياس مدى اعتماد مدققي الحسااات الااريييف في ق اة     على نظم دعم القرارات اإللكترونية 
ل مراحل التدقيق األراعة، والتي اييت تاتاار الفرضية الرئيسة األولى وفروعها، ويتناو في 

المعوقات التي توايت استادام مدققي الحسااات لنظم دعم القرارات الميال الاامس تحديد 
 .، والذة اي  تاتاار الفرضية الرئيسة الثانيةاتلكترونية

لكل مف االل مقارنة القيمة اتحتمالية حي  سيتم قاول أو رفض أةِّ مف هاتيف الفرضيتيف 
، فإذا كانت القيمة اتحتمالية أكار مف 3035ة والذة يساوة امستوى الدتلفقر  والميال ا كل عام 

وهي الموافقة المتوس ة مستوى الدتلة فإف متوس  آراء عينة الدراسة ت ياتل  يوهريًا عف درية 
، أما اذا كانت القيمة اتحتمالية أقل مف مستوى الدتلة فإف واالتالي رفض الفرضية الاحثية 3

، وفي هذه الحالة فيمكف الموافقة المتوس ةياتل  يوهريًا عف درية  متوس  آراء عينة الدراسة
مف االل مقارنة الموافقة المتوس ة تحديد ما اذا كاف متوس  اتيااة ي يد أو ينق  عف درية 

، فإذا تايف أف متوس  %63وهو  للموافقة المتوس ةالو ف النساي لإليااة مقارنة االو ف النساي 
 .يتم قاول الفرضية الاحثية، والعكس االعكس الموافقة المتوس ة عف دريةاتيااة ي يد 

كروسكال والس لتحليل الفروق ايف اار تم ت ايق ااتوتاتاار الفرضية الرئيسة الثالثة 
آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى اعتماد مدققي الحسااات الااريييف في ق اة     متوس ات 

المؤهل العلمي، الاار  لكلٍّ مف متغير تاعًا في عملية التدقيق  على نظم دعم القرارات اإللكترونية
الدورات حي  تم اعتماد عدد "والمعرفة التكنولويية في ميال التدقيق ، في ميال التدقيق العملية

 التدرياية في ميال تكنولوييا المعلومات وت ايقاتها في التدقيق االل الامس سنوات الماضية
 ".كمقياس لها
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مف االل مقارنة القيمة اتحتمالية الرئيسة الثالثة  قاول أو رفض الفرضية حي  سيتم
، فإذا كانت القيمة اتحتمالية أكار 3035امستوى الدتلة والذة يساوة  للمياتت الامس لالستاانة

آراء أفراد متوس ات فإف ذلك يعني عدم ويود فروق ذات دتلة إحيائية ايف مف مستوى الدتلة 
سة حول مدى اعتماد مدققي الحسااات الااريييف في ق اة     على نظم دعم القرارات عينة الدرا

للمتغيرات التي يرى عليها اتاتاار واالتالي رفض الفرضية  في عملية التدقيق تاعاً اإللكترونية 
فروق ذلك سيدلل على ويود ، أما اذا كانت القيمة اتحتمالية أقل مف مستوى الدتلة فإف الاحثية

 .وعليت يتم قاول الفرضية الاحثية متوس اتالات دتلة إحيائية ايف ذ

 
 ختبار الفرضية الرئيسة األولى إ: أوالا 

الحسابات الخارجيين في قطاع غـزة نظـم دعـم القـرارات االلكترونيـة أثنـاء  ويستخدم مدقق"
أرااع  امنها ويتفارة ."α=0.05 عنـد مسـتوى داللـة المراحل جميعأداء عملية التدقيق الخارجي في 

 :فرضيات

 :الفرضية الفرعية األولى -
الحساااااات الاااااريييف فاااي ق ااااة  ااا   نظااام دعااام القااارارات اإللكترونياااة فاااي  ويساااتادم مااادقق"

 ".α=1.15مرحلة التا ي  عند مستوى دتلة 

  نتائج تحليل فقرات المجال األول 
 

 (1-4)جدول رقم 
 نتائج تحليل فقرات المجال األول

 "لقرارات اإللكترونية في مرحلة التخطيطاستخدام نظم دعم ا"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

يعتمد المكتب على نظم دعم القرارات اتلكترونية في فهم  1
 .اها والايئة التي تحي  ايعة عمل العميل ويناعتت 

3.38 67.50 1.00 3 

2 
تلكترونية في الحيول على يتم استادام نظم دعم القرارات ا

معلومات تفيد في تقييم العالقة مع العمالء في الفترات 
 .السااقة لتحديد مدى امكانية اتستمرار معهم أو التوق 

3.32 66.35 .921 5 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

مف حي  تقييم وتقدير ماا ر أعمال العميل وتينيفها يتم  3
 .درية الماا ر ، ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية

3.31 66.15 0.06 6 

تقدير األهمية يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في  4
 3 0.20 65.77 3.29 .النساية وماا ر التدقيق المقاولة والا ر ال ايعي

 يتم اتعتماد على نظم دعم القرارات اتلكترونية في إعداد 5
 .التدقيق وا ة التدقيق المرحلية والنهائية ارناما

3.46 69.23 .921 2 

 التحليلية اإليراءات يتم استادام الاراما اتلكترونية في تنفيذ 6
 1 371. 70.38 3.52 .األولية

 يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في يمع 3
 .اتحتيال ماا ر لتقدير المعلومات

3.28 65.58 .091 2 

2 
 استراتييية تستادم نظم دعم القرارات اتلكترونية في تيميم

عاد  التدقيق وارناما ال املة التدقيق  تقييم التفييلي وا 
 .الا ة

3.34 66.73 .621 4 

تو يع يعتمد المكتب على نظم دعم القرارات اتلكترونية في  1
 .على المهام (المدققيف) الموظفيف

3.21 64.23 .031 1 

  0.28 65.87 3.29 فقرات المجالجميع 

 
 قرات المجال األولتفسير نتائج تحليل ف: 

نة للميال األول ( 1رقم  إلى 1مف رقم )تم إعداد الفقرات   اساتادامتحديد مادى اهد  الُمكوِّ
، وقاد تام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلاة التا اي ل ي الحسااات الااريييف اق اة    قمدق

 .لتحليل فقرات الميال االشارةاار ت ايق اات

والتي تن  على ( 6)الفقر  رقم أف ( 1-4)موضحة في يدول رقم وقد أظهرت النتائا ال
حيلت على أعلى و ف " يتم استادام الاراما اتلكترونية في تنفيذ اإليراءات التحليلية األولية"

والتي تن  ( 1)الفقر  رقم في حيف حيلت %" 33032"نساي مف ايف فقرات الميال األول وهو 
" على المهام( المدققيف)القرارات اتلكترونية في تو يع الموظفيف يعتمد المكتب على نظم دعم "على 
 .%"64023"و ف نساي مف ايف فقرات الميال األول وهو  أقلعلى 
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 3022تساوة ليميع فقرات الميال األول النتائا أف القيمة اتحتمالية  اينت وا كل عام
فقرات الميال األول ا كل  اايو ف متوس  آراء عينة الدراسة ، وعليت فإ3035مف  أكاروهي 
ويود عدم  وهذا يعني، الموافقة المتوس ةيوهريًا عف درية  ، وت ياتل  ير دال احيائياً عام 

اايو   مف مدققي الحسااات الااريييف اق اة     عينة الدراسة مف أفراد موافقة يوهرية
 .استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي 

 

  بار الفرضية الفرعية األولىختإنتيجة: 

 تـــم رفـــض الفرضـــيةانااااًء علاااى نتاااائا تحليااال فقااارات المياااال األول الموضاااحة أعااااله فإنااات 
الحســابات الخـارجيين فـي قطـاع غـزة نظـم دعــم  ويسـتخدم مـدقق"التاي تان  علاى  األولـى الفرعيـة

 α" =0.05عند مستوى داللة  القرارات اإللكترونية في مرحلة التخطيط

 
 :الفرعية الثانيةالفرضية  -

الحساااااات الاااااريييف فاااي ق ااااة  ااا   نظااام دعااام القااارارات اإللكترونياااة فاااي  ويساااتادم مااادقق"
 ".α=1.15عند مستوى دتلة تنفيذ ااتاارات الرقااة واتاتاارات األساسية للعمليات مرحلة 

  نتائج تحليل فقرات المجال الثاني 
 

 (30-4)جدول رقم 
 انيالثنتائج تحليل فقرات المجال 

 "استخدام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة تنفيذ اختبارات الرقابة واالختبارات األساسية للعمليات"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية أل راض تحليل  1
ير  الداالية الرقااة ايئة وفهم  .اءاتهاوا 

