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 المستخلص:

ة في  ل اسةةةةت داش م شةةةة ت أثر التحديات والصةةةةعوبات على و يفة المراجعإلى التعرف علي تهدف هذه الدراسةةةةة 

 االستبيان كأداة رئيسةعتمد الباحث على إتها التحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيو .األعمال ال ظم المحاسبية اإللكترونية

والمتوسةةةةةلات الحسةةةةةابية الم هج الوصةةةةةفي التحليلي للدراسةةةةةة للمي البيانات والمعلومات الصةةةةةحيحة، واسةةةةةت دش الباحث 

للوصةةةةول إلى  (SPSSحصةةةةائي  إلباسةةةةت داش البرنامج ا One-Sample T.testواختبار  ية والدرجةواإلنحرافات المعيار

  ال تائج المرجوه.

أن تدخل القضةةةاي في تفسةةةير وتحديد معايير المراجعة ومد  بذل يها هذه الدراسةةةة  إلومن أهم ال تائج التي توصةةةل  

جهة نظر المه ة، اسةةةةةت داش ال ظم المحاسةةةةةبية اإللكترونية فر  المراجي الع اية المه ية الواجبة يمثل مشةةةةةكلة حقيقية من و

تحديات كبيرة إنعكسةةةةةة  في إجرايات وأسةةةةةةاليا المراجعة، التأهيل العملي واإللتااش بمعايير العمل الميداني في بي ة ال ظم 

 . المحاسبية اإللكترونية يساعد في الحد من أثر الصعوبات والتحديات التي تواجه و يفة المراجعة

عدش تدخل القضةةةاي في تفسةةةير وتحديد معايير ضةةةرورة   أهمهاعدد من التوصةةةيات الى هذه الدراسةةةة  خلصةةة كما 

اش مراجي الحسةةةابات بالفهم الكافي للبيعة عمل ال ظم المحاسةةةبية اإللكترونية، ضةةةرورة  ياش م شةةة ت يالمراجعة، ضةةةرورة  

ياش  لكترونية من اإلخترا  وفيروسةةةةات الكمبيوتر، ضةةةةرورة األعمال بتوفير نظاش سةةةةليم لحفم وحماية ال ظم المحاسةةةةبية اإل

 اللهات الر ابية بفر  ر ابة على نشر القوائم والتقارير المالية.

 

ة جده، مدي مكاتا المراجعة ، ، ال ظم المحاسبية اإللكترونية، و يفة المراجعة، التحديات والصعوبات  الكلمات المفتاحية

 المملكة العربية السعودية.
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Abstract 

This study aims is to identify the impact of challenges and difficulties on the audit function 

in light of business enterprises use electronic accounting systems. 

In order to achieve the objectives of the study and hypotheses, the methodology adopted by 

the researcher is using the questionnaire, as main tools for collecting the relevant data and 

information and the researcher used the descriptive analysis, the use of averages, standard 

deviations, degree and using the statistical program (SPSS) to reach the results. 

The main findings of this study are:  the judiciary interfere in interpreting and defining the 

auditing standards and the extent to which the due professional care represents a real problem from 

the professions point of view. The use of electronic accounting systems to impose major challenges 

that were reflected in the audit procedures and methods, practical qualification and commitment to 

field work standards in the environment of electronic accounting systems helps reduce the impact 

of the difficulties and challenges facing the audit function. 

The study also concluded a number of recommendations, the most important of which are: 

The need for the judiciary not to interfere in the interpretation and definition of auditing standards, 

the need for auditors to adequately understand the nature or work of electronic systems, the need 

for business enterprises to provide a sound system for the preservation and protection of electronic 

accounting systems from hacking and computer viruses, a necessity supervisory authorities impose 

control over the publication of financial statements and reports.  

 

Keywords: Challenges and Difficulties, the Audit Function, Electronic Accounting Systems, Audit 

Offices, Jeddah, Saudi Arabia. 

 

:مقدمةال  

. ومي تلور م ش ت األعمال واتساع نلا  ه يةوحيادية م ، وهي أكثر استقالليةة الحسابات بأهمية كبير ةمراجعتتمتي مه ة 

 لم ش ت األعمال. أصبح هدف المراجعة هو إبداي الرأي الف ي المحايد في مد  عدالة القوائم الماليةأنشلتها 

ة ة وما أحدثته هذة التك واوجيا من تغيرات جوهرية في بي و د شهد العالم تلوراً كبيراً في تك ولوجيا الحاسبات اإللكتروني

نظم المعلومات المحاسبية، والتلور في ملال الشبكة الع كبوتية  اإلنترن (، ونمو التلارة اإللكترونية وثورة المعلومات، مما أد  

حيث  ،المحاسبية التقليدية المعلومات والصعوبات أماش و يفة المراجعة لم تكن  ائمة في  ل نظم إلى  هور العديد من التحديات

فرض  نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وا عاً جديداً على و يفة المراجعة ومراجعي الحسابات نتيلة إعتماد أنشلة 

 اومعامالت م ش ت األعمال على ال ظم المحاسبية اإللكترونية، مما أد  إلى ضرورة أن تواكا و يفة المراجعة والمراجعين هذ

 التلور لمواجهة تلك التحديات والصعوبات في  ل است داش نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية.
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 :مشكلة الدراسة

توسةةةةةي م شةةةةة ت األعمال في اسةةةةةت داش نظم المعلومات المحاسةةةةةبية اإللكترونية أد  إلى  هور العديد من التحديات 

معرفة أثر تلك التحديات والصعوبات ال اتلة عن است داش نظم  والصعوبات لو يفة المراجعة. وتكمن مشكلة الدراسة في في

المعلومات المحاسةةةبية اإللكترونية على و يفة المراجعة والمراجعين، وفي ضةةةوي كلك يمكن صةةةيااة مشةةةكلة الدراسةةةة من 

 خالل األس لة التالية 

 . هل يؤثر تعدد وتغير نوعية مست دمي القوائم المالية على و يفة المراجعة. 1

 . هل يؤثر زيادة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتا المراجعة على و يفة المراجعة. 2

 . هل يؤثر است داش التلارة اإللكترونية على و يفة المراجعة.3

 . هل يؤثر است داش شبكة اإلنترن  على و يفة المراجعة.4

 

 :أهمية الدراسة

لدراسةةةةةةةة  يد على من الوا ي الحالي والللا ت بي أهمية هذه ا فالمتاا فة األطراف واللهات  مراجعةة الو ي من كا

لتعايا الثقة ب صةةةةوا عدالة القوائم المالية لم شةةةة ت األعمال، وبالتالي ف ن أهمية هذه الدراسةةةة  المسةةةةت دمة للقوائم المالية

 تتمثل في  

 . محاسبية اإللكترونيةاإلرتقاي بو يفة المراجعة وأساليبها لتواكا التلور المستمر في نظم المعلومات ال. 1

اإلنتقةةال من المراجعةةة التقليةةديةةة إلى المراجعةةة اإللكترونيةةة سةةةةةةوف يؤدي إلى تحقيق نتةةائج إيلةةابيةةة لو يفةةة المراجعةةة  .2

 .والمراجعين

وضةةةةي خلت مسةةةةتقبلية لتأهيل وتدريا المراجعين لمواجهة التحديات والصةةةةعوبات في بي ة نظم المعلومات المحاسةةةةبية . 3

 .اإللكترونية

 

 :أهداف الدراسة

  األهداف التاليةإلى تحقيق  الدراسة هدفت

 معرفة تأثير  تعدد وتغير نوعية مست دمي القوائم المالية على و يفة المراجعة. .1

 معرفة تأثير زيادة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتا المراجعة على و يفة المراجعة.  .2

 على و يفة المراجعة.معرفة تأثير  است داش التلارة اإللكترونية  .3

 معرفة تأثير  است داش شبكة اإلنترن  على و يفة المراجعة .4
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 :الدراسة اتفرضي

 ها على ال حو التالي اتفرضيب اًي على مشكلة الدراسة وأهدافها تم  صيااة 

اجه و يفة صةةرة التي توالتحديات المعا وبيننوعية مسةةت دمي القوائم المالية  يروتغتعدد توجد عال ة داللة إحصةةائية بين . 1

 المراجعة.

