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  اإلهداء

  

  .............. والدي الذي أعطى ولم ينتظر الرد فكان لمواقفه أكبر األثر في نفسي اإلنسان إلى -

  إلى اإلنسانة التي منحت حياتي الثقة واألمل فكانت على الوعد دائما ......................... أمي -

  ......... زوجتي إلى من وقفت بجانبي وصبرت ألجلي ................................................ -

  إلى أعز من في قلبي ............................................................................... أبنائي  -

  إلى سندي وعوني في الحياة .......................................................... إخوتي وأخواتي -

  ومعلما ...................................................... مشرف الدراسةإلى من كان لي أبا وأخا  -

  إلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع ،،،

  

  

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشكر والتقدير

  

انني الذي  الشكر ى أع ام عل ذه إتم الة ه يو الرس ي وفقن ا، ف عني إنجازه دم أن إال وال يس ل أتق  بجزي

الة، هذه على باإلشراف تفضل المكي معتوق سعود، الذي أ.د أستاذي إلى وامتناني شكري ث الرس  حي

 .والوفاء واالمتنان والتقدير الشكر مني خالص فله واإلرشاد والتشجيع والدعم، النصح لي قدم

ى على  المناقشة لجنة لعضوي والتقدير بالشكر أتقدم كما  اتفضلهمتخصيصهما جزءاً من وقتيهما وعل

ا الدراسة هذه بمناقشة ة، كم ذه الدراس توى ه ، وما قدماه لي من مالحظات قيمة تهدف إلى االرتقاء بمس

وي،  دقيق اللغ ي قامت بالت اكه الت ان أبوسكس تاذة حن ى األس كر إل دم بالش اأتق دم كم ل أتق كر بجزي  الش

ي س واالمتنان د ف ن جه ه م ا يبذلون راته لم رع مص اء إلى جميع العاملين باألكاديمية الليبية ف بيل االرتق

ذه إنجاز في المساعدة لي قدم من لكل بالشكر أتقدم ، كماالعلمي واألكاديمي لهذه المؤسسة بالمستوى  ه

 الدراسة.

  سلطانك. وعظيم وجهك لجالل ينبغي كما الحمد لك اللهم

  

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  



  مستخلص الدراسة

  

بية  نظم المحاس ر ال وان هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أث ي دي ة أداء مراجع ى فعالي بة عل المحوس

دراء  ام، وم المحاسبة، وذلك من خالل مجتمع الدراسة والمتمثل في المراجعين الماليين، ورؤساء األقس

  اإلدارات بديوان المحاسبة الليبي.

ة          ى عين ت عل ات، ووزع ع البيان أداة لجم تبيان ك تمارة االس ممت اس ة ص داف الدراس ق أه لتحقي

ة (الدرا تمارات الموزع دد االس ان ع ث ك ة، حي تردة 120س تمارات المس بة االس ت نس تمارة وبلغ ) اس

ة 60من إجمالي االستمارات أي ( %50والصالحة للتحليل  ) استمارة وذلك لعدة أسباب وهي: عدد عين

ة  ن عين تلميها م وم مس م يق تمارات ل ض االس ة، وبع ع الدراس ي مجتم ه ف د بأكمل يس متواج ة ل الدراس

ي الد ات الت ذه البيان ل ه م تحلي ل، وت الح للتحلي ر ص راسة بتعبئتها باالظافة إلى عدد من االستمارات غي

ار  ائي واختب ل اإلحص الل التحلي ن خ بة، وم جمعت باستخدام األساليب واالختبارات اإلحصائية المناس

  فرضيات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها:

ي استخدام ا -1 لنظم المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة يساهم ف

  إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل. 

م  -2 ى نظ اد عل امهم باالعتم ة ألداء مه ات الالزم ي المتطلب بة الليب وان المحاس وظفي دي دى م وفر ل تت

  لة الخاضعة لرقابة الديوان.المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدو

بة  -3 بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل وان المحاس وجود صعوبات تحد من قدرة مراجعي دي

  المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.

ى  -4 بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق ي تحد م عوبات الت م الص توجد فروق معنوية في عملية فه

ة ا ك مراجع ديوان وذل ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ل

ع  دير إدارة) م ة (م ين الفئ ات ب ذه الفروق ث تواجدت ه رة)، حي حسب (المركز الوظيفي و سنوات الخب



ا ع)، كم ة (مراج  بقية فئات المركز الوظيفي، وكانت الفروقات لصالح بقية الفئات األخرى وخاصة الفئ

ة ( ين الفئ ات ب ذه الفروق دت ه ات  20تواج ت الفروق رة، وكان نوات الخب ات س ة فئ ع بقي أكثر) م نة ف س

  سنوات). 5لصالح بقية الفئات األخرى وخاصة الفئة (أقل من 

  وبناًء على نتائج الدراسة أوصت الدراسة باآلتي :

ة العمل على استخدام النظم المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدولة وذل -1 ائج إيجابي ن نت ا م ا له ك لم

  متعددة خاصة من ناحية االقتصاد في التكلفة والوقت والجهد.

ن أداء  -2 نهم م ي تمك االهتمام أكثر بموظفي ديوان المحاسبة حيث تتوفر فيهم اإلمكانيات والقدرات الت

  جيا الحديثة .مهامهم باالعتماد على النظم المحاسبية المحوسبة والقابلة للتطوير ومواكبة التكنولو

العمل على الحد والقضاء على الصعوبات التي قد تواجه مراجعي ديوان المحاسبة وتحد من قدرتهم  -3

ة  ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال الل مراجع ن خ امهم م ى أداء مه عل

  الخاضعة لرقابة الديوان.

ين م -4 ر ب ات النظ ار ووجه ب األفك ن العمل على تقري ة م ز الوظيفي ع المراك ي جمي ديوان ف وظفي ال

ات  ذلك الفئ ة، وك ز الوظيفي خالل التعاون المباشر بين مدراء اإلدارات وبقية الفئات األخرى في المراك

ن  ر م اقي  20من ناحية سنوات الخبرة حيث كان هناك فرق واضح بين الفئة ذات الخبرة (أكث نة) وب س

ى ابتع دل عل ا ي لبي مم كل س ات بش ل الفئ ن أج ك م وجي، وذل ور التكنول ة التط ن مواكب ة ع ذه الفئ اد ه

عوبات  رات للص ف الخب ة ومختل ز الوظيفي ف المراك ين مختل ة ب حة ومتقارب ة واض ى رؤي ول إل الوص

  والتحديات التي تواجههم ومن تم التعامل معها بشكل أفضل.

  

  

  

  

  



  

Abstract of the study  

 

The aim of this study is to identify the computerized accounting systems on the 

effectiveness of auditors performance, and that is through the study community, which is 

represented by the financial auditors, the heads of departments and directors of 

departments in the Libyan Audit Bureau. 

The survey questionnaire was designed as a data collection tool and was distributed on the 

study samples. These data were analyzed by using appropriate statistical methods and test. 

Thus, through the statistical analysis and test hypotheses of the study, several results have 

been obtained. The most important are: 

1- The use of computerized accounting systems in the State under SAB supervision 

contributes to the better completion of the audit process. 

2- The staff of the Libyan Audit Bureau must have the necessary requirements to perform 

their duties based on the computerized accounting information systems used in the State 

institutions under the supervision of the Bureau. 

3- Having difficulties that limit the auditors of the Audit Bureau to review the 

computerized accounting systems used in the State's  institutions that are under the 

supervision of the Bureau. 

4- There are significant differences in the understanding of the difficulties that limit the 

ability of the auditors of the Audit Bureau according to (the job position and years of 

experience), where these differences were found between the category of (Director 

Management) with the other categories of the career center. Also, the differences were in 

favor of the rest of the groups, especially the category of (Auditor); and these differences 

were found between the (20 years and above) category with the rest of the ones who have 

the more years of experience. In addition, other differences were in favor of the rest of the 

other groups, specifically the less-than-5-years category. 

 

 



 

Based on the results obtained, some recommendations were suggested:  

1- Using the computerized accounting systems in the State institutions since they give 

multiple positive results, especially in the economical terms of cost, time and effort. 

2- More care should be given to the staff of the Court of Audit, where they should have the 

capabilities that enable them to perform their tasks based on the computerized accounting 

systems that can be developed and can keep pace with modern technology. 

3- Limiting and eliminating the hardships that auditors of the Audit Bureau may face and 

limit their ability to perform their duties, by reviewing the computerized accounting 

systems used in the State institutions subject to the SAB's supervision. 

4- Bringing ideas and views of the staff of the Bureau in all the job centers closer through 

direct cooperation between the departments' directors and the other categories in the job 

centers, as well as the categories in terms of years of experience since there was a clear 

difference between the category with a huge years of experience (more than 20 years) and 

the rest of the categories in a negative way. That indicates the distance that the more 

experienced category has been keeping from the technological development. All of this to 

achieve a close and clear vision between the different centers of employment and different 

experiences of the difficulties and challenges they may face, and then deal with them in 

better ways.      
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  مقدمة:ال  1.1

يش       الم يع وم الع ورة الي ة ث ة تكنولوجي ارعة إلكتروني ع مست متس ات جمي ات والمنظم  القطاع

ر إلى مما أدى البيانات، لمعالجة الرئيسة الوسيلة الحاسوب أصبح إذ والوظائف، ة تغيي لوب طبيع  وأس

 أنظمتها وتحديث لتطوير المؤسسات كل المعلومات، وتسعى على والحصول ومعالجتها البيانات إدخال

ن تخدام باستمرار لتتماشى مع التطورات الحاصلة، م الل اس ا خ ات تكنولوجي ي المعلوم وفر الت ة  ت الدق

رعة وتخفض ذا  والس أثرت به ي ت نظم الت د ال بية أح ات المحاس ام المعلوم ر نظ ة، ويعتب ر، التكلف التغيي

اذ يسوالذي يعتبر مصدرا رئ ي اتخ اعدتها ف دد لمس ت المح ي الوق إلدارة ف ا لتوفير المعلومات الالزمة ل

  القرارات الرشيدة.

ع بالتفاعل معنية باعتبارها المؤسسة في مهمة المحاسبة وظيفة إن      رات م ي  التغي ي تحدث، والت الت

ات نظام جعله إلكتروني)(أتمتة  فيها بي المعلوم كل المحاس ذ بش ل تنفي دورة جع بية ال ة المحاس  ذات آلي

ابع از ط رعة يمت ة بالس ن والدق الرغم م اتإ ب ات يجابي ا المعلوم ن تكنولوجي لبيات لك اك س ا هن  رافقته

ي ظل  مخرجات على الحصول وبالتالي ،تهابمدخال التالعب أو اختراقها كإمكانية ه وف ا أن للة، كم مض

د وفهم الذي أصبح يحتاج لدراسةالتي أثرت على عمل المراجع الخارجي  بيئة التشغيل اإللكتروني  جي

هل حتى البيانات، معالجة فيها التي تتم للبيئة م يس ام فه بي النظ راءات المحاس ة وإج ي  الرقاب ة ف الداخلي

  المعلومات. تكنولوجيا مزايا من واالستفادة حديثة أساليب وإجراءات استخدام يتطلب والذي المؤسسة،

ال المراجعة مهنة مواكبة الضرورة من أصبح المنطلق، هذا ومن ا التطورات الحديثة في هذا المج  وم

ه ى أحدثت ام عل بي النظ رات، المحاس ن تغي ث م بح حي ا أص با نظام ون محوس ه تك ي مخرجات كل ف  ش

ي، ا إلكترون ذه أن كم د ه كل المخرجات تعتم ر بش ى كبي ودة عل دخالت ج وة الم وع وق وابط وتن  الض

 بيئة في الحاصلة والتغيرات التطورات المراجعة لمسايرة مهنة تطوير ضرورة يفرض الرقابية، وهذا

تخدام تواجهه التي التحديات هذه لمواجهة المراجع تأهيل وكذلك المراجعة، ا، نتيجة اس ن التكنولوجي  م

  ).2012المعلومات (يعقوب،  تكنولوجيا واستخدام  المراجعة تقنيات  أساليب تغيير خالل



ى      ريعية يهدف إل ة بالسلطة التش تقلة ملحق ة مس ي هيئ بة الليب وان المحاس ر دي وفي البيئة الليبية يعتب

ى  ة عل ة فعال ق رقاب دى مالتحقي ن م ق م ام، والتحق ال الع ة أنءالم ة م ة اليدوي ة الداخلي ة الرقاب ظم

ذة، كترونية، وسالمة التصرفات المالية والقيود المحاسبية، والتقارير الماللإلوا ريعات الناف اً للتش ة طبق ي

ي  ور ف نقص أو القص ه ال ان أوج ق وبي ن تطبي ف ع ا، والكش ول به ة المعم وائح واألنظم وانين والل الق

ي الجه ة ف ات المالي ديوان، باإلالمخالف ة ال عة لرقاب عة ضات الخاض ات الخاض يم أداء الجه ى تقي افة إل

بة (تصادية وبكفاءة وفاعلية لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اق وان المحاس قانون دي

  . )2013، 19الليبي رقم 

  الدراسات السابقة:  2.1

الدراسة بعنوان "العوامل المؤثرة على رقابة ديوان المحاسبة في بيئة نظم ) 2007دراسة (الحايك،   -1

  المعلومات المحاسبية المحوسبة".

ات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل       المؤثرة على رقابة ديوان المحاسبة في بيئة نظم المعلوم

ث  ت المحاسبية المحوسبة من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة األردني، حي ة أجري ذه الدراس ىه  عل

وب  تخدم الحاس ي تس مدققي ديوان المحاسبة العاملين في الرقابة على الدوائر والمؤسسات الحكومية الت

د بي، وق بية  في العمل المحاس ات المحاس م المعلوم ة نظ ي بيئ ديوان ف ة ال ى أن رقاب ة إل خلصت الدراس

ة  اليب المراجع نظم، أس فات ال المحوسبة تتأثر بعوامل "اإلدراك، المعرفة، التأهيل، والتدريب"، مواص

ل  ة، التأهي وخطوات المراجعة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود تباين لتأثير عوامل اإلدراك، المعرف

ة، والت أثير " اإلدراك، المعرف اين لت ود تب دريب يعزى إلى العوامل الديموغرافية للمراجعين، وعدم وج

ل  ز عم زى لمراك دقيق" يع وات الت دقيق، خط اليب الت نظم، أس فات ال دريب"، مواص ل والت التأهي

  .المراجعين

ة ( -2 باندراس وان " )2009، الحس ة بعن دققي الدراس ل م دى تعام ات  م ا المعلوم ة تكنولوجي أنظم

ي  ات ف رية المعلوم ن وس ى أم ة عل ات للمحافظ ة المعلوم ة أنظم بمعايير المراجعة الدولية الخاصة ببيئ

  ". البنوك التجارية األردنية



تهدفت ة اس د الدراس دى تحدي ل م ي تعام ة مراجع ا أنظم ات تكنولوجي ي المعلوم وك ف ة البن ع التجاري  م

أمن العالقة ذات الدولية التدقيق معايير رية ب ات وس ا المعلوم ى وأثره اء عل و بق وك ونم ة البن  التجاري

ا العامة األهدافوتحقيق  د خلصت له ىالد ، وق ة إل راجعين أن راس داخليين الم املون ال ات يتع  بمتطلب

البنوك للمعلومات الخاصة والسرية األمن افظ ،ب ى وتح ا عل تم تغييره ن رارباس ت م ر وق ة آلخ  بدرج

ه سأب ال دور وجود مع المخاطر والتوجيه وتقييم التخطيط حيث من متوسطة ة ب ريعات لألنظم  والتش

  وسرية المعلومات. بأمن يتعلق ما في الحكومية

ة ( -3 ندراس وان " )2009، حس ة بعن ات الدراس ة المعلوم ل مكنن ي ظ بية ف ة المحاس ة المراجع عملي

  ".المحاسبية

ةهدفت هذه الدراسة إلى       ة دراس ة المراجع ات اآللي بية للمعلوم ان المحاس ا وبي اليبها إجراءاته  وأس

ن الحد أو للتقليل المناسبة الوسائل واقتراح عليها الناجمة والمخاطر ة  م د خلصت الدراس اطر، وق المخ

 جلأ من ملحة واعتبارها ضرورة الدولة مستوى على المراجعة في اآللية المعالجة إدخال إلى ضرورة

 األخطاء اكتشاف من المراجع تمكن حاسوبية برامج إعداد على العملو ،المراجعة عملية مستوى رفع

  .المراجعة عملية أثناء

ة ( -4 نطيدراس وان " )2011، الش ة بعن دقيق  الدراس ة ت وير مهن ي تط ات ف ا المعلوم دور تكنولوجي

  ". الحسابات

ى       اسهدفت هذه الدراسة إل ا دور قي ات تكنولوجي ي المعلوم وير ف ة تط ة مهن ابات مراجع ي الحس  ف

ى خاص بشكل والمعوقات والمشاكل عام بشكل الهاشمية األردنية المملكة ة إل  أن، وقد خلصت الدراس

ً إ يساهم المعلومات تكنولوجيا استخدام اكل بعض هناك أنو التدقيق عمليات في يجابيا ات المش  والمعوق

ون التدقيق عملية في المعلومات تكنولوجيا استخدام جراء دقق، وبالتالي يجب أن يك ابات م ع  الحس يتمت

  المراجعة. مهنة كفاءة ورفع زيادة إلى يؤدي مما العملية والكفاءة بالخبرة

  



ة ( -5 وبدراس وان " )2012، يعق ة بعن دقيق  الدراس ة الت ى فعالي ات عل ة للبيان ة اآللي ر المعالج أث

  ". الخارجي من وجهة نظر محافظي الحسابات والخبراء المهنيين

 خالل معرفة من وهذا المراجعة مهنة على للبيانات اآللية المعالجة تأثيرهدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

ى لكترونيإلا التشغيل بيئة انعكاسات حول المهنة أصحاب وآراء اتجاهات ة عل ة ،المراجع ذه  ومعرف ه

أثيرات ذو ،الت ي التحديات لكك ا الت دقق يواجهه ي الم ل ف ذه ظ د  ه ة، وق ى أن البيئ ة إل خلصت الدراس

 التغيرات تواكب متطورة وإجراءات أساليب استخدام تطلبت للبيانات اآللية المعالجة ظل في المراجعة

ؤهالت اكتساب المراجع وكذلك على المراجعة، في بيئة الحاصلة ارات م ي ومه تخدام ف وب اس  الحاس

رامج خالل من المراجعة عملية تنفيذ في والسرعة الدقة المراجعة لتحقيق عملية في وتوظيفها ي الب  الت

وم راءة تق ات، بق ار البيان ات واختب ة، العين ع األدل ا وجم اعد كم ي تس ذ ف ارات تنفي ة االختب  المنطقي

  والحسابية.

بة) 2012دراسة (العبيدي،  -6 بية المحوس ات المحاس م المعلوم تخدام نظ اطر اس وان "مخ  الدراسة بعن

  وأثرها على فاعلية عملية التدقيق في األردن".

ا       بة وأثره هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوس

ع  ون مجتم ان، وتك ة عم ي بورص ة ف ة المدرج على فاعلية عملية التدقيق في الشركات المساهمة العام

داخليون، الدراسة من ثالث فئات ذات صلة بموض دققون ال اليون، والم ديرون الم م (الم وع الدراسة وه

غ عدد  ة فيبل ة الدراس ا عين ارجيون)، أم اوالمدققون الخ راد) 203( أفراده ع  أف ن مجتم ارهم م م اختي ت

الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية للمخاطر البيئية الخاصة بنظم المعلومات 

ن  المحاسبية المحوسبة على فاعلية عملية التدقيق في الشركات العامة المساهمة األردنية، كما كشفت ع

بية  ات المحاس م المعلوم ات نظ ات، ومخرج غيل البيان ات، تش م المعلوم ال نظ اطر إدخ ر لمخ ود أث وج

  المحوسبة على فاعلية عملية المراجعة في الشركات المساهمة العامة األردنية.

  



ى  )2013، نيدراسة (الشبيل والموم -7 بة عل الدراسة بعنوان "أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوس

  مهام مدققي ديوان المحاسبة األردني في تعزيز المساءلة والشفافية".

دفت  ذه وه ي ه تخدمة ف بة المس بية المحوس ات المحاس م المعلوم ر نظ ى أث رف عل ى التع ة إل الدراس

ذه مؤسسات الدولة على مهام مدققي ديوان المحاسب فافية، وقامت ه ة األردني في تعزيز المساءلة والش

وزارات والمؤسسات  ي ال ة ف بة المطبق الدراسة بتسليط الضوء على نظم المعلومات المحاسبية المحوس

ى  العامة األردنية وأثرها على مهام ديوان المحاسبة, وذلك من خالل تفعيل الرقابة المالية واإلدارية عل

ك ع ر ذل ام وأث ال الع ة الم ى عين ت عل تبانة ووزع ممت اس ث ص اءلة، حي فافية والمس ز الش ى تعزي ل

أثير 208عشوائية مكونة من ( ود ت ) من مدققي ديوان المحاسبة األردني، وقد خلصت الدراسة إلى وج

لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على مهام ديوان المحاسبة، و في 

ز تعزيز المساءلة و رورة تعزي ا ض يات أبرزه ن التوص ة م الشفافية فيها، وانتهت الدراسة إلى مجموع

وان  ام دي ز مه ة، وتعزي ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس ات المحاس م المعلوم استخدام نظ

بعض  ة ب ات الميداني ب المراقب المحاسبة لما لها من دور في المساءلة والشفافية، واالهتمام بتعزيز مكات

  لة الشهادات المهنية.حم

ؤثرة  الدراسة بعنوان " )2013، الفاخريدراسة ( -8 ل الم ة العوام تقييم أساليب العمل الرقابي ودراس

  ". في تطويرها بديوان المحاسبة الليبي

 خالل من وذلك ،وتقييمه ليبيا في المحاسبةيوان لد الرقابي العمل أساليب هدفت هذه الدراسة إلى تحليل

اليبه، تطوير في المؤثرة والمتغيرات الرقابي للعمل الالزمة المتطلبات دراسة ة أس ي والمتمثل وفر :ف  ت

ايير اعتماد للديوان، االستقالل ة مع ة، الرقاب وفر الدولي دريب ت اب الت رة واكتس املين الخب ديوان، للع  بال

 الضعف مظاهر بعض دوجو، وقد خلصت هذه الدراسة إلى العمل أداء في الحديثة التكنولوجيا استخدام

ديوان والوظيفي واإلداري المالي االستقالل كفاية عدم إلى باإلضافةوان الدي أداء في املين لل ه، والع  في

ي الدولية الرقابة معايير يعتمد لم الديوان أن الدراسة أثبتت كما دها الت زة تعتم ا األجه ة العلي ي للرقاب  ف



ل الالزمة التدريبية بالدورات االهتمام في قصوره عن الفض العالم، دول املين لتأهي ديوان، الع م بال  ول

  .الحديثة التكنولوجيا ئلوسا يستخدم

ل،  -9 ة (جبري ي أداء ) 2015دراس بة ف بية المحوس ات المحاس م المعلوم ر نظ وان "أث ة بعن الدراس

  المراجعة الداخلية".

ب بية المحوس ات المحاس م المعلوم ر نظ د أث ة تحدي ذه الدراس تهدفت ه ة اس ة الداخلي ي أداء المراجع ة ف

اكل  ى المش ب عل ن التغل داخلي م ع ال ين المراج ى تمك ة إل بمصرف السودان المركزي، وهدفت الدراس

ة  ة المراجع ام عملي ذ مه م تنفي ن ث ة، وم دي للمراجع ار التقلي ل اإلط ي ظ ا ف ب عليه عب التغل ي يص الت

ى عدة الداخلية بكفاءة وفعالية في ظل بيئة نظم المعلومات المحاس بية اإللكترونية، وتوصلت الدراسة إل

اءة  ع كف ة، رف ة اإللكتروني رامج المراجع ى ب ا عل ة باعتماده ات المراجع نتائج أهمها: زيادة نجاح عملي

ة ة اإللكتروني ي للمراجع نظم األداء المهن ن ال ر م بة أكث ات  المحوس ة البيان ة، دق بية التقليدي المحاس

  بالنظم التقليدية. اإللكترونية مقارنة والمعلومات باستخدام نظم المراجعة

ام،  -10 ة (إله ات  )2015دراس ا المعلوم تخدام تكنولوجي أثير اس وان "ت ة بعن دقيق الدراس ى الت عل

  قتصادية".الالمحاسبي بالمؤسسة ا

كالي لمعالجة الدراسة هذه هدفت      اة إش دى م أثير م تخدام ت ا اس ات تكنولوجي ى المعلوم ة عل  المراجع

ا ألن االقتصادية؟ بالمؤسسة ات تكنولوجي بحت المعلوم تخدم أص ي تس ل ف ات ك ل المؤسس ا  بك مكوناته

ات تكنولوجيا أن إلى الدراسة خلصت وقد، األداء في ودقة سرعة من تحققه لما وهذا اعدت المعلوم  س

ة بسرعة األعمال هذه تنفيذ من إمكانيات االستفادةفي  المراجع ر وبدق ا ،أكب ا كم هلت أنه ا س  تكنولوجي

 أن البد لكن اليدوي، األداء تكلفة من أقل وبتكلفة العمليات من صحة التحقق عملية راجعللم المعلومات

ون دى تك عالم ل ة راج ارات متخصص اءة مه ة وكف ن عالي ابها يمك ن اكتس الل م ة خ ة المعرف  العلمي

  .هذه التكنولوجيا مع التعامل من للتمكن التدريبية والدورات

  



ة ( -11 هدراس وان " )2015، ط ة بعن نظم  الدراس ل ال ي ظ ة ف ة الخارجي ذ المراجع يط وتنفي تخط

  ". المحاسبية اإللكترونية

 المحاسبية النظم ظل في راجعةالم عملية وتنفيذ تخطيط كيفية على التعرف إلىالدراسة  هذه هدفت     

ة، ع اإللكتروني ي والتحديات الواق ه الت ة تواج ي المهن ل ف تخدام ظ نظم اس بية ال ةإلا المحاس ، لكتروني

ة وخلصت ى الدراس اءة  إل ة بكف ة المراجع ذ عملي ل تنفي ن أج ه م رورةأن د ض ة تحدي ي الدق نظم ف  ال

بية ة، المحاس رورة اإللكتروني ل ض ي التأهي ي العلم عللم والعمل ي راج ال ف نظم مج بية ال  المحاس

  لكترونية.إلا المحاسبية النظم ظل في الميداني العمل بمعايير راجعالم زامالت ضرورة اإللكترونية،

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

ة       تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الحصول على نتائج إيجابية بالنسبة لعملية المراجع

أث ابقة ت ات الس م الدراس تهدفت معظ ث اس بة، حي بية المحوس نظم المحاس تخدام ال ى اس اد عل ير باالعتم

ة  ع الدراس ذه الدراسات م ف ه ام، وتختل كل ع ة بش ة المراجع استخدام تكنولوجيا المعلومات على عملي

ة  ى فعالي بة عل بية المحوس نظم المحاس ر ال الحالية في األهداف حيث لم تهتم الدراسات السابقة بإبراز أث

ا ة المتطلب ى دراس افة إل ب باإلض وان أداء مراجعي ديوان المحاسبة من كافة الجوان ة ألداء دي ت الالزم

ي  ى الصعوبات الت رف عل بة والتع بية المحوس ات المحاس المحاسبة لمهامه باالعتماد على نظم المعلوم

ى  ة إل ة الحالي عى الدراس ا تس ذا م نظم، وه ذه ال ى ه اد عل تحد من قدرة الديوان على أداء مهامه باالعتم

ذه الدراس ل ه ة لمث ة تحقيقه، ونالحظ افتقار البيئة المحلي ام الدول دم اهتم ى ع را عل ي مؤش ا يعط ات مم

ر  ي تعتب ة الت ذه الدراس أتي ه ذلك ت الليبية بمهنة المراجعة، واالبتعاد عن مواكبة التطور التكنولوجي، ل

من أولى الدراسات في البيئة المحلية (حسب علم الباحث)، بهدف معرفة أثر النظم المحاسبية المحوسبة 

  ن المحاسبة الليبي. على فعالية أداء مراجعي ديوا

  

  

  



  مشكلة الدراسة:  3.1

ة  ل التكلف ى تقلي ؤدي إل ات ت ا المعلوم ى أن أدوات تكنولوجي ابقة إل ات الس ض الدراس ارت بع أش

ودة العم ين ج ابي، وتحس ب الرق دم الجان ور والوقت والجهد للقيام بالعمل الذي يخ ن األم ا م ل، وغيره

  ).2013المومني، الشبيل،المحاسبة بشكل عام (يجابيا على أداء ديوان إالتي تنعكس 

ل إوحيث  الل تأهي ن خ ا، م ال التكنولوجي ن ديوان المحاسبة الليبي يسعى إلى مواكبة التطورات في مج

عة  ات الخاض ي المؤسس تخدمة ف ات المس ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة باس ة المراجع ى إمكاني مراجعيه إل

ر، اللرقابة الديوان، بما يتالءم مع خطته ا ل يس ات بك ى المعلوم ول إل ستراتيجية، وتسهيل عملية الوص

ابالت  الل المق ن خ ة (م ات الدول ب مؤسس ي أغل بية ف ات المحاس م المعلوم بة نظ د حوس ة بع وخاص

راته،  رع مص ي ف ى 2016الشخصية مع مراجعي ومدير ديوان المحاسبة الليب اج إل ذي يحت ر ال )، األم

المحوسبة على أداء مراجعي ديوان المحاسبة الليبي للقيام بدورهم  دراسة أثر نظم المعلومات المحاسبية

ذه المؤسسات  طة ه ة أنش تم مراجع ا وي ة أعماله ات الحكومي ارس المؤسس بشكل أكثر فعالية، بحيث تم

ة  ا بالموازن درت له ي ق ة الت ات المالي ا للمخصص ا ووفق ول به ة المعم وائح واألنظم وانين والل ا للق وفق

د ك للح ة، وذل الي  العام اد الم ن الفس د م ذلك للح ام وك اء أداء المه دث أثن ي تح اوزات الت ن التج م

  ).2013المومني، الشبيل،(

  اآلتي:الرئيس عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل 

وان  ة دي عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس بة ف بية المحوس ة المحاس تخدام األنظم ر اس ا أث م

  أداء مراجعي ديوان المحاسبة ؟المحاسبة الليبي على فعالية 

  عن التساؤل الرئيس من اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:ويمكن اإلجابة 

هل يساهم استخدام النظم المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان في  -1

  إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان ؟

م  -2 ى نظ اد عل امهم باالعتم ة ألداء مه ات الالزم بة المتطلب ديوان المحاس هل تتوافر لدى المراجعين ب

  المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان ؟



ة الخاض -3 ي مؤسسات الدول بة ف بية المحوس ة المحاس تخدام األنظم عة هل توجد صعوبات متعلقة باس

  لرقابة الديوان تؤثر على أداء المراجعين بالديوان ؟

  أهمية الدراسة:  4.1

ي مؤسسات تكمن أهمية الدراسة في        تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ل دور ال ة تفعي أهمي

الل  الدولة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة على فعالية أداء المراجعين بديوان المحاسبة، وذلك ن خ م

وان ف ى أداء دي ا عل نعكس إيجاب ا ي بة مم ول المناس راح الحل ات، واقت ديات والمعوق ع والتح ص الواق ح

  المحاسبة بشكل عام.

  أهداف الدراسة:  5.1

  :اآلتيتحقيق إلى الدراسة  تهدف

وان  -1 إبراز أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة دي

  على فعالية أداء مراجعي الديوان. المحاسبة

ة ألداء د -2 ات الالزم يح المتطلب ه باالتوض ي لمهام بة الليب وان المحاس ات ي م المعلوم ى نظ اد عل عتم

  المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته.

ى أداءالتعرف على الصعوبات التي تحد من قدرة ديوان الم -3 ه باال حاسبة الليبي عل ى مهام اد عل عتم

  نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته. 

  فرضيات الدراسة:  6.1

ة  يساهم استخدام النظم المحاسبية المحوسبة: ال  الفرضية األولى - عة لرقاب في مؤسسات الدولة الخاض

  .الديوان في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان

ة - ية الثاني دى  الفرض وفر ل ي: ال تت ي الم مراجع بة الليب وان المحاس امهم دي ة ألداء مه ات الالزم تطلب

اباال ي مؤسس تخدمة ف بة المس ة عتماد على نظم المعلومات المحاسبية المحوس عة لرقاب ة الخاض ت الدول

  الديوان.



ة : ال توجد صعوبات  الفرضية الثالثة - متعلقة باستخدام النظم المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدول

   الخاضعة لرقابة الديوان تؤثر على أداء المراجعين بالديوان.

  منهجية الدراسة:  7.1

وع  تم مني الذي على استخدام المنهج الوصف الدراسة اعتمدت ة لموض ات النظري رح المعطي ه ش خالل

عتماد على البيانات الثانوية بالدراسات السابقة والكتب ظري للدراسة باالالدراسة، وسيتم بناء الجزء الن

ارير م اال والمجالت العلمية والمنشورات والتق ا ت ة، كم وع الدراس ة بموض اتالمتعلق ى البيان اد عل  عتم

ام توزعحيث ب ةاألولية من خالل تصميم استبان اء األقس دراء اإلدارات ورؤس  على كل المراجعين وم

أثر استخدام األنظمة المحاسبية المحوسبة في مؤسسات  لتحديدالعاملين بالديوان لجمع البيانات الالزمة 

  .الدولة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الليبي على فعالية أداء مراجعي ديوان المحاسبة

  حدود الدراسة:  8.1

عة  اقتصرت الدراسة على تحديد       ات الخاض ي المؤسس تخدمة ف بة المس أثر النظم المحاسبية المحوس

وان احدود  اقتصرت كمالمراجعة ديوان المحاسبة على فعالية أداء المراجعين بالديوان،  لدراسة على دي

الي  المحاسبة الليبي بطرابلس والمنطقة الوسطى فقط  نظرا للظروف األمنية التي تمر ة، وبالت ا الدول به

رت راته  اقتص ة مص ن مدين ل م روع بك رابلس، والف ة ط اإلدارة العام بة ب وان المحاس ى دي ة عل الدراس

  ومدينة زليتن ومدينة الخمس. 

  مجتمع وعينة الدراسة :  9.1

ديوان  رع ال ن ف تكون مجتمع الدراسة من ديوان المحاسبة الليبي (اإلدارة العامة بمدينة طرابلس وكل م

ى عينة الدراسة  واشتملتبمدينة مصراته وفرع الديوان بمدينة زليتن وفرع الديوان بمدينة الخمس،  عل

  الدراسة.   ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام العاملين بمجتمعالماليين كل من المراجعين 

  

  



  تقسيمات الدراسة:  10.1

  فصول على النحو التالي : ثالثةالدراسة إلى  قسمت

  / اإلطار العام للدراسة. الفصل األول -

ة  مل المقدم ابقة وويش ات الس ةوالدراس كلة الدراس ة و مش داف الدراس ة وأه ة الدراس يات  وأهمي فرض

  .الدراسة تقسيماتو وعينة الدراسةمجتمع وحدود الدراسة ومنهجية الدراسة والدراسة 

  / اإلطار النظري للدراسة.الفصل الثاني -

  .(اإلطار العملي للدراسة) / الخريطة واإلجراءاتالفصل الثالث -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   المحوسبة المحاسبية النظم 1.2

    مقدمة  1.1.2

ات ونظم التكنولوجيا مجال وفي بصورة عامة العالم في األعمال مجال في كافة التطورات إن  المعلوم

ن كمعلومات وتهيئتها معالجتها ينبغي بكميات هائلة بيانات من تنتجه وما ،خاص بشكل ق أن يمك  تتحق

ادة  إلى األعمال بيئة في والتغيرات العولمة ظهور أدى وقد والفائدة لمستخدميها، الجودة معايير فيها إع

ر ي النظ ات ف بية، المعالج ك المحاس ة وذل ود نتيج يب لوج ل الحواس ي تعم ى الت غيل  عل ت تش االنترن

ر المالية من المعلومات جعل الذي األمر االنتشار، واسعة الحوسبة وعمليات دا، أكث ام وأوجب تعقي  قي

رفتهم بزيادة هذه التطورات ومواكبة التكيف بضرورة المحاسبين ي مع ال ف وب، مج أقلم الحاس ع للت  م

ى المعلومات تكنولوجيا بيئة تأثير االعتبار بعين واألخذ مستمر،بشكل  المتغيرة األعمال بيئة ة عل  مهن

  والمراجعة.  المحاسبة

ل، ة (جبري دت دراس د أك ورات2015وق ة ) التط ا الحاس الهائل ي تكنولوجي ذه وبف ه ه ا أحدثت ، وم

بية،  ات المحاس م المعلوم ة نظ ي بيئ ة ف رات جوهري ن تغيي ا م ثالتكنولوجي ا  حي ذه التكنولوجي دم ه تق

بية،  ات المحاس ات والمعلوم زين البيان ى تخ درة عل ن ق ة، م ة بالغ زات ذات أهمي ة وممي ات هائل إمكاني

بكات  ي الش ور ف ى التط افة إل ة، باإلض ة عالي ة ودق رعة فائق بية بس ات المحاس غيل البيان وقدرة على تش

ة،  ة والخارجي هالداخلي ة  وأن بكات الداخلي الل الش ن خ ن م روع يمك ام وإدارات وف ع أقس ط جمي رب

وردين  الء وم ن عم ة م األطراف الخارجي ة ب ط المؤسس ة رب بكات الخارجي الل الش ن خ ة، وم المؤسس

ة ( بكة العنكبوتي ك و)، Internetوحكومة وغيرهم من األطراف، ومن أهم األمثلة على ذلك الش ل ذل ك

تخدام الحاسساع ار اس رعة انتش ات الم وبد على س م المعلوم ي نظ ات ف م المعلوم ا أن نظ بية، كم حاس

المحاسبية المحوسبة فرضت واقعا جديدا على مهنة المراجعة نتيجة اعتماد أنشطة ومعامالت المؤسسة 

ع هذا مع التأقلم على قادرين يكونا أن والمراجع المحاسب فعلى لذلكعلى الحاسب اإللكتروني،   الوض

د اء الجدي وق للبق ي والتف رنا ف الي عص ذلك .الح ةة مؤسسإن أي ف ول ن مطالب ا م ايرة جهته ذه بمس  ه



 تحتية بنية بتوفر إال يتأتى ال وهذا الحديث، العصر تحديات معها لكسب والتأقلم التكنولوجية التطورات

  الحاصلة. التطورات باستيعاب تسمح قوية

د بح لق ل أص ي العم ت ف الي الوق د الح كل يعتم ر بش اليب ىعل كبي ة األس ورة العلمي ات المتط  والنظري

ات و نظم خالل من يسير العمل فإن لذلك ، الحديثة حة، سياس ن واض ام ويمك ف النظ كل تعري ام بش  ع

ع تتكامل التي األجزاء أو العناصر من مجموعة هو " بأنه ها م ا بعض ات وتحكمه ات عالق ة وآلي  معين

  .)14ص، 2009(الداية، "معين هدف تحقيق بقصد محدد نطاق وفي

رف ام ويع ا النظ وم طبق نظم لمفه ه ال ة  :بأن ن "مجموع زاء م ي األج رتبط الت هاب ت ع بعض ة وم  البيئ

  .)3،ص2012" (يعقوب،، وهذه األجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل تحقيق أهداف النظامالمحيطة

 : )15،ص2009(الداية، عن عبارةويمكننا القول بأن النظام 

 .المكونات و األجزاء من عديد ىعل النظام يحتوي أن يجب حيثبعناصر:  مجموعة -1

 .بالتوافق تتسم النظام أجزاء كل بين منطقية عالقات هناك تكون أن يجب متكاملة: حيث عناصر -2

تم ،معين هدف لتحقيقبعضها  هذه العناصر تخدم أن -3 ميم حيث ي ام تص ق النظ ذا ال لتحقي  أو هدفه

ن الهدف لتحقيق تعمل العناصر فكافة أهداف، لتحقيق عدة ام م دال النظ ن ب ق أن م ل لتحقي داف تعم  أه

ام بين عناصر العالقة تتسم أن ويجب، فيها عنصر بكل خاصة منفصلة ل، النظ ك بالتكام يلة وبتل  الوس

دخالت النظام يحول ات ىإل الم بط مخرج ه وتض تحكم إلي ي  ال كف ام ذل هو النظ ى عمليات تم حت ة  ت عملي

  المناسب. بالشكل التحول

ن أن  عليه يمك ول ب ة األالق ه تداء فعالي ل ب ذي تعم ام ال ة بالنظ ة المحيط روف البيئ ر بظ كل كبي أثر بش ت

د المؤسسة ، وحتى تتمكن األجزاء المكونة للنظام من العمل كوحدة واحدة لتحقيق األهداف المطلوبة الب

  أن يتم اختيار البيئة المناسبة لنشاط المؤسسة.

   مكونات النظام:  2.1.2

  :)44،ص2004(غنيم، التالية األمور فيه تتوافر أن البد نظام أي فإن، لنظاما تعريفات تعددت مهما

  .واألهداف والحدود، العمل، آليات، والعالقاتو العناصر،: الخمس المكونات -أ



  .النظام بيئة يسمى الحدود هذه خارج هو ما وكل حدوده ضمن تقع النظام عناصر جميع  -ب 

 .فيها يعيش التي البيئة عن تميزه معينة حدود وله خاص كيان نظام لكل -ج 

 .به ويتأثر النظام هذا على يؤثر ما كل هي النظام بيئة  -د 

  وتقوم بوظائفه من خالل هذا الترابط والتكامل. عناصر النظام مترابطة ومتكاملة  -ه 

نتائج  أي أن النظام يتكون من مجموعة من العناصر التي يتم معالجتها في ظروف معينة للحصول على

 معينة.