3.31 66.15 0.20 6 

أدائها،  ويود  الداالية الرقااة وفعالية كفاء  يتم تقييم 2
 2 0.76 65.96 3.30 .ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية

 ا ر تستادم نظم دعم القرارات اتلكترونية في تقدير 3
 .الرقااة

3.23 64.62 0.06 3 



23 

 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

 الفح (الرقااة  ااتاارات تستادم النظم اتلكترونية في تنفيذ 4
 .)والنهائي المرحلي

3.38 67.50 0.37 4 

5 
 يستفيد المدقق مف نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 المالية عند تنفيذ واكتمال العملية وحدو  مف ويود
 .المرحلية للعمليات اتاتاارات

3.38 67.69 1.00 3 

ت اتلكترونية في يقوم المدقق ااستادام نظم دعم القرارا 6
 1 0.49 71.35 3.57 .اتاتاارات المالية عند تنفيذ وتوقيت العملية مف دقة التحقق

 يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق 3
 .المالية وترحيل وتلاي  العملية مف تيني 

3.32 66.35 1.00 5 

  0.20 66.25 3.31 فقرات المجالجميع 

 
 تائج تحليل فقرات المجال الثانيتفسير ن: 

نة للميال الثاني ( 3رقم  إلى 1مف رقم )تم إعداد الفقرات   اساتادامتحديد مدى اهد  الُمكوِّ
تنفيااذ ااتاااارات نظم دعاام القاارارات اإللكترونيااة فااي مرحلااة لاا ي الحسااااات الااااريييف اق اااة  اا  قماادق

 .لتحليل فقرات الميال االشارةاار يق اات، وقد تم ت االرقااة واتاتاارات األساسية للعمليات

والتي تن  على ( 6)الفقر  رقم أف ( 13-4)وقد أظهرت النتائا الموضحة في يدول رقم 
يقوم المدقق ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق مف دقة وتوقيت العملية المالية "

%" 31035"يف فقرات الميال األول وهو حيلت على أعلى و ف نساي مف ا" عند تنفيذ اتاتاارات
تستادم نظم دعم القرارات اتلكترونية في تقدير "والتي تن  على ( 3)الفقر  رقم في حيف حيلت 

 .%"64062"وهو  الثانيو ف نساي مف ايف فقرات الميال  أقلعلى " ا ر الرقااة

 3023تساوة الثاني ليميع فقرات الميال النتائا أف القيمة اتحتمالية  وا كل عام اينت
اايو  فقرات الميال الثاني ا كل ف متوس  آراء عينة الدراسة ، وعليت فإ3035مف  أكاروهي 
ويود عدم  وهذا يعني، الموافقة المتوس ةيوهريًا عف درية  ، وت ياتل  ير دال احيائياً عام 

اايو       مف مدققي الحسااات الااريييف اق اة عينة الدراسة موافقة يوهرية مف أفراد
تنفيذ ااتاارات الرقااة واتاتاارات األساسية استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة 

 .، وتسرة هذه النتيية على يميع فقرات الميال الثانيللعمليات
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  ختبار الفرضية الفرعية الثانيةإنتيجة: 

 تـــم رفـــض الفرضـــية انااااًء علاااى نتاااائا تحليااال فقااارات المياااال األول الموضاااحة أعااااله فإنااات
الحسـابات الخـارجيين فـي قطـاع غـزة نظـم دعـم  ويسـتخدم مـدقق"التاي تان  علاى  الثانيـة الفرعيـة

عند مسـتوى تنفيذ اختبارات الرقابة واالختبارات األساسية للعمليات القرارات اإللكترونية في مرحلة 
 α" =0.05داللة 

 

 :الفرضية الفرعية الثالثة -
لاااااريييف فاااي ق ااااة  ااا   نظااام دعااام القااارارات اإللكترونياااة فاااي الحساااااات ا ويساااتادم مااادقق"
عناااااد مساااااتوى دتلاااااة  تنفياااااذ إياااااراءات التااااادقيق التحليلياااااة واتاتااااااارات التفيااااايلية لألرياااااد مرحلاااااة 
1.15=α." 

  نتائج تحليل فقرات المجال الثالث 
 

 (33-4)جدول رقم 
 الثالثنتائج تحليل فقرات المجال 

               إجراءات التدقيق التحليلية  تنفيذلكترونية في مرحلة استخدام نظم دعم القرارات اإل "
 "واالختبارات التفصيلية لألرصدة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

1 
 يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 االمن أ  محل ةالااي للعمليات والمالية التحليلية اإليراءات
 .التدقيق

3.28 65.58 0.28 7 

يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ  2
 3 0.49 65.58 3.28 .اتستمرار على العميل قدر  لتقييم التحليلية اإليراءات

3 
يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ 

تحريفات  ويود مدى إلي للتويل التحليلية اإليراءات
 .المالية القوائم في محتملة

3.34 66.73 0.20 4 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

4 
توفر نظم دعم القرارات اتلكترونية معلومات تساعد المدقق 

اتاتاارات التفييلية  لتقليل التحليلية اإليراءات على تنفيذ
 .للعمليات واألريد 

3.30 65.96 0.49 6 

5 
 اتلكترونية في تنفيذيقوم المدقق ااستادام نظم دعم القرارات 

 القوائم المالية انود ايف العالقات لتحليل التحليلية اإليراءات
 .أارى فترات مع ومقارنتها الفتر  لنفس المالية و ير

3.34 66.73 0.62 3 

6 
 يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

ت العمليا ومن قية واقعية مدى لتحديد التحليلية اإليراءات
 .للمن أ  المالية واألريد  المالية

3.28 65.58 0.76 3 

3 
 يستفيد المدقق مف نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

ويود  مف التحقق أيل مف لألريد  التفييلية اتاتاارات
 .ودقة األريد 

3.31 66.15 0.37 5 

2 
 يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

قيمة  مف التحقق أيل مف التفييلية لألريد  اتااراتات
 .واتلت امات األيول أريد 

3.35 66.92 0.37 2 

1 
 يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

دقة  مف التحقق أيل مف التفييلية لألريد  اتاتاارات
 .للحسااات والتحميل التقييم

3.37 67.31 0.76 1 

  0.62 66.44 3.32 الفقرات المججميع 

 
 تفسير نتائج تحليل فقرات المجال الثالث: 

نة للميال الثال  ( 1رقم  إلى 1مف رقم )تم إعداد الفقرات   استادامتحديد مدى اهد  الُمكوِّ
إيااراءات تنفيااذ نظم دعاام القاارارات اإللكترونيااة فااي مرحلااة لاا ي الحسااااات الااااريييف اق اااة  اا  قماادق

لتحلياال فقاارات  االشااارةاااار ، وقااد تاام ت ايااق ااتاتاااارات التفياايلية لألريااد وات التاادقيق التحليليااة
 .الميال
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والتي تن  على ( 1)الفقر  رقم أف ( 11-4)وقد أظهرت النتائا الموضحة في يدول رقم 
يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ اتاتاارات التفييلية لألريد  مف أيل "

حيلت على أعلى و ف نساي مف ايف فقرات الميال " التقييم والتحميل للحساااتالتحقق مف دقة 
و ف نساي مف ايف  أقلعلى ( 6,2,1) التي اأرقام اتالفقر في حيف حيلت %" 63031"األول وهو 

 .%"65052"وهو  الثال فقرات الميال 

 3062تساوة  ليميع فقرات الميال الثال أف القيمة اتحتمالية  وا كل عام اينت النتائا
اايو  فقرات الميال الثال  ا كل ف متوس  آراء عينة الدراسة ، وعليت فإ3035مف  أكاروهي 
ويود عدم  وهذا يعني، الموافقة المتوس ةعف درية وت ياتل  يوهريًا ،  ير دال احيائياً عام 

ايو  ا مف مدققي الحسااات الااريييف اق اة     عينة الدراسة موافقة يوهرية مف أفراد
واتاتاارات  لتدقيق التحليليةإيراءات اتنفيذ استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة 

 .، وتسرة هذه النتيية على يميع فقرات الميال الثال  اال استثناءالتفييلية لألريد 

 

 نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 

 تـــم رفـــض الفرضـــيةلموضاااحة أعااااله فإنااات انااااًء علاااى نتاااائا تحليااال فقااارات المياااال الثالااا  ا
الحسـابات الخــارجيين فـي قطـاع غــزة نظـم دعــم  ويسـتخدم مــدقق"التااي تان  علاى  الثالثـة الفرعيـة

 واالختبـارات التفصـيلية لألرصـدة إجـراءات التـدقيق التحليليـةتنفيـذ القرارات اإللكترونية في مرحلة 
 α" =0.05عند مستوى داللة 