التلديات المعاصةةةةرة التي تواجه  وبين زيادة الدعاوي القضةةةةائية المرفوعة ضةةةةد مكاتا المراجعةتوجد عال ة داللة بين . 2

 . و يفة المراجعة

لمعاصرة التي االتحديات وبين التوسي في است داش الحاسبات اإللكترونية من  بل العمالي توجد عال ة داللة إحصائية بين . 3

 . تواجه و يفة المراجعة

تواجه  التحديات المعاصةةةرة التي وبيناسةةةت داش شةةةبكة اإلنترن  في التلارة اإللكترونية توجد عال ة داللة إحصةةةائية بين . 4

 . و يفة المراجعة

 

 منهج الدراسة:

   است داش الم اهج التاليةمن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 

 المشكلة وصيااة الفرضيات. لتعرف على طبيعةالم هج اإلست باطي  ل -

 الم هج اإلستقرائي  إلختبار فرضيات الدراسة. -

 الم هج التاري ي  لعر  الدراسات السابقة. -

 الم هج الوصفي التحليلي  لتلميي البيانات وتحليل نتائج اإلستبانة. -

 

 مصادر جمع البيانات:

 ة واإلستبانة.. المصادر األولية  وتتمثل في المالحظة والمقابل1

 . المصادر الثانوية  وتتمثل في الكتا والمراجي والملالت العلمية والرسائل اللامعية كات الصلة بموضوع الدراسة. 2

 

  حدود الدراسة:

 الدراسة في الحدود اآلتية حدود   تمثل

 .السعوديةفي مدي ة جده بالمملكة العربية العاملة  مراجعةمكاتا ال المكانية . الحدود 1

 .2019 من عاش راييالربي الخالل فترة إعداد الدراسة تقتصر على  ة يالام . الحدود 2
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 :الدراسات السابقة

 تلر   ملموعة من الدراسات سابقة اإلنلاز إلى موضوعات شبيهة بموضوع هذه الدراسة، وتتمثل المهمة م ها في اآلتية 

 الذكر 

 (:2017دراسة: حورية، وحياة )

راسةةةة إلى معرفة دور نظم المعلومات المحاسةةةبية اإللكترونية على المراجعة وتحديد مشةةةاكل وم اطر هدف  هذه الد

ومن أهم ال تائج التي توصةةةةل  إليها هذه الدراسةةةةة. أن  التي يسةةةةببها نظاش المعلومات المحاسةةةةبية اإللكترونية على المراجعة.

اجعة ، اسةةةةت داش المراجعة اإللكترونية تسةةةةاعد في توفير المراجعة اإللكترونية تؤدي إلى تحسةةةةين إجرايات وأسةةةةاليا المر

 القوائم المالية في الو   الم اسا ، أن يكون المد ق على علم مسبق بالبرامج التلبيقية المحاسبية المست دمة.  

 (:2016) حبشيدراسة: 

المراجعة اإللكترونية تحديد أثر تك واوجيا المعلومات على عملية المراجعة من خالل دراسةةةةةةة هدف  هذه الدراسةةةةةةة 

ة ع هاوا تراح الوسةةةةةائل الم اسةةةةةبة للتقليل أو الحد من مللمعلومات المحاسةةةةةبية وبيان إجراياتها وأسةةةةةاليبها والم اطر ال اج

الم اطر بهدف ترشةةةةيد ات اك القرارات وتوضةةةةيح مد  فاعلية تك ولوجيا المعلومات في الحصةةةةول على أدلة كافية ومالئمة 

اسةةةةةت داش تك ولوجيا المعلومات أد  إلى تحسةةةةةين ن أهم ال تائج التي توصةةةةةل  إليها هذه الدراسةةةةةة. أن . وملعملية المراجعة

ال ارجية وأثرت على سةةةرعة ود ة ت فيذ العملية مي التقليل من اللهد والتكلفة المرتبلة إجرايات وأسةةةاليا عملية المراجعة 

 .  إلجرايات الر ابية بشكل دوريبها ، لك ها لم تؤثر على أهداف المراجعة مي ضرورة تقييم ا

 (:2015دراسة: طه )

هدف  هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية ت ليت وت فيذ عملية المراجعة في  ل ال ظم المحاسبية اإللكترونية الوا ي 

هذه الدراسة  يهاوالتحديات التي تواجه المه ة في  ل است داش ال ظم المحاسبية اإللكترونية. ومن أهم ال تائج التي توصل  إل

أن د ة ت فيذ عملية المراجعة يعتمد على د ة تحديد نلا  است داش الحاسا اإللكتروني في معاللة التلبيقات المحاسبية 

المرتبلة بالقوائم المالية، يؤدي التحديد الد يق إلجرايات وطر  المراجعة في  ل است داش ال ظم المحاسبية اإللكترونية إلى 

 لألخلاي. اإلكتشاف الفوري

 :(2012) أغمين :دراسة

 يفة المراجعة ، وبيان أهمية است داش معرفة أثر بي ة التشغيل اإللكتروني للبيانات على وهذه الدراسة إلى  هدف 

تك ولوجيا المعلومات في عملية المراجعة لتحقيق األهداف، وإبراز تأثير التشغيل اإللكتروني للبيانات على نظاش المعلومات 

نظاش المعلومات المحاسبي يعتبر الوسيلة الرئيسية إلنتاج أن هذه الدراسة . ومن أهم ال تائج التي توصل  إليها بيالمحاس

وإيصال المعلومات لألطراف المست دمة الداخلية وال ارجية وأن التشغيل اإللكتروني يؤثر على كل من نظاش المعلومات 

 .التشغيل اإللكتروني تؤثر فعالً على م هلية و يفة المراجعةالمحاسبي ونظاش الر ابة الداخلية ، وأن بي ة 

 (:2011) المعتاد ، وأبو موسىدراسة: 

أثر است داش نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية على إجرايات وأساليا معرفة  هذه الدراسة إلى هدف 

إلجرايات وأساليا المراجعة في  ل نظاش التشغيل المراجعة في المملكة العربية السعودية ومد  تلبيق مكاتا المراجعة 

 .. ومن أهم ال تائج التي توصل  إليها هذه الدراسةاإللكتروني للبيانات المحاسبية
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معظم مكاتا المراجعة في المملكة العربية السعودية تلبق أساليا المراجعة من خالل الحاسا اآللي ، وأنها أن  

 .ريةفي إجراي عملية المراجعةتعتمد على أسلوب البيانات اإلختبا

  :(2010) السعدي دراسة:

معرفة أثر است داش تك واوجيا المعلومات على و يفة المراجعة في  لاع الشركات الص اعية هذه الدراسة إلى  هدف 

تائج أهم ال . ومن األردنية ، وما هي أهم الصعوبات التي تواجه است داش تك ولوجيا المعلومات من  بل المراجعين األردنيين

 .ه اك درجة تأثير متوسلة إلست داش تك واوجيا المعلومات في ت ليت وت فيذ عملية المراجعة .التي توصل  إليها هذه الدرالسة

 :(2009) المكيدراسة: 

التعرف على أثر است داش ال ظاش اإللكتروني في المراجعة على األداي المه ي للمراجي وإلى هذه الدراسة إلى  هدف 

مد  ت  فض كفاية مراجعي الحسابات في حالة عدش مواكبتهم للتلورات التق ية التي الزم  ملالي المحاسبة والمراجعة اي 

ل تائج ومن أهم ا .في هذا العصر والم اطر والصعوبات التي تواجه المراجعين ع د القياش بمراجعة برامج محاسبية إلكترونية

ر المراجي في  ل است داش ال ظم اإللكترونية يكون اكثر كفاية وجودة في نظر تقريأن  .التي توصل  اليها هذه الدراسة

المست دمين مقارنة باللريقة التقايدية ، است داش م ش ت األعمال برامج المحاسبة اإللكترونية يؤدي إلى زيادة رابة المراجعين 

  بغر  المواكبة وسهولة ت فيذ عمليات المراجعة.في التاهيل العلمي 

 :(2008)موسى ة: دراس

معرفة م اطر المراجعة في  ل التشغيل اإللكتروني للمعلومات المحاسبية ال اتلة عن  درات هذه الدراسة إلى  هدف 

العاملين في التعامل مي األجهاة اإللكترونية في عملية المراجعة وكيفية عملها والسرعة الهائلة التي تلعل إرتكاب األخلاي 

ي أن معظم األخلاي تقي في مرحلت .اليها هذه الدراسة . ومن أهم ال تائج التي توصل صعا إكتشافهافيها بصورة أكبر مما ي

  .المدخالت والتشغيل وأن تأخير تقديم تقرير ع د نهاية العاش المالي يؤدي إلى زيادة مستو  الم اطر في عملية المراجعة

 (:2007) عبدهللادراسة: 

التق يات الحديثة على و يفة المراجعة في  ل معايير المراجعة الدولية ، والتعرف أثر هذه الدراسة إلى معرفة  هدف 

ضرورة القياش بالتدريا . وتوصل  الدراسة إلى عى أداي المراجي وتأهيله لمواكبة التلور التق ي في عمليات المراجعة

 .والتأهيل المستمر للمراجعين من أجل مواكبة التلور اإللكتروني

 (:2007) صالحدراسة: 

في السودان وبيان  المراجعة أثر المراجعة اإللكترونية في كفاية أداي عمليةالتعرف على هذه الدراسة إلى  هدف 

