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                ملخص:
بيئدددة التجدددار  بسدددتقاللية مظدددافا الظسددداباي الجزائدددري تعلددد  مدددد   تهددددل الدراسدددة تلددد  التعدددرل

آلراء وهدد ا مددا خددالل دراسددة تظليليددة , وتبيدداا التظدددياي الالزمددة لمظددافا الظسددابايااللكترونيددة 
س  دانات      إباس  دام    تأجري   بددالجزائرعينددة مددا مظددافاي الظسدداباي لواليدداي الجنددو  الشددرقي 

 يواجد مظدافا الظسداباي  أا إل ىوق م للص ت ه    , على  لمر س ا   لا اب   عدمادمه باإل صمن
 .ستقالليت تمما يوثر في  لكترونيةفي بيئة التجار  اإلقاي لد  تقديره لمخاطر المراجعة معو 

  مخاطر المراجعة. ؛اإللكترونية التجار  ؛الظساباي مظافاستقاللية ت الكلمات المفتاحية:
 .JEL :M42 ،F19تصنيف 

Abstract:                  
The study aims to identify the independence of the Algerian account 

portfolios in the e-commerce environment and to clarify the challenges 

necessary for the account portfolios, and this is through an analytical study of 

the opinions of a sample of account portfolios for the southeastern states of 

Algeria conducted using a questionnaire designed based on previous studies, 

and these have concluded that the accounts governor He faces obstacles when 

assessing audit risks in the e-commerce environment, which affects his 

independence 

keyword: The independence of the account portfolios; E-Commerce; Audit 
risks  
JEL classification code : M42, F19. 
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 :مقدمة
تعد التجدار  االلكترونيدة تظدد  اادواي الظديثدة التدي أفرزتهدا شدبكة االنترندي ورافد  اهورهدا 

الكثيدر مدا  أهم المتغيدراي المدرثر  علد  ما ه ه ااخير وتعتبر  تغير جوهري في بيئة ااعمال,
ياهر اإلشكال في اسدتقاللية اصة, و بصفة خ مظافا الظسابايمهنة  المها بصفة عامة وعل 

مظدافا وعليد  فعلد   ,للشدركةأساسا ما ظيث أدائ  لبعض الخدماي اإلداريدة  مظافا الظساباي
أا ينمي خبراتد  ومهاراتد   ظديثال االقتصاد الرقميالتجار  االلكترونية و في ال بيئة  الظساباي

وفدي ودوء مدا سدب   كل التطوراي الظاصلة فدي البيئدة الظديثدة,لالتقنية بطريقة مستمر  ومواكبة 
 نطرح اإلشكالية التالية:

  ـــري محـــافظ الحســـاباتمـــا مـــدال اســـتقاللية ـــد الجزائ ـــة التجـــارة  عن ـــي ظـــل بيئ أداء مهامـــي ف
 اإللكترونية؟

 األسئلة الفرعية: 
فرعيدددة السدددئلة ااإلجابدددة علددد  اإلشدددكالية الرئيسدددة سدددنقوم تجزئتهدددا تلددد  ظتددد  نسدددتطي  ا

 :اآلتية
  ؟ هل لمظافا الظساباي الجزائري الكفاء  الالزمة للمراجعة في بيئة التجار  االلكترونية -1
الظصول عل  أدلدة اإلثبداي االلكترونيدة  فيصعوبة  الجزائري هل يواج  مظافا الظساباي -2

   ؟يوثر في استقالليت لها مما  وتقييمها
فدددي بيئدددة قددداي لدددد  تقدددديره لمخدداطر المراجعدددة هددل يواجددد  مظدددافا الظسددداباي الجزائددري معو  -3

 ؟مما يوثر في استقالليت  التجار  االلكترونية
 :  الفرضيات

  لمظافا الظساباي الجزائري الكفاء  الالزمة للمراجعة في بيئة التجار  االلكترونية -1
الظصددول علدد  أدلددة اإلثبدداي االلكترونيدددة  فددديصددعوبة  الجزائددري اباييواجدد  مظددافا الظسدد -2

 مما يوثر في استقالليت  وتقييمها
فدي بيئدة التجدار  قداي لدد  تقدديره لمخداطر المراجعدة يواج  مظدافا الظسداباي الجزائدري معو  -3

 .مما يوثر في استقالليت  االلكترونية
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 الدراسة:  أهداف
ندداول واظدددا مددا أهددم المواوددي  التددي أثدداري تهتمددام جميدد  الدراسددة فددي كونهددا تتهدد ه  تهدددل

اسدددتقاللية ، والمتعلقدددة بمدددد  فدددي البيئدددة المعاصدددر  المهتمددديا بدددهمور مهندددة المظاسدددبة والمراجعدددة
الظسدداباي فددي اددل بيئددة التجددار  االلكترونيددة وتكنولوجيددا المعلومدداي الظديثددة خصوصددا  مظددافا

 كترونية واقتصاد الرقمي الظديث.عند االستعانة بخبراء في مجال التجار  االل
 الدراسة:  منهجية

، وما أجدل الدراسةتم اإلعتماد عل  المنهج الوصفي التظليلي لغرض الوصول تل  أهدال 
اإلطدال  علدد  اابظداث والدراسدداي مدا خددالل ، اسدا  الفكددري والنادري عددا الموودو تكدويا ا

فقد تدم تظليدل البيانداي  التطبيقيلجان  السابقة واادبياي التي لها صلة بمووو  الدراسة، أما ا
المسدددتخرجة مددددا تسددددتمار  اإلسددددتبياا التددددي صددددممي لهددد ا الغددددرض، وتددددم التوصددددل تلدددد  تختبددددار 

ما خالل اإلستعانة بااسالي  اإلظصدائية ودما برندامج الظزمدة اإلظصدائية  الدراسةفروياي 
 (.SPSSللعلوم اإلجتماعية )

  تقسيمها تل  مايلي: ما اجل اإللمام به ه الورقة البظثية تم
 . مدخل مفاهيمي للمراجعة ومظافا الظساباي الجزائري1
 اإلطار الناري للتجار  االلكترونية. 2
 الظساباي ببيئة التجار  االلكترونية مظافا. عالقة مهنة 3
 .دراسة ميدانية آلراء عينة ما مظافاي الظساباي لوالياي الجنو  الشرقي بالجزائر. 4

 قة:الدراسات الساب
  باللغة العربية السابقة أوال: الدراسات 

 1- ( مدال مالئمة المراجعة المستمرة في التحقق مـن مصـداقية 2013محمد جمال رويشد ،)
 معلومات التقارير المالية المنشورة الكترونيا وتأثيرها على استقالل مراجع الحسابات

 هدفي الدراسة تل  ما يلي:
ستمر , ومراظل تطبيقها لعناصر الناام المظاسبي االلكتروني بياا ماهية مدخل المراجعة الم -

لعميدددل المراجعدددة, ودورهدددا فدددي تظسددديا جدددود  ومصدددداقية معلومددداي تقدددارير ااعمدددال المنشدددور  
 الكترونيا؛ 
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دراسددة القوددايا والمووددوعاي التددي تددرثر علدد  اسددتقاللية مراجدد  الظسدداباي عنددد أداء مدددخل  -
 المراجعة المستمر .