 :الفرضية الفرعية الرابعة -
الحساااااات الاااااريييف فاااي ق ااااة  ااا   نظااام دعااام القااارارات اإللكترونياااة فاااي  ويساااتادم مااادقق"
يدار تقرير المدقق مرحلة   ".α=1.15عند مستوى دتلة استكمال التدقيق وا 
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 نتائج تحليل فقرات المجال الرابع 
  

 (31-4)جدول رقم 
 الرابعنتائج تحليل فقرات المجال 

صدار تقرير المدققاإللكترونية في مرحلة  استخدام نظم دعم القرارات"  "استكمال التدقيق وا 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

 يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في القيام 1
 .وال ارئة ااتلت امات المحتملة الااية ااتاتاارات

3.23 64.62 0.14 9 

 قيمة استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تحديديتم  2
 .المحتملة المستقالية اتلت امات

3.38 67.69 0.62 2 

 يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في اإلفياح 3
 .المالي المرك  اعد تاريخ تحد  والتي الالحقة األحدا  عف

3.31 66.15 0.20 5 

 األدلة قرارات اتلكترونية في تيميعيتم استادام نظم دعم ال 4
 .ا كلها النهائي وتقييمها المالية والقرائف

3.27 65.38 0.20 8 

 يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في القيام 5
 .النهائية التحليلية ااإليراءات

3.37 67.31 0.37 4 

6 
 يقوم المدقق ااتستعانة انظم دعم القرارات اتلكترونية في

 على ضرور  الحيول مع العميل مع اتستمرارية مدى تقييم
 .المالية واإلقرارات التمثيل كتاب

3.40 68.08 1.00 1 

3 
 مف يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 القوائم المدقق مع تقرير يحتويها التي المعلومات مواءمة
 .عنها المفيح المالية

3.31 66.15 1.00 5 

 مدى يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في تقييم 2
 .المدقق تقرير في اإلفياح كفاية

3.31 66.15 0.76 5 

 يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في إعداد 1
يداره المدقق تقرير  .وا 

3.38 67.69 0.49 2 

  0.62 66.15 3.31 فقرات المجالجميع 
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 ليل فقرات المجال الرابعتفسير نتائج تح: 

نة للميال الرااع ( 1رقم  إلى 1مف رقم )تم إعداد الفقرات   اساتادامتحدياد مادى اهد  الُمكوِّ
اساتكمال التادقيق نظم دعام القارارات اإللكترونياة فاي مرحلاة ل ي الحسااات الااريييف اق اة    قمدق

يدار تقرير المدقق  .فقرات الميال لتحليل االشارةاار ، وقد تم ت ايق ااتوا 

والتي تن  على ( 6)الفقر  رقم أف ( 12-4)وقد أظهرت النتائا الموضحة في يدول رقم 
يقوم المدقق ااتستعانة انظم دعم القرارات اتلكترونية في تقييم مدى اتستمرارية مع العميل مع "

مف ايف  حيلت على أعلى و ف نساي" ضرور  الحيول على كتاب التمثيل واإلقرارات المالية
يعتمد "والتي تن  على ( 1) رقم  الفقر في حيف حيلت %" 62032"فقرات الميال األول وهو 

المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في القيام ااتاتاارات الااية ااتلت امات المحتملة 
 .%"64.62"وهو  الرااعو ف نساي مف ايف فقرات الميال  أقلعلى " وال ارئة

 3062تساوة ليميع فقرات الميال الرااع أف القيمة اتحتمالية اينت النتائا وا كل عام 
اايو  فقرات الميال الرااع ا كل ف متوس  آراء عينة الدراسة ، وعليت فإ3035مف  أكاروهي 
ويود عدم  وهذا يعني، الموافقة المتوس ةيوهريًا عف درية  ، وت ياتل  ير دال احيائياً عام 

اايو   مف مدققي الحسااات الااريييف اق اة     عينة الدراسةأفراد  موافقة يوهرية مف
يدار تقرير المدققاستادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة  ، وتسرة استكمال التدقيق وا 

 .هذه النتيية على يميع فقرات الميال الرااع اال استثناء

 

  ختبار الفرضية الفرعية الرابعةإنتيجة: 

 الفرعيــة تــم رفــض الفرضــيةنتااائا تحلياال فقاارات الميااال الرااااع الموضااحة أعاااله اناااًء علااى 
الحسـابات الخـارجيين فـي قطـاع غـزة نظـم دعـم القـرارات  ويسـتخدم مـدقق"التاي تان  علاى  الرابعة

صدار تقرير المدققاإللكترونية في مرحلة   α" =0.05عند مستوى داللة  استكمال التدقيق وا 
 

 

 

 

 

 



13 

 

  رضية الرئيسة األولى ختبار الفإنتيجة 
  

 (31-4)جدول رقم 
 األربع األولى تنتائج تحليل فقرات المجاالملخص  

 المجال م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 0.28 65.87 3.29 .استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة التا ي  1

في تنفيذ ااتاارات الرقااة استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية  2
 .واتاتاارات األساسية للعمليات

3.31 66.25 0.20 

استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة تنفيذ إيراءات  3
 .التدقيق التحليلية واتاتاارات التفييلية لألريد 

3.32 66.44 0.62 

ل التدقيق استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في مرحلة استكما 4
 .وايدار تقرير المدقق

3.31 66.15 0.62 

 0.23 67.63 3.38 المجاالت أعالهجميع 

اناًء على نتائا تحليل فقرات المياتت األراع الملاية أعاله، والتي تم اتستناد عليها في 
 أكاااار ماااف األرااااع تالقيماااة اتحتمالياااة ليمياااع الميااااترفاااض الفرضااايات األرااااع الفرعياااة، اسااااب أف 

، وعلياااات فااااإف متوساااا  آراء عينااااة الدراسااااة اايااااو  فقاااارات 1.15 مسااااتوى الدتلااااة والااااذة يساااااوة
يوهرياًا عاف درياة الموافقاة المتوسا ة،  وت ياتلا ا اكل عاام  يار دال احياائيًا،  األرااع تالميات

عينة الدراسة مف مدققي الحسااات الااريييف اق ااة ويود موافقة يوهرية مف أفراد وهذا يعني عدم 
فإنـه قـد يمياع مراحال التادقيق الاااريي،    اايو  استادام نظم دعم القرارات اإللكترونية في  

الحسابات الخارجيين في قطاع  ويستخدم مدقق"التي تن  على  الرئيسة األولى تم رفض الفرضية
عنــد  غــزة نظــم دعــم القــرارات االلكترونيــة أثنــاء أداء عمليــة التــدقيق الخــارجي فــي جميــع المراحــل

 α" =0.05ستوى داللة م

فاإفَّ هنااك تحساف فاي درياة اساتادام نظام ( 2332حمدوناة وحماداف، )واالمقارنة مع دراسة 
 .الدرية المتوس ة إلىدعم القرارات اتلكترونية في عملية التدقيق مف أقل مف المتوس ة 
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 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: ثانياا 

م القرارات اإللكترونية من وجهة نظر مدققي توجد معوقات تواجه استخدام نظم دع"
 ".α=0.05 الحسابات الخارجيين في قطاع غزة عند مستوى داللة

  نتائج تحليل فقرات المجال الخامس 
 

 (34-4)جدول رقم 
 الخامسنتائج تحليل فقرات المجال 

 "معوقات استخدام نظم دعم القرارات اإللكترونية في عملية التدقيق"

 الفقرة م
سط المتو 

 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

عدم ادراك أيحاب أو مدراء مكاتب التدقيق اأهمية وم ايا  1
 .استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في عملية التدقيق

3.62 72.31 0.28 5 

نظم دعم القرارات  استادام ياب الكفاء ، أة أف تكالي   2
 .اع المتوقعة منهتفوق المناف اتلكترونية

3.55 70.96 0.28 3 

دعم  انظملمدققي الحسااات عملية النق  المعرفة العلمية و  3
 .اإللكترونية اتالقرار 

3.68 73.65 0.01 3 

 2 0.00 74.23 3.71 .نق  الاارات المتايية في نظم المعلومات 4

 1 0.00 75.19 3.76 . ياب التوييت مف قال الهيئات المنظمة للمهنة 5

المعلومات  فقداف الثقة ااألعمال اإللكترونية، والاو  مف فقد 6
 4 0.20 72.88 3.64 .الميرح ات مف قال الغير أو تلفها سواء االداول  ير

فقداف الدافعية نحو الت وير اساب تدني مستوى ادمة  3
 6 0.06 71.73 3.59 .التدقيق افلس يف وال لب عليها

 . 0.00 72.02 3.60 فقرات المجالجميع 

 
 تفسير نتائج تحليل فقرات المجال الخامس: 