إجرايات وأساليا المراجعة اإللكترونية للمعلومات المحاسبية وإختبا رمد  كفاية الوسائل التق ية اإللكترونية للمراجعة 

ال است داش الحاسوب في ملأن  .. ومن أهم ال تائج التي توصل  إليها هذه الدراسةراجعةومقارنتها مي الوسائل التقليدية للم

  .المراجعة يحتاج إلى بي ة تدريا م تصة ، عدش إلماش المراجي باألنظمة اإللكترونية من المعو ات األساسية
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 :التعليق على الدراسات السابقة

دور بالعديد من الع اصر الرئيسية والثانوية المرتبلة ت اول   هاأن ثر  الباحمن خالل استعرا  الدراسات السابقة ي

وأثر  ،والم اطر التي يسببها نظاش المعلومات المحاسبية على المراجعةنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية على المراجعة 

ترونية عملية المراجعة في  ل ال ظم اإللك، وت ليت وت فيذ في  ل المعايير الدوليةتك ولوجيا المعلومات على عملية المراجعة 

 .، وأثر است داش ال ظاش اإللكتروني في المراجعة على األداي المه ي للمراجي

لتحديات أثر اه الدراسة عن ايرها بتركياها مباشرة على ذو د تميات هاستكماالً للدراسات السابقة هذه الدراسة  وتأتي

عي ة  ه الدراسة علىذجري  هأ، و د في  ل است داش ال ظم المحاسبية اإللكترونية والصعوبات التي تواجهة و يفة المراجعة

 في مدي ة جده بالمملكة العربية السعودية.من مكاتا المحاسبة والمراجعة 

 

 :اإلطار النظرياألول:  محور/_: ال1

 

 :المراجعة اإللكترونية: 1/1

 : مفهوم المراجعة اإللكترونية:1/1/1

اإللكترونية بأنها  عملية تلبيق أي نوع من األنظمة باسةةةةةةت داش تك واوجيا المعلومات لمسةةةةةةاعدة يقصةةةةةةد بالمراجعة 

عرف  المراجعة بأنها عملية م ظمة (. 338، ا2011وتوثيق أعمال المراجعة  الشةةةةةة لي، المراجي في الت ليت والر ابة 

ل عمليات وتصةةرفات ا تصةةادية تهدف م هج موضةةوعي في الحصةةول على أدلة عن معلومات مقدمة حوت لوي على إتباع 

إلى التحقق من درجة التوافق بين هذه المعلومات المقدمة ومعايير موضةةةةوعة وتوصةةةةيل ال تائج إلى مسةةةةت دمي المعلومات 

بة األمريكية،  وأنها عملية جمي وتقييم ادلة لتحديد ما إكا كان اسةةةةةةت داش نظاش  .(2، ا1973المع يين  جمعية المحاسةةةةةة

في حماية اصول المؤسسة ويؤكد سالمة بياناتها ويحقق اهدافها بفعالية ويست دش مواردها بكفاية  شعبان، الحاسوب يساهم 

(. وانها عملية تلميي وتقويم األدلة لتحديد مد  كون ال ظاش اإللكتروني  د تم تصةةةةةةميمه ليحتفم بالبيانات 175، ا2011

 (.114، ا2009واست داش الموارد بفعالية  الموسوي، الت ظيمية متكاملة ويحمي األصول ويسمح بتحقيق األهداف 

وير  الباحث أن مفهوش المراجعة لم يتغير في  ل اسةةةت داش نظم المعلومات المحاسةةةبية اإللكتروني، إال أن اسةةةت داش 

 ال ظم اإللكترونية يغير من طريقة معاللة وت اين واسترجاع وتوصيل البيانات والمعلومات المالية.

 

 المراجعة اإللكترونية: : أهداف1/1/2

ال إمكانياتها في ت فيذ األعمإن اسةةةت داش ال ظم اإللكترونية في إنلاز أعمال المراجعة تسةةةمح للمراجي باالسةةةتفادة من 

ساعد  سرعة وبد ة أكبر لقراية البيانات المللوب التحقق م ها واختيار العي ات وإجراي ال لوات الالزمة للمي األدلة كما ت ب

إسةةت داش الحاسةةبات اإللكترونية في إدارة البيانات المحاسةةبية  د أد  أو يسةةاهم في  ختبارات الم لقية والحسةةابية.في ت فيذ اال

 (. 423، ا2015تحقيق األهداف التالية   برزان، 
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. اال تصةةةةاد  أي أن هدف المراجي فحس واسةةةةت داش الحاسةةةةوب للتأكد من أنه يسةةةةت دش بأ صةةةةى طا ة ممك ةل دمة الوحدة 1

بالم فعة على الوحدة اال يانات والمعلومات المللوبة في الو   الم اسةةةةةةةا مما يعود   تصةةةةةةةادية وبأ ل التكالي  ويوفر الب

 اال تصادية.

. الفعالية  أي أن هدف المراجي فحس فعالية األدوات الر ابية للتأكد من كفاية نظاش الر ابة الداخلية في جميي األنشةةةةةةلة 2

 ة.اإلدارية والمالية والتشغيلي

. الكفاية  أي أنه يلا على المراجي التحقق من اسةةت داش الحاسةةوب لتلبية المتللبات األكثر أهمية بال سةةبة للم شةةأة بحسةةا 3

 مفهوش األهمية ال سبية.

من م تل  الم اطر المرافقة السةةةةةةت دامه ومن اهمها انهيار ال ظاش كد المراجي من حماية ال ظاش أ. الحماية  بمع ى أن يت4

البيانات والمعلومات الم انة ومشةةكالت الفيروسةةات وسةةر ة البيانات أو الت ريا المتعمد الذي  د تتعر  له ال ظم وفقدان 

 لتغلية الم الفات التي  د يرتكبها بعض العاملين.

عر  ت شةةأة وير  الباحث أن الهدف الرئيسةةي لعملية المراجعة هو إبداي الرأي الف ي المحايد عما إكا كان  القوائم المالية للم

بعدل من جميي ال واحي اللوهرية المركا المالي ونتيلة نشةةةةةةاطها وتدفقاتها ال قدية للسةةةةةة ة المالية في تاريق إعدادها طبقاً 

 لمعايير المحاسبة المتعارف عليها.

 

 (:GAAS: معايير المراجعة المتعارف عليها )1/2

تتضةمن عشةرة معايير مبوبة في ثالم ملموعات رئيسةية  (  ائمة AICPAأصةدر ملمي المحاسةبين القانونيين األمريكي   

 (.12، ا2008وهي    شريم، بركات، 

 

 :General Standards: معايير عامة 1/2/1

تهتم هذه المعايير بالتأهيل العلمي والصفات الش صية للمراجي وعال تها بلودة ونوعية األداي المللوب وتشير هذه 

مي  Proficiency) ة ش س أو أش اا لديهم تأهيل علمي وعملي وخبرة ف ية كافية  المعايير إلى  أن يتم الفحس بواسل

( في جميي األمور المتعلقة Independence in mental attitudeالتعليم المسةةةتمر، أن يحتفم المراجي باسةةةتقالل كه ي  

( في القياش بعملية الفحس وفي  Due Professional Careبعملية المراجعة، أن يبذل المراجي الع اية المه ية الواجبة   

 إعداد التقرير.

ويمكن تحقيق معايير العمل الميداني ومعايير التقرير إكا كان  د تم تدريا المراجي وإكتسةةةةةةابه ال برة ولدية اإلتلاه 

لذه ي للمراجي تت قارير وه اك ثالثة أبعاد ل سةةةةةةتقالل ا لذه ي المسةةةةةةتقل وبغير كلك اليمكن الوفاي بملموع الت ل في  مثا

 & Mautzاالسةةةةةةتقالل في ملال إعداد برنامج المراجعة، االسةةةةةةتقالل في ملال الفحس، االسةةةةةةتقالل في ملال التقرير 

Sharaf, 1967, PP.206-208.)  وأن التأهيل العلمي أو الكفاية المه ية فيع ي إكتسةةةةةاب خبرة مه ية بقضةةةةةاي فترة زم ية

 (. 19، ا2009/2008ي بممارستها بشكل مستقل  بوركايا، محددة في التدريا العملي في المه ة  بل البد
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وأن يتمتي المراجي باالسةةةةةةتقالل والحياد حتى يكون رأيه الذي يبديه له  يمة وي ال ثقة المسةةةةةةت دمين لهذه القوائم 

يا في (. وأن وجود استقالل كاتي يقتضي عدش تدخل العميل أو أي سللة عل17، ا2017 حورية، وحياة،  والتقارير المالية

الدور الذي يقوش به المراجي بشةةأن فحس البيانات والسةةلالت المحاسةةبية بحيث اليتعر  لضةةغوط تحد من تحقيق المبتغى 

وإن  ياس درجة الع اية المه ية للمراجي بغية تحديد مسةةة وليته المه ية إتلاه  (.25، ا2007/2006من المراجعة  عاوز، 