 كلة الدراسة عبار  عل  مجموعة ما ااسئلة عل  النظو اآلتي:ظيث كاني مش
 لما ا ال تقوم مرسساي المراجعة الظالية بتطبي  خدماي المراجعة المستمر ؟ -
هل سيردي تطبي  مددخل المراجعدة المسدتمر  تلد  التظقد  مدا سدالمة ومصدداقية المعلومداي  -

 الوارد  في التقارير ااعمال المنشور  الكترونيا؟
 ماهي اآلثار المرتبطة لتطبي  مدخل المراجعة المستمر  عل  استقاللية مراج  الظساباي؟ -

 :مايليوخلصي الدراسة تل  
أهميدددة ممارسدددة مراجددد  الظسددداباي لمهمدددة المراجعدددة المسدددتمر  فدددي تظسددديا سدددالمة ومصدددداقية 

ممارسددة معلومدداي تقددارير ااعمددال, ظيددث تددم التوصددل تلدد  وجددود عالقددة ارتباطيدد  طرديددة بدديا 
مهمدة المراجعددة المسددتمر  مددا خددالل التكامددل بدديا ناددم تكنولوجيددا المعلومدداي لمرسسددة المراجعددة 
ونادددم تكنولوجيدددا المعلومددداي الخاصدددة بالعميدددل, واسدددتقالل مراجددد  الظسددداباي الخدددارجي, ظيدددث 
أووظي النتائج أا هناك بعض المخاول بشاا استقالل مراج  الظساباي عند ممارسدة مهمدة 

لمسددددتمر  فددددي اددددل اعتمدددداد علدددد  أدواي المراجعددددة المتكاملددددة مثددددل نمددددا   المراجعددددة المراجعددددة ا
( فددي ناددم العميددل, وقيددام مراجدد  الظسدداباي بالتواصددل مدد  عميددل المراجعددة EAMsالمظكمددة )

 .بشاا تطوير أو تصميم الناام ظت  تسهل مراجعت 
 2- ( تحـديات المراجعــة الخارجيــة فـي ظــل بيئـة التجــا2017صـال  حميــداتو ,) رة االلكترونيــة

   في الجزائر
 هدفي الدراسة تل :

 توويح مفهوم التجار  االلكترونية وأثرها عل  مراجعة الظساباي؛ -
 معرفة واق  وآفا  التجار  االلكترونية بالجزائر؛ -
 لدك علدد   تووديح التظددياي التدي تواجد  مهنددة المراجعدة فدي ادل التجددار  االلكترونيدة تسدقاط -

 .ريةواق  البيئة الجزائ
 ظيث كاني تشكالية الدراسة عل  النظو اآلتي:
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ما مد  تهثير التجدار  االلكترونيدة علد  النمدو   التقليددي لمراجعدة الظسداباي فدي ادل آليداي  -
ومداخل االستجابة الظتمية بهد ا ااثدر؟ ومدا مسدتو  قددر  مراجعدي الظسداباي فدي الجزائدر علد  

 جار  االلكترونية في ال مهاراتهم الظالية؟مراجعة ظساباي الشركاي العاملة في بيئة الت
 وخلصي الدراسة تل  أهم النتائج التالية:

وجود التجدار  االلكترونيدة ناشدئة بدالجزائر تتطلد  اسدتعداد مهندة المظاسدبة والمراجعدة للتكيدل  -
 معها؛

أا المراجعددة المسددتمر  هددي انسدد  المددداخل المالئمددة لممارسددة المراجعددة الخارجيددة فددي بيئددة  -
 .لتجار  االلكترونيةا
 3- ( معوقات مهنة مراجعـة الحسـابات بـالجزائر فـي ظـل 2017محمد عبد الماجد بوركايب ,)

 خصائص بيئة المحاسبة االلكترونية
 هدفي الدراسة تل :

 عندد بدالجزائر الظسداباي مراج  يواجهها ومخاطر تعقيداي ما المعوقاي وتظليل استكشال -
 تهثير المالية؛ وك ا تبياا المعلوماي ما مخرجاتها لتدقي  كترونيةاإلل المظاسبة م  بيئة تعامل 

 بالجزائر. الظساباي مراج  وتههيل مسئولية مهام وممارساي، عل  السابقة المعوقاي
 ظيث كاني تشكالية الدراسة عل  النظو اآلتي:

 هدو ومدا ئر؟بدالجزا الظسداباي لمدق  اإللكترونية المظاسبة تفرزها بيئة التي المعوقاي ماهي -
  وتههيل ؟ مسئوليت  مهام ، أثرها عل 

 وخلصي الدراسة تل  أهم النتائج التالية:
 فال الشكلية، القانونية تلزاميتها ما أهميتها تستمد بالجزائر الظساباي تدقي  مهنة مازالي -

 لطل  وجود ال بظيث الجوهر، ظيث ما أهمية عليها توفي كافية اقتصادية لبوادر  وجود
 اإللكترونية المظاسبة بيئة م  وتكيفيها تطورها يعي  ما وه ا خدماتها، عل  ادي ظقيقياقتص

 مقبولة؛ جود   اي خدماي تقديم عليها يفرض أو يظفزها شيء فال وتكنولوجيا المعلوماي،
 المعلوماي تكنولوجيا استعمال ما تمكن  دوا تظول معوقاي عد  الظساباي مدق  يواج  -

 .ب  المظيطة بالبيئة ولكا بشخص  مرتبطة ليسي المعوقاي ه ه التدقي ، يةعمل لتنفي  كهدا 
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 الدراسات السابقة باللغة األجنبية ثانيا:
 1- دراسة Mohammed Osama Shaat :بعنوان 

Impact of E-Commerce on the External Auditor Work 

 :بمعن 
 الخارجي   المراج  عمل عل  اإللكترونية التجار  أثر
 دفي الدراسة تل  ما يلي:ه

 ؛متطلباي وخصائص التجار  اإللكترونية تظديد -
  ؛تظديد التهثير المتوق  للتجار  اإللكترونية عل  معايير المراجعة والمظاسبة -
 .التي تتناول أنامة المعلوماي ةأسالي  المراجعة اإللكتروني وصل -

 ظيث كاني تشكالية الدراسة عل  النظو اآلتي:
 تهثير التجار  اإللكترونية عل  عمل المراج  الخارجي؟ ما هو -

 التالية: النتيجةوخلصي الدراسة تل  
لهدددا تدددهثير علددد  تقريدددر المراجددد  الخدددارجي تعتمدددد علددد  طبيعدددة عمليددداي  اإللكترونيدددةالتجدددار   -