  م المعلومات:نظ  3.1.2

ر ات  يعتب ام المعلوم اسنظ در األس زود المص ذي ي اذ اإلدارة بالمعلوم ال ة اتخ بة لعملي ات المناس

ات اتالقرار ى إعطاء معلوم ات عل م المعلوم ، والتي يعتمد عليها التخاذ تلك القرارات، فمدى قدرة نظ

ة  رارات إداري ى ق ول عل ى الحص ةسليمة وصحيحة، يؤدي إل ر دق اراً أكث ات إط م المعلوم كل نظ  ، فتش

امالً  وفير  ش ات، وت ة البيان زين ومعالج ى تخ ادرة عل ة الق ر المتنوع ات والعناص درات والمكون للق

بحت  فعاالً  معلومات المالئمة والمفيدة لمستخدميها، مما يكسبها دوراً ال ي أص في عملية خلق المعرفة الت

بيل، ومني، إحدى وسائل القوة (الش رف )335ص ،2013الم ات ، فيع ام المعلوم هنظ ن  بأن ة م مجموع

ها  ع بعض ة م ات المترابط وارد والمكون بعض الم ى ال ول عل ل الحص ن أج ك م تظم، وذل كل من بش

ة،  التيلمعلومات ا ى معالج ول عل مح بالحص كل وتس تخدمين بالش ى المس ات إل ال البيان زين، وإيص تخ

دي، يهم (العبي ة إل ائف الموكل ي أداء الوظ اعدتهم ف ل مس ن أج ب م ت المناس ي الوق م وف  ،2012المالئ

  .)15ص

رفكذلك  ن ع ارة ع ه عب ات بأن ام المعلوم ة ذات " نظ ة والمكون زاء المركب ن األج ة م ة مجموع العالق

ع،  ال جم ي وبأعم رارات ف اذ الق ناعة واتخ ال ص دعم أعم ات ل ع المعلوم زن، وتوزي ة، وخ معالج

  ).26،ص2015(الهام، "المؤسسة

رية الموارد البشرية استغالل خالله من يتم إطار" بأنه المعلومات نظام عرفكما  ر البش ل وغي  لتحوي

دخالت اتال م ى بيان ات إل ق مخرج داف لتحقي ة، أه ا  المؤسس رفكم ه يع ة بأن ن مجموع املين م  الع



 إلى وإيصالها مفيدة، معلومات إلى لتحويلهاومعالجتها  البيانات بتجميع تقوم التي والموارد واإلجراءات

تخدمين ي المس ت ف ن المناسب، الوق ل م اعدتهم أج ي مس ائف ف ندة أداء الوظ يهم المس ن  ،إل ا يمك وكم

ن ومترابطة متجانسة مجموعة يتضمن الذي النظام ذلك "تعريفه ال م وارد األعم ي  والعناصر والم الت

رارات لمتخذي معلومات مفيدة وتوصيل إنتاج بغرض البيانات ورقابة وإدارة وتشغيل بتجميع تقوم  الق

ن وط  م وات وخط ن قن بكة م الل ش الخ وب،االتص رى )4ص ،2012" (يعق ة أخ ن ناحي ت ، وم عرف

ة ( ات األمريكي م المعلوم ة نظ ه: AISAجمعي ات بأن ام المعلوم يم ") نظ ع وتنظ وم بجم ي يق ام آل نظ

ي  طة الت ة واألنش وإيصال وعرض المعلومات الستعمالها من قبل األفراد في مجاالت التخطيط والرقاب

  ).18،ص2012(دهمان، "االقتصاديةتمارسها الوحدة 

ن  ة م ال المؤسس وير أعم ي تط ا ف ب دورا هام ات تلع م المعلوم ح أن نظ بق يتض ا س ل ومم الل تفعي خ

اهم  اميكي يس لوب دين عمليات الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات، بشكل يتناسب مع واقع النشاط وبأس

  في تطوير أداء المؤسسة. 

  م المعلومات:مكونات نظ  -أوال

  :) 15-14صص  ،2012(المطيري، اآلتي يتكون نظام المعلومات من

ق  تشكل مدخالتحيث  المدخالت: -أ ن طري تم ع ي ت النظام نقطة البدء في عملية التفاعل في النظام الت

عملية التجميع، التي تشمل تسجيل، وتصنيف، وترميز الظواهر أو األشياء كما هي موجودة على حالها 

ن  العناصر ذههولفترات زمنية معينة،  تمدة م ون مس ام، وتك ي النظ ؤثر ف ة وت ة المعالج تدخل في عملي

ا،البيئة التي تو يء  جد فيه ات أو أي ش ال، معلوم ة، رأس م ة، عمال واد أولي كل م ي ش ة ف ون ممثل وتك

  .إذا استوجب األمر يحصل عليه النظام من البيئة المحيطة أو من نظم أخرى

دخالت تمثل التحويالت التي تطرأووهي الجانب الفني من النظام  المعالجة: -ب ى لل على الم ول إل وص

ة ب مخرجات، حيث يحدث تفاعل ن ناحي ه م ين مدخالت ا وب ة وبينه ن ناحي ة م ين عناصر النظام المختلف

ابية  ات الحس ع العملي ه) وجمي تحكم ب تم ال ذي ي دد (وال ل المح ن التفاع ة م ة حال ل المعالج رى، وتمث أخ

  والمنطقية التي تجري على المدخالت لتحويلها إلى مخرجات.



ام،  إليه كل ما يحتاج وتمثل المخرجات: -ج ل النظ متخذ القرار من نتائج عملية المعالجة التي تمت داخ

ل المخرجات  ة، وتمث ات المعالج ى عملي ي خضعت إل دخالت الت ن الم وهي التي يتم الحصول عليها م

ون التي قوالناتج النهائي لتفاعل مكونات النظام الذي يذهب إلى البيئة المحيطة، أو إلى نظم أخرى  د تك

  معلومات تستخدم في اتخاذ القرارات أو كبيانات لنظام معلومات آخر.سيطا أومنتجا نهائيا أو و

ية: -د ة العكس ي و التغذي ائجه يم النت ى تقي ل عل ث  ،تعم ون بحي ام لتك ات النظ بط عملي ى ض دف إل ته

ط  ليم للخط ير الس ن الس د م ة للتأك واع الرقابي م األن د أه د أح ي تع داف، وه ة لأله ات موافق المخرج

  تأكد من عدم وجود خرق أو تجاوز لإلجراءات والسياسات.الموضوعة، وال

ل كوحدة  ي تعم ة والت ة والمتكامل ر المترابط ن العناص ة م ن مجموع ون م ام يتك ويمكن القول بأن النظ

ن  ة م ايير معين ك حسب مع ة المدخالت وذل وم بمعالج ا ويق ل فيه واحدة، وله عالقة مع البيئة التي يعم

  طلوبة.أجل الحصول على المخرجات الم

  م المعلومات:خصائص نظ  -ثانيا

    ) :31،ص2015(إلهام، يمكن حصر خصائص نظام المعلومات في النقاط التالية

ة  -أ ي مرحل ية وه ل أساس الث مراح اك ث ات وهن ى مخرج دخالت إل ل الم نظام المعلومات يقوم بتحوي

  اإلدخال، مرحلة المعالجة، مرحلة اإلخراج.

االت يمكن تمثيل نظام المعلومات -ب بكة اتص دفق  ،بش مح بت ا يس دة كم اط عدي ات لنق دم معلوم ه يق ألن

  المؤسسة. أجزاءالمعلومات لكافة 

وارد بشرية  -ج تخدام م ات باس ى والتشغيل والمعالجة للبيان ول عل ل الحص ن أج ات م دات وبرمجي مع

  المعلومات.

   .عملية اتخاذ القرارالتزويد بالمعلومات المساعدة للعمل اليومي والروتيني والمساعدة على  -د

ع 2009بينما أوضحت دراسة (الداية، ام م ) بأن خصائص نظام المعلومات السليم تتمثل في توافق النظ

ا  ال فيم البيئة المحيطة به وتسلسل النظم الفرعية للنظام األساس التي يجب أن يكون هنالك خطوط اتص



ت  بينها، وكذلك قدرة النظام على التعديل وفقا لظروف البيئة المحيطة للنظام وتقديم المعلومات في الوق

  المناسب باإلضافة إلى التوجيه المناسب للمعلومات.

   :ةالمحاسبي المعلومات منظ  4.1.2

اذ  ي اتخ اعد ف ي تس بة الت ات المناس د اإلدارة بالمعلوم ى تزوي بية عل ات المحاس م المعلوم ل نظ تعم

بي  ات المحاس ام المعلوم ف نظ ن تعري رارات، ويمك هالق ك" بأن زء ذل ي الج م األساس ن والمه ام م  نظ

ات ة اإلداري المعلوم ي المؤسس ذيو ف وم ال ر يق ات بحص ة البيان ا المالي ن وتجميعه ادر م ارج  مص خ

ا ة وداخله م ،المؤسس وم ث غيل يق ذه بتش ات ه ا البيان ى وتحويله ات إل دة معلوم ذه مفي تخدمي ه  لمس

ارج داخل المعلومات ة وخ نطي(ا "المؤسس ات )102،ص2013،لش ام المعلوم ف نظ ن تعري ا يمك ، كم

 المعلومات وتبويب ومعالجة  وتحليل بجمع وتوصيل يختص إداري تنظيم مكونات أحد" أنهب المحاسبي

رارات التخاذ المالئمة المالية ى الق رف إل ات األط ة كالجه ة الخارجي دائنين الحكومي تثمرين وال  والمس

ات أحد" بأنه المحاسبية المعلومات مانظ، وعرف )28ص ،2007(الزعانين، "المؤسسة وإدارة  مكون

ل، ومعالجة، بجمع، وتبويب، يختص إداري تنظيم يل وتحلي ات وتوص ة المعلوم ة المالي اذ والكمي  التخ

  ).11ص ،2009، وآخرون والخارجية" (الرفاعي األطراف الداخلية إلى القرارات

أن نظ ول ب ن الق وفر وبناء على التعريفات السابقة يمك ي ت و األداة الت ر ه بي يعتب ات المحاس ام المعلوم

ارج  رى خ تفيدة األخ راف المس ذلك األط ة وك ام بالمؤسس ع اإلدارات واألقس المعلومات والبيانات لجمي

  المؤسسة.

  :ةم المعلومات المحاسبيمكونات نظ 1.4.1.2

ام أي عن كثيرا مكوناته تختلف ال المحاسبي المعلومات نظام ات نظ و ،معلوم ام فه ادي نظ وس م  ملم

ب ة يتطل ن مجموع وارد م ات الم زاء والمكون ة واألج ل المادي غيل، مث ات وقاعدة وحدة التش  البيان

ال ووحدة واإلجراءات راج اإلدخ ات واإلخ ات للبيان افة  والمعلوم رىباإلض وارد األخ ى بعض الم . إل

    ) :31-30ص ، 2007(الزعانين، ويمكن توضيح مكونات النظام المحاسبي من خالل ما يلي



 مفيدة معلومات إلى األولية البيانات تحويل خاللها من يتم التي المادية الوسيلة تمثلو المعالجة وحدة -أ

ة  تخدامقابل اذ لالس رار واتخ ك الق ن وذل الل م جيل خ دوي التس ي الي دفاتر ف بية ال الل  أو المحاس ن خ م

  .بوالحاس

راص على سواء السابق في تخزينها تم التي البيانات كل وتتضمن البيانات قاعدة -ب  اسطوانات أو أق

 .محاسبية سجالت أو ممغنطة

ة خطوات متابعة تشملو اإلجراءات -ج ات معالج ل البيان ام داخ ات نظ بي، المعلوم ك المحاس ن وذل  م

 .يدويا أو بوالحاس سواء كان عبر إنجازها خالل

دات -د ال وح ات إدخ ا  البيان منوإخراجه ائل وتتض تخدمة الوس ي المس زين ف ات تخ ات البيان  والمعلوم

  ب.والحاس عبر أو يدويًا التخزين عمليات تمت سواء ،واسترجاعها

ع  ي تتفاعل م ر الت ن العناص ة م ن مجموع ارة ع ه عب بي بأن ام المحاس عليه يمكن وصف مكونات النظ

ع البيان ى تجمي ر عل ذه العناص ل ه ا بعضها لتحقيق الهدف الذي صممت من أجله حيث تعم ات وإدارته

راف  ف األط ن مختل تخدمين م ومن ثم معالجتها وبالتالي الحصول على المعلومات وتوصيلها إلى المس

  سواء الداخلية أو الخارجية.

  ةأهداف نظم المعلومات المحاسبي 2.4.1.2

رارات  ذه إن إعطاء متخذي الق اذ ه ي التخ ه ال يكف ر أن م غي ر مه ابقة أم راراتهم الس ائج ق ن نت رة ع فك

ع  ي جمي القرارات في المستقبل، وعلى نظام المعلومات المحاسبية أن يقوم بمساعدة متخذي القرارات ف

يش،  ه (أبوحش )، وال 20، ص2010مراحل اتخاذ القرار بعد أن تقوم الجهات المعنية بتحديد الهدف من

لى تحقيق هدف يمكن توقع قيام المنظمات بتصميم وتطبيق النظام المحاسبي دون أن ترغب من ورائه إ

رئيس الغرض إن)، و30، ص 2016ما، وبطبيعة الحال ال يوجد نظام دون هدف (كبالن وآخرون،  ال

ات معلومات نظام ألي ات وبيان وفر معلوم ه ي ي كون ن ف بية يكم ف محاس تخدمين لمختل داخليين  المس ال

وقعين، الخارجيين أووالمالك  كاإلدارة تثمرين المت الموردين والمس ا  ك دافأ توجدكم ة ه ن فرعي  يمك

  : )11-10ص ،2012 (يعقوب، أعاله وهي المشار إليه الرئيس الغرض نجازإ لمساعدة تحديدها



ات تسمى التي واألحداث األنشطة من بعدد ايومي  تقوم مؤسسة أي من الطبيعي أن -أ ات، والعملي  عملي

رار طرفين نتيجة بين المتبادلة المالية العمليات هي المحاسبية بالعمليات ويقصد المحاسبية، ل أو ق  عم

 .إداري معين

ات مع بالتناسب يتخذ نأ يجب القرار عادة اتخاذ لعملية معلومات توفير -ب ة عملي ة  المؤسس التخطيطي

ذا وأن والرقابية، ادةً  الهدف ه ا ع ق م ه يطل ة علي ات بمعالج ث ، المعلوم رإحي ات اً ن كثي ن المؤسس  م

بي نظام تستخدم ا المحاس ة معلوماته ة لمهم ات معالج ة، المعلوم راء الحيوي روري،  وإج يط الض التخط

 .حتى يتسنى لإلدارة اتخاذ القرارات المناسبة

 الالزمة المعلومات بتوفير االلتزامات إنجاز أهمية حيث تتركز :باإلدارة المتعلقة االلتزامات نجازإ -ج

افةعن المؤسسة إلى المستخدمين الخارجيين  ين  إض ة والمحلل ان التنظيمي دائنين واللج الكين وال ى الم إل

   .الماليين وحتى الجمهور العام

ة،  ل المؤسس ات داخ از العملي ة إلنج ات الالزم وفير المعلوم ى ت ل عل ات يعم ام المعلوم الي فنظ وبالت

يم أداء  ى تقي ل عل ى العم افة إل رارات، باإلض اذ الق ة اتخ دعم عملي ة ل اإلدارة وتوفير المعلومات الالزم

  والرقابة على الوظائف واإلدارات بالمؤسسة. 

  القرارات: اتخاذ عملية في ةالمحاسبي المعلومات منظ دور  3.4.1.2

ذلك ،اإلدارية بالقرارات الصلة ذات الحقائق الكتشاف وسائل اتالمؤسس في المعلومات أنظمة تعتبر  ل

 بمالحظة البيانات جامع ويقوم ،البيانات وحفظ بتجميع تقوم أنظمة للمعلومات إلى الماسة الحاجة تظهر

ذي إلىعنها  إشارات وإرسال المؤسسة، في األحداث رارات متخ ذين الق ون ال دورهم يقوم يرها ب  بتفس

 فإن فعاال، االتصال كان العمل، فإذا بيئة في يشاهدونه وما السابق التعرف عليها، المعلومات ضوء في

 متخذي في األثر نفس حدثتُ  تعطي مردودا ايجابيا، بحيث سوف البياناتجامع  يرسلها التي اإلشارات

ة فيو ،بأنفسهم األحداث اشاهدو لو كما القرارات ري( دراس ديكي ،اليجي ت) ،وجي ل وناي ري تحلي  نظ

ل ويقوم المؤسسة، في القرارات اتخاذ وعملية المحاسبية بين البيانات العالقة عن ذكور التحلي  ىعل الم

 :  )39-38ص ،2009 (الداية، هي ةرئيس عوامل بثالثة القرارات اتخاذ عمليةتمييز 



 . القرارات مدخالت - أ 

 . القرارات مخرجات - ب

 .القرارات اتخاذ نماذج - ج

دخالت رار فم ارة الق ن عب ل ع ي العوام تند الت ا يس ذ إليه رار متخ دد الق اذه بص رار اتخ  ،اإلداري الق

رارات نماذج ، أماالمؤسسة مدير باتخاذه يقوم الذي القرار عن عبارة القرار ومخرجات ي اتخاذ الق  فه

   .مدخالتال من ومجموعة القرار بين تربط التي العالقة تمثل

ي المساهمة على قادًرا المحاسبي المعلومات نظام يكون وحتى ل ف ر ح كالت كثي ن المش رارات م  والق

ام التي المعلومات مستخدمي وباقي المؤسسة إدارة تواجه التي المالية بي، يوفرها النظ ه المحاس ن  فإن م

يم الضروري ام تقي ات نظ ق المعلوم ن المطب ت م د آلخر، وق ن والتأك ى م ه عل ايرة قدرت اط مس  نش

 وكذلك المعاصرة بيئة األعمال في تحدث والتي منها التكنولوجية السيما ،التطورات ومواكبة المؤسسة

  ).213ص،2013االقتصادية (موسى، البيئة في ومتالحقة مستمرة تغيرات من يحدث ما

ي  ل ف رارات تتمث اذ الق ة اتخ وبالتالي يمكن القول بأن مساهمة نظام المعلومات المحاسبي في دعم عملي

تج  ي ين تقبلية والت المتغيرات المس ؤ ب ي التنب رارات ف ذو الق ا متخ تند إليه ي يس توليد البيانات الالزمة الت

  ت السليمة والتي تكون لصالح المؤسسة.عنها اتخاذ القرارا

  العالقة بين المعالجة اآللية للبيانات ونظم المعلومات المحاسبية:  5.1.2

حأ ر وض ع تقري ي المجم بين األمريك  (American Institute of Certified Public للمحاس

(Accountants  (AICPA) ، ام اً دور للمحاسبة أن ات كنظ ن للمعلوم الل يحدد م ل ثالث خ  مراح

 ):38ص ،2007 (الزعانين، أساسية هي

ا للوحدة المالية األحداث وتحليل والحصر، التجميع بعمليات المحاسبة تقوم -1 ي االقتصادية وتمثيله  ف

 .المحاسبية الدفاتر في تسجيلها يتم أساسية، بيانات صورة

بية والمبادئ الفروض وفق األساسية البيانات معالجة -2  ارف المحاس ا، المتع ى عليه ا حت تم تحويله  ي

 .القرارات اتخاذ في تساعد لمعلومات



ات توصيل -3 ي المعلوم تم الت ا ي ى معالجته راف إل ة، األط بة المعني ة مناس ارير بطريق وائم كالتق  والق

   .المالية

م في األساسية البيانات معالجة عملية إن ات نظ ا المعلوم بية له لوب المحاس راءات أس ع إج جيل يتب  تس

ر النتائج، وتحليل وتلخيصها، وتبويبها، البيانات، ا والتقري ق عنه روض وقواعد وف ادئ ف ة، ومب  علمي

ي ذلك ويتم اتر ف جالت دف ذا وس بية، وه د محاس ة يؤي لوب إمكاني تخدام أس ة اس ة المعالج ات اآللي  للبيان

بية، د المحاس س عدة وتوج م أس ة تحك ة عملي ة، المعالج تطيع اآللي ى تس ابع أن حت ير تت راءات س  اإلج

 .)38،ص2007(الزعانين، عليها المتعارف المحاسبية والقواعد المحاسبية

بية المعلوماتفي نظم  المحوسبة المعالجة فيها أثرت مرحلة أهم أن ومن المالحظ، ي المحاس ة  ه مرحل

 ألن ؛المعالجة هذه حالة تغيير إلى أدت المحوسبة المعالجة فيها وجدت التي الحالة ألن البيانات معالجة

ذه ة ه تم المرحل زة بواسطة ت رامج وأدوات أجه ة وب ة، آلي د المحاسب وأن وتطبيقي ه ال ق وفر لدي  تت

  .له غير المرئية المعالجة عملية من االنتهاء بعد إال نتائجها، تخمين يستطيع الأو  ،كافية معلومات

 خالل من تتحدد المعلومات المحاسبية ونظم للبيانات اآللية المعالجة بين العالقة أنب وعليه يمكن القول

تركة النقاط ين المش ومين، إذ ب ة نإ المفه ة المعالج ي وجدت اآللي ل ف ل ك ي المراح ر الت دورةا به تم  ال

تالفالمدخالت مرحلة كانت سواء فتأثرت بها، المحاسبية، ات، واالخ ات، أوالمخرج  ، أومعالجة البيان

  .بالشكل العام فقط

  مفهوم النظم المحاسبية المحوسبة  6.1.2

ي يعتبر  وب ف زة الحاس نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وعلى أجه

ات ظ المعلوم ل حف ة دلي دي، حوسبة المعلومات لتحل محل أنظم ي  ،)28-27ص ،2012 (العبي أي يعن

ة،  ي المؤسسات المختلف ات ف ة المعلوم ع أنظم استخدام أجهزة الحاسوب إلدخال المعلومات والتعامل م

، ة الحاسوبوحفظها وتحويلها بمساعدة أجهز الشركات من الحصول على البيانات على نحو يمكن هذه

ز  ا يتمي ه وللحاسوب دور كبير في تطوير نظم المعلومات المحاسبية، لم تخداب ن اس م تك ا ل ن مزاي مه م

بي ام المحاس دوي للنظ غيل الي ل التش ي ظ ودة ف اعود، موج ث )53-52ص ،2007 (ق از إ، حي ه يمت ن



زين  ى تخ درة عل ا بالق از أيض ا يمت ارير، كم داد التق ات وإع غيل البيان ي تش دة ف بالسرعة والدقة المتزاي

ن ث يمك ة بحي ة منظم اق محدود، وبطريق ز ونط ي حي ات ف ن  البيانات والمعلوم ي زم ا ف وع إليه الرج

ان  ود الالزم ت والمجه ات، والوق تندات والملف ن المس قياسي عند الحاجة إليها، مما يوفر أكواما هائلة م

  السترجاع البيانات أو المعلومات المعينة.

ح  داده  ويتض تم إع ب ي ام محوس ن نظ ارة ع ه عب ي أن ب ف بية المحوس ات المحاس ام المعلوم وم نظ مفه

ل  هاوعرض هاوإيصال هاوم بجمع المعلومات المحاسبية وتنظيمبواسطة مختصين ليق ن قب تعمالها م الس

ة  ها المؤسس ي تمارس طة الت ة واألنش يط والرقاب االت التخط ي مج رار ف ذي الق متخ

  ).18،ص2012(دهمان،

  : المحوسبةمفهوم نظم المعلومات المحاسبية  استخالص النقاط التالية من استعراضويمكن 

  يتم إعداده بواسطة مختصين، ويعمل باستخدام الحاسوب.نظام محوسب،  -1 

  يقوم بتوفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب، لتساعد في اتخاذ القرار. -2

  .توفير المعلومات المحاسبية التي تخدم وظائف التخطيط والرقابة وصناعة القرار -3

راءات  كما يمكن توضيح مفهوم نظام المعلومات المحاسبي المحوسب على أنه يتمثل في شبكة من اإلج

ذي  ات لمتخ ات والمعلوم المرتبطة ببعضها البعض والمحكومة بمبادئ وقواعد سليمة بهدف تقديم البيان

   القرارات بالصورة المالئمة الحتياجاتهم.

تخعادةً و ة الس ت الحاج ذا دع ي، ل كل آل ا بش دام تحتاج المؤسسات اليوم إلى أنظمة آلية لمعالجة بياناته

تتكون من  المحوسبةن جميع النظم إبل لتحقيق تلك االحتياجات، وحيث أدوات متعددة توفر لها كافة الس

  ) :27ص ،2012 (العبيدي، ة وهيأجزاء رئيس

  البيانات والمعلومات. -1

  إجراءات وشروط العمل. -2

  البرنامج المطور لمعالجة البيانات. -3



   .ات والبرامج والنظم التي تديرها)ة والشبك(الحاسبات الشخصية والرئيسلوجيا البنية التحتية للتكنو -4

إن مين إلدارتها وتشغيلها ومراقبتهاإلى مستويات من المستخد  تحتاج األنظمة جميع وحيث إن ، كذلك ف

بة  ل حوس النظام المحاسبي المحوسب يعتمد على أجهزة الحاسوب وبرامج وإجراءات ومشغلين من أج

  البيانات.

  ةالمحوسب ةفرها في النظم المحاسبيالمقومات والشروط الواجب تو  7.1.2

كون تالمقومات والشروط األساسية حتى  بعض المحوسبةيجب أن تتوفر في نظم المعلومات المحاسبية 

  : )21-20،ص2012(حماد، وهي فعالةم النظهذه 

  لتحقيق أهداف اإلدارة. أن يرتبط بالهيكل التنظيمي للمؤسسة، حتى يوفر المعلومة الالزمة -1

  لتزويد اإلدارة العليا بمعلومات وافية عن نتائج تنفيذ الخطط. أن يكون مصدراً  -2

بية،  -3 ارير المحاس داد التق أن يسمح بتحقيق التوازن بين درجة الدقة والتفصيل، والفترات الزمنية إلع

  وبين تكلفة النظام وبما يحافظ على اقتصاديات تشغيله.

ل -4 وم  أن يوص ب، وأن يق ت المناس ي الوق رار ف ذي الق ى اإلدارة أو متخ بية إل ات المحاس المعلوم

  بتخزين تلك المعلومات واسترجاعها بشكل سريع ومنتظم عند الحاجة.

5-  ً ا روف  تكامل المعلومات وخصوص ل الظ دة، مث ة المفي ات الخارجي اديةالمعلوم ي  االقتص ائدة ف الس

  السوق.

  الفرعية الخاصة بالموازنات التخطيطية أو األساليب اإلحصائية. أن يساعد في دعم النظم -6

  لتدفق المعلومات إلى داخل وخارج المؤسسة. االتصالأن يوفر قنوات  -7

  أن يستجيب النظام لطلب المعلومات بصفة مستمرة. -8

بةإوحيث  ة المحاس ي أن أنظم ذا ال يعن ا، ه اص به  ن كل مؤسسة تحتاج إلى نظام محاسبي محوسب خ

عمل تحتاج إلى أدوات رقابية وسلسلة الطبيعة  فإنمختلفة، بل أعمال المؤسسات هي المختلفة، وبالتالي 

ن  ة ال يمك ة الشركات المالي بة المحوسب لخدم ام المحاس رى، فنظ ن األخ ف ع عمليات في النظام تختل



اج ل تحت ة عم ل طبيع ة، فك ركات المالي ي الش ى ف ناعية، وحت ركات الص ي الش تخدامه ف ام  اس ى نظ إل

  يتماشى معها.

 ً ابقا ر س ال ، وفي ضوء ما ذك ة أعم ن طبيع ر ع بية، وبغض النظ ة المحاس ات األنظم ع برمجي ي جمي ف

ع  مؤسستها، دورة جمي ك ال اري تل ب أن تج ة، ويج ة اليدوي بية باآللي دورة المحاس ق ال ن أن تتحق البد م

ن أن تزود البرمجيات بآليات رقابة جديدة اإلجراءات الرقابية التي تكفل استقاللية وحيادية النظام، ويمك

رية ال  ام س وب بأرق زود الحاس أن ي ال ال الحصر ك بيل المث ى س وب، وعل ى الحاس تضبط السيطرة عل

ع الشطب أو  روابط تمن ذلك ب ات، وك دخلي البيان ا م تخدامه، وخصوص م باس رح له يعلمها سوى المص

بة التعديل على البيانات، وأمور أخرى كثيرة لم تكن موجو بب حوس دت بس دوي، وأوج دة في النظام الي

  ).18-17، ص2011النظام (الجويفل،

ة  ة والدق ل المرون ائص مث ن خص بة م بية المحوس وبالتالي نستطيع القول بأن ما تتميز به النظم المحاس

والسرعة واألمان والحفظ جعل المؤسسات تعزز من حرصها على مواجهة التحديات التي تتعرض لها 

  ستفيدين والمستخدمين النهائيين.من قبل الم

  المحوسبة المعالجة بيئة في المحاسبية المعلومات نظم عناصر  8.1.2

بة،  المحاسبية المعلومات نظمالواجب توافرها في  عناصرال بعض هناك ة المحوس ة المعالج في ظل بيئ

 :)28ص ،2007(الزعانين،ومن هذه العناصر ما يلي 

ري -1 ر البش مو :العنص خاص ه ون األش ائف المختص داد بوظ نظم، إع داد ال رامج وإع  وتشغيلها الب

   المالية. والعمليات الوظائف على باإلشراف ويقوم المدير وأمنها،

 .المحاسبية المعلومات نظم عناصر أهم من التشغيل برامج تعتبر :التشغيل برامج -2

 بها تقوم التي األنشطة وتنسيق مراقبة عن المسئولة البرامج وهي :الرقابة وبرامج األساسية البرامج -3

 .المادية المكونات

 .المركزية المعالجة وحدة توجه التي هي :التطبيقات برامج  -4



ات جمع مستودع عن عبارةوهي  :البيانات قاعدة -5 ة البيان ة الالزم ات لتلبي ن االحتياج ات م  المعلوم

  للبيانات). المخصص الترتيب حسب وترميز، ترتيب ( أساليب وتستخدم

  ، وتشمل اآلتي:اآللية المعالجة لنظم المالية المكونات -6

 .اإلدخال وحدة -أ                                           

  .المركزية المعالجة وحدة -ب

 .اإلخراج وحدة -ج

  التخزين. وحدة -د  

ال  ي ح ذه حيث تعمل هذه العناصر كوحدة واحدة، وال يمكن أن يعمل النظام ف ن ه اب أي عنصر م غي

  العناصر؛ ألن كل عنصر يعتبر جزءاً أساسيا ضمن الدورة اآللية المحاسبية.

  المحوسبة ةم المعلومات المحاسبيخصائص نظ   9.1.2

ي  ا يل ري، ويمكن توضيح خصائص نظام المعلومات المحاسبي المحوسب كم -22، ص2012(المطي

23 (:  

ات  السرعة الفائقة في أداء العمليات -1 لحة بالمعلوم حاب المص د أص م تزوي الحسابية المختلفة، ومن ث

  الالزمة التخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة.

االت  -2 ل احتم ا يقل ة مم وائم المالي داد الق ضمان المعالجة المحاسبية للبيانات وفق المعايير الدولية إلع

  الخطأ أو الغش.

ام  االختباراتإجراء العديد من  -3 ا النظ ي يتطلبه الرقابية المبرمجة مسبقا للتأكد من تحقق الشروط الت

  .لالئتمانمثل فحص الحد األعلى 

  أداء العمليات المحاسبية بدرجة عالية من الكفاءة. -4

  تصنيف المعلومات المحاسبية المخزنة داخل النظام حسب وجهات نظر متعددة. -5

  إعطاء نتائج أكثر دقة. -6



ي  ارق ف ث الف دوي حي بي الي ام المحاس ب والنظ بي المحوس ام المحاس ين النظ ومما سبق يتضح الفرق ب

اليف  د والتك ت والجه ن الوق ر م ار الكثي م اختص ن ث ة وم ة عالي ات بدق سرعة اإلنجاز وإعطاء المعلوم

ب في المحاسبي لنظاما تشغيل ظل في المحاسب دور ويتمثللصالح المؤسسة،  االمحوس ي م ح يل اته، (ش

 :) 7، ص2000

 .البيانات تتضمن التي المستندات تجميع -1

   .البيانات إدخال -2  

 .الحاسوب برنامج وضع في المشاركة -3

   .المالئمة القرارات اتخاذ ضوئها في ليسهل الحاسوب من الخارجة المعلومات تفسير -4

ام  عليه فإن قيام المحاسب بدوره في النظام المحاسبي المحوسب وبالشكل السليم في ظل خصائص النظ

ه  ينتج عن ه، وس ة ب ة العامل ي المؤسس اال ف ؤا وفع ا كف ا حيوي بح نظام التي تم ذكرها فإن هذا النظام يص

  أفضل النتائج وبأقل التكاليف.

  المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم لها تتعرض أن يمكن التي المخاطر  10.1.2

اطر  قد تساعد بعض النظم المحوسبة ه، فالمخ على تخفيض الخطر، وقد يؤدي البعض اآلخر إلى زيادت

الناشئة من األخطاء العشوائية المالزمة للمعالجة اليدوية يكون أقل في ظل النظام المحوسب، وذلك ألن 

رون،  ة وآخ ة (الذيب ة اليدوي ة بالمعالج ات مقارن ن الثب ى م ة أعل ز بدرج بة تتمي نظم المحوس ، 2011ال

ي بها االهتمام المهمة التي يجب األمور من البيانات حماية موضوع يعتبر)، و63ص ع ف ل جمي  مراح

داد ات إع م المعلوم بية نظ ث ،المحاس ن نإ حي ات أم بح المعلوم ن أص م م ر أه ة عناص الواجب  الرقاب

يط خالل من تطبيقها تمر التخط الل المس اة دورة خ م حي ات نظ بية  المعلوم تخدمالمحاس ن  ة،المس ويمك

ا  بة كم بية المحوس ات المحاس م المعلوم ا نظ رض له د تتع ي ق اطر الت نيف المخ تص

  : )904،ص2007يلي(البحيصي،الشريف،

  

  



  المدخالت مخاطر -أوال

يمخاطر المدخالت  اطر ه ي المخ ق الت ةبال تتعل ى مرحل ن األول ل م ام مراح ة ،النظ ةب والمتعلق  مرحل

 :التالية البنود في المخاطر هذه وتتمثل المحوسب النظام البيانات إلى إدخال

 .الموظفين بواسطة سليمة غير المقصود) لبيانات (غير المتعمد غير اإلدخال 1-

 .الموظفين بواسطة سليمة غير لبيانات المقصود) (المتعمد اإلدخال 2-

 .الموظفين بواسطة للبيانات المتعمد غير التدمير 3-

  .الموظفين بواسطة للبيانات (المقصود) المتعمد التدمير 4-

ذا أن  ب ه د، ويتطل ر متعم ون غي د يك داً، وق ون متعم د يك اطر ق ن المخ يمكننا مالحظة أن هذا النوع م

يكون نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة قويا وفعاالً من أجل أخذ االحتياطات الالزمة في حال حدوث أي 

  انحرافات في البيانات المدخلة.

 ً    )904،ص2007(البحيصي،الشريف، البيانات تشغيل مخاطر :ثانيا

تشغيل  مرحلة وهي النظام مراحل من الثانية بالمرحلة تتعلق التي المخاطر هيمخاطر تشغيل البيانات 

 :التالية البنود في المخاطر تلك وتتمثل ،بوالحاس ذاكرة في المخزنة البيانات ومعالجة

 .الموظفين بواسطة والنظام لبياناتإلى ا) به المرخص (غير الشرعي غير الوصول 1- 

 .المنشأة خارج من أشخاص بواسطة والنظام لبياناتإلى ا الشرعي غير الوصول 2- 

  .السر كلمة نفس في الموظفين من العديد اشتراك 3- 

 .النظام بيانات تشغيل عملية على والتأثير المحاسبي للنظام الحاسوب فيروس إدخال 4- 

  اعتراض وصول البيانات من أجهزة الخوادم إلى أجهزة المستخدمين.   5-

نالحظ أن هذا النوع من المخاطر يعتمد على العنصر البشري وقدرته على التالعب بالبيانات من خالل 

  اختراق النظام والعبث به بشكل متعمد.

  

  



 ً   )31، ص2015(جبريل، المحوسب المخاطر الناتجة عن الغش  -ثالثا

ل  ب تتمث ش المحوس ن الغ ة ع اطر الناتج ي المخ ات الت ن الملف ة م ات المختلف ى البيان ول عل ي الحص ف

بية  ات المحاس بةتتضمن معلومات عن نظم المعلوم زة  المحوس ر المشروع ألجه تخدام غي ك باالس وذل

  .بالبيانات واستقبال النتائج الحاسوبتغذية 

 ً   )33، ص2015(جبريل،  رامجمتعلقة باألجهزة ووسائط التخزين والب مخاطر -رابعا

  وتتمثل المخاطر المتعلقة باألجهزة ووسائط التخزين والبرامج في اآلتي:

  خطر تلف األجهزة. -أ

  خطر تلف وسائل التخزين. -ب

  خطر تلف أو فقدان البرامج. -ج

  أخطار الفيروسات والبرامج الضارة. -د

و للحد من هذا النوع من المخاطر البد من المتابعة المستمرة لتلك األجهزة وما تحويه من برامج ألجل 

ة،  زين احتياطي صيانتها وتطوير البرامج، وأخذ اإلحتياطات الالزمة من تخزين للبيانات في وسائط تخ

  ج.وذلك تفاديا ألي خطر قد يحدث نتيجة لتلف أو عطل أي من تلك األجهزة والبرام

    )904،ص2007(البحيصي،الشريف، الحاسب مخرجات مخاطر خامسا:

ة عن يصدر وما البيانات معالجة عمليات مخرجات بمرحلة المخاطر تلك تتعلق ن هذه المرحل وائم م  ق

  :التالية البنود في المخاطر هذه وتتمثل ،تقارير أو

 .المخرجات من معينة بنود تدمير أو طمس  1-

 .صحيحة غير /زائفة مخرجات خلق 2- 

 .المعلومات /البيانات سرقة 3- 

 .المخرجات من بها (مرخص) مصرح غير نسخ عمل 4- 

 .الورق على طبعها أو العرض شاشات على عرضهاب للبيانات به المرخص غير الكشف 5- 

 .بذلك لهم مصرح غير أشخاص بواسطة المعلومات وتوزيع طبع  6-



 .منها نسخة باستالم مخولين غير أشخاص إلى بالخطأ توجيههاو المعلومات توزيع 7- 

  بغرض إتالفها. األمنية الناحية فيهم تتوافر ال أشخاص إلى الحساسة المستندات تسليم 8- 

اطر  واع المخ د أن ن أش ر م دة، وتعتب اطر متعم ن مخ ارة ع ي عب ات ه اطر المخرج ر مخ وبالتالي تعتب

  أداء المهنة، مما يصعب عملية تصحيح هذه األخطاء.تعقيدا حيث تدل على عدم مهنية القائمين على 

  )905،ص2007(البحيصي،الشريف، بيئية مخاطر -سادسا

بب تحدث التي المخاطر وهي ل بس ة، عوام ل بيئي زالزل مث ف ال ير، والعواص انات واألعاص  والفيض

ة ال والمتعلق ار بأعط ائي التي ق، الكهرب ي والحرائ ؤثر وه ى ت ل عل ام عم بي النظ د ،المحاس ؤدي وق  ت

رات التجهيزات وتوقفها عمل تعطل إلى المخاطر البيئية ة لفت ا طويل ؤثر مم ى ي ن عل م وسالمة أم  نظ

   المحوسبة. المحاسبية المعلومات

روف  ن ظ تج ع ويمكن القول بأن هذه المخاطر يصعب التكهن بأوقات حدوثها وإمكانية تفاديها ألنها تن

  وما ينتج عنها. خارج السيطرة والمتمثلة في ظروف الطبيعة

  المحوسبة المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط  11.1.2
 

ق ال ضوابط هيالضوابط الرقابية العامة  رةً  تتعل ات مباش بية بالعملي ا المحاس ة ذات ولكنه ة أهمي  عالي

زم التي والتوجيهات تمثل المعايير وهي المحوسبة المحاسبية المعلومات لنظم ابا يلت ون تباعه  المختص

 البيانات معالجة قسم مركز مهام نطاق تحت تدخل وتلخيصها،والتي وتبويبها المعلومات جمع بوظائف

  : )320-317،ص2010(حمادة،  اآلتي وتشملبواسطة الحاسوب 

ة الرقابية واإلجراءات كلّها الضوابط في وتتمثل :التنظيمية الرقابة ضوابط -أ ل المتعلق ائف بفص  الوظ

  .العالقة ذات أو المستفيدة األخرى واإلدارات المعلومات نظم إدارة بين

وابط -ب ة ض ى الرقاب و عل ل :لالوص راءاتاإل وتتمث ةال ج ع مصممةال رقابي اف لمن اء واكتش  األخط

 وبيانات الحاسوب ألجهزة المرخص غير واالستخدام الدخول لمحاوالت نتيجة تحدث التي والمخالفات

  . النظام

  .وحمايتها الملفات أمن على الرقابة ضوابط -ج



  .وتطويره النظام توثيق على الرقابة ضوابط -د

ا وتوصيفها المعلومات نظم بتوثيق المتعلقة الرقابية واإلجراءات الضوابط كل وتشمل ة  بمكوناته المادي

ة، ق والمنطقي راءات وتوثي تخدم إج ائي المس ال النه ن فض ق ع ل توثي االت ك وير ح والتحديث  التط

  تشغيله. بعد للنظام المستمرة

م  ى نظ ا عل تم تطبيقه ة ي ة رقابي ات إداري ن سياس ارة ع ي عب ة ه وابط الرقابي أن الض ول ب ن الق ويمك

  المعلومات بغرض تفادي المخاطر والمشاكل التي يتعرض لها النظام بشكل عام.