ناة للمياال الااامس ( 3رقام  إلاى 1ماف رقام )تم إعداد الفقرات  المعوقاات تحدياد اهاد  الُمكوِّ
 االشارةاار ، وقد تم ت ايق ااتالتي توايت استادام مدققي الحسااات لنظم دعم القرارات اتلكترونية

 .لتحليل فقرات الميال
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ليميع فقرات أف القيمة اتحتمالية ( 14-4)ت النتائا الموضحة في يدول رقم وقد أظهر 
اايو  ف متوس  آراء عينة الدراسة ، وعليت فإ3035مف  أقلوهي  3033تساوة الميال الاامس 

الموافقة يوهريًا عف درية  ، مما يدل على ااتالفهادال احيائياً فقرات الميال الاامس ا كل عام 
، %63أكار مف % 32032أف الو ف النساي تستيااات عينة الدراسة والاالغة واما  ،المتوس ة
 مف مدققي الحسااات الااريييف اق اة     عينة الدراسة أفراد ويود موافقة كاير  مف فهذا يعني
 .لنظم دعم القرارات اتلكترونية هممعوقات توايت استادامعلى ويود 

مف مدققي الحسااات الااريييف عينة الدراسة  موافقةوا كل تفييلي أكثر اينت النتائا 
يعتار المعوق األار  الذة   ياب التوييت مف قال الهيئات المنظمة للمهنةعلى أف اق اة     

نق  الاارات المتايية في نظم يوايت استادامهم لنظم دهم القرارات اتلكترونية، يليت اعد ذلك 
، لعملية لمدققي الحسااات انظم دعم القرارات اإللكترونيةنق  المعرفة العلمية وا، وأايرًا المعلومات

حي  ( 1،2،6،7)في حيف لم تتوفر تلك الموافقة على ويود المعوقات المذكور  في كلٍّ مف الفقرات 
آراء عينة الدراسة ، وعليت فإف متوس  1.15أف القيمة اتحتمالية لتلك الفقرات كانت أكار مف 

 .، وت ياتل  يوهريًا عف درية الموافقة المتوس ةاحيائياً دال اايو  تلك الفقرات  ير 
 

  ختبار الفرضية الرئيسة الثانيةإنتيجة: 

 الرئيسـة الفرضـية قبـولتـم اناًء على نتائا تحليل فقرات الميال الاامس الموضحة أعااله 
هـة توجد معوقـات تواجـه اسـتخدام نظـم دعـم القـرارات اإللكترونيـة مـن وج"التي تن  على  الثانية

 ".α=0.05نظر مدققي الحسابات الخارجيين في قطاع غزة عند مستوى داللة 

 تواياتالتاي فاي وياود ميموعاة ماف المعوقاات ( 2313،  ات)ع دراساة ما اتفقت هاذه النتيياة
 .قال مدققي الحسااات الااريييفاستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في عملية التدقيق مف 

 

 الثالثة اختبار الفرضية الرئيسة : ثالثاا 

بـين متوسـطات اراء أفـراد  α=0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللـة "
م دعــم عينــة الدراســة حــول مــدى اعتمــاد مــدققي الحســابات الخــارجيين فــي قطــاع غــزة علــى نظــ

االخـتالف فـي كـلن مـن متغيـر المؤهـل العلمـي،  إلـىالقرارات اإللكترونية فـي عمليـة التـدقيق تعـزى 
  ."الخبرة العملية، والمعرفة التكنولوجية
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  الفروق بين متوسطات اراء أفراد عينة الدراسةنتائج تحليل 

 

 (35-4)جدول رقم 

المؤهل العلمي، متغير  لكلٍّ من تبعاا دراسة اراء أفراد عينة الالفروق بين متوسطات تحليل نتائج 
 الخبرة العملية، والمعرفة التكنولوجية

 القيمة االحتمالية قيمة االختبار المتغير م

 1.82 0.395 المؤهل العلمي 1
 1.13 4.032 العملية الاار  2
 1.35 3.300 المعرفة التكنولويية في ميال التدقيق 3

  ن متوسطات اراء أفراد عينة الدراسةتحليل الفروق بيتفسير نتائج: 

العينة  آراء أفرادأف القيمة اتحتمالية للفروق ايف متوس ات ( 15-4)يايف اليدول رقم 
 أكاروهي ، على التوالي 1.35و 1.13،  1.82وفقًا لمتغيراتها المدرية في اليدول أعاله تساوة 

ايف  =1.15αعند مستوى دتلة عدم ويود فروق ذات دتلة إحيائية مما يدل على  ،1.15مف 
مدى اعتماد مدققي الحسااات الااريييف في ق اة     متوس ات آراء أفراد عينة الدراسة حول 

 .المدرية في اليدول أعالهعلى نظم دعم القرارات اإللكترونية في عملية التدقيق تاعًا للمتغيرات 

  الثالثةنتيجة اختبار الفرضية الرئيسة: 

الفاروق اايف متوسا ات آراء العيناة وفقاًا للمتغيارات التاي يارى عليهاا تحليال اناًء على نتاائا 
توجـد فـروق ذات " التاي تان  علاى الثالثـةالرئيسـة تم رفـض الفرضـية الموضحة أعااله و  اتاتاار

بين متوسطات اراء أفـراد عينـة الدراسـة حـول مـدى  α=3.35داللة احصائية عند مستوى داللة 
خارجيين في قطاع غزة على نظم دعم القرارات اإللكترونيـة فـي عمليـة اعتماد مدققي الحسابات ال

االخـــتالف فـــي كـــلن مـــن متغيـــر المؤهـــل العلمـــي، الخبـــرة العمليـــة، والمعرفـــة  إلـــىالتـــدقيق تعـــزى 
  . "في مجال التدقيق التكنولوجية

  

 



 

 
 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 
 
 

 النتائج 

 التوصيات 

 الدراسات المقترحة 
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 النتائج 

اعد إيراء الدراسة الميدانية على مكاتب تدقيق الحسااات العاملة في ق اة    ، والتي 
على نظم دعم القرارات في ق اة     مدى اعتماد مدققي الحسااات الااريييف دراسة  إلىهدفت 

 :النتائا التالية إلى، تم التويل اإللكترونية في عملية التدقيق

ادرية متوس ة الحسااات الااريييف اق اة     نظم دعم القرارات اإللكترونية  وققمديستادم  .1

مف حي  درية  تنا لياَ  يميع مراحل التدقيق، وفيما يلي ترتيب مراحل التدقيقفي ا كل عام 

 :اعتمادها على تلك النظم

 %.66044 ، انساةة واتاتاارات التفييلية لألريد مرحلة تنفيذ إيراءات التدقيق التحليلي ( أ

 %.66025، انساة ة واتاتاارات األساسية للعملياتااتاارات الرقاا ( ب

يدار تقرير المدقق ( ت  %.66015، انساة مرحلة استكمال التدقيق وا 

 %.65023مرحلة التا ي ، انساة  (  

تو يع المدققيف  فيادرية كاير  نسايًا على نظم دعم القرارات اتلكترونية تعتمد مكاتب التدقيق  .2

 .معلى المها

اعتماد مدققي الحسااات الااريييف في ق اة     على نظم دعم القرارات  درية ت تاتل  .3

حتى  وأالعملية،  أو حيم اارتهم، ةالعلمي تهممؤهالمع ااتال  اإللكترونية في عملية التدقيق 

 .في ميال التدقيق التكنولويية مستوى معرفتهم

لنظم دعم القرارات اريييف في ق اة     مدققي الحسااات الامعوقات توايت استادام  تويد .4

 :، فيما يلي ترتياها تنا ليًا حسب أهميتهااتلكترونية

 %.35011، انساة ت مف قال الهيئات المنظمة للمهنة ياب التويي ( أ

 %34023، انساة اارات المتايية في نظم المعلوماتنق  ال ( ب
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، انساة رارات اإللكترونيةت انظم دعم القنق  المعرفة العلمية والعملية لمدققي الحسااا ( ت

33065.% 

الميرح ات فقداف الثقة ااألعمال اإللكترونية، والاو  مف فقد المعلومات سواء االداول  ير  (  

 %.72.88، انساة مف قال الغير أو تلفها

ات عدم ادراك أيحاب أو مدراء مكاتب التدقيق اأهمية وم ايا استادام نظم دعم القرار  ( ج

 %.32031، انساة تدقيقاتلكترونية في عملية ال

، انساة مة التدقيق افلس يف وال لب عليهافقداف الدافعية نحو الت وير اساب تدني مستوى اد ( ح

31033.% 

ونية تفوق المنافع المتوقعة  ياب الكفاء ، أة أف تكالي  استادام نظم دعم القرارات اتلكتر  ( خ