التجار  اإللكترونية ظيث تخو  معايير تعداد التقرير لتقرير المدق ، وه ه النتيجدة منطقيدة مد  
 .٪(84.0وجود عينة دراسة معترل بها )

 2- دراســةMohammad Ebrahim Nawaiseh, Suhayb Yunis Sarareh and Madher 

Hamdallah : بعنوان 
How important is the Experience of the External Auditor in the Audit of 

Electronic Commerce 

 بمعن :
 ة التجار  اإللكترونيةأهمية تجربة المراج  الخارجي في مراجع

 تل  ما يلي: الدراسةهدفي 
 الفهم الظالي وأهمية خبر  المراج  في مراجعة التجار  اإللكترونية؛ معرفة -
عندددد التعامدددل مددد  مراجعدددة التجددددار   JCPA)المشددداكل أو المظددددداي التدددي تواجدددد  ) تووددديح -

 .اإللكترونية
 ظيث كاني تشكالية الدراسة عل  النظو اآلتي:

 د  أهمية تجربة المراج  الخارجي في مراجعة التجار  اإللكترونية؟ما م -



دارية 106-087، ص 2020، السنة:01، العـــدد:14المجلد                     مجلة أبحاث اقتصادية وا 
 

93 
 

 وخلصي الدراسة تل :
نمو تقنياي التجار  اإللكترونية، والظاجدة تلد  خبدر  مظددد  فدي المراجعدة، مثدل هد ه الكيانداي  -

 .لديها رغبة كبير  ما جان  مجتم  المراجعة لتوسي  قاعد  معارف 
 اإلطار النظري للدراسة:

 مفاهيمي للمراجعة ومحافظ الحسابات الجزائري مدخل .1
 مفهوم المراجعة. 1.1

المراجعة هي العملية التي تقوم عل  جم  وتقييم موودوعي ومنهجدي للدلدة والبيانداي التدي 
بدددال  النتدددائج  تعبدددر عدددا الوقدددائ  وااظدددداث االقتصدددادية، لودددماا التوافددد  بددديا هددد ه البيانددداي وا 

 charles & Bouquin p13).(.المهتمياالمتوصل تليها تل  المستخدميا 
تعرل المراجعة بشكل عام بهنها عملية التظقي  في المعلوماي التي أعدها شخص كما 

 (p ، Maire :10) .آخر ما اجل تظديد ما ا ا كاني المعلوماي الم كور  بشكل عادل
 أهداف المراجعة. 2.1

 للمرسسدة والمظاسدبية ليدةالما الوودعية فظدص مهمدة فدي يتمثدل للمراجد  الجدوهري الهددل
 معدايير واظتدرام المرسسدة، هد ه ونتدائج ظسداباي وتناسد  صدد  لوماا التجارية أو الصناعية
 فدي  كرهدا يمكا أهدافا هناك أا اعتبار يمكا كما عموما المقبولة المظاسبة ومبادئ المراجعة

 :اآلتي
 ؛تنفي ها ومتابعة الموووعة الخطط مراقبة  -

 ؛المرسومة ااهدال تل  بالنسبة سسةالمر  أعمال تقييم - 
 ه ا ويهتي المرسسة، في  تعمل ال ي المجتم  افراد الرفاهية ما ممكا قدر أقص  تظقي  - 

 أكبر تظقي  يعد لم ظيث عامة، بصور  المرسسة أهدال عل  طرأ ال ي التظول نتيجة الهدل
نمدا ااساسدي، الهددل هدو ممكدا ربدح  تظقيد  علد  العمدل بينهدا، مدا أخدر  أهددال هنداك وا 

 .(31, 30ص ص:  2013)برا  وآخروا، .المرسسة في  تعمل ال ي للمجتم  الرفاهية
كإجراءاي جوهرية عندما يكوا استعمالها  اي تهثير وفعالية أكثر ما االختبداراي التفصديلية  -

 ..(369ص:  2015)سهام، . لتخفيض مخاطر االكتشال لتهكيداي خاصة للقوائم المالية
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 استقاللية محافظ الحسابات . 3.1
طة العميل ال ي يقوم بمراجعة لوس لتهثيرباالستقالل مظافا الظساباي عدم خووع   يقصد
في شكل  ااعمالعندما يووح نتيجة تلك  أوالمراجعة  اعمالسواء عند تنفي ه  أعمال 
التي  مورااير متظيز في غمظايد  رأيمظافا الظساباي المستقل هو ال ي يكوا ل  و تقرير, 
 (206, ص: 2017)شريط ولقليطي,  .مراجعتها يتول 

 مفهوم محافظ الحسابات الجزائري. 4.1
 كل " هو الظساباي مظافا أا 22 الماد  في وتظديدا 10/01 القانوا في جاء ما ظس 
 صظة عل  المصادقة مهمة مسروليت ، وتظي الخاص باسم  عادية بصفة يمار شخص 
, 22الماد ) .ب  المعمول التشري  للظكام ومطابقتها وانتاامها ئايوالهي الشركاي الظساباي

 (2010، 01-10قانوا 
   مهام محافظ الحسابات الجزائري. 5.1
 مظافا وتساعد تسمح التي المهام عل  10/01القانوا  ما 23 الماد  نصي وكما
 :فيما يلي مالمها ه ه وتتمثل ما شركة مراقبة أي وج  أكمل عل  للقيام بعمل  الظساباي

السنة  عملياي لنتائج تماما ومطابقة وصظيظة منتامة السنوية الظساباي بها يشهد - 
 ؛والهيئاي الشركاي وممتلكاي المالية للووعية بالنسبة اامر وك ا المنصرمة

 ال ي التسيير تقرير في المبينة للمعلوماي ومطابقتها السنوية الظساباي صظة يفظص -
 ؛الظصص ظاملي أو الشركاء أو ساهمللم المسيروا يقدم 

 مجل  ما عليها المصاد  الداخلية الرقابة تجراءاي ظول خاص تقرير شكل في رأي  يبدي -
 ؛لمسير أو المديريا ومجل  اإلدار 

 أو لها التابعة الهيئاي أو والمرسساي يراقبها التي الشركة بيا االتفاقياي تبرام شروط يقدر -
مصالح  المعنية للشركة المسيريا أو باإلدار  للقائميا فيها تكوا التي والهيئاي المرسساي بيا

 (.03, 02, ص ص: 2019, آخرواسالمي و ) .مباشر  غير أو مباشر 
اطل   أو يكتشف  قد نقص بكل المرهلة، المداولة هيئة أو العامة والجمعية المسيريا يعلم -

-10, قانوا 22الماد ) .الهيئة أو المرسسة استمرار استغالل يعرقل أا طبيعت  علي ، وما
01 ،2010). 
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 . اإلطار النظري للتجارة االلكترونية2
 . مفهوم التجارة االلكترونية1.2

