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  تخطيط التدقيق إجراءات أثر التجارة اإللكترونية على
 *األردنيين الخارجيينوجهة نظر مدققي الحسابات  من

 المطارنةغسان فالح  د.

 المحاسبة قسم – أستاذ مشارك
 المال واألعمال إدارةكلية 

 جامعة آل البيت 
 المملكة األردنية الهاشمية

 ملخـص:
مددو وجهددة ن دد   تخطدديع عمليددة التدد قي أثدد  الترددارة ارلكت ونيددة علدد  إجدد ا ا  التعدد ا علدد   إلدد  هدد ا البحدد 

التخطديع  إجد ا ا وذلك مو خالل التع ا عل  أثد  التردارة ارلكت ونيدة علد   ،م ققي الحسابا  الخارجييو األردنييو
وكددكلك األثدد  علدد  عمليددة التشجيددو وارشدد اا وعلدد  تطبيدد  م هددش  األهميددة  ،وأث هددا علدد  التعدد ا علدد  أعمددال العميدد 

نة التدي تدم الحلدشل علد  فق اتهدا مدو معيدار التخطديع سدتباالبحد  تدم إعد اد اا أهد االتحقي  و  .النسبية في التخطيع
( مدد ق  اسددابا  ممددو  دد ققشش أعمددال شدد كا  تمددار  72وقدد  تددم تشا عهددا علدد  عينددة ال راسددة الم شنددة مددو ) ،(300)

 .Spss  وق  تم تحلي  بيانا  ال راسة واستخ اج النتائج باستخ ا  الب نامج ارالائي ، الترارة ارلكت ونية

 عتبدارفدي العشامد  التدي ذهخدكها المد ق  بعديو اا اأش هنداك تييد    أهمهداعد د مدو النتدائج كداش  إلد  وق  تشصلت ال راسة
 كددكلك عدد   تييدد  عمليددة ،عندد  القيددا  بعمليددة التخطدديع للتدد قي  فددي إلدد  الترددارة ارلكت ونيددة عنهددا فددي إلدد  الترددارة التقلي ذددة

 ،التشصديا وقد  أوصدت ال راسدة بعد د مدو . التردارة ارلكت ونيدة اسدتخ ا في إلد   مح  الت قي  التع ا عل  العمي  ونشاطو
أهمهددا قيددا  جمعيددة مدد ققي الحسددابا  األردنيدديو بعقدد  الدد ورا  للمدد ققيو الددك و لدديي لدد  هم المع فددة بالتدد قي  ارلكت ونددي اتدد  

مث  الرامعدا  والرمعيدا   ،وض ورة التعاوش بيو المؤسسا  األكادذمية ، تسن  لهم القيا  بالت قي  ارلكت وني عن  الض ورة
 .   والتطشرا  التكنشلشجية في مرال الت قي  ت قي  لتطش   المناهج ال راسية للطلبة بما  تالالمهنية التي تعن  بال

 مقدمــة: 

ومنهدا إلهدشر التردارة ارلكت ونيدة  ،للتطشر التكنشلشجي الدك  أد  إلد  إاد ال الكثيد  مدو التيييد ا  فدي بيادة ارعمدالا ن    
الترددارة  تأصددبح – إذ تددتم عمليددا  البيددر والشدد ا  خددالل دقددائ  معدد ودة التددي تددتم بشسددائ  إلكت ونيددة ا  ثددة عبدد  شددب ة ارنت نددت،

دد ام سددشق  ضددعبدد  دول العددالم الددك  ذشدد كا  كثيدد ة فددي العددالم اقيقددة  تمارسددها  ارلكت ونيددة وكدداش  ،ا  تقيدد  بحدد ود جي افيددة ام تشا 
لممارسدة التردارة  ة  كد  دول العدالم ممدا جعلدو قاعد ة  سدهل إلد  دخدشل ارنت ندت إلد  أد السبب في ذلك التطشر التكنشلشجي الدك  

التح ذا  لممارسة المحاسبة التدي كاندت لد مو طش د  تعمد  فدي إلد  ن دا  التردارة  أهما  أإلهشر  إل  أد  بالتاليو  ،ارلكت ونية
  .ومو ثم ارفلاح المحاسبي ،عمليا  القيا  المحاسبي عل  إا ال تييي ا   مو الض ور  أصبحالتقلي ذة 

                                                           
 .2012، وُقب  للنش  في فب ا   2011البح  في دذسمب  تم تسلم  *
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األن مدة المحاسدبية،أد  ذلدك إلد  تطدشر  تيييد والتكنشلشجية التي ساهمت بد ورها فدي  قتلادذةالتطشرا  ااتلك نتيرة 
 التردارة ارلكت ونيدة.وذلدك مدو خدالل القيدا  بتد قي  اسدابا  المنشد   التدي تسدتخ    ،مهنة التد قي  ومشاكبدة هدكل المسدتر ا 

د اا ألهمية عملية التخطيع في عم  الم ق  وفي اياتدو المهنيدة، فقد  وضدعت لرندة معدا ي  التد قي  ال وليدة معيدار  ون      اخاص 
سشا  مو الخبد ة السدابقة  ،ال العمي  مح  الت قي وذلك ل هم أعم ،بالتخطيع ا د فيو النقاط األساسية لعملية تخطيع الت قي 

كما أك   اللرنة علد  م هدش  األهميدة النسدبية وأثد  الحدكا والتح  دب فدي البياندا  الماليدة  ،ف ةاأو مو ملادر المع فة المتش 
(. 115 :2007 لط ددي،) وأهميددة مع فددة م هددش  مخدداط  التدد قي  واسددتخ امو أثنددا  عمليددة التخطدديع ،علدد  القدد ار ااقتلدداد 

 ،عن  القيا  بعملية التخطيع لعملية الت قي  عتبارخك هكل التطشرا  بعيو ااأللم ق  مو ا ب   أصبح بكلك

تدد قي  بعندد  قيددا  مدد ق  الحسددابا  عمليددة تخطدديع التدد قي   إجدد ا ا مدد   تددهث  ع الضددش  علدد  يلتسددل لبحدد ا الددكلك جددا  هددك
 تتيي . وارج ا ا  التي ا هاارج ا ا  التي تتيي  في إللومع فة عمال ش كة تتعام  بالترارة ارلكت ونية أ 

 :مشكلة البحث
ذعتم  الرانب األكب  مو عم  الم ق  عل  التخطيع لعملية الت قي  قب  الب   بهدا لمع فدة سدي  عمليدة التد قي  وكي يدة 

المشد لة ال ئيسدة لعمليدة التد قي  فدي لدكلك تكمدو  ،ا  الشاجدب القيدا  بهداختبدار وتح  د  اردم اا ،الحلشل عل  األدلة والق ائو
ال راسدة فدي  مشد لة إل  ممارسة العمي  للترارة ارلكت ونية فدي مد   تدهث  عمليدة التخطديع بتلدك التردارة لدكلك ذم دو صديا ة

  :التساؤا  التالية

 ارلكت ونية؟الترارة بعن  القيا  بعملية التخطيع للت قي   عتباره  تتهث  العشام  التي ذهخكها الم ق  بعيو اا -1

 ؟لكت ونيةبالترارة ار مح  الت قي  التع ا عل  العمي  ونشاطو تتهث  عملية ه  -2
 ؟الت قي  بالترارة ارلكت ونية عملية تتهث  عملية التشجيو وارش اا عل  ف    ه  -3
 ؟تطبي  م هش  األهمية النسبية عن  التخطيع للت قي  بالترارة ارلكت ونية تتهث  عملية ه  -4

 البحث:أهمية 

ادد  أهددم معددا ي  التدد قي  الددك  ذعتبدد  الم تدداح لعمليددة التدد قي  والددك  أسددلع الضددش  علدد  ذفددي أنددو  البحدد تكمددو أهميددة 
 ذساع  الم ق  في التع ا عل  نشااي التعث  التي ق  تشاجهو في عملو، ومساع ة الم ق  في تحقي  األه اا بهق  التكاليف

ددأصددبحالترددارة ارلكت ونيددة التددي كددكلك تنبددر أهميددة ال راسددة مددو أهميددة  ،وهددش معيددار التخطدديع لعمليددة التدد قي  دد ات واقع   املمشس 
  ،ع فة م   تهثي ها عل  عملية التخطيع للت قي مذمار  في الكثي  مو الش كا  اشل العالم و 

  :البحثأهداف 
 :ذسع  هكا البح  إل  تحقي  األه اا التالية

 .تخطيع الت قي  بالترارة ارلكت ونيةتهث  إج ا ا  عملية م    التع ا عل  -1

 .عمال العمي  بالترارة ارلكت ونيةأ عملية التع ا عل   التع ا عل  م   تهث  -2

 .التع ا عل  م   تهث  عملية التشجيو وارش اا عل  ف    عملية الت قي  بالترارة ارلكت ونية -3

 التخطيع للت قي  بالترارة ارلكت ونية.التع ا عل  م   تهث  عملية تطبي  م هش  األهمية النسبية عن   -4
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 :الدراسات السابقة
التع ا عل  بياة الترارة ارلكت ونية، ومقارنة بياة الترارة التقلي ذدة  إل ه فت  والتي، (2003) القشيدهمش و دراسة 

م البياة الترار ة الر  د ة المتمثلدة ئببياة الترارة ارلكت ونية، ومو ثم تح    ما إذا كانت السياسا  المحاسبية المعمشل بها تال
التي تح د مهندة المحاسدبة مدر التعامد  مدر البيادة الترار دة الر  د ة، ومحاولدة اد   مش ال الترارة ارلكت ونية، وتح    الفي 

  إش وج  . مش ال تلك ال

الترددارة ارلكت ونيددة فددي بياددة  وقدد  تشصدد  البااثدداش إلدد  أش الترددارة ارلكت ونيددة تددؤث  علدد  مهنتددي المحاسددبة والتدد قي ، وتعمدد 
وقددد  تم دددو البااثددداش مدددو اقتددد اح نقطدددة ج  ددد ة  وعددد   وجدددشد آليدددة محددد دة للتخلدددي  الضددد  بي.  يددد  ملمشسدددة وف  ددد ة مدددو نشعهدددا.

 اها "نقطددة ااعتدد اا عندد  تحقدد  األمدداش لعمليددا  الن ددا  والتددي ذم ددو تلبيتهددا إذا تم نددايسددمألالعتدد اا بددد  ادا  الترددارة ارلكت ونيددة، و 
وذلك مو خالل تطش   ن ا ،   بع ن ا  المعلشما  المحاسبي الخدا  بالشد كة مدر مشقعهدا ارلكت وندي  ،مو تحقي  أماش العمليا 

مدددو السياسدددا  وارجددد ا ا  المحاسدددبية الك يلدددة بتدددشفي  كددد  مدددو األمددداش،  نت ندددت، بحيددد   تضدددمو ن دددا  الددد بع كدددال  علددد  شدددب ة ار
و جهدة خارجيدة مؤهلدة يالل تعيدخدوذلدك مدو  ،وإجد ا ا  تهكيد  األمداش   المعلشمدا  المحاسدبي.والمشثشقية، والتشكي ذدة لمخ جدا  ن دا

  لت قي  السياسا  وارج ا ا  التي ذ ت ض بها تشفي  األماش، والتشكي ذة، والمشثشقية لمخ جا  ن ا  المعلشما  المحاسبي.