 %.33016، انساة منها

 امليف في ميال تدقيق الحسااات في المكاتب العاملةالعمف أكثر مف ثل  أفراد عينة الدراسة  .5

 . ير حامليف ألة  هاد  مهنية في الميال اق اة    

ضع  مستوى المعرفة التكنولويية في ميال التدقيق لدى أكثر مف ني  أفراد عينة الدراسة  .6

م ، امسهم ليس لديهاق اة     العامليف في ميال تدقيق الحسااات في المكاتب العاملةمف 

 .أة معرفة تكنولويية في الميال
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 التوصيات 

 :في ضوء ما أسفرت عنت نتائا الدراسة الميدانية، يويي الااح  اما يلي

قيام اليمعيات المهنية ات ييع مدققي الحسااات على استادام نظم دعم القرارات  .1

ة اهد  تع ي  اإللكترونية في عملية التدقيق، مف االل عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمي

 .إدراكهم اأهمية وم ايا استادامها في عملية التدقيق وأثرها على تحسيف يود  التدقيق

ضرور  ت وير المعرفة العلمية و العملية للمدقق الحسااات والمتعلقة انظم دعم القرار و  .2

نماذج القرارات ومياتت استادامها في تدقيق الحسااات مف االل عقد الدورات التدرياية 

الال مة لمدقق الحسااات مف االل اراما التعليم المستمر، وحضور الدورات التدرياية 

 .المتايية في الت ايقات المحاساية

إعاد  النظر في القوانيف المنظمة للمهنة في فلس يف، وتعديلها احي  تل م مكاتب التدقيق  .3

في عملية التدقيق  وتساعد مدققي الحسااات على استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية

 .ا كل سليم

ضرور  قيام اليهات الحكومية والم رفة على المهنة امتااعة مكاتب التدقيق مف أيل  .4

إداال األدوات والتقنيات التي ت يد مف درية اتعتماد على نظم دعم القرارات اتلكترونية 

 .في يميع مراحل التدقيق

الكاير  منها، اتحفي  مدققي  مساهمة مكاتب و ركات التدقيق في ق اة     ااية .5

الحسااات على اتلتحاق االدورات المتايية في ميال تكنولوييا المعلومات واستادامها 

في عملية التدقيق، مف االل منح المدققيف الذيف ي اقوف نظم دعم القرارات اتلكترونية في 

االل عقد الدورات عملية التدقيق م ايا مادية ومعنوية، وتأهيل حديثي التعييف لديها مف 

 .التي تمكنهم مف استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في عملهم اميال التدقيق
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العمل يديًا نحو تع ي  التعليم التكنولويي في مناها التدريس اليامعي في فلس يف؛   .6

و ياد  التأهيل التكنولويي لمدقي الحسااات مف االل تعديل الا   الدراسية لارناما 

ة عامة لتضمينها المعرفة المتعلقة انظم دعم القرار ونماذج القرار وأعتاره مف المحاسا

 ..اليوانب المعرفية المتعلقة التي تساعد المحاسب في اليوانب المحاساية و التدقيق

مراعا  ميالس المهنة  مول اتاتاارات التي تعقدها على وسائل مف  أنها قياس مستوى  .3

ل التدقيق لدى المتقدميف للحيول على راية م اولة مهنة المعرفة التكنولويية في ميا

 .التدقيق، كأحد المت لاات األساسية للرقااة على اليود 

 

 

 الدراسات المقترحة 

انظم دعم القرارات  المتعلقةالم يد مف الدراسات  ات ايقيويي الااح  الدارسيف والااحثيف 
دور نظم دعم القرارات اإللكترونية في رفع دراسة أف يتم إذ يمكف اقتراح اإللكترونية على التدقيق، 

 .كفاء  أداء عملية التدقيق الااريي في فلس يف
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية: أوالا 

 والرسائل الجامعية الكتب والدوريات 

عالقة جودة التدقيق الخارجي بإدارة األربـاح فـي المصـارف "، (2111)أاو يراد، إاراهيم،  -

 .، رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية اغ  "في فلسطين العاملة

العوامــل المــؤثرة فــي جــودة تــدقيق الحســابات مــن وجهــة نظــر "، (2115)أاااو هاايف، إياااد،  -

اليامعااااة رسااااالة مايساااتير  ياااار من اااور ،  ،"مـــدققي الحســــابات القــــانونيين فـــي فلســــطين

 .اإلسالمية اغ  

مــدى التــزام مكاتـب التــدقيق العاملــة فـي قطــاع غــزة  تقيـيم" ،(2111)، محمااد، أااو يوسا  -

بتوفير متطلبات تحسين فعالية رقابة جودة التدقيق الخارجي وفقاا لمعيار التـدقيق الـدولي 

 .رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية اغ   ،"223رقم 

د الديسا ي، ، تريمة محم"المراجعة مدخل متكامل"، (2112)أرين ، ألفيف ولويك، ييمس،  -

 .دار المريخ للن ر: مرايعة أحمد حياج، الرياض

: القااهر ، "المرجـع الشـامل فـي نظـم المعلومـات اإلداريـة"، (2111)، عاد الحمياد، اسيوني -

 .الكتب العلمية للن ر والتو يعدار 

 .دار الفكر: ، عماف(1 )، "نظم ودعم اتخاذ القرارات اإلدارية"، (2111)تعلب، سيد،  -

العوامـل المـؤثرة فـي جـودة مراجعـة الحسـابات مـن وجهـة نظـر " ،(2111)ماد، يااراف، مح -

النادو  الثانياة ع ار لساال ت اوير المحاسااة فاي المملكاة، ، "المحاسبين القانونين في الـيمن

، يامعااة مهنااة المحاساااة فااي المملكااة العرايااة السااعودية وتحااديات القاارف الحااادة والع ااريف

 .الملك سعود، الرياض
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مـــدى حـــرص مكاتـــب التـــدقيق علـــى تـــوفير متطلبـــات "، (2118)محماااد مفلاااح، اليعاااافر ،  -

، رسااالة مايسااتير "تحســين فاعليــة التــدقيق الخــارجي للشــركات المســاهمة العامــة األردنيــة

 . ير من ور ، عماف، يامعة ال رق األوس 

 أدلاة... اإل اار الادولي  –التدقيق والتأكيد الحـديث  إلىالمدخل "، (2119)يمعة، أحماد،  -

 .دار يفاء للن ر والتو يع: ، عماف"ونتائا التدقيق

، "التــدقيق والتأكيــد وفقــاا للمعــايير الدوليــة للتــدقيق إلــىالمــدخل "، (2112)يمعااة، أحمااد،  -

 .دار يفاء للن ر والتو يع، ال اعة األولى: عماف

 .دار قنديل للن ر والتو يع: ، عماف"اتخاذ القرارات اإلدارية"، (2111)حياحيت، علي،  -

ـــدقق الخـــارجي بشـــأن عدالـــة ومعقوليـــة "، (2112)حياااو، ساااامي،  - ـــدى مســـؤولية الم م

 .، رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية اغ  "التقديرات المحاسبية

األثر بين نظم دعم القرار وجـودة المعلومـات وفاعليـة اتخـاذ " ،(2113)، عاداهلل، الحسني -

 .يامعة ال رق األوس ، رسالة مايستير  ير من ور ، "القرار

مؤسسة الوراق للن ر : ، عماف(2 )، "نظم المعلومات اإلدارية"، (2112)الحسنية، سليم،  -

 .والتو يع

، ميلة "العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب التدقيق في فلسطين"، (2113)حلس، سالم،  -

 .275 -243: ، العدد األول،  11اليامعة اتسالمية اغ  ، ميلد 

شــرح معــايير المراجعــة : موســوعة معــايير المراجعــة"، (2114)عاااد العااال، حماااد،  ااارق  -

أدلاة اإلثااات، اليا ء الثااني، _ ، اليا ء الثااني الرقاااة الداالياة "الدولية واألمريكيـة والعربيـة

 .دار الي ير  للن ر والتو يع: اإلسكندرية
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لومـــات فـــي مـــدى اســـتخدام تكنولوجيـــا المع" ،(2118)، حمدوناااة،  اااالل وحماااداف، عاااالم -

 وأثر ذلك على الحصول على أدلـة ذات في فلسطين (التدقيق اإللكتروني)التدقيق  عملية

ميلاة ، "الفنـي المحايـد للمـدقق حـول مـدى عدالـة القـوائم الماليـة عالية تدعم الرأي جودة

 .1، العدد 16، الميلد (سلسلة الدراسات اتنسانية) اليامعة اتسالمية

نظــم دعــم القــرارات كمتغيــر وســيط فــي تعزيــز أثــر المعرفــة " ،(2111) حماا  ، ساايد علااي، -