التجار  اإللكترونية مفهوم جديد يشرح عملية بي  أو شراء أو تبادل المنتجاي والخدماي 
, 2018, آخرواو قريشي ) وما ومنها شبكة اإلنترني والمعلوماي ما خالل شبكاي اتصال

 ( 5ص:
لتنفي  عملياي التبادل  يالتجار  االلكترونية تمثل العملياي التجارية التي تتم عبر االنترن

 (221, ص: 2013)عثماا يوسل,  .بما فيها البي  والشراء للسل  والخدماي
كما تعرفها منامة التجار  العالمية بهنها مجموعة متكاملة مي عملياي تنتا  وتوزي  

 (246, ص: 2013)بوزاهر,  .  وبي  المنتجاي بوسائل الكترونيةوتسوي
 . أهداف التجارة االلكترونية2.2
 التجار  اإللكترونية تل  تظقي  عدد ما ااهدال، والتي يمكا ظصرها كما يلي: تسع 

 العمل عل  زياد  نطا  السو ، وتجاوز الظدود الجغرافية واإلقليمية أمام السل ؛ -
اداي معدالي الوصول تل  الزبائا والتواصل معهم وبناء عالقاي قوية نظو زي السعي -

 معهم؛
  ؛التقليل ما تكاليل اإلنتا ، التسوي  والتوزي ، ومقارنة التجار  اإللكترونية بالتجار  التقليدية -
السرعة في أداء ااعمال في ووء التظول نظو استثمار تكنولوجيا المعلوماي  تظقي  -

 عليها؛ واالعتمادتثمار تطوراتها وتظوالتها المعاصر  واالتصاالي واس
البظث عا عمالء جدد والوصول تليهم، وج بهم للشراء اعتمادا عل  طبيعة التعامل والمزايا  -

 التي تعرض عليهم وتجت   الكثير منهم؛
بالمقارنة م   للمرسسةالخدماي المقدمة للعمالء، وتظسيا الصور  ال هنية  وتظسياتقديم  -
 وعمور , )معمري .لتجار  التقليدية، والصور  التي رسمتها وترسمها عند الكثير ما الزبائاا

 (.120, 119, ص ص2019
مكاا بدوا الظاجة  أيتوفير الوقي والجهد بتسهيل تجراء المعامالي ما خالل المنزل أو  -

 (06, ص: 2017)ماجد,  .للوصول تل  المرسسة يشكل مباشر
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 ظ الحسابات ببيئة التجارة االلكترونيةعالقة مهنة محاف3.
 في بيئة التجارة االلكترونية لمحافظ الحساباتالالزمة  المهاراتالتحديات و . 1.3

 شبكاي ب  أتي ال ي المالم فالوج  مالم، وآخر مشر  وج  وجهيا المعلوماي لتقنياي تا -
 المصرفية، االئتماا قايبطا أرقام وسرقة الفيروساي، نشر عند يتوقل العالمية لم المعلوماي

 وترديد اإلشاعاي وبث ااكا ي  نشر تل  تعدي والخليعة، بل اإلباظية والمواد الصور وتوزي 
 والسياسي والتجاري التجس  التكنولوجي تل  باإلوافة والدقيقة، الصظيظة غير المعلوماي

  ر  اإللكترونيةالتجا ال فنام المعلوماي في عالمية مخابراي أجهز  في  تشارك بدأي ال ي
 ؛والمعلوماي البياناي وسرية خصوصية عل  والظفاا ظمايتها يوما ما تل  ظاجة في
 تظكم واوظة مظاسبية قواعد غيا  أمام العقباي أعام ما واظد  تشكل اإللكترونية التجار  -

 انتزا  عل  الدول تشجي  تل  سيردي وه ا الوريبي، للتظاس  الخاو  تظديد الدخل عملية
 (.73, ص2017، عطا اهلل).اإللكترونية التجار  صفقاي  ما المتظققة اارباح عا وريبةال
 البياناي وتبادل اإللكترونية التجار  صفقاي تنمية تجاه والمراجعة المظاسبة مهنة دور -

 القانونية والمراجعة المظاسبية مكات  بهدائها تقوم التي التهكيداي خالل خدماي ما تلكترونيا
 .المواق  في الثقة تهكيداي كاني أو النام اإللكترونية في الثقة تهكيداي انيك سواء

 ةااللكترونيالتجار   أمام والتظدياي المشاكل ما العديد اإللكترونية التجار  أثاري
 مثل:  بالمرسساي المظاسبية

 عملياي تناس  ومظدثة جديد  تلكترونية مظاسبية معلوماي نام وتصميم تظليل ورور  -
 ؛اإللكترونية لتجار ا
 تا ظيث اإللكترونية التجار  يناس  تلكتروني معلوماي ناام هندسة تعاد  أو تطوير كيفية -

 ه ه تتم لم تا المرسسة تفال  تل  تردي قد وخمة مالية علي  استثماراي سيترت   لك
 ؛بنجاح العملية

التجار   خصوصيةو  سرية عل  والمظافاة ااماا توفير اظتياجاي عل  بدقة الوقول -
، 2019وسالمي،  )انور .اإللكترونية والتجار  المفتوظة ال الشبكاي في االلكترونية بالمرسسة

 (.105, 104ص ص: 
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 أدلة اإلثبات المراجعة في بيئة التجارة االلكترونية  . 2.3
 بعدد اإلثبداي ثدم أدلة بالظصول تتعل  مظافا الظساباي بها يقوم التي المراجعة عملية تا 
 لديظكم وفدي ااخيدر ، الماليدة للعمليداي ومطابقتهدا مصدداقيتها مدا والتهكدد بفظصدها يقدوم  لدك
 مخرجداي مصدداقية وصدظة عدا يعبدر الد ي تقريدره بهدا ليددعم كفايتهدا ومدد  صدالظيتها علد 

 وااسالي  ااس  تلك اإلثباي هي أدلة تعريل يمكا المرسسة وعلي  لد  المظاسبي البرنامج
 يمكدا مثبتدة, كمدا افتراوداي تلد  المزعومدة االعتقداداي أو االدعداءاي تظويدل فدي تساعد التي

 تل  للوصول مظافا الظساباي يستخدمها التي المعلوماي جمي  أنها عل  اإلثباي أدلة تعريل
 (.619, ص 2017)عياشي،  .رأي  عليها يبني التي استنتاجاي

 اإلثبات االلكترونية أدلة .تعريف1.2.3
علومدددداي تددددم تنشدددداءها ونقلهددددا ومعالجتهددددا وتسددددجيلها وظفاهددددا فددددي صددددور  هددددي عبددددار  عددددا م

في دعم الرأي ال ي يتوصل تليد  فدي تقريدر المراجعدة  مظافا الظسابايتلكترونية ويعتمد عليها 
وه ه المعلوماي ال يمكا الظصدول عليهدا تال مدا خدالل اسدتخدام معدداي وتقنيداي مناسدبة مثدل 
أجهددز  الكمبيددوتر والبددرامج والطابعدداي وآالي الماسددح الوددوئي ..الددخ ، وتشددتمل أدلددة المراجعددة 