  حماية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  12.1.2

راءات هناك بعض اإلجراءات التي يمكن استخدامها لحماية النظم المحاسبية المحوسبة ذه اإلج ، ومن ه

  :)  89، ص2006(الشريف، ما يلي 

 نظم على التي تحتوي لألجهزة المادية الحماية فيها بما المعلومات لنظم الفيزيائية الحماية إجراءات -1

 . المعلومات

اء -2 املين انتق ي الع نظم ف ة ال ث المعلوماتي و بحي رة ذوي نيكون ة خب ة وثق ون لمصلحة وأمان  ويعمل

 . المعلومات أمن على للمحافظة أمنيا وتوعيتهم المؤسسة

راءات -3 ة إج ة الحماي نظم الخاص غيل ب ات تش رامج البيان ة والب ة التطبيقي بط الالزم ذلك وض  ل

 . التشغيل بنظم الخاصة الصالحيات

 . اختراقها ومنع المعلوماتية بالشبكات الخاصة الحماية إجراءات -4

ول في حالة ماهيتها معرفة يتم ال حتى ونقلها تخزينها يتم التي المعلومات تشفير على العمل  5-   الحص

 . بذلك لهم مصرح غير أشخاص من عليها

ورة البيانات حفظ إجراءات -6 ة بص ظ عام خ وحف ا نس ي منه ع ف ة مواق ن آمن ا يمك وع إليه د الرج  عن

 . لذلك الحاجة

 النظم، تواجه التي قد الظروف شتى في المعلومات نظم وجاهزية عمل استمرارية ضمان إجراءات -7

  العمل. عن المعلوماتية النظم قفتو أو تعطل مثل



اتق  ويمكن القول بأن اإلجراءات التي تتبعها المؤسسات لحماية أنظمتها المحوسبة تعتبر التزاماً على ع

ب عليها بذل أكبر جهد من متابعة التطورات في حماية النظم ومتابعة موظفي الحماية اإلدارة، حيث يج

ئولين  وظفين المس والتأكد من تنفيذ إجراءات الحماية بطريقة صحيحة ومنتظمة والعمل على تدريب الم

  على كل جديد بالخصوص حتى يتم الحصول إلى أفضل النتائج.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  في ظل التشغيل المحوسب للبياناتالمراجعة  2.2

  مقدمة 1.2.2

 يجب والبيانات التي المعلومات حجم ازدياد إلى اآلونة األخيرة في تكنولوجيا المعلومات تطور أدى لقد

ا، والسيطرة بها التحكم عملية مما عقد كبير، بشكل للنظام وتقدم وتخزن تعالج أن ث عليه  انتشرت حي

د المستويات، جميع وعلى المجاالت جميع في المعلومات تكنولوجيا تطبيقات ور ويع ريع التط ي الس  ف

ا ات تكنولوجي ع المعلوم ار الواس نظم واالنتش رامج لل تخدم، الصديقة والب افة للمس ى باإلض ة إل  رغب

ق اقتناء في المنشآت نظم وتطبي رامج أحدث ال بة والب ً  المحوس ا ً  دافع يا تخدام أساس وب الس  وأداء الحاس

ب على ولكن وأدق، أسرع بصورة المحاسبية المهام والوظائف من العديد ر الجان إن اآلخ ذا ف دم ه  التق

ل وجي الهائ د التكنول ل ق ين يحم ه ب د طيات بية  العدي نظم المحاس أمن ال ة ب ة المتعلق اطر الهام ن المخ م

  . المحوسبة وتكاملها

ة  أصبحت وقد لالبيانات المعلوماتي ت أق ة ليس وارد نم أهمي ة  الم ريةالمالي ي والبش يير ف ال تس  األعم

االت أحد يعد توفير المعلومات فإن عليه المتاحة، الموارد على والحفاظ المنظمات وبناء ة المج  الحيوي

ً  تلقى التي ً  اهتماما  هذه شهدهات التي السريعة التطورات أن كما قبل، من مثيل لها يسبق لم بصورة بالغا

ا المعلومات تكنولوجيا مجال في اآلونة ى انعكست آثاره ادين عل اة، مي ع الحي ور وم ر التط ذي الكبي  ال

ة المحاسبة علم في حصل وجي وخاص ور التكنول ور التط ة وظه بية األنظم ث المحاس بة، بحي  المحوس

ا لما المحاسبية المعلومات نظمب االهتمام من إعطاء مزيد الضروري من أصبح ن له ر م ر أث ى كبي  عل

ة  ذلك في بما بها المتعلقة المحاسبة واألنظمة علم تطور ين فاعلي عملية المراجعة والتي تساعد في تحس

   .المراجعة وكفاءة عملية

ي  بة ف بية المحوس ات المحاس م المعلوم ات نظ تخدام تطبيق ر الس ار الكبي ع االنتش عوم االت  جمي المج

رع وأدقو ورة أس تويات بص إ ،المس ات ف م المعلوم تخدام نظ ى اس زت عل ات رك م المؤسس ن معظ



تفيدين ا لمحاسبية المحوسبة المتخصصة في مجال المراجعة ونقلها وجعلها في خدمة مختلف فئات المس

  ).3،ص2012سواء التابعين للمؤسسة أو خارجها (العبيدي،

ي المراجعة مجال في المعلومات تكنولوجيا استخدام نإوحيث  ائل يعن ف وس بة توظي ة محوس  لممارس

ات  قاعدة بناء في يساعد الوسائل هذه مثل استخدام نإ إذ المراجعة، أعمال بةبيان ي محوس ة لمتلق  خدم

ار في يساعدو المراجعة، ة اختي ة عين ي المراجع ات ف كل المؤسس ا أدق بش ىني مم داقية عكس عل  مص

ائج ة نت ة، المعاين ي للمراجع ت وف ه الوق هدت نفس ة ش ة عملي تجابات المراجع دة اس ة متزاي   لمواكب

األنظمة  بمراجعة يسمى ما ظهر لذلك ونتيجة المؤسسات، تلك لدى المعلومات تكنولوجيا في التطورات

بة تخدام أو المحوس ة باس ا المراجع وب، وفيم ق الحاس تخدام يتعل ا باس ام  تكنولوجي كل ع ات بش المعلوم

ر ة، المراجع عملية في بها ازداد االهتمام لكن ،تطوًرا أقل فكان ى الكثي ة عل مة الغالب وهنا أصبحت الس

لمنظمات الحديثة استخدامها للتكنولوجيا في تسيير أعمالها ومعالجة بياناتها، مما وضع المهنة أمام من ا

  .تحد كبير لتطوير أدواتها وأساليبها لتستمر في تقديم خدماتها بجودة عالية

  :المراجعة مفهوم  2.2.2

ً فرع المراجعة تعتبر ن التأكد لها من أجل الحاجة حيث ظهرت المحاسبة، فروع من ا تخدام  سالمة م اس

ادئ بية المب راءات المحاس ة واإلج وائم وعدال ة الق ة،المالي اهيم المراجع ددت مف ث ، وتع ت حي  عرف

ة ا المراجع ة بأنه ة "عملي ول منتظم رائن للحص ى الق ة عل ر المرتبط ة بالعناص ى الدال داث عل  األح

ادية ا االقتص ة وتقييمه وعية بطريق رض موض د لغ ة التأك ن درج ايرة م ذه مس ر ه ايير العناص  للمع

ائج توصيل ثم ومن ،الموضوعية ك نت راف ذل ة لألط ت ،"المعني ا عرف ة كم ى المراجع ة عل ا عملي  أنه

نظم "فحص تقل م ات ومس وائم للبيان جالت والق ات والس ة والعملي ة والفعالي ة المالي ر المالي  ألي وغي

ة وم وأن مؤسس ع يق ع المراج ة بجم رائن األدل ا والق داء وتقييمه رأي وإب ي ال ن الفن الل م ره" خ  تقري

  .)332،ص2011(الشنطي،

اليبه له وفن وأصوله قواعده له على أنها "علم عرفتكما  ه أس تم وإجراءات الفحص يه ي ب د الفن  المحاي

ي الرأي إبداء بقصد محل المراجعة الوحدة وسجالت لحسابات دى ف حة م ام ص واردة األرق القوائم ال  ب



ات للقوائم مستقل مهني "عملية فحص بأنها عبارة عن المراجعة كما تعرف، المنشورة" المالية  والبيان

د وصوال إلى معينة بمؤسسة المتعلقة المالية ول تأكي داء معق ي رأي إلب تقل فن د مس ول ومحاي ة ح  عدال

   .)59،ص2015معينة" (الهام، مالية سنة نهاية في المالية القوائم

  : المراجعة أهمية  3.2.2

دمات رى، لخ ة كب ة أهمي ي المراجع ا يل ة فيم ذه األهمي ب ه ض جوان رض بع ن ع  يمك

  :) 333،ص2011(الشنطي، ،) 17،ص2012(المطيري،

  يمكن للمؤسسة أن تحصل على القروض والسلف بسهولة إذا كانت حساباتها تمت مراجعتها. -1

  حساباتها.يمكن تحديد ضريبة الدخل على المؤسسة بسهولة وبوضوح عند قيامها بمراجعة  -2

ا  -3 جالت وفق دفاتر والس اظ بال ة باالحتف زام المؤسس دى الت ى م م عل يلة للحك ل وس المراجعة هي أفض

 للمعايير المحاسبية الدولية والقوانين والتشريعات المعمول بها.

ي  ودقة صحة على المؤسسة حيث تعتمد إدارة: المؤسسة بالنسبة إلدارة -4 بية الت ات المحاس نالبيان  م

  يتم اتخاذ القرارات المناسبة. خاللها

ى برامجهم وكفاءة تقديراتهم في الدقة تعتمد حيث: بالنسبة للمستثمرين - 5 ة عل بية دق ات المحاس  البيان

دين ا المعتم ك عليه ن وذل الل م ه خ دخراتهم  توجي تثماراتهم م ي واس ق لك م تحق ى له د أعل ن  عائ ممك

 .تحقيقه

دة ألغراض التي تم مراجعتها المالية القوائم على تعتمد حيث: الحكومية بالنسبة للجهات  -6 ا عدي  منه

  األنشطة. لبعض المقدم الدعم وتقرير وتقدير الضرائب والرسوم وفرض الرقابة يخص ما

ات من متعددة مجموعة تخدم وسيلةويمكن استخالص أهمية المراجعة في أنها تعتبر  ي الجه د الت  تعتم

تقبلية السياسات رسم أو القرارات اتخاذ ظل في للمؤسسات المحاسبية البيانات على كبيرا اعتمادا  المس

ات اعتماد تم ما إذا وخاصة بية البيان ن المحاس ل م ة قب دة جه تقلة أو محاي ن مس ة إدارة ع ا المؤسس  مم

  .الجهات تلك قبل من فيها الثقة يدعم

  



   المراجعة أهداف  4.2.2

اك ن  هن وعين، ويمك ى ن داف إل ذه األه م ه ة، وتنقس ة المراجع ا عملي ي تحققه داف الت ن األه د م العدي

  توضيحها فيما يلي:

 (الهام ،،)16-15ص ،2012 (المطيري،)،168، ص2004(محمد،  في وتتمثل التقليدية: األهداف -1

  : )60-59ص ص ،2015

ة  صحة من التحقق -أ ات المثبت ات والبيان ة العملي ار دق ة واختب وسالمة سير األمور المالية في المؤسس

   .لتقرير مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها

تغالل  -ب ي اس ة اإلدارة ف اءة وفعالي دى كف ان م ويم أداء اإلدارة، وبي ة بتق ات المتعلق ة البيان مراجع

  مواردها المادية والبشرية.

اعدة -ج ي اإلدارة مس م ف ات رس ة السياس اذ اإلداري رارات واتخ ي الق ت ف ون المناسب الوق ر ك  تقري

  .والمعرفة الخبرة على ويعتمد األدلة قوة له المراجع

 الستثماراتهم. مناسبة قرارات اتخاذ من وتمكينهم المالية القوائم مستخدمي طمأنة -د

  المالي.  لمركزا في توضيح المالية القوائم وعدالةحول مدى صحة  محايد فني إبداء رأي -ه

  حاالت الغش واالحتيال وتحديد مواطن الخطر. اكتشاف -و

ق الجزء  م فعال تحقي ه ت ة، فإن ة المراجع يمكننا القول بأنه في حال تم تحقيق هذه األهداف من قبل عملي

اح إدارة األهم من أهداف المؤسسة ككل وهذا دليل واضح على نجاح عملية المراج ى نج عة وسيؤدي إل

  المؤسسة ككل.

 :) 16-15،ص2012(المطيري،،)60،ص2015(الهام، في وتتمثل الحديثة: األهداف  2-

   .معالجتها وطرق وأسباب االنحرافات وتحديد األهداف تحقيق ومدى تنفيذها ومتابعة الخطة مراقبة -أ

   .المرسومة لألهداف وفقا أي المرسومة بالنتائج مقارنة إليها المتوصل النتائج تقييم -ب

اظ -ج ى الحف ات عل ة ممتلك ن المؤسس الل م ع خ راف من ي اإلس ع ف واحي جمي طة، ن الي األنش  وبالت

   .للمؤسسة ممكنة إنتاجية أكبر تحقيق في المساهمة



يم  -د ق تقي ن طري دافها ع ق أه ى تحقي ة عل اعدة المؤسس ا ومس ين عملياته ة وتحس إضافة قيمة للمؤسس

  ن عمليات إدارة الخطر والرقابة والتوجيه.وتحسي

وانين  -ه ة الق ن أن كاف د م رارات التأك ات والق ة والتعليم ع واألنظم ل جمي ن قب ذ م ع التنفي ارية موق س

  العاملين في المؤسسة.

  .تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنظمة وتحديد مدى قابلية االعتماد على المعلومات -و

ة  ة المراجع ة لعملي داف حديث ة وأه داف تقليدي ود أه ع وج أن م بناًء على ما سبق ذكره يجدر بنا القول ب

ذه  لكن ال يمكن االستغناء عن أّي من هذه األهداف ككل، حيث إن على المؤسسة الوصول إلى تحقيق ه

دى األهداف معا، حتى تضمن ثقة العمالء والمستفيدين من خالل تأكدهم من توفر جودة و كفاءة األداء ل

  المؤسسة.

  الفرق بين المحاسبة والمراجعة  5.2.2 

تبدأ عملية المحاسبة بتسجيل العمليات التي تجريها المؤسسة من واقع المستندات المؤيدة لهذه العمليات، 

ومن ثم  تحليل هذه العمليات وتبويبها وترصيدها للحصول على نتائج أعمال المؤسسة، بينما تبدأ عملية 

ة ال ا عملي ي توصلت إليه ائج الت حة النت ن ص د م ك بالتأك بة وذل ة المحاس مراجعة من حيث انتهت عملي

  المحاسبة وذلك بمساندة الدفاتر والسجالت المحاسبية.

  وتختلف المحاسبة عن المراجعة من عدة نواحي يمكن توضيحها في الجدول التالي: 

  )1.2ل رقم (جدو                                            

  مقارنة بين المحاسبة والمراجعة                                   

  

  التفريق معيار

  

  المحاسبة

  

  المراجعة

  

  العمل مجال

جيل تهتم ات بتس ة العملي  المالي

رة الل الفت ت خ ي تم  الت

ائج ير النت يص وتفس  وتلخ

  المالية. القوائم وإعداد

ات ص البيان وم بفح  تق

ات واردة والمعلوم القوائم ال  ب

ة داء المالي ي رأي وإب ول فن  ح

  المالية. القوائم عدالة

  



 )1.2يتبع الجدول رقم (

  

  العمل طبيعة

  

ل ائي، عم دأ إنش جيل يب  بتس

ات دة العملي ن العدي ع م  واق

تندات ي المس ر ف ة دفت  اليومي

  المالية. القوائم وينتهي بإعداد

د ي يب ل تحليل ص عم أ بفح

ا ة وم ن  القوائم المالي ه م تحتوي

ي ات وينته داد بيان ر  بإع تقري

  المراجعة.

  

 المدخالت

  والمخرجات

 المستندات مدخالتها المحاسبة

دة ة المؤي ات األولي  والبيان

ات ل للعملي ا، وتتمث  مخرجاته

  .المالية القوائم في

 المعدة المالية القوائم مدخالتها:

ن بة م ل المحاس ، وتتمث

  المراجعة. تقرير في مخرجاتها

  

  يةاالستقالل

 االقتصادية الوحدة أنشطة أحد

 تعليماتها وتنفذ وتابعة إلدارتها

  .غير مستقلة فهي

دة ن الوح تقلة ع دة مس  وح

ادية رتبط وال االقتص ع ت  م

دة ة الوح ادية برابط  االقتص

ة ع وال التبعي لطة تخض  لس

  .اإلدارة

  

  والقواعد المبادئ

جيل داد وتس ة إع تم عملي  ت

 إلى ااستنادً  البيانات المحاسبية

ة ادئ مجموع ن المب  م

  ا.عمومً  المقبولة المحاسبية

تنادً  تم اس اييرت ى مع  ا إل

ة ة المراجع ع  اعموًم المقبول م

بية ادئ المحاس اة للمب  مراع

  عموما. المقبولة

 

  

  



 )1.2يتبع الجدول رقم (

 الثقة حيث من

  والدقة

ات بة مخرج د المحاس ر تع  غي

ة دقتها مقبولة ودرجة  منخفض

م ا ل تم م ا ي ن مراجعته ل م  قب

  مستقل. مراجع

 المالية للقوائم تعطي مخرجاتها

ة ر درج ن أكب ة م ة والدق  الثق

  للمستخدمين.

  

 المستندات

  والدفاتر

ى تعتمد ة عل تنديه مجموع  مس

جالت اتر وس ارير ودف  وتق

  .مالية

 خاصة عمل أوراق على تعتمد

ا أوراق  ق عليه ا يطل به

  .المراجعة

  

  المسؤولية

ر ن ولةؤمس اإلدارة تعتب  ع

وائم داد الق ة إع ا المالي د وم  ق

  غش. أو من أخطاء تحتويه

ع ن ولؤمس المراج دل ع  ب

ة ة العناي ة المهني ي  المطلوب ف

 المالية القوائم عدالة من التحقق

دى ه وم ايير  إلزام بمع

ة د المراجع لوك وقواع  الس

  وإجراءات المراجعة المهنية

 

)، "تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبي بالمؤسسة 2015إلهام ( المصدر: بروبة

د  ة محم ة، جامع وم التجاري م العل يير، قس وم التس ة وعل ادية والتجاري وم االقتص ة العل االقتصادية"، كلي

  خيضر بسكرة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجزائر.

   تالمعلوما وتكنولوجيا المراجعة  6.2.2

بحت ة السمة أص ى الغالب ات عل ة المؤسس تخدامها الحديث ا اس ي للتكنولوجي ا ف يير أعماله ة تس  ومعالج

ي تساعد فهي بياناتها، اء ف ات بن ة، المؤسس اعدها الناجح ي وتس اء ف زة بن ات متمي ع عالق ا، م  عمالئه

  القرارات.  اتخاذ عملية في تساعد أنها كما السوقية، حصتها زيادة وبالتالي



رعة العالمية  المنافسة وتشجيع اإلنتاجية، وتحسين تكنولوجيا دنيا في التطورات هذهوإن  ودة وس ي ج ف

ة وضعت لمعلوماتتقديم ا ة مهن ام المراجع د أم ر تح وير كبي ا لتط تمر أدواته اليبها لتس ي وأس ديم ف  تق

دماتها ودة خ ة بج ة  ،عالي ور المراجع ي ظه د دواع ك أح ان ذل ث ك بةحي  المحوس

  .)926،ص2007،حمدان،(حمدونه

رو ى ينظ ة إل ة عملي ي المراجع ل ف تخدام ظ ا اس ات تكنولوجي ى المعلوم ا عل ة أنه ع عملي ويم جم  وتق

ة أصول حماية في يسهم بوالحاس استخدام إذا كان ما لتحديدالبيانات،  د المؤسس ا سالمة وتأكي  بياناته

ق دافها وتحقي تخدام أه ة واس ا بفاعلي اءة موارده كوف بكف يمكن،  (موس ث )،523، ص2002وس  حي

ة عن األهداف تختلف في ال المعلومات تكنولوجيا استخدام ظل في المراجعة عملية أن يتضح  المراجع

 تكنولوجيا ظل استخدام في المراجعة عملية تتضمن كما ،الجمهور وخدمة الرأي إبداء حيث من اليدوية

ة ظل في المراجعون يواجه ، حيثكافة بوالحاس نظام مكونات المعلومات ورة البيئ ا المتط  لتكنولوجي

 البيئة. لتلك المختلفة الخصائص يتفهموا أن يستوجب عليهم مما كبيرة تحديات المعلومات

ث  ة نإوحي ة عملي ر المراجع ة تعتب نظم عملي ول فحص م ى للحص ة عل ق أدل د تتعل ى  اإلدارة بتأكي عل

دات مدى من التحقق أجل من موضوعية بصورة األدلة هذه المالية وتقييم البيانات ة تأكي  اإلدارة مطابق

ائج وتوصيف الموضوعية للمعايير راف النت ة، ذات لألط ا العالق ت ولم وارد كان ة الم ع المتاح  للمراج

ان ،محدودة ع ف ف المراج ه مكل وارد بتوجي ا الم ل المحدودة توجيه ع أفض ة لجم ي األدل ه الت ن  تمكن م

 في المعلومات تكنولوجيا استخدام وفعالية مدى االهتمام بدراسة بدا فقد لذلك المناسبة، بالنتيجة الخروج

   .)2ص ،2009المراجعة (حسن، أعمال المراجع في لمساعدة المراجعة عملية

 مختلفة للمراجعة إجراءات يستخدم أن من تكنولوجيا المعلومات بيئة في للمراجع وكان من الضروري

  : )460ص ،2003،توماس وهنكي( التالية لألسباب نظرا وذلك اليدوية النظم في ظل المطبقة تلك عن

 اإلجراءات تنفيذ من للتحقق قراءتها يمكن والتي الملموسة الورقية المستندية األدلة كافة توافر عدم -1

اليب استخدام إلى المراجع يضطر مما ،الحاسوبية النظم في الرقابية المستخدمة ة أس دة بديل ى معتم  عل

 .الرقابية واإلجراءات بالسياسات  إجراء اختبارات االلتزام في النظام تطور مستوى بحسب الحاسوب



جالت الملفات قراءة للمراجع يمكن ال -2 وبية والس وب بواسطة إال الحاس ا الحاس ب مم تخدام يتطل  اس

 .المراجعة أدلة جمع في جهاز الحاسوب

اك 3- ال هن ر احتم ود كبي ه تالعب لوج ي وإخفائ ل ف ة ظ ة المعالج ات اآللي ذلك للمعلوم ه ل  يجب فإن

ى الحكم في ألهميتها نظرا التطبيقات على الرقابة أساليب االهتمام بجودة دى عل اد م ى االعتم ة عل  أدل

  المراجعة. إثبات

ة بالسرعة بالحاسوب البيانات معالجة تتميز -4 ة والدق ا العالي ؤدي مم ى ي اض إل ال انخف  حدوث احتم

   .أخطاء اإلهمال

ى  ره عل ي تجب ة والت نالحظ أنه يجب على المراجع أن يتأقلم مع البيئة المحوسبة التي تعمل بها المؤسس

ن  ة ع ات الممغنط راءة الملف ة كق ة اليدوي راءات المراجع ن إج را ع ف كثي راءات تختل استخدام عدة إج

ر ال د اختص ون ق ل يك ي المقاب ن ف ت طريق الحاسوب ألنه ال يمكن قراءتها من دونه ولك ن الوق ر م كثي

  والجهد والتكاليف.

  المحوسبة  المراجعة لمهنة الممارس الشخص بها يتصف أن ينبغي التي الشخصية الصفات  7.2.2

 American Institute of Certified ، ( AICPA )األمريكي المحاسبين القانونيين مجمع أوصى

Public Accountants  ،د التالية الكفاءات فراتو ضرورةب ى كح دى أدن ع ل ن، المراج  ،2009 (حس

 :) 70ص ،2015 (الهام،،)5ص

   التشغيلية. وإمكانياتها ووظائفها ومكوناتها الحاسوب بنظم أساسية معرفة -1

رائط وإنشاء التصميم على المقدرة -2 دفق خ نظم ت وبية ال ا الحاس رف وتحليله واطن للتع ى م وة عل  الق

 النظم. هذه في والضعف

رة -3 ة خب ات عام ة بلغ مح البرمج ة هل تس رامج بكتاب يطة ب ام بس اليب اإللم ة بأس ة المراجع ي بيئ  ف

   .الحاسوب

ن كافية درجة على أشخاص أو شخص طريق عن الفحص يتم أن يجب -4 ل م ي التأهي ي العلم  والعمل

  .المراجعة خدمات مجال في



   .العمل بإجراءات يتعلق ما كل في وتفكيره شخصيته في مستقال يكون أن المدقق على يجب -5

   .التقرير وإعداد المراجعة عملية وأداء تخطيط عند الواجبة المهنية العناية المراجع يبذل أن يجب -6

ذا ال  ودة، وه اءة والج ن الكف ة م والخدمات المهنية التي يقدمها المراجع يجب أن تكون على درجة عالي

ة  ديم خدمات عالي ى تق ادرين عل م ق ة تجعله فات معين ون بص يتحقق إال من قبل أشخاص مؤهلين يتمتع

ات البالجودة،  ا المعلوم روف تكنولوجي ع ظ جام م وفر ولكي يتمكن المراجع من التكيف واالنس د أن تت

  : )359ص ،2009 (الحسبان،ومن هذه الصفات  ،الصفاتبعض  لديه

  القدرة على النقاش واإلقناع والتعامل مع اآلخرين. -1

  الذكاء العالي والعواطف المستقرة الناضجة. -2

  الكياسة والتهذيب والوعي االجتماعي. -3

  القدرة على االتصال والتعامل مع اآلخرين. -4

   .التعلم والكتمان والسرية القدرة على -5

ا ة نأ وبم ة عملي ي المراجع ل ف ا ظ اتا تكنولوجي ب لمعلوم ون أن تتطل ع يك ى المراج ة عل م ودراي  فه

دف المراجعة على المحوسب النظام بطبيعة ن الب وير م درات تط ائهم ق راجعين وإعط ة  دورات الم مكثف

م في ات نظ بية المعلوم ك المحاس وير وذل ي لتط اس العلم ي األس ي  والعمل تمر ف ور المس ة التط ومواكب

  .بالمؤسسة المحوسبة التشغيل بيئة يتناسب مع تكنولوجيا المعلومات بحيث

ا  ع أم ه المراج ة فعلي ر مراقب ل الغي ك بالعم ى وذل قل عل ه س ي خبرت ال ف ة مج م مراجع غيل نظ  التش

ك   المحاسبية للبيانات المحوسبة الل نموذل دريب خ تمر الت ى واالطالع المس ب عل ة الكت  المتخصص

  .)5ص ،2009 ( حسن، ومتابعة كل ما هو جديد بالخصوص

ث  ن حي ة م ة المراجع ام بعملي بين للقي خاص المناس ار األش ي اختي ة ف ى دور المؤسس وتجدر اإلشارة إل

اإلمكانيات والقدرات والمواهب التي يتمتع بها األشخاص الذين تم اختيارهم، وذلك لضمان القدرة على 

  يات المراجعين بالمؤسسة ومن ثم المساهمة في نجاح عمليات المؤسسة كافة. تطوير إمكان

  



  للبيانات المحوسبوليات المراجع الخارجي في ظل التشغيل ؤمهام ومس  8.2.2

غيل  ىألق ي التش ريع ف ور الس بالتط ات مس المحوس ة المعلوم ات وتقني افية علؤللبيان   ىوليات إض

ي  ا يل ا م ن أبرزه ذها، م ائل تنفي ي وس ن ف ة ولك وع المهم ي ن يس ف ارجي، ل ع الخ المراج

   : )31-29،ص2000(شحاته،

ي  -1  ا ف ات وإدخاله ز البيان وبتقويم نظم الضبط الداخلي لعملية تجهي ذلك المتضمنة داخل  الحاس وك

  ذاتها، ألن ذلك هو األساس في تنفيذ عملية المراجعة . الحاسوبيةبرامج ال

غيل  -2 رامج التش المة ب ن س د م بةالتأك ات  المحوس ن Soft – Ware) (للبيان مونها  م ث مض حي

  ومالءمتها وتحقيق مقاصدها، وله أن يستعين بأهل الخبرة واالختصاص في هذا الشأن.

غيل  -3 زات التش الحية تجهي ن ص د م بالتأك اتللب المحوس المة      (Hard – War) يان ث س ن حي م

  التشغيل، وله أن يستعين بأهل الخبرة واالختصاص في هذا الشأن.

زة الح -4 ذلك وباسالتأكد من سالمه نظم حماية برامج وأجه ة، وك يانة الدوري ات الص ام عملي ، وانتظ

  ارجة .لضمان الكفاءة والجودة في المعلومات الخ ؛مليات التحديث والتطوير المستمرةع

تفادة  -5 ترجاعها لالس ة اس ا وإمكاني ة وحمايته ات الخارج ع المعلوم ام توزي ة نظ المة ودق التأكد من س

  منها في عملية المراجعة المستمرة، وكذلك التأكد من نظام التغذية العكسية . 

ات التأكد من سالمة نظام حفظ الملفات، سواء التي تحتوي البيانات الداخلة، أو التي تحتوي  -6 المعلوم

  الخارجة، وذلك لحمايتها من التالعب .

تم علاالطمئ -7 ي ت ديالت الت ن أن التع ان م غيل  ىن رامج التش بب م  المحوس ن له دة مم ات معتم للبيان

  .، وتتفق مع التطورات المستجدةالسلطة، وأنها موضوعية

ة المعلو تخدام تقني ى اس ة عل ارجي المترتب ع الخ ؤوليات المراج إن مس الي ف نظم وبالت بة ال ات وحوس م

ي ظل  ع ف ا المراج د يواجهه ي ق اطر الت ن المخ الرغم م المحاسبية تصب في مصلحة المراجع نفسه، فب

ع  يه م تمر وتماش كل مس ام بش المة النظ ن س د م ة والتأك حوسبة النظام من متابعة للتطورات التكنولوجي



اءة، رة وكف ه  التطورات المستجدة، لكن كل ذلك يجعل من المراجع أكثر خب وير إمكانيات ن تط ه م ويمكن

 بشكل مستمر، وبالتالي القدرة على تقديم أفضل الخدمات.

 المراجعة على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر  9.2.2

ن المراجعة عملية على المعلومات تكنولوجيا استخدام آثار توضيح يمكن الل م أثير خ ى الت يط عل  تخط

ام وإمكانية اإلجراءات بتوقيت يتعلق فيما وذلك المراجعة عملية وظفين بعض قي رهم أو الم ر غي  بتغيي

ات بية البيان رامج المحاس ك بسهولة وبالحاس وب ن وذل ع م رى مواق وا أن دون أخ ة يكون  عرض

اف، زة لالكتش ديها وبالحاس وأجه ائص ل درات خص ة وق غيل معين ات لتش ذه ،البيان ائص وه  الخص

درات د والق ل ق ي تحم ا ف ة طياته ع أهمي ث ،للمراج ل حي ذه تتمث ائص ه درات الخص ا والق ي بم  يل

 :  )339،ص2011(الشنطي،

 والمستمر. المنظم األداء -1

 المنفصلة. السجالت -2

  .نفسه الوقت في فورية بصورة والملفات الحسابات تحديث -3

عها  ي يض ة الت ي الخط ن ف ة يكم ة المراجع ى عملي ات عل ا المعلوم أثير تكنولوجي أن ت ول ب ن الق ويمك

ذلك  ة وك ة المراجع ت عملي ا وتوقي يقوم به ي س ة الت م المهم ث حج ن حي ك م ه وذل ع ألداء عمل المراج

   األساليب واإلجراءات التي سيتبعها.

 المراجعة منهجية ىعل للبيانات المحوسب التشغيل أثر 10.2.2

تفادة المراجع ىعل فرضت الحاسوب على المعتمدة النظم في السريعة التطورات إن ن ضرورة االس  م

ات المحوسب التشغيل أثر ويبرز أدائه، لتطوير المتغيرات تلك ى للبيان ة عل ة المراجع ة منهجي  والرقاب

 : )12ص  ،2012، وآخرون (الشرفاء ي منهانواح عدة في

ذ بوالحاس إمكانيات باستخدام والرقابة المراجعة لعمليات والشامل الدقيق التخطيط  1- ة التنفي  ومتابع

ن اكبيرً  جزًءا أن سيما ال بأول، أوالً  ر م ام عناص بي النظ ل المحاس ود داخ از الحاس موج ل بوجه  مث

 .والتقارير والقوائم والمستندات الدفاتر



 :ىعل التركيز يتم حيث والرقابة المراجعة وإجراءات برامج تغير 2- 

 .حكمها في وما بالمستندات الواردة لمدخالتل السابقة المراجعة- أ 

 .البيانات تشغيل آلية تتضمن التي الحاسوب برامج مراجعة -ب

 .المستخدمة الحاسوب أجهزة سالمة على االطمئنان -ج

 .الخارجة المعلومات مراجعة -د 

 في العمليات بحوث وأساليب بوالحاس من واالستفادة اإلثبات، أدلة طبيعية في النظر إعادة  3-

 .األدلة من مزيد ىعل الحصول

ذاتي والتحكم المراقبة مدخل من واالستفادة الداخلي، الضبط نظم آلية في النظر إعادة 4-  ي ال ة ف  تقوي

 . والمعلومات للبيانات الداخلي النظم علم في المعروفة الضبط نظم

ع يتالءم بما المراجعة تقارير وعرض إعداد طرق في النظر إعادة 5-  ورات م ة التط ر الحديث ي فك  ف

 غير وتجنب الحشو الجوهرية المسائل وإبراز باالستثناء، الرقابة مبدأ وتطبيق العليا، اإلدارة ومنهجية

  .النافع

تخدام يؤدي حيث المراجعة، تقارير دورية في التغيير -6 غيل اس ات إل المحوسب التش ير ىللبيان  تقص

  .ذلك واستخدام وسائل العرض واإلفصاح الحديثة فيوتقديرها التقارير  تلك إعداد فترة

ه  تج عن ث ين ابي، حي أثير إيج و ت ة ه ة المراجع ى منهجي وب عل من هنا نالحظ أن تأثير استخدام الحاس

رقابة ذات جودة عالية وفي وقت أقل بكثير من النظام اليدوي، باإلضافة إلى تخطيط أدق وأشمل لعملية 

 المراجعة.

  للبيانات المحوسبالمراجعة الخارجية في ظل التشغيل  كيفية  11.2.2

غيل هن ة للب المحوسباك طرق مختلفة للمراجعة الخارجية في ظل التش ار الطريق ف اختي ات، ويتوق يان

م  ىعل ن أه رات، وم ث الخب ن حي ه م ة وإمكانيات ب المراجع م مكت أة وحج م المنش ة حج طرق المراجع

  ما يلي : الخارجية في ظل التشغيل المحوسب

  

  



   الحاسوب حول المراجعة -1

غيل المحوسب  ى التش ة عل وتتمثل المراجعة حول الحاسوب بإجراء عملية المراجعة دون اختبار للرقاب

تندات األصلية  ى المس ل إل ن التوص ع م ن المراج وًال إذا تمك ًرا مقب ك أم د ذل ل، ويع للبيانات لدى العمي

ك،  ز ولوب راءة (أرين ة ومتق)، و715، ص2002وقائمة تفصيلية للمخرجات في شكل قابل للق  المراجع

ر فقط والمخرجات للمدخالت المراجعومراجعة  اهتمام على الحاسوب حول ى دون النظ ا إل ري م  يج

 هذه وتعد ،فعالة على التشغيل الرقابة أنظمة أن فتراضاب ،للبيانات تشغيل عمليات من الحاسوب داخل

ة طرق أبسط من الطريقة بة المراجع اج وال ،المحوس اليف تحت ا لتك ة، كم ا عالي اج ال أنه رات تحت  لخب

ة استخدام على اعتماد المؤسسات ازدياد ظل في فعالة تعد ال لكنها بالحاسوب، عالية ومهارات  األنظم

ى الطريقة هذه مقدرة وعدم طرق االحتيال وتنوع البيانات، ومعالجة تشغيل طرق وتعقد المحوسبة،  عل

  .)927،ص2008ضبطها (حمدونه،حمدان،

ذه رات  ونستطيع القول بأن ه ة ذات الخب ب المراجع ذلك مكات غيرة وك ات الص لح للمؤسس ة تص الطريق

 المتواضعة؛ ألن هذه الطريقة تعتمد على أساليب المراجعة التقليدية.

   وبالمراجعة من خالل الحاس  -2

اهزة   رامج الج ن ويستخدم المراجع في هذا الخصوص مجموعة من الب ة م ذ المراجع ة لتنفي المخصص

  : )36-35،ص2000شحاته،(بينها ما يلي 

  ــ برامج اختبار صحة البيانات المدخلة. 1

  . ةبمؤسسات شبيهة أو حاالت افتراضي ــ برامج المحاكاة 2

ي 3 تثناءات ف اوزات واالس اف التج تخراج أو اكتش رامج اس ـ ب ا  ـ ق عليه ة ويطل ات الخارج  المعلوم

  اختبارات الحدود واالعتدال وذلك الكتشاف الخطأ سواء في  البيانات الداخلة أو في البيانات الخارجة . 

  ــ برامج القيم المقيدة الختبارات صحة البيانات . 4



از  المراجعين خالل الحاسوبوتساعد   على استخدام األساليب اإلحصائية والرياضية والمحاسبية إلنج

ات المراج م عملي توىمعظ ة مس ذه الطريق ب ه ة، وتتطل ً عال ع ا ال الحاس ي ي مج رة ف ن الخب  وبم

  .والمراجعة

   الحاسوب باستخدام المراجعة -3 

 وهذه ،المحوسبة المراجعة برامج بواسطة المحوسبة األنظمة بمراجعة الطريقة لهذه تبعا المراجع يقوم

 عملية أية في استخدامها يمكن أي عامة، البرامج هذه تكون قد المراجعة، عملية لتنفيذ مصممة البرامج

ة لعملية خصيصا معدة تكون أي خاصة، أو مراجعة، ة، مراجع ث معين ه بوالحاس نإ حي ي وبرامج  ف

  المراجعة. أدوات من كأداة ستخدمي األسلوب هذا

د المراجعة باستخدام الحاسوبويتطلب تطبيق  تخدام  ىأن يكون ل ي اس ة ف زة عالي رة متمي ع خب المراج

 . ؤسسةسالمة برامج الم علىفي مجال المراجعة بعد االطمئنان  وبالحاس

  :)132،ص2015(الهام، البرامج التالية الحاسوب باستخدام المراجعة في المستخدمة األساليب وتتمثل

ع على ضروريا أصبح المعالجة نظام في للتطور نتيجة  :الخاصة المراجعة برامج -أ ابع أن المراج  يت

ة صورة على المخزنة ويحلل المعلومات وب، لغ ان الحاس ن وك ين م ارات ب ع اختي ل المراج ذه كح  له

ام العاملين من غيرهم أو العميل برامج يقوم مصممو أن المشكلة ة بنظ وب معالج ة الحاس رامج بكتاب  ب

 المراجعة مهام بعض ألداء خصيصا مصممة البرنامج وهذه الحاسوب، ملفات معلومات لتحليل خاصة

 .الخاصة

ة برامج -ب ة المراجع ي : العام ارة وه ن عب رامج ع ي الب تم الت ث تصميمها ي ن بحي ع يمك  أن للمراج

ة يستخدمها ي مراجع واع ف ة أن ن مختلف م م ة نظ بة المعالج ر بغض المحوس ن النظ وع ع يم ن  أو التنظ

  .والحاسوب البرامج وموردي المحاسبة مؤسسات من العديد البرامج هذه بإعداد مثل ويقوم الصناعة،

ن  وبالتالي يمكن مالحظة أن األساليب المستخدمة في المراجعة الخارجية باستخدام الحاسوب تختلف ع

ة  ة المراجع أن طريق رى ب ن ن ن األخرى، ولك ف ع زات تختل ا ممي ل منه ث إن لك بعض، حي بعضها ال

  إنها تعتبر أشمل وأكثر كفاءة من الطرق األخرى.باستخدام الحاسوب تعتبر أفضل الطرق حيث 



  المراجعة أساليب ىعل للبيانات المحوسب التشغيل أثر  12.2.2

عى ع يس ي المراج ل ف غيل ظ ات المحوسب التش ولا للبيان ى لحص د عل ن مزي ة م ات أدل ة اإلثب  الكافي

ان ى لالطمئن حة عل ات ص ة البيان غيل، وسالمة الداخل ن التش ة وم ة دق وعية وأمان ات وموض  المعلوم

 أهمها من استخدامها الحاسوب يُسهل التي األساليب من مجموعة يستخدم الغاية هذه ولتحقيق الخارجة،

 :  )13،ص2012، وآخرون (الشرفاء يلي ما

ذر التي والمتطورة العادية اإلحصائية األساليب باستخدام التحليل  1- تخدامها يتع ي اس ل ف غيل ظ  التش

 . اليدوي

 . وتقويمها العينات اختيار في اإلحصائية المعاينة أسلوب استخدام  2-

 وموضوعية المحاسبية والمعالجات البيانات صحة من للتأكد الذاتي والتحكيم الضبط أسلوب  3-

 .النظم نظرية وأساليب بمنهج الصدد هذا في االستعانة ويمكن ،الخارجة المعلومات

ميم 4-  رامج تص وب ب راز الحاس اماأل إلب اذة رق ي الش ات ف ات البيان ا والمعلوم دا إلعطائه ن  مزي م

 .حولها اإليضاحات من مزيد وجمع والتركيز االهتمام

 .المختلفة والتقارير القوائم إعداد في البياني واإلفصاح العرض أسلوب  5-

   .األفضل ىإل والتحسين والتطوير التصويب في ودوره بالمعلومات العكسية التغذية أسلوب  6-

ة  ن إمكاني وب م ه الحاس ا يقدم ًرا لم اليب؛ نظ ذه األس تخدام ه ي اس ر ف وب دور كبي ون للحاس ث يك حي

وب  ى الحاس اد عل ة االعتم استخدام األساليب اإلحصائية بسهولة ويسر وفي زمن قصير، وكذلك إمكاني

  في دقة النتائج التي يقدمها من خالل البرامج الحسابية وغير الحسابية.

  للبيانات  المحوسبالمراجعة الخارجية في ظل التشغيل تخطيط   13.2.2

ة المحوسبكافة الجوانب المرتبطة بالتشغيل بدراسة المراجع الخارجي  يقوم ع خط د وض ات عن  للبيان

  ):  33،ص2000(شحاته،المراجعة، ومن أهمها ما يلي 

  .واسيببواسطة الح ة تشغيل البياناتنظم الضبط الداخلي اليدوية، ونظم الضبط الداخلي في حال -أ

  .الحاسوبتطبيق نظم التحكم الذاتي والمطابقات والمقارنات والتحليالت عند تصميم برامج  -ب



  .واسيبراجعة باستخدام إمكانيات الحطبيعة أساليب الم -ج

  . واسيبالح ىارات مدخلي البيانات إلخبرات ومه -د

  .واسيببرات ومهارات المراجعين بالحخ -ه

  نوع المراجعة المطلوبة في ضوء عقد االرتباط . -و

   .مدة الوقت المخطط لعملية المراجعة والتكلفة وقيمة عقد االرتباط -ز

أي أنه يترتب على المراجع الخارجي عبء كبير عند وضع خطة للمراجعة في ظل التشغيل المحوسب 

اليب وإ ة أس داخلي وطبيع بط ال م الض المة نظ ن س د م ن التأك داء م ة ابت ة المراجع راءات أداء عملي ج

  باستخدام الحاسوب وانتهاء بالتكلفة والوقت المخطط لعملية المراجعة.