، رساالة مايساتير  يار من اور ، يامعاة ال ارق "الضمنية على جـودة القـرارات االسـتراتيجية

 .األوس 

دار المساااير  : ، عمااااف"إدارة الجـــودة وخدمـــة العمـــالء"، (2111)حماااود، اضاااير كاضااام،  -

 .للن ر والتو يع وال ااعة، ال اعة الثالثة

أثر استخدام أساليب المعالجة اإللكترونية للبيانات على  "، (2113) ،ناهض، لدةالاا -

ميلة اليامعة اإلسالمية ، " زيادة فعالية مكاتب تدقيق الحسابات العاملة بقطاع غزة

 .للدراسات اتقتيادية واإلدارية، الميلد الثال  والع روف، العدد األول

دار : ، عماااف"نظــم دعــم القــرار والــنظم الذكيــة"، (2112)الافااا ، مهااا والعتياااي،  ساااف،  -

 .الحامد للن ر والتو يع

دار : ، عماااف"إدارة الجـودة الشــاملة وخدمـة العمـالء"، (2116)الدرادكاة، ماأموف ساليماف،  -

 .يفاء للن ر والتو يع

، "نظــــــم المعلومــــــات المحاســــــبية"، (2112)الاااااادهراوة، كمااااااال الااااااديف، محمااااااد، ساااااامير،  -

 .عة اليديد ، ال اعة الثانيةدار اليام: اإلسكندرية
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الدوليـة التدقيق تدقيق الحسابات في ضوء معايير "، (2116)الذنياات، على عاد القادر،  -

ــق ــة وتطبي ــة نظري ، دار وائاال للن اار، عماااف، األولااى، ال اعااة "واألنظمــة والقــوانين المحلي

 .األردف

ايير الدولية نظريـة تدقيق الحسابات في ضوء المع"، (2111)الذنياات، على عاد القادر،  -

 .، ال اعة الثالثة، دار وائل للن ر، عماف، األردف"وتطبيق

دار يافاء : ، عمااف"مراجعـة المعـامالت الماليـة"، (2119)الرماحي، نوا  محماد عاااس،  -

 .للن ر والتو يع، ال اعة األولى

سـة درا -أثر استخدام نظم مساندة القرارات على تطوير األداء"، (2119)، فدوى، رمضاف -

، رساالة مايساتير  يار من اور ، "تطبيقية على وزارة التربيـة والتعلـيم محافظـات قطـاع غـزة

 .اإلسالمية،    يامعة ال

، دار وائاال للن اار والتو يااع، عمااااف، (1)،   "أتمتــة المكاتــب"، (2118)السااالمي، عااالء،  -

 .األردف

ــة "، (2114)ساامور، ناياال،  - ــي تحســين جــودة خدم ــدقيق اإللكترونــي ف ، "التــدقيقدور الت

 .رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية اغ  

االتجاهــات "، (2112)السااوافيرة، فااتح ر ق، حمااد، ساامير كاماال، محمااود، مااراد مياا فى،  -

 .دار اليامعة اليديد ، ال اعة األولى: ، اتسكندرية"الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية

دار الثقافااة : ، عماااف"اســوب فــي نظــم المعلومــاتتطبيقــات الح"، (2111)اليااااغ، عماااد،  -

 .للن ر والتو يع
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المفـاهيم : المراجعة الخارجية"، (2112)، عاد الوهاب نيار، ياليااف، محمد سمير وعل -

الادار : ، القاهر "األساسية واليات التطبيق وفقاا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية

 .اليامعية، ال اعة األولى

: ، اإلساااكندرية"مبـــادأ وأســـس المراجعـــة علمـــاا وعمـــالا "، (2111)عااااد الفتااااح، الياااحف،  -

 .مؤسسة  ااب اليامعة، ال اعة األولى

، دار الفكاااااار الياااااااامعي، "القــــــرار اإلداري ونظــــــم دعمــــــه"، (2118)الياااااايرفي، محمااااااد،  -

 .اإلسكندرية، مير

معي، ، دار الفكاااااااار اليااااااااا"إدارة تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات"، (2119)الياااااااايرفي، محمااااااااد،  -

 .اإلسكندرية، مير

دار : ، عمااف"نظم مساندة القـرارات باعتمـاد البرمجيـة الجـاهزة"، (2119)ال ائي، محمد،  -

 .وائل للن ر والتو يع

دور نظــام دعــم القــرارات اإللكترونيــة فــي رفــع كفــاءة أداء عمليــة "  ،(2113)، رياام ، اات -

، 21يااادية واإلداريااة، ميلااد ميلااة اليامعااة اإلسااالمية للدراسااات اتقت ،"التــدقيق الخــارجي 

 .العدد الثاني

تـــأثير متغيـــرات بيئـــة المراجعـــة الخارجيـــة علـــى جـــودة األداء " ،(2112)، ساااهام، ال ويااال -

اليامعاااة رساااالة مايساااتير  يااار من اااور ،  ،" المهنـــي لمراجعـــي الحســـابات فـــي قطـــاع غـــزة

 .اإلسالمية اغ  

معـايير الرقابـة الداخليـة وأثرهـا دور مجالس اإلدارة في تطبيق "، (2112)العا مي، فاي ،  -

، رساالة مايساتير  يار من اور ، يامعاة "على تحقيق أهـداف الشـركات الصـناعية الكويتيـة

 .ال رق األوس 
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أثــر اســتخدام نظــم دعــم القــرارات فــي "، (2111)العاااد اليااادر، يااالح والعماار، ياساام،  -

، الميلة "د العاملين فيهاشركات االستثمار االسالمي الكويتية على االبداع التنظيمي لألفرا

 .، العدد األول34الميرية للدراسات التيارية، الميلد 

معهااد الدراسااات : ، عماااف"التــدقيق والرقابــة فــي البنــوك"، (1998)عاااد اهلل، االااد أماايف،  -

 .الميرفية

: ، عماف"الناحية النظرية والعملية: علم تدقيق الحسابات"، (2117)عاد اهلل، االد أميف،  -

 .للن ر والتو يع، ال اعة الرااعة دار وائل

، (11)،   ("مفهومــــه وأدواتــــه واســــاليبه)البحــــث العلمــــي "، (2119)عاياااادات، ذوقاااااف،  -

 .دار الفكر: َعمَّاف

الرقابــة والمراجعــة الداخليــة "، (2116)علااي، عاااد الوهاااب نياار،  ااحاتت،  ااحاتت الساايد،  -

ــة أســواق المــا ــة فــي بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات وعولم اليامعااة اليديااد ، دار ، "لالحديث

 .اإلسكندرية

مـدى فعاليـة أنظمـة الرقابـة الداخليـة فـي ظـل نظـم المعلومـات "، (2112)عواد، ناريمااف،  -

ــة فــي قطــاع  -المحاســبية اإللكترونيــة دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف اإلســالمية العامل

 .، رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية،    "غزة

ــــة الداخليــــة وجــــودة الخــــدمات "، (2112) ،تااااامر، عااااوض - العالقــــة بــــين عناصــــر الرقاب

 .اإلسالمية،    يامعة ال، رسالة مايستير  ير من ور ، "المصرفية

مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في إحكام الرقابة على أداء "، (2115)عياش، يوسا ،  -

، رساالة مايساتير "الدوليـةانشطة وكالة الغوث الدولية في غزة في ضوء معايير المراجعـة 

 . ير من ور ، اليامعة اإلسالمية،    
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دار : ، عمااف"نظم المعلومـات المحوسـبة ودعـم اتخـاذ القـرار"، (2112)الفقي، عاد الاله،  -

 .الثقافة للن ر والتو يع

 .الدار اليامعية: ، اإلسكندرية"المراجعة"، (2117)القااني، ثناء،  -

ولوجيا المعلومات في رفع كفـاءة نظـم الرقابـة الداخليـة دور تكن"، (2114)قراقش، يهاد،  -

:  يار من اور ، الساوداف دكتاوراه، رساالة "في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

 .يامعة السوداف للعلوم والتكنولوييا، الار وم

نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة المفـــاهيم االساســـية " ،(2113)، مناااال والعااااد، ياااالل، الكاااردة -

 .، ميراإلسكندرية دار اليامعة اليديد ، ،"لتطبيقاتوا

أثـر اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات علـى كفـاءة عمليـة التـدقيق " ،(2111) كناني، رؤى، -

رساالة مايساتير  يار من اور ،  ،" من وجهة نظر المدققين فـي المملكـة العربيـة السـعودية

 .يامعة آل الايت

، للن اار ، الادار اليامعياة"بـين النظريـة والتطبيــقالمراجعــة "، (2116)ل فاي، أمايف السايد،  -