التعدد ا علدد  أثدد  الترددارة ارلكت ونيددة علدد  الم اجعددة نتيرددة نمددش عمليددا   إلدد هدد فت  والتددي ،(2006) دراســة المعمــور  
 وتشضيح التح ذا  وال    التي ت  ضها علد  مهندة الم اجعدة. لكت ونيةوالتع ا عل  خلائ  الترارة ار ،الترارة ارلكت ونية

المخداط  الم تبطدة بدن م  عتبدارألخدك بااأش م اجعة عمليدا  التردارة ارلكت ونيدة تتطلدب مدو الم اجدر ا إل  وق  تشصلت ال راسة
 اوأش تلميم ن ا  الترارة ارلكت ونية ذرب أش ذم و مو ا د  المسدتن ا  المتعلقدة بالعمليدا  التدي تدتم إلكت وني د ،ال قابة ال اخلية

  ات  ذقش  الم اجر بالمشافقة عليها وبما  تيح لو است جاعها عن  الحاجة لها.

تخطيع عمليدة الم اجعدة بتحدشل المنشد    تهث التع ا عل  م    إل  ه فت والتي ،(2006) دراسة العمير  والمعتاز
 را ومدد   وجددشد فدد وي معنش ددة بدديو اآ ،وكددكلك مدد   معنش ددة هددكا التددهثي  ،ن ددا  الترددارة ارلكت ونيددة إلدد  مددو الن ددا  التقليدد  

وبالتددالي علدد   ،أش الترددارة ارلكت ونيددة تددؤث  علدد  بياددة األعمددال إلدد  اسددب الخلددائ  الشخلددية. وقدد  تشصددلت ال راسددة
الخلدائ  الشخلدية  خدتالاعد   وجدشد أثد  ا ،الشثيد  بديو العمليدا  الترار دة والمحاسدبة رتبداطلال ان د    ،معا ي  الم اجعة

تقلي ذة ذقش  بها الم اجدر و عبارة تمث  واجبا   ككلك بينت ال راسة أش سبر عبارا  مو أص  عش   ،جابا ار اختالاعل  
  ت المنشهة الترارة ارلكت ونية.استخ مذا إستتيي   عن  التخطيع لعملية الت قي 

 أوضددحوقدد   ،بيدداش تددهث  عمليددة التدد قي  بالترددارة ارلكت ونيددة إلدد هدد فت  والتددي ،Zhao and Yen (2004)دراســة 
تددهث  عمليددة  إلدد  ذلددك أد وبالتددالي  ،الماليددة للشدد كا  التددي تمارسددهاش الترددارة ارلكت ونيددة قدد  أثدد   علدد  البيانددا  أ البااثدداش

وذلدك  ،الحسدابا  شش الترارة ارلكت ونية تعتب  مو الته   ا  التدي  شاجههدا مد ققأككلك بينت ال راسة  ، االت قي  لتلك البيان
ش النمدشذج القد ذم أعلد   ةنتدائج ال راسدوقد  دلدت  ،كشنهم مطالبيو بمشاكبة هكا التطشر الك   تطلب الكثي  مو العم  والرهد ل

لددكلك علدد  المدد ققيو  ،يددة  فددي علدد  الترددارة ارلكت ونيددة عمددا كدداش عليددو فددي السدداب أهمأقدد   أصددبحلتق  دد  مدد ق  الحسددابا  
  اكتساب المهارا  التقنية الالامة لتلبية البياة الترار ة ارلكت ونية الر   ة.
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تسليع الضش  عل  األهميدة الكبيد ة التدي تسدتشجب مدو مد ققي الحسدابا   إل ه فت  والتي ،Shaikh (2005) دراسة
وكدكلك اسدتخ ا   ،مث  التردارة ارلكت ونيدة وتكنشلشجيدا المعلشمدا  ،تحسيو نشعية عملهم في إل  التطشرا  التكنشلشجية الكبي ة

تح  دد   إلدد  قدد  تشصدد  الباادد و  ،فددي إلدد  المسددتر ا  الحاليددة كبدد   يددة أهمئهددا إعطاو  ،تقنيددا  التدد قي  باسددتخ ا  الحاسددشب
كت وندي بشد   رلعملية الت قي  ا أه ااتح    مث   ،تكنشلشجية لتسهي  عم  الم ققيو في إل  التطشرا  التكنشلشجية أساليب
مثدد  مدد   تددشفي   ،معشقددا  ارلكت ونيددةالوجددشد بعدد   إلدد  كددكلك تشصدد  الباادد  ،نت نددتتطددش   تكنشلشجيددا أمددو ارو  ،دقيدد 

ومدد   تطددشر معددا ي  التدد قي  ال وليددة بمددا    العالميددة،تلددااكددكلك مدد   اسددتخ امو لشددب ة اا ،العميدد  للبيانددا  ارلكت ونيددة
المدد ققيو لمشاكبددة تلددك  إم دداش إلدد  فدددش ذلددك  ددؤد  ،ف  هددكل المتطلبددا اوفددي االددة تددش   شاكددب التطددشرا  التكنشلشجيددة العالميددة.

 ت قي .التطشرا  في عملية ال

بياش أثد  التردارة ارلكت ونيدة علد  ممارسدة التد قي  فدي القطدا  العدا   إل ه فت  والتيNikoloyun (2005 ) دراسة
 ةبانة التددي تددم اسددتخ امها فددي ال راسددة والتددي واعددت علدد  عينددسددتاسددا  السددابقة رعدد اد ااة بال ر سددتعاناا توقدد  تمدد ،الكندد  

وجدشد اخدتالا بديو الدك   إلد  . وقد  تشصدلت ال راسدةام تب   42م تب ت قي  ممو استرابشا لل راسة مو أص   20م شنة مو 
  تددهثي  للترددارة ارلكت ونيددة علدد  ممارسددا  ألددم  الادد  المدد ققشش و  ،ورد فددي ال راسددا  الن   ددة ومددا هددش مشجددشد علدد  الشاقددر

ب   م ققش أككلك  ،ش   مو أش ال التكنشلشجيا أش الترارة ارلكت ونية هي مر دلكو تبيو الت قي  في القطا  العا  الكن   و 
  .الحسابا  المق رة عل  التعلم ومشاكبة ما هش ج    في تكنشلشجيا المعلشما 

التعدد ا علدد  أثدد  تطبيدد  الترددارة ارلكت ونيددة علددد   إلدد  هدد فت والتددي Laura and Alexandru (2008،)دراســة 
تخطددديع عمليدددة التددد قي  فدددي م اتدددب التددد قي  ال ومانيدددة، ومدددا هدددي التيييددد ا  التدددي أدخلدددت علددد  عمليدددة التخطددديع فدددي إلددد  التردددارة 

أش التشسددر فددي اسددتخ ا  الترددارة ارلكت ونيددة لددو تددهثي  كبيدد  علدد  تخطدديع عمليددة التدد قي  فددي  إلدد  وقدد  تشصددلت ال راسددة .ارلكت ونيددة
التدد قي  فددي إلدد  الترددارة  أهدد ااعمليددة التدد قي  فددي إلدد  الترددارة ارلكت ونيددة مددر  أهدد اا تتطدداب كددكلك  ،م اتددب التدد قي  ال ومانيددة

ترددارة ارلكت ونيددة تتطلددب الكثيدد  مددو العمدد  والرهدد  مددو قبدد  ش عمليددة التخطدديع فددي إلدد  الأ إلدد  كددكلك تشصددلت ال راسددة ،التقلي ذددة
  .نراا عملية الت قي  بالش   المطلشبإالم ق  لكي  تم و مو 

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 تي:تتمي  هكل ال راسة عو ال راسا  السابقة في اآ
جميدر ال راسدا  التدي تمدت  ايد  إشعلد  تخطديع التد قي ،  لكت ونيدةث  الترارة ارأتعتب  ال راسة األول  في األردش التي تبيو  -1

 تمدت كدكلك ،لكت ونيدةولدم  دتم التطد ي للتردارة ار ،خك  تكنشلشجيا المعلشما  وأث هدا علد  التد قي  مدو عد ة جشاندبأفي األردش 
التدددد قي  فددددي األردش  تميدددد  بسدددد عة المشاكبددددة  ايدددد  إش ،ال راسددددا  السددددابقة فددددي بياددددا  مختل ددددة عددددو بياددددة التدددد قي  فددددي األردش

 تم ت جمتها في األردش بش   س  ر بع  ص ور تلك المعا ي .تللمستر ا  التش  عية ومعا ي  الت قي  ال ولية والتي 

ثدد  أدراسددة  توتمدد ،( معيددار التخطدديع300التخطدديع لعمليددة التدد قي  كمددا هددي فددي المعيددار ) إجدد ا ا هددكل ال راسددة أخددك   -2
نمدا تدم وضددر إا  كمدا هدي فددي المعيدار و جد ا ارخدك هبينمدا ال راسدا  السدابقة لددم ت ،ا جدد ا علد  تلدك ار لكت ونيدةارالتردارة 
تيطيدة عمليدة التخطديع  تعل  مهنة الت قي  بش   عا  وتم لكت ونيةث  الترارة ارأل راسة  استبياشش   استمارة في  أسالة

 بش   ج ئي في ال راسة.
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 :فرضيات البحث

 ال  ضيا  التالية: اختبار إل  هكا البح  ه ا 
التردددارة  اسددتخ ا عندد  القيددا  بعمليددة التخطددديع للتدد قي  فددي إلدد   عتبددارا تتييدد  العشامدد  التددي ذهخددكها المدد ق  بعددديو اا -1

 .عنها في إل  استخ ا  الترارة التقلي ذة ارلكت ونية

عنهدا فدي إلد  اسدتخ ا   لكت ونيدةالتردارة ار استخ ا في إل   مح  الت قي  التع ا عل  العمي  ونشاطو ا تتيي  عملية -2
 .الترارة التقلي ذة

عنها فدي إلد  اسدتخ ا   الترارة ارلكت ونية استخ ا ا تتيي  عملية التشجيو وارش اا عل  ف    عملية الت قي  في إل   -3
 .الترارة التقلي ذة

فدي إلد   عنهدا التردارة ارلكت ونيدة اسدتخ ا في إل  ا تتيي  عملية تطبي  م هش  األهمية النسبية عن  التخطيع للت قي   -4
 .استخ ا  الترارة التقلي ذة

 مصادر جمع البيانات:

الالامددة اختبددار ال  ضدديا  بشاسددطة اسددتبانة تددم  األوليددةالملددادر األوليددة: تددم الحلددشل علدد  البيانددا  والمعلشمددا   -أ
 .  مر طبيعة ال راسة ع ادها لتتالإ 
الدددد كتشرال  الكتددددب والدددد ور ا  والمرددددال  العلميددددة العالميددددة والمنشددددشرا  وأط واددددا  إلدددد  الملددددادر الثانش ددددة: تددددم ال جددددش   -ب