  باستخدام الحاسوب مزايا المراجعة في بيئة معالجة البيانات   14.2.2

ين  ن تحس ة م ة المراجع بة لعملي د بالنس ن الفوائ د م ات العدي ة البيان ي معالج وب ف يحقق استخدام الحاس

  ):163،ص2005التميمي،وسرعة في التنفيذ وذلك من خالل ما يلي (لألداء 

  المعالجة األسرع للعمليات والبيانات األخرى. -1

  حتسابات والمقارنات مع البيانات.الدقة األكبر في اال -2

  االنضباط األكثر في زمن إعداد التقارير المحاسبية وتقارير المراجعة. -3

  وازدياد سهولة التوصل إلى البيانات عند الحاجة.الخزن األكثر دقة للبيانات  -4

  ازدياد مدى الخيارات إلدخال البيانات وتوفير المخرجات. -5

  تقليل الحاجة إلى العنصر البشري بفضل ذاكرة البرامج المخزنة في ذاكرة الحاسوب.  -6

تخدام الحاس ا اس ي يوفره ة الت ات الهائل ى اإلمكاني د عل ة وتجدر اإلشارة إلى التأكي ام بعملي د القي وب عن

ة  ت الحاج ترجاعها وق ة اس ذلك إمكاني ات وك دخالت ومخرج ات كم زين البيان المراجعة من إمكانية تخ

  إليها دون الحاجة للرجوع إلى أي مستندات أو معامالت مرئية.

  

  



  المحوسبة المحاسبية النظم ظل في الخارجية المراجعة مشاكل  15.2.2

بية المعلومات لنظم كافية رقابية نظم توافر عدم إن بة المحاس ؤدي المحوس ى ي د إل اطر تزاي ش مخ  الغ

  :)119-116،ص2015(طه، تلك المشاكل نستعرض اآلتيتفاصيل ولتوضيح ، والخطأ

م في االحتيال صور بعض -أوالً  ات نظ بية المعلوم بة المحاس د/ المحوس اطر تزي ال مخ ش االحتي  والغ

بية المعلومات لنظم الداخلية الرقابة نظم ضعف نتيجة بة المحاس ن ،المحوس ان وم م ك ى ث ع عل  المراج

  .المحوسب النظام مراحل بجميع الخاصة الداخلية الرقابة نظم وتقييم فحص ضرورة

 ً   المحوسب المحاسبي المعلومات بنظام الخاصة الداخلية الرقابة نظم مشاكل -ثانيًا

كاختفاء السجالت المادية وعدم  المحاسبية المعلومات نظم في الحاسبات الستخدام العامة المشاكل -أ

  وجود سند جيد للمراجعة وكذلك فيروسات الحاسبات .

  :المحاسبية المعلومات نظم في المتقدمة الحاسبات استخدام عن الناتجة المشاكل -ب 

  للبيانات. الفوري التشغيل ونظم شبكات الحاسبات، ونظم بعد عن التشغيل نظم وهى 

  المحوسبة المحاسبية النظم لمراجع والعملي العلمي التأهيل مشاكل ثالثا:

ع والعملي العلمي التأهيل مشكلة تعد ن للمراج م م اكل أه ي المش ؤثر الت لبا ت ى س ع عل ة جم ات أدل  اإلثب

بة ة ،المحوس دم نتيج تالك ع ع ام ة المراج ة الخلفي ة األكاديمي ا والمهني ق فيم م  وببالحاس يتعل ونظ

  بشكل جزئي أو كلي.  وبالمحاسبية التي تعتمد على الحاس المعلومات

ة  ة التقليدي نظم اليدوي ى ال بة عل بية المحوس نظم المحاس ال ال ة إدخ ى أن عملي ارة إل ا اإلش در بن ا تج وهن

ى  ؤدي إل نظم ي ذه ال ى ه ل عل ي العم وظفين ف ج الم المتبعة في بعض الدول النامية وصعوبة تأهيل ودم

اال ل وجود األخطاء وبعض ح ى صعوبة عم ؤدي إل دوره ي ذا ب ة وه ر داخل المؤسس ش والتزوي ت الغ

  المراجع الخارجي ووقوفه على مواطن األخطاء والغش.

  

  



  المحوسبة لمعلوماتا نظم ظل المراجعة في مخاطر مكونات  16.2.2

اء  إن استخدام نظم التشغيل المحوسب ي األخط وع ف ى الوق اعدت عل ة س ق بيئ ى خل د أدى إل للبيانات ق

نظم  ذه ال ة ه اءة وفعالي وارتكاب جرائم الغش وانتشار فيروسات الحواسيب إلى الحد الذي يؤثر على كف

ة 300، ص2009(البديوي وآخرون،  ة المراجع ي عملي وب ف تخدام الحاس ى اس اد عل )، ويمكن االعتم

ك ال يجب أن بدرجة كبيرة، وإنه من الن ادر حدوث أخطاء تنتج عن التركيبات الفنية للحاسوب، ومع ذل

اء دوث األخط االت ح تبعد احتم يجس،  نس يجس وم د 390، ص1995(م ا )، وق بحت تكنولوجي أص

ة والمعلومات ت ة المراجع ل تحديا لمهن رامج مث ة الب راءات لمراجع ميم إج ا بتص بح مطالب ع أص المراج

ا  وقواعد البيانات، لذلك تتجه ة بتكنولوجي اطر المرتبط يم المخ العديد من المؤسسات إلى العمل على تقي

ى  درتها عل مان ق وابط لض ع الض ي وض ز ف اطر والتركي ل المخ د عوام الل تحدي ن خ ات م المعلوم

  .)8،ص2009االستمرارية (الشرايري،

  كما يلي: للبيانات المحوسب التشغيلويمكن تصنيف أخطار المراجعة في ظل  

  : الحتمي الخطر - 1 

ن الخطر هذا مؤشرات أو وعوامل ،المراجعة خطر مكونات من الحتمي الخطر يعتبر ا ال يمك  تجاوزه

را ،المراجعة عملية تخطيط عند ذا ونظ دور له د ال ت فق ات بعض عرف ة المنظم ر المهني ي  الخط الحتم

 ويكون ،جوهري خطأ لحدوث العمليات من معين نوع أو معين حساب رصيد تعرض قابلية" نهأ على

ود عدم أخرى وذلك مع عمليات أو الحسابات أرصدة في األخطاء من غيره مع اجتمع إذا جوهريا  وج

  .)6ص ،2009 (حسن، "داخلية رقابية إجراءات

ؤوليةو ع مس ن المراج اف ع اء اكتش ش األخط ات  والغ هوالمخالف رض علي رورة تف يم ض توى تقي  مس

ي قرارات المراجع فاعلية من يزيد مما ،المراجعة لعملية التخطيط عند الحتمي الخطر اف ف ك اكتش  تل

  .القوائم المالية في الجوهري التحريف إلى تؤدي التي والمخالفات األخطاء

  

  



   :الرقابة خطر -2

ارجي عدم احتمال الرقابة خطرب يقصد ع الخ درة المراج ى ق اء فاشتكا عل ة األخط  بواسطة الجوهري

ي الداخلية الرقابة هيكلو ،بالمؤسسة الداخلية الرقابة هيكل ل ف غيل ظ ات المحوسب التش ف للبيان  يختل

غيل في يكون عما دوي التش ل ؛الي ث إن هيك ة حي ة الرقاب ي الداخلي ل ف غيل ظ ات المحوسب التش  للبيان

وي ى ينط ض عل وابط بع ة الض رى الرقابي نة للوقاي األخ ار م اراألخط ذه األخط ي ه، وه

  : )121-120،ص2015(طه،

ر -1 ول خط ر الوص رح غي ه المص ى  ب اتإل ات ملف را السرية، البيان ة نظ دد إلمكاني ر ع ن كبي  م

ى األشخاص ول إل ة الوحدة الوص ة المركزي ات لمعالج ن البيان الل م ات خ ة محط االت الفرعي  االتص

 .المؤسسة فروع وأقسام كافة في المنتشرة

الل  من لكوذ المنفذين بواسطة والتالعب الغش حاالت إخفاء بقصد المراجعة مسار ضياع خطر -2 خ

  . مستمرة بصفة ةالرئيس الملفات تحديد يتم حيث ةالرئيس للملفات الفورية التحديث عمليات

ة  ام الرقاب ة نظ وة وفاعلي دى ق ة بم ة كافي ى دراي ون عل ع أن يك ى المراج ه يجب عل ول، بأن نستطيع الق

ل الداخلية بالمؤسسة، حتى يتمكن من التعامل مع مخاطر  ة تقلي الي محاول الرقابة المتوقع حدوثها، وبالت

  هذا النوع من المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

  :االكتشاف عدم مخاطر -3

م ف ت اف تعري دم االكتش اطر ع ن مخ ل م ع قب بين مجم انونيين المحاس ي الق   ، ( AICPA ) األمريك

 وجود عدم مفادها نتيجة إلى بالمراجعتؤدي  قد المراجعة إجراءات أن في المتمثلة المخاطر" باعتبارها

ه الذي الوقت في المعامالت من معين نوع في أو ،األرصدة أحد في خطأ ذا يكون في أ ه ودً  الخط  اموج

ون ا ويك ع إذا جوهري ع اجتم اء م ي أخط دة ف رى أرص وع أو أخ ر ن ن آخ امالت م " المع

 االلتزام باختبار القيام طريق عن االكتشاف عدم نسبة تقليل للمراجع ويمكن، )67،ص2012(يعقوب،

ن االختبار المراجع بهذا ويقوم الداخلية، الرقابة بنظم ق ع ل طري ا عم ررة اترزي ع متك روع لموق  وف



ة ل المؤسس ة مح بوعيً  المراجع ك اشهريً  أو اأس ة وذل غيل لمالحظ ة تش ة أنظم ة الرقاب زداد ،الداخلي  وت

  ا.وتعقيدً  اتقدمً  اآللية المعالجة نظم ازدادت كلما االختبار بهذا القيام أهمية

دة  ائل المع راءات والوس ت اإلج ال إذا كان ؤ وفع ام كف ن نظ ن الصعب التحدث ع ه م ول بأن ويمكننا الق

ى  لحماية هذا النظام في حد ذاتها غير كفؤ وفعالة، حيث أدى التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات إل

أنها  زيادة األعباء على معظم المهن التي تستخدم ن ش ي م ة التحوطات الت اذ كاف الحاسوب من أجل اتخ

  تفادي مخاطر المعالجة المحوسبة للبيانات.

  المحوسبة النظم استخدام عند المراجع تواجه التي والصعوبات التحديات  17.2.2

 التي تواجه المراجعين نتيجة استخدام النظم المحاسبية المحوسبة هناك العديد من التحديات والصعوبات

 :)115ص ،2015 (طه، في تنفيذ عملية المراجعة ومن هذه الصعوبات

دم -أوالً  ل ع ين الفص ام ب غيل مه ات تش بة، البيان ن ألي المحوس ث يمك خص حي ه ش ق ل ي ح ال ف  إدخ

ل الضروري لذلك من متكافئة، غير عمليات أو تعديالت بإجراء والقيام ،بوالحاس على البيانات  الفص

   باستخدام الحاسوب. البيانات وتشغيل معالجة واإلجراءات عند المهام بينالتام 

تم  ث ي دوي حي ام الي ي النظ تم ف ا ي ل م ة مث ة التقليدي اع الطريق ويمكن القول بأنه يجب على المراجع اتب

  الفصل بين المهام واإلجراءات تفاديا إلمكانية إجراء أي عمليات غير متكافئة.  

ا عوبات التحديات -ثاني ة والص ة المرتبط ات بأدل ة ،اإلثب ور نتيج ريع للتط ي الس ال ف م االتص  نظ

ا ات، وتكنولوجي ا المعلوم ى أدى مم ور تحديات إل عوبات ظه ع واجهت وص ارجي المراج بب الخ  بس

ل المحاسبة وظائف جميع أن بمعنى الورقية، اإلثبات أدلة إختفاء ام في ظ تم المحوسب النظ  إعدادها ي

  المالية. التقارير ستخراجاوالتلخيص و والترحيل التسجيل بداية من بوالحاس ستخداماب

ن الناتجة التحديات -ثالثا ر ع ة أث بة المراجع ى المحوس ات عل ر محتوي ع تقري ث ،المراج أوضحت  حي

ه،ة دراس ة )2015 (ط تخدام أهمي لوب اس ة أس تمرة المراجع ن المس ب م د جان ع عن ه المراج  مراجعت

طة  باعتبارها المحوسبة التجارة أنشطة في تتعامل التي للمؤسسات ذه األنش ة ه م لطبيع لوب المالئ األس

   .التي تحدث بها تغييرات باستمرار



و  ويمكن القول بأن مواجهة المراجع للتحديات والصعوبات عند استخدامه للنظم المحاسبية المحوسبة ه

ة التقلي نظم اليدوي ن ال بة ع نظم المحوس ي ال ر ف تالف كبي اك اخ ي، فهن ر طبيع را أم ك نظ ة، وذل دي

ي ال  لإلمكانيات الهائلة التي تتمتع بها أجهزة الحاسوب مع الوضع في االعتبار اإلجراءات األساسية الت

  غنى عنها سواء في النظام اليدوي أو المحوسب.

  التكنولوجيا مخاطر إدارة في والداخلي الخارجي المراجع دور  18.2.2

  التكنولوجيا مخاطر إدارة في الداخلي المراجع دور -أوال

ال  الداخليون المراجعونيساهم  بصورة كبيرة في إعطاء تأكيد واستشارة عن العمليات من خالل األعم

ة ،اليومية الجارية طة المؤسس ه أنش ي تواج اطر الت ق للمخ م العمي ن الفه ث ،فضال ع من دور  بحي يتض

  :)28،ص2011(الجوهر،البلداوي،البياتي،المراجع الداخلي ما يلي 

داخلي المراجع عمل تركيز -1 ى ال ار عل ة األخط ي ،المهم ة  الت طة اإلدارة، ومراجع دها بواس م تحدي ت

 . المؤسسة داخل المخاطر عمليات إدارة

 .المخاطر إدارة في الثقة منح  -2

 .المخاطر إدارة عمليات في والمشاركة الفعال الدعم تقديم  -3

 .المخاطر بإدارة العاملين وتعليم األخطار وفحص تحديد أنشطة تسهيل -4

  . الداخلية المتابعة ولجنة اإلدارة لمجلس المقدم المخاطر تقرير إعداد عملية تنسيق -5

  التكنولوجيا مخاطر إدارة في الخارجي المراجع دور -ثانيا

 خالل من فيتضح مخاطر من صاحبه وما التكنولوجي التطور ظل في الخارجي المراجع لدور بالنسبة

ديم الخارجي للمراجع يمكن حيث، يقدمها الخدمات التي تنوع ة الخدمات تق وهر،  التالي داوي، (الج  البل

 :)29ص ،2011البياتي،

ة خدمات -1 ى الثق ام عل كل النظ ل بش ن، متكام ك م الل وذل ار خ ع اختب اليب جمي ة األس ى الرقابي  عل

ات ات عملي ال البيان ها إرس تالمها وفحص اف  واس اء واكتش اذ األخط راءات واتخ حيحية اإلج  التص

  الفورية.



ة -2 بة المراجع تمرة المحوس ث، المس اعدت حي ة س ات تقني ى المعلوم ل عل ات جع بة المعلوم  المحوس

ة ر والرقمي ة أكث هل مرون تحواذا وأس ر اس ي وأيس ا ف ن نقله رف م ي ط ر ف ا آلخ ها تخزينه  وتلخيص

  مستمرة.  محوسبةالورقية، ومن ثم مراجعتها من خالل مراجعة  بالمعلومات وتنظيمها مقارنة

ة  رورة المراجع ع ض ى المراج نالحظ أن كل التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات فرضت عل

بي المحوسب  ام المحاس ا النظ المحوسبة بشكل مستمر ومتابعة األداء وتطوراته والمشاكل التي يواجهه

ك ككل، حتي يكون على معرفة كا م إدارة تل ن ث ا وم ز لمواجهته ملة بالمخاطر المتوقع حدوثها والتجهي

  المخاطر بالطريقة المثلى.

  سبية المحوسبة على جودة المراجعةمتطلبات الحد من مخاطر استخدام النظم المحا  19.2.2

ا  زو التكنولوجي ا أن غ ال توجد مؤسسة في الوقت الحالي غير مهتمة بعنصر أمن النظم المحاسبية، وبم

ي المؤسسات  ة ف ت وخاص اخترق جميع المجاالت وعلى رأسها المحاسبة، فالمحاسبة التقليدية قد تالش

بة بية المحوس ات المحاس م المعلوم راءات  الكبيرة، وتختلف اإلجراءات األمنية المتبعة في نظ ن اإلج ع

رة،  ة (عياص نظم التقليدي ي ال ة ف بين 250، ص2013المتبع ي للمحاس ع العرب ر المجم د ذك )، ولق

أن الحد من مخاطر استخدام النظم المحاسبية المحوسبة على جودة المراجعة البد  2011القانونيين سنة 

  : )33-32،ص2012(المطيري،أن تتوفر به الشروط التالية 

ا  -1 رح به ر المص ات غي ن االختراق ام م األمان والحماية: وذلك من خالل الحرص على تحصين النظ

  شرعي للمتطفلين.الغير شأنه حماية البيانات من الوصول وبذل كل ما من 

  جاهزية النظام: وذلك بالتأكد من أن النظام جاهز للعمل عند الحاجة ووفقا للسياسات الموضوعة. -2

و سالمة اإلجر -3 ا ه تم حسب م غيل ت راءات التش ن أن إج اءات خالل مرحلة التشغيل: وذلك بالتأكد م

  مخطط له وفي الوقت المناسب.

ع  -4 ى م ا يتماش ات بم رية المعلوم من س ي تض روط الت وفر الش ن ت د م تم التأك ث ي ة: حي رية التام الس

  .السياسات اإلدارية الموضوعة لهذا الغرض



ام التركيز بقدر كاف من االهتم -5 غيل للنظ ة والتش التطوير والعناي ة ب ام على العناصر الرقابية المتعلق

ة،  اد الذيب ي وزي ال الرمح ه (نض اء في ع األخط غيله أو من ة تش س أهمي ام نف وير النظ ويأخذ أسلوب تط

   ). 362، ص2014

تحصل  وإذا ما توفرت بالنظام المحوسب وسائل الحماية واألمان مع المتابعة المستمرة للتطورات التي

المة  ع س ا م ائل تفاديه نظم ووس ات لل رامج واختراق ن ب ات م ا المعلوم الم تكنولوجي ي ع تمرار ف باس

ة  ة بالمؤسس ات الخاص ى المعلوم ة عل اإلجراءات داخل عمل المؤسسة ككل باإلضافة إلى السرية التام

نظم  تخدام ال بب اس دوثها بس ع ح اطر المتوق ن المخ ر م كل كبي د بش من الح ك يض ل ذل بية فإن ك المحاس

  المحوسبة داخل أي مؤسسة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جودة أداء المراجعة الخارجية 3.2

  مقدمة 1.3.2

ع بحت جمي ات أص ح المؤسس أن تطم ي ب ا ترتق ى بعمله توى إل ودة مس ي األداء الج اءة ف ل  والكف ي ك ف

دور ن إخفاقاتإ حيث المهن، واحدة منالخارجية  ، وتعتبر مهنة المراجعةالمهن ابي ال ة  الرق والمراجع

 فإنه أهدافها في تحقيق الخارجية المراجعة عملية ولنجاح، تؤدي إلى انهيار المؤسسة مهما كان حجمها

د الضروري من وات تحدي ي الخط ي الت اا ينبغ ذ تباعه ة لتنفي رامج منظم ة ب يم، للمراجع ر والتقي  ويعتب

ة، أعمال ممارسة في  اسيةاألس والخطوة البداية، نقطةالخارجية  المراجعة أعمال تخطيط م المراجع  ث

 على يشتمل تقرير بإعداد المراجعة عملية تنتهي ثم مرحلة التخطيط، انتهت حيث من التنفيذ مرحلة تبدأ

 تم التي التصحيحية اإلجراءات متابعة مع الخارجيون المراجعون إليها التي توصل والتوصيات النتائج

  )400،ص2013لربش،شميلة،المكتشفة. ( لمعالجة المشاكل اتخاذها

ة  عند السليم المهني بممارسة األداء ونالمراجع أن يقوم الخارجية المراجعة مهنة وتتطلب قيامهم بعملي

ؤثر المراجعة، ك وت ة تل ى الممارس ة عل ة المراجع ة  فعالي ةالخارجي تخدمي وثق وائم مس ة الق ي المالي  ف

راجعين  تقارير ارجيين، الم ع الخ ى المراج ث يجب عل ى علحي ون عل ارجي أن يك دة الخ ة جي م ودراي

ورات بالتطورات الحديثة ى ل، ويجب عليه االستفادة من هذه التط ه حت ين قدرات ه وتحس ن كفاءت ع م لرف

  ل.التي يعمل بها ومن ثم مجتمعه ككيتمكن من تقديم خدمات أفضل تسهم في الرقي بأداء المؤسسة 

ألداء ممارسته عند المراجع من يتطلب كما ي ل ي أن المهن ق يراع بية تطبي ادئ المحاس ارف المب  المتع

ا، ايير عليه ة ومع ة المراجع ً  المقبول ا ي، وقواعد ،عموم ث السلوك المهن ودة نإ حي وائم ج ة الق  المالي

ودة األداء على كبيرة بدرجة تعتمد للمؤسسة ي ج ذي المهن ارس ال د يُم داد عن ة إع ك ومراجع وائم  تل الق

  ).12،ص2005(جربوع،

ي المحاسبة مجاالت في المتخصصة للمراجعة في المعرفة المهنية الكفاءةوتكمن  م والمراجعة، وه  أه

ذه الخارجي المراجع بها يتحلى أن يجب التي الصفات د تنفي ة عن ة، لعملي ذلك  المراجع ارةوك ي المه  ف



ذلك والظروف المختلفة، جميع الحاالت في المعرفة تلك تطبيق لوك وك ذي الس به ال ن عالمراج يكتس  م

    مثل االستقاللية والحياد. والتدريب التعليم

  كفاءة وفاعلية المراجعة الخارجيةمفهوم   2.3.2

رات  يقصد بالكفاءة المهنية أن يكون عضو المهنة مؤهالً  ة للمتغي تجابة الدائم ه، واالس ام بعمل ة للقي كفاي

د  ث تعتم ة، حي يط المهن ي مح ورات ف ارجي والتط ع الخ ة للمراج اءة المهني ي الكف ل العلم ى التأهي عل

ة،  ة المهن رة مزاول وال فت تمر ط يم المس دريب والتعل والعملي كشرط أساسي لمزاولة المهنة، وكذلك الت

ة  ى أما بالنسبة لمفهوم الفاعلي درة عل دى الق ا "م ت بأنه د عرف ايير إفق ا لمع داف وفق ق األه از وتحقي نج

ة بالو از المتعلق ودة"اإلنج ت والج ل ، ق دف بأفض ق اله ى تحقي درة عل ا "المق بعض بأنه ا ال ا يعرفه كم

ة ، صورة ممكنة" ي للمهن والكفاءة المهنية تعتمد على مجموعة مقومات يجب توفرها في العضو المنتم

  : )16،ص2012ومنها (الزائدي،

  الحصول على مؤهل جامعي متخصص في مجال المهنة. -1

  رط لمزاولة المهنة.قضاء فترة من التدريب كش -2

  بالتعليم والتدريب المهني المستمر طول فترة مزاولة المهنة. االهتمام -3

  ، ومواكبة التطورات الحديثة.السلوك المهنيالمحاسبة ومعايير المراجعة، وقواعد  بمبادئاإللمام  -4

ادة ب اإللمام -5 أثير زي وائم القوانين التي تؤثر على تنفيذ المراجع لواجباته، وت تخدمي الق ات مس احتياج

  المالية على ممارسة المراجع لمهنته.

اك ا أن هن ي  امهاً مدور كم ا يل الل م ن خ ك م ة وذل ة الخارجي ة المراجع اه عملي ة تج ان المراجع للج

  : )56،ص2012(الصوص،

   ه.به وإعداد خطاب التكليف الصادر لالخارجي وتحديد أتعا المراجعترشيح وتعيين 1- 

ى  مراجعالمساعدة 2-  ول عل ذلك الحص تقالله، وك ى اس ة عل عالخارجي في أداء مهامه والمحافظ  جمي

   .المعلومات واإليضاحات التي يحتاج لها



ى 3-  ؤدي إل ا ي العمل على حل المشكالت والنزاعات التي قد تنشأ بين المراجع الخارجي واإلدارة، مم

  .تحسين جودة وفاعلية عملية المراجعة

   .الداخلي والمراجعالخارجي  المراجعين تحقيق التنسيق ب 4-

  .دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها5- 

ر  المراجع اي يقوم بهتال المراجعةمتابعة نتائج    6- تالم تقري ه، واس يم مالحظات ة وتقي ارجي ودراس الخ

  .المراجعة ودراسة التوصيات الواردة به

ابهم وتحديد الخارجيين المراجعين وتعيين اختيار أن إلى اإلشارة تجدرو تغناء أتع ن خدماتهم واالس  ع

 أنه في غير اإلدارة، عن استقاللهم على للمحافظة وذلك بالمؤسسة العمومية الجمعية سلطات من تكون

ع ي الواق د العمل راً  دوراً  تلعب اإلدارة أن نج ي كبي ل ف ذه مث ور ه ا األم ل مم ف  يجع راجعينموق  الم

ن مجموعة فرض على قادرة االدارة كون استقاللهم، ويهدد ضعيفا الخارجيين بية م ات المحاس  السياس

  .أهدافها يحقق الذي بالشكل

  للمراجع المهني األداء علىالخارجية  المراجعة بيئة تأثير  3.3.2

ارجي يتأثر أداء المراجع  ة مهنيًالخ ف بيئ ث تختل ة حي ة المهن ل وحسب بيئ دة عوام ن ا بع ة م المراجع

 ):22-21،ص2005(جربوع، مؤسسة ألخرى وذلك تبعا لعدة عوامل أهمها

 العميل بمؤسسة الكافية المعرفة -1

ى تساعده العميل بمؤسسة الخارجي للمراجع الكافية والمعرفة ة عل ه ممارس ة أدائ ي بفعالي ك المهن  وذل

يم وتوقيتها، المراجعة طبيعة إجراءات وتحديد الرقابة، ومخاطر النسبية األهمية بتقييم يتعلق فيما  وتقي

 مدى وتقييم لإلدارة، المحاسبية التقديرات وتقييم عملية المراجعة، في اإلثبات أدلة ومالءمة كفاية مدى

  .المالية القوائم في اإلفصاح كفاية ومدى المطبقة السياسات المحاسبية مالءمة

  

  



   التأكد وعدم المخاطر -2

ة تتصف ة بيئ ة  المراجع اطرالخارجي دم بالمخ د وع ا التأك ى مم ؤثر عل ة ي ع ممارس ارجي المراج  الخ

ي ممارسة التقدير إلى يحتاج ال قد أنه ذلك منه، المطلوب المهني األداء اطر  المهن اك مخ ن هن م يك إذا ل

  وعدم

  مستقبال. تحدث قد أو التي حدثت األحداث بنتائج يتعلق فيما تأكد

 التنافسية الضغوط -3 

 أن باإلضافة إلى االقتصادي، هذا النشاط نطاق واتساع المهني التنافس حدة بزيادة المراجعة بيئة تتميز

امن ذي قبل تعقيدا أكثر أصبحت المؤسسات أنشطة اك أن ، كم وة هن ات فج ق توقع أداء تتعل ع ب  المراج

 طبقا له الفعلي واألداء المراجع، من المالية القوائم ويتوقعه مستخدم ما بين الفرق في تتمثلو ،الخارجي

 المهنية.  للمعايير

ه يجب يمكنو ع القول بأن ى المراج ارجي عل ي الخ ه المهن ين أدائ ى تحس ل عل ى  أن يعم ون عل أن يك ب

ون ة وأن يك ة محل المراجع ة بالمؤسس دركً  اواعيً معرفة كافي أثيرات اوم ي للت د الت ببها ق غوط  تس الض

  المراجعة.  مخاطر زيادة إلى تؤدي قد التنافسية والتي والتحيزات

ة (وتتمثل العناصر األساسية لفاعلية المراجعة الخارجية   )230)،(220حسب معياري المراجعة الدولي

  :في اآلتي

  .الخارجية رقابة الجودة على أعمال المراجعة -1

  .الخارجي استقاللية المراجع -2

  .الخارجي أتعاب المراجع -3

  .الخارجي مؤهالت وخبرة المراجع -4

  .الخارجي طول فترة استمرارية المراجع -5

  : لية فيما يليعاويمكننا تلخيص أهم ما يخص عنصري الكفاءة والف



راجعين -أ ة للم وارد المتاح ل للم تخدام األمث الل االس ن خ ا م ن تحقيقه ة يمك ة المراجع اءة عملي  كف

ارجيين دات وأدوات  الخ ن مع ة م اءات أو مادي رات وكف ن خب رية م وارد بش ذه الم ت ه واء كان س

ة  ومخصصات مالية، وبالتالي يمكن ة المراجع ارجي بعملي ع الخ ام المراج ا قي تعريف كفاءة األداء بأنه

  بشكل دقيق مستعينا بخبرته المهنية وملتزما بمعايير األداء المهني للمراجعة.

ائج فالنتائج،  تحقيقؤسسة تتعلق بدرجة ن فعالية أداء المإ -ب ى النت رب إل ة أق ائج المحقق كلما كانت النت

ع  كان أداءالمتوقعة  درة المراج المؤسسة أكثر فعالية، وهنا يمكن القول بأن فعالية المراجعة تتمثل في ق

  على تحقيق أهداف عملية المراجعة.

  المهني  لألداء الخارجي المراجع ممارسة تستوجب التي المواقف  4.3.2

ع  ى المراج رض عل ي تف ف الت ض المواق اك بع ارجي هن ة، الخ ة تام ة بمهني ة المراجع ؤدي عملي أن ي

  :)18،ص2005مواقف فيما يلي (جربوع،ويمكن توضيح هذه ال

 المؤسسة لظروف مالءمة األكثر المحاسبية للمبادئ اإلدارة اختيار تقييم -1

 المحاسبية بالسياسة يتعلق فيما والتقدير مطلوب عامة، اتعبار في في حالة صياغة معيار محاسبي ما

ع يجب فإنه المعيار، لتنفيذ تبنيها يجب التي ى المراج د عل ن التأك ة أن م بية السياس تخدمة المحاس  المس

 .المعيار لروح مقبوالً  تفسيراً  وتمثل عادلة،

 المراجعة ومخاطر النسبية األهمية تقييم -2

ي أخذه عدم على يترتب أن المتوقع من كان إذا انسبيً  مهما البند للبند أن يكون النسبية يقصد باألهمية  ف

  المالية. القوائم مستخدمي قرارات على تقديره تأثير سوء أو االعتبار

 لمؤسسة العميل المالية القوائم عنالخارجي  المراجع تقرير في الرأي إبداء -3

ل الخارجي المراجع على يجب داء قب ه إب القوائم رأي ة ب وع المالي ول موض ة الحص ى المراجع ة عل  أدل

ة اإلثبات ة، الكافي ون والمالئم ة وتك ات أدل ة اإلثب ن كافي ة م ث الكمي وع، حي ا والتن ون أن يجب كم  تك

ات  بدرجة مقبولة عليها االعتماد يمكن جيدة أي مالئمة، حة العملي ن ص بحيث يمكن من خاللها التأكد م

  .ةالمثبتة في القوائم المالي



ة  ه المهني رض علي ويمكن القول بأن المراجع الخارجي يتعرض لمواقف أثناء قيامه بعملية المراجعة تف

  في األداء لما لهذه المواقف من تأثيرات مهمة على مستخدمي القوائم المالية.

  الخارجية مفهوم جودة المراجعة  5.3.2

ة  ودة المراجع ف ج ن تعري ة يمك يط وأداء الخارجي ا "تخط ا بأنه ا وفق ر عنه ة والتقري ة المراجع عملي

د  ذلك القواع ة، وك ادات المراجع ة وإرش لوك المهن د وآداب س ة وقواع ة للمراجع ايير المهني للمع

ع  تقالل المراج ى اس ة عل ة والمحافظ يم المهن ة لتنظ ات المهني عها المؤسس ي تض راءات الت واإلج

اونزاهته" تخدمي  ، كم د احتياجات مس ا تحدي بعض بأنه ا ال ة عرفه وم المهن ى أن تق ة، عل وائم المالي الق

ك  ة، وذل بمحاولة ترجمة هذه االحتياجات إلى معايير قابلة للتنفيذ وااللتزام بها عند تنفيذ عملية المراجع

ات،  رامج والموازن ع الب د، ووض يط الجي زاممن خالل التخط ار  وإل ت إط ا، تح د به ل بالتقي ق العم فري

  ) 18،ص2012،قواعد وآداب وسلوك المهنة.(الزائدي

أن ول ب ن الق ث  ويمك امل حي ع وش وم واس ة مفه ة المراجع ودة أداء عملي وم ج ه مفه ن إن رف م ل ط لك

مفهومه الخاص للجودة، خاصة وأن المشاركين والمستفيدين من  اف المتواجدة في بيئة المراجعةاألطر

ودة أداء ع ى ج ؤدي إل ي ت ك عملية المراجعة لديهم وجهات نظر مختلفة للعوامل الت ة وذل ة المراجع ملي

توى  ة ومس ة المراجع م عملي دمها له ي تق دمات الت ب الخ باعحس ا اإلش اتهم، أم  ونلمراجعا الحتياج

فينظرون إلى جودة المراجعة من حيث مستوى أدائهم ألعمالهم وفق التشريعات والضوابط الخارجيون 

  المهنية المتعارف عليها.

   الخارجية عملية المراجعةأداء  جودة في تؤثر التي العوامل -أوال

ن نيف يمك ل تص ؤثرة العوام ى الم ة عل ة المراجع ة  عملي كلالخارجي الي بالش ي، الت  ،2012 (التميم

  :)207ص

ة بالتخطيط والمتمثلة التنظيمية العوامل -1 ة لعملي د المراجع ل وتحدي راءات عم ة إج د المراجع  وتحدي

  إلتمامها. الالزم الوقت تحديد ثم ومن العملية هذه حجم



ع يحتويها أن الواجب السلوكية العوامل -2 ة المراج ي والمتمثل ع أن ف ة يتمت ع بدرج ة المراج ن عالي  م

درة صاحب يكون وأن فريق المراجعة أعضاء مع ومتكاتفا متعاونا يكون وأن ،واالستقاللية األمانة  مق

   ومتفتحة. عالية ذهنية

ل -3 ية العوام ي يجب الشخص ا والت ي توفره ع ف ل المراج ون أن مث ة، ذا يك رة عملي ه خب ن ولدي  م

 المحاسبة. في األقل على أو دبلوم يكون بكالوريوس كأن المهنة لممارسة يؤهله ما العلمي التحصيل

ة لمهنة العلمية األساسيات  4- ل المراجع زام مث ق االلت ادئ بتطبي وال المب ة قب ا المقبول األخص عام  وب

وعية مبدأ تطبيق زام الموض ايير وااللت ة بالمع ة المهني داد للمراجع ة إع ارير وكيفي ن التق تخدام ع  االس

 المهني. النشاط في المتاحة للموارد األمثل

ودة  ى الج ل إل ى تص ة حت ة المراجع راء عملي د إج ل عن ذه العوام اة ه ب مراع ه يج ول بأن ن الق ويمك

ات، تخدمي البيان ل الخدمات لمس ديم أفض ر المطلوبة وذلك لتق ودة ويعتب اض ج ي األداء انخف ة ف  عملي

ن ة م ل المراجع ؤثرة العوام ي الم ي األداء ف ع المهن ارجي للمراج ود ،الخ ك ويع باب ذل ة  لألس اآلتي

  : )12،ص2008(جربوع،حلس،

 فقد لعدم أو جديدة مراجعة عمليات على للحصول بينهم فيما بالتنافس الخارجيون المراجعون يقوم -1 

  .الحالية العمليات

 ،ألدائها الالزم المجهود مع تتناسب ال مراجعة عمليات عن قليلة أتعابالمراجعين الخارجيين  قبول -2

  .المراجعين بين للمنافسة نتيجة وذلك

مان رضاهم على للحصول قليلة بأتعاب المراجعة لزبائن أخرى خدمات تأدية -3 د  وض نهم تجدي  تعيي

 سنوياً.

   الزبون. فقد  لعدم ضروريا ذلك يكون عندما األعمال في االستمرارية فرص بشأن التحفظ عدم -4

 .دورهم عن راضين غير الزبائن أن المراجعين إلدراك نتيجة الزبائن مع متساهل سلوك تباعا -5

ب بين االندماج عمليات زيادة -6 ة مكات رى المراجع ول الكب ى للحص ات عل ة عملي رة مراجع ا كبي  مم

  يضع ضغوطا كثيرة على مهنة المراجعة. 



الل  ن خ ك م ارجي وذل ع الخ ف المراج عاف موق ى إض ل عل باب تعم ذه األس بق أن ه ا س ح مم ويتض

  إضعاف أدائه المهني، ومن ثم تقلل من جودة أداء عملية المراجعة ككل.

  

  في الرفع من جودة عملية المراجعةوتكنولوجيا المعلومات دور نظم  -ثانيا

ة معلوماتوترجمتها إلى  اناتالبييقوم نظام تكنولوجيا المعلومات باستقبال  ى مهمة وفعال دما تتبن ، وعن

ين  ،ا إلدارة الجودةمؤسسة ما برنامجً  ذ بع ا أن تأخ ارفإن عليه ات،  االعتب ا المعلوم ات تكنولوجي متطلب

رورية  ر ض ات تعتب دات وبرمجي ن مع رورية م ة الض ة التحتي ات البني ا المعلوم ام تكنولوجي ويوفر نظ

ربط الجودة، عالوة على ذلكامج إدارة لدعم برن ن ال ، فإن نظام تكنولوجيا المعلومات يمكن المؤسسة م

ة ة الخارجي ع البيئ ل م ة التواص ان المؤسس ذلك بإمك ون ك ا، ويك ا ومهامه ين عملياته ا  ب ة به المرتبط

 المعلومات تكنولوجيا استخدام من المستمدة المنافع من العديد ن هناكإوحيث ، )52،ص2013(الغويل،

 : )-337338،ص ص2011مثل (الشنطي، وأدائها وكفاءة العمليات فاعلية لتحقيق وذلك

 . المعلومات في الدقة وزيادة المناسب الوقت في المعلومات توفير أي الوقتية تحسين -1

  . للمعلومات اإلضافي التحليل وتسهيل تحسين -2

  الرقابة.  بإجراءات يحيط الذي الخطر تخفيض -3

 بيانات، نظم قواعد  آمنة، رقابة تنفيذ طريق عن المهام بين المناسب والفصل الرقابة أساليب تحسن -4

 . تشغيل

امالت من هائل قدر تشغيل إمكانية -5 ي المع ت وف ير وق ة قص ل وبتكلف اض أق اد وانخف ة االعتم  درج

  البشري.  العنصر على

ل تسيير على تعمل القرار دعم نظم إن ين التفاع ر ب ري العنص ا البش ات وتكنولوجي ي المعلوم اج ف  إنت

م على أنها نظم دعم القرار وتعرف ،المستفيدين الحتياجات المعلومات المناسبة ة "نظ بة تفاعلي  محوس

ن وغير  الهيكلية شبه المشكالت لحل والنماذج البيانات استخدام على صانع القرار تساعد ة، ولك الهيكلي



 وقد ساهمت تكنولوجيا )،243،ص2013المشكالت"(طه،بطريقة المدراء وأسلوبهم الشخصي في حل 

ق في المعلومات د تحقي ن العدي ا م ات المزاي ال لمؤسس ة األعم ابات ومراجع ين الحس اءة لتحس  أداء كف

م دور ويمكن تلخيص المراجعة، عملية م نظ رار دع ي الق ع ف اءة رف ة أداء كف ة عملي ا المراجع ي فيم   يل

  : )248-247،ص2013(طه،

 رفض أو ترشيدها، وقبولو النمطية القرارات اتخاذ فعالية زيادة في دعم القرار نظم استخدام يسهم -1

 وتقدير المراجعة لعملية التحليلية والتخطيط القدماء واإلجراءات العمالء مع واالستمرار الجدد العمالء

  فيها. المشكوك الديون مخصص

ي القرار دعم نظم استخدام يسهم 2-  ادة ف ة زي اءة فعالي اذ وكف رارات اتخ ة الق ر نمطي يم غي ام وتقي  نظ

ة الرقابة د الداخلي دار وتحدي ات مق ة االنحراف ي الجوهري وائم ف يم الق ة وتقي ديرات المالي بية التق  المحاس

  المراجعة. عملية في العادلة والقيمة

ي وفرة تحقيق إلى دعم القرار نظم استخدام يؤدي  3- اليف ف ت التك تغرق والوق ي  المس ازف ام إنج  مه

 .المراجعة

 عملية المراجعة في المتوقعة غير األوضاع إلى االستجابة في دعم القرار نظم من االستفادة يمكن  4-

  .المناسب البديل واختيار النماذج من واالستفادة

ة  ودة عملي اءة وج ن كف ع م ي الرف ر ف ا دور كبي ات له ا المعلوم م تكنولوجي أن نظ ول ب ن الق ه يمك علي

ي  المراجعة، ة، فه فباإلضافة إلى كونها تختصر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف في عملية المراجع

  تعمل على حل المشكالت النمطية وغير النمطية الخاصة بالمؤسسة.

