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 دور الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني
 دراسة تطبيقية على عينة من المصارف في إقليم آردستان ـ العراق

 

 آالن عجيب مصطفى هلدني                 الدآتور ثائر صبري محمود الغبان
 المحاسبة المساعد               أستاذ                                                       

                          قسم المحاسبة ديوان الرقابة المالية           
                    جامعة السليمانية سليمانية                     ال

com.thairalghabban@yahoo  

                   العراق2009  /  آب             لسليمانية    ا

  :المستخلص
 لبيان مدى مساهمتها في تحقيق السالمة المصرفية في ظل نظام وأساليبها الى التعرف على الرقابة الداخلية يهدف البحث 

ة استبيان أعدت لهذا حيث تم إجراء دراسة ميدانية شملت عشرة مصارف بواسطة استمارااللكترونيالمعلومات المحاسبي 

 الى البحث وخلص. الغرض وتم إدخال البيانات وتشغيلها ومعالجتها آليا واستخدام نماذج إحصائية الختبار الفرضية و إثباتها            

رقابة داخلية فعالة تواآب التطورات في بيئة تكنولوجيا المعلومات وبالشكل الذي  يسهل من  إمكانيات تكاملها مع األنظمةلالحاجة  

وآما يتطلب البحث باستمرار في إمكانية تحديثها وتطويرها لتحقق أهدافها ضمن معايير الوقت. المعلوماتية اإلدارية والمالية 

متغيرَات من متغيرات أهداف الرقابة) 5 (وتم أستخدام. والجهد والتكلفة وتحقيق أقصى ما يمكن من الكفاءة والفاغلية واالقتصادية

 االستبانة لمعرفة دور الرقابة الداخلية في المصارف ، وآانت نتيجة التحليل االحصائي بأن هناك دور معنويالداخلية في استمارة  

ذا داللة احصائية ألساليب الرقابة العامة والرقابة على التطبيقات في تحقيق آل من ضمان صحة ومصداقية المعلومات المعدة من

عن  التشجيع على االلتزام بالسياسات" ية في واجبات ومهام المصارف ، فضال   بجانب تنمية الكفاية اإلنتاج     قبل المصارف،  

اإلدارية والمحاسبية المرسومة من قبل اإلدارة  وحماية الموجودات والملفات والمعلومات في المصارف، وآشف األخطاء والغش

تغيراتم بنظر االعتبار تلك ال    تأخذ   منها بأنببما أن نظم المعلومات المحاسبية هي أنظمة مفتوحة، فإن األمر يتطل و .والتالعب

بناء رقابة داخليةفي   وفاعليتها  تهاالتي تحصل في البيئة المحيطة ومحاولة االستفادة منها، وبالشكل الذي يساهم في تحقيق آفاء       

ابة وانتهاء بالمراقبة المستمرةبأنظمة االتصاالت والمعلومات وأنشطة الرق فعالة بدءًا من بيئة رقابية ثم تقييم المخاطر واالهتمام

  .على عمليات المصارف  
:bstractA

Internal control is system,defined and implemented under its responsibility , which aims to ensure 
that; laws and regulations are complied with; the instructions and directional guidelines fixed by 
Executive Management or the Management Borad are applied; the company internal processes are 
functioning correctlly , particularly those implicating the security of its assets; Financial 
Information is reliable; and generally contributes to the control over its activities , to the efficiency 
of its operation and to the efficient utilisation of its Resources. By helping to anticipate and control 
the risks involved in not meeting the objectives the company has set for itself, the internal control 
system plays akey role in conducting & monitoring its various activities. However , internal control 
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can not provide an absoulute guarantee the bankes  objectives will be met under the Accounting 
Information Systems.Five variables had been used from the internal control system goals in the 
quastoiner application to know the role of the internal control in the banks, and the statistical 
analysis results was leading to the truely and correctly of the information in the first level coming 

next the others variable targets .    