 الن   . طارع اد ارإ خاصة في مرال  ،وتخ مها  راسةوالماجستي  التي تبح  في مشضش  ال

 :البحثمجتمع وعينة 
وقد   ،ذمارسدشش التردارة ارلكت ونيدةالتي تقش  بت قي  اسابا  عمدال  األردنية م اتب الت قي  مو  البح  تكشش مرتمر 

وهددددي تشدددد   مددددا نسددددبتو منهددددا،  سددددتبانة( ا75تددددم اسددددت داد ) ،اسددددتبانة (85تددددم تشا ددددر ) ا( م تب دددد18بلددددد عدددد د تلددددك الم اتددددب) 
  .( استبانة72خضر منها للتحلي  ) ،بانا  المشاعةست%( مو اا88.23)

 :البحثأداة 
وقدد  تددم  ،ووضددر سددؤال لكدد  فقدد ة مددو فقدد ا  المعيددار (300التخطدديع )عدد اد ااسددتبانة علدد  معيددار إ تددم ااعتمدداد فددي 

، ا تيي  ج ئي د 4 ،ا تيي  تمام   5 لي ) وتم ت مي  خيارا  ارجابة كما ،استخ ا  مقيا  لي    الخماسي في تلميم ااستبانة
أو  3لكلك إذا كاش متشسع ال ق ة  (،3ش الشسع المشاوش ال  ضي هش )دلكلك ف ،ا(إطالق   ا  تيي  1 ،ا  تيي  2 ،ا أدر   3

قدد  متشسددع إذا ااد  درجددة القبددشل ،أمددا  ،3 لدد وكلمددا ااد  ال رجددة ع فهددش  دد ل علدد  قبددشل عينددة ال راسددة لتلددك ال قدد ة، ،أكثدد 
  ااد  درجة ع   القبشل. ،3وكلما قلت عو  ،ش أف اد العينة ا تقب  ال ق ةأفهكا   ل عل   ،3عو   ق ةال

 :ة اإللكترونيةالتجار  وميزاتمفهوم 

التردارة ارلكت ونيدة بهنهدا تلدك العمليدا  التدي ترد   بتع  دب ( ISACAجمعية رقابة وم اجعة ن دم المعلشمدا  ) قامت
نت ندددت كتقنيدددة تم دددنهم مدددو أو عامدددة الندددا  الدددك و ذسدددتعملشش ار ،مدددر ال بدددائو أو المدددشرد و اإلكت وني ددد ال  فيهدددا المن مدددا  عمددد

 (.ISACA,2003: p.2ذلك)
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( الترددارة ارلكت ونيددة بهنهددا المعددامال  الترار ددة التددي تددتم مددو قبدد  األفدد اد 35: 2002 ،عدد ا )بلقاسددم ولشباشدديكمددا 
مددو خددالل شددب ا  م تشاددة مثدد   ،ال قميددة ونقلهددا ، بمددا فيهددا اللددش  واللددشرة والهياددا  والتددي تعتمدد  علدد  معالرددة البيانددا 

( بهنهدددا المشددداركة فدددي Zwass, 2007: 6و ع فهدددا ) الم تشادددة.ارنت ندددت أو ميلقدددة والتدددي تسدددمح بالددد خشل إلددد  الشدددب ا  
وعقدددد  اللدددد قا  الترار ددددة مددددو خددددالل وسددددائ  شددددب ا   المعلشمددددا  المتعلقددددة باألنشددددطة الترار ددددة والمحاف ددددة علدددد  العالقددددا 

عمليدا  ( الترارة ارلكت ونيدة بهنهدا نمدشذج التقد ا  والتطدشر فدي Turban and Others, 2004: 3وق  وصف )ااتلاا . 
  .الش ا  والبير، والتمش   وتبادل المنترا ، والخ ما  و/أو ارعال  عو ط    شب ا  الكمبيشت  بما في ذلك ارنت نت

ت عليهدا ات قدأ  علد  مسدتش  العمدال  والتدي  الشد كةسدشا  علد  مسدتش   ،هنداك الع  د  مدو الميد ا  للتردارة ارلكت ونيدة
( 2006 ،)خالدد  قاسددم ،(2003 ،)محمدد  شدد  ب ،(2003 ،)محمدد  سددليماش ،(2002، امدد أ) مدد وة  عدد د مددو ال راسددا  مثدد 

 :ومو هكل المي ا 
  ؤد  إل  الشصشل إل  أكب  ع د مو ال بائو. الشاسر للشب ا  ال قمية العالمية الك  اامت اد -1

هم في ا ادة اوبالتالي فهي تسع   وجشد صعشبا  جي افية في الترارة ارلكت ونية ال ولية كما هي في الترارة التقلي ذة،  -2
 .وتخ ي  تكل ة المبادا  ت ف  المنترا 

  .وعمليا  أوام  الش ا  تقلي  امو تشر   البضائر وتبسيع إج ا ا  -3

التر ئدة مدو السدلر والخد ما  فدي عد د مت ا د  مدو األسدشاي، ايد   ومسدتهلكي مش وعا تشفي  ب ائ  أكث  ااتياجا  ال -4
 .ت ضيلية للمع وض منهاال  تيس  لهم عق  المقارنا 

 .المعلشما  وانسيابها عب  الشب ا  ا لت ف تع    الش افية في األسشاي ن     -5

مردال التمش د  وبد ائ  الد فر، فديم و للشد كا  أش تسدتخ   شدب ة ارنت ندت فدي  ا مو الم اذا فديتتيح شب ة ارنت نت ع د   -6
 .ااتلال مباش ة المعلشما  بشهش الل قا  أثنا بسهشلة أفض  مق مي هكل الخ ما ، كما ذم نها تبادل  أش تح د

علدد  إم انددا  هائلددة فيمددا  تعلدد  بخ دد  التكدداليف التشددييلية  تنطددش  تطبيقددا  تكنشلشجيددا المعلشمددا  فددي الترددارة ال وليددة -7
لقد رة وا والتعري  ب ورة المعامال  وال فر، وهكل الم اذا تت جم إل  ا ادة في التراوب مو جانب المل ر و إل  عمالئهم،

 .عل  التنافي عل  األعمال الترار ة

 .اردار ةع   الحاجة لع د كبي  مو المشإل يو للقيا  بعمليا  الر د واألعمال  -8
 تخ ي  تكاليف ااتلاا  السلكية والالسلكية ألش ارنت نت أرخ  ب ثي  مو شب ا  ااتلال األخ  . -9

األمدد  الددك   ،(Just in Time)مددو خددالل اعتمدداد ن ددا  ارنتدداج اسددب الطلددب  ،تخ ددي  تكدداليف المخدد وش السددلعي -10
 ا لحاجا  العمي . دنتاج السلعة أو الخ مة وفق  بذسمح للش كة 

هم فدددي ا دددادة القددد رة التنافسدددية لللدددادرا  اتشدددرر التردددارة ارلكت ونيدددة علددد  ان تددداح األسدددشاي ال وليدددة ، األمددد  الدددك  ذسددد -11
 .التالي تطش   القطاعا  اللناعية والخ ميةوب ،الشطنية لل ول المختل ة

  مجاالت التجارة اإللكترونية:
ذشددم  أ  نشدداط أو تعددامال  ترار ددة تتحقدد  بدديو أطدد اا متعدد دة عبدد  الشسددائ   اتعدد  الترددارة ارلكت ونيددة م هشمددا واسددع  

وأهمهدددا شدددب ة ارنت ندددت، لدددكلك فددددش أ  نمدددشذج للتردددارة ارلكت ونيدددة ذشدددتم  علددد  األطددد اا األساسدددية المعنيدددة  ،ارلكت ونيدددة
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وعليو ذم دو تقسديم التردارة ارلكت ونيدة اسدب طبيعدة وهش دة األطد اا األساسدية المعنيدة بالتعامد  التردار   ،بالتعام  الترار  
 .((Kenneth, 2002كاآتي:

هدددكا الندددش  مدددو التردددارة : (B2B) (Business to Businessوشددد كة ترار دددة أخددد   ) التعامددد  بددديو شددد كة ترار دددة -1
( بديو Market Space) ارلكت ونية تتم فيو المعامال  مو بير وشد ا  وتبدادل للمعلشمدا  فدي مسدااة سدشقية إلكت ونيدة

أ لددب معدامال  الترددارة ( B2Bالشد كا  الترار ددة. و شد   هددكا الندش  مددو المعدامال  الترار ددة بديو قطاعددا  األعمدال )
، )عابدد  العبددد لي % مدددو إجمددالي اردددم الترددارة ارلكت ونيدددة فددي العدددالم 80ايدد  تسدددتحشذ علدد  مدددا ذقددارب  ،ارلكت ونيددة

2005). 

هددكا النددش  مددو الترددارة : Business to Consumer (B2C)التعامد  بدديو الشدد كة أو المؤسسددة الترار ددة والمسدتهلك  -2
و بير وش ا  بيو المؤسسا  الترار ة واألف اد أو المستهلكيو، و شم  هكا السشي قطاعا  ارلكت ونية  تم فيو التعام  م

التر ئة التدي تبيدر المنتردا  والخد ما  للمسدتهلكيو عبد  شدب ة ارنت ندت. و دتم التعامد  بديو الشد كة واألفد اد سدشا  علد  
مدة مدو مشقدر الشد كة فدي ارنت ندت و د فر مستش  السشي المحلي أو ال ولي، اي  ذقش  المستهلك بطلب السدلعة أو الخ 

دد ،ثمنهددا بالبطاقددة مددثال   أو عددو ط  دد  الب  دد   ارقمي دد اثددم بعدد  ذلددك ذحلدد  علدد  السددلعة أو الخ مددة مباشدد ة إذا كانددت منتر 
 (C2B) أ  المسدتهلك إلد  الشد كة ،كما ذشم  هكا النش  ااتردال الع سدي ،االتقلي   إذا كاش  ي  قاب  للتسليم إلكت وني  

 (. 2006 ش كانت تمث  نسبة ضايلة )خال  قاسم،إعن ما ذقش  األف اد ببير خ ماتهم للمؤسسا  الترار ة و 
هددددكا الرانددددب مددددو الترددددارة : Business to Government (B2G) التعامددد  بدددديو المؤسسددددة الترار ددددة والح شمددددة -3

النشداط  ت كد  علد  الت اعد  ارلكت وندي بديو ش أ لدب هدكا إارلكت ونية ا   ال في م االو األولية في مع م ال ول، كما 
مثد  عمليددا  ارثبددا  ومد فشعا  الضدد ائب ومد فشعا  التدد اخي  الترار ددة  ،المؤسسدا  الترار ددة والمؤسسدا  الح شميددة

ورسش  الرمارك وتخلي  الشاردا  مو البضائر منها، بارضافة إل  ما تقش  بو المؤسسا  الح شمية مو مشدت  ا  مدو 
 .ارار ة إلكت وني  المؤسسا  الت

 Consumer to فادددددا  مدددددو التعدددددامال  الترار دددددة ارلكت ونيدددددة األخددددد   مثددددد  التعامددددد  بددددديو المسدددددتهلك والمسدددددتهلك -4
Consumer (C2C)،  ايدد  ذ ددشش التعامدد  الترددار  ارلكت ونددي بدديو األفدد اد المسددتهلكيو أن سددهم، وفيددو تكددشش عمليددة