   الخارجي المراجع يقدمها التي المهني التأكيد خدمات  6.3.2

ي د المهن ابأ ويقصد بخدمات التأكي ة خدمات" نه تقلة، مهني ى تهدف مس ين إل ودة تحس ات  ج المعلوم

د األفراد يستخدمها التي المعلومات ومالئمة مصداقية تحسين آخر بمعنى القرارات، لمتخذي اذ عن  اتخ

 تقدم قيمة ذات خدمات المهني التأكيد خدمات ، وتعتبر)58ص ،2010 (أبوسرعة،" األعمال  قرارات



ي وفيما ،المعلومات لتلك ومراجعته عند فحصه محايد، مستقل خارجي مراجع من تعراض يل م اس  أله

  :الخدمات تلك

 

 :الرأي وإبداء التصديق خدمات -أوال

ن الل م رأي خ داء ال وم خدمات التصديق وإب دار يق ع بإص ر المراج ن تقري دى ع ة صدق م  وعدال

 مراجعة هي أنواع ثالثة إلى الرأي وإبداء التصديق خدمات وتنقسم، آخر طرف يقدمها معينة معلومات

 .الرأي إلبداء أخرى خدمات المالية، للقوائم الفحص المحدود التاريخية، المالية القوائم

  :المهني للتأكيد أخرى خدمات -ثانيا 

ل في ي وتتمث د المهن ارجي للتأكي ع الخ دمها المراج ي يق رى الت دمات األخ ض الخ د بع رعة،توج  (أبوس

 : )58ص ،2010

  لكترونية.اإل المعلومات وتوزيع وتخزين تجميع مخاطر تقييم -أ  

  القانونية. غير واألفعال والمخالفات الغش عن الناتجة المخاطر تقييم -ب

  بيئية. مراجعة -ج

اعا هناك وحيث إن افي اتس ع م ازه يتوق ن إنج ل م راجعين، قب ك الم إن ذل ب ف نهم يتطل ة م اد محاول  إيج

وازن ين ت ة ب ة، طبيع ة المراجع ودة عملي ة أو وج تهم نوعي م ممارس ي، لعمله ع المهن ة م ي الرغب  ف

  .العمالء مع طيبة على عالقات المحافظة

ا  ق وفيم أثيرات يتعل غط بت ت ض ى الوق ة عل ة عملي يح  المراجع يمكن توض ي ف ا يل م

 :) 22-21،ص2005(جربوع،

 .وقت أقل في نفسها األعمال أداء بهدف لألعمال، أدائهم تسريع الخارجيون المراجعون يحاول -1

م في فإنهم سبق، ما لعمل اجدً  اكبيرً  الوقت ضغط كان إذا -2 ال أدائه اولون لألعم د يح ز ق ط التركي  فق

 .المتاحة البيانات من فرعية مجموعة على



 ذلك على والنتائج المترتبة المراجعة، خطة نيغيرو قد فإنهم احتماله، يمكن ال الوقت ضغط كان إذا -3

ك على ترتب إذا سلبية أو كفاءة وفعالية، أكثر مراجعة خطة تطوير حالة في إيجابية تكون قد ادة ذل  زي

   .المراجعة مخاطر

ن المهني هأدائ لتحسين ه بشكل مستمرعمل يزاول أن المراجع على هبأن ويالحظ م وم ودة ث ة ج  نوعي

ة التنافسية الضغوط فإن هنفس الوقت وفي المراجعة، ت المتعلق اب بالوق د ،واألتع ودً  تضع ق ى اقي  عل

 قد التي العكسية للتأثيرات ومدرًكا اواعيً  ونكي أن المراجع على يجب وبالتالي المهنية، هلواجبات تنفيذه

    .المراجعة مخاطر زيادة إلى تؤدي قد والتي عنها، تنتج قد التي والتحيزات الضغوط تلك تسببها

  واقع مهنة المراجعة في ليبيا  7.3.2

ة ب المراجع ة إن الخدمات المقدمة من قبل مكات ودة  الخارجي ن الج دة م ة جي ى درج ا ليست عل ي ليبي ف

انوني األمريكيمقارنة بمعايير جودة األداء المهني الصادرة عن المجمع  بين الق ،  (AICPA)ينللمحاس

م ن أه باباأل ويكم ي  س ة ف دمات المراجع ودة خ دني ج ارجيت ع الخ ة للمراج اءة المهني اض الكف  ،انخف

جودة خدمات المراجعة ليست  أنتبين  ، كماوتدريبهم بهاالمشتغلين  ة بتطويروعدم قيام مكاتب المراجع

ة  ن خدمات المراجع تفيدين م ة، على درجة جيدة من الجودة من وجهة نظر المس ك الخارجي ع ذل ويرج

ة األداءانخفاض  أهمها األسبابلعديد من  اءة المهني ي ونقص الكف ح ، والمهن مى  أناتض ا يس حدوث م

م ( ، وأنوالتقصير من قبل المراجع اإلهمال إلى أساسيةفة بفشل المراجعة يرجع بص انون رق ) 116الق

المهنية الكافية التي  اداتوالمتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ال يحتوي على اإلرش  1973لسنة 

عدم مراعاة بعض المراجعين الخارجين  ، باإلضافة إلىتدعم اإللمام بمتطلبات تحديد مخاطر المراجعة

وارتفاع مستوى المنافسة بين مكاتب المراجعة الخارجية وغياب مراجعة النظير في  ،ألخالقيات المهنة

  ).89،ص2016(الكبير، بيئة المراجعة

ي  مهنة المراجعة بأن ويمكن القول ارض  ف وض وتع ريعاتفي ليبيا تعاني من قصور وغم ذي  التش ال

دوره أدى إ ل ب دوث فش ة وح ودة المراجع توى ج اض مس ة وانخف اءة المهني ي الكف ص ف دوث نق ى ح ل



المراجعة في بعض األحيان, وحتى إن أدى استخدام األنظمة الخبيرة لدى المراجعين في ليبيا إلى زيادة 

  .تإصالح القوانين وتحديد المسؤولياجودة المراجعة فان المهنة لن تتطور في ليبيا إال إذا صاحبها 

دورها وليس يرام ما على ليست ليبيا في والمراجعة مهنة المحاسبة نإ عها في مق الي بوض ة الح  مواكب

ريع وبشكل التغلب أمكن إذا إال العالم اليوم يشهدها التي المتسارعة والتقنيات االقتصادية المتغيرات  س

ى عوبات عل ات الص ي والمعوق ا الت ي تواجهه ن والت ي  يمك يحها ف ي توض ليم، :اآلت ن س  ،2012 (ب

   )229-218ص

 أن على الدراسات بعض حيث اتفقت، للمهنة المنظمة والتشريعات بالقوانين المتعلقة الصعوبات  -أوال

ت بل حقها المهنة يتعط لم التي والقرارات التشريعات في ليبيا هي المهنة تواجه مشكلة أهم ى عمل  عل

  جهات أخرى. إلى ئهوإعطا المهنة اختصاص سلب

ا: اب ثاني ة دور غي بين نقاب راجعين المحاس ين والم م ،الليبي ث ل م حي راجعين  تق بين والم ة المحاس نقاب

ي المهنة تذكر لتطوير أعمال بأي 1973منذ إنشائها سنة  الليبيين ر الت ى تفتق ايير إل د المع  آداب وقواع

ي الواقع في الموجودة وأن المخالفات المهنة مزاولة وشروط المهنة وسلوك ة العمل ذا نتيج ور له  القص

  . الجانب هذا في

ة أعداد تم تخريج قد أنه حيث نجد ،مهني تأهيل وجود وعدم المحاسبي التأهيل ضعف -ثالثًا ن هائل  مم

ذكر فاعلية دون ولكن المحاسبة تخصص في دراستهم أكملوا درة ت ى وعدم الق ول عل وق دخ ل س  العم

عف األسباب والتي من  من لعدد وذلك والمنافسة ة وض ى المهن أهمها غياب كيان مركزي لإلشراف عل

األنظمة المحاسبية وقبول الطلبة في مجال المحاسبة بأعداد كبيرة مما يؤثر سلبا على قدرة الطالب على 

ن  باإلضافة ،االستيعاب راجعين م بين والم داد المحاس وم بإع ة تق ة للمراجع إلى عدم وجود معاهد علمي

 الناحية المهنية.

اء أداء اويتأثر  ه أثن ي تواجه غوط الت ن الض د م ة بالعدي ة الليبي ي البيئ ارجي ف ألداء المهني للمراجع الخ

أثر ،هوقراراتالمراجع عملية المراجعة، فمثال تؤثر ضغوط الوقت على درجة التحيز في أحكام  ا تت  كم

ارجي أحكام وقرارات المراجع  دى اإلدالخ وفر ل ث يت ها اإلدارة، حي ي تفرض غوط الت ة بالض ارة فرص



ؤثر على المراجع كي يستجيب لرغباتها كبيرة للضغط ا ت راجعين، كم ين الم ة ب اع حدة المنافس ، وارتف

ي  ضغوط المساءلة على درجة التحيز في أحكام المراجع، وكذلك على درجة الدقة والثبات واإلجماع ف

ك  ن ذل رغم م ى ال رأي، وعل ة فال ى درج ف عل غوط تتوق ذه الض ع له تجابة المراج ه اس ي، التزام المهن

  العملية. وموقعه الوظيفي، وخبرته

 األهداف العامة لألجهزة الرقابية  8.3.2

ة مؤسسات  ي حماي ا ف ة دوره ة ألهمي زة الرقابي ود األجه ة وج ى حتمي وائح عل اتفقت جميع القوانين والل

الي واإلداري، و توى األداء الم وير مس ل وتط ى تفعي ام إل عالدولة، والتي تهدف بشكل ع زة تس ى األجه

  : )239ص ،2013(الفاخري، لتحقيق عدة أهداف يمكن توضيحها فيما يليعادة الرقابية 

 .(الموازنة) الموضوعة للخطط طبقًا له مقرر هو لما وفقًا تم العام اإلنفاق أن من التحقق 1- 

د  2- ن التأك ن م تخدام حس وال اس ة األم ي العام راض ف ة األغ ا، المخصص تخدمتأو له ا اس ل نه  أفض

 .المخالفات عن والكشف انحراف، أو إسراف دون استخدام

 للسياسات وفقًا التنفيذ يسير أن من للتأكد الوحدات في األداء وتقييم الموضوعة، الخطة تنفيذ متابعة -  3

  .المرسومة تحقيق األهداف مدى على والتعرف األعمال نتائج ولمعرفة الموضوعة،

د   4- ن التأك وانين سالمة م وائح الق ات والل ة، والتعليم ق المالي ن والتحق دى م ا م ا ومالءمته  كفايته

   العالج. وسائل القتراح فيها الضعف طانق واكتشاف

ي  ة ف ق الفعالي تخدامها وتحقي اءة اس فاألجهزة الرقابية تهدف إلى المحافظة على األموال العامة، ورفع كف

ات  ى الجه زة عل ك األجه ا تل وم به ي تق د الت النتائج المحققة، وذلك من خالل بعض اإلجراءات والقواع

حي ة لتص راءات الالزم اذ اإلج ات واتخ ك الجه يم أداء تل ا لتقي عة لرقابته دعيم الخاض لبيات وت ح الس

  اإليجابيات.

 معايير الرقابة الدولية  9.3.2

ل ة وتمث ة المنظم زة الدولي ا لألجه ة العلي بة للرقاب اي) والمحاس The International) (اإلنتوس

 of Supreme Audit Institutions(Organisation  INTOSAI)( ،ة ة مركزي ة منظم  للرقاب



ها العليا الرقابية لألجهزة تقدم حيث العام، القطاع على المالية ذ تأسيس نة ومن ايير 1953 س ح مع  توض

ايير تتكون ، حيثالرقابي العمل تحسين وتطوير أجل من للرقابة العليا األجهزة عمل وتنظم ة مع  الرقاب

   )401ص ،2013 شميلة، (لربش،: يلي مما اإلنتوساي منظمة عن صدر لما طبقًا الدولية

ة أجهزة الرقابة بناء في األساسية القواعد وتشمل الحكومية، الرقابة في األساسية المبادئ  1-  الحكومي

 .عملها تحكم التي واآلليات

 الرقابي في الجهاز توفرها الواجب والصفات الشروط وتتضمن الحكومية، للرقابة العامة المعايير 2- 

 .المكونات لهذه االستقاللية ودرجة والمراجع

ايير 3-  ة المع ة الميداني ة للرقاب تم، الحكومي ذا ويه زء ه ايير الج ل بمع ي العم داني والت مل المي  :تش

ق  ادئالتخطيط واإلشراف على عملية الرقابة وتجميع أدلة اإلثبات وتطبي ة  المب ة المالي ة بالرقاب المتعلق

  والتأكد من مطابقتها للوائح المتبعة.

ي التقارير صياغة معايير  4- ة ف ة الرقاب ي ،الحكومي تم وه ة ته داد بآلي ارير والقواعد إع كلية التق  الش

  التقارير. كتابة تضبط التي والموضوعية

ة الرقابي العمل تحسين إلى عادةيؤدي ه المعاييرهذ تطبيق نأ ومن الواضح زة دور وتقوي ة أجه  الرقاب

ا، األساليب نفس تباعا خالل من العليا الرقابة أجهزة بين توافق بأعمالها وإيجاد القيام في  لتأدية أعماله

  .العالم دول مختلف الرقابي في الوعي ونشر األجهزة، تلك بين فيما التعاون تنمية على تعمل كما

  دور المراجعين العاملين بديوان المحاسبة  10.3.2

يم  ونالعامل ونمثل الدور الذي يقوم به المراجعي زم بق في ديوان المحاسبة عمل المراجع الخارجي الملت

ن  دا ع وعيا بعي ي وموض ه المهن ي حكم ومبادئ النزاهة التي توجب أن يكون المراجع مستقال حياديا ف

ال  ام بأعم ي القي رورية ف ة والض ة الالزم ذل العناي ي توجب ب ة الت المصالح الشخصية، والكفاءة المهني

اظ المراجعة من خالل استخدام  ك بالحف ة وذل رية التام ام، والس ال الع ة الم دف حماي المعايير المهنية به

من  ائها إال ض دم إفش ة، وع اء المراجع ا أثن ول عليه تم الحص ي ي على سرية المعلومات والمستندات الت

  ).40ص ،2013 (الكعيبر، سموح بها وفقا للتشريعات المطبقةالحدود الم



ة  ويعتبر دور المراجع ع لمراقب بديوان المحاسبة مهم جدًا نظًرا لكون جميع المؤسسات الحكومية تخض

ي  عف ف ور وض دوث قص ي ح ديوان يعن ع بال ي أداء المراج ات ف الديوان، وأن أي تجاوزات أو انحراف

اد  ة واقتص ى المؤسس لبي عل ردود س ائج ذات م الي نت حيحة، وبالت ر ص ائج غي أداء تلك المؤسسات ونت

  الدولة ككل. 

  الخبرة واكتساب تدريبال  11.3.2

ايُ  منظمة ألي لتطوير األداء األساسية المقومات من يعد البشري العنصر وتطوير تدريب إن ن مكنه  م

ام فإن وبالتالي المنظمات، في تطوير حيوي دور من البشري للعنصر لما وذلك أهدافها، تحقيق  االهتم

 أشخاص واختيار الخبرة، واكتساب التدريب طريق عن البشري للعنصر والعملية العلمية الكفاءة برفع

 الرقابية األجهزة وتبقى، المؤسسة أداء وبالتالي الفردي، األداء تحسين ىإل يؤدي أفضل مؤهالت ذوي

ن غيرها بخالف الخبرة، التدريب واكتساب إلى مستمرة بحاجة تكون التي المنظمات من ات م  المنظم

ع أساليبها طورتُ  أن الرقابية البد األجهزة فإن ولذلك ،األخرى ور أي م أي يحدث تط ة ب ى ،مؤسس  حت

تطيع ة تس ور، مواكب ك التط از وأن ذل رق تمت ة ف ا الرقاب اءة به ى بكف ن أعل اءة م وظفي كف ات م  الجه

  .)253-239،ص2013الخاضعة للرقابة (الفاخري،

ويمكن القول بأن أجهزة الرقابة تحتاج إلى موظفين مدربين في مجال المحاسبة والتخصصات المتصلة 

اع  ة اتب زة الرقاب بها، مثل علوم اإلدارة ومحاسبة التكاليف والحاسوب واالقتصاد، وهذا يتطلب من أجه

  دة عالية.من أداء مهامهم بكفاءة وجو اسياسات وإجراءات لتدريب الموظفين وذلك حتى يتمكنو

تؤكد معايير المراجعة الدولية على أهمية مهارة المراجع الشخصية، ويفسر المعيار األول على أنه  كما

ن  م م يتطلب بأن يتوافر في المراجع قدر مالئم من التعليم الرسمي في المحاسبة والمراجعة، وقدر مالئ

ك،  تمر(أرينز ولوب يم المس ة والتعل رة العملي وم ي)، و43، ص2002الخب ب أن يق ازج ة جه  الرقاب

ر  ارات غي ى المه رف عل ؤهالتهم والتع دراتهم وم دى ق ه، وم ن موظفي يلية ع ات تفص اظ ببيان باالحتف



ط داد الخط ي إع تخدامها ف إن  المتوفرة لدى بعض المراجعين، الس ك ف ق ذل بيل تحقي ي س ة، وف التدريبي

   )4،ص1997(رمضان،مثل: على األجهزة العليا للرقابة أن تتخذ بعض اإلجراءات 

وفير  -1 ة كت اليب المختلف ة باألس ات التدريبي م اإلمكاني اداتدع ات  االعتم د المكتب بة وتزوي المناس

  بالمراجع والنشرات والدوريات.

ة  -2 وادر الفني ل الك داد وتأهي ي إع ية ف دعامات األساس االهتمام بالتدريب أثناء العمل باعتباره إحدى ال

ل ة العم ى ممارس ادرة عل ابي الق توى  ،الرق ع مس ا لرف ة وخارجه ل الدول دريب داخ اد للت ذلك اإليف وك

  التأهيل المحاسبي لديهم.

راجعين -3 ي للم ل العلم توى التأهي ع مس ى رف زة العمل قدر اإلمكان عل ذه األجه ى  به م إل ول به للوص

  مستوى أعلى من األداء في مجال الرقابة المتطورة.

ائق تبادل الخبرات بين األجهزة الرقا -4 رات والوث وث والنش ؤتمرات أو البح ق الم ن طري واء ع بية س

  للتعرف على أحدث تطورات العمل الرقابي في مختلف المجاالت.

  تدعيم الصلة مع المنظمات العربية واإلقليمية ذات العالقة.  -5

كل ك د بش ث يعتم ات، حي ن المؤسس ره م ر كغي بة يعتب وان المحاس ر وتجدر بنا اإلشارة هنا إلى إن دي بي

ة  بة لعملي ة والمناس ة الالزم س العلمي ق األس اة تطبي وخي مراع ب ت ذلك يج ري، ول ر البش ى العنص عل

  التدريب.

  باألجهزة الرقابية اختيار المراجعين 12.3.2

زة  مجال توفير الخبرات الالزمةب ما يتعلقفيالرقابية  اتجاهات األجهزة  تحديديمكن  للمراجع في األجه

  ) 4،ص1997(رمضان، :الرقابة الحديثة فيما يلي ياتلتحمل مسؤول الرقابية

  ا الستقالله.منح جهاز الرقابة الصالحية الكاملة في اختيار وتعيين العاملين فيه تدعيمً  -1

  ذلك على النحو التالي:يكون و ،ضرورة توافر حد أدنى من الشروط لدى العاملين بأجهزة الرقابة -2

  المؤهل الجامعي. -أ



رورة  توافق -ب ع ض ي م خص المعن غلها الش ي يش  المؤهل لطبيعة العمل الرقابي ونوع الوظيفة الت

  حصول غير الجامعيين على المؤهالت الجامعية.

ا: -ج ن أهمه ع وم رورة  توفر بعض الصفات المعينة في المراج ة وض ة والفني ة العلمي رة والمعرف الخب

رة اختب د توافق الخبرة مع نوع الوظيفة، وكذلك توفر فت ة عن وافر شروط معين دد وت راجعين الج ار للم

  ترقية المراجع وإجراء اختبار لهذا الغرض.

املين  قد منح حوافز ومزايا تشجيعية وبدالت وما إلى ذلك من أمور -3 ل والع تقرار العم ى اس ؤدي إل ت

  باألجهزة العليا للرقابة.

ار  ي اختي ة ف ات معين اع سياس وفير ويكمن سعي األجهزة الرقابية في اتب ن أجل ت ك م راجعين، وذل الم

رة  وفير عنصر الخب ا وت ا وعمليً ه علميً ع وتأهيل الصفات األساسية في المراجعين من استقاللية المراج

  بهم من خالل التدريب المستمر، كل ذلك للحصول على أفضل النتائج.

 الليبي المحاسبة بديوان الخاصة والتشريعات القوانين عن تاريخية نبذة  13.3.2

وان أول إنشاء تم بة دي ي للمحاس ا ف ا ليبي ام وفقً انون ألحك م الق نة (21) رق ة اهتمت، و 1955لس  الدول

ة د الليبي ينيات بع تينياتو الخمس ي  الس رن الماض ن الق اءم زة بإنش ومت ةرقابي أجه ة ق ال بمراقب  أعم

ات ة المؤسس د ، الحكومي ن للتأك دى م ذها م ا تنفي ل ألعماله اء بك ة، كف ث ة وفعالي وم صدر حي  المرس

 رقم القانون كما صدر العامة، اإلدارية المركزي للرقابة الجهاز بإنشاء والخاص (1963) لسنة الملكي

أن (1974) لسنة (88)  ادة بش يم إع زي تنظ از المرك ة الجه ة للرقاب ة اإلداري اخري، العام  ،2013(الف

م ، )253-239ص رار صدرث م  الق ذي  (1980) )11(رق زم ال از يل عبي الجه ة الش ة للمتابع  بمراجع

ا الدولة مساهمة يقل ال والتي للدولةالمملوكة  العامة الشركة حسابات ن فيه ن  25% ع ال، رأس م  الم

راجعين مع أن يتعاقد للجهاز الحق وأعطى ي م ات ف ة عملي ن المراجع تم ولك ة ي م المراجع از  باس الجه

ؤ المراجع يعتبر ال الحالة هذه وفي ام والمس ات أم ي الجه وم الت ع يق ة المراج اباتها بمراجع ه ؛حس  ألن

 كما صدر ،)220،ص2012الجهاز (بن سليم، أعمال من بعمل يقوم أنه أي الجهاز لمساعدة به يستعان



ي ،الشعبية والمتابعة للرقابة الشعبي بإنشاء الجهاز والخاص (7) رقم القانون نة وف  صدر ) (1996س

يش (جهاز مسمى تحت ،ديوان المحاسبة تنظيم إعادة بشأن  (11) رقم القانون ة التفت  ) الشعبية والرقاب

انون صدر )2003(سنة  وفي م الق ذي (13) رق ه ال م بموجب ادة ت اص إع ل اختص ة فص ة الرقاب  المالي

 الرقابة أوجه جميع بممارسة كجهاز يختص عمله في هذا الجهاز واستمر ،اإلدارية الرقابة عن والفنية

ة ى المالي ع عل ات جمي ه الخاضعة الجه ا ل انون وفقً ام الق ار ألحك ري، المش ه (زك -293،ص2013إلي

انون والرقابة التفتيش بتنظيم (2) رقم القانون صدر (2007) سنة وفي، )294 م الشعبية، والق  (3) رق

أن (119) رقم صدر القرار  (2011) سنة فيو المالية، المراجعة جهاز وتنظيم إنشاء بشأن اء بش  إنش

وان بة دي ي المحاس ذي يقض وين ال ادة تك وان بإع بة، دي ك للمحاس ن وذل از  م ن جه ل م ج ك الل دم خ

اخري، عبية (الف انون ، وصدر)253-239،ص2013المراجعة المالية وجهاز التفتيش والرقابة الش  الق

نة  (20) رقم والقانون الليبي، ديوان المحاسبة تنظيم إعادة بشأن ) (2013لسنة (19) رقم  م 2013لس

اء بشأن ة إنش ة هيئ ث الرقاب ة، حي تص اإلداري انون يخ ة األول الق ة بالرقاب ى المالي ات عل ة الجه  العام

ة يختص الثاني القانون بينما لرقابة الديوان، والخاضعة ة بالرقاب يم اإلداري ري، وتقي  ،2013األداء (زك

  .)293ص

ادة ،أجهزة الرقابة في ليبيا تنظم التي القوانين كل هذه صدور ويمكن القول بأنه بالرغم من ام وزي  المه

ارب، ةدمحدو كانت ليبيا في هذه األجهزة عمر من السابقة الفترة لكن ا،عاتقه على الملقاة الرقابية  التج

 التنفيذ، بعد الصرف على المالية الرقابة على الغالب في مقتصرةالمحاسبة مثال  ديوان مهام كانت حيث

رة  ام ازدادتوفي اآلونة األخي اة المه ى الملق اتق عل وان ع بة دي بب المحاس ع بس راهن الوض ة ال  للدول

بة ديوان باعتبار الليبية، ة المحاس اط الجه ا المن اظ إليه ى الحف ال عل ام الم اعدة الع ى والمس وير عل  تط

بح الذي األمر الدولة، مؤسسات في واإلداري المالي األداء وتحسين ه أص ن مع ام الضروري م  االهتم

ه المحاسبة بديوان ه وتفعيل ل ودعم ات، بك ل اإلمكاني ى والعم يم عل و تقي ابي األداء ريوتط ديوان الرق  ل

  .مهامه في الزيادة هذه يواكب حتى المحاسبة



  في البيئة الليبيةأهداف ديوان المحاسبة   14.3.2

) قانون رقم 2مادة (وفقاً للبالسلطة التشريعية، ويهدف إلى ما يلي  يتبعديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة 

  :ادة تنظيم ديوان المحاسبة الليبيم في شأن إع2013لسنة  19

ة  -1 ة اليدوي ة الداخلي ة الرقاب ة أنظم دى مالءم ن م ق م ام والتحق ال الع ى الم ة عل ة فعال ق رقاب تحقي

  ة.والمحوسبة وسالمة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقا للتشريعات النافذ

  بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها. -2

  الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. -3

اءة  -4 ادية وبكف ة اقتص تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد بطريق

  . اللوائح والنظم المعمول بهاوفق القوانين و وفعالية

ادة ( ي الم واردة ف بة 2إن تحقيق األهداف ال وان المحاس ان دي أتى إال إذا ك ن يت ذكور ل انون الم ن الق ) م

ه ة  يعمل بشكل سليم، وتتوافر ب ود آلي ة، ووج تقاللية تام ن اس ابي م ل الرق ي العم اح ف ل النج م عوام أه

ي  ة ف زة الرقابي واضحة وفعالة في العمل الرقابي، وكذلك مواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها األجه

  مختلف دول العالم.

  عليها ةرقابالالجهات التي يمارس ديوان المحاسبة  15.3.2

م  بة رق نة  )19(يمارس ديوان المحاسبة رقابته على جهات معينة كما أوضحها قانون ديوان المحاس لس

ي2013 ات ه ذه الجه ادة ( :، وه م 2(م انون رق نة  19) ق ا2013لس أن إع ي ش وان م ف يم دي دة تنظ

  المحاسبة الليبي)

وزارات  -1 وزراء وال س ال عمجل زة ا وجمي ات واألجه الح والمؤسس ات والمص ب الهيئ ة والمكات لعام

التابعة للدولة وما في حكمها والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج سواء نصت 

  .تنصقوانينها على نظام خاص للمراجعة أو لم 

زة  -2 ات واألجه الح والمؤسس ات أو المص روعات أو الهيئ ة أو المش ا الدول اهم فيه ي تس ركات الت الش

ام أو  %25ل عن العامة بما ال يق ق ع تغالل مرف از اس من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة امتي



نصمورد للثروة الطبيعية، وذلك دون إخالل بأي أحكام خاصة قد  ي  ت ات الت وانين أو االتفاقي ا الق عليه

  تبرم مع الحكومة تنفيذا لها.

دعمها الجهات التي تتولى إدارة أموال التقاعد والتضامن وكذلك الج -3 منها وت ي تض ات الت هات والهيئ

  الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

ق مباشر أو  -4 دعمها بطري ة أو ت الهيئات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام التي تشرف عليها الدول

  غير مباشر والنقابات العامة واألحزاب السياسية.

ترط أ ،إعانات مباشرة من الدولةالمشروعات التي يحصل أصحابها على  -5 وعلى قروض منها إذا اش

  رض إخضاعها لمراجعة الديوان.قعقد ال

د  -6 رى يعه ة أخ ديوانأي جه ن  لل ب م ريعية أو بطل لطة التش ن الس رار م ا بق ها ومراجعته فحص

  الحكومة.

د المق ي المواعي اباتها ف دم حس ديوان أن تق ة ال ا، ررة قانونًوعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجع

ات  ي الجه امهم ف وم مق ن يق ائها وم وللديوان حق االتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤس

ا  ي يراه روريةالمذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات الت نهم  ض م

ادة ( م 14(م انون رق نة  19) ق ب2013لس وان المحاس يم دي ادة تنظ أن إع ي ش ي)ة اللم ف ارس ، يب ويم

ة أنشطتها  ي ممارس ا ف الديوان فحص وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفاءتها وفعاليته

ادي ي واقتص كل علم ددة، وإن  ،والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بش داف المح ق األه ا تحق وأنه

ام طة والمه ي األنش ة ف ا المالي تخدمت موارده د اس ات ق اءة  تلك الجه ن الكف در م أعلى ق ا ب ة به المنوط

بة 2013لسنة  19) قانون رقم 21مادة (ال(كما أشارت والفعالية  وان المحاس يم دي ادة تنظ أن إع ي ش م ف

  الليبي).

  

  



  الخارجية لتحسين جودة وكفاءة عملية المراجعة الالزمةالعوامل   16.3.2

ى  ا عل ى تقليله ل عل ا العم إن أي إدارة تسعى إلى تقليل االنحرافات والتكاليف المرتبطة بها ينبغي عليه

ك  ى ذل ول إل مستوى المؤسسة ككل، وعبر كل األقسام التي تتسبب في حدوث تلك االنحرافات، وللوص

داللطيف،  ين، عب ي األداء (حس اءة ف ودة والكف توى الج ام بمس ن االهتم د م ان الب )، 295، ص2006ك

ة،  فة عام ل وبص دة عوام د ع ة توج ة المراجع اءة عملي ودة وكف ين ج ل تحس ن أج ا م ب مراعاته يج

  الخارجية، وهذه العوامل هي:

وم  أهمية استقالل المراجع بالنسبة لجودة وكفاءة عملية المراجعة: -أوال ي أن يق ع يعن تقالل المراج واس

دم تحي وعية وع ة وموض ن بأداء مهامه المهنية بنزاه ؤولة ع ة المس ين المؤسس دا ب ون محاي ز، وأن يك

حاته،  ديوي وش وائم (الب ر40، ص2007إعداد القوائم المالية وبين مستخدمي هذه الق تقالل  )، ويعتب اس

التي تضمن تنفيذ أعمال المراجعة بكفاءة عالية كما تضمن تعظيم  المهمةمن األمور الخارجي المراجع 

ل  ات مح اهمي المؤسس ن مس ل م ة ك ه ثق ون رأي الي ال يك ا، وبالت ن نتائجه تفيدين م ة والمس المراجع

ع ، اتجاه مستخدمي التقارير المالية مشكوكا فيه تقالل المراج ة اس ارجي وتتضح أهمي ا الخ الل م ن خ م

  ) 35ص،2012(الزائدي،  :يلي

ع  -أ تقالل المراج ر اس ارجي يعتب دما الخ ة، فعن ودة المراجع ي ج ؤثرة ف ل الم م العوام ن أه رم  ضيتع

  أثناء قيامه بمهامه يكون لذلك تأثير سلبي على جودة أدائه.ضغوط الخارجي لالمراجع 

ة  -ب حة وعدال ن ص ق م و التحق ة ه يعتبر االستقالل والمراجعة وجهين لعملة واحدة، فجوهر المراجع

ا نشأت  ة ومصداقية التقارير المالية التي تعدها إدارة المؤسسة وتقديمها إلى المساهمين، ومن هن الحاج

دمها  إلى المراجعة المستقلة للتحقق من صحة مزاعم اإلدارة كما تعكسها التقارير المالية التي تعدها وتق

  إلى المساهمين.

ى  -ج اعده عل ا يس ة مم ة المطلوب يساعد االستقالل المراجع على أداء عمله بالدرجة المطلوبة من العناي

  ضه ألي مسؤولية قانونية قد تؤثر عليه.مقابلة المسؤوليات الملقاة على عاتقه وعدم تعر



راف  استنتاجويمكن  ل األط ن قب ر م ام كبي ت باهتم ي حظي ر الت أن عنصر االستقاللية هو أكثر العناص

ة  توى الثق س مس ا تعك ك ألنه ة، وذل ة المراجع ن عملي ة م ات الناتج ات والبيان ن المعلوم تفيدة م المس

  بالتقارير والقوائم المالية.

ه مصلحة مباشرة أو ويعتبر استقالل  ون ل ة يك ى مؤسس المراجع مفقوداً عند قيامه بعملية المراجعة عل

م  ي (القاعدة رق ا يل ى األخص م ا وعل ة  101غير مباشرة فيه ة الخاص ن قواعد سلوك وآداب المهن م

  باالستقالل)(الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) :

ار -1 و المم ون العض ي يك ة ألحد الشركات والمؤسسات الت ـة الرابع ـى الدرج ـاً إل ـريكاً أو قريب س ش

 المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة

ي  -2 ا أو الت ـس إدارته ـي مجل ون عضـواً ف ي يك ها أو الت الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيس

  .يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية

  .أسهماً ذات شأن خـالل فتـرة مراجعته الشركات المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها -3

ار الشركاء  -4 ـد كب ـا أو ألح د موظفيه ريكاً ألح ارس ش الشركات والمؤسسات التي يكون العضو المم

 .فيها أو شريكاً للشركة نفسها

ي  -5 ة ف الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس ناظراً لوقف أو وصياً على تركـة لها حص

 .لمؤسساتتلك الشركات وا

اء  -6  درائها أو أعض ن أحد م ا أو م اً منه ارس مقترض و المم ون العض ي يك ات الت ركات أو الهيئ الش

   مجلس إدارتها أو مساهميها.

  .الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها -7 

 يقدمها، التي وجودة الخدمة استقالليته على المراجع ألتعاب مهم تأثير وجود الدراسات من العديد أكدت

  المراجع، استقاللية دعم األردن، وسبل في المراجعة مشكالت تناولت التي )1997،مطر( دراسة منها

ة ي (Shockley 1981) ودراس ات ف ة المتحدة الوالي ة  األمريكي اضب المتعلق اب انخف ة األتع  نتيج

  .)769-768،ص2008(جربوع،. المراجع الخارجي استقاللية على ذلك وأثر المراجعين بين المنافسة



  الرقابة على جودة األداء: -ثانيا

ة الخارجية أهمية المراجعة  تبرز تم عملي ودة، وت ة الج لتحديد مدى التزام مكتب المراجعة بمعايير رقاب

د ه، للتأك ب ذات ل المكت ن قب ب أو م ارج المكت ن خ ة م ق أو جه ل فري ن قب ا م ة إم ة  المراجع ن كفاي م

ودة األد ى ج ة عل أن الرقاب ول ب ي إجراءات الرقابة التي تطبق داخل المكتب، وبالتالي يمكن الق اء المهن

  : )20،ص2012(الزائدي، للمراجعة تتضمن ما يلي

ن  :الرقابة الداخلية لجودة األداء -أ وتقع مسؤوليتها على مكتب المراجعة إذ البد له أن يضع مجموعة م

ه السياسات واإلج ب علي ا يج راءات التي تكفل له تحقيق جودة األداء المطلوبة طبقا للمعايير المهنية كم

  أن يتأكد من تطبيقها وكذلك تقييم كفايتها وفعاليتها.

ي و :الرقابة الخارجية لجودة األداء المهني للمراجعة -ب ة ف ة والممثل ة خارجي ل جه ن قب ذها م تم تنفي ي

  .النظيرمراجعة 

ع  در المجم د أص انونيينوق بين الق ي للمحاس  American Institute of) (AICPA)األمريك

(Certified Public Accountants   ام ي،  1979ع ى األداء المهن ة عل ايير الرقاب امج لمع أول برن

راء، والفحص و، 1991وتم تطويره عام  آراء الخب اد ب تقاللية، واالسترش ة باالس تضمن عناصر متعلق

اليين، الدوري لبرنامج رقابة  الء الح ع العم ة م ي العالق تمرار ف دد، واالس جودة األداء وقبول عمالء ج

ام  ى ع ص  1989وف ه الفح ق علي اً أطل انونيين برنامج بين الق ي للمحاس ع األمريك در المجم  أص

، ويلزم هذا البرنامج مكاتب المراجعة أو المحاسبين القانونيين   (Program Review Peer)المتعمق

ذينك ن خدماتهم مس أفراد وال أ ع ة ؤتنش دى لجن مائهم ل جيل أس ث بتس رف الثال اه الط المجمعولية تج  ب

ودة ة الج ام رقاب يم نظ ة بفحص وتقي ذه اللجن وم ه   متخصصة في تقييم أداء مكاتب المراجعة، حيث تق

System Control Quality   رد ص، وبمج ذا الفح ة ه ر لنتيج دار تقري لدى مكاتب المراجعة ثم إص

جيل مكات دى تس ع ل ة أو المراج عب المراجع انونيين المجم بين الق ي للمحاس ه  ،األمريك ين علي ه يتع فإن

ص  راء فح تم إج ث ي أن، بحي ذا الش ي ه د ف ن المعه ادرة م ودة الص ة الج ايير رقاب اة مع رورة مراع ض

دأ أول فحص  ى أن يب متعمق ألدائه المهني في مجال أعمال المحاسبة والمراجعة كل ثالث سنوات، عل



ديالت وتقي ال تع م إدخ د ت التقييم. وق ة ب ة المختص دى اللجن جيل ل ن التس هراً م ر ش ة عش الل ثماني يم خ

ة  2001وتحسينات على هذه المعايير في يناير  ة ، ولحماي ارير المالي داد التق ودة إع ين ج من أجل تحس

  .)16،ص2010العامة ممن يعتمدون على هذه التقارير في اتخاذ العديد من القرارات (جبران،

ودة األداء  القول بأن بناء على ما سبق يمكن ومعنى الرقابة على ج ن أداء  ه ى أحس ول عل د الحص تأكي

ة،  ودة األداءوللخدم ى ج ة إل ل المؤسس ي تص ا  ،لك ح لموظفيه ا أن توض ه عليه عفإن ات  جمي السياس

ة  اءة وفاعلي ادة كف ي زي ر ف ر كبي ن أث ا م ا له تمرار لم ودة باس ى الج ة عل ة بالرقاب راءات المتعلق واإلج

  المراجعة.

  المراجعة: جودة على وعميله الخارجي المراجع بين التعاقدية العالقة أمد طول أثر -ثالثا

 وبذلك تام بمشاكله، علم على بأنه االعتقاد إلى تؤدي قد المراجعة بعميل المراجع ارتباط فترة طول إن

ي الصفات أهم أحد يفقد ى أن يجب الت ا يتحل ي به فة وه ك ص ي الش ب المهن ي تتطل ه والت تخدام من  اس

ول وعدم العقلي االستجواب ياء قب ائق األش لم كحق ا مس دان وإن ،به ع فق فة المراج ذه الص د له ن يزي  م

 لمراجعل الدوري تغييرال ضرورة يؤيد من يكتشفها، ويرى لم أخطاء على المالية القوائم احتواء احتمال

راخٍ  عمله يؤدي تجعلهقد بعميله  المراجع ارتباط فترة طول أن الخارجي زداد بت ا وت ة معه دم فرص  ع

دة وغير المتعمدة لألخطاء اكتشافه زام المتعم ر وأن اإلل ع بتغيي و المراج ا ه ب م ى يتغل ك عل ث ذل  حي

  .)768ص ،2008 المراجعة (جربوع، عملية وجودة فاعلية من يعزز

  :دور مؤهالت وخبرة المراجع الخارجي في تحسين جودة المراجعة -رابعا

ي يجب  ة الت ة والمعنوي ات الذاتي يتوقف تحسين مستوى جودة المراجعة على توفر مجموعة من المقوم

ن  ات م ك المقوم ف تل ث تختل ىأن يتصف بها المراجع، حي ة إل اختالف المؤسسات  بيئ ك ب رى وذل أخ

 ،2012 (الزائدي، :أهم تلك المقومات والمتمثلة فيبعض هناك اتفاق شبه عام على  لكنالموجودة بها، 

   )57ص



ع  -أ ارجي التأهيل العلمي: بمعنى أن يتحصل المراج ي الخ الوريوس ف ة البك امعي درج ى مؤهل ج عل

ا من العلوم  الحصول على قدر كافٍ  وأيضاالمحاسبة،  ليم فيم رأي الس داء ال ن إب ه م ي تمكن رى الت األخ

  يعرض عليه أثناء عملية المراجعة.

ة، الخارجية التأهيل العملي: حيث تحتاج مهنة المراجعة  -ب ق الممارس ن طري ي ع دريب العمل ى الت إل

ة  الل متابع ن خ ة م ول المهن ة أص ي ومعرف دريب العمل زمن للت ويجب على المراجع قضاء فترة من ال

  ات والمؤتمرات وااللتحاق بالبرامج التدريبية لرفع قدراته الفنية. الندو

ات  يمكنو ن واجب ه م ا علي وق وم ن حق ه م القول بأنه على المراجع أن يكون على دراية تامة بكل ما ل

ة  مبادئ بهاتجاه المهنة وفقا لما تقضي  ي المراجع رف ف ه الع وقواعد المراجعة من جهة وما جرى علي

  احية أخرى.الخارجية من ن

ـة عرضبناء على ذلك يمكن  ودة المراجع ـي  ،ومناقشة الوسائل الممكنة لتحسين ج ن والت ا يمك تجميعه

ث  ة، حي حفي أربعة اتجاهات رئيس ل الجزء األول  يوض ي تجع االت الت ع والح تقالل المراج ة اس أهمي

ة  ح أهمي اني فيوض اه الث ا االتج تقالليته، أم ى اس ع عل اب المراج استقالليته مفقودة فيها وكذلك تأثير أتع

ة  ودة عملي ين ج ى تحس أثير عل ن ت ا م الرقابة على جودة األداء وأنواع الرقابة على جودة األداء وما له

ى المراجعة، وفي االتجاه الثا ه عل ارجي وعميل ع الخ لث تم استعراض أثر طول أمد العالقة بين المراج

ي  ل العلم ام للتأهي دور اله ع ال جودة المراجعة وتعارض الرؤى في هذا االتجاه، بينما يبين اإلتجاه الراب

  والتأهيل العملي للمراجع على تحسين جودة عملية المراجعة.