ية والمحاسةةةبية ال اتلة عن ال ظاش المولد لها تكون من خالل تحديد وأداي االختبارات رأيه الف ي المحايد حول المعلومات المال

 (.17المللوبة ومحتو  وشكل التقرير ال اتج عن عملية المراجعة  حورية، وحياة، مرجي سابق، ا

وبة للالم وير  الباحث أنه يمكن تحديد شةةةةةروط عامة يلا توافرها في المراجي بغية الوصةةةةةول إلى الع اية المه ية

وهي  محاولة الحصةةةةول على أنواع المعرفة بغية الت بؤ باألخلاي اير الم تظرة، وأن يأخذ المراجي بعين االعتبا رالظروف 

اير العادية في برنامج المراجعة ، والتقييم العميق ل ظاش الر ابةالداخلية بهدف تحديد نقاط القوة والضةةةةةةع ، وكذلك العمل 

 ستفسارات المتعلقة بالب ود كات األهمية ال سبية في إبداي الرأي.على إزالة الشكوك أو اال

 

 :Standards of Field work: معايير العمل الميداني .1/2/2

 Proper Planning and   تشةةةةةةير هذه المعايير إلى  أن يتم ت ليت العمل ت ليلاً كافياً واإلشةةةةةةراف السةةةةةةليم

Supervision ) لداخلية   على المسةةةةةةةاعدين إن وجدوا، القياش  Evaluating theبدراسةةةةةةةة كافية وتقييم نظاش الر ابة ا

System of internal Control المسةةت دش كأسةةاس ل عتماد عليه ولتحديد اإلختبارات ال اجمة عن كلك والتي سةةتقتصةةر )

الفحس  ( عن طريقSufficient Competent Evidenceعليها المراجعة، الحصول على كفاية وصالحية أدلة اإلثبات  

المست دي والمالحظة واالستفسارات والمصاد ات بحيث تُكَون أساساً معقوالً لرأي المراجي فيما ي تس بالقوائم المالية محل 

كما يلا على المراجي أن يلمي  در وافي من األدلة الموثو ةويتللا ات اك القرار باألدلة الواجا جمعها ونوعها  الفحس.

 (.80، ا2008ي الذي يأخذ بعين االعتبار الظروف المحيلة بعمليةالمراجعة  الشيشي،  در كبير من التقدير الش ص

 

 :Standards of Reporting: معايير خاصة بالتقارير 1/2/3

تشةةةةير هذه المعايير إلى  يلا أن يبين التقرير ما إكا كان  القوائم المالية معدة طبقاً لألصةةةةول المحاسةةةةبية المتعارف 

سابقة، تعتبر عليها، أن يبين الت قرير الظروف التي لم يتم فيها تلبيق هذه األصول بثبات في الفترة الحالية مقارنة بالفترات ال

البيانات الواردة في القوائم المالية كافية بلريقة معقولة   ل فصةةةةةاح عن المركا المالي ونتيلة األعمال ( إال إكا ككر خالف 

أي المراجي في القوائم المالية ككل أو على بيان بأن المراجي ال يسةةةةةةتليي إبداي كلك في التقرير، أن يحتوي التقرير على ر

به المراجي ودرجة  لذي يقوش  قة  اطعة نوع الفحس ا باب، أن يبين التقرير بلري ية وأن يبين األسةةةةةة مال الرأي في القوائم ال

لمالية كوحدة واحدة يلا اإلشةةارة إلى األسةةباب وفي األحوال التي اليمكن إبداي الرأي على القوائم ا المسةةؤولية التي يتحملها.

  (.45، اأامين، مرجي سابقالتي أدت إلى كلك  

وير  الباحث أن يوضةةةح تقري رالمراجي في جميي الحوال خصةةةائس ال دمة التي يقوش بها مي إدارة الم شةةةأة وإلى 

 مد  المسؤولية التي تقي على عاتقه نتيلة أداي هذه ال دمة.
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 :النظم المحاسبية اإللكترونيةاستخدام في ظل  لمراجعةا وظيفةي تواجه التحديات الت: 1/3

 يواجه المراجي ع دما يقوش بمراجعة الم ش ت التي تست دش نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية العديد من التحديات 

 مظال لأ( التي أوجدتها بي ة ن والصعوبات نتيلة تعا م المسؤولية القانونية الوا عة عليه بسبا تاايد الم اطر  الغش ،

ود بالتعقيد والتغيير المستمر، مما أد  إلى وج مراجعةتتسم الظروف المحيلة بمه ة الكما  المعلومات المحاسبية اإللكترونية،

ي الحسابات في استيعاب هذه الظروف والتكي  مي مستلداتها بصورة سريعة، كما تؤدي هذه الظروف راجعصعوبة لد  م

شريم،    م المالية، وتتمثل أهم هذه الظروف في اآلتي ي الحسابات ال ارجيين ومست دمي القوائراجعاع الفلوة بين مإلى إتس

 ومن أهم هذه التحديات  (.12بركات، مرجي سابق، ا 

غير ي تتمثل  ف مراجعةوالتي أدت إلى وجور متللبات جديدة من مه ة الالمالية. . تعدد وتغير نوعية مسةةةةةةت دمي القوائم 1

نوعية المست دمين ومن إحتياجاتهم في  ل ثورة المعلومات والتك ولوجيا التي أدت إلى تعديل طريقة إنلاز األفراد ألعمالهم 

تالي يتللا من  ية  راجيومن الم مراجعةمه ة الوتغيرات جوهرية في مفاهيم اإلدارة. وبال ياجات وكيف أن يتفهم هذه اإلحت

لى تحقيقها، وإال ف ن كلك سيؤدي في ال هاية إلى فقدان شرعية المه ة في الملتمي وتعر  تغيرها والعمل بصورة أفضل ع

  .(Elliott, 1994, P. 106مصالح أعضائها لل لر.  

مما أحاط المه ة بشةةةةةةكل عاش ب وع من فقدان الثقة القانونية.  مراجعة. زيادة الدعاوي القضةةةةةةائية المرفوعة ضةةةةةةد مكاتا ال2

مسةةةت دمي القوائم المالية، حيث عادةً ما ي ظر لمثل هذه الدعاوي ك شةةةارة عن إن فا  مسةةةتو  جودة والمصةةةدا ية من  بل 

ية للع اية المه  راجيومد  بذل الم لمراجعة، إضةةةافة إلى تدخل القضةةةاي وايره في تفسةةةير وتحديد معايير المراجعةخدمات ا

 (.Jim & Sikka, 1999, Pp.283-312  الواجبة يمثل مشكلة حقيقية من وجهة نظر المه ة

ة أد  التشةةةغيل اإللكتروني للبيانات إلى خلق بي ة جديدالعمالي. م الحاسةةةبات اإللكترونية من  بل نظ. التوسةةةي في اسةةةت داش 3

دية بما التقلي مراجعةالحسةةةابات ال ارجي وفر  عليه تحديات كبيرة إنعكسةةة  في تغيير إجرايات وأسةةةاليا ال راجيعلى م

يدية، إمكانية دلة التقلأل، والتي أدت إلى صةةةةعوبة تتبي دليل المراجعة نتيلة إختفاي المراجعةر في بي ة ايتماشةةةةى مي هذا التغي

-IFAC, 1999, PP. 390  إدخال بيانات عن بعد، سةةةةهولة إرتكاب حاالت التالعا والغش، وجود فيروسةةةةات الكمبيوتر

391.) 

ة ل مو التلارة اإللكترونية إتله  م شةةةة ت األعمال لير لعر  نتيلاإللكترونية. . اسةةةةت داش شةةةةبكة اإلنترن  في التلارة 4

عبر شبكة اإلنترن  مما سمح  للمستثمرين وبا ي المست دمين اإلطالع  ةنشاطها وم تلاتها فقت بل وعر  تقاريرها المالي

 ,Karla, & others, 1999  ي الحسةةةةابات ال ارجيينراجعمباشةةةةرة على التقارير المالية ومذيلة بالمالحظات وتقارير م

PP.241-257.) 