م��ن ال�رقابة المص��رفية  " أساس�يا "  تعتب�ر ال�رقابة الداخل��ية ف�ي المص��ارف ج�زءا     :ث منهجي]ية ال]]بح المقدم]ة ومنهج]ية ال]]بحث  

الش�املة  وألهمي�تها فق�د أعط�يت أاله�تمام الكبي�ر من االدارات المسؤولة عن المصارف لكونها تمثل خط الدفاع االول في منع وصد         

الت�ي يمك�ن أن تتع�رض له�ا المص�ارف ف�ي أعماله�ا اليوم�ية وترتكز الرقابة الداخلية على مجموعة من         وتحج�يم المخاط�ر وأالخط�اء     

الض�وابط الحاآم�ة لس�ير أعم�ال المص�ارف  لل�تأآد م�ن الص�حة الحسابية لما مدون في السجالت وحماية موجودات المصرف ورفع           

يناقش هذا المطلب المنهجية التي تمثل الطريقة و .ةية المرسوموالمالآف�اءة الموظف�ين وتش�جيعهم عل�ى التمس�ك بالسياس�ات االداري�ة             

العلم�ية الم�نظمة لتحديد مشكلة البحث وسبل معالجتها بالشكل الذي يضمن االختبار الموضوعي لفرضيتها وتحقيق اهدافها واسلوب          

 لما يلي " ته ووفقاعن وسائل جمع البيانات وتحديد مجتمع البحث وعين"الدراسة النظرية والتطبيقية فضال اجراء

  العراق في إتباع األسس العلمية�المص�ارف ال�تجارية ف�ي اقليم آردستان     تتم�ثل مش�كلة ال�بحث بـقص�ور       : مش�كلة ال�بحث   أوَال�ـ    

  االلكترونية في مجال عملها بشكل واسع ، نظم المعلومات المحاسبية  ف�يها رغم إدخالها  ة ف�ي عم�ل ال�رقابة الداخل�ية المت�بع          والعمل�ية 

ال�ى إض�اعة الفرص�ة لالس�تفادة القصوى من طاقاتها في ميدان الرقابة الداخلية وتحقيق أهدافها في استغالل        ذل�ك األم�ر ال�ذي س�يقود       

 .المادية والتكنولوجية  المتاحة لها بكفاءة وفاعلية واقتصاديةو  البشرية الموارد

 الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني يه�دف ال�بحث ال�ى تس�ليط الضوء على دور    :     ثان�يأ ـَ ه�دف ال�بحث     

أض�افة ال�ى تقي�يم م�دى الت�زام المص�ارف ق�يد الدراس�ة به�ا من حالل أستمارة أستبيان معدة لهذا الغرض والتي تتم في ضوئها تحليل                 

ا بال��رقابة الداخل��ية المعم��ول به��ا  ن��تائج الدراس��ةوذلك ع��ن ط��ريق دراس��ة المعل��ومات المحاس��بية ف��ي ظ��ل ال��نظام االلكترون��ي وربطه��   

 .للتعرف على نقاط  الضعف وتقييمها للحد من االخطاء والغش والتالعب ومن خالل دورها في بقاء النظام آفوء وفعال

ات للرقابة الداخلية في ظل نظام المعلوم" الفرض�ية األساسية التي مفادها اآلتي   يس�عى ال�بحث إل�ى اخت�بار      :ثال�ثاـَ فرض�ية ال�بحث      

المحاس�بي االلكترون�ي دورا آبي�رَا وم�ن خ�الل أس�اليبها ف�ي ال�تحقق م�ن أن االعمال تسير وفقَا لما هو مخطط لها بكل آفاءة وفاعلية               

 ".واقتصادية وفي الوقت المحدد 

 التحليلي في ت�م االع�تماد عل�ى الم�نهج الوص�في ف�ي تحدي�د االط�ار النظ�ري، ف�يما تم االعتماد على المنهج          : ـ� أس�لوب ال�بحث       "رابع�ا  

ت�م تص�ميم اس�ـتـبانة ت�تكـون م�ن قس�مين ل�تحديد دور ال�رقابة الداخل�ية ف�ي ظ�ل نظام المعلومات            ح�يث  تحل�يل ن�تائج الدراس�ة الميدان�ية         

 القس�م األول عل�ى المعل��ومات العام�ة، أم��ا الثان�ي فق�د قس��م ال�ى ثالث�ة مح��اور، األول ي�تعلق بتحق��يق         وتض��منالمحاس�بي األلكترون�ي،   