مدو خدالل وضدر إعالندا  علد  المشاقدر الشخلدية فدي ارنت ندت بهد ا بيدر  ،مسدتهلك آخد و  البير والش ا  بديو مسدتهلك
األ  اض الشخلية أو بير الخب ا  لآلخ  و، و شم  ذلك المد ادا  ارلكت ونيدة التدي تدتم فيهدا التعدامال  الترار دة بديو 

 .األف اد
وهدكا ذشدم  الت اعد   ،Government to Consumer (G2C) تعامال  إلكت ونية بديو األفد اد والمؤسسدا  الح شميدة -5

ارلكت وندي فددي مرددال الخدد ما  والمعددامال  ال سددمية بدديو األفد اد والح شمددة. و م ددو اعتبددار التعامدد  مددا بدديو المؤسسددا  
 Electronicمدو م هدش  الح شمدة ارلكت ونيدة ) االح شمية مدو جهدة واألفد اد والمؤسسدا  الترار دة مدو جهدة أخد   جد    

Government.) 
وهدكا ذشدم   ،Government to Government (G2G) بعد مدر تعدامال  إلكت ونيدة بديو المؤسسدا  الح شميدة بعضدها  -6

الد وائ  والمؤسسدا  الح شميدة مدو ايد  تنسدي  المعدامال   الت اعد  ارلكت وندي فدي مردال الخد ما  والمعدامال  ال سدمية بديو
الشقددت والرهدد  وضددبع المعددامال  لتقليدد  ااتمدداا  التالعددب وتسدد ب فيمددا بينهددا والتخ يددف مددو ارجدد ا ا  ال وتينيددة واختلددار 

  .المال العا ، وهش أذضا ج   مو م هش  الح شمة ارلكت ونية
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ايدد   ددتم بشسدداطتو اسددتخ ا   ،و عدد  مددو أادد ل األنددشا  Mobile Commerce الترددارة ارلكت ونيددة عبدد  جهدداا الهدداتف النقددال -7
أجهدد ة هدداتف نقددال رقميددة ملددممة بشدد   ذم نهددا مددو ااتلددال بشددب ة ارنت نددت مددو خددالل مدد ود الخ مددة والشصددشل إلدد  أ  مشقددر 

 .(2003)القشي، عملية الش ا  إج ا معيو وارطال  عل  السلر المع وضة و 
وتتمثدد  فددي الترددارة ارلكت ونيددة  Intra-organizational E-commerceالتردارة ارلكت ونيددة داخدد  المن مددة الشااد ة  -8

طددار الشدد كا  ال وليددة التددي تتبددادل السددلر ومسددتل ما  ارنتدداج األوليددة والشسدديطة بدديو ال دد و  أو الشدد كا  إالبينيددة فددي 
 .(Eldridge, 2001) التابعة لها

 :على تدقيق البيانات المالية التجارة اإللكترونيةأثر 
تدشفي   وذلدك عدو ط  د  ،أث  الترارة ارلكت ونية علد  تد قي  البياندا  الماليدة 1013بيو معيار الت قي  ال ولي رقم 

بحيد  ذحد د البيداش إجد ا ا  تسداع  مد ق   للش كا  التدي تمدار  التردارة ارلكت ونيدة، الحسابا اررشاد لمساع ة م ققي 
ة بالنسبة ألنشطة المنشهة الترار ة وتهثي  الترارة ارلكت ونية عل  تق   ا  الحسابا  عل  معا نة أهمية الترارة ارلكت وني

 .(2007 ،تحاد ال ولي للمحاسبيو القانشنييوا)ا ،وذلك أل  اض تكش و رأ  اشل البيانا  المالية ،الم ققيو للمخاط 

و ختلددف مسددتش  المهددارا  والمع فددة المطلشبددة اسددتيعاب تددهثي  الترددارة ارلكت ونيددة علدد  عمليددة التدد قي  بمدد   تعقيددد  
التددي  شدد كا الو هخددك المدد ققشش فددي اعتبددارهم فيمددا إذا كدداش ف  دد  عمدد  المدد ققيو المعدديو لتدد قي   ،للشدد كةاألنشددطة الترار ددة 

  :ناسبة بتقنية المعلشما  وارنت نت مو أج الترارة ارلكت ونية ل ذو المع فة الم تمار 
 :إدراك ما  لي )في االة تهثي  ذلك عل  البيانا ( -1

 .للش كة اتيرية وأنشطة الترارة ارلكت ونية است -
ش اش ومهددارا  ودراذددة تقنيددة المعلشمددا  الخاصددة بشدد للشدد كةالتقنيددة المسددتخ مة لتسددهي  أنشددطة الترددارة ارلكت ونيددة  -

 .المشإل يو

وبخاصددة ك اذددة  ،لمعالرددة تلددك المخدداط  الشدد كةللترددارة ارلكت ونيددة ومنهدداج  الشدد كةالمخدداط  المتعلقددة باسددتخ ا   -
اي  إنها تدؤث  علد  عمليدة  ،بما في ذلك بنية األمو التحتية والضشابع ال قابية ذا  العالقة ،ن ا  ال قابة ال اخلي

  .ارفلاح واربالغ المالي
 .ونطاي إج ا ا  عملية الت قي  وتقييم أدلة الت قي تح    طبيعة وتشقيت  -2

 تحق  ال بح. كش كةعل  أنشطة الترارة ارلكت ونية بق رتها عل  ااستم ار  الش كةالت كي  في تهثي  اعتماد  -3

خبيدد  ل حدد  محدداوا  ااختدد اي  اسددتخ ا  ال  مددث ،ليقدش  بالعمدد  افدي بعدد  الحدداا  قدد  ذقدد ر المدد ق  أش ذسددتخ   خبيدد   
و رددب علدد  المدد ق  أش ذهخددك بعدديو ااعتبددار  ،األمنددي )اختبددار قابليددة ااختدد اي أو الدد خشل ( الشدد كةللحددشاج  األمنيددة لن ددا  

وما هي ارج ا ا  التي تم التعه  بها فيمدا  تعلد   ،كي ية دمج عم  الخبي  مر أعمال اآخ  و المشت كيو في عملية الت قي 
  .(2007 ،خاط  التي تم تح   ها مو خالل عم  الخبي . )ااتحاد ال ولي للمحاسبيو القانشنييوبالم

و سددتخ   المدد ق   ،تعتبدد  دراذددة المدد ق  بالعمدد  أساسددية لتقيدديم أهميددة الترددارة ارلكت ونيددة ومخدداط  الترددارة ارلكت ونيددة
ال راذددة بالعمدد  لتح  دد  تلددك األادد ال والعمليددا  الترار ددة والممارسددا  المتعلقددة بمخدداط  العمدد  التددي تثي هددا أنشددطة الترددارة 

  .أو تهثي  واضح عل  إج ا ا  الم ق  أو تق    عملية الت قي  اوالتي ق  تؤد  إل  بيانا  كاذبة جشه     للش كةارلكت ونية 
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للتخ يدددف مدددو تلدددك المخددداط  ولضدددماش الددد خشل للقيدددشد ذا  العالقدددة  ذسدددتخ   المددد ق  ضدددشابع ال قابدددة ال اخليدددة او الب ددد
لليانة ن اهة إج ا ا  ال قابة في بياة الترارة ارلكت ونيدة والتدي تتلدف  اوأذض   ،وأل  اض عملية الت قي  الش كة بااتياجا 

  .(2010 ) الب ا نة،بالتيي  الس  ر 

  التدقيق:تخطيط عملية 
بد ا  إتعتبد  أداة مسداع ة لمد ق  الحسدابا  للحلدشل علد  أدلدة وقد ائو، وذلدك ليد ض  نهداأمو  الت قي  تخطيع أهمية عمليةتنبر 

علدد  مسدداشل ف  ددد   ايدد  إشومع فددة مددا إذا كاندددت هددكل القددشائم الماليددة خاليددة مددو أخطدددا  ذا  أهميددة نسددبية،  ،رأذددو فددي القددشائم الماليددة
 (. 2005 ال وس  ،) التخطيع أش  هتم بعملية التخطيع قب  مباش ة ف  قو لعملية الت قي 

دد ( مددو أنددو 300)مددو معيددار التدد قي  الدد ولي  4ا لمددا جددا  فددي ندد  ال قدد ة كددكلك تبدد ا أهميددة تخطدديع عمليددة التدد قي  وفق 
  .(2007 ال ولي للمحاسبيو،تحقي  األه اا التالية: ) ااتحاد التهك  مو ذساع  في 

المحتملدة قد  شخلدت، وتدم الهددا  مشد ال وأش ال ،فدي عمليدة التد قي  المهمدةش العناذدة المالئمدة قد  أعطيدت للمرداا  إ -1
  .في الشقت المناسب

  .ش عملية الت قي  من مة وتشا  األعمال بش   مالئم عل  المساع  وإ -2

 .التشجيو وارش اا عل  المساع  و وم اجعة عملهم -3

  .نو ق  تم تنسي  العم  الك   تم مو قب  الم ققيو والخب ا  اآخ  وإ -4

مناسدددبة مدددو عمليدددة  والخددد وج بنتدددائج ،وتقدددش م هدددكل األدلدددة ،تم ددديو المددد ق  مدددو الحلدددشل علددد  األدلدددة الكافيدددة والمناسدددبة -5
  .وترنب التع ض للمسا لة القانشنية ،الت قي 

ممدا ذسداع  فدي تحقيد  الك دا ة وال اعليدة، وذلدك  ،ليدة التد قي  بشد   مناسدبتشجيو المشارد ااقتلادذة المتاادة لتن يدك عم -6
عو ط    تقلي  تكاليف الت قي  والت كي  عل  األمشر المهمة، والح  مو إم انيدة الدشل خدالا بديو المد ق  والعميد ، 

  .وذلك عو ط    تشضيح األمشر الض ور ة

  تم  عملية تخطيع الت قي  بالم اا  التالية:
 :االتصال بالمدقق السابق -1

، أش عل  الم ق  ااتلال مدر المد ق  السداب ، عند ما ذ دشش هنداك 28( في ال ق ة رقم 300 تطلب بياش معا ي  الت قي  رقم )
(. واليد ض مدو هدكا ااتلدال هدش أش ذحلدد  IFAC,2007, ISA.NO 300تيييد  للمد ق  امتثداا لمتطلبدا  أخالقيدا  المهندة)

معلشما  عو واقر عملية الت قي ، بحي  تساع ل هدكل المعلشمدا  علد  قبدشل أو رفد  عمليدة التد قي . و طلدب الم ق  الر    عل  
وااتلدال  .الم ق  الر    مو العمي  أش ذل ح للمد ق  السداب  بدعطدا  جميدر المعلشمدا  الضد ور ة التدي ت يد ل فدي عمليدة التد قي 

 ه  عل  الم ق  الر    الكثي  مو األمشر وال  وا اليامضة.بالم ق  الساب  ذ ي  في تخطيع عملية الت قي ، و س
  :الحصول على معلومات عن العميل محل التدقيق -2

ا منددو، وعددو مدد   تددهث ل باألادد ال ذرددب علدد  المدد ق  الحلددشل علدد  معلشمددا  عددو القطددا  الددك  ذعتبدد  العميدد  جدد    
الحلشل عل  المستش  الالا  مو المعلشمدا  عدو نشداط ككلك فدش عل  الم ق   ااقتلادذة والتعليما  والق ارا  الح شمية.