. التحديات والصةةةةةعوبات المرتبلة بأدلة اإلثبات حيث أن جميي و ائ  المحاسةةةةةبة في  ل ال ظاش اإللكتروني يتم إعدادها 5

باسةةةةت داش الحاسةةةةا اآللي من بداية التسةةةةليل والترحيل والتل يس واسةةةةت راج التقارير المالية األمر الذكي أد  إلى  هور 

واجه  المراجي ال ارجي بسةةةةةبا إختفاي أدلة اإلثبات الور ية التي كان يعتمد عليها المراجي في حالة  تحديات وصةةةةةعوبات

تدمير ألدلة وال إتباعة نظم المراجعة التقليديةباإلضةةةةةافة إلى م اطر ا تفاي أدلة اإلثبات وم اطر عمليات التحري  والتغيير

ود ة األر اش والقيم الولردة بالتقارير المالية  طه، مرجي سةةةةةةابق، اإلثبات ما يؤدي إلى التأثير بشةةةةةةكل جوهري على حقيقة 

 (.115ا
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. التحديات المرتبلة بايادة احتماالت األخلاي والم الفات ع د اسةةةةةةت داش ال ظم اإللكترونية ، لقد زادت م اطر وأخلاي 6

ل داخل الكبير في معامالت الم شأة محالمراجعة في  ل ال ظاش اإللكتروني بسبا زيادة مستو  األخلاي المتالزمة نتيلة الت

 (.85، ا2014المراجعة وتكاملها عملياً  يوس ، 

. التحديات ال اتلة عن أثر التلارة اإللكترونية على محتويات تقرير المراجي حيث أوضةةةةةةح  دراسةةةةةةات عديدة في ملال 7

ع د مراجعته الوحداتاال تصةةةةةاديةالتي التلارةاإللكترونية أهمية اسةةةةةت داش أسةةةةةلوب المراجعة المسةةةةةتمرة من جانا المراجي 

 (.72، ا2013، مائير  تتعامل في أنشلة التلارة اإللكترونية ب عتبارها األسلوب المالئم للبيعة هذة األنشلة

. التحديات ال اتلة عن إمكانية اإلخترا  من  بل برامج اخر . حيث تعد الفيروسةةةات من األسةةةاليا ال  تمكن من اخترا  8

 (.30الداخلية ويتسبا في تغيير أو تدمير البيانات والبرامج  حورية، وحياة، مرجي سابق، انظاش الر ابة 

وكلك نتيلة عدش االهتماش بتدريا وتلوير فريق المراجعة . مشةةةةةكل التأهيل العلمي لمراجي ال ظم المحاسةةةةةبية اإللكترونية 8

 (.30، مرجي سابق، اطه داخل مكتا المراجعة 

 

  :اسة الميدانيةالدر المحور الثاني :

 

 :مجتمع وعينة الدراسة

مراجعي الحسابات في مكاتا المحاسبة العاملة في مدي ة جده بالمملكة العربية السعودية، يتكون ملتمي الدراسة من 

اسةةةةةتبانة تم   (100ونظراً لكبر حلم ملتمي الدراسةةةةةة  اش الباحث باختيار عي ة عشةةةةةوائية م هم، و اش الباحث بتوزيي عدد  

 . % 100( استبانة ب سبة 100اع عدد  استرج

 

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة

 :توزيع عينة الدراسة حسب العمر

 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب العمر1جدول رقم )

 المئوية النسبة تكرارال البيان

 % 20 20 س ة 30أ ل من 

 % 35 35 س ة 40إلى أ ل من  30من 

 % 30 30 س ة 50إلى أ ل من  40من 

 % 15 15 س ة فأكثر 50من 

 % 100 100 الملموع

 المصدر  إعداد الباحث.       
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تتراوح  % 35سةةةة ة، وأن نسةةةةبة  30من عي ة الدراسةةةةة أعمارهم أ ل من  % 20( أن نسةةةةبة 1ضةةةةح اللول ر م  تي

س ة، وأن نسبة  50س ة إلى أ ل من  40تتراوح أعمارهم بين   % 30س ة، وأن نسبة  30س ة إلى أ ل من  30أعمارهم بين 

ألفراد عي ة الدراسةةة التي أجاب  على أسةة لة االسةةتبيان يدل سةة ة فأكثر. وير  الباحث أن ت وع العمر  50أعمارهم   % 15

  على الت وع في وجهات ال ظر.

 

 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 

 العلمي مؤهل( توزيع عينة الدراسة حسب ال2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  مؤهل العلميال

 % 80 80 بكالوريوسال درجة

 % 15 15 ماجستيردرجة ال

 % 5 5 دكتوراةدرجة ال

 % 100 100 الملموع

 المصدر  إعداد الباحث.       

 

 % 15من عي ة الدراسة حاصلون على درجة البكالوريوس، وأن نسبة  % 80( أن نسبة 2يتضح من اللدول ر م  

 مراجعةحاصلون على درجة الدكتوراة. وهذا يعكر طبيعة عمل مكاتا ال % 5الماجستير، وأن نسبة حاصلون على درجة 

شهادات أكاديمية عليا بل تكتفي بدرجة البكالوريوس وأيضاً يعلي مصدا ية و وة ل جابات التي تم الحصول  التي التتللا 

 عليها.

 

 :توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي

 

 زيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي( تو3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

 % 90 90 المحاسبة

 % 6 6 علوش مالية ومصرفية

 % 4 4 إدارة أعمال

 % 100 100 الملموع

 المصدر  إعداد الباحث.       

 

 % 6من عي ة الدراسةةة ت صةةصةةهم العلمي المحاسةةبة، بي ما أن نسةةبة  % 90أن نسةةبة  (3يتضةةح من اللدول ر م  

 راجيت صةةةةصةةةةهم العلمي إدارة أعمال. وهذا دليل على أن م % 4تحصةةةةصةةةةهم العلمي علوش مالية ومصةةةةرفية، وأن نسةةةةبة 

 الحسابات ال ارجي هو من المحاسبين وعكر هذا اير صحيح.
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 :توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي4م )جدول رق

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 % 30 30   مدير  سم المراجعة

 % 30 30 حسابات رئيسي راجيم

 % 20 20 راجيمساعد م

 % 10 10 مراجعةشريك أو صاحا مكتا ال

 % 10 10 مدير مالي      

 % 100 100 الملموع

 إعداد الباحث.المصدر         

 

نسبة من عي ة الدراسة المسمى الو يفي لديهم مدير  سم المراجعة، وأن  % 30( أن نسبة 4يتضح من اللدول ر م  

 10، وأن مراجعةشريك أو صاحا مكتا ال % 10، وأن نسبة راجيمساعد م % 20حسابات رئيسي، وأن  راجيم  % 30

ي ألفراد العي ة المليبين تؤدي إلى الت وع في وجهات ال ظر مما يسةةةةةاعد مدير مالي. وبالتالي ف ن ت وع المسةةةةةمى الو يف %

 على زيادة درجة الثقة في المعلومات التي تم الحصول عليها.

 

 :توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

 

 سنوات الخبرة( توزيع عينة الدراسة حسب 5جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 % 10 10 س وات 5من  أ ل

 % 15 15 س وات  10إلى   5من 

 % 20 20 س ة 15إلى  11من 

 % 25 25 س ة 20إلى  16من 

 % 30 30 س ة فأكثر 21من 

 % 100 100 الملموع

 المصدر  إعداد الباحث.       

 

س وات، وأن نسبة  5 الدراسة أن س وات ال برة لديهم أ ل من من عي ة % 10( أن نسبة 5يتضح من اللدول ر م   

سةةة ة ،  15إلى  11لديهم سةةة وات خبرة تتراوح من   % 20سةةة وات،  وأن نسةةةبة  10إلى  5لديهم خبرة  تتراوح من  % 15

س ة. وهذا يدل على وجود  21لديهم خبرة أكثر من  % 30س ة، وأن نسبة  20إلى  16لديهم خبرة  تتراوح من  % 25وأن 

 ابات ال ارجيين تمك هم من ممارسة ملال عملهم.ي الحسراجعال برة الكافية لدي م
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 :أداة الدراسة وصدقها

 اش  لضةةةمان سةةةالمة فقرات اإلسةةةتبانة وارنباطها بأهداف الدراسةةةة ومد   درتها على  ياس متغيرات الدراسةةةة، فقد

القوائم  ش فيخلاي والغألالباحث بتصةةميم إسةةتبانة خاصةةة للتعرف على مسةةؤولية مراجي الحسةةابات ال ارجي في إكتشةةاف ا

ية، و د  مال بة والمراجعة وتم  تم عر ال نة على ملموعة من األكاديمين والمه يين في ملال المحاسةةةةةة با ذ األخاالسةةةةةةت

 بداها المحكمون، حيث أصبح  تشتمل على جاأين هما أبالمالحظات واآلراي التي 

 ة.ال بروس وات المسمى الو يفي ووالت صس العلمي البيانات الش صية التي تتعلق بالعمر والمؤهل العلمي  .1

 في تمثل   فرضيات (4موزعة على عدد  إلختبار فرضيات الدراسة ( فقرة 19فقرات االستبانة البالغ عددها   .2

تمل شيو تعدد وتغير نوعية مستخدمي القوائم المالية من التحديات المعاصرة التي تواجه وظيفة المراجعة: المحور األول

 .( فقرات4عدد ) على

زيادة الدعاوي القضااااااائية المرفوعة ضااااااد مكاتب المراجعة من التحديات المعاصاااااارة التي تواجه وظيفة : المحور الثاني