  

  

  

  



    : المقدمة 1.3

ع لدراسةلجانب العملي لاتناول هذا الفصل  ة جم م كيفي ا، ث ة وعينته ، حيث تضمن تحديد مجتمع الدراس

ل  م مراح ة ث من ألداة الدراس داني المتض ي والمي لوب المكتب ق األس ن طري ك ع ة وذل ات الدراس معلوم

تخدم ي اس ائية الت ة اإلحص اليب المعالج ى أس افة إل ا، باإلض ي تصميمها، والتأكد من صدقها وثباته ت ف

  . البيانات اإلحصائيةتحليل 

  :لدراسةا يةمنهج 2.3

ي، احقيق أهداف الدراسة قام الباحث بمن أجل ت في التحليل نهج الوص ن الم ل م تخدام ك ى لس رف عل لتع

اعتمد الباحث على وقد  ،أثر النظم المحاسبية المحوسبة على فعالية أداء مراجعي ديوان المحاسبة الليبي

ات ع البيان أداة لجم تبانة ك ائي، االس امج اإلحص طة البرن ات بواس غ البيان م تفري  Statistical وت

Package for Social Science)SPSSدار ائية21) إص اليب اإلحص ن األس م  ، وم ي ت الت

رارا ات، التك ل الثب تخدامها (تحلي اليب ااس ة، األس ب المئوي طات ت والنس فية كالمتوس ائية الوص إلحص

  ). " لعينة واحدة"Tرتباط، اختبار نحرافات المعيارية، معامالت االواال

  فرضيات الدراسة  1.2.3

  فرضيات الدراسة األساسية  1.1.2.3

ة الاستخدام  يساهم: ال الفرضية األولى - عة لرقاب ة الخاض نظم المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدول

  .في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان ديوان المحاسبة

ة - ية الثاني دى الفرض وفر ل ي: ال تت ي الم مراجع بة الليب وان المحاس امهم دي ة ألداء مه ات الالزم تطلب

ة باال عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس عتماد على نظم المعلومات المحاسبية المحوس

  الديوان.

ة متعلقة باستخدام النظم المحاسبية ال: ال توجد صعوبات الفرضية الثالثة - ي مؤسسات الدول محوسبة ف

   الخاضعة لرقابة الديوان تؤثر على أداء المراجعين بالديوان.

  



  الفرعية فرضيات الدراسة  2.1.2.3

ه  ن عدم ة م روق معنوي اك ف ان هن ا إذا ك ة م رض معرف ة، لغ ة للدراس يات ثانوي ياغة فرض م ص ت

  العينة.بخصوص فرضيات الدراسة، وذلك من حيث الخصائص الشخصية ألفراد 

ل الفرضية األولى :  ن قب ال توجد فروق معنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل م

  سنوات الخبرة ).  -المركز الوظيفي  -التخصص  -مراجعي الديوان حسب ( المؤهل العلمي 

ة :  ية الثاني دالفرض وظفي ال دى م ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف روق معنوي د ف يوان ألداء ال توج

ة  عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم مه

  سنوات الخبرة ). -المركز الوظيفي  -التخصص  -الديوان حسب ( المؤهل العلمي 

ة :  ية الثالث وانالفرض ي دي درة مراجع ن ق د م ي تح عوبات الت م الص ي فه ة ف ات معنوي د فروق  ال توج

ة  عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال المحاسبة على مراجع

  سنوات الخبرة ). -المركز الوظيفي  -التخصص  -الديوان حسب ( المؤهل العلمي 

  أهداف الدراسة العملية 2.2.3

  هدفت الدراسة العملية لتحقيق اآلتي :

وان ات المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة استخدام نظم المعلومإبراز أثر  -1 دي

  المحاسبة على فعالية أداء مراجعي الديوان.

يح -2 ات ال توض ةمتطلب بة داءأل الالزم وان المحاس ي دي ه باالل الليب ات مهام م المعلوم ى نظ اد عل عتم

  ته.المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقاب

ه باالالصعوبات التي تحد من قدرة ديوان المالتعرف على  -3 ى أداء مهام ى حاسبة الليبي عل اد عل عتم

  ته.نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقاب

  

  

  



  مجتمع وعينة الدراسة 3.2.3

   مجتمع الدراسة  -أوال

ار  نظرا للظروف التي تمر بها م اختي ا ت بالد حالي رابلس، ال ة بط اإلدارة العام بة ب وان المحاس رع ودي ف

س بة الخم وان المحاس تن، ودي بة زلي وان المحاس رع دي راته، وف بة مص وان المحاس رع دي ع  ف كمجتم

  .للدراسة

  عينة الدراسة  -ثانيا

ن ة م ة الدراس ون عين راجعين  تتك اليينالم ديو الم املين ب دراء اإلدارات الع ام وم اء األقس ان ورؤس

س، واإلدارة العامة لديوان المحاسبة (طرابلس)المحاسبة في  وان ، وفرع ديوان المحاسبة الخم رع دي ف

ع، حيث يكون عدد عينة الدراسة في فرع ديوان المحاسبة مصراته، والمحاسبة زليتن دن األرب ذه الم  ه

ً شخص 268( تبانات )2017اإلدارية بالديوان، (الشؤون ، )ا ة لالس بة المئوي ين النس الي يب ، والجدول الت

  .المستلمة من مجموع االستبانات الموزعة

  ستبانات الموزعة ستبانات المستلمة من مجموع االالنسبة المئوية لال) 1-3جدول (

ستبانات عدد اال  البيان  ر.م
  الموزعة

ستبانات عدد اال
  المستلمة

  المئويةالنسبة 

1  
  

  % 33.3  25  75  اإلدارة العامة لديوان المحاسبة (طرابلس)

2  

  

  % 70  14  20 فرع ديوان المحاسبة الخمس

3  

  

  %100  5  5 فرع ديوان المحاسبة زليتن

4  

  

  % 80  16  20 فرع ديوان المحاسبة مصراته

  

  % 50  60  120  المجموع الكلي

  

  



  جمع البياناتأداة  4.2.3

تبانة)اعتمد في جمع   ى (االس ة عل ة العملي ة للدراس ات الالزم ات ، البيان ع المعلوم أداة لجم م ك ي ت والت

ذه  ر ه ث تعتب ة، حي داف الدراس ق أه ة بتحقي ات المتعلق تصميمها وتطويرها بهدف الحصول على البيان

  .األداة وسيلة لجمع البيانات المالئمة للموضوع محل الدراسة

   لدراسةجمع البيانات لبناء أداة  1.4.2.3

م  ،تم تصميم االستبانة بما يتناسب مع فرضيات الدراسة لتكون مالئمة وقادرة على االجابة عليها د ت وق

ي، تملت  صياغة فقرات االستبانة باالستعانة ببعض الدراسات السابقة وكذلك باالجتهاد الشخص د اش وق

  الدراسة على أربعة أجزاء متمثلة في اآلتي :

ة  -الجزء األول ة) لعين ات الديمغرافي ة (المعلوم ات عام ع معلوم تص بجم ئلة تخ يحتوي على أربعة أس

  الدراسة.

اني زء الث ى  -الج وي عل ام  11يحت تخدام النظ اهمة اس ن مس تجوبين ع اس آراء المس تص بقي رة تخ فق

ة الم ام عملي ي إتم ديوان ف ة ال عة لرقاب ل المحاسبي المحوسب في مؤسسات الدولة الخاض ن قب ة م راجع

  مراجعي الديوان الماليين بشكل أفضل.

وان  10يحتوي على  -الجزء الثالث فقرات تختص بمعرفة مدى توفر المتطلبات الالزمة في موظفي دي

ي مؤسسات  تخدمة ف بة المس بية المحوس ات المحاس م المعلوم المحاسبة ألداء مهامهم باالعتماد على نظ

  الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.

ن  10يحتوي على  -الجزء الرابع ات وصعوبات تحد م اك معوق فقرات تختص بمعرفة ما إذا كانت هن

قدرة مراجعي ديوان المحاسبة على مراجعة النظم المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة 

  الخاضعة لرقابة الديوان.

اس ليكرت  )2-3( جدول رقموكان توزيع الفقرات بالنسبة لعبارات كل بُعد كما هو موضح بال وفق مقي

  على النحو التالي: الخماسي 

  



 ) ترميز الفقرات لكل سؤال2-3جدول(

 1 2 3 4 5 الدرجة

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرة

  

   التحليل اإلحصائي 5.2.3

ى الحاس ات إل ال البيان ز وإدخ م ترمي د أن ت رت ب وبع اس ليك ى مقي اء عل ول بن د ط ي، ولتحدي الخماس

اد م اعتم ة، ت اس الدراس ي مقي تخدم ف ا) المس دنيا والعلي دود ال ي (الح رت الخماس اس ليك رات مقي  فق

الي دى ( المعيارالت اب الم م : حس ى 4=1-5للحك ول عل اس للحص رات المقي دد فق ى ع يمه عل م تقس )، ث

ة إ0.8=  5/4طول الفقرة الصحيح أي ( ذه القيم افة ه م إض اس)، بعد ذلك ت ي المقي ة ف ل قيم ى أق (أو  ل

) يبين 3-3والجدول رقم ( ،بداية المقياس وهي الواحد الصحيح)، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه العبارة

  طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي.

  ) طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي3-3جدول (

  بشدة غير موافق  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرة

  1 - 1.8  1.8 - 2.6  2.6 - 3.4  3.4 - 4.2  4.2 -  5  الفقرةطول 
                                                                        

  وتم احتساب كل من :

ة،  -1 ة الدراس ردات عين ة) لمف ة (الوظيفي ائص األولي ى الخص رف عل ة للتع التكرارات والنسب المئوي

  وتحديد استجابات مفرداتها تجاه عبارات المقياس التي تتضمنها أداة الدراسة . 

ة -2  بة المئوي دات  )%( النس ه أو وح وع نفس ن الن ين م ة كميت تخدم لمقارن ي يس ر رياض ي تعبي : وه

  سها.القياس نف

  

  



  المستخدمةاألدوات اإلحصائية  1.5.2.3

رجح) " -1 وزون (الم ابي الم ط الحس اع أو Weighted Meanالمتوس دى ارتف ة م ك لمعرف ": وذل

  انخفاض استجابات مفردات عينة الدراسة لكل فقرةعند كل بعد، أي معرفة الدرجة الكلية للبعد.

ابي " -2 ط الحس ة Meanالمتوس ردات عين تجابات مف اض اس اع أو انخف دى ارتف ة م ك لمعرف ": وذل

وتقييمها  عليها الدراسة عن كل فقرة، حيث تم اعتماد المتوسط الحسابي كمعيارلقياس الدرجة المتحصل

                                                                           الل ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي .خوالمتعلقة بإجابات أفراد العينة وذلك من 

اري " -3     راف المعي تخدام االنح م اس راف Standard Deviationت دى انح ى م رف عل ": للتع

ن م رة م ل فق ة، ولك رات الدراس ارات متغي ن عب ارة م ل عب ة لك ة الدراس ردات عين اس استجابات مف قي

ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات مفردات  ،الدراسة عن متوسطها الحسابي

عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب مقياس الدراسة، فكلما اقتربت قيمته 

 من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس.   

  تحديد معامل الثبات ألداة الدراسة. : لAlpha Cronbach(α)معامل ثبات ألفا كرونباخ" -4

  .لعينة واحدة الختبار فرضيات الدراسة Tاختبار  -5

ر  One-Way-Anovaاختبار تحليل التباين األحادي  -6 ود متغي ال وج ي ح ددة ف ات المتع : للمقارن

  يحتوي على أكثر من تصنيفين.

  األداة معامل ثبات -7

s ,(Cronbach عتمادعلى معامل كرونباخ ألفاباالتساق الداخلي ألداة الدراسة، االستخراج معامل ام ت

 (Alpha ات  الدراسة، وكان تقييم معامل الثبات يدل على درجة أبعاد لكل بعد من بية الثب عالية في نس

مدى لقياس ) %70تساق بين فقرات األداة تفوق الحداألدنى المقبول لغايات البحث العلمي والبالغة (واال

تبانة) ة (االس ات أداة الدراس اوي ثب ة يس تبانة كامل ات لالس ل الثب ان معام ث ك ائج %78، حي ، والنت

  .) بالمالحق1موضحة بالجدول رقم (

  



  التحليل االستنتاجي للبيانات  6.2.3

    وصف خصائص عينة الدراسة 1.6.2.3

ث  ن حي ة م ة الدراس ائص عين ة بخص ائج المتعلق زء النت ذا الج اول ه ص تن ي، والتخص ل العلم المؤه

  العلمي، والمركز الوظيفي، وسنوات الخبرة، حسب الترتيب اآلتي :

  توزيع مفردات العينة حسب المؤهل العلمي -1

  يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لعينة الدراسة حسب المؤهل العلمي. التاليالجدول 

  ردات العينة حسب المؤهل العلميالتوزيع التكراري والنسبي لمف) 4-3جدول رقم (     

  المتوسط  النسبة المئوية  التكرار  التصنيف  المتغير

  

  المؤهل العلمي

  

  5%  % 5  3  دبلوم متوسط

  -  % 1.7  1  دبلوم عالي

  3.27  % 66.7  40  بكالوريوس

  3.06  %25  15  ماجستير

  -  % 1.7  1  دكتوراه

  -  %100.0  60  وعـــــــالمجم

  

ددهم  الوريوس وع ة بك ؤهالتهم العلمي ة م ردات العين م مف ين أن معظ ابق يتب الل الجدول الس  40من خ

من جميع مفردات العينة، مما يساعدهم في فهم فقرات االستبانة وتعزيز قدراتهم  % 66.7مفردة بنسبة 

يليهم من مؤهالتهم على إجابة أسئلتها، وهذا يعطي مؤشراً جيداً على مصداقية النتائج المتحصل عليها، 

  .% 25العلمية ماجستير بنسبة 

  توزيع مفردات العينة حسب التخصص -2

  العلمي. التخصصيبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لعينة الدراسة حسب  التاليالجدول 



  العلمي التخصصالتوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب ) 5-3جدول رقم (

  المتوسط  النسبة المئوية  التكرار  التصنيف  المتغير

  

  العلمي التخصص

  

  3.21  % 88.3  53  محاسبة

  3.64  % 3.3  2  إدارة أعمال

  -  % 0  0  اقتصاد

  -  % 1.7  1  تمويل ومصارف

  3.07  % 6.7  4  غير ذلك

  -  %100.0  60  المجموع

  

م ( دول رق ير الج ى أن5-3يش ن  ) إل م م ة ه ة الدراس راد عين ن أف ل م بة األق ات النس حاب تخصص أص

بتهم ( ت نس ث بلغ بة حي ر المحاس رى غي بة % 11.7أخ ص محاس م تخص ن ه بة م غ نس ا تبل )، بينم

وهي نسبة مرتفعة مما يعزز من فهمهم لموضوع الدراسة ويعطي فرصة أكبر للحصول على  88.3%

  نتائج دقيقة.

  توزيع مفردات العينة حسب المركز الوظيفي -3

  لتكراري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب المركز الوظيفي.الجدول التالي يبين التوزيع ا

  الوظيفي المركزالتوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب ) 6-3جدول رقم (

  المتوسط  النسبة المئوية  التكرار  التصنيف  المتغير

  المركز الوظيفي

  2.98  % 35  21  مدير إدارة

  3.26  % 10  6  رئيس قسم

  3.34  % 55  33  مراجع

  -  0  0  غير ذلك

  -  %100.0  60  وعـالمجم

  



وظيفي،  ز ال ث المرك ن حي يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك تنوعاً في مفردات عينة الدراسة م

بة  دير إدارة نس ائفهم م م وظ ن ه بة %35حيث بلغت م ام نس اء أقس اليين %10، ورؤس راجعين م ، وم

وع ، وهذا يشير إلى أن عينة %55بنسبة  ة بموض ا عالق ي له ائف الت الدراسة اشتملت على جميع الوظ

  الدراسة مما يؤيد مصداقية النتائج.

  توزيع مفردات العينة حسب سنوات الخبرة -4

  الجدول التالي يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينة حسب سنوات الخبرة.

  الخبرة سنواتالتوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب ) 7-3جدول رقم (

  المتوسط  النسبة المئوية  التكرار  التصنيف  المتغير

  

  سنوات الخبرة

  

  3.57  % 8.3  5  أقل من خمس سنوات

  3.35  % 16.7  10  سنوات10 أقل من-5من 

  3.29  % 20  12  سنة15أقل من  -10من 

  3.24  % 26.7  16  سنة 20أقل من  -15من 

  2.97  % 28.3  17  سنة فأكثر 20من 

  -  %100.0  60  المجموع

  

م ( دول رق ن الج ين م رتهم  %28.3) أن 7-3يتب نوات خب دد س ة ع ة الدراس ردات عين ن مف نة  20م س

ن  رتهم م نوات خب ن  15فأكثر، ثم يليه من عدد س ل م ى أق نة إل ل  20س نة وتمث ع  %26.7س ن جمي م

ة مفردات عينة الدراسة، مما يدل  على وجود الخبرة الجيدة، وهو مؤشر إيجابي األمر الذي يزيد من دق

  وموضوعية البيانات المتحصل عليها.

  نتائج أبعاد الدراسة 2.6.2.3

الي ي  ول ال ابي واالال س ال ار ال ع اف ال ة  ن ارات وال ال ع األول وال ارات ال لع

ع . س العام لل ع وال ًا داخل ال ازل ارات ت س الع ت م ارة وت ل ع   ل

  



نحراف المعياري لعبارات البعد األول والتكرارات والنسب المئوية الوسط الحسابي واال) 8-3جدول (
األول (الفرضية األولى)  خل البعد والمتوسط العام للبعدلكل عبارة وترتيب متوسط العبارات تنازلياً دا

تمام إلخاضعة لرقابة الديوان يساهم في (استخدام النظم المحاسبية المحوسبة في مؤسسات الدولة ا
  من قبل مراجعي الديوان بشكل أفضل) عملية المراجعة 

  
  الرقم

  
  الـــــــــــــفــقــــــــــرة

  درجة الموافقة

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  الرتبة

المتوسط 
موافق   العام

  بشدة
  محايد  موافق

غير 
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة

1  

  
بي  ام المحاس وفر النظ يت
م  دى معظ ب ل المحوس
ة  ات الدول مؤسس
ة  عة لرقاب الخاض

  الديوان.

 
  ك

3  31  5  20  1  

3.25  1.035  7  

3.281  

%  5%  
51.7
%  

8.3
%  

33.3
%  

1.7%  

2  

بي  ام محاس تخدام نظ اس
ة  ب بالمؤسس محوس

ديوا ن الخاضعة لرقابة ال
الزم  ت ال ص الوق يقل

ة إل ة المراجع ام عملي تم
  على النظام بالمؤسسة.

  -   5  6  37  12  ك

3.93  0.800  
  
1  %  20%  

61.7
%  

10
%  

8.3%   -  

3  

ة  يمكن من خالل مراجع
ب بي محوس ام محاس  نظ

بالمؤسسة  الوقوف على 
  أدق تفاصيل هذا النظام.

  -   2  12  40  6  ك
3.83  0.642  2  

%  10%  
66.7
%  

20  3.3%   -  

4  

ام  ة النظ مراجع
ب  بي المحوس المحاس
ة  ة بحاج ل المؤسس داخ
ن  دد م س الع ى نف إل
الزم  راجعين ال الم
ام  ة النظ لمراجع

  المحاسبي اليدوي.

  1  36  12  10  1  ك

2.57  0.851  10  

%  1.6%  
16.7
%  

20
%  

60%  1.7  

5  

ام  ة النظ مراجع
ب  بي المحوس المحاس
ى  اج إل ة يحت بالمؤسس
الزم  ت ال س الوق نف
ام  ة النظ لمراجع
دوي  بي الي المحاس

  بالمؤسسة.

  1  38  13  8  -   ك

2.47  0.747  11  

%   -  
13.3
%  

21.7
%  

63.3
%  

1.7%  

6  

بي  ام المحاس النظ
ب ة  المحوس بالمؤسس

راجعين  دد الم ص ع يقل
ذا  ة ه الزم لمراجع ال

  النظام.

  -   10  12  36  2  ك
3.50  0.813  5  

%  3.3  60%  
20
%  

16.7
%  

 -  

7  

ام  ة النظ مراجع
ب  بي المحوس المحاس
ن  هل م ة أس بالمؤسس
ام  ة النظ مراجع

  المحاسبي اليدوي.

  -   7  14  34  5  ك

3.62  0.804  3  %  8.3%  
56.7
%  

23.3
%  

11.7
%  

 -  

  

%  3.3%  40%  
28.3
%  

26.7
%  

1.7%  



  )8-3جدول (يتبع 

    * ك :  التكرار

الل  ن خ ظ م دول (نالح ق 8-3الج توى المواف ين مس اءت ب د ج ى ق ية األول رات الفرض ب فق ) أن أغل

ة 3.93 - 2.47والمحايد، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية  للفقرات بين ( بة الموافق ت نس ث كان )، حي

رة (%81.7) (2) ، ونسبة الموافقة في الفقرة (%56.7) (1في الفقرة ( ي الفق ة ف بة الموافق ) 3) ، ونس

رة (76.7%( ي الفق ة ف بة الموافق رة (%18.4) (4)، ونس ي الفق ة ف بة الموافق )، %13.3) (5)، ونس

رة (%63.3) (6ونسبة الموافقة في الفقرة ( ي %65) (7)، ونسبة الموافقة في الفق ة ف بة الموافق )، ونس

)، %65) (10)، ونسبة الموافقة في الفقرة (%35) (9)، ونسبة الموافقة في الفقرة (%55) (8الفقرة (

  ) .%43.3) (11ونسبة الموافقة في الفقرة (

رة ( ازت الفق د ح ا (2وق ابي له ط الحس ان المتوس ث ك دل حي ى مع ى أعل ة 3.93) عل ي درج ع ف ) وتق

رة ( ا الفق ة، تليه ابي (3الموافق ط حس رة ( )3.83) بمتوس م الفق ن ث ة، وم ة الموافق ي درج ع ف ) 7وتق

ان 5ة، بينما حازت الفقرة () وتقع في درجة الموافق3.62بمتوسط حسابي ( ث ك دل حي ى مع ى أدن ) عل

8  

بي  ام محاس ة نظ مراجع
محوسب ومراجعة نظام 
ي  دوي تعط بي ي محاس

  نفس النتائج.

  2  7  18  32  1  ك

3.38  0.846  6  

  

%  1.7%  
53.3
%  

30
%  

11.7
%  

3.3%  

9  

ن  تغناء ع ن االس يمك
دوي  النظام المحاسبي الي
ام  تخدام النظ ل اس ي ظ ف
ب  بي المحوس المحاس

  داخل المؤسسة.

  3  28  8  17  4  ك

2.85  1.102  9  

%  6.7%  
28.3
%  

13.3
%  

46.7
%  

5%  

10  

ا  ل عليه ائج المتحص النت
ام  ة النظ ن مراجع م
ب بي المحوس  المحاس

ة  ون دقيق ة تك بالمؤسس
داء  اف إلب كل ك بش

  الرأي.

  -   10  11  36  3  ك

3.53  0.833  4  

%  5%  60%  
18.3
%  

16.7
%  

 -  

11  
بية  نظم المحاس ى ال تحظ
ي  ة مراجع المحوسبة بثق

  الديوان.

  1  16  17  24  2  ك

3.17  0.924  8  

%  3.3%  40%  
28.3
%  

26.7
%  

1.7%  



رة (2.47المتوسط الحسابي لها ( ا الفق ق، تليه ابي (4) وتقع في درجة الغيرمواف  )2.57) بمتوسط حس

  وتقع في اتجاه الموافقة. )2.85) بمتوسط حسابي (9وتقع في درجة غير الموافق، ومن ثم الفقرة (

د األ ي البع ة ف ة الموافق ت درج ة ول (وكان ات الدول ي مؤسس بة ف بية المحوس نظم المحاس تخدام ال اس

ل كل أفض ديوان بش ي ال ل مراجع ن قب ة م ة المراجع ام عملي ي اتم اهم ف ديوان يس ة ال عة لرقاب ) الخاض

 وتقع في اتجاه الموافق. 3.281بمتوسط عام 

 والتكرارات والنسب الثانينحراف المعياري لعبارات البعد الوسط الحسابي واال) يبين 9-3( جدول

الثانية) (الفرضية  المئوية لكل عبارة وترتيب متوسط العبارات تنازلياً داخل البعد والمتوسط العام للبعد

(تتوفر لدى موظفي ديوان المحاسبة الليبي المتطلبات الالزمة ألداء مهامهم باالعتماد على نظم 

  لدولة الخاضعة لرقابة الديوان)المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات ا

  
  الرقم

  
  الـــــــــــــفــقــــــــــرة

  درجة الموافقة
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال

  المعياري
  

  الرتبة
المتوسط    

  العام
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 
  موافق

غير 
موافق  

  بشدة

1  

  
ي  ع مراجع ع جمي تمت
درة  بة بالق وان المحاس دي

  الحاسوب.على استخدام 

  
  ك

4  16  16  21  3  
2.95  1.048  10  

3.196  

%  6.6%  
26.7
%  

26.7
%  

35%  5%  

2  

دورات  ديوان ل وفير ال ت
تخدام  ي اس ة ف تدريبي
وب  رامج الحاس ب

  المتطورة للمراجعين.

  2  13  14  21  10  ك

3.40  1.108  
  
3  %  

16.7
%  

35%  
23.3
%  

21.7
%  

3.3  

3  

دورات  ديوان ل وفير ال ت
ي  ة ف اليب تدريبي أس

ة  ة الحديث المراجع
  للمراجعين.

  1  14  14  21  10  ك
3.42  1.078  2  

%  
16.7
%  

35%  
23.3
%  

23.3
%  

1.7  

4  
ة  ديوان بممارس ام ال قي
ة  ه الداخلي ع أعمال جمي
  باالعتماد على الحاسوب.

  2  18  18  17  5  ك
3.08  1.030  8  

%  8.3%  
28.3
%  

30%  30%  3.4%  

5  

ة  ديوان لميزاني وفير ال ت
ائل  ى وس ول عل للحص
ي  ة الت ا الحديث التكنولوجي
  تساعده في إنجاز مهامه.

  1  15  14  20  10  ك
3.08  1.030  4  

%  
16.7
%  

33.3
%  

23.3
%  

25%  1.7%  

6  

ه  ديوان لمراجعي ه ال توجي
هادات  ى ش ول عل للحص
علمية عليا لالستفادة منها 

  بالعمل.

  2  11  17  19  11  ك
3.43  1.095  1  

%  
18.3
%  

31.7
%  

28.3
%  

18.3
%  

3.4%  

  



  )9-3( جدوليتبع 

7  
ديوان  ي ال ة مراجع ثق
ام  ات النظ ة ببيان التام

  المحاسبي المحوسب.

  2  13  22  21  2  ك

3.13  0.911  6  

  

%  3.3%  35%  
36.7
%  

21.7
%  

3.3%  

8  

ديوان  تواصل مراجعي ال
ع ة  م ات الدول مؤسس

ه  عة لرقابت الخاض
  لكترونيا.إ

  3  19  15  21  2  ك

3.00  1.008  9  

%  3.3%  35%  25%  
31.7
%  

5%  

9  

بي  ام المحاس ع النظ تمت
فافية  ب بالش المحوس
ى أدق  وف عل والوق

  التفاصيل.

  3  16  16  22  3  ك

3.10  1.020  7  

%  5%  
36.7
%  

26.6
%  

26.7
%  

5%  

10  

ي  لطات ف ع الس توزي
بي  ام المحاس النظ
من  كل يض ب بش المحوس
ات  ة بيان ع دق للمراج

  النظام.

  2  9  19  25  5  ك

3.37  0.956  5  

%  8.3%  
41.7
%  

31.7
%  

15%  3.3  

  

دول ( الل الج ن خ ظ م ق 9-3نالح توى المواف ين مس اءت ب د ج ة ق ية الثاني رات الفرض ع فق ) أن جمي

ة 3.40 - 2.95والمحايد، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية  للفقرات بين ( بة الموافق ت نس ث كان )، حي

رة ( ي 1في الفق رة (%33.4() ه ي الفق ة ف بة الموافق ي (2) ، ونس ي %51.7) ه ة ف بة الموافق ) ، ونس

رة (%51.7) هي (3الفقرة ( ي الفق ة ف ي (4)، ونسبة الموافق رة %36.6) ه ي الفق ة ف بة الموافق )، ونس

ي (5( رة (%50) ه ي الفق ة ف بة الموافق ي (6)، ونس رة (%50) ه ي الفق ة ف بة الموافق ي 7)، ونس ) ه

رة ()، ونس38.3%( ي الفق ة ف ي (8بة الموافق رة (%38.3) ه ي الفق ة ف بة الموافق ي 9)، ونس ) ه

  ).%50) هي (10)، ونسبة الموافقة في الفقرة (41.7%(

رة ( ازت الفق د ح ا (6وق ابي له ط الحس ان المتوس ث ك دل حي ى مع ى أعل اه 3.43) عل ي اتج ع ف ) وتق

ط 2اتجاه الموافق، ومن ثم الفقرة (وتقع في  )3.42) بمتوسط حسابي (3الموافق، تليها الفقرة ( ) بمتوس

ط 1وتقع في اتجاه الموافق، بينما حازت الفقرة ( )3.40حسابي ( ان المتوس ث ك دل حي ى مع ى أدن ) عل



اه 3.00) بمتوسط حسابي (8) وتقع في اتجاه الموافق، تليها الفقرة (2.95الحسابي لها ( ي اتج ع ف ) وتق

   وتقعان في اتجاه الموافق. )3.08سط حسابي () بمتو4،5الموافق، ومن ثم الفقرتان (

ة وكانت درجة الموافقة في البعد الثاني ( ات الالزم ي المتطلب بة الليب وان المحاس وظفي دي دى م وفر ل تت

ة  ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس ات المحاس م المعلوم ى نظ اد عل امهم باالعتم ألداء مه

 وتقع في اتجاه الموافق. 3.196 ) بمتوسط عامالخاضعة لرقابة الديوان

والتكرارات والنسب  الثالثنحراف المعياري لعبارات البعد الوسط الحسابي واال) يبين 10-3( جدول

 (الفرضية الثالثة) المئوية لكل عبارة وترتيب متوسط العبارات تنازلياً داخل البعد والمتوسط العام للبعد

المحاسبة الليبي على مراجعة النظم المحاسبية (توجد صعوبات تحد من قدرة مراجعي ديوان 

  المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان)

  
  الرقم

  الـــــــــــــفــقــــــــــرة

  درجة الموافقة

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  
  الرتبة

المتوسط 
موافق   العام

  بشدة
  محايد  موافق

غير 
مواف
  ق

غير 
موافق 

  بشدة

1  

  
عدم وجود معايير مهنية 
ى  ة عل دة مفروض موح
بية  نظم المحاس ال
تخدمة  بة المس المحوس
في المؤسسات الخاضعة 

  لرقابة الديوان.

  
  ك

9  38  
6  

7   -  

3.82  0.833  1  

3.169  

%  15%  
63.3
%  

10%  
11.7
%  

 -  

2  

ة اإل وفرة قل ات المت مكان
ديوان  ي ال دى مراجع ل
ام م المه ة بحج  مقارن

  المسندة إليهم.

  -   11  10  32  7  ك

3.58  0.926  
  
2  %  

11.7
%  

53.3
%  

16.7
%  

18.3
%  

 -  

3  

ي  ل العلم عف التأهي ض
ي  ور ف ة التط لمواكب
ة  النظم المحاسبية الحديث

  لمراجعي الديوان.

  -   12  12  26  10  ك
3.57  0.998  4  

%  
16.7
%  

43.3
%  

20%  
20
%  

 -  

4  

ي  ا ف ة أحيان دام الثق انع
ام  ات النظ مخرج
المحاسبي المحوسب من 

  قبل مراجعي الديوان.

  1  11  21  23  4  ك
3.30  0.908  5  

%  6.7%  
38.3
%  

35%  
18.3
%  

1.7%  

5  

مركزية السلطة بالديوان 
اء  دم إعط وع
ة  الحيات الكافي الص
ديوان  ي ال لمراجع

  بالفروع.

  2  29  18  7  4  ك
2.70  0.962  9  

%  6.7%  
11.7
%  

30%  
48.3
%  

3.3%  

  



  )10-3( جدوليتبع 

6  

تح  اد ف ي اعتم أخر ف الت
ات  ال الميزاني وإقف
ة  ل عملي ة يعرق بالدول
ام  ة النظ مراجع
ب  بي المحوس المحاس
ام  ا بالنظ ر منه أكث

  اليدوي.

  1  9  16  23  11  ك

3.57  1.015  3  

  

%  
18.3
%  

38.3
%  

26.7
%  

15
%  

1.7%  

7  

يص عدد  الخوف من تقل
ي  ديوان ف راجعين بال الم
حال االعتماد على النظم 
بة  بية المحوس المحاس
ة  ات الدول بمؤسس
ة  عة لرقاب الخاض

  الديوان.

  6  32  14  8  -   ك

2.40  0.848  10  

%   -  
13.4
%  

23.3
%  

53.3
%  

10%  

8  

نظم  ى ال اد عل االعتم
بة بية المحوس  المحاس

اض  ى انخف ؤدي إل ي
ي  دى مراجع داع ل اإلب

  الديوان.

  3  28  12  14  3  ك

2.77  1.031  8  

  

%  5%  
23.3
%  

20%  
46.7
%  

5%  

9  

ات  ب المؤسس أغل
ام  تخدم النظ تس
ذلك  دوي ل بي الي المحاس
دريب  ديوان بت تم ال ال يه
تخدام  ى اس ه عل مراجعي
نظم  ة ال ومراجع

  المحوسبة.

  1  28  9  18  4  ك

2.93  1.056  7  

%  6.6%  30%  15%  
46.7
%  

1.7%  

10  
دريب  اليف الت اع تك ارتف
نظم  تخدام ال ى اس عل

  المحاسبية المحوسبة.

  3  15  23  14  5  ك

3.05  1.016  6  

%  8.4%  
23.3
%  

38.3
%  

25
%  

5%  

  
دول ( الل الج ن خ ظ م ق 10-3نالح توى المواف ين مس اءت ب د ج ة ق ية الثالث رات الفرض ع فق ) أن جمي

ا  د فيم رة (والمحاي دا الفق ين 7ع رات ب ابية  للفق طات الحس ت المتوس ق، إذ تراوح ر مواف اءت بغي ) ج

رة (%78.3) (1)، حيث كانت نسبة الموافقة في الفقرة (3.82 - 2.70( ي الفق ة ف ) 2) ، ونسبة الموافق

رة (65%( ي الفق ة ف بة الموافق رة (%60) (3) ، ونس ي الفق ة ف بة الموافق بة %45) (4)، ونس )، ونس

)، ونسبة الموافقة في الفقرة %56.6) (6)، ونسبة الموافقة في الفقرة (%18.4) (5فقة في الفقرة (الموا

رة (%28.3) (8)، ونسبة الموافقة في الفقرة (36.6%) (7( ي الفق )، %36.7) (9)، ونسبة الموافقة ف

  ).%31.6) (10ونسبة الموافقة في الفقرة (



رة ( ازت الفق د ح ث 1وق دل حي ى مع ى أعل ا () عل ابي له ط الحس ان المتوس اه 3.82ك ي اتج ع ف ) وتق

ابي (2الموافق، تليها الفقرة ( ان ( )3.58) بمتوسط حس م الفقرت ن ث ق، وم اه المواف ي اتج ع ف ) 3،6وتق

رة (3.57بمتوسط حسابي ( ازت الفق ا ح ان 7) وتقع في اتجاه الموافق، بينم ث ك دل حي ى مع ى أدن ) عل

ابي (5ي اتجاه غير الموافق ، تليها الفقرة () وتقع ف2.40المتوسط الحسابي لها ( ط حس  )2.70) بمتوس

  وتقع في اتجاه الموافق . )2.77) بمتوسط حسابي (8وتقع في اتجاه الموافق، ومن ثم الفقرة (

ي وكانت درجة الموافقة في البعد الثاني ( بة الليب وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق توجد صعوبات تحد م

نظم المحا ة ال ى مراجع ديوان)عل ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس  س

  وتقع في اتجاه الموافق. 3.169بمتوسط عام 

  اختبار فرضيات الدراسة  3.3

أن  رار بش ى ق ول إل ة للوص ية والفرعي ة األساس يات الدراس ار فرض ل اختب تناول هذا الجزء من التحلي

تبانات  ن االس ا م ول عليه م الحص ي ت ات الت تخدام البيان ك باس فرية، وذل ية الص ول الفرض رفض أو قب

و اختب ب وه ائي المناس ل اإلحص تخدام التحلي ك باس ة، وذل ي الدراس اركين ف ى المش ة عل ار         الموزع

)t -test(  لعينة واحدة، وذلك الستقصاء أثر النظم المحاسبية المحوسبة على فعالية أداء مراجعي ديوان

  المحاسبة الليبي.

     اختبار الفرضية األولى -أوال

  تم اختبار الفرضية األولى والتي تنص على : 

عة : ال يساهم استخدام النظم المحاسبية المح )H0الفرضية الصفرية ( ة الخاض وسبة في مؤسسات الدول

  لرقابة الديوان في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان. 

H0 : M = 3 

ة ( ية البديل بة )H1الفرض بية المحوس نظم المحاس تخدام ال اهم اس عة  : يس ة الخاض ات الدول ي مؤسس ف

  لرقابة الديوان في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان.



H1 : M ≠ 3 

  متوسط اإلجابات للفقرات (محايد) . Mحيث 

  وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي.  Tوالختبار الفرضية السابقة تم استخدام اختبار 

  

(استخدام النظم المحاسبية المحوسبة في التحليل اإلحصائي للفرضية األولى ) نتائج 11-3جدول (

مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان يساهم في اتمام عملية المراجعة من قبل مراجعي الديوان 

  بشكل أفضل)

p-value  
مستوى المعنوية 

  المشاهدة

df  
درجات   

  الحرية

T 
  ت المحسوبة

Std.Deviation  
  االنحراف المعياري

Mean 
  المتوسط

N  
  العدد

0.000  59  6.55  0.33  3.28  60  
  

)، وقبول H0) يتبين لنا رفض الفرضية الصفرية (11-3الموضحة بالجدول ( Tمن خالل نتائج اختبار 

ة ( ية البديل اهدة H1الفرض ة المش توى المعنوي ان مس ث ك ن P-value) 0.000(>0.05)، حي ، وم

ذي  ط ال الل المتوس ه (خ ت قيمت ة،3.28كان اه الموافق ي اتج ت ف اهمة) كان د أن (المس ي  ) نج ذا يعن وه

ي  بة ف بية المحوس نظم المحاس تخدام ال ى أن اس ارات عل ذه العب ى ه ة عل ي الدراس اركين ف ة المش موافق

 مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان يساهم في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل. 

   ية الثانيةاختبار الفرض -ثانيا

  والتي تنص على :  الثانيةتم اختبار الفرضية 

فرية ( ية الص ة ألداء  )H0الفرض ات الالزم ي المتطلب بة الليب وان المحاس ي دي دى مراجع وفر ل : ال تت

عة  ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف مهامهم باالعتماد على نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المس

  لرقابة الديوان.

H0 : M = 3  



امهم  )H1الفرضية البديلة ( ة ألداء مه ات الالزم ي المتطلب بة الليب وان المحاس ي دي : تتوفر لدى مراجع

ة  عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس باالعتماد على نظم المعلومات المحاسبية المحوس

  الديوان.

H1 : M ≠ 3  

  لإلجابة على هذه الفرضية وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي. Tحيث تم استخدام اختبار 

ديوان المحاسبة الليبي  مراجعي(تتوفر لدى ) نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الثانية 12-3جدول (

المتطلبات الالزمة ألداء مهامهم باالعتماد على نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في 

  الدولة الخاضعة لرقابة الديوان) مؤسسات

p-value  
مستوى المعنوية 

  المشاهدة

df  
درجات 
  الحرية

T 
  ت المحسوبة

Std.Deviation  
  االنحراف المعياري

Mean 
  المتوسط

N  
  العدد

0.021  59  2.36  0.74  3.22  60  

  

)، وقبول H0) يتبين لنا رفض الفرضية الصفرية (12-3الموضحة بالجدول ( Tمن خالل نتائج اختبار 

ة ( ية البديل اهدة H1الفرض ة المش توى المعنوي ان مس ث ك ن P-value) 0.021(>0.05)، حي ، وم

وهذا يعني  ) نجد أن (وجود متطلبات) كانت في اتجاه الموافقة،3.22خالل المتوسط الذي كانت قيمته (

وان ي دي ي  موافقة المشاركين في الدراسة على هذه العبارات على أنه تتوفر لدى مراجع بة الليب المحاس

ي  تخدمة ف بة المس بية المحوس ات المحاس م المعلوم ى نظ اد عل امهم باالعتم المتطلبات الالزمة ألداء مه

  مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان .

  والتي تنص على :  الثالثةتم اختبار الفرضية    اختبار الفرضية الثالثة -ثالثا  

ة  )H0الفرضية الصفرية ( ى مراجع بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق : ال توجد صعوبات تحد م

  النظم المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.

H0 : M = 3 



نظم  )H1الفرضية البديلة ( ة ال ى مراجع بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق : توجد صعوبات تحد م

  مستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.المحاسبية المحوسبة ال

H1 : M ≠ 3  

  لهذه الفرضية. Tوالجدول التالي يوضح نتائج اختبار 

(توجد صعوبات تحد من قدرة مراجعي ديوان ) نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الثالثة 13-3جدول (

المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة  المحاسبة الليبي على مراجعة النظم المحاسبية المحوسبة

  لرقابة الديوان)

p-value  
مستوى المعنوية 

  المشاهدة

df 
درجات 
  الحرية

T 
  ت المحسوبة

Std.Deviation  
  االنحراف المعياري

Mean 
  المتوسط

N  
  العدد

0.017  59  2.44  0.53  3.16  60  

  

فرية (13-3جدول ( Tمن خالل نتائج اختبار  ية الص ا رفض الفرض ين لن ية H0) يتب ول الفرض )، وقب

، ومن خالل المتوسط P-value) 0.021(>0.05) حيث كان مستوى المعنوية المشاهدة H1البديلة (

ه ( ت قيمت ذي كان ة 3.16ال ي موافق ذا يعن ة، وه اه الموافق ي اتج ت ف عوبات) كان ود ص د أن (وج ) نج

ى وان  المشاركين في الدراسة عل ي دي درة مراجع ن ق كل صعوبات تحد م ا تش ى أنه ارات عل ذه العب ه

ة  عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال المحاسبة على مراجع

  الديوان.

  "الفرعيةاختبار فرضيات الدراسة "  

   اختبار الفرضية الفرعية األولى -أوال

   (حسب المؤهل العلمي). -1

: ال توجد فروق معنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل  )H0الفرضية الصفرية (

  من قبل مراجعي الديوان حسب المؤهل العلمي. 



ن  )H1الفرضية البديلة ( كل أفضل م ة بش : توجد فروق معنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجع

  مي .حسب المؤهل العل قبل مراجعي الديوان

ائج  One-Way Anovaوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  ت النت وكان

  كما هي موضحة بالجدول التالي.

