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 "أثر غياب التوثيق المستندي في تعامالت التجارة اإللكترونية على جودة التدقيق الخارجي"

 الملخص باللغة العربية

التجارة  تعامالت غياب التوثيق المستندي فيأثر هدفت هذه الدراسة الى ايضاح 
، وذلك من خالل عدة مقاييس تضمنت االلكترونية على جودة التدقيق الخارجي

التوثيق المستندي والتجارة االلكترونية والرقابة الداخلية. وقد اشتملت عينة الدراسة 
 ومساعد تم اختيارهم بطريقة عشوائيةمدقق داخلي وخارجي رئيسي  050على 

توزيع استبيان معد خصيصا ألغراض الدراسة على وتم جمع آرائهم من خالل 
استخدم الباحث . صالحة للتحليل غير كانت استبانات 9تبين ان  منهم 061

المنهج الوصفي التحليلي في اختبار فرضيات الدراسة وذلك من خالل نموذج 
الختبار الفرضية الرئيسية ونموذج  Multiple Regressionاالنحدار المتعدد 
الختبار الفرضيات الفرعية بطريقة  Simple Regressionاالنحدار البسيط 

وقد . OLS (Ordinary Least Square)المربعات الصغرى االعتيادية 
( α ≤ 0.05اظهرت النتائج وجود اثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

 مستندي من حيث )التوثيق المستندي، التجارة االلكترونية، الرقابةالبعاد التوثيق ال
الداخلية( على جودة التدقيق. كما اظهرت وجود اثر ذو داللة احصائية عند 

( للتوثيق المستندي على جودة التدقيق ، وجود اثر ذو α ≤ 0.05مستوى داللة )
االلكترونية على جودة ( للتجارة α ≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )

( للرقابة α ≤ 0.05التدقيق ووجود اثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )
مها كان اهوقد اوصى الباحث بعدد من التوصيات الداخلية على جودة التدقيق. 

العمل على اجراء المزيد من الدراسات حول مواضيع ترتبط بالتدقيق والتجارة 
 تندي االلكتروني.االلكترونية والتوثيق المس

ونية، الرقابة ة االلكتر الكلمات المفتاحية : جودة التدقيق، التوثيق المستندي، التجار 
الداخلية.