ي ااوليدددددة وهددددد ه المسدددددتنداي مثدددددل العقدددددود اإللكترونيدددددة علددددد  السدددددجالي المظاسدددددبية والمسدددددتندا
اإللكترونيددة والوثددائ  االلكترونيددة المتعلقددة بددالفوتره والتجهيددزاي والدددف  والمصددادقاي اإللكترونيددة 
وكددل أنددوا  البياندداي اإللكترونيددة وثيقددة الصددلة بالمراجعددة وتتخدد  المعلومدداي اإللكترونيددة أشددكال 

 شكل صور او شكل فيديو....الخ أو فيمختلفة فقد تكوا في شكل نصي أو في شكل صوي 
(https://www.almohasb1.com/2009/08/electronic-audit-evidence.html) 

 أوجي االختالفات بين أدلة اإلثبات اإللكتروني وأدلة اإلثبات التقليدية 2.2.3 
عنددد قيامدد  بعمليددة المراجعددة والتددي  مظددافا الظسدداباياإلثبدداي التددي يسددتعيا بهددا  أدلددة تمثددلت

يعليهدددددا بعدددددد  طدددددر  سدددددواء كاندددددي بالطريقدددددة العاديدددددة أو باسدددددتعمال تكنولوجيدددددا النادددددام  يظصدددددل
  :االلكتروني وتكوا المقارنة كما يلي

يجدددادهالمنشددده مدددا السدددهل تظالددددليل علددد   أدلدددة اإلثبددداي التقليديدددة: المنشـــأ - أدلدددة , أمدددا ديدددده وا 
الصددع  تظديددده بمجددرد فظددص المعلومدداي اإللكترونيددة  الدددليل علدد  المنشدده اإللكترونيددةاإلثبدداي 

 ؛التي تسمح بالتوثي  وعدم النكرااولكا يتم تظديد المنشه باستخدام تقنياي رقابية وأماا و 

https://www.almohasb1.com/2009/08/electronic-audit-evidence.html
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أمدا, دوا أا يدتم اكتشداف  الددليل الدورقي مدا الصدع  تبديلد  بد أدلة اإلثبداي التقليديدة: التبديل -
اإللكترونيدة مدا السدهل تبدديل الددليل وهنداك صدعوبة تا لدم يكدا مسدتظيل اكتشدال  اإلثباي أدلة

  ؛عملية التبديل عا طري  فظص المعلوماي اإللكترونية
 اإلثبدايأدلة , أما ل وتقنياي خاصة للقراء أدلة اإلثباي التقليدية ال يظتا  تل  وسائ :القراءة -

  ؛ ، أكروباي ...الخ(أكسل وتقنياي متعدد  للقراء  ) ورد، تتطل  معداي ونيةاإللكتر 
اإلثبددداي اإللكترونيدددة  أدلدددةأمدددا  ,تقليديدددة جدددزء متكامدددل مدددا المسدددتنداإلثبددداي ال دلدددةأ :الصـــيغة -

   ؛منفصل عا البياناي ويمكا تغييره
 ويمكاي مسهلة بسيطة أدلة اإلثباي التقليدية  يعتبر التوقي  عل  المستند الورق: التوقيع -

مناسبة  تقنيايأدلة اإلثباي اإللكترونية تتطل  عملية التوقي  أما  ,التظق  ما صظت  بسهولة
مكانية اعتماده , ص 2019)عياشي،  .كما يظتا  تقنياي خاصة للتظق  ما صظت  وا 

 (.73, 72ص
 مخاطر المراجعة في بيئة التجارة االلكترونية  . 3.3

 ةالمورثخاطر م. 1.3.3
أخطدداء ماديددة أو أخطدداء اظتيددال فددي ناددام المظاسددبة المسددتخدم فددي وودد   عددا عبددار هددي 

الكشوفاي المالية، فنسبة الخطر الموروث )المتهصل( تتهثر بالخصائص الفريد  لطبيعة أعمدال 
والصناعة التي تعمل فيها، فوال عا طبيعة ناام التشغيل المطبد ، النادام المباشدر  المرسسة

وباي متهصددلة فيمددا يتعلدد  بكيفيددة مراجعددة هدد ا الناددام، وتعقيددد أداء عمليددة الفددوري يفددرض صددع
التدقي ، فالمعامالي تدخل في مواق  بعيد ، ويتم تخزيا المعامالي واارصدد  داخليدا، ومدا ثدم 
قلي الظاجة للمستنداي الورقية نارا إلدخال البياناي مباشر  تل  الناام، وه ا يدرثر فدي طبيعدة 

 (.26, ص2017)ظميداتو،  المطلوبة ومداها وتوقيتهاالتظق   تجراءاي
 خاطر الرقابةم. 2.3.3

تا مخدداطر الرقابددة هددي مخدداطر اظتماليددة أا تفشددل نشدداطاي الرقابددة الداخليددة فددي مندد  أو 
ا  ال يسددتطي  أا يدددير هدد ه  مظددافا الظسددابايكشددل ااخطدداء الماديددة فددي الكشددول الماليددة وا 

 ، وعمراا)انور  .ناام الرقابة الداخلية ويقيم اظتمالية فشل  المخاطر ولكن  يستطي  فقط أا يقيم
 (.34, ص2019
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 االكتشافخاطر م. 3.3.3
فدددي  مظدددافا الظسدددابايوهدددي المخددداطر الناتجدددة عدددا عجدددز تجدددراءاي التظقددد  التدددي يطبقهدددا  

اكتشددال تظريفدداي فددي أرصددد  الظسدداباي أو فئدداي المعددامالي، وهددي مخدداطر ناتجددة عددا فشددل 
عة الخارجية في توليدد أدلدة عدا أخطداء ملموسدة شدرط أنهدا قدد دخلدي فدي نادام تجراءاي المراج

)الوهدددا  و  المظاسددبة والتدددي لددم يمنعهدددا أو يكشددل عنهدددا أو يصددظظها جهددداز الرقابددة الداخليدددة.
 (92، صفظة 2014شظات ، 
 . الدراسة الميدانية:4
 مجتمع الدراسة وعينتها: 1.4

 ليا للمهندددة لواليددداي الجندددو  الشدددرقي بدددالجزائر،وجددد  االسدددتبياا لمظدددافاي الظسددداباي المدددزاو 
المسجليا في جدول الغرفة الوطنيدة لمظدافاي الظسداباي، أمدا بخصدوص عيندة الدراسدة فقدد تدم 

اسدتمار  منهدا  57اسدتمار  اسدتبياا وقمندا باسدترداد  65اختيارها بطريقة عشوائية، وقد تدم توزيد  
 ظيتها للتظليل.منها بسب  عدم صال 9قابلة للتظليل وتم تلغاء  48