  .المش و ، والك  ذم نو مو تخطيع وأدا  عملية الت قي 
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 :دراسة السياسات واإلجراءات المحاسبية -3

وضددر ن ددا  مدالي لهددا تحد د بمشجبددو السياسدا  وارجدد ا ا  المحاسددبية  علد  –م اولتهدا للعمدد   قبدد  –تعمد  كدد  شد كة 
واهتمددا  المدد ق  ب راسددة سياسددا  العميدد  الماليددة ذسدداع ل علدد  تح  دد  مدد   الت امددو  .القيددا  بالعمدد  التددي سددتعتم  عليهددا فددي

  بمعا ي  المحاسبية المالية.

  :متطلبات تخطيط عملة التدقيق

، للشصشل إل  رأ  اشل ع الدة القدشائم وتقييمها عملية منت مة لرمر األدلة مو المع وا أش عملية الت قي  ما هي إا
لدكلك تدتلخ  متطلبدا  تخطديع عمليدة التد قي  كمدا جدا   المالية فدي المنشدهة، وتتكدشش عمليدة التد قي  مدو خطدشا  محسدشبة.

 .(333: 2007، ( القيا  بهنشطة التخطيع اآتية )ااتحاد ال ولي للمحاسبيو300في معيار الت قي  ال ولي )
 :التمهيد لتخطيط عملية التدقيق -1

ذقش  بعملية اتخاذ ق ار بالمشافقة عل  ت قي  اسابا  ش كة أو ااستم ار مر عمي  معديو   تشجب عل  الم ق  قب  أش
وأش ذقش  برمر المعلشمدا  المناسدبة التدي تسداع ل فدي اتخداذ  ،أش ذقش  بالحلشل عل  درجة معقشلة مو ال هم لطبيعة نشاطو

، أش علدد  مددد ق  6( فدددي ال قدد ة رقدددم 300ي رقددم )ا ألهميددة هدددكل الخطددشة فقددد  ندد  معيدددار التدد قي  الددد ولون ددد    .هددكل القدد ارا 
الحسابا  القيا  بدج ا ا  فيما  تعل  باستم ار العالقة مر العمي  بالنسبة لعملية الت قي  الحالية، وتقيديم اامتثدال للمتطلبدا  

ل بالمد ق  السداب  إش األخالقية بما في ذلك ااستقاللية، بارضافة إل  ذلك اات اي مر العمي  عل  ش وط التعاق ، وااتلا
وتختلف هكل المعلشما  في االة كشش عملية الت قي  لعمي  ج  د   .ألخالقيا  المهنة وذلك امتثاا   ،لم ق لكاش هناك تييي  
  .اأو كشنو مستم   

وقد رتها يرب اتخاذ إج ا ا  فيما  تعل  بتقييم وضعية المنشهة في السدشي مدو ناايدة سدمعتها فأما في االة قبشل عمي  ج    
وكدكلك تقيديم عالقدة اردارة مدر المد ق  السداب  لمع فدة مد   قد رة المد ق  علد  الح دا  علد   ،التنافسية وق رة الش كة عل  ااستم ار

  (.142 :2006، )الكنيبا  استقالليتو وع   ممارسة اردارة أذو ضيشط عليو

بتقيديم مد   إم انيدة اسدتم ار التعامد  وتقد ذم خ مدة ش مد ق  الحسدابا  ذقدش  دأما فدي االدة ااسدتم ار مدر عميد  قد ذم فد
وكدكلك  ،لالت قي ، اي  تمث  المنااعا  السابقة مر العمال  بخلش  المرال المالئم للت قي  ونش  ال أ  الك  سيتم إص ار 

ذردب ااسدتم ار وبالتدالي ا  ،وقد   د   المد ق  أش العميد  ذ تقد  ل ماندة .أسدباب عد   ااسدتم ار مدر العمدال  أهدم –األتعاب 
فقد  ذقد ر عد   ااسدتم ار مدر العميد  لشجدشد خطد  كبيد  فدي  ،واتد  إذا لدم تحد ل الحداا  السدابقة الدكك  ،في التعام  معدو

 :2005 ،مثدد  الخددالا بخلددش  القشاعدد  التن يميددة مددر إادد   الهياددا  الح شميددة )أر ندد  ولشبددك ،النشدداط الددك  ذعمدد  فيددو
289.)  

 :راتيجية التدقيق الشاملةاست -2

 اتيرية تد قي  شداملة والتدي بمشجبهدا  دتم تح  د  أهد اا التد قي  وطبيعدة اسدت( فقد  أوجدب وضدر 300ا لمعيار التد قي  )طبق  
كمددا ذرددب  الت تيبددا  اردار ددة األخدد  .وجميددر  –أو بشدد  ة  مادذددة –ونطدداي إجدد ا ا  التدد قي  وتشقيددت تن يددكها والمددشارد الالامددة 

شدددد ح نطدددداي العمدددد  والتن يددددك المتشقددددر لعمليددددة التدددد قي ، وكلمددددا كانددددت هددددكل  شثقهددددا و   اتيرية و سددددتعلددد  المدددد ق  أش ذضددددر هددددكل اا
  أد  إل  المساع ة في وضر خطة الت قي . ، اتيرية م للةستاا
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 :وضع خطة التدقيق -3

ا وطبق د ،علد  المعلشمدا  التدي تدم الحلدشل عليهدا ذرب وضر خطة ت قي  بندا    ، اتيرية الت قي  الشاملةاستبع  وضر 
 تعدديو علدد  المدد ق  تطددش   خطددة التدد قي  مددو أجدد  تقليدد  مخدداط  التدد قي   13فددي ال قدد ة  300رقددم لمعيددار التخطدديع الدد ولي

ا لإلجد ا ا  الت لديلية التدي و ردب أش تشدم  خطدة التد قي  تشضديح    اتيرية الشداملة للتد قي .ستوبالش   المقبشل وتطبي  اا
فعندد  وضددر خطددة التدد قي  ذرددب علدد  مدد ق  الحسددابا  األخددك بعدديو ااعتبددار تتعلدد  ب دد  هدد ا مددو أهدد اا عمليددة التدد قي ، 

 ،وكمددا هددش معدد وا (.156: 2006، طبيعددة ارجدد ا ا  التخطيطيددة التددي سدديقش  بهددا والتشقيددت المناسددب لكدد  إج ا )الددكنيبا 
تلدميم خطدة التد قي  مدو فدش إج ا ا  الت قي  األساسية تقش  عل  ااختبارا  المشسدعة للعمليدا  وت اصدي  األرصد ة، و دتم 

، )امددداد ثالثدددة أجددد ا  وتتكدددشش مدددو: ااختبدددارا  األساسدددية للعمليدددا ، ارجددد ا ا  التحليليدددة، ااختبدددارا  الت لددديلية ل رصددد ة
2004 :110).  

ثنددا  سددي  عمليددة التدد قي  أنددو علدد  المدد ق  أ 16( فددي ال قدد ة 300ندد  معيددار التدد قي  الدد ولي ) :تنفيــذ عمليــة التــدقيق -4
أندو ن سدو مو المعيار  17وق  نلت ال ق ة   اترية الت قي  الشاملة وخطة الت قي  وتييي هما اسب الض ورة.استتح    

ثندددا  قيامدددو بتقيددديم فاعليدددة ال قابدددة أمدددو المم دددو أش ذحلددد  المددد ق  علددد  أدلدددة تتعدددارض مدددر األدلدددة التدددي الددد  عليهدددا 
 قي  المخططددة بنددا  علدد  التقيدديم المعدد ل للمخدداط ، ال اخليددة، وبنددا  علدد  مددا سددب  ذرددب عليددو إعددادة تقيدديم إجدد ا ا  التدد
  وتع    طبيعة وتشقيت وإج ا ا  الت قي  نتيرة لل  وا المستر ة.

 :التوجيه واإلشراف والمتابعة -5

كانددت هددكل األهدد اا قدد  إذا وتح  دد  مددا  تشجيددو المسدداع  و القددائميو علدد  تن يددك وتحقيدد  أهدد اا ال حدد ، هددكل العمليددة تتضددمو
أش علدد  مدد ق  الحسددابا   20وال قدد ة  18( فقدد  تضددمو فددي ال قدد ة 300النهاذددة أ  ا. أمددا عددو معيددار التدد قي  الدد ولي )تحققددت فددي 

مدو  19كمدا ورد فدي ال قد ة  التخطيع لطبيعة وتشقيدت ومد   التشجيدو وارشد اا علد  أعضدا  ف  د  عمليدة التد قي  وم اجعدة عملهدم.
دعلد  أش التشجيدو وارشد اا ن سدو المعيار  ا علد  عد د مدو والمتابعدة علد  أعضدا  ف  د  عمليدة التد قي  وم اجعدة عملهدم تعتمد  أساس 
ك ددا ة الم ل دديو بمهمددة التدد قي  )ااتحدداد و قدد رة و مخدداط  األخطددا  الرشه  ددة، و مرددال التدد قي ، و منهددا ارددم وتعقيدد  المنشددهة،  ،العشامدد 

  (.337: 2007 ،ال ولي للمحاسبيو
 :توثيق عملية التدقيق -6

المدد ق  عندد  جمددر األدلددة المؤ دد ة ل أذددو اسددتخ ا  وسدديلة لل جددش  إلدد  هددكل األدلددة، وهددكل الشسدديلة هددي تشثيدد  عمليددة علدد  
وهي الشسيلة التي ذستعملها الم ق  لترمير األدلة التي ذحتاج إليها لته ي  رأذو في  ،الت قي ، و تم ذلك مو خالل أوراي العم 

  (.259: 1996 ،خضي القشائم المالية )
 اتيرية التد قي  وخطدة التد قي  بمدا اسدتمد ق  الحسدابا  بتشثيد   22( في ال قد ة رقدم 300ق  أل   المعيار ال ولي رقم )و 

واله ا مو عملية تشثي  عمليدة التخطديع هدش مسداع ة المد ق  علد  تقد ذم  في ذلك أ  تييي  ق  ذح ل أثنا  عملية الت قي .
  للمعا ي  المتعارا عليها، وأش ال أ  الك  قا  بدب ائو هش واقعي و ي  متحي .ا أش عملية الت قي  ق  تمت وفق  ؤك  ما  
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 :تخطيط عملية التدقيق ىأثر التجارة اإللكترونية عل
 اترية تد قي  شداملة للعمليدة وتطدش   اسدت( أش تخطيع عملية الت قي  ذشم  وضر 300ورد في معيار الت قي  ال ولي )
التد قي  إلدد  مسدتش  مدنخ   بشدد   مقبدشل، و شدم  التخطدديع شد  ك العمليدة واألعضددا  خطدة التد قي  بهد ا تقليدد  مخداط  