  )  نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية األولى حسب المؤهل العلمي14-3جدول (

  

Sig  

p-value 

  

F  

  ف المحسوبة

Mean 

Squares 

متوسط 

  المربعات

df  

 درجات الحرية

Sum of     

Squares 

مجموع 

 الــمربعات

Sources of  

Variation 

  مصادر االختالف

  

0.070  
  

2.798  
  

0.283  
  

2  
  

0.566  
ما بين المؤهالت 

  العلمية

  الخطأ  5.566  55  0.101  -  -

  المجموع  6.132  57  -  -  -

  

دول ( ائج الج الل نت ن خ بية 14-3م نظم المحاس اهمة ال د األول (مس ي البع ادي ف اين األح ل التب ) لتحلي

ين أن  ل) تب كل أفض ديوان بش ي ال ل مراجع ن قب ة م ة المراجع ام عملي ي إتم بة ف -p< 0.05المحوس

value(0.07)ي إتم اهمة  ف ي المس ة ف روق معنوي د ف ه ال توج فرية، أي أن ام ، أي قبول الفرضية الص

  عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان حسب المؤهل العلمي).

   (حسب التخصص). -2

: ال توجد فروق معنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل  )H0الفرضية الصفرية (

  من قبل مراجعي الديوان حسب التخصص. 

ن : توجد فروق معنوية في  )H1الفرضية البديلة ( كل أفضل م ة بش المساهمة  في إتمام عملية المراجع

  حسب التخصص . قبل مراجعي الديوان



ائج  One-Way Anovaوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  ت النت وكان

  كما هي موضحة بالجدول التالي.

  األولى حسب التخصص) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية 15-3جدول (

Sig  
p-value 

F  
  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
درجات 
 الحرية

Sum of 
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 
مصادر 
  االختالف

  ما بين التخصصات  0.224  2  0.112  1.041  0.360

  الخطأ  5.909  55  0.107  -  -

  المجموع  6.132  57  -  -  -

  

دول ( ائج الج الل نت ن خ بية 15-3م نظم المحاس اهمة ال د األول (مس ي البع ادي ف اين األح ل التب ) لتحلي

ين أن  ل) تب كل أفض ديوان بش ي ال ل مراجع ن قب ة م ة المراجع ام عملي ي إتم بة ف -p< 0.05المحوس

value(0.360)ي إت اهمة  ف ي المس ة ف ام ، أي قبول الفرضية الصفرية، أي أنه ال توجد فروق معنوي م

  عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان حسب التخصص.

   (حسب المركز الوظيفي). -3

: ال توجد فروق معنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجعة بشكل أفضل  )H0الفرضية الصفرية (

  من قبل مراجعي الديوان حسب المركز الوظيفي. 

ن : توجد فروق م )H1الفرضية البديلة ( كل أفضل م ة بش عنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجع

  حسب المركز الوظيفي . قبل مراجعي الديوان

ادي  اين األح ل التب ار تحلي ائج اختب ين نت الي يب دول الت ية  One-Way Anovaوالج ار الفرض الختب

  السابقة.

  

  



  سب المركز الوظيفي) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية األولى ح16-3جدول (

  
Sig  

p-value 

  
F  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
درجات 
 الحرية

Sum of 
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 

  مصادر االختالف

0.251  1.418  0.150  2  0.301  
ما بين المراكز 

  الوظيفية

  الخطأ  5.832  55  0.106  -  -

  المجموع  6.132  57  -  -  -

  

دول ( ائج الج الل نت ن خ بية 16-3م نظم المحاس اهمة ال د األول (مس ي البع ادي ف اين األح ل التب ) لتحلي

ين أن  ل) تب كل أفض ديوان بش ي ال ل مراجع ن قب ة م ة المراجع ام عملي ي إتم بة ف -p< 0.05المحوس

value(0.251) ام ي إتم اهمة  ف ي المس ة ف ، أي قبول الفرضية الصفرية، أي أنه ال توجد فروق معنوي

 عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان حسب المركز الوظيفي). 

   (حسب سنوات الخبرة). -4

ضل : ال توجد فروق معنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجعة بشكل أف )H0الفرضية الصفرية (

  من قبل مراجعي الديوان حسب سنوات الخبرة. 

ن  )H1الفرضية البديلة ( كل أفضل م ة بش : توجد فروق معنوية في المساهمة  في إتمام عملية المراجع

  حسب سنوات الخبرة . قبل مراجعي الديوان

ائج  One-Way Anovaوالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  ت النت وكان

  كما هي موضحة بالجدول التالي.

  

  

  



  ) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية األولى حسب سنوات الخبرة17-3جدول (

Sig  
  

p-value 

F  
  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of   
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 
مصادر 
  االختالف

0.559  0.755  0.083  4  0.331  
ما بين سنوات 

  الخبرة

  الخطأ  5.802  53  0.109  -  -

  المجموع  6.132  57  -  -  -

  

دول ( ائج الج الل نت ن خ بية 17-3م نظم المحاس اهمة ال د األول (مس ي البع ادي ف اين األح ل التب ) لتحلي

بة ين أن  المحوس ل) تب كل أفض ديوان بش ي ال ل مراجع ن قب ة م ة المراجع ام عملي ي إتم -p< 0.05ف

value(0.55) ام ي إتم اهمة  ف ي المس ة ف روق معنوي د ف ه ال توج فرية، أي أن ، أي قبول الفرضية الص

  عملية المراجعة بشكل أفضل من قبل مراجعي الديوان حسب سنوات الخبرة). 

   الفرعية الثانيةاختبار الفرضية  -ثانيا

   (حسب المؤهل العلمي). -1

ديوان  )H0الفرضية الصفرية ( ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف : ال توجد فروق معنوي

عة  ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم ألداء مه

  لرقابة الديوان حسب المؤهل العلمي.

ديوان ألداء  )H1ية البديلة (الفرض ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت : توجد فروق معنوية ف

ة  عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم مه

  الديوان حسب المؤهل العلمي.

الختبار الفرضية  One-Way Anovaوالجدول التالي يوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

    السابقة.



  ) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية الثانية حسب المؤهل العلمي18-3جدول (

Sig  
  

p-value 

F  
  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of 
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 

  االختالفمصادر 

0.258  1.390  0.744  2  1.489  
ما بين المؤهالت 

  العلمية

  الخطأ  29.447  55  0.535  -  -

  المجموع  30.936  57  -  -  -

  

دى 18-3من خالل نتائج الجدول ( ة ل ات الالزم ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثاني (توفر المتطلب

ات  ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم ديوان ألداء مه ي ال مراجع

ين أن   ديوان) تب ة ال عة لرقاب ة الخاض يp-value(0.25)<0.05الدول ول الفرض فرية ، أي قب ة الص

امهم  ديوان ألداء مه ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف روق معنوي د ف الي ال توج وبالت

ديوان  ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل باالعتم

  حسب المؤهل العلمي. 

   (حسب التخصص). -2

ديوان : ال توجد ف )H0الفرضية الصفرية ( ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف روق معنوي

عة  ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم ألداء مه

  لرقابة الديوان حسب التخصص.

ديوان أل )H1الفرضية البديلة ( ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت داء : توجد فروق معنوية ف

ة  عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم مه

  الديوان حسب التخصص.



الختبار الفرضية  One-Way Anovaوالجدول التالي يوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  السابقة.

   لفرعية الثانية حسب التخصص) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية ا19-3جدول (

  
Sig  
  

p-value 

  
F  
  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of 
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 
مصادر 
  االختالف

0.626  0.473  0.261  2  0.523  
ما بين 

  التخصصات

  الخطأ  30.413  55  0.553  -  -

  المجموع  30.936  57  -  -  -

  

دى 19-3من خالل نتائج الجدول ( ة ل ات الالزم ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثاني (توفر المتطلب

ات  ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم ديوان ألداء مه ي ال مراجع

ين أن  ديوان) تب ة ال عة لرقاب ة الخاض فرية p-value(0.626)<0.05الدول ية الص ول الفرض ، أي قب

امهم  ديوان ألداء مه ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف روق معنوي د ف الي ال توج وبالت

ديوان  ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل باالعتم

  حسب التخصص. 

   (حسب المركز الوظيفي). -3

ديوان  )H0( الفرضية الصفرية ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف : ال توجد فروق معنوي

عة  ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم ألداء مه

  لرقابة الديوان حسب المركز الوظيفي.



ات الال )H1الفرضية البديلة ( وفر المتطلب ي ت ديوان ألداء : توجد فروق معنوية ف ي ال دى مراجع ة ل زم

ة  عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم مه

  الديوان حسب المركز الوظيفي.

ادي  اين األح ل التب ار تحلي ائج اختب ين نت الي يب دول الت ية  One-Way Anovaوالج ار الفرض الختب

  السابقة.

   ج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية الثانية حسب المركز الوظيفي) نتائ20-3جدول (

Sig  
  

p-value 

F  
  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of      
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 

  مصادر االختالف

0.079  2.653  1.361  2  2.722  
ما بين المراكز 

  الوظيفية

  الخطأ  28.214  55  0.513  -  -

  المجموع  30.936  57  -  -  -

  

دى 20-3من خالل نتائج الجدول ( ة ل ات الالزم ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثاني (توفر المتطلب

بة بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم ديوان ألداء مه ي ال ات  مراجع ي مؤسس تخدمة ف المس

ين أن   ديوان) تب ة ال عة لرقاب ة الخاض فرية p-value(0.07)<0.05الدول ية الص ول الفرض ، أي قب

امهم  ديوان ألداء مه ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف روق معنوي د ف الي ال توج وبالت

بة بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل ديوان  باالعتم ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف المس

  حسب المركز الوظيفي. 

  

  

  



   (حسب سنوات الخبرة). -4

ديوان  )H0الفرضية الصفرية ( ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف : ال توجد فروق معنوي

بة بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم عة  ألداء مه ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف المس

  لرقابة الديوان حسب سنوات الخبرة.

ديوان ألداء  )H1الفرضية البديلة ( ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت : توجد فروق معنوية ف

ة  عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم مه

  حسب سنوات الخبرة.الديوان 

الختبار الفرضية  One-Way Anovaوالجدول التالي يوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  السابقة.

   ) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية الثانية حسب سنوات الخبرة21-3جدول (

Sig  
  

p-value 

F  
  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of 
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 
مصادر 
  االختالف

0.598  0.697  0.386  4  1.546  
ما بين سنوات 

  الخبرة

  الخطأ  29.390  53  0.555  -  -

  المجموع  30.936  57  -  -  -

  

دى 21-3من خالل نتائج الجدول ( ة ل ات الالزم ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثاني (توفر المتطلب

ات  ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل امهم باالعتم ديوان ألداء مه ي ال مراجع

ين أن    ديوان) تب ة ال عة لرقاب ة الخاض ول الفرضp-value(0.59)<0.05الدول فرية ، أي قب ية الص

امهم  ديوان ألداء مه ي ال دى مراجع ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف روق معنوي د ف الي ال توج وبالت



ديوان  ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل باالعتم

  حسب سنوات الخبرة. 

   اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -ثالثا  

   المؤهل العلمي).(حسب  -1

ي  )H0الفرضية الصفرية ( درة مراجع ن ق ي تحد م م الصعوبات الت ي فه ة ف ات معنوي : ال توجد فروق

عة  ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل ديوان المحاس

  لرقابة الديوان حسب المؤهل العلمي.

وان  : توجد فروقات )H1الفرضية البديلة ( ي دي درة مراجع ن ق ي تحد م معنوية في فهم الصعوبات الت

ة  عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال المحاسبة على مراجع

  الديوان حسب المؤهل العلمي.

ادي  اين األح ل التب ار تحلي ائج اختب حة  One-Way Anovaنت ت موض ابقة كان ية الس ار الفرض الختب

  دول التالي.بالج

  ) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية الثالثة حسب المؤهل العلمي22-3جدول (

Sig 
p-value 

F  
ف 

  المحسوبة

Mean 
Squares 

  متوسط المربعات

df  
درجات 
 الحرية

Sum of 
Squares 

 مجموع الــمربعات

Sources of  
Variation 

  مصادر االختالف

ما بين المؤهالت   0.020  2  0.010  0.034  0.967

  العلمية

-  -  0.290  55  15.943  
  

  الخطأ

  المجموع  15.963  57  -  -  -

  

درة 22-3من خالل نتائج الجدول ( ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثالث (توجد صعوبات تحد من ق

بة بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل وان المحاس ي دي ة  مراجع ات الدول ي مؤسس تخدمة ف المس



، أي قبول الفرضية الصفرية وبالتالي ال p-value(0.967)<0.05الخاضعة لرقابة الديوان) تبين أن  

ى  بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق د م ي تح عوبات الت م الص ة فه ي عملي ة ف روق معنوي د ف توج

بة بية المحوس نظم المحاس ديوان حسب  مراجعة ال ة ال عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف المس

  المؤهل العلمي.

   (حسب التخصص). -2

ي  )H0الفرضية الصفرية ( درة مراجع ن ق ي تحد م م الصعوبات الت ي فه ة ف ات معنوي : ال توجد فروق

ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل عة ديوان المحاس

  لرقابة الديوان حسب التخصص.

وان  )H1الفرضية البديلة ( ي دي درة مراجع ن ق ي تحد م : توجد فروقات معنوية في فهم الصعوبات الت

ة  عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال المحاسبة على مراجع

  الديوان حسب التخصص.

الختبار الفرضية السابقة كانت موضحة  One-Way Anovaادي نتائج اختبار تحليل التباين األح

  بالجدول التالي.

  ) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية الثالثة حسب التخصص23-3جدول (

Sig  
p-value 

F  
  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of 
Squares 
مجموع 
 الــمربعات

Sources of  
Variation 
مصادر 
  االختالف

  ما بين التخصصات  0.855  2  0.428  1.556  0.220

  الخطأ  15.108  55  0.275  -  -

  المجموع  15.963  57  -  -  -

  



درة 23-3من خالل نتائج الجدول ( ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثالث (توجد صعوبات تحد من ق

ة  ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل وان المحاس ي دي مراجع

فرية وبp-value(0.220)<0.05الخاضعة لرقابة الديوان) تبين أن  الي ال ، أي قبول الفرضية الص الت

ى  بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق د م ي تح عوبات الت م الص ة فه ي عملي ة ف روق معنوي د ف توج

ديوان حسب  ة ال عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس مراجعة ال

  التخصص.

   (حسب المركز الوظيفي). -3

ة )H0الفرضية الصفرية ( ات معنوي ي  : ال توجد فروق درة مراجع ن ق ي تحد م م الصعوبات الت ي فه ف

عة  ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل ديوان المحاس

  لرقابة الديوان حسب المركز الوظيفي.

وان  )H1الفرضية البديلة ( ي دي درة مراجع ن ق ي تحد م : توجد فروقات معنوية في فهم الصعوبات الت

ة المحاس عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال بة على مراجع

  الديوان حسب المركز الوظيفي.

  الختبار الفرضية السابقة. One-Way Anovaوالجدول التالي يبين نتائج تحليل التباين األحادي 

  الثالثة حسب المركز الوظيفي) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية 24-3جدول (

Sig  
  

p-value 

F  
  

ف 
  المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of    
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 

  

  مصادر االختالف

0.009  5.142  1.257  2  2.515  
ما بين المراكز 

  الوظيفية

  الخطأ  13.448  55  0.245  -  -

  المجموع  15.963  57  -  -  -
  



درة 24-3من خالل نتائج الجدول ( ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثالث (توجد صعوبات تحد من ق

ة  ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل وان المحاس ي دي مراجع

الي p-value(0.009)>0.05الخاضعة لرقابة الديوان) تبين أن   فرية وبالت ية الص ، أي رفض الفرض

ى  بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق د م ي تح عوبات الت م الص ة فه ي عملي ة ف روق معنوي د ف توج

ديوان حسب  ة ال عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس مراجعة ال

  المركز الوظيفي.

ب ال ة حس ات المعنوي ن الفروق د أي م وي ولتحدي رق معن ل ف ار أق تخدام اختب م اس وظيفي ت ز ال مرك

)L.S.D ومن خالل النتائج تبين أنه توجد فروق معنوية حسب المركز الوظيفي (مدير إدارة) مع بقية (

ث  ع، حي ة مراج ة الفئ رى وخاص ات األخ ة الفئ الح بقي ات لص ت الفروق وظيفي، وكان ز ال ات المرك فئ

  ) بالمالحق.2(تتضح نتائج هذا االختبار بالجدول رقم 

   (حسب سنوات الخبرة). -4

ي  )H0الفرضية الصفرية ( درة مراجع ن ق ي تحد م م الصعوبات الت ي فه ة ف ات معنوي : ال توجد فروق

عة  ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل ديوان المحاس

  لرقابة الديوان حسب سنوات الخبرة.

وان  )H1البديلة (الفرضية  ي دي درة مراجع ن ق ي تحد م : توجد فروقات معنوية في فهم الصعوبات الت

ة  عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال المحاسبة على مراجع

  الديوان حسب سنوات الخبرة.

ة السابقة كانت موضحة الختبار الفرضي One-Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  بالجدول التالي.

  

  



  ) نتائج تحليل التباين األحادي للفرضية الفرعية الثالثة حسب سنوات الخبرة25-3جدول (        

Sig 
  

p-value 
 

F  
  

  ف المحسوبة

Mean 
Squares 
متوسط 
  المربعات

df  
  

درجات 
 الحرية

Sum of    
Squares 
مجموع 

 مربعاتــال

Sources of  
Variation 
مصادر 
  االختالف

0.000  6.863  1.362  4  5.447  
ما بين سنوات 

  الخبرة

  الخطأ  10.516  53  0.198  -  -

  المجموع  15.963  57  -  -  -

  

درة 25-3من خالل نتائج الجدول ( ) لتحليل التباين األحادي في البعد الثالث (توجد صعوبات تحد من ق

ة  ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ى مراجع بة عل وان المحاس ي دي مراجع

فرية وبp-value(0.000)>0.05الخاضعة لرقابة الديوان) تبين أن   ية الص الي ، أي رفض الفرض الت

ى  بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق د م ي تح عوبات الت م الص ة فه ي عملي ة ف روق معنوي د ف توج

ديوان حسب  ة ال عة لرقاب ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس مراجعة ال

  سنوات الخبرة.

وي (ولتحديد أي من الفروقات المعنوية حسب سنوات الخبرة تم استخدام اختبار  ) L.S.Dأقل فرق معن

ات  20ومن خالل النتائج تبين أنه توجد فروق معنوية حسب سنوات الخبرة من  ة فئ ع بقي أكثر م نة ف س

ن  ل م ة أق ة الفئ رى وخاص ات األخ ث  5سنوات الخبرة، وكانت الفروقات لصالح بقية الفئ نوات، حي س

  ) بالمالحق.3تتضح هذه النتائج بالجدول رقم (

  

  

  

  



  والتوصياتالنتائج  4.3

  النتائج 1.4.3

ة  ن عين ا م م تجميعه ي ت تبانات والت ن االس ا م ل عليه ات المتحص ائي للبيان ل اإلحص الل التحلي ن خ م

  الدراسة، فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ة  -1 ام عملي ي إتم اهم ف ديوان يس استخدام النظم المحاسبية المحوسبة في المؤسسات الخاضعة لرقابة ال

  جعة بشكل أفضل. المرا

م  -2 ى نظ اد عل امهم باالعتم ة ألداء مه ات الالزم ي المتطلب بة الليب وان المحاس وظفي دي دى م وفر ل تت

  المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان .

نظم الم -3 ة ال ى مراجع بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع بة توجد صعوبات تحد من ق بية المحوس حاس

  المستخدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان، ومن هذه الصعوبات والتحديات ما يلي :

عدم وجود معايير مهنية موحدة مفروضة على النظم المحاسبية المحوسبة المستخدمة في المؤسسات  -أ

    الخاضعة لرقابة الديوان.

  قارنة بحجم المهام المسندة إليهم.قلة اإلمكانيات لدى مراجعي الديوان م -ب

  ضعف التأهيل العلمي لمواكبة التطور في النظم المحاسبية الحديثة لمراجعي الديوان. -ج

  انعدام الثقة أحيانا في مخرجات النظام المحاسبي المحوسب من قبل مراجعي الديوان. -د

  ارتفاع تكاليف التدريب على استخدام النظم المحاسبية المحوسبة. -ه

ي  -4 ل مراجع ن قب ل م كل أفض ة بش ة المراجع ام عملي ي إتم اهمة  ف ي المس ة ف روق معنوي د ف ال توج

  الديوان حسب (المؤهل العلمي، التخصص، المركز الوظيفي، سنوات الخبرة).

اد  -5 امهم باالعتم ديوان ألداء مه وظفي ال دى م ة ل ات الالزم وفر المتطلب ي ت ة ف روق معنوي ال توجد ف

نظم المح ى ال بعل ديوان حس ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول ي مؤسس تخدمة ف بة المس بية المحوس  اس

  (المؤهل العلمي، التخصص، المركز الوظيفي، سنوات الخبرة).



ى  -6 بة عل وان المحاس ي دي درة مراجع ن ق ي تحد م عوبات الت م الص توجد فروق معنوية في عملية فه

ي مؤ تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ة ال ك مراجع ديوان وذل ة ال عة لرقاب ة الخاض ات الدول سس

ة  حسب (المركز الوظيفي و سنوات الخبرة) حيث تواجدت هذه الفروقات بين الفئة (مدير إدارة) مع بقي

ا  ع)، كم ة (مراج ة الفئ رى وخاص ات األخ ة الفئ الح بقي ات لص ت الفروق وظيفي، وكان ز ال ات المرك فئ

ة ( ين الفئ ات ب ذه الفروق دت ه نة ف 20تواج ات س ت الفروق رة، وكان نوات الخب ات س ة فئ ع بقي أكثر) م

  سنوات). 5لصالح بقية الفئات األخرى وخاصة الفئة (أقل من 

  توصيات ال 2.4.3

  في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي :

ائج  العمل على استخدام النظم المحاسبية المحوسبة -1 ن نت ا م ا له ك لم ة وذل ع مؤسسات الدول في جمي

  إيجابية متعددة خاصة من ناحية االقتصاد في التكلفة والوقت والجهد.

ن أداء  -2 نهم م ي تمك االهتمام أكثر بموظفي ديوان المحاسبة حيث تتوفر فيهم اإلمكانيات والقدرات الت

  ة للتطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة .مهامهم باالعتماد على النظم المحاسبية المحوسبة والقابل

ى أداء  -3 درتهم عل ن ق بة وتحد م وان المحاس ي دي ضرورة الحد من الصعوبات التي قد تواجه مراجع

ة  عة لرقاب ة الخاض مهامهم من خالل مراجعة النظم المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدول

  الديوان.

ا -4 ار ووجه ب األفك ن العمل على تقري ة م ز الوظيفي ع المراك ي جمي ديوان ف وظفي ال ين م ر ب ت النظ

ذلك  ة، وك ز الوظيفي ي المراك رى ف ات األخ ة الفئ ع بقي دراء اإلدارات م ين م ر ب اون المباش الل التع خ

ن  ر م نة)  20الفئات من ناحية سنوات الخبرة حيث كان هناك فرق واضح بين الفئة ذات الخبرة (أكث س

ن  مع باقي الفئات بشكل سلبي ك م وجي، وذل ور التكنول ة التط ن مواكب ة ع مما يدل على ابتعاد هذه الفئ

عوبات  أجل الوصول إلى رؤية واضحة ومتقاربة بين مختلف المراكز الوظيفية ومختلف الخبرات للص

  والتحديات التي تواجههم ومن تم التعامل معها بشكل أفضل.
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  المجلة العربية للمحاسبة، جامعة البحرين، المجلد األول، العدد االول، البحرين.

م ( -20 د أبوالقاس ري، محم ي 2013زك ي ف بة الليب وان المحاس ريعات دي وانين وتش ة ق دى فاعلي )، "م

ية، محاربة الفساد المالي واإلداري بالم ادية والسياس وم االقتص ة العل ة"، مجل ات والشركات العام ؤسس

  كلية اإلقتصاد والتجارة، جامعة المرقب، زليتن، العدد الثاني، ليبيا.



نظم 2015طه، محمد المعتز المجتبي إبراهيم ( -21 ل ال ي ظ ة ف ة الخارجي )، "تخطيط وتنفيذ المراجع

داد للعل ة بغ ة كلي ة"، مجل بية اإللكتروني دد المحاس ة، الع د األهلي ة ارب ة، جامع ادية الجامع وم االقتص

  السادس واألربعون، العراق.

ة 2013طه، ريم عقاب حسين ( -22 اءة أداء عملي )، "دور نظام دعم القرارات اإللكترونية في رفع كف

ادي  د الح ة، المجل ادية واإلداري ات االقتص المية للدراس ة اإلس ة الجامع ارجي"، مجل دقيق الخ الت

  ون، العدد الثاني، فلسطين.والعشر

يالد رجب ( -23 ميله، م د، ش ة 2013لربش، منصور محم ة المالي راءات المراجع ة إج يم فعالي )، "تقي

ة  ية، كلي ادية والسياس وم االقتص ة العل ام"، مجل ال الع ى الم ة عل ي المحافظ ي ف بة الليب ديوان المحاس ل

  ، ليبيا.االقتصاد والتجارة، جامعة المرقب، زليتن، العدد الثاني

ة"، 2013موسى، فتحي رمضان ( -24 بية اآللي )، "دور المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاس

  المجلة الجامعة، األكاديمية الليبية، المجلد األول، العدد الخامس عشر، ليبيا.

   الرسائل العلمية -ثالثا

دهللا -1 الم عب رعة، عبدالس عيد ( أبوس ة 2010س ة والمراجع ة الداخلي ين المراجع ل ب )، "التكام

ورة،  ر منش تير غي الة ماجس ر، رس ة الجزائ يير، جامع وم التس ادية وعل الخارجية"، كلية العلوم االقتص

  الجزائر.

ة ( -2 ام، بروب ة 2015إله بي بالمؤسس دقيق المحاس ى الت ات عل ا المعلوم تخدام تكنولوجي أثير اس )، "ت

د االقتصادية"،  ة محم ة، جامع وم التجاري م العل يير، قس وم التس ة وعل ادية والتجاري وم االقتص ة العل كلي

  خيضر، بسكرة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجزائر.

ليمان ( -3 المة س د س ل، أحم ق 2011الجويف ي تحقي بة ف بية المحوس ات المحاس م المعلوم )، "دور نظ

الم ارف اإلس ي المص ة ف ة الداخلي ة الرقاب ط، فاعلي رق األوس ة الش ال، جامع ة األعم ة"، كلي ية األردني

  رسالة ماجستير غير منشورة، األردن.



)، "العوامل المؤثرة على رقابة ديوان المحاسبة في بيئة نظم المعلومات 2007الحايك، محمد علي ( -4

الة ت، رس ة آل البي بة، جامع م المحاس ال قس ال واألعم ة إدارة الم بة"، كلي تير  المحاسبية المحوس ماجس

  غير منشورة، األردن.

)، "أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية على جودة البيانات المالية في 2009الداية، منذر يحيى ( -5

تير  الة ماجس ة االسالمية، رس قطاع الخدمات في غزة"، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، الجامع

  غير منشورة، فلسطين.

ان ف -6 دهللا (الزائدي، امتن ع 2012رج عب ر رف وفير عناص ارجيين بت راجعين الخ زام الم دى الت )، "م

  كفاءة وفعالية األداء المهني"، األكاديمية الليبية طرابلس، رسالة ماجستير غير منشورة، ليبيا.

دالهادي -7 د عب ال أحم انين، ع ة 2007( الزع بية"، كلي ات المحاس م المعلوم ي نظ ول ف ر التح )، "أث

  الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين.

د ( -8 عبان محم ة ش ريف، حري ة 2006الش ة"، كلي بية اإللكتروني ات المحاس م المعلوم اطر نظ )، "مخ

  سالمية غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين.التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة اإل

ود ( -9 عيد محم دقيق 2012الصوص، إياد س ات الت م آلي ي دع ة ف ان المراجع ة دور لج دى فاعلي )، "م

تير  الة ماجس زة، رس المية غ ة اإلس الداخلي والخارجي"، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامع

  غير منشورة، فلسطين.

ا 2012فاطمة ناجي (العبيدي،  -10 بة وأثره بية المحوس ات المحاس م المعلوم تخدام نظ )، "مخاطر اس

ر  تير غي الة ماجس ط، رس رق األوس ة الش ال، جامع ة األعم على فاعلية عملية التدقيق في األردن"، كلي

  منشورة، األردن. 

ا لألن2016الكبير، طارق محمد ( -11 ي ليبي ارجيين ف راجعين الخ تخدام الم دى اس رة )، "م ة الخبي ظم

  وأثر ذلك على تطوير أداء المراجع"، األكاديمية الليبية مصراته، رسالة ماجستير غير منشورة، ليبيا.



د ( -12 ود خال ر، محم ة 2013الكعيب ي لمكافح بة األردن وان المحاس راءات دي ة إج دى مالءم )، "م

  ، األردن.الفساد"، كلية االعمال، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير غير منشورة

ي 2012المطيري، علي مانع صنيهيت شرار ( -13 ة ف بية اإللكتروني ات المحاس )، "دور نظم المعلوم

الة  ط، رس رق االوس ة الش ال، جامع ة األعم ة"، كلي وك الكويتي ي البن ان ف اطر اإلئتم اس مخ ين قي تحس

  ماجستير غير منشورة، األردن.

راهيم ( -14 د إب ي أحم ل، القرش ر ن2015جبري ي أداء )، "أث ة ف بية اإللكتروني ات المحاس م المعلوم ظ

ر  تير غي الة ماجس ا، رس وم والتكنولوجي المراجعة الداخلية"، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعل

  منشورة، السودان.

ال ( -15 امه كم ان، أس ودة 2012دهم ق ج ي تحقي بة ف بية المحوس ات المحاس م المعلوم ة نظ )، "فاعلي

  "، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين.التقارير المالية

ود ( -16 د محم اهر أحم يم، م نع 2004غن ة ص ي عملي بة ف ة المحوس ات اإلداري م المعلوم )، "دور نظ

ة اإلسالمية غزة،  ال، الجامع القرارات في بلديات قطاع غزة بفلسطين"، كلية التجارة قسم إدارة األعم

  ماجستير غير منشورة، فلسطين.  رسالة

ي 2007قاعود، عدنان محمد محمد ( -17 ة ف بية اإللكتروني ات المحاس ام المعلوم يم نظ )، "دراسة وتقي

تير  الة ماجس الشركات الفلسطينية"، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية غزة، رس

  غير منشورة، فلسطين. 

ة 2012( يعقوب، اغمين -18 ن وجه ارجي م دقيق الخ ة الت ى فعالي ات عل ة للبيان )، "أثر المعالجة اآللي

ة  ة، جامع يير ورقل وم التس ادية وعل وم االقتص ة العل ين"، كلي راء المهني ابات والخب نظر محافظي الحس

  قاصدي مرباح، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر.

  

  



  الندوات العلمية والمؤتمرات  -رابعا

ائص 2009اعي، خليل، الرمحي، نضال، جالل، محمود (الرف -1 ى خص وب عل )، أثر استخدام الحاس

ى  دم إل ث مق الي ) "بح ان الم المعلومات المحاسبية من وجهة نظر المستثمرين ( دراسة حالة سوق عم

  المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية"، جامعة الزرقاء الخاصة.

ران -2 ي (جب د عل رن 2010، محم ديات الق عودية وتح ة الس ة العربي ي المملك بة ف ة المحاس )، "مهن

عود،  ك س ة المل ة، جامع ي المملك بة ف وير المحاس بل تط ر لس ة عش دوة الثاني رون"، الن ادي والعش الح

  الرياض.

  القوانين واللوائح -خامسا

  .يبيالل م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة2013لسنة  19قانون رقم  -1

بين  101(القاعدة رقم  -2 عودية للمحاس تقالل)(الهيئة الس ة باالس من قواعد سلوك وآداب المهنة الخاص

  القانونيين).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  المالحق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  العايل  والبحث العلمي وزارة التعليم

  اــــــاألكادميية الليبية للدراسات العلي      

  مدرسة العلوم اإلدارية واملالية       

  قسم احملاسبة

أثر النظم احملاسبية دراسة للحصول على درجة املاجستري يف احملاسبة بعنوان " ال هذه إعداديتم 

  احملوسبة على فعالية أداء مراجعي ديوان احملاسبة اللييب"

من خالل تعاونكم يف استيفاء  ,يف إجناز هذه الدراسة  مسامهتكميشرفين نه فإنظرا خلربتكم العملية و

سرية وغري قابلة للنشر بل  جابتكم على األسئلة ستكونإ أنعلى  التأكيدمع  ,املرفقة مة االستبيان ئقا

  البحث العلمي . أغراضتستخدم فقط يف 

سامهة يف حتقيق وامل اإلجابةعلى الوقت واجلهد املبذولني يف  لسيادتكميتقدم الباحث بالشكر كما 

   .الدراسة أهداف

  بقبول فائق االحرتام  وتفضلوا                                

  الباحث                                                                             

  0916240024  رقم اهلاتف                                                                                        

  



    األسئلة  

  معلومات عامة عن المشاركين -الجزء األول

  ) أمام كل فقرة من الفقرات التالية:أرجو اختيار اإلجابة المناسبة بوضع عالمة (

  . المؤهل العلمي1

  دبلوم متوسط (  )      دبلوم عالي (   )      بكالوريوس (   )     ماجستير  (   )    دكتوراه (   )                     

  . التخصص2

  محاسبة (   )           إدارة أعمال (   )          اقتصاد (   )           تمويل ومصارف (   )

  ......غير ذلك (   )، اذكره ................

   الوظيفي المركز. 3

  مدير إدارة  (   )                           رئيس قسم (   )                          مراجع  (   )          

  غير ذلك (   )، اذكره ......................

  . عدد سنوات الخبرة4

  سنة (  ) 15أقل من  - 10 سنوات (  )     من 10أقل من  - 5أقل من خمس سنوات (  )    من 

  فأكثر (  ) - سنة  20سنة (  )                                           من  20أقل من  - 15من 

  

  

  



  معلومات تتعلق باختبار فرضيات الدراسة -الجزء الثاني

ى: ية األول ب  الفرض بي المحوس ام المحاس تخدام النظ أن اس ق ب ر مواف ق أو غي دى مواف ى أي م ي  إل ف
ديوان  ي ال ل مراجع ن قب ة م ة المراجع ام عملي ي إتم اهم ف ديوان يس مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة ال

  بشكل أفضل.

  
  ت
  

  
  العبارة

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محايد 

  
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  
1  

م  دى معظ ب ل بي المحوس ام المحاس وفر النظ يت
              مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.

  
2  

ة  ب بالمؤسس بي محوس ام محاس تخدام نظ اس
الزم  ت ال ص الوق ديوان يقل ة ال عة لرقاب الخاض

  التمام عملية المراجعة على النظام بالمؤسسة. 

          

  
3  

بي محوسب  ام محاس ة نظ يمكن من خالل مراجع
            بالمؤسسة  الوقوف على أدق تفاصيل هذا النظام.

  
4  

ب بي المحوس ام المحاس ة النظ ل  مراجع داخ
راجعين  ن الم دد م س الع ى نف ة إل ة بحاج المؤسس

  الالزم لمراجعة النظام المحاسبي اليدوي.

          

  
5  

ة  ب بالمؤسس بي المحوس ام المحاس ة النظ مراجع
ام  ة النظ الزم لمراجع ت ال س الوق ى نف اج إل يحت

  المحاسبي اليدوي بالمؤسسة. 

          

  
6  

بالمؤسسة يقلص عدد  النظام المحاسبي المحوسب
            المراجعين الالزم لمراجعة هذا النظام.

  
7  

ة  ب بالمؤسس بي المحوس ام المحاس ة النظ مراجع
            أسهل من مراجعة النظام المحاسبي اليدوي. 

  
8  

ام  ة نظ بي محوسب ومراجع ام محاس مراجعة نظ
            محاسبي يدوي تعطي نفس النتائج. 

  
9  

ي  دوي ف بي الي يمكن االستغناء عن النظام المحاس
ل  ب داخ بي المحوس ام المحاس تخدام النظ ل اس ظ

  المؤسسة. 

          

  
10  

ام  ة النظ ن مراجع ا م ل عليه ائج المتحص النت
كل  المحاسبي المحوسب بالمؤسسة تكون دقيقة بش

  كاف إلبداء الرأي. 

          

  
11  

بيحظى النظت ب ةم المحاس ي  ةالمحوس ة مراجع بثق
             الديوان. 

  
  أي إضافات أخرى:

..................................................................  



ة ية الثاني ة ألداء : الفرض ات الالزم ي المتطلب بة الليب وان المحاس وظفي دي دى م وفر ل دى تت ى أي م إل
عة مهامهم باالعتماد على نظم المعلومات المحاسبية  ة الخاض ي مؤسسات الدول تخدمة ف المحوسبة المس

  لرقابة الديوان.

  
  ت
  

  
  العبارة

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محايد 

  
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  
1  

ى  تمتع جميع مراجعي ديوان المحاسبة بالقدرة عل
              استخدام الحاسوب.

  
2  

توفير الديوان لدورات تدريبية في استخدام برامج 
            . المتطورة للمراجعينالحاسوب 

  
3  

اليب  ي أس ة ف دورات تدريبي ديوان ل وفير ال ت
            .المراجعة الحديثة للمراجعين

  
4  

ة  ه الداخلي ع أعمال ة جمي ديوان بممارس ام ال قي
            .باالعتماد على الحاسوب

  
5  

ائل  ى وس ول عل ة للحص ديوان لميزاني وفير ال ت
            . إنجاز مهامهالتكنولوجيا الحديثة التي تساعده في 

  
6  

هادات  ى ش ول عل توجيه الديوان لمراجعيه للحص
            .علمية عليا لالستفادة منها بالعمل

  
7  

ام  ات النظ ة ببيان ديوان التام ي ال ة مراجع ثق
            . المحاسبي المحوسب

  
8  

ة  ات الدول ع مؤسس ديوان م ي ال ل مراجع تواص
            . الخاضعة لرقابته إلكترونيا

  
9  

فافية  ب بالش بي المحوس ام المحاس ع النظ تمت
            . والوقوف على أدق التفاصيل

  
10  

بي المحوسب  ام المحاس ي النظ لطات ف توزيع الس
            . بشكل يضمن للمراجع دقة بيانات النظام

  
  أي إضافات أخرى:

......................................................................

..............................................................  

  

  

  



ة  الفرضية الثالثة: ى مراجع بة عل الفقرات التالية تشكل صعوبات تحد من قدرة مراجعي ديوان المحاس
  خدمة في مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.النظم المحاسبية المحوسبة المست

  
  ت
  

  
  العبارة

  
  موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محايد 

  
  غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  
1  

ى  ة عل ة موحدة مفروض ايير مهني ود مع عدم وج
ي  تخدمة ف بة المس بية المحوس نظم المحاس ال

    المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان.

          

  
2  

ات  ة اإلمكان ديوان قل ي ال دى مراجع وفرة ل المت
             مقارنة بحجم المهام المسندة إليهم.

  
3  

نظم  ي ال ور ف ة التط ضعف التأهيل العلمي لمواكب
            المحاسبية الحديثة لمراجعي الديوان.

  
4  

بي  ام المحاس انعدام الثقة أحيانا في مخرجات النظ
             المحوسب من قبل مراجعي الديوان.

  
5  

ة  اء مركزي دم إعط ديوان وع لطة بال الس
            الصالحيات الكافية لمراجعي الديوان بالفروع.

  
6  

ة  ات بالدول ال الميزاني تح وإقف اد ف التأخر في اعتم
يعرقل عملية مراجعة النظام المحاسبي المحوسب 

  أكثر منها بالنظام اليدوي.

          

  
7  

ي  ديوان ف راجعين بال دد الم يص ع الخوف من تقل
بة  بية المحوس نظم المحاس ى ال اد عل ال االعتم ح

   بمؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.

          

  
8  

ى  اد عل نظماالعتم بة ال بية المحوس ؤدي  المحاس ي
             الديوان. لدى مراجعي اإلبداعانخفاض  إلى

  
9  

ب ات أغل بي  المؤسس ام المحاس تخدم النظ تس
ذلك ال دوي ل ه  الي دريب مراجعي ديوان بت تم ال يه

  على استخدام ومراجعة النظم المحوسبة.

          

  
10  

نظم  تخدام ال ى اس دريب عل اليف الت اع تك ارتف
             المحاسبية المحوسبة.

  
  أي إضافات أخرى:

......................................................................

..............................................................  