 : الخصائص الشخصية لعينة الدراسة01الجدول 
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 %62.5 30 ليسان  المؤهل العلمي

 %37.5 18 دراساي عليا

 %100 48 المجموع

 %25 12 سنواي 10أقل ما  الخبرة المهنية

 %62.5 30 سنواي 15تل   10ما 

 %12.5 06 سنواي 15أكثر ما 

 %100 48 المجموع

 %100 48 ظساباي يمظافا

 %100 48 المجموع

 SPSSما تعداد الباظثاا باالعتماد عل  مخرجاي برنامج  المصدر:
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 بناء وثبات أداة الدراسة: 2.4
ما أجل الظصول عل  المعلوماي ااساسية الخاصة بالدراسة تم االعتماد عل  االستبياا، 

اسدتقاللية مظدافا الظسداباي فدي بيئدة التجدار  اإللكترونيدة، وتكوندي و لك مدا اجدل معرفدة مدد  
 مقيدددا  ليكدددري   اسدددتخدامكمدددا تدددم , اادا  مدددا مجموعدددة مدددا مظددداور الدراسدددة وعددددد فقدددراي

Likertللتظقد  مدا صدد  وثبداي اادا  تدم توزيعهدا علد  , و الخماسي في جمي  أسئلة االستبياا
كتشددال مراكددز قصددور فددي االسددتبياا، وقددد تدددم عينددة اسددتطالعية مددا مجتمدد  الدراسددة و لددك ال

ظسا  معامل الثباي ألفا كرونبدا  لقيدا  درجدة التدرابط بديا بندود االسدتبياا، ظيدث كاندي قيمدة 
 .0.748ألفا كرونبا  الكلية للدا  تساوي 

 أساليب التحليل اإلحصائي: 3.4
لد  برندامج الظزمدة ما أجل تظليدل البيانداي المسدتخرجة مدا تفريدت االسدتبياا تدم االعتمداد ع

لدقدة هد ا البرندامج فدي تظديدد العالقداي والنتدائج، وقدد  (SPSS) اإلظصدائية للعدوم االجتماعيدة
اعتمدنا عل  التكراراي والمتوسطاي الظسابية واالنظرافاي المعياريدة، معامل ألفا كرونبا ، كمدا 

 للعينة الواظد . tتم استخدام اختبار 
 :ضياتالفر . تحليل النتائج واختبار 5

 عرض وتحليل نتائج المحور األول  1.5
 األولى للفرضية: المتوسط، االنحراف المعياري واتجاه العينة بالنسبة 02الجدول 

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

01 
التههيل العلمي الالزم لتمكين  ما الجزائري الظساباي  مظافا لد 

 في ال بيئة التجار  اإللكترونية. المراجعة ممارسة مهنة 
 مواف  0.97 3.41

02 
يقوم مظافا الظساباي الجزائري بتظديد طبيعة وتوقيي تجراءاي 

 عملية المراجعة في بيئة التجار  اإللكترونية 
 مواف  بشد  0.51 4.38

03 
تدراك مظافا الظساباي الجزائري المعرفة الالزمة بالقوانيا 

 والتشريعاي 
 مواف  0.65 3.98

04 
يوجد تدري  كافي لمظافا الظساباي الجزائري بما يرهل  لمراجعة 

 ظساباي الشركاي التي تستخدم عملياي التجار  اإللكترونية
 مظايد 1.02 3.31

05 
مظافا الظساباي الجزائري القدر  عل  تظديد مد  امتثال الشركة ل

 عامالي اإللكترونيةللوريبة والمتطلباي القانونية والتنايمية للم
 مواف  0.94 3.97
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06 
الظساباي المعرفة الالزمة ظول تجراءاي  مظافايمتلك 

 الرقابة الداخلية عل  بيئة التجار  اإللكترونية.
 مواف  بشد  0.74 4.66

07 
بعيا االعتبار اكتمال باي الجزائري يهخ  مظافا الظسا

 عوامل الدقة والتوقيي والتصظيح واإلفصاح الوروري
 للبياناي المالية للمرسسة مظل المراجعة.

 مواف  0.86 4.17

 مواف  0.81 3.98 األولاتجاه العينة للمحور  

 SPSSما تعداد الباظثاا باالعتماد عل  مخرجاي برنامج  المصدر:
تدنص علد  علد  الفرودية التدي يتودح أا عيندة الدراسدة موافقدة  02رقم  ما خالل الجدول

الجزائددري الكفدداء  الالزمددة للمراجعددة فددي بيئددة التجددار  االلكترونيددة, ظيددث بهندد  لمظددافا الظسدداباي 
 -3.41بلغددي المتوسددطاي الظسددابية للفقددر  ااولدد  والثالثددة والخامسددة والسددابعة بدرجددة موافقددة )

( عل  التوالي, في ظيا بلت المتوسط الظسدابي للفقدر  الثانيدة والسادسدة 4.17 -3.97- 3.98
( باسددتثناء الفقددر  رقددم أربعددة بدرجددة مظايددد  بمتوسددط ظسددابي 4.66-4.38بدرجددة موافقددة جدددا )

 (.3.31) قدره
 .عرض وتحليل نتائج المحور الثاني 2.5

 الثانية للفرضية: المتوسط، االنحراف المعياري واتجاه العينة بالنسبة 03الجدول 
المتوسط  الفقرة  الرقم

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

01 
هي جمي  الوثائ   اإلثبايأدلة يئة التجار  االلكترونية في ب 

 االقتصادية ااظداثوالقرائا والتي تثبي وقو  
 مواف  بشد  0.89 4.65

02 
ة الكترونية كافي أدلة يظصل مظافا الظساباي الجزائري عل 

 جيد الناام المظاسبي االلكتروني عندما يكوا
 مواف  بشد  0.59 4.28

03 
 اإلثبايعل  مزيج ما أدلة  لظساباي الجزائريمظافا ا يعتمد

  ةفي بيئة التجار  االلكترونيالموووعية وال اتية 
 مواف  بشد  0.67 4.43

 مظايد 0.95 3.30 متناسبة  أدلة اإلثباي في بيئة التجار  االلكترونية تكوا 04

05 
 ةعدم وجود ظجة قانونية ادلة اإلثباي في بيئة التجار  االلكتروني

ال يسمح لمظافا الظساباي االعتماد عليهاما   
 مواف  بشد  0.32 4.42

 مواف  بشد  0.68 4.21 الثانياتجاه العينة للمحور  

 SPSSما تعداد الباظثاا باالعتماد عل  مخرجاي برنامج  المصدر:
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تدنص علد  الفرودية التدي  بشدد  يتودح أا عيندة الدراسدة موافقدة 03رقم  ما خالل الجدول
الظصول عل  أدلة اإلثباي االلكترونيدة  فيصعوبة  الجزائري مظافا الظساباي اج ان  يو  عل 