مدو أجد  ا دادة ك دا ة وفاعليدة  ،ال ئيسيو اآخ  و ذو  الك ا ة ضمو ف    العمليدة لالسدت ادة مدو خبد تهم ومعد فتهم المتعمقدة
 (.; ISA. NO. 300 IFAC, 2007عملية الت قي )

عتبد  هدي المد خ  العدا  لتخطدديع مهمدة التد قي ، وهدكا  تطلدب األخدك بعديو ااعتبدار معلشمددا   اترية التد قي  الشداملة تاسدتإش 
 اتيرية للت قي  تقش  عل  ااعتماد ب رجدة عاليدة علد  ال قابدة ال اخليدة أو ااختبدارا  األساسدية ل حد  استومو ثم وضر  ،التخطيع

ضمو خطة شاملة تشضح ااترال العا  الك  سدشا ذسدي  عليدو المد ق  وكي يدة تحقيد   ا اتيرية الت قي  منهر  استالحسابا . وتعتب  
 (.14: 2007)ال باعي، أه اا مهمتو وتح    مرمشعة الشسائ  واألساليب للشصشل إل  تحقي  أه افها ب اعلية

وكددكلك ومتابعتهددا، ال اخليددة   قابددةلاش تشددم  تخطدديع عمليددة تقيدديم ن ددا  أوعمليددة التخطدديع التددي ذرددب أش ذقددش  بهددا المدد ق  ذم ددو 
خدك األمدشر ألدكلك ذردب علد  مد ق  الحسدابا   وكدكلك قائمدة نتيردة األعمدال. ،لمستن  اوال ح   ،التحق  مو أصشل وخلش  المنشهة

 عمال ش كة تتعام  بالترارة ارلكت ونية:أ عن  القيا  بالتخطيع لت قي   عتبارالتالية بعيو اا
 ك ا ة وفعالية المهمة. إل  والتي تؤد  ،العمي الحلشل عل  معلشما  أولية عو  -
 مو الم ق . اخاص   اهتمام  ا التي تتطلب  مش ال التع ا عل  مشاضر ال -
 فهم أث  الترارة ارلكت ونية عل  است اتيرية العمي  وعل  النشاط الترار  لو. -
 فهم التكنشلشجيا التي ذستخ مها العمي  والمخاط  الم تبطة بها. -
 خاصددة  فددي االددة عدد   ،جدد ا ا  واألدلددة التددي ذرددب الحلددشل عليهددا فددي إلدد  الترددارة ارلكت ونيددةتح  دد  طبيعددة ار -

 .ف  مستن ا  تؤ   العمليا  الترار ة ارلكت ونيةاتش 
 م ار ة عملو.استتح    المخاط  المحتملة لن ا  ال قابة ل   العمي  وأث ها عل   -

والطدداقم  ،وكددكلك الشقددت المسددته ا ،للمدد ق  ارددم العمدد  المطلدشبش عمليددة التخطدديع للتد قي  تبدديو أممدا سددب   تضددح 
الك ددا ا  التددي  اخددتالاومددا  ت تددب عليددو مددو  ،الددك  سدديقش  بعمليددة التدد قي  مددو مدد ققيو ومسدداع  و وشدد كا  م تددب التدد قي 

 .(Gray and Manson, 2005; Pickett, 2005تحتاجها عملية الت قي  )

 الفرضيات: اختبارتحليل النتائج و 
بااعتمدداد علدد  ، وذلددك اسددتخ مت األسدداليب ارالددائية المالئمددة لتحليدد  البيانددا  التددي جمعددت مددو خددالل ااسددتبياش

 الب نامج ارالائي (SPSS)  األساليب ارالائية التالية:

مو خالل اساب المتشسطا  الحسابية مو أج  مع فة متشسع الحسابا  الخاصة ب د  سدؤال  ،مقا يي الن عة الم ك  ة -1
لك  فق ة مو ال ق ا  لمع فدة درجدة التييد   ماش ةككلك اساب النسب ال ،ولرمير األسالة الخاصة ب   ف ضية ةا عل  

  أو ع   التيي .

 .لقيا  م   ثبا  أداة القيا  (Cronbach Alpha)الثبا   اختبار -2
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  :الثبات والمصداقية ألداة الدراسة
عند  إعدادة ال راسدة باسدتخ ا  أداة ال راسدة ن سدها علد  األفد اد ن سها ذقل  بثبا  األداة إم انية الحلشل عل  البيانا  

 ألفد ادالد اخلي  ااتسدايلبيداش  الملد اقية أل دا اختبدارلكلك تدم اسدتخ ا   .(Sekaran, 2005) أن سهم في إل  إل وا واا ل
لدكلك % 60أعلد  مدو الحد  األدند  وهدش  وهدي (0.849)ا قيمة أل د اي  كانت ،عينة ال راسة وإجاباتهم عل  أسالة ااستبانة

  .لنتائج وتشصيا  هكل ال راسة انسبة تعطي ثبات  فهي 

 :تحليل الخصائص الديموغرافيه لعينة الدراسة 
مدو خدالل تم استخ ا  التك ارا  والنسب الماش ة لشصف إجابا  العينة فيما  تعل  بالخلدائ  ال ذمش  افيدة للمريبديو 

 :وهي كما  لي( 1الر ول التالي رقم )
 النسبة % العدد الفئة المتغير

 المؤهل العلمي
 55.6 40 ب الشر ش  
 38.9 28 ماجستي  
 5.6 4 دكتشرال  
 100 72 المجموع 

 التخصص العلمي
 83.3 60 محاسبة 
 12.5 9 أعمال إدارة 
 4.16 3 علش  مالية ومل فية 
 100 72  المجموع 

 الخبرة العملية

 5.6 4 سنشا  5أق  مو 
 33.3 24 سنشا  10مو أق   إل  سنشا  5مو 
 22.2 16 سنة 15مو أق   إل  سنشا  10مو 
 22.2 16 سنة 20مو أق   إل  سنة 15مو 
 16.7 12 سنة فهكث  20

 100 72 المجموع

 الوظيفي المسمى

 27.8 20 ش  ك
 47.22 34 م ق  رئيي
 22.2 16 م    ت قي 

 2.7 2 م ق 
 100 72 المجموع

 الشهادة المهنية

 50.0 36 أردني محاسب قانشني
 16.7 12 محاسب قانشني أم   ي

 16.7 12 ب  طانيمحاسب قانشني 
 16.7 12 أكث  مو شهادة مهنية

 100 72 المجموع

وأش  ،%55.6 توذشدد لشش مددا نسددب ايدد الب ددالشر ش   درجددة مددو املددة ( أش مع ددم عينددة ال راسددة1 بدديو الردد ول رقددم )
وهدكا  ،مدو عيندة ال راسدة اعلمي د وا  شج  مدو ا ذحمد  مدؤهال   ،%5.6% وال كتشرال ما نسبتو 38.9املة الماجستي  ذش لشش 
  ستبانة بش   مشثشي.أسالة ااجابة عو ارذم و عينة ال راسة مو 
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% هددم مددو إدارة 12.5% مددو عينددة ال راسددة هددم مددو تخلدد  المحاسددبة وأش 83.3كددكلك  بدديو الردد ول أش مددا نسددبة 
كدشنهم مد ققيو، والدك  ذعندي ل اطبيعي د اشج  تخللا  أخ  ، و ع  ذلدك أمد   توا  علش  مالية ومل فية،% 4.16األعمال و 

  كشنهم ممو در  مساقا  المحاسبة والت قي .لالثقة وال قة في إجاباتهم 
سنشا ، و ع  هكا  خمي    عل  % مو عينة ال راسة  تمتعشش بخب ا  ت94.4أما فيما  تعل  بسنشا  الخب ة فنر  أش 

ا جابدة عنهدممدا ُذعد ا القد رة علد  اسدتيعاب أسدالة ااسدتبانة وار ، البية عينة ال راسة مدو ذو  الخبد ة شعل  أ اإذرابي   امؤش   
  بلشرة مناسبة.

مددو فاددة % 27.8وأش  ،مدد ق  رئددييمددو فاددة % مددو العينددة هددم 47.22فيمددا  تعلدد  بالمسددم  الددشإلي ي نردد  أش نسددبة 
واعت علد   ستبانةاا%، وهكا   ل عل  أش 2.7 ش وأش الم ققيو ذش لش  م    ت قي مو فاة  هم % مو العينة22.2و ،ش  ك

  .أشخا  ذو  مستش ا  وإلي ية عليا مهمتها األساسية القيا  بالتخطيع لعملية الت قي 
مدو ذحملددشش شدهادة محاسدب قدانشني أردنددي، م% هدم 50.00أمدا بخلدش  الشدهادا  المهنيدة لعينددة ال راسدة فنرد  أش 

% مددو العينددة ذحملددشش شددهادة محاسددب 16.7 محاسددب قددانشني أم   ددي، كددكلك مددا نسددبتو شددهادة % مددنهم ذحملددشش 16.7وأش 
ذعنددي أش جميددر عينددة ال راسددة هددم ممددو ذحملددشش وهددكا  ،أكثدد  مددو شددهادة مهنيددة% ذحملددشش 16.7قددانشني ب  طدداني، ونسددبة 

  ذع ا الثقة في إجاباتهم.، وهكا شهادا  مهنية في مرال الت قي 

  :الفرضيات وتحليل نتائجض البيانات عر 
عنـد القيـام بعمليـة التخطـيط للتـدقيق فـي ظـل  عتبـارتتغير العوامل التي يأخذها المدقق بعين االال  الفرضية األولى:

 .التجارة اإللكترونية عنها في ظل استخدام التجارة التقليدية استخدام
فددي شضدح كمدا هددش مرجابددا  أفد اد العينددة نحدش ال قدد ا  محد  ال راسددة  ةالحسدابي واألوسدداط ماش دةالنسددب التدم اسدتخ اج 

  .(2) رقم الر ول

المتوسط 
 الحسابي

ال يتغير 
 %اإطالق  

ال 
 %يتغير

ال 
 %أدر  

يتغير 
 %اجزئي  

يتغير 
 الرقم السؤال % اتمام  

 مشددد ال تقددش  بددالتخطيع بالشدد   الكدددافي بمددا ذيطددي ال 5.6 55.6 00 38.9 00 3.27
  .المحتملة

1 

اردم وتعقيد  عمليدة  تهخك بعيو ااعتبار أثنا  التخطديع 27.8 55.6 00 16.7 00 3.94
  .الت قي 

2 

اددشل المنشددهة تلددف  شدداملةخطددة تدد قي   بشضددرتقددش   5.6 27.8 5.6 50 11.1 2.66
 3  .فيها نطاي ووقت القيا  بالعم 

2.89 16.7 33.3 5.6 33.3 11.1 
تعم  علد  تشثيد  وت لدي  كد  فقد ة مدو فقد ا  ب ندامج 

خطددددة  التددد قي  بحيددد  تبدددديو ارجددد ا ا  الالامددددة لتن يدددك
  .الت قي 

4 

 5  .مر الم ق  الساب  ااتلال  00 22.2 5.6 55.6 16.7 2.33
أثندددا  تخطددديع عمليدددة التددد قي  ن سدددها تقدددش  بدعطدددا  األهميدددة  00 22.2 11.1 50 16.7 2.39