 ( فقرات.5عدد ) شتمل علىيو المراجعة

شاتمل يو التوساع في اساتخدام الحاسابات اإللكترونية من التحديات المعاصارة التي تواجه وظيفة المراجعة: المحور الثالث

 ( فقرات.6)عدد  على

 اساااااتخدام اااااابكة اإلنترنر في التجارة اإللكترونية من التحديات المعاصااااارة التي تواجه وظيفة المراجعة: المحور الرابع

 ( فقرات.4عدد ) على شتمليو

 = موافق بشدة ( ،  5، حيث جايت على ال حو التالي    وتم االعتماد على مقياس ليكرت ال ماسي إلجابات المبحوثين 

 = اير موافق بشدة ( . 1= اير موافق ( ،    2= محايد ( ،    3موافق ( ،   =  4  

 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

( 100وفقاً إلجابات أفراد عي ة الدراسةةةةة والبالغ عدده    Cranach’s Alphaاسةةةةت دش الباحث طريقة ألفا كرونبا 

 ,Zikmundي تعتبر مقبولة في البحوم والدراسةةةات اإلنسةةةانية  والت( % 96.50فرد، حيث كان   يمة ألفا كرونبا  ككل  

 ( وحسا اللدول التالي 2010

 

 Cranach’s Alphaألفا كرونباخإختبار  Reliability( يوضح معامل الثبات 6جدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور

 % 79.00 4 لاألوالمحور 

 % 86.60 4 المحور الثاني

 % 87.50 5 المحور الثالث

 % 78.60 6 المحور الرابي

 % 96.50 19 جميع الفقرات

 المصدر  إعداد الباحث نتيلة إختبار ألفا كرونبا .         
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( ، معتمداً على األسةةاليا اإلحصةةائية SPSSكما اسةةت دش الباحث الحامة اإلحصةةائية للعلوش اإلنسةةانية واإلجتماعية  

 تبار الفرضيات كاآلتي األتية ل جابة عن أس لة الدراسة واخ

  الدراسةوال سا الم وية لوص  خصائس أفراد عي ة  تالتكرارا .1

 .والدرجة الوست الحسابي واإلنحراف المعياري .2

 .One-Sample T.test. اختبار 3

 .(2012،  عليان األتية ولتفسير نتائج الدراسة است دش الباحث المتوسلات الحسابية 

 

 الدرجة للوسط الحسابي ( مقياس تحدي7جدول رقم )

 الدرجة الوسط الحسابي 

 عال جداً  فأكثر  4.21

 عال  4.20إلى    3.41من  

 متوست 3.40إلى   2.61من 

 م  فض 2.60إلى   1.81من 

 م  فض جداً  1.80أ ل من  

 

 :تحليل بيانات الدراسة وإثبات الفرضيات

 .مالية من التحديات المعاصرة التي تواجه وظيفة المراجعةتعدد وتغير نوعية مستخدمي القوائم ال: المحور األول

( فقرات  اش الباحث بحسةةاب المتوسةةلات الحسةةابية واإلنحرافات 4 على عدد اشةةتمل ، حيث تم إختبار فقرات المحور األول

 على ال حو التالي  لكل فقرة من فقرات المحور األولالمعيارية والدرجة 

 

 ية والدرجة لفقرات المحور األولية واإلنحرافات المعيارالمتوسطات الحساب (8جدول رقم )

الوسط  الفقرات م

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

نيون في قراراتهم على نماذج هيعتمد المستخدمون الم 1

وطرق متقدمة أكبر من تلك المتاحة لدى المستخدمين 

 اآلخرين.

 عالي 0.985 3.20

ال تحر سيطرة عدد تتركز مبالغ كبيرة من رأس الم 2

 قليل نسبياً من المستخدمين المهنيين.

 عالي 0.846 3.54

ايدة في آليات زأدت التعقيدات والصعوبات المت 3

األسواق المالية إلى أن يعتمد المستخدمون العاديون 

  على نصائح واستشارات المهنيين.

 عالي 1.060 3.78

من  تهمقدرة المستخدمين المهنيين على تحديد احتياجا 4

المعلومات بصورة كبيرة ومبررات تلك اإلحتياجات 

 نتيجة التدريب العالي لألفراد.

 جداً  عالي 0.469 4.68

 عالي 0.633 3.80 الدرجة الكلية لجميع الفقرات

 المصدر  إعداد الباحث من وا ي تحليل بيانات االستبانة.
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 المحور األولسلات الحسابية إلجابات المبحوثين على فقرات المتو( أن 8يتضح من اللدول ر م   الحسابية المتوسلات  .1

يع ي أن االبية المبحوثين في عي ة الدراسة موفقون بشدة أو موافقون على فقرات  ( وهذا4.68و 3.20تراوح  ما بين  

 األول. محورال

أ ل من الواحد الصحيح  (3 ,2 ,1للفقرات  اإلنحرافات المعيارية ( أن 8يتضح من اللدول ر م   المعيارية اإلنحرافات  .2

المعياري  االنحراف كان بي ما مبحوثين على فقرات المحور األولوهذه القيمة تشير إلى التلانر وعدش التباين في إجابات ال

 ( وهو أكبر من الواحد الصحيح وهذة القيمة تشير إلى وجود عدش تلانر وتباين في إجابات المبحوثين1.060  ،( 4للفقرة ر م  

 هم متفقون على صحتها.أن( إال 4على الفقرة ر م  

عالية بداللة الوست  لكلية للميي فقرات المحور األولالدرجة ا( أن 8يتضح من اللدول ر م   الفقرات الدرجة الكلية للميي  .3

 ول.األ لبية المبحوثين على فقرات المحور( وتشير هذه ال تيلة إلى موافقة اا3.80الحسابي الذي بلغ  

 

زيادة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة من التحديات المعاصرة التي تواجه وظيفة الثاني:  المحور

 المراجعة.

( فقرات  اش الباحث بحسةةةةةاب المتوسةةةةةلات الحسةةةةةابية 5اشةةةةةتمل على عدد  ، حيث فقرات المحور الثاني تم إختبار

 على ال حو التالي  ثانيال ات المحورفقرة من فقرواإلنحرافات المعيارية والدرجة لكل 

 

 ة والدرجة لفقرات المحور الثاني( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياري9جدول رقم )

الوسط  الفقرات م

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

تعاني مكاتب المراجعة من زيادة في عدد الدعاوي القضائية المرفوعة  1

 المالية.من قبل مستخدمي القوائم 

عالي  0.985 3.20

 جداً 

أحاط بوظيفة المراجعة بشكل عام نوع من فقدان الثقة والمصداقية  2

 نتيجة زيادة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة.

 عالي 0.846 3.54

تؤدي زيادة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة إلى  3

 اجعة.إنخفاض مستوى جودة خدمات المر

عالي  1.060 3.78

 جداً 

تدخل القضاء في تفسير وتحديد معايير المراجعة ومدى بذل المراجع  4

 العناية المهنية الواجبة يمثل مشكلة حقيقية من وجهة نظر المهنة.

 عالي 0.469 4.68

يؤدي فشل مكاتب المراجعة في اكتشاف حاالت الغش والتالعب يؤدي  5

 المالية. إلى تضليل مستخدمي القوائم

 عالي 0.993 3.23

 جميع الفقرات
3.686 

 عالي  0.561

 المصدر  إعداد الباحث من وا ي تحليل بيانات االستبانة.

 

 انيةث( أن المتوسلات الحسابية إلجابات المبحوثين على فقرات الفرضية ال9يتضح من اللدول ر م   الحسابية المتوسلات  .1

موافقون على فقرات يع ي أن االبية المبحوثين في عي ة الدراسة موفقون بشدة أو  ( وهذا4.68و 3.20ح  ما بين  وترا

 .المحور الثاني
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المحور فقرات ( من 5 ,3 ,2 ,1للفقرات ر م  ( أن اإلنحرافات المعيارية 9يتضح من اللدول ر م   المعيارية اإلنحرافات  .2

لمحور الثاني افقرات نر وعدش التباين في إجابات المبحوثين على أ ل من الواحد الصحيح وهذه القيمة تشير إلى التلا الثاني

تباين ( وهو أكبر من الواحد الصحيح وهذة القيمة تشير إلى وجود 1.060( ،  3بي ما كان االنحراف المعياري للفقرة ر م  

 ( إال أنهم متفقون على صحتها.3تلانر في إجابات المبحوثين على الفقرة ر م  وعدش 

عالية بداللة الوست  الثاني لدرجة الكلية للميي فقرات المحور( أن ا9يتضح من اللدول ر م   الفقرات ة الكلية للميي الدرج .3

  لثاني.ا لبية المبحوثين على فقرات المحور( وتشير هذه ال تيلة إلى موافقة اا3.686الحسابي الذي بلغ  

 

 ترونية من التحديات المعاصرة التي تواجه وظيفة المراجعة:التوسع في استخدام الحاسبات اإللك: الثالث المحور

( فقرات  اش الباحث بحسةةاب المتوسةةلات 6شةةتمل  هذه الفرضةةية على عدد  ، حيث اتم إختبار فقرات المحور الثالث

 على ال حو التالي  كل فقرة من فقرات المحور الثالثالحسابية واإلنحرافات المعيارية والدرجة ل

 

 ة والدرجة لفقرات المحور الثالثالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياري (10جدول رقم )

الوسط  الفقرات م

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

أدى التشغيل اإللكتروني للبيانات إلى خلق بيئة جديدة على وظيفة  1

 المراجعة.