 .اإلسكندرية، مير

الاااادار : ، اإلسااااكندرية"التطــــورات الحديثــــة فــــي المراجعــــة"، (2117)ل فاااي، أماااايف الساااايد،  -

 .اليامعية، ال اعة األولى

، يمعياااااة الميماااااع العرااااااي "التـــــدقيق"، (2118)الميماااااع العرااااااي للمحاساااااايف القاااااانونييف،  -

 .يف، عماف، األردفللمحاسايف القانوني

مـدى اعتمــاد المــدققين الخــارجيين علــى المــدققين الــداخليين "، (2111)محساف، محمااود،  -

 .، رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية اغ  "في تقييم نظام الرقابة الداخلية
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: ،  اراالس"نحو إطار نظـري عـام للمراجعـة وأثـره علـى معاييرهـا"، (2114)محمد، نير،  -

 .رات أكاديمية الدراسات العليا، ال اعة اتولىمن و 

، "علـم تـدقيق الحسـابات النظـري"، (2111)محمود، رأفت وكلاونة، أحمد و ريقات، عمر،  -

 .دار المسير  للن ر والتو يع: عماف

العوامـل المـؤثرة فـي العالقـة بـين التـدقيق الـداخلي والخـارجي "، (2114)المدهوف، ر اد ،  -

، "تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفـيض تكلفـة التـدقيق الخـارجي في المصارف وأثرها في

 .رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية اغ  

العالقــة بــين المــدقق الــداخلي والمــدقق الخــارجي مــن وجهــة "، (2113)م اتهى، يااارة،  -

، 15الميلاد سلة العلوم اإلنسانية، ، ميلة يامعة األ هر اغ  ، سل"نظر المدققين الخارجيين

 .العدد الثاني

دار : ، عمااف"الناحياة النظرياة –تدقيق الحسـابات المعاصـر "، (2119)الم ارنة،  سااف،  -

 .المسير  للن ر والتو يع وال ااعة

دار : ، عمااف"الناحياة النظرياة –تدقيق الحسـابات المعاصـر "، (2111)الم ارنة،  سااف،  -

 .المسير  للن ر والتو يع وال ااعة

ــادأ"، (2112)عاااد الحميااد، المغراااي،  - ــة األســس والمب ــات اإلداري : ، مياار"نظــم المعلوم

 .المكتاة العيرية

دار المااريخ ساارور، ، ساارور ، تريمااة"نظــم المعلومــات اإلداريــة"، (2111)ود، رايمونااد، مكلاا -

 .للن ر، الرياض، السعودية

مااد للن ااار دار الحا: ، عمااااف(2)،   "نظـــم المعلومـــات االداريــة"، (2117)النيااار، فاااي ،  -

 .والتو يع
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العوامل المؤثرة في تحديد أتعـاب مـدققي الحسـابات الخـارجيين فـي "، (2112)نيم، مهاا،  -

 .، رسالة مايستير  ير من ور ، اليامعة اإلسالمية اغ  "قطاع غزة

جودة خدمة المراجعة الخارجية والعوامل المؤثرة فيها من "، (2111)ن واف، اسكندر،  -

، ميلة الفكر المحاساي يامعة عيف  مس، "بات الفلسطينيةوجهة نظر مراجعي الحسا

 .224 -169: مير، السنة الرااعة ع ر، العدد األول،  

دار : ، عمااف"تـدقيق الحسـابات اإلطـار النظـري"، (2112)، هااني، العا بو  إيهااب، نظمي -

 .والتو يع، ال اعة األولى للن ر وائل

لرقابــة الداخليــة فــي ظــل نظــام المعلومــات دور ا" ،(2111)، ثااائر، والغلااااف آتف، هلاادني -

 .45، العدد العراق، السنة السااعة، ميلة العلوم اإلنسانية "المحاسبي االلكتروني

مكتاااة الميتمااع : ، عماااف("1)تــدقييق الحســابات "، (2111)الوقاااد، سااامي وودياااف، لااؤة،  -

 .العراي للن ر والتو يع

، دار المنااها للن ار والتو ياع، "علومـاتتحليل وتصميم نظـم الم"، (2115)ياسيف،  الاب،  -

 .عماف، األردف

، دار المناااها للن اار والتو يااع، (1)،   "نظــم مســاندة القــرارات"، (2116)ياساايف،  الااب،  -

 .عماف، األردف
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 المالحق
 

 

 

 االستبانة في صورتها النهائية 
 أسماء محكمي االستبانة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 (3)ملحق رقم 
 رتها النهائيةاالستبانة في صو 

 

         بسم اهلل الرحمن الرحيم                                  
                                    

 ـزةغــ-الجـامعة اإلسالمية
 ـالدراسـات العليـــادة اعم
 ــارةـــة التجــكليـــ

  ـلم المحاسبـة والتمويــقس
 

 

  األخت الفاضلة/ األخ الفاضل
  …عليكم ورحمة اهلل وبركاته السالم

  

مت لاات الحيول على  تم إعدادها تستكمالهي ي ء مف دراسة  يديكاتستاانة التي ايف 
 :مف اليامعة اإلسالمية اغ  ، وهي اعنواف درية المايستير في المحاساة والتمويل

 

                  دعم القرارات اإللكترونيةنظم  مدى اعتماد مدققي الحسابات الخارجيين على"
 "في عملية التدقيق

 دراسة ميدانية على مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في قطاع غزة 
 

ذ نقدم لكم ال كر سلفاً يريى التكرم اتعائة اتستاانة المرفقة،  على تعاونكم معنا في يمع  وا 
إت أل راض  الايانات الم لواة، نؤكد لكم حرينا ال ديد على هذه الايانات، وأنها لف تستادم

 .الاح  العلمي
 

نظم دعم القرارات هي أحد أنواة نظم المعلومات المانية على الحاساات التي / مالحظة
تقوم اتيسير التفاعل ايف العنير الا رة وتكنولوييا المعلومات في انتاج المعلومات المناساة 

 يد عملية اتااذ القرارات اهد  توفير الدعم الال م لتر ( ااية المدققيف)تحتيايات المستادميف 
اراما  إلىارناما اكسل، ارناما اكسس، إضافة )وتحسيف يود  القرارات، ومف أمثلة هذه النظم 

  (.مايية في ميال التدقيق لمساعد  المدققيف في قرارات محدد 
 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 الباحث                                                                                   

إسماعيل عبد هللا لبد



 

                  دعم القرارات اإللكترونيةنظم  مدى اعتماد مدققي الحسابات الخارجيين على"
  "في عملية التدقيق

 دراسة ميدانية على مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في قطاع غزة 
 

 الرجاء وضع عالمة  المناسبة االجابة مقابل: 
 

 بيانات شخصية: القسم األول:- 
 
 

 :المؤهل العلمي .3
 دكتوراه)  ( مايستير    )  ( اكالوريوس    )  (          

 

 : المسمى الوظيفي .1
مدير مكتب تدقيق                    )  ( رئيس قسم تدقيق    )  ( مدقق    )  ( مساعد مدقق    )  ( 
 ..........         ........أارى، حدد )  ( 

 

  :الخبرة في مجال التدقيق سنوات .1
 سنوات فأكثر 11)  ( سنوات     11أقل مف  إلى 5مف )  ( سنوات     5أقل مف )  (         

 

 (:يمكف ااتيار أكثر مف إيااة)الشهادات المهنية  .4
 )  (ACPA    العراية )  (CPA    األمريكية )  (ACCA    الاري انية )  (PCPA 

 ...........أارى، حدد )  ( ت يويد          )  ( الفلس ينية             
 

الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في التدقيق خالل الخمس سنوات  .5
 :الماضية

 كثردورات فأ 7)  (     7أقل مف  إلى 3مف )  ( دورات     3أقل مف )  ( ت يويد    )  (         
 

 بيانات مكتب التدقيق: القسم الثاني:-  
 

 :تأسيس المكتب .3

 سنة فأكثر 15)  ( سنة     15أقل مف  إلى 5مف  )  (سنوات    5أقل مف  )  (        
 

 : تصنيف مكتب التدقيق .1
  ركة تدقيق دولية)  (  ركة تدقيق إقليمية      )  ( ركة تدقيق محلية      )  (        
         

 :لعاملين بمجال التدقيق في المكتبعدد ا .1

 موظفيف فأكثر 13)  ( موظفيف     13أقل مف  إلى 5مف )  ( موظفيف     5أقل مف  )  (        
 



 

 

 مجاالت الدراسة: القسم الثالث:- 
 

 

 :التخطيط مرحلة في نظم دعم القرارات اإللكترونية استخدام :المجال األول
 

 
 