 6  .ةللمنشهة بي  الن   عو تلنيف تلك المنشه

 ااعتمددددادالتددددي ذرددددب  ارثبددددا ملددددادر وأدلددددة وقدددد ائو  44.4 44.4 00 11.1 00 4.22
  .عليها

7 
  المجموع      3.10
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عندد  القيددا   عتبددارنالادد  مددو الردد ول السدداب  أش اتراهددا  عينددة ال راسددة اددشل مدد   تييدد  العشامدد  التددي ذهخددكها المدد ق  بعدديو اا
ا  كمدا جد ا فدي مع دم هدكل ار اهنداك تييد    أش تبديو بعملية التخطيع للت قي  في إلد  التردارة ارلكت ونيدة عنهدا فدي إلد  التردارة التقلي ذدة

 قيددا  المدد ق  ،لتلددك العشامدد  مددا عدد ا بعدد  العشامدد  ا تتييدد  بتييدد  الترددارة التددي ذسددتخ مها العميدد  مثدد  ماش ددةهددش واضددح مددو النسددب ال
 ا نهدداأ% مددو العينددة تدد   61مددا نسددبتو  ايدد  إش ،لددف فيهددا نطدداي ووقددت القيددا  بالعمدد ذاددشل المنشددهة  شدداملةخطددة تدد قي   بشضددر
أثنددا  ن سدها إعطدا  األهميدة  وأخيد  ا ،%72.3ايدد  بليدت نسدبة عد   المشافقدة  ،مدر المد ق  السداب  ا  تييد  تلدالاا شفددكدكلك  ،تتييد 

 تعلددد   مدددا أمدددا .%66.7ايدد  كاندددت نسدددبة عددد   المشافقددة  ،بيددد  الن ددد  عدددو تلددنيف تلدددك المنشدددهة ،تخطدديع عمليدددة التددد قي  للمنشددهة
وهدش الحلدشل علد  ملدادر وأدلدة وقد ائو ارثبدا  التدي  ،للسدؤال األخيد متشسع اسابي كداش  أعل  أشفنالا   ،بالمتشسطا  الحسابية
اردم وتعقيد  عمليدة التد قي  بمتشسدع اسدابي  عتبدارخدك المد ق  بعديو ااأ ليو  ،4.22اي  بلد المتشسع الحسابي  ،ذقش  الم ق  برمعها

 فقدد ا  ال  ضددية جميعهددا أمددا ،3.27المحتملددة بمتشسددع اسددابي  مشدد ال ال بالتدد قي  بالشدد   الكددافي بمددا ذيطددي ثددم قيددا  المدد ق  ،3.94
  .تلك ارج ا ا  تتيي  باستخ ا  العمي  للترارة ارلكت ونية أشمما ذعني  ،3.10 بلد  لهاالمتشسع العا   أشنالا  ف

 لكترونيـةالتجـارة اإل  اسـتخدامفـي ظـل  محـل التـدقيق التعرف علـى العميـل ونشـاطه ال تتغير عملية الثانية: فرضيةال
  :عنها في ظل استخدام التجارة التقليدية

فددي شضدح كمدا هددش مرجابددا  أفد اد العينددة نحدش ال قدد ا  محد  ال راسددة  ةالحسدابي  دة واألوسدداطاش النسددب المتدم اسدتخ اج 
 ،(3)رقم  الر ول

المتوسط  
 الحسابي

ال يتغير 
 إطالقا%

ال 
 يتغير%

ال 
 أدر %

يتغير 
 %اجزئي  

يتغير 
  ؤالـالس %اتمام  

2.72 11.1 55.6 00 16.7 16.7 
تقددش  بالحلدددشل علددد  معلشمدددا  أوليدددة عدددو المنشدددهة 

 1 .وإدارتها قب  قبشل عملية الت قي 

تحلددد  علددد  معلشماتدددك ادددشل المنشدددهة مدددو خدددالل  00 38.9 11.1 16.7 33.3 2.55
  .السابقة مر تلك المنشهة الخب ة

2 

علددد  معلشماتدددك ادددشل المنشدددهة مدددو خدددالل تحلددد   00 38.9 16.7 16.7 27.8 2.67
 3  .ا ارة المنشهة وف وعها المختل ة

تحلددد  علددد  معلشماتدددك ادددشل المنشدددهة مدددو خدددالل  00 44.4 5.6 33.3 16.7 2.78
 .التقار   المحاسبية واردار ة

4 

2.89 22.2 16.7 11.1 50 00 
تحلددد  علددد  معلشماتدددك ادددشل المنشدددهة مدددو خدددالل 

طددددددال  مددددددو خددددددارج المنشددددددا ة مثدددددد  ا و  ذ أشددددددخا 
 .ويالقطا  أو العمال  أو المنافس يقتلاد ا

5 

المعلشمددا  التددي  ددتم جمعهددا اددشل المنشددهة تسدداع ك فددي  16.7 16.7 00 55.6 11.1 2.72
  .تخطيع وإنراا الت قي  ب  ا ة وفعالية

6 

تسدداع ك فددي المعلشمددا  التددي  ددتم جمعهددا اددشل المنشددهة  5.6 22.2 5.6 27.8 38.9 2.28
 7  .تم نك مو تقييم األدلة بلشرة جي ة

المعلشمددا  التددي  ددتم جمعهددا اددشل المنشددهة تسدداع ك  5.6 38.9 00 33.3 22.2 2.72
  .وتقييم المخاط  مش ال في تح    ال

8 
  المجموع      2.67

الم ق  عل  العمي  محد  نالا  مو الر ول الساب  أش جمير اتراها  عينة ال راسة نحش ال ق ا  التي تخ  تع ا 
تتييدد  بتييدد  نددش   ا تلددك ارجدد ا ا ومدد   تيي هددا فددي إلدد  الترددارة ارلكت ونيددة سددلبية، ممددا ذعنددي  والتدد قي  وطبيعددة نشدداط

قد  أايد  بلدد  ،(3ة ال راسدة )ا دأمدو متشسدع أقد   جمير متشسدطا  ال قد ا  الحسدابية اي  إش ،الترارة التي ذمارسها العمي 
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ادشل معلشمدا   وهدش لسدؤال الدشل المد ق  علد  ،2.89متشسدع اسدابي  أعلد وكاش  ،2.28للسؤال السابر  متشسع اسابي
. كدكلك نرد  أش ويالقطدا  أو العمدال  أو المنافسد يقتلداد امثد   ،طال  مو خارج المنشا ةا و  ذ أشخا المنشهة مو خالل 

التعد ا علد   إج ا ا داة ال راسة الك  ذعني ع   تيي  أوهش أق  مو متشسع  ،2.67المتشسع العا  ألسالة ال  ضية ق  بلد 
 في إل  الترارة ارلكت ونية. والعمي  ونشاط

التجـارة اإللكترونيـة  اسـتخدامال تتغير عملية التوجيه واإلشراف على فريق عملية التدقيق فـي ظـل  الثالثة: فرضيةال
  :عنها في ظل استخدام التجارة التقليدية

فددي شضدح كمدا هددش مرجابددا  أفد اد العينددة نحدش ال قدد ا  محد  ال راسددة  ةالحسدابي واألوسدداط ماش دةالنسددب التدم اسدتخ اج 
 ،(4)رقم  الر ول

المتوسط 
 الحسابي

ال يتغير 
 إطالقا%

ال 
 يتغير%

ال 
 أدر %

يتغير 
 %اجزئي  

يتغير 
 الرقم السؤال %اتمام  

ف  ددد   شددد اا الدددالا  علددد  أعضدددا تح  ددد  مددد   ار 00 33.3 11.1 33.3 22.2 2.56
  .الت قي 

1 

 .ال  م ل اواضح   اً  وصددددددف المنشددددددهة ونشدددددداطها وتن يمهددددددا وصددددددف   16.7 16.7 11.1 44.4 11.1 2.83
2 

ا  التددي سدديتم اتباعهددا جدد ا الطدد ي واألسدداليب وار 22.2 27.8 11.1 38.9 00 3.34
  .مو قب  ف    الت قي 

3 

وعدددددددد د ومقدددددددد رة  نشعيددددددددة عتبدددددددداراألخددددددددك بعدددددددديو اا 22.2 27.8 11.1 38.9 00 3.61
  .بهم ااستعانةتم تالمساع  و الك و س

4 

3.67 00 27.8 11.1 33.3 27.8 
تشقيدددددت ا ددددداراتهم المي انيددددددة  عتبدددددارأألخدددددك فدددددي اا
تشقيددت  عتبددارمددر األخددك بعدديو اا ،لمنشددهة العميدد 

  .إع اد قشائمهم المالية

5 

3.00 00 16.7 16.7 50 16.7 
الم ققيو اآخد  و والمسداع  و قد   مو أشتقش  بالتهك  

الدددلشا علددد  جميدددر المعلشمدددا  المهمدددة ألجددد  تن يدددك 
  .مبه ةاألعمال المنشط

6 

  المجموع      3.17

اددشل مدد   تييدد  عشامدد  التشجيددو وارشدد اا علدد  ف  دد   نالادد  مددو الردد ول السدداب  أش اتراهددا  عينددة ال راسددة اذرابيددة
 ،3.17ايدد  بلددد المتشسددع الحسددابي العددا  ل سددالة  ،ارلكت ونيددة عنهددا فددي إلدد  الترددارة التقلي ذددةعمليددة التدد قي  فددي إلدد  الترددارة 

 عتبدارمدر األخدك بعديو اا ،تشقيدت ا داراتهم المي انيدة لمنشدهة العميد  عتبدارألخدك ف  د  التد قي  فدي ااعل  متشسع اسابي أ كاش و 
قدد  متشسددع اسددابي لتح  دد  مدد   األشدد اا الددالا  أوقدد  كدداش  ،3.67وكانددت بمتشسددع اسددابي بلددد  ،تشقيددت إعدد اد قددشائمهم الماليددة
الترددارة ارلكت ونيددة تددؤث  علدد  عمليددة  أشممددا سددب  نردد   .2.56بلددد المتشسددع الحسددابي لددو  ايدد  ،علدد  أعضددا  ف  دد  التدد قي 

 .التشجيو وارش اا عل  ف    الت قي 

التجـارة  اسـتخدامال تتغيـر عمليـة تطبيـق مفهـوم األهميـة النسـبية عنـد التخطـيط للتـدقيق فـي ظـل الفرضية الرابعـة: 
 : في ظل استخدام التجارة التقليدية اإللكترونية عنها

فددي شضدح كمدا هددش مرجابددا  أفد اد العينددة نحدش ال قدد ا  محد  ال راسددة  ةالحسدابي واألوسدداط ماش دةالنسددب التدم اسدتخ اج 
 ،(5)رقم  الر ول
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المتوسط 
 الحسابي

ال يتغير 
 إطالقا%

ال 
 يتغير%

ال 
 أدر %

يتغير 
 %اجزئي  

يتغير 
 الرقم السؤال %اتمام  

تهخك بعيو ااعتبار تهثي  المعلشما  التي تم جمعهدا عدو  00 44.4 16.7 33.3 5.6 3.23
 .البيانا  المالية ك   ومو جمير جشانبها المادذة

