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سعى الباحث من خالل إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين  

مع وقد أختار الباحث مجتعند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة االلكترونية. 

الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤالء الذين يعملون لحساب الدولة من خالل 

تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين 

 ت الدراسة في جمع بياناتها على توزيعوالمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمد

استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات  158

.ولقد توصلت هذه الدراسة One Way ANOVAفتم أتباع االسلوب االحصائي   وإلختبار الفروض

اجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مر

اإللكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع األمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة 

تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك الُموهالت أو االهتمامات التي تساعدهم على 

وهذا راجع إلى العديد من األسباب والتي تم الوصول إليها من خالل أستقصاء مراجعة تلك الحسابات، 

عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكالت 

 رعلى الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوي -1قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها: التي

على الجهات  -2المناهج العلمية في الجامعات من خالل إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة االلكترونية.

المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة اإللكترونية وذلك من خالل 

وير القوانيين واللوائح على الجهات التشريعية العمل على تط -3الدورات والمؤتمرات وورش العمل.

( والصادر عن مجلس الوزراء، 313الخاصة بالتجارة االلكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم )

العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة  -4وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا اإلطار.

ح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف االلكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خالل طر

 كل طرف. 
 

Abstract       

  

This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan 

auditors, according to joint American Canadian project, when they are 

auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic 

commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian 

Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and 

distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and 

commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way 

ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have 

medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing 

in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan 



 
 

 

auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were 

interested received their information via courses, which hold in Libya. The 

researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan 

syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to 

electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to 

satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both 

electronic auditing and commerce should be revealed.4 - The Libyan 

authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with 

electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control. 