 مدا )الفقدراي  لكدلالمتوسدطاي الظسدابية  جميد  , ظيث بلغديمما يوثر في استقالليت  وتقييمها
 (.3.30) باستثناء الفقر  رقم أربعة بدرجة مظايد  بمتوسط ظسابي قدره (,4.65 تل 4.28

  الثالثالمحور  عرض وتحليل نتائج 3.5
 الثالثة للفرضية: المتوسط، االنحراف المعياري واتجاه العينة بالنسبة 04الجدول 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

01 
تزاد مخاطر االكتشال عندما يكوا مظافا الظساباي الجزائري 

  ةرونيلي  ل  التههيل الكافي ببيئة التجار  االلكت
 مواف  0.71 4.11

02 
يزيد اظتمال وجود تظريفاي جوهرية للقوائم المالية عندما ترتف  

 مخاطر الرقابة الداخلية في بيئة التجار  االلكترونية 
 مواف  بشد  0.88 4.24

03 

عدم اعتماد مظافا الظساباي الجزائري عل  مدخل مخاطر 
مح بتقدير مخاطر المراجعة في بيئة التجار  االلكترونية ال يس

 االكتشال ما ما ينعك  عل  استقالليت 
 مواف  0.85 3.92

04 
ارتفا  التظريفاي  اي ااهمية النسبية بسب  المعالجة في بيئة 
 التجار  االلكترونية يصع  ما مهام مظافا الظساباي الجزائري 

 مواف  0.55 4.17

05 
عندما ترتف   يزيد اظتمال وجود تظريفاي جوهرية للقوائم المالية

 مخاطر المورثة في بيئة التجار  االلكترونية
 مواف  0.63 3.87

 مواف  0.77 4.06 الثالثاتجاه العينة للمحور  

 SPSSما تعداد الباظثاا باالعتماد عل  مخرجاي برنامج  المصدر:
 تدنص علد علد  الفرودية التدي  يتودح أا عيندة الدراسدة موافقدة 04رقم  ما خالل الجدول

الظسدددداباي الجزائددددري معوقدددداي لددددد  تقددددديره لمخدددداطر المراجعددددة فددددي بيئددددة التجددددار   مظددددافالاندددد  
مدا )الفقدراي  لكدلالمتوسطاي الظسابية  جمي  , ظيث بلغيمما يوثر في استقالليت  االلكترونية

بمتوسددط ظسددابي  موافدد  بشددد بدرجددة  الثانيددةباسددتثناء الفقددر   ,بدرجددة موافقددة (4.17 تلدد 3.87
 (.4.24) قدره
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 اختبار فرضيات الدراسة: 05الجدول 
 اختبار الفرضية الثالثة اختبار الفرضية الثانية اختبار الفرضية األولى

الظسابي لجميد  فقدراي  المتوسط بلتلقد 
 Tولقدد بلغدة قيمدة  3.98المظور ااول 
وهدددددددي أكبدددددددر مدددددددا  20.47المظسدددددددوبة 

وبلددددددت مسددددددتوي 1.68القيمددددددة المجدولددددددة 
 0.05مدددا وهدددو أقدددل  0.000المعنويددة 

ااولددد  التدددي ممدددا يعندددي قبدددول الفرودددية 
بهندددددددددد  لمظددددددددددافا الظسدددددددددداباي  تددددددددددنص  

الجزائددري الكفدداء  الالزمددة للمراجعددة فددي 
  .بيئة التجار  االلكترونية

 

لقددد بلددت المتوسددط الظسددابي لجميدد  فقددراي 
 Tولقددد بلغددة قيمددة  4.21المظددور الثدداني 

وهي أكبر ما القيمدة   23.98المظسوبة 
لدددددت مسدددددتوي المعنويدددددة وب1.68المجدولدددددة 
ممدددا يعندددي  0.05وهددو أقدددل مدددا  0.000

اندددد  قبددددول الفروددددية الثانيددددة التددددي تددددنص  
يواجددددددددد  مظدددددددددافا الظسددددددددداباي الجزائدددددددددري 
صددعوبة فددي الظصددول علدد  أدلددة اإلثبدداي 
االلكترونيدددددددة وتقييمهدددددددا ممدددددددا يدددددددوثر فدددددددي 

  . استقالليت 

المتوسددط الظسددابي لجميدد  فقددراي  بلددتلقددد 
 Tغددة قيمددة ولقددد بل 4.06 الثالددثالمظددور 

وهي أكبدر مدا القيمدة  21.20المظسوبة 
وبلدددت مسدددتوي المعنويددددة 1.68 المجدولدددة 
ممددا يعنددي  0.05وهددو أقددل مددا  0.000

انددد   الثالثدددة التدددي تدددنص  قبدددول الفرودددية 
لمظدددددافا الظسددددداباي الجزائدددددري معوقدددددداي 
لدددد  تقدددديره لمخددداطر المراجعدددة فدددي بيئدددة 

  .التجار  االلكترونية
 

 SPSSاظثاا باالعتماد عل  مخرجاي برنامج ما تعداد الب لمصدر:ا
 

 :الخاتمة6. 
انطالقددددا مددددا طريقددددة المعالجددددة التددددي اعتمدددددنها والتددددي جمعددددي بدددديا الدراسددددة الناريددددة 

 والدراسة الميدانية، توصل الباظثيا تل  مجموعة ما النتائج نوجز أهمها فيما يلي:
فدي ادل  المراجعدةممارسة مهنة  لتمكين  ما الالزمة  الجزائري الكفاءالظساباي  مظافا لد  -

  ؛بيئة التجار  اإللكترونية
الظسدداباي المعرفددة الالزمددة ظددول تجددراءاي الرقابددة الداخليددة علدد  بيئددة التجددار   مظددافايمتلددك  -

 ؛اإللكترونية
صدددعوبة عندددد الظصدددول علددد  أدلدددة اإلثبددداي االلكترونيدددة  الجزائدددري يواجددد  مظدددافا الظسددداباي -

 ؛الليت مما يوثر في استق وتقييمها
فدي بيئدة الموودوعية وال اتيدة  اإلثبدايعل  مزيج مدا أدلدة  مظافا الظساباي الجزائري يعتمد -

 ؛ةالتجار  االلكتروني
مظددافا الظسدداباي الجزائددري معوقدداي لددد  تقددديره لمخدداطر المراجعددة  فددي بيئددة التجددار  يواجدد   -

 ؛مما يوثر في استقالليت  االلكترونية
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اي جوهرية للقوائم المالية عنددما ترتفد  مخداطر الرقابدة الداخليدة فدي يزيد اظتمال وجود تظريف -
  .بيئة التجار  االلكترونية ما ما ينعك  عل  استقاللية مظافا الظساباي الجزائري

 وما خالل النتائج التي توصلنا تليها نقترح التوصياي التالية:
ي خاصة عندما يمتد عمل  أهمية التههيل والتدري  المستمر لمظافا الظساباي الجزائر  -