1 

بعمليدددة التددد قي  ربددد ا  الددد أ  فيمدددا إذا كددداش البياندددا  تقدددش   5.6 55.6 00 33.3 5.6 2.23
 .المالية ق  أع   اسب المعا ي 

2 

2.17 33.3 38.9 5.6 16.7 5.6 
وجددددشد انح افددددا  فددددي المبدددددالد  تهخددددك بعدددديو ااعتبددددار ااتمدددددال

عندد  ترميعهددا تددهثي  مدداد  علدد  ربمددا ذ ددشش لهددا اللدديي ة التددي 
 .البيانا  المالية

3 

تهخدك بعديو ااعتبددار المتطلبدا  القانشنيدة التددي تدؤث  علدد   5.6 11.1 5.6 50 27.8 1.83
 .البيانا  المالية

4 

تقدددش  بددددج ا  التحليددد  والتددد قي  الت لددديلي أل  بنددد  مدددو بندددشد  00 11.1 00 50 38.9 2.83
 .القشائم المالية ذا  التهثي  الماد 

5 

2.33 27.8 22.2 00 38.9 11.1 
البيانددددا  الماليددددة وكانددددت إجدددد ا ا  إذا رفضددددت اردارة تعدددد    

التددد قي  ارضدددافية ا تم ندددك مدددو ااسدددتنتاج بدددهش اانح افدددا  
فدندك تقدش  باألخدك بعديو ااعتبدار تعد     ،المت اكمة  يد  مادذدة

  .تق   ك اسب المعيار ال ولي الخا  بالتق   

6 

2.22 27.8 38.9 16.7 16.7 00 
 الم تشدددد ةتعتبدددد  اانح افددددا  المت اكمددددة  يدددد  الملددددححة 

أثندددا  التددد قي  مادذدددة بحيددد  تدددؤث  علددد  عمليدددة ارفلددداح 
 .العادل للبيانا  المالية

7 

  المجموع      2.41

نالادد  مددو الردد ول السدداب  أش اتراهددا  عينددة ال راسددة اددشل مدد   تييدد  تطبيدد  م هددش  األهميددة النسددبية عندد  التخطدديع 
ا  كمدا هدش جد ا فدي مع دم هدكل ار اهنداك تييد    أشتد ل علد  للت قي  في إل  الترارة ارلكت ونية عنهدا فدي إلد  التردارة التقلي ذدة 

تددهثي   مثدد  ،ا بعدد  العشامدد  ا تتييدد  بتييدد  الترددارة التددي ذسددتخ مها العميدد مددا عدد  ،لتلددك العشامدد  ماش ددةواضددح مددو النسددب ال
 وكداش ،3.23 اي  بلدد المتشسدع الحسدابي لهدا ،م جمعها عو البيانا  المالية ك   ومو جمير جشانبها المادذة تالمعلشما  التي 

ايددد  بلدددد المتشسدددع  ،بعددديو ااعتبدددار المتطلبدددا  القانشنيدددة التدددي تدددؤث  علددد  البياندددا  الماليدددة متشسدددع اسدددابي ألخدددك المددد ق أقددد  
فيمددا  تعلدد  بالمتشسددع الحسددابي العددا   أمددا ،بالترددارة ارلكت ونيددة االبنددشد تددهث    أكثدد هددكا البندد   أش، ممددا ذعنددي 1.83الحسددابي لهددا 
   تيي  في إل  الترارة ارلكت ونية. ا النسبية األهمية  وهكا ذعني أش تطبي  م هش  ،2.41فق  بليت  ،ألسالة ال  ضية

  :النتائج والتوصيات
  النتائج التالية: إل  بنا   عل  تحلي  بيانا  ال راسة فق  تشصلت

عن  القيا  بعملية التخطيع للت قي  في إلد   عتبارفي العشام  التي ذهخكها الم ق  بعيو اا ابينت ال راسة أش هناك تيي    -1
هندداك  لكددو ،3.10ايدد  بلددد المتشسددع الحسددابي ل قدد ا  ال  ضددية  ،الترددارة ارلكت ونيددة عنهددا فددي إلدد  الترددارة التقلي ذددة

نطاي ووقدت القيدا   لشصفاشل المنشهة  شاملةخطة ت قي   مث  وضر ،بع  العشام  التي ا تتيي  بتيي  نش  الترارة
 .مر الم ق  الساب  ااتلالككلك  ،بالعم 

سددشا  ش  الترددارة التددي ذسددتخ مها نددلددو تتييدد  بتييدد  محدد  التدد قي  عمليددة التعدد ا علدد  نشدداط العميدد   أش اتضددح مددو ال راسددة -2
الحلددشل علدد  معلشمددا  أوليددة عددو  مثدد  ،و تضددح ذلددك مددو خددالل الع  دد  مددو ارجدد ا ا  ،أكانددت ترددارة إلكت ونيددة أ  تقلي ذددة

  .معلشما  اشل المنشهة مو خالل ا ارة المنشهة وف وعها المختل ةال والحلشل عل  ،وإدارتها قب  قبشل عملية الت قي المنشهة 
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ارلكت ونيدة عنهدا  الترارة استخ ا تيي  عملية التشجيو وارش اا عل  ف    عملية الت قي  في إل   إل  تشصلت ال راسة -3
وذلددك ذعنددي أش عمليددة  ،3.17ايدد  بلددد المتشسددع الحسددابي ألسددالة تلددك ال  ضددية  ،فددي إلدد  اسددتخ ا  الترددارة التقلي ذددة

دد أعضددا التشجيددو وارشدد اا علدد   دد اف  دد  التددد قي  فددي إلدد  ممارسددة العميدد  للتردددارة ارلكت ونيددة تتطلددب نشع  مدددو  امختل  
وكددكلك تشقيددت ال  ددارا   ،مثدد  عدد د ومقدد رة المسدداع  و ،واضددح مددو بعدد  ارجدد ا ا  هددش كمددا ،ارجدد ا ا  والمتطلبددا 
  المي انية للعمي  و ي ها.

النسدددبية ا  تييددد  فدددي إلددد  التردددارة ارلكت ونيدددة عندددو فدددي إلددد  التردددارة  األهميدددةكدددكلك بيندددت ال راسدددة أش تطبيددد  م هدددش   -4
ا ذعتمدد  علدد  نددش  هددكا ذعنددي أش م هددش  األهميددة النسددبية ،2.41ايدد  بلددد المتشسددع الحسددابي لتلددك ال  ضددية  ،التقلي ذددة

المد ق  بعديو ااعتبدار  مثد  عد   تييد  أخدك ،ترارة التي ذمارسها العمي  ، و تضح ذلك مو خالل الع    مو العناص ال
ربمدا ذ ددشش لهددا وجددشد انح افدا  فددي المبددالد اللديي ة التددي كدكلك و  ،المتطلبدا  القانشنيددة التدي تددؤث  علد  البيانددا  الماليددة

  .عن  ترميعها تهثي  ماد  عل  البيانا  المالية

  التوصيات:
 : بما  لي بنا   عل  النتائج التي تشص  لها البح   شصي

 ،اروتيني د ال  عمد المد ققيو المسداع  و عمد  ذلدبح ا في وضدر خطدة التد قي  اتد  الم ققيو المساع  و مشاركة ض ورة -1
شد اا ن دا  ار وتحسديو العمد  تن ديم ضد ورة  تطلدب وهدكا ،أعمدالهم عدو ا  اش مس ذع  ال ئيي أش الم ق  مو ال  م عل 

  في م تب الت قي .
 المعدا ي  ألش ان د   ، التد قي  لعمليدة التخطديع عند  اردار دة ااعتبارا  بالحسباش باألخك األردنية الت قي  م اتب تهتم أش -2

 .ت قيقها لع   مخال ا  وتضر باتباعها الم اتب تل   ال ولية
 تقدددش  هدددكل الم اتدددب ألش ان ددد    ،األردنيدددة التددد قي  م اتدددب فدددي المددد ققيو لددد   العلمدددي التههيددد  ا دددادة علددد  العمددد  ضدد ورة -3

 درجة املة مو م% ه50ش أكث  مو أ المي انية ال راسة مو اتضح إذ متشعبة، عمليا  ذا  مساهمة لش كا  بالت قي 
 فقع. الب الشر ش 

 كت ونية.ارلالتخطيع لعملية الت قي  في إل  الترارة  عن  عتبارباا أخكهابالعشام  التي ذرب  ااهتما ض ورة  -4
 وآداب ال وليدة ألش القدشانيو ان د    ،التد قي  لعملية التخطيع عن  السابقيو الم ققيو مر ااتلال بعملية ااهتما  ض ورة  -5

  دد ققها، كدداش التددي الشدد كة تدد قي  قبشلددو االددة السداب  فددي المدد ق  مددر بااتلددال الحددالي المدد ق  ذقددش  بددهش تقضددي المهندة
  ذلك  شف  الره  والتكل ة في عملية التخطيع وجمر األدلة والق ائو. اي  إش

التعد ا  بههميدة –عمال الش كا  التي تمدار  التردارة ارلكت ونيدة أ ا ذستطيعشش ت قي   ممو – ا ادة تشعية الم ققيو األردنييو -6
ش هندداك مدد ققيو ا ذع فددشش كي يددة التدد قي  أ اتددب مايدد  تبدديو مددو المسددح المبدد ئي لل ،علدد  كي يددة التدد قي  لمثدد  تلددك الشدد كا 

 .مو الترارة التقلي ذة ا  عن  الكثي  مو الش كا  لممارسة الترارة ارلكت ونية ب  اهناك تشجه   أش خاصة ،ارلكت وني
كددكلك أث هددا علدد  ملدد اقية تق  دد   ،اددشل الترددارة ارلكت ونيددة ودورهددا فددي تطددش   معددا ي  التدد قي  أخدد   القيددا  ب راسددا   -7

  تق    الم ق .ثمار ة عل  ستالم ق  وم   اعتماد المستثم  و في اتخاذ ق اراتهم اا
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ABSTRACT 

The research aims to identify the impact of electronic commerce on the audit planning 

procedures from the viewpoint of Jordanians external auditors, and identifying the impact of 

electronic commerce on the planning process and its impact on the recognition of the client, 

as well as the impact on the direction, supervision and the application of the concept of 

relative importance in the planning. 

To achieve the objectives of the research questionnaire was prepared which was obtained 

from the paragraphs of the standard layout (300) and have been distributed to the study 

sample which consisting of (72) auditor who go through the work of companies doing 

electronic commerce. The study data were analyzed and extracting the results by using the 

statistical program Spss. 

The study found a number of results was most important that there is a change in the 

factors that is taken by the auditor into account when doing the planning process to scrutiny in 

light of e-commerce than in the traditional trade, as well as no change in the process of 

identifying the client and his place of scrutiny in light of the use of e-commerce. 

The study recommended a number of recommendations including the Jordanians 

Association of Certified Public Accounts holding sessions for auditors who do not have the 

knowledge of electronic audit that they can do the electronic audit when necessary, and the 

need for cooperation between academic institutions such as universities and professional 

associations concerned with audit for the development of curricula for students in line and 

developments technology in the field of auditing.  