 :للعمليات األساسية واالختبارات الرقابة اختبارات تنفيذ نظم دعم القرارات اإللكترونية في استخدام: المجال الثاني
 د

 الفقرة م
 ة درجة الموافقة على الفقر 

كبيرة  
 صغيرة متوسطة كبيرة جداا 

غير 
 موافق

1 
يعتمد المكتب على نظم دعم القرارات اتلكترونية في فهم  ايعة عمل 

 .اها والايئة التي تحي العميل ويناعتت 
     

2 
يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في الحيول على معلومات تفيد 

ي الفترات السااقة لتحديد مدى امكانية في تقييم العالقة مع العمالء ف
 .اتستمرار معهم أو التوق 

     

مف حي  درية الماا ر ، تقييم وتقدير ماا ر أعمال العميل وتينيفها يتم  3
 .ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية

     

تقدير األهمية النساية يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في  4
 .ر التدقيق المقاولة والا ر ال ايعيوماا 

     

التدقيق  ارناما يتم اتعتماد على نظم دعم القرارات اتلكترونية في إعداد 5
 .وا ة التدقيق المرحلية والنهائية

     

      .األولية التحليلية اإليراءات يتم استادام الاراما اتلكترونية في تنفيذ 6
 لتقدير المعلومات قرارات اتلكترونية في يمعيستادم المدقق نظم دعم ال 7

 .اتحتيال ماا ر
     

 التدقيق إستراتييية تستادم نظم دعم القرارات اتلكترونية في تيميم 8
عاد  التدقيق وارناما ال املة  .الا ة تقييم التفييلي وا 

     

9 
 تو يع الموظفيفيعتمد المكتب على نظم دعم القرارات اتلكترونية في 

 .على المهام (المدققيف)
     

 الفقرة م
 درجة الموافقة على الفقرة 

كبيرة  
غير  صغيرة متوسطة كبيرة   جداا 

 موافق

 الرقااة ايئة تلكترونية أل راض تحليل وفهميتم استادام نظم دعم القرارات ا 1
يراءاتها الداالية  .وا 

     

أدائها، ااستادام نظم دعم  ويود  الداالية الرقااة وفعالية كفاء  يتم تقييم 2
 .القرارات اتلكترونية

     

      .الرقااة ا ر تستادم نظم دعم القرارات اتلكترونية في تقدير 3



 

 

 
 
 

واالختبارات  التحليلية تدقيقال إجراءات مرحلة تنفيذ في نظم دعم القرارات اإللكترونية استخدام: المجال الثالث
 :التفصيلية لألرصدة

 
 

 

 
 

 

 المرحلي الفح (الرقااة  ااتاارات كترونية في تنفيذتستادم النظم اتل 4
 .)والنهائي

     

5 
واكتمال  وحدو  مف ويود يستفيد المدقق مف نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 .المرحلية للعمليات اتاتاارات المالية عند تنفيذ العملية
     

6 
 وتوقيت العملية مف دقة نية في التحققيقوم المدقق ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترو 

 .اتاتاارات المالية عند تنفيذ
     

7 
وترحيل  مف تيني  يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

 .المالية وتلاي  العملية
     

 الفقرة م
 درجة الموافقة على الفقرة 

كبيرة  
غير  صغيرة متوسطة كبيرة   جداا 

 موافق

 التحليلية اإليراءات يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ 1
      .التدقيق االمن أ  محل الااية للعمليات والمالية

 التحليلية يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ اإليراءات 2
      .اتستمرار على العميل قدر  لتقييم

 يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ اإليراءات 3
      .المالية القوائم في تحريفات محتملة ويود مدى إلي للتويل التحليلية

4 
 نظم دعم القرارات اتلكترونية معلومات تساعد المدقق على تنفيذتوفر 

      .اتاتاارات التفييلية للعمليات واألريد  لتقليل التحليلية اإليراءات

5 
 اإليراءات يقوم المدقق ااستادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 الفتر  لنفس المالية  يرو  القوائم المالية انود ايف العالقات لتحليل التحليلية
 .أارى فترات مع ومقارنتها

     

 التحليلية اإليراءات يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ 6
      .للمن أ  المالية واألريد  العمليات المالية ومن قية واقعية مدى لتحديد

 اتاتاارات يذيستفيد المدقق مف نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنف 7
      .ويود ودقة األريد  مف التحقق أيل مف لألريد  التفييلية

8 
 اتاتاارات يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في تنفيذ

 األيول قيمة أريد  مف التحقق أيل مف التفييلية لألريد 
 .واتلت امات

     

التفييلية  اتاتاارات في تنفيذ يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية 9
      .للحسااات والتحميل دقة التقييم مف التحقق أيل مف لألريد 



 

 

 :المدقق تقرير واصدار التدقيق استكمال مرحلة في نظم دعم القرارات اإللكترونية استخدام: المجال الرابع
 

 

 

 

 :عملية التدقيق في نظم دعم القرارات اإللكترونية معوقات استخدام: مسالمجال الخا

 الفقرة م
 درجة الموافقة على الفقرة

كبيرة  
غير  صغيرة وسطةمت كبيرة   جداا 

 موافق

 ااتاتاارات يعتمد المدقق على نظم دعم القرارات اتلكترونية في القيام 1
      .وال ارئة ااتلت امات المحتملة الااية

 اتلت امات قيمة يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تحديد 2
      .المحتملة المستقالية

 األحدا  عف لقرارات اتلكترونية في اإلفياحيستادم المدقق نظم دعم ا 3
      .المالي المرك  اعد تاريخ تحد  والتي الالحقة

 والقرائف األدلة يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في تيميع 4
      .ا كلها النهائي وتقييمها المالية

5 
 التحليلية يراءاتااإل يتم استادام نظم دعم القرارات اتلكترونية في القيام

      .النهائية

6 
 مدى يقوم المدقق ااتستعانة انظم دعم القرارات اتلكترونية في تقييم

 واإلقرارات التمثيل كتاب على ضرور  الحيول مع العميل مع اتستمرارية
 .المالية

     

7 
 مواءمة مف يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في التحقق

      .عنها المفيح المالية القوائم المدقق مع تقرير يحتويها التي المعلومات

 كفاية مدى يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في تقييم 8
      .المدقق تقرير في اإلفياح

 المدقق تقرير يستادم المدقق نظم دعم القرارات اتلكترونية في إعداد 9
يداره       .وا 

 المعوق م
 درجة الموافقة على وجود المعوق 

كبيرة  
غير  صغيرة متوسطة كبيرة   جداا 

 موافق

عدم ادراك أيحاب أو مدراء مكاتب التدقيق اأهمية وم ايا استادام نظم  1
      .تدقيقدعم القرارات اتلكترونية في عملية ال

 نظم دعم القرارات اتلكترونية استادام ياب الكفاء ، أة أف تكالي   2
      .اتفوق المنافع المتوقعة منه

3 
 اتدعم القرار  انظملمدققي الحسااات عملية النق  المعرفة العلمية و 

      .اإللكترونية
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 نشكركم لحسن تعاونكم معنا،،،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      .نق  الاارات المتايية في نظم المعلومات 4
      .يت مف قال الهيئات المنظمة للمهنة ياب التوي 5

فقداف الثقة ااألعمال اإللكترونية، والاو  مف فقد المعلومات سواء  6
      .الميرح ات مف قال الغير أو تلفها االداول  ير

فقداف الدافعية نحو الت وير اساب تدني مستوى ادمة التدقيق افلس يف  7
      .وال لب عليها



2 

 

 (2)ملحق رقم 
 أسماء محكمي االستبانة

 

 الوظيفة الحالية التخصص مـاالس م

 األستاذ اقسم المحاساة محاساة على  اهيف. د. أ 1
     -اليامعة اتسالمية

 األستاذ اقسم المحاساة محاساة الم حلسس. د. أ 2
     -اليامعة اتسالمية

3 
 األستاذ اقسم المحاساة محاساة يار الداعور. د. أ

     -يامعة األ هر

4 
 األستاذ اقسم المحاساة محاساة يوس  يراوة. د. أ

     -يامعة فلس يف 

5 
 األستاذ الم ارك اقسم المحاساة محاساة نضال عاد اهلل. د

     -عة األقيىيام

 المدير التنفيذة محاساة  وني مسعد .أ 6
     - الل أاو   الة  ركة 

7 
 األستاذ الم ارك اقسم المحاساة محاساة ماهر در ام. د

     -اليامعة اإلسالمية

8 
 األستاذ الم ارك اقسم المحاساة محاساة يارة م تهي. د

     -يامعة القدس المفتوحة

 أستاذ اإلحياء اقسم اتقتياد والعلوم السياسية حياءإ سمير يافي. د.أ 9
     -اليامعة اتسالمية