 ؛لمظافا الظسابايلشمل مجاالي جديد  لم يسب  أدائها ما قبل, وفي  اي الوقي يمكا 
 . االستعانة ببعض المتخصصيا في مجال التجار  االلكترونية وتكنولوجيا المعلوماي كمعاونيا

واانامة، خاصة ورور  قيام الهيئاي المنامة لمهنة المراجعة في الجزائر بتظديث القوانيا  -
 ؛فيما يتعل  بالمراجعة في بيئة التجار  االلكترونية

 التطوراي والمستجداي في مجال باستمرارأا يتاب   الجزائري عل  مظافا الظساباي -
 .تكنولوجيا المعلوماي الظديثة والتجار  االلكترونية
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داريدددة, العددددد للمراجعدددة, , , جامعدددة مظمدددد خيودددر, بسدددكر 2017 جدددواا ,21مجلدددة أبظددداث اقتصدددادية وا 
  .206ص: 

،  المتعلدد  بمهنددة 2010جددواا  29الصدادر فددي  01-10الرسددمية للجمهوريددة الجزائريددة، القددانوا  الجريدد  .6
 .07، ص: 22، الماد  42الخبير المظاس ، مظافا الظساباي والمظاس  المعتمد ، العدد 
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ملتقدد   مظمدد ديندوري وآخدروا, تدددقي  المرسسداي فدي ادل بيئددة تكنولوجيدا المعلومداي واالتصدال, سدالمي .7
واعدد   الدولي ظول االتجاهاي الظديثة للتجار  الدولية و تظددياي التنميدة المسدتدامة نظدو رر  مسدتقبلية

 .6, جامعة الوادي, الجزائر, ص:2019 ديسمبر  03د  02للدول النامية 
،  المتعلدد  بمهنددة 2010جددواا  29الصدادر فددي  01-10الرسددمية للجمهوريددة الجزائريددة، القددانوا  الجريدد  .8

 .07.10، ص: 22، الماد  42لخبير المظاس ، مظافا الظساباي والمظاس  المعتمد ، العدد ا
التنميدددة  التنميدددة المسدددتدامة فدددي ادددل التجدددار  االلكترونيدددة, الملتقددد  الددددولي ظدددول قريشدددي وآخدددروا, سدددامي .9

شددكا  , جامعددة2018افريددل  24 -23يددومي  لية تمويددل االسددتثمار فددي الطاقدداي المتجدددد ,المسددتدامة وا 
 5باتنة, الجزائر,ص:

مجلددة  عثمدداا يوسددل, العوامددل المددرثر  علدد  تعامددل المسددتهلكيا مدد  أنشددطة التجددار  االلكترونيددة, ردينددة .10
داريدددة, العددددد , جامعدددة مظمدددد خيودددر, بسدددكر , الجزائدددر, ص: 2013 ديسدددمبر, 14أبظددداث اقتصدددادية وا 

221.   
مجلدددة أبظددداث  جدددار  االلكترونيدددة,الت المراجعدددة المسدددتمر  لظوكمدددة المرسسددداي فدددي ادددل, بدددوزاهر صدددونية .11

دارية, العدد    .246, جامعة مظمد خيور, بسكر , الجزائر, ص: 2013 ديسمبر, 14 اقتصادية وا 
أسامة معمري, جمال عمور , واقد  ممارسدة التجدار  االلكترونيدة بديا التدهطير القدانوني وتظددياي التطبيد   .12

, العدددد 14, العفددروا, الجزائددر, المجلددد 2ليددد   دراسددة تظليليددة, مجلددة اابظدداث االقتصددادية, جامعددة الب
 120, 119 ص , ص2019, جواا 01

مددا قبددل قطددا  ااعمددال فددي مظافاددة الخليددل  التجددار  االلكترونيددة اهميددة ومعوقدداي توايددل, ملظددمماجددد  .31
داريددة, العدددد ,وسددبل تطويرهددا , جامعددة مظمددد خيوددر, 2017 ديسددمبر, 22 مجلددة أبظدداث اقتصددادية وا 
   .6ر, ص: بسكر , الجزائ

 المعلومداي أنامدة تطدوير وتهثيرهدا علد  االلكترونيدة والتجدار  االنترندي شدبكة , تكنولوجيداعطا اهلل عمر .14
 2017, 2016المظاسبية, أطروظة دكتوراه, تخصص مظاسبة, جامعة الظدا  لخودر, باتندة, الجزائدر,

 .73ص:
راجعددددة فددددي اددددل بيئددددة التجددددار  أنددددور عيددددد  سددددالمي مظمددددد الدددددينوري, اإلطددددار المفدددداهيمي للمظاسددددبة والم .15

, جامعدددة الدددوادي, 2019, ديسدددمبر 02, العددددد 4االلكترونيدددة, مجلدددة تقتصددداد المدددال وااعمدددال, المجلدددد 
 .  105, 104الجزائر, ص ص:

 أدلدة بديا اإللكترونيدة دراسدة مقارندة المراجعدة عمليدة فدي اإلثبداي ااخور عياشي, اليا  الشاهد, أدلة .16
واإلداريدة, جامعدة العربدي  والمظاسدبية الماليدة الدراسداي اإللكترونية, مجلدة باياإلث وأدلة العادية اإلثباي

 619, ص:2017ديسمبر,  ,8 با مهيدي أم البواقي, العدد
17. https://www.almohasb1.com/2009/08/electronic-audit-evidence.html 

https://www.almohasb1.com/2009/08/electronic-audit-evidence.html
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ااخوددر عياشددي, اثددر المراجعددة االلكترونيددة علدد  كفدداء  وفعاليددة المراجدد  الخددارجي فددي تظسدديا جددود   .18
, 2019, 2018, جامعدة ظمدة لخودر الدواديالمراجعة, أطروظة دكتوراه, تخصص, مظاسبة وتددقي , 

 .73, 72ص: 
رونيددة فددي الجزائددر, أطروظددة ظميددداتو, تظدددياي المراجعددة الخارجيددة فددي اددل بيئددة التجددار  االلكت صددالح .19

 .26, ص: 2017دكتوراه, تخصص مظاسبة وجباية, جامعة قاصدي مرباح, ورقلة, الجزائر, 
, عمددراا زيددا, أثددر تكنولوجيددا المعلومدداي والتجددار  االلكترونيددة علدد  مهنددة مراجعددة الظسدداباي عيددد أنددور  .20

, جامعددة العربددي 2019, 1العدددد , 2بددالجزائر, مجلددة دراسدداي متقدمددة فددي الماليددة والمظاسددبية, المجلددد 
 .34التبسي, تبسة, الجزائر ص: 

عبدددد الوهدددا  نصدددر علدددي، شدددظاتة السددديد شدددظاتة، المراجعدددة االلكترونيدددة فدددي أسدددوا  المدددال، دار التعلددديم  .21
 , بتصرل.92، ص: 2014، اإلسكندريةالجامعي، 