 عالي 0.833 3.56

ت كبيرة إنعكسر في اإللكترونية فرضر تحدياالحاسبات استخدان نظم  2

بما يتمااى مع هذا التغيير في بيئة إجراءات وأساليب المراجعة التقليدية 

 المراجعة بما يحقق هدف المراجعة.

 عالي 1.066 3.79

يؤدي استخدام نظم الحاسبات اإللكترونية إلي صعوبة تتبع دليل المراجعة  3

 نتيجة اختفاء األدلة التقليدية.

 عالي 0.469 4.68

ستخدان نظم الحاسبات اإللكترونية يساعد على إمكانية إدخال البيانات ا 4

 عن بعد.

 عالي 0.993 3.23

استخدام نظم الحاسبات اإللكترونية يسهل من ارتكاب حاالت الغش  5

  والتالعب.

 عالي 0.844 3.57

  1.060 3.78 يؤدي استخدام نظم الحاسبات اإللكترونية إلى وجود فيروسات الكمبيوتر. 6

 جميع الفقرات
3.768 

 عالي 0.483

 المصدر  إعداد الباحث من وا ي تحليل بيانات االستبانة.

 

ابات المبحوثين على فقرات المحور ( أن المتوسلات الحسابية إلج10يتضح من اللدول ر م   الحسابية . المتوسلات 1

بشدة أو موافقون على في عي ة الدراسة موافقون وهذا يع ي أن االبية المبحوثين  (4.68و 3.23الثالث تراوح  ما بين  

 .الثالث فقرات المحور

فقرات ( من 5 ,4 ,3 ,1للفقرات ر م  ( أن اإلنحرافات المعيارية 10يتضح من اللدول ر م   المعيارية . اإلنحرافات 2

المحور  قراتفات المبحوثين على أ ل من الواحد الصحيح وهذه القيمة تشير إلى التلانر وعدش التباين في إجاب المحور الثالث

( وهو أكبر من الواحد الصحيح وهذة القيمة تشير إلى 1.060( ،  6 ,2بي ما كان االنحراف المعياري للفقرات ر م   الثالث

 ( إال أنهم متفقون على صحتها.6 ,2وجود تباين وعدش تلانر في إجابات المبحوثين للفقرات ر م  
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عالية بداللة  الدرجة الكلية للميي فقرات المحور الثالث( أن 10يتضح من اللدول ر م   رات الفق. الدرجة الكلية للميي 3

 .ثالثاللبية المبحوثين على فقرات المحور ( وتشير هذه ال تيلة إلى موافقة اا3.768الوست الحسابي الذي بلغ  

 

 ديات المعاصرة التي تواجه وظيفة المراجعة. استخدام ابكة اإلنترنر في التجارة اإللكترونية من التح: لرابعا المحور

( فقرات  اش الباحث بحسةةةةةاب المتوسةةةةةلات الحسةةةةةابية 4على عدد   اشةةةةةتمل، حيث تم اختبار فقرات المحور الرابي

 على ال حو التالي  كل فقرة من فقرات المحور الرابيواإلنحرافات المعيارية والدرجة ل

 

 فقرات المحور الرابعنحرافات المعيارية والدرجة ل( المتوسطات الحسابية واإل11جدول رقم )

الوسط  الفقرات م

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 الدرجة

إلى استخدام ابكة أدى التطور التقني في نظم الحاسبات اإللكترونية  1

 اإلنترنر في تبادل المعلومات بسرعة وبأقل تكلفة.

 عالي 0.469 4.68

 عالي 0.993 3.23 ها المالية عبر ابكة اإلنترنر.اتجهر الشركات إلى عرض تقارير 2

تسمح ابكة اإلنترنر للمستثمرين والمستخدمين اإلطالع مباارة على  3

 التقارير المالية وتقارير مراجعي الحسابات الخارجيين.

 عالي 0.844 3.57

سابات الخارجيين بالتأكد من مدى مصداقية حضرورة قيام مراجعي ال 4

 المنشورة عبر ابكة اإلنترنر. القوائم المالية

 عالي 1.060 3.78

 عالي 0.620 3.815 جميع الفقرات

 المصدر  إعداد الباحث من وا ي تحليل بيانات االستبانة.

 

بات المبحوثين على فقرات المحور ( أن المتوسلات الحسابية إلجا11يتضح من اللدول ر م   الحسابية . المتوسلات 1

( وهذا يع ي أن االبية المبحوثين في عي ة الدراسة موافقون بشدة أو موافقون على 4.68و 3.23الرابي تراوح  ما بين  

 فقرات المحور الرابي.

( من فقرات المحور 3 ,2 ,1للفقرات ر م  ( أن اإلنحرافات المعيارية 11يتضح من اللدول ر م   المعيارية . اإلنحرافات 2

 ابيابات المبحوثين على فقرات المحور الرة تشير إلى التلانر وعدش التباين في إجأ ل من الواحد الصحيح وهذه القيمالرابي 

( وهو أكبر من الواحد الصحيح وهذة القيمة تشير إلى وجود عدش 1.060( ،  4بي ما كان االنحراف المعياري للفقرة ر م  

 صحتها. ( إال أنهم متفقون على4تلانر وتباين في إجابات المبحوثين على الفقرة ر م  

 عالية بداللة لدرجة الكلية للميي فقرات المحور الرابي( أن ا11يتضح من اللدول ر م   الفقرات . الدرجة الكلية للميي 3

 حوثين على فقرات المحور الرابي.( وتشير هذه ال تيلة إلى موافقة االبية المب3.815الوست الحسابي الذي بلغ   
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 : اختبار فرضيات الدراسة:2/3/2

تعدد وتغير نوعية مستخدمي القوائم المالية وبين التحديات  داللة إحصائية بين عالقة توجد يجة اختبار الفرضية األولى:نت

  .المعاصرة التي تواجه وظيفة المراجعة

تعدد وتغير نوعية مست دمي القوائم المالية  أثراسة (  لدرOne Sample T-testالختبار هذه الفرضية تم است داش اختبار  

 على ال حو التالي  مكاتا المراجعة في مدي ة جدة بالمملكة العربية السعوديةمستو  على  على و يفة المراجعة

 

 One-Sample Test)   ) ىلوالنتائج اختبار الفرضية ا (12جدول رقم )

  

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

تعدد وتغير نوعية 

مست دمي القوائم 

 المالية

-3.791 3 .032 -1.20000 -2.2074 -.1926 

 المصدر  إعداد الباحث من وا ي تحليل بيانات االستبانة.

 

(، حيث بلغ  0.05( نتائج التحليل والذي يبين أن ال موكج دال إحصائياً ع د مستو  داللة  12م  يعر  اللدول ر 

( ، ومن خالل كلك يمكن  بول الفرضية والتي تفيد أن ه اك 0.05( وهي أ ل من  Sig.(2-taild)  0.032القيمة اإلحتمالبة 

ئم المالية وبين التحديات المعاصةةةةةةرة التي تواجه و يفة تعدد وتير نوعية مسةةةةةةت دمي القواعال ة كات داللة إحصةةةةةةائية بين 

 المراجعة.

 

زيادة الدعاوي القضااائية المرفوعة ضااد مكاتب المراجعة  داللة إحصااائية بين عالقة توجد نتيجة اختبار الفرضااية الثانية:

 .وبين التحديات المعاصرة التي تواجه وظيفة المراجعة

أثر الدعاوي القضةةائية المرفوعة على مكاتا ( لدراسةةة One Sample T-testر  الختبار هذه الفرضةةية تم اسةةت داش اختبا

 على مستو  مكاتا المراجعة في مدي ة جدة بالمملكة العربية السعودية على ال حو التالي  المراجعة على و يفة المراجعة

    

 One-Sample Test)   ) ( نتائج اختبار الفرضية الثانية13جدول رقم )

  

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

زيادة الدعاوي 

القضائية 

المرفوعة ضد 

 مكاتا المراجعة

-4.859 4 .008 -1.31400 -2.0647 -.5633 

 تحليل بيانات االستبانة. المصدر  إعداد الباحث من وا ي
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(، حيث بلغ  0.05( نتائج التحليل والذي يبين أن ال موكج دال إحصائياً ع د مستو  داللة  13يعر  اللدول ر م  

أن ه اك التي تفيد ( ، ومن خالل كلك يمكن  بول الفرضةةةية 0.05( وهي أ ل من  Sig.(2-taild)  0.008القيمة اإلحتمالبة 

يادة الدعاوي القضةةةائية المرفوعة ضةةةد مكاتا المراجعة وبين التحديات المعاصةةةرة التي تواجه و يفة زإحصةةةائية بين  داللة

 المراجعة.