  

  



  أسماء محكمي استبانة الدراسة

  

  االسم  التسلسل
الدرجة 
  العلمية

  الجامعة

  اإلسالمية الجامعة األسمرية  أستاذ  أ.د المكي معتوق سعود  1

  مصراته -األكاديمية الليبية   أستاذ  كبالنعلي السالم عبد أ.د  2

  مصراته -األكاديمية الليبية   أستاذ مساعد  الطويلالهادي د. مختار   3

 الجامعة األسمرية اإلسالمية أستاذ مساعد  الطرليمفتاح د. محمد   4

 اإلسالمية الجامعة األسمرية أستاذ مساعد  شميلةرجب د. ميالد   5

  مصراته -األكاديمية الليبية  أستاذ مساعد  أبوشيبهعلي د إبراهيم   6

  جامعة مصراته  محاضر  السريتيمفتاح د. المهدي   7

  جامعة مصراته  أستاذ مساعد  التيرمحمد د. أحمد   8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث

  

 العملية ة ــالدراس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent Variable (I) المركز الوظيفي (J) المركز الوظيفي Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

xx 

 مدير إدارة

 845. 15440. 03030.- رئيس قسم

 198. 09311. 12121.- مراجع

 رئيس قسم

 845. 15440. 03030. مدير إدارة

 542. 14803. 09091.- مراجع

 مراجع

 198. 09311. 12121. مدير إدارة

 542. 14803. 09091. رئيس قسم

yy 

 مدير إدارة

 262. 33812. 38333.- رئيس قسم

 053. 20390. 40303.- مراجع

 رئيس قسم

 262. 33812. 38333. مدير إدارة

 952. 32418. 01970.- مراجع

 مراجع

 053. 20390. 40303. مدير إدارة

 952. 32418. 01970. رئيس قسم

zz 

 مدير إدارة

 142. 22850. 34048.- رئيس قسم

 001. 13779. -46926.* مراجع

 142. 22850. 34048. مدير إدارة رئيس قسم



 559. 21907. 12879.- مراجع

 مراجع

 001. 13779. 46926.* مدير إدارة

 559. 21907. 12879. رئيس قسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

 

LSD 

Dependent Variable (I) المركز الوظيفي (J) 95 المركز الوظيفي% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

xx 

 مدير إدارة

 2789. 3395.- رئيس قسم

 0652. 3077.- مراجع

 رئيس قسم

 3395. 2789.- مدير إدارة

 2055. 3873.- مراجع

 مراجع

 3077. 0652.- مدير إدارة

 3873. 2055.- رئيس قسم

yy مدير إدارة 

 2938. 1.0604- رئيس قسم

 0053. 8113.- مراجع



 رئيس قسم

 1.0604 2938.- مدير إدارة

 6295. 6688.- مراجع

 مراجع

 8113. 0053.- مدير إدارة

 6688. 6295.- رئيس قسم

zz 

 مدير إدارة

 1171. 7980.- رئيس قسم

 1933.- -7452.* مراجع

 رئيس قسم

 7980. 1171.- مدير إدارة

 3099. 5675.- مراجع

 مراجع

 7452. 1933.* مدير إدارة

 5675. 3099.- رئيس قسم

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Hoc Tests 



 

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) عدد سنوات الخبرة (J)  عدد سنوات

 الخبرة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

xx 

 أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.16364 .18538 .381 -.2079 .5351 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.20758 .18016 .254 -.1535 .5686 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.20000 .17341 .254 -.1475 .5475 

 5879. 1023.- 164. 17219. 24278. فأكثر -سنة  20من 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

 2079. 5351.- 381. 18538. 16364.- أقل من خمس سنوات

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.04394 .14492 .763 -.2465 .3344 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.03636 .13644 .791 -.2371 .3098 

 3495. 1912.- 560. 13488. 07914. فأكثر -سنة  20من 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

 1535. 5686.- 254. 18016. 20758.- أقل من خمس سنوات

 10 أقل من - 5من 

 سنوات

-.04394 .14492 .763 -.3344 .2465 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

-.00758 .12925 .953 -.2666 .2514 

 2909. 2205.- 784. 12761. 03520. فأكثر -سنة  20من 

 20أقل من  - 15من 
 1475. 5475.- 254. 17341. 20000.- أقل من خمس سنوات



 10أقل من  - 5من  سنة

 سنوات

-.03636 .13644 .791 -.3098 .2371 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.00758 .12925 .953 -.2514 .2666 

 2790. 1935.- 718. 11789. 04278. فأكثر -سنة  20من 

 فأكثر -سنة  20من 

 1023. 5879.- 164. 17219. 24278.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.07914 .13488 .560 -.3495 .1912 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.03520 .12761 .784 -.2909 .2205 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

-.04278 .11789 .718 -.2790 .1935 

yy 

 أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.48000 .41421 .252 -.3501 1.3101 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.37333 .40254 .358 -.4334 1.1800 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.40875 .38746 .296 -.3677 1.1852 

 1.2993 2428.- 175. 38474. 52824. فأكثر -سنة  20من 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

 3501. 1.3101- 252. 41421. 48000.- أقل من خمس سنوات

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.10667 .32380 .743 -.7556 .5423 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

-.07125 .30485 .816 -.6822 .5397 

 6522. 5557.- 873. 30138. 04824. فأكثر -سنة  20من 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

 4334. 1.1800- 358. 40254. 37333.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.10667 .32380 .743 -.5423 .7556 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.03542 .28880 .903 -.5433 .6142 

 7263. 4165.- 589. 28513. 15490. فأكثر -سنة  20من 



 20أقل من  - 15من 

 سنة

 3677. 1.1852- 296. 38746. 40875.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.07125 .30485 .816 -.5397 .6822 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.03542 .28880 .903 -.6142 .5433 

 6474. 4084.- 652. 26341. 11949. فأكثر -سنة  20من 

 فأكثر -سنة  20من 

 2428. 1.2993- 175. 38474. 52824.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.04824 .30138 .873 -.6522 .5557 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.15490 .28513 .589 -.7263 .4165 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

-.11949 .26341 .652 -.6474 .4084 

zz 

 أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.12000 .25032 .634 -.3817 .6217 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.25000 .24327 .309 -.2375 .7375 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.45625 .23415 .056 -.0130 .9255 

 1.3130 3811. 001. 23251. 84706.* فأكثر -سنة  20من 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

 3817. 6217.- 634. 25032. 12000.- أقل من خمس سنوات

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.13000 .19568 .509 -.2622 .5222 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.33625 .18423 .073 -.0330 .7055 

 1.0921 3621. 000. 18213. 72706.* فأكثر -سنة  20من 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

 2375. 7375.- 309. 24327. 25000.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.13000 .19568 .509 -.5222 .2622 



 20أقل من  - 15من 

 سنة

.20625 .17453 .242 -.1435 .5560 

 9424. 2517. 001. 17231. 59706.* فأكثر -سنة  20من 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

 0130. 9255.- 056. 23415. 45625.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.33625 .18423 .073 -.7055 .0330 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.20625 .17453 .242 -.5560 .1435 

 7098. 0718. 017. 15919. 39081.* فأكثر -سنة  20من 

 فأكثر -سنة  20من 

 3811.- 1.3130- 001. 23251. -84706.* أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

*.72706- .18213 .000 -1.0921 -.3621 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

*.59706- .17231 .001 -.9424 -.2517 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

*.39081- .15919 .017 -.7098 -.0718 

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



ONEWAY xx yy zz BY exp 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

 

 

Oneway 

 

 

 

 

[DataSet2] C:\Users\Ibrahim\Desktop\Academia\madi mansor\data.sav 

 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower Bound 

xx 

 3.2872 06680. 14938. 3.4727 5 أقل من خمس سنوات

 3.0432 11752. 37163. 3.3091 10 سنوات 10أقل من  - 5من 

 3.0388 10284. 35624. 3.2652 12 سنة 15أقل من  - 10من 

 3.1070 08008. 31013. 3.2788 15 سنة 20أقل من  - 15من 

 3.0067 08482. 33929. 3.1875 16 فأكثر -سنة  20من 

Total 58 3.2727 .32800 .04307 3.1865 



yy 

 2.8716 27677. 61887. 3.6400 5 أقل من خمس سنوات

 2.5307 27817. 87965. 3.1600 10 سنوات 10أقل من  - 5من 

 2.8338 19669. 68135. 3.2667 12 سنة 15أقل من  - 10من 

 2.8164 20991. 81299. 3.2667 15 سنة 20أقل من  - 15من 

 2.6796 16500. 66002. 3.0313 16 فأكثر -سنة  20من 

Total 58 3.2155 .73671 .09673 3.0218 

zz 

 2.9031 25100. 56125. 3.6000 5 أقل من خمس سنوات

 3.0591 18607. 58841. 3.4800 10 سنوات 10أقل من  - 5من 

 3.1819 07638. 26458. 3.3500 12 سنة 15أقل من  - 10من 

 2.9200 13057. 50568. 3.2000 15 سنة 20أقل من  - 15من 

 2.5409 08636. 34545. 2.7250 16 فأكثر -سنة  20من 

Total 58 3.1828 .52920 .06949 3.0436 

 

Descriptives 

 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Upper Bound 

xx 

 3.73 3.36 3.6582 أقل من خمس سنوات

 3.91 2.82 3.5749 سنوات 10أقل من  - 5من 

 4.00 2.55 3.4915 سنة 15أقل من  - 10من 

 3.82 2.64 3.4505 سنة 20أقل من  - 15من 

 3.73 2.73 3.3683 فأكثر -سنة  20من 

Total 3.3590 2.55 4.00 

yy 

 4.60 3.10 4.4084 أقل من خمس سنوات

 4.00 1.40 3.7893 سنوات 10أقل من  - 5من 

 4.40 1.80 3.6996 سنة 15أقل من  - 10من 



 4.50 1.90 3.7169 سنة 20أقل من  - 15من 

 4.70 2.30 3.3829 فأكثر -سنة  20من 

Total 3.4092 1.40 4.70 

zz 

 4.30 3.00 4.2969 أقل من خمس سنوات

 4.10 2.60 3.9009 سنوات 10أقل من  - 5من 

 3.80 2.90 3.5181 سنة 15أقل من  - 10من 

 3.80 2.30 3.4800 سنة 20أقل من  - 15من 

 3.40 2.30 2.9091 فأكثر -سنة  20من 

Total 3.3219 2.30 4.30 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

xx 

Between Groups .331 4 .083 .755 .559 

Within Groups 5.802 53 .109   

Total 6.132 57    

yy 

Between Groups 1.546 4 .386 .697 .598 

Within Groups 29.390 53 .555   

Total 30.936 57    

zz 

Between Groups 5.447 4 1.362 6.863 .000 

Within Groups 10.516 53 .198   

Total 15.963 57    

 

 

 



Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons (3) 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) عدد سنوات الخبرة (J)  عدد سنوات

 الخبرة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

xx 

 أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.16364 .18122 .371 -.1998 .5271 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.20758 .17611 .244 -.1457 .5608 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.19394 .17085 .261 -.1487 .5366 

 6252. 0548.- 098. 16951. 28523. فأكثر -سنة  20من 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

 1998. 5271.- 371. 18122. 16364.- أقل من خمس سنوات

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.04394 .14166 .758 -.2402 .3281 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.03030 .13507 .823 -.2406 .3012 

 3891. 1459.- 366. 13337. 12159. فأكثر -سنة  20من 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

 1457. 5608.- 244. 17611. 20758.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.04394 .14166 .758 -.3281 .2402 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

-.01364 .12814 .916 -.2706 .2434 

 3311. 1758.- 541. 12635. 07765. فأكثر -سنة  20من 

 1487. 5366.- 261. 17085. 19394.- أقل من خمس سنوات 20أقل من  - 15من 



 10أقل من  - 5من  سنة

 سنوات

-.03030 .13507 .823 -.3012 .2406 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.01364 .12814 .916 -.2434 .2706 

 3298. 1472.- 446. 11891. 09129. فأكثر -سنة  20من 

 فأكثر -سنة  20من 

 0548. 6252.- 098. 16951. 28523.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.12159 .13337 .366 -.3891 .1459 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.07765 .12635 .541 -.3311 .1758 

 20من أقل  - 15من 

 سنة

-.09129 .11891 .446 -.3298 .1472 

yy 

 أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.48000 .40787 .245 -.3381 1.2981 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.37333 .39638 .351 -.4217 1.1684 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.37333 .38455 .336 -.3980 1.1446 

 1.3740 1565.- 117. 38153. 60875. فأكثر -سنة  20من 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

 3381. 1.2981- 245. 40787. 48000.- أقل من خمس سنوات

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.10667 .31885 .739 -.7462 .5329 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

-.10667 .30401 .727 -.7164 .5031 

 7308. 4733.- 670. 30019. 12875. فأكثر -سنة  20من 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

 4217. 1.1684- 351. 39638. 37333.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.10667 .31885 .739 -.5329 .7462 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.00000 .28841 1.000 -.5785 .5785 

 8058. 3350.- 411. 28438. 23542. فأكثر -سنة  20من 



 20أقل من  - 15من 

 سنة

 3980. 1.1446- 336. 38455. 37333.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.10667 .30401 .727 -.5031 .7164 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.00000 .28841 1.000 -.5785 .5785 

 7722. 3014.- 383. 26763. 23542. فأكثر -سنة  20من 

 فأكثر -سنة  20من 

 1565. 1.3740- 117. 38153. 60875.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.12875 .30019 .670 -.7308 .4733 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.23542 .28438 .411 -.8058 .3350 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

-.23542 .26763 .383 -.7722 .3014 

zz 

 من خمس سنواتأقل 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

.12000 .24398 .625 -.3694 .6094 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.25000 .23710 .296 -.2256 .7256 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.40000 .23002 .088 -.0614 .8614 

 1.3327 4173. 000. 22822. 87500.* فأكثر -سنة  20من 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

 3694. 6094.- 625. 24398. 12000.- أقل من خمس سنوات

 15أقل من  - 10من 

 سنة

.13000 .19073 .498 -.2525 .5125 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

.28000 .18185 .130 -.0847 .6447 

 1.1152 3948. 000. 17956. 75500.* فأكثر -سنة  20من 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

 2256. 7256.- 296. 23710. 25000.- خمس سنواتأقل من 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.13000 .19073 .498 -.5125 .2525 



 20أقل من  - 15من 

 سنة

.15000 .17252 .389 -.1960 .4960 

 9662. 2838. 001. 17010. 62500.* فأكثر -سنة  20من 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

 0614. 8614.- 088. 23002. 40000.- أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

-.28000 .18185 .130 -.6447 .0847 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

-.15000 .17252 .389 -.4960 .1960 

 7961. 1539. 005. 16009. 47500.* فأكثر -سنة  20من 

 فأكثر -سنة  20من 

 4173.- 1.3327- 000. 22822. -87500.* أقل من خمس سنوات

 10أقل من  - 5من 

 سنوات

*.75500- .17956 .000 -1.1152 -.3948 

 15أقل من  - 10من 

 سنة

*.62500- .17010 .001 -.9662 -.2838 

 20أقل من  - 15من 

 سنة

*.47500- .16009 .005 -.7961 -.1539 

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

 

Oneway 

 

 

 



 

[DataSet2] C:\Users\Ibrahim\Desktop\Academia\madi mansor\data.sav 

 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

xx 

 3.3470 3.0070 08092. 35271. 3.1770 19 مدير إدارة

 3.6028 2.8821 14018. 34337. 3.2424 6 رئيس قسم

 3.4420 3.2247 05332. 30633. 3.3333 33 مراجع

Total 58 3.2727 .32800 .04307 3.1865 3.3590 

yy 

 3.2386 2.5719 15866. 69160. 2.9053 19 مدير إدارة

 4.2715 2.4285 35847. 87807. 3.3500 6 رئيس قسم

 3.6185 3.1209 12212. 70155. 3.3697 33 مراجع

Total 58 3.2155 .73671 .09673 3.0218 3.4092 

zz 

 3.0881 2.6908 09456. 41217. 2.8895 19 مدير إدارة

 3.7616 2.6717 21200. 51929. 3.2167 6 رئيس قسم

 3.5339 3.1570 09253. 53156. 3.3455 33 مراجع

Total 58 3.1828 .52920 .06949 3.0436 3.3219 

 

Descriptives 

 Minimum Maximum 

xx 

 3.73 2.64 مدير إدارة

 3.82 2.82 رئيس قسم



 4.00 2.55 مراجع

Total 2.55 4.00 

yy 

 4.70 1.80 مدير إدارة

 4.40 1.90 رئيس قسم

 4.60 1.40 مراجع

Total 1.40 4.70 

zz 

 3.70 2.30 مدير إدارة

 3.80 2.30 قسمرئيس 

 4.30 2.30 مراجع

Total 2.30 4.30 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

xx 

Between Groups .301 2 .150 1.418 .251 

Within Groups 5.832 55 .106   

Total 6.132 57    

yy 

Between Groups 2.722 2 1.361 2.653 .079 

Within Groups 28.214 55 .513   

Total 30.936 57    

zz 

Between Groups 2.515 2 1.257 5.142 .009 

Within Groups 13.448 55 .245   

Total 15.963 57    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Hoc Tests 

 



 

Multiple Comparisons (2) 

LSD   

Dependent Variable (I) المركز الوظيفي (J) المركز الوظيفي Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

xx 

 مدير إدارة

 670. 15249. 06539.- رئيس قسم

 101. 09377. 15630.- مراجع

 رئيس قسم

 670. 15249. 06539. مدير إدارة

 532. 14451. 09091.- مراجع

 مراجع

 101. 09377. 15630. مدير إدارة

 532. 14451. 09091. رئيس قسم

yy 

 مدير إدارة

 190. 33541. 44474.- رئيس قسم

 028. 20626. -46443.* مراجع

 رئيس قسم

 190. 33541. 44474. مدير إدارة

 951. 31787. 01970.- مراجع

 مراجع

 028. 20626. 46443.* مدير إدارة

 951. 31787. 01970. رئيس قسم

zz 

 مدير إدارة

 163. 23156. 32719.- رئيس قسم

 002. 14240. -45598.* مراجع

 رئيس قسم

 163. 23156. 32719. مدير إدارة

 560. 21946. 12879.- مراجع

 مراجع

 002. 14240. 45598.* مدير إدارة

 560. 21946. 12879. رئيس قسم

 

Multiple Comparisons 

LSD   



Dependent Variable (I)  الوظيفيالمركز (J) 95 المركز الوظيفي% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

xx 

 مدير إدارة

 2402. 3710.- رئيس قسم

 0316. 3442.- مراجع

 رئيس قسم

 3710. 2402.- مدير إدارة

 1987. 3805.- مراجع

 مراجع

 3442. 0316.- مدير إدارة

 3805. 1987.- رئيس قسم

yy 

 مدير إدارة

 2274. 1.1169- رئيس قسم

 0511.- -8778.* مراجع

 رئيس قسم

 1.1169 2274.- مدير إدارة

 6173. 6567.- مراجع

 مراجع

 8778. 0511.* مدير إدارة

 6567. 6173.- رئيس قسم

zz 

 مدير إدارة

 1369. 7913.- رئيس قسم

 1706.- -7414.* مراجع

 رئيس قسم

 7913. 1369.- مدير إدارة

 3110. 5686.- مراجع

 مراجع

 7414. 1706.* مدير إدارة

 5686. 3110.- رئيس قسم

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneway 

 

 



 

 

[DataSet2] C:\Users\Ibrahim\Desktop\Academia\madi mansor\data.sav 

 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

xx 

 3.3490 3.1650 04581. 33035. 3.2570 52 محاسبة

 6.4787 7031. 22727. 32141. 3.5909 2 إدارة أعمال

 3.7679 2.8684 14132. 28265. 3.3182 4 غير ذلك

Total 58 3.2727 .32800 .04307 3.1865 3.3590 

yy 

 3.4243 3.0026 10504. 75745. 3.2135 52 محاسبة

 9.3678 2.0678- 45000. 63640. 3.6500 2 إدارة أعمال

 3.8193 2.2307 24958. 49917. 3.0250 4 غير ذلك

Total 58 3.2155 .73671 .09673 3.0218 3.4092 

zz 

 3.3342 3.0350 07452. 53738. 3.1846 52 محاسبة

 4.9706 2.4294 10000. 14142. 3.7000 2 إدارة أعمال

 3.4512 2.3488 17321. 34641. 2.9000 4 غير ذلك

Total 58 3.1828 .52920 .06949 3.0436 3.3219 

 

Descriptives 

 Minimum Maximum 

xx 4.00 2.55 محاسبة 



 3.82 3.36 إدارة أعمال

 3.55 2.91 غير ذلك

Total 2.55 4.00 

yy 

 4.70 1.40 محاسبة

 4.10 3.20 إدارة أعمال

 3.70 2.50 غير ذلك

Total 1.40 4.70 

zz 

 4.30 2.30 محاسبة

 3.80 3.60 إدارة أعمال

 3.20 2.60 غير ذلك

Total 2.30 4.30 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

xx 

Between Groups .224 2 .112 1.041 .360 

Within Groups 5.909 55 .107   

Total 6.132 57    

yy 

Between Groups .523 2 .261 .473 .626 

Within Groups 30.413 55 .553   

Total 30.936 57    

zz 

Between Groups .855 2 .428 1.556 .220 

Within Groups 15.108 55 .275   

Total 15.963 57    

 



 

 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent Variable (I) التخصص (J) التخصص Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% 

Confidence 

Interval 

Lower Bound 

xx 

 محاسبة

 8072.- 163. 23618. 33392.- إدارة أعمال

 4020.- 720. 17007. 06119.- غير ذلك

 إدارة أعمال

 1394.- 163. 23618. 33392. محاسبة

 2961.- 341. 28385. 27273. غير ذلك

 غير ذلك

 2796.- 720. 17007. 06119. محاسبة

 8416.- 341. 28385. 27273.- إدارة أعمال

yy 

 محاسبة

 1.5104- 419. 53583. 43654.- إدارة أعمال

 5848.- 627. 38584. 18846. غير ذلك

 إدارة أعمال

 6373.- 419. 53583. 43654. محاسبة

 6656.- 336. 64399. 62500. غير ذلك

 غير ذلك

 9617.- 627. 38584. 18846.- محاسبة

 1.9156- 336. 64399. 62500.- إدارة أعمال

zz 

 محاسبة

 1.2722- 178. 37766. 51538.- إدارة أعمال

 2604.- 300. 27194. 28462. غير ذلك

 2415.- 178. 37766. 51538. محاسبة إدارة أعمال



 1096.- 084. 45389. 80000. غير ذلك

 غير ذلك

 8296.- 300. 27194. 28462.- محاسبة

 1.7096- 084. 45389. 80000.- إدارة أعمال

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent Variable (I) التخصص (J) 95 التخصص% Confidence Interval 

Upper Bound 

xx 

 محاسبة

 1394. إدارة أعمال

 2796. غير ذلك

 إدارة أعمال

 8072. محاسبة

 8416. غير ذلك

 غير ذلك

 4020. محاسبة

 2961. إدارة أعمال

yy 

 محاسبة

 6373. إدارة أعمال

 9617. غير ذلك

 إدارة أعمال

 1.5104 محاسبة

 1.9156 غير ذلك

 غير ذلك

 5848. محاسبة

 6656. إدارة أعمال

zz 

 محاسبة

 2415. إدارة أعمال

 8296. غير ذلك

 إدارة أعمال

 1.2722 محاسبة

 1.7096 غير ذلك

 2604. محاسبة غير ذلك



 1096. إدارة أعمال

 

ONEWAY xx yy zz BY qul 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

 

 

Oneway 

 

 

 

 

[DataSet2] C:\Users\Ibrahim\Desktop\Academia\madi mansor\data.sav 

 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

xx 

 4.0355 2.4493 18433. 31926. 3.2424 3 دبلوم متوسط

 3.4380 3.2347 05024. 31773. 3.3364 40 بكالوريوس

 3.2858 2.9324 08237. 31902. 3.1091 15 ماجستير

Total 58 3.2727 .32800 .04307 3.1865 3.3590 

yy 6.2648 5352. 66583. 1.15326 3.4000 3 دبلوم متوسط 



 3.5319 3.0731 11342. 71736. 3.3025 40 بكالوريوس

 3.3303 2.5631 17885. 69268. 2.9467 15 ماجستير

Total 58 3.2155 .73671 .09673 3.0218 3.4092 

zz 

 5.3084 1.0249 49777. 86217. 3.1667 3 دبلوم متوسط

 3.3758 3.0142 08937. 56521. 3.1950 40 بكالوريوس

 3.3625 2.9442 09752. 37771. 3.1533 15 ماجستير

Total 58 3.1828 .52920 .06949 3.0436 3.3219 

 

Descriptives 

 Minimum Maximum 

xx 

 3.55 2.91 دبلوم متوسط

 4.00 2.55 بكالوريوس

 3.55 2.64 ماجستير

Total 2.55 4.00 

yy 

 4.70 2.50 دبلوم متوسط

 4.60 1.40 بكالوريوس

 4.10 1.90 ماجستير

Total 1.40 4.70 

zz 

 4.10 2.40 دبلوم متوسط

 4.30 2.30 بكالوريوس

 3.80 2.60 ماجستير

Total 2.30 4.30 

 

 



ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

xx 

Between Groups .566 2 .283 2.798 .070 

Within Groups 5.566 55 .101   

Total 6.132 57    

yy 

Between Groups 1.489 2 .744 1.390 .258 

Within Groups 29.447 55 .535   

Total 30.936 57    

zz 

Between Groups .020 2 .010 .034 .967 

Within Groups 15.943 55 .290   

Total 15.963 57    

 

 

 

Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent Variable (I) المؤهل العلمي (J) المؤهل العلمي Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% 

Confidence 

Interval 

Lower Bound 

xx 

 دبلوم متوسط

 4756.- 624. 19043. 09394.- بكالوريوس

 2699.- 510. 20119. 13333. ماجستير

 2877.- 624. 19043. 09394. دبلوم متوسط بكالوريوس



 0343. 022. 09631. 22727.* ماجستير

 ماجستير

 5365.- 510. 20119. 13333.- دبلوم متوسط

 4203.- 022. 09631. -22727.* بكالوريوس

yy 

 دبلوم متوسط

 7803.- 825. 43801. 09750. بكالوريوس

 4741.- 332. 46277. 45333. ماجستير

 بكالوريوس

 9753.- 825. 43801. 09750.- دبلوم متوسط

 0881.- 114. 22154. 35583. ماجستير

 ماجستير

 1.3808- 332. 46277. 45333.- دبلوم متوسط

 7998.- 114. 22154. 35583.- بكالوريوس

zz 

 دبلوم متوسط

 6742.- 930. 32229. 02833.- بكالوريوس

 6691.- 969. 34051. 01333. ماجستير

 بكالوريوس

 6176.- 930. 32229. 02833. دبلوم متوسط

 2850.- 799. 16301. 04167. ماجستير

 ماجستير

 6957.- 969. 34051. 01333.- دبلوم متوسط

 3683.- 799. 16301. 04167.- بكالوريوس

 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent Variable (I) المؤهل العلمي (J)  95 العلميالمؤهل% Confidence Interval 

Upper Bound 

xx 

 دبلوم متوسط

 2877. بكالوريوس

 5365. ماجستير

 بكالوريوس

 4756. دبلوم متوسط

 4203.* ماجستير

 2699. دبلوم متوسط ماجستير



 -0343.* بكالوريوس

yy 

 دبلوم متوسط

 9753. بكالوريوس

 1.3808 ماجستير

 بكالوريوس

 7803. دبلوم متوسط

 7998. ماجستير

 ماجستير

 4741. دبلوم متوسط

 0881. بكالوريوس

zz 

 دبلوم متوسط

 6176. بكالوريوس

 6957. ماجستير

 بكالوريوس

 6742. دبلوم متوسط

 3683. ماجستير

 ماجستير

 6691. دبلوم متوسط

 2850. بكالوريوس

 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 60 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics (1) 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.781 31 

 

 

 

  

  

  

  



 

Frequency Table 

 

 

 المؤهل العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 3 دبلوم متوسط

 6.7 1.7 1.7 1 دبلوم عالي

 73.3 66.7 66.7 40 بكالوريوس

 98.3 25.0 25.0 15 ماجستير

 100.0 1.7 1.7 1 دكتوراه

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 88.3 88.3 88.3 53 محاسبة

 91.7 3.3 3.3 2 إدارة أعمال

 93.3 1.7 1.7 1 تمويل ومصارف

 100.0 6.7 6.7 4 غير ذلك

Total 60 100.0 100.0  

 

 



 المركز الوظيفي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 35.0 35.0 35.0 21 مدير إدارة

 45.0 10.0 10.0 6 رئيس قسم

 100.0 55.0 55.0 33 مراجع

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 عدد سنوات الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8.3 8.3 8.3 5 أقل من خمس سنوات

 25.0 16.7 16.7 10 سنوات 10أقل من  - 5من 

 45.0 20.0 20.0 12 سنة 15أقل من  - 10من 

 71.7 26.7 26.7 16 سنة 20أقل من  - 15من 

 100.0 28.3 28.3 17 فأكثر -سنة  20من 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 المحوسب لدى معظم مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوانيتوفر النظام المحاسبي 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 35.0 33.3 33.3 20 غير موافق

 43.3 8.3 8.3 5 محايد



 95.0 51.7 51.7 31 موافق

 100.0 5.0 5.0 3 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

استخدام نظام محاسبي محوسب بالمؤسسة الخاضعة لرقابة الديوان يقلص الوقت الالزم التمام عملية المراجعة على 

 النظام بالمؤسسة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 8.3 8.3 8.3 5 غير موافق

 18.3 10.0 10.0 6 محايد

 80.0 61.7 61.7 37 موافق

 100.0 20.0 20.0 12 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 يمكن من خالل مراجعة نظام محاسبي محوسب بالمؤسسة  الوقوف على أدق تفاصيل هذا النظام

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 23.3 20.0 20.0 12 محايد

 90.0 66.7 66.7 40 موافق

 100.0 10.0 10.0 6 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 



مراجعة النظام المحاسبي المحوسب داخل المؤسسة بحاجة إلى نفس العدد من المراجعين الالزم لمراجعة النظام 

 المحاسبي اليدوي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 61.7 60.0 60.0 36 غير موافق

 81.7 20.0 20.0 12 محايد

 98.3 16.7 16.7 10 موافق

 100.0 1.7 1.7 1 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

بالمؤسسة يحتاج إلى نفس الوقت الالزم لمراجعة النظام المحاسبي اليدوي  مراجعة النظام المحاسبي المحوسب

 بالمؤسسة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 65.0 63.3 63.3 38 غير موافق

 86.7 21.7 21.7 13 محايد

 100.0 13.3 13.3 8 موافق

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 النظام المحاسبي المحوسب بالمؤسسة يقلص عدد المراجعين الالزم لمراجعة هذا النظام

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 



Valid 

 16.7 16.7 16.7 10 غير موافق

 36.7 20.0 20.0 12 محايد

 96.7 60.0 60.0 36 موافق

 100.0 3.3 3.3 2 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 مراجعة النظام المحاسبي المحوسب بالمؤسسة أسهل من مراجعة النظام المحاسبي اليدوي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 11.7 11.7 11.7 7 غير موافق

 35.0 23.3 23.3 14 محايد

 91.7 56.7 56.7 34 موافق

 100.0 8.3 8.3 5 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 مراجعة نظام محاسبي محوسب ومراجعة نظام محاسبي يدوي تعطي نفس النتائج

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق بشدة

 15.0 11.7 11.7 7 غير موافق

 45.0 30.0 30.0 18 محايد

 98.3 53.3 53.3 32 موافق

 100.0 1.7 1.7 1 موافق بشدة



Total 60 100.0 100.0  

 

 

 يمكن االستغناء عن النظام المحاسبي اليدوي في ظل استخدام النظام المحاسبي المحوسب داخل المؤسسة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 3 بشدةغير موافق 

 51.7 46.7 46.7 28 غير موافق

 65.0 13.3 13.3 8 محايد

 93.3 28.3 28.3 17 موافق

 100.0 6.7 6.7 4 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 النتائج المتحصل عليها من مراجعة النظام المحاسبي المحوسب بالمؤسسة تكون دقيقة بشكل كاف إلبداء الرأي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 10 غير موافق

 35.0 18.3 18.3 11 محايد

 95.0 60.0 60.0 36 موافق

 100.0 5.0 5.0 3 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 تحظى النظم المحاسبية المحوسبة بثقة مراجعي الديوان



 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 28.3 26.7 26.7 16 غير موافق

 56.7 28.3 28.3 17 محايد

 96.7 40.0 40.0 24 موافق

 100.0 3.3 3.3 2 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 على استخدام الحاسوبتمتع جميع مراجعي ديوان المحاسبة بالقدرة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 3 غير موافق بشدة

 40.0 35.0 35.0 21 غير موافق

 66.7 26.7 26.7 16 محايد

 93.3 26.7 26.7 16 موافق

 100.0 6.7 6.7 4 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 الديوان لدورات تدريبية في استخدام برامج الحاسوب المتطورة للمراجعينتوفير 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق بشدة 



 25.0 21.7 21.7 13 غير موافق

 48.3 23.3 23.3 14 محايد

 83.3 35.0 35.0 21 موافق

 100.0 16.7 16.7 10 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 توفير الديوان لدورات تدريبية في أساليب المراجعة الحديثة للمراجعين

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 25.0 23.3 23.3 14 غير موافق

 48.3 23.3 23.3 14 محايد

 83.3 35.0 35.0 21 موافق

 100.0 16.7 16.7 10 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 قيام الديوان بممارسة جميع أعماله الداخلية باالعتماد على الحاسوب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق بشدة

 33.3 30.0 30.0 18 غير موافق

 63.3 30.0 30.0 18 محايد

 91.7 28.3 28.3 17 موافق



 100.0 8.3 8.3 5 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 توفير الديوان لميزانية للحصول على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساعده في إنجاز مهامه

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 26.7 25.0 25.0 15 غير موافق

 50.0 23.3 23.3 14 محايد

 83.3 33.3 33.3 20 موافق

 100.0 16.7 16.7 10 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 بالعملتوجيه الديوان لمراجعيه للحصول على شهادات علمية عليا لالستفادة منها 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق بشدة

 21.7 18.3 18.3 11 غير موافق

 50.0 28.3 28.3 17 محايد

 81.7 31.7 31.7 19 موافق

 100.0 18.3 18.3 11 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 



 

 ثقة مراجعي الديوان التامة ببيانات النظام المحاسبي المحوسب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق بشدة

 25.0 21.7 21.7 13 غير موافق

 61.7 36.7 36.7 22 محايد

 96.7 35.0 35.0 21 موافق

 100.0 3.3 3.3 2 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 تواصل مراجعي الديوان مع مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته الكترونيا

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 3 غير موافق بشدة

 36.7 31.7 31.7 19 غير موافق

 61.7 25.0 25.0 15 محايد

 96.7 35.0 35.0 21 موافق

 100.0 3.3 3.3 2 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 تمتع النظام المحاسبي المحوسب بالشفافية والوقوف على أدق التفاصيل



 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 3 غير موافق بشدة

 31.7 26.7 26.7 16 غير موافق

 58.3 26.7 26.7 16 محايد

 95.0 36.7 36.7 22 موافق

 100.0 5.0 5.0 3 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 توزيع السلطات في النظام المحاسبي المحوسب بشكل يضمن للمراجع دقة بيانات النظام

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 بشدةغير موافق 

 18.3 15.0 15.0 9 غير موافق

 50.0 31.7 31.7 19 محايد

 91.7 41.7 41.7 25 موافق

 100.0 8.3 8.3 5 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

المستخدمة في المؤسسات الخاضعة  عدم وجود معايير مهنية موحدة مفروضة على النظم المحاسبية المحوسبة

 لرقابة الديوان

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 11.7 11.7 11.7 7 غير موافق 



 21.7 10.0 10.0 6 محايد

 85.0 63.3 63.3 38 موافق

 100.0 15.0 15.0 9 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 المتوفرة لدى مراجعي الديوان مقارنة بحجم المهام المسندة إليهم قلة االمكانات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 18.3 18.3 18.3 11 غير موافق

 35.0 16.7 16.7 10 محايد

 88.3 53.3 53.3 32 موافق

 100.0 11.7 11.7 7 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

 ضعف التأهيل العلمي لمواكبة التطور في النظم المحاسبية الحديثة لمراجعي الديوان

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 12 غير موافق

 40.0 20.0 20.0 12 محايد

 83.3 43.3 43.3 26 موافق

 100.0 16.7 16.7 10 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 



 

 انعدام الثقة أحيانا في مخرجات النظام المحاسبي المحوسب من قبل مراجعي الديوان

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 20.0 18.3 18.3 11 غير موافق

 55.0 35.0 35.0 21 محايد

 93.3 38.3 38.3 23 موافق

 100.0 6.7 6.7 4 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 مركزية السلطة بالديوان وعدم إعطاء الصالحيات الكافية لمراجعي الديوان بالفروع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق بشدة

 51.7 48.3 48.3 29 غير موافق

 81.7 30.0 30.0 18 محايد

 93.3 11.7 11.7 7 موافق

 100.0 6.7 6.7 4 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

التأخر في اعتماد فتح وإقفال الميزانيات بالدولة يعرقل عملية مراجعة النظام المحاسبي المحوسب أكثر منها بالنظام 

 اليدوي

 

 

  



 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 16.7 15.0 15.0 9 غير موافق

 43.3 26.7 26.7 16 محايد

 81.7 38.3 38.3 23 موافق

 100.0 18.3 18.3 11 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

الخوف من تقليص عدد المراجعين بالديوان في حال االعتماد على النظم المحاسبية المحوسبة بمؤسسات الدولة 

 الخاضعة لرقابة الديوان

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 6 غير موافق بشدة

 63.3 53.3 53.3 32 غير موافق

 86.7 23.3 23.3 14 محايد

 100.0 13.3 13.3 8 موافق

Total 60 100.0 100.0  

 

 



  

  

  

  

  

 االعتماد على النظم المحاسبية المحوسبة يؤدي إلى انخفاض اإلبداع لدى مراجعي الديوان

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 3 غير موافق بشدة

 51.7 46.7 46.7 28 غير موافق

 71.7 20.0 20.0 12 محايد

 95.0 23.3 23.3 14 موافق

 100.0 5.0 5.0 3 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

 

أغلب المؤسسات تستخدم النظام المحاسبي اليدوي لذلك ال يهتم الديوان بتدريب مراجعيه على استخدام ومراجعة النظم 

 المحوسبة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.7 1.7 1.7 1 غير موافق بشدة

 48.3 46.7 46.7 28 غير موافق

 63.3 15.0 15.0 9 محايد

 93.3 30.0 30.0 18 موافق

 100.0 6.7 6.7 4 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  



 

 

 ارتفاع تكاليف التدريب على استخدام النظم المحاسبية المحوسبة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 3 غير موافق بشدة

 30.0 25.0 25.0 15 غير موافق

 68.3 38.3 38.3 23 محايد

 91.7 23.3 23.3 14 موافق

 100.0 8.3 8.3 5 موافق بشدة

Total 60 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

استخدام نظام محاسبي محوسب بالمؤسسة الخاضعة لرقابة الديوان يقلص 

 الوقت الالزم التمام عملية المراجعة على النظام بالمؤسسة

60 3.93 .800 

يمكن من خالل مراجعة نظام محاسبي محوسب بالمؤسسة  الوقوف على 

 أدق تفاصيل هذا النظام

60 3.83 .642 

مراجعة النظام المحاسبي المحوسب بالمؤسسة أسهل من مراجعة النظام 

 المحاسبي اليدوي

60 3.62 .804 

بالمؤسسة  النتائج المتحصل عليها من مراجعة النظام المحاسبي المحوسب

 تكون دقيقة بشكل كاف إلبداء الرأي

60 3.53 .833 

النظام المحاسبي المحوسب بالمؤسسة يقلص عدد المراجعين الالزم 

 لمراجعة هذا النظام

60 3.50 .813 

مراجعة نظام محاسبي محوسب ومراجعة نظام محاسبي يدوي تعطي نفس 

 النتائج

60 3.38 .846 

المحوسب لدى معظم مؤسسات الدولة الخاضعة يتوفر النظام المحاسبي 

 لرقابة الديوان

60 3.25 1.035 

 924. 3.17 60 تحظى النظم المحاسبية المحوسبة بثقة مراجعي الديوان

يمكن االستغناء عن النظام المحاسبي اليدوي في ظل استخدام النظام 

 المحاسبي المحوسب داخل المؤسسة

60 2.85 1.102 

مراجعة النظام المحاسبي المحوسب داخل المؤسسة بحاجة إلى نفس العدد 

 من المراجعين الالزم لمراجعة النظام المحاسبي اليدوي

60 2.57 .851 

مراجعة النظام المحاسبي المحوسب بالمؤسسة يحتاج إلى نفس الوقت الالزم 

 لمراجعة النظام المحاسبي اليدوي بالمؤسسة

60 2.47 .747 

Valid N (listwise) 60   

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV 

  /SORT=MEAN (D). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives 

 

 

 

 

[DataSet0] C:\Users\Ibrahim\Desktop\Academia\madi mansor\data.sav 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

توجيه الديوان لمراجعيه للحصول على شهادات علمية عليا لالستفادة منها 

 بالعمل

60 3.43 1.095 

 1.078 3.42 60 توفير الديوان لدورات تدريبية في أساليب المراجعة الحديثة للمراجعين



توفير الديوان لدورات تدريبية في استخدام برامج الحاسوب المتطورة 

 للمراجعين

60 3.40 1.108 

توفير الديوان لميزانية للحصول على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي 

 تساعده في إنجاز مهامه

60 3.38 1.091 

توزيع السلطات في النظام المحاسبي المحوسب بشكل يضمن للمراجع دقة 

 بيانات النظام

60 3.37 .956 

 911. 3.13 60 المحوسبثقة مراجعي الديوان التامة ببيانات النظام المحاسبي 

 1.020 3.10 60 تمتع النظام المحاسبي المحوسب بالشفافية والوقوف على أدق التفاصيل

 1.030 3.08 60 قيام الديوان بممارسة جميع أعماله الداخلية باالعتماد على الحاسوب

 1.008 3.00 60 تواصل مراجعي الديوان مع مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته الكترونيا

 1.048 2.95 60 تمتع جميع مراجعي ديوان المحاسبة بالقدرة على استخدام الحاسوب

Valid N (listwise) 60   

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV 

  /SORT=MEAN (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descriptives 

[DataSet0] C:\Users\Ibrahim\Desktop\Academia\madi mansor\data.sav 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

عدم وجود معايير مهنية موحدة مفروضة على النظم المحاسبية المحوسبة 

 المستخدمة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان

60 3.82 .833 

المتوفرة لدى مراجعي الديوان مقارنة بحجم المهام المسندة  قلة االمكانات

 إليهم

60 3.58 .926 

التأخر في اعتماد فتح وإقفال الميزانيات بالدولة يعرقل عملية مراجعة النظام 

 المحاسبي المحوسب أكثر منها بالنظام اليدوي

60 3.57 1.015 

المحاسبية الحديثة لمراجعي ضعف التأهيل العلمي لمواكبة التطور في النظم 

 الديوان

60 3.57 .998 

انعدام الثقة أحيانا في مخرجات النظام المحاسبي المحوسب من قبل مراجعي 

 الديوان

60 3.30 .908 

 1.016 3.05 60 ارتفاع تكاليف التدريب على استخدام النظم المحاسبية المحوسبة

أغلب المؤسسات تستخدم النظام المحاسبي اليدوي لذلك ال يهتم الديوان 

 بتدريب مراجعيه على استخدام ومراجعة النظم المحوسبة

60 2.93 1.056 

االعتماد على النظم المحاسبية المحوسبة يؤدي إلى انخفاض اإلبداع لدى 

 مراجعي الديوان

60 2.77 1.031 

إعطاء الصالحيات الكافية لمراجعي الديوان مركزية السلطة بالديوان وعدم 

 بالفروع

60 2.70 .962 

الخوف من تقليص عدد المراجعين بالديوان في حال االعتماد على النظم 

 المحاسبية المحوسبة بمؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان

60 2.40 .848 

Valid N (listwise) 60   

 

  

  

  

  



 

Tests of Normality 

 aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

xx .139 60 .006 .971 60 .162 

yy .080 60 *.200 .986 60 .746 

zz .090 60 *.200 .965 60 .083 

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Nonparametric Tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T-Test 

 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

xx 60 3.2818 .33295 .04298 

yy 60 3.2267 .74330 .09596 

zz 60 3.1683 .53250 .06875 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

xx 6.556 59 .000 .28182 .1958 .3678 

yy 2.362 59 .021 .22667 .0347 .4187 

zz 2.449 59 .017 .16833 .0308 .3059 

 

 