 

 التوسع في استخدام الحاسبات اإللكترونية من قبل العمالءداللة إحصائية بين عالقة نتيجة اختبار الفرضية الثالثة: توجد 

 .اجعةوبين التحديات المعاصرة التي تواجه وظيفة المر

أثر التوسةةةي في اسةةةت داش الحاسةةةبات (  لدراسةةةة One Sample T-testالختبار هذه الفرضةةةية تم اسةةةت داش اختبار  

على مسةةةةتو  مكاتا المراجعة في مدي ة جدة بالمملكة العربية السةةةةعودية  اإللكترونية من  بل العمالي على و يفة المراجعة

 على ال حو التالي 

 One-Sample Test)   ) هثل( نتائج اختبار الفرضية الثا14جدول رقم )

 

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

التوسي في 

  است داش الحاسبات

اإللكترونية من 

  بل العمالي

-6.147 5 .002 -1.23167 -1.7467 -.7166 

 المصدر  إعداد الباحث من وا ي تحليل بيانات االستبانة.

 

(، حيث بلغ  0.05( نتائج التحليل والذي يبين أن ال موكج دال إحصائياً ع د مستو  داللة  14يعر  اللدول ر م  

يمكن  بول الفرضية والتي تفيد أن ه اك  ( ، ومن خالل كلك0.05( وهي أ ل من  Sig.(2-taild)  0.002القيمة اإلحتمالبة 

التوسةةةي في اسةةةت داش ال اسةةةبات اإللكترونية من  بل العمالي وبين التحديات المعاصةةةرة التي عال ة كات داللة إحصةةةائية بين 

 .تواجه و يفة المراجعة

 

بين تجارة اإللكترونية واسااااتخدام ااااابكة اإلنترنر في الداللة إحصااااائية بين عالقة توجد  نتيجة اختبار الفرضااااية الرابعة:

 .التحديات المعاصرة التي تواجه وظيفة المراجعة

أثر است داش شبكة اإلنترن  في التلارة (  لدراسة One Sample T-testالختبار هذه الفرضية تم است داش اختبار  

 تالي السعودية على ال حو ال على مستو  مكاتا المراجعة في مدي ة جدة بالمملكة العربية اإللكترونية على و يفة المراجعة
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 One-Sample Test)   ) ةعبارل( نتائج اختبار الفرضية ا15جدول رقم )

 

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

است داش شبكة 

اإلنترن  في 

التلارة 

 اإللكترونية

-3.825 3 .031 -1.18500 -2.1709 -.1991 

 المصدر  إعداد الباحث من وا ي تحليل بيانات االستبانة.

 

(، حيث بلغ  0.05( نتائج التحليل والذي يبين أن ال موكج دال إحصائياً ع د مستو  داللة  15يعر  اللدول ر م  

( ، ومن خالل كلك يمكن  بول الفرضية والتي تفيد أن ه اك 0.05( وهي أ ل من  Sig.(2-taild)  0.031القيمة اإلحتمالبة 

شبكة اإلنترن  في التلارة اإللكترونية وبين التحديات المعاصرة التي تواجه و يفة  عال ة كات داللة إحصائية بين ست داش  ا

 المراجعة.

 

 :والتوصيات النتائج

 النتائج:

 الفرضيات توصل الباحث إلى ال تائج التالية  إختبارمن خالل تحليل اإلجابات و

  .ر من تلك المتاحة لد  المست دمين اآلخرينثيعتمد المست دمون المه يون في  راراتهم على نماكج وطر  متقدمة أك. 1

ح واستشارات نصائأدت التعقيدات والصعوبات المتاايدة في آليات األسوا  المالية إلى أن يعتمد المست دمون العاديون على . 2

 . المه يين

   درة المست دمين المه يين على تحديد احتياجاتهم من المعلومات بصورة كبيرة نتيلة التدريا العالي.. 3

 اتضح أن و يفة المراجعة تواجه حالة من فقدان الثقة نتيلة زيادة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتا المراجعة. . 4

في تفسير وتحديد معايير المراجعة ومد  بذل المراجي الع اية المه ية الواجبة يمثل مشكلة حقيقية  اتضح أن تدخل القضاي. 5

 . من وجة نظر المه ة

  .ن فشل مكاتا المراجعة في اكتشاف حاالت الغش والتالعا يؤدي إلى إلى تضليل مست دمي القوائم الماليةأاتضح . 6

كبيرة إنعكس   ي إجرايات وأساليا المراجعة التقليدية بما يتماشى  فر  تحدياتاست داش ال ظم المحاسبية اإللكترونية . 7

 . مي هذا التغيير في بي ة المراجعة وبما يحقق هدف المراجعة

أن است داش نظم الحاسبات اإللكترونية يؤدي إلى صعوبة تتبي دليل المراجعة نتيلة إختفاي األدلة التقليدية ، كما يساعد . 8

 .حاالت الغش والتالعا ووجود فيروسات الكمبيوترعلى إرتكاب 

التلور التق ي في نظم المحاسبة اإللكترونية أد  إلى است داش شبكة اإلنترن  في تبادل المعلومات ، وعر  التقارير . 9

 .المالية عبر شبكة اإلنترن 
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الية وتقارير مراجعي الحسابات في اإلطالع على التقارير المساعدت شبكة اإلنترن  المستثمرين والمست دمين . 10

 .ال ارجيين

 .ضرورة  ياش مراجعي الحسابات ال ارجيين بالتأكد من مد  مصدا ية القوائم والتقارير المالية الم شورة. 11

د ة ت فيذ عملية المراجعة يعتمد على د ة تحديد نلا  است داش ال ظاش المحاسبي اإللكتروني في معاللة التلبيقات . 12

 .ية المرتبلة بالقوائم الماليةالمحاسب

ست دمي التقارير كيد الم اسا لمأ. يوفر الت ليت واإلشراف السليم لعملية المراجعة في بي ة ال ظم المحاسبية اإللكترونية الت13

 المالية على مصدا يتها.

 ذ عملية المراجعة بكفاية.لى ت في. التأهيل المه ي لمراجي الحسابات في ملال ال ظم المحاسبية اإللكترونية يؤدي إ14

صعوبات ساعد في الحد من أثر الحاسبية اإللكترونية ي. التااش مراجي الحسابات بمعايير العمل الميداني في بي ة ال ظم الم15

 .التي تواجه و يفة المراجعة

 

 :التوصيات

 في ضوي ال تائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث باآلتي 

  .في ملال ال ظم المحاسبية اإللكترونيةالحسابات ال ارجيين  راجعيلم عمليهيل العلمي وال. ضرورة اإلهتماش بالتأ1

  .أن توفر القوائم والتقارير المالية كافة المعلومات التي تلبي احتياجات كافة ف ات ونوعية المست دمين. ضرورة 2

 . عدش تدخل القضاي في تفسير وتحديد معايير المراجعةضرورة . 3

ع د القياش بفحس القوائم المالية في الم ش ت التي تست دش ال ظم المحاسبية اإللكترونية أن  الحسابات ال ارجي راجيم على. 4

   يأخذ في اإلعتبار خصائس بي ة ال ظم المحاسبية اإللكترونية واللر  المتبعة من  بل الم شأة في معاللة البيانات المحاسبية.

ة للت ليت وإجرايات الر اب ال ظم المحاسبية اإللكترونيةت ال ارجيين بالفهم الكافي للبيعة الحسابا راجعي. ضرورة  ياش م5

 .التحديات والم اطر التي تواجه و يفة المراجعة أثر لعملية المراجعة مما يقلل من

ت وت فيذ ونية ع د ت لي. أهمية التااش مراجي الحسابات ال ارجي بمعايير العمل الميداني في بي ة ال ظم المحاسبية اإللكتر6

 عملية المراجعة.

م ش ت األعمال بتوفير نظاش سليم لحفم وحماية ال ظم المحاسبية اإللكترونية من اإلخترا  وفيروسات . ضرورة  ياش 7

 .الكمبيوتر

 .نشر القوائم والتقارير المالية. ضرورة  ياش اللهات الر ابية والهي ات الم تصة بفر  الر ابة على 8

مراجي الحسابات ال ارجي إتباع إجرايات وخلوات معي ة لكش  الغش للحد من تأثير م اطره على مد  عدالة .على 9

 ومصدا ية القوائم المالية.
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