قابة الداخل��ية ومك��وناتها، أم��ا الثان��ي فيوض��ح أهم��ية نظ��ام المعل��ومات المحاس��بي األلكترون��ي ف��ي تحق��يق أه��داف ال��وحدة      أه��داف ال��ر

ف��ي ظ��ل نظ��ام المعل��ومات    و ي��تعلق المح��ور ال��ثالث ب��دور أالس��اليب ال��رقابية   .وتحق��يقه للخص��ائص النوع��ية للمعل��ومات المحاس��بية  

 .المحاسبي األلكتروني 
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يتكون مجتمع البحث من قطاع المصارف في إقليم آردستان، حيث يعد أآثر القطاعات استخدامَا  :  وعين�ته    ـ� مج�تمع ال�بحث     "خامس�ا 

شتملت على عشرة مصارف من أأما عينة الدراسة فقد .عليهاالداخلية  للرقابة حاجةل�نظام المعل�ومات المحاس�بي االلكترون�ي واألآث�ر      

 ).1(سليمانية جدول المصارف التجارية الخاصة والمملوآة في مدينة ال

 االستمارات الموزعة والمستعادة حسب المصارف المبحوثة )1(جدول 

 اسم المصرف الموزعة المستعادة %  النسبة المئوية

 مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار 4 3 %  2.439

 مصرف الرشيد 25 21  17.073%

 فرع السالم) الرافدين(مصرف 20 17  13.821%

 دستان الدولي للتجارة واالستثمارمصرف آور 15 15 12.195%

 مصرف التجارة العراقي 3 3 %  2.439

 مصرف آويزة التجاري 20 20 16.260%

 مصرف الورآاء للتجارة واالستثمار 4 4  3.252%

 المصرف التجاري لالقليم 20 16 13.008%

 مصرف الشمال التجاري 17 15 12.195%

 اقي لألستثمارمصرف الشرق األوسط العر 12 9 7.318%

 المجموع 140 123    %100

 االستمارات الموزعة والمستعادة مبوبة حسب أقسام المصارف  )2( جدول   
 القسم الموزعة عادةستالم   %النسبة المئوية لالستعادة

 الحسابات 60 54   44%

 اإلدارة 42 36   29%

 معالجة البيانات 20 17   14%

 رقابة 18 16   13%

 المجموع 140 123   100%

 توزيع أفراد عينة البحث حسب المؤهل العلمي )3(جدول 

 المؤهل العلمي التكرار %النسبة المئوية  %ة يالنسبة التراآم

 االعدادية 3  2% 2%
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 الدبلوم 37   30%  32%

 البكالوريوس 72   60%  92%

 الدراسات العليا 11  8%  100%

 .أن غالبية افراد عينة البحث يمتلكون خلفية علمية عن الموضوع محل البحث) 4(لجدول ويتضح من خالل ا

 توزيع أفراد عينة البحث حسب االختصاص )4(جدول 

 االختصاص التكرار النسبة المئوية   %ةيالنسبة التراآم

 محاسبة 56  46%  46%

 إدارة 43 35%  81%

 حاسوب 9 7%  88%

 آخرى 15 12%  100%

 مجموع 123 100% 

 .       من العينة لديهم خبرة خمس سنوات فأآثر في وظيفتهم  الحالية %) 80(ويشير الجدول اآلتي بأن 

 توزيع أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخدمة )5(جدول 

 السنوات التكرار النسبة المئوية   %ةيالنسبة التراآم

  سنة5أقل من  25   20%  20%

  سنة10 الى 5من  21   17%  37%

 سنة فأآثر10من  77   63%  100%

 المجموع 123  100% 

 توزيع أفراد عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة في مجال الحاسوب )6(جدول 

 السنوات التكرار النسبة المئوية   %ةيالنسبة التراآم

  سنة3أقل من  46 37%  37%

  سنة5 الى 3من  32  26%  63%

  سنة10 الى5ن م 10 8%  71%

  سنة10أآثر من  35  29%  100%

 المجموع 123 100% 
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عن أستخدام أساليب أخرى منها     " تم توظيف أسلوب التحليل العاملي فضال    :وسائل التحليل االحصائي ": سادسا

ابات عينة البحث على أسئلة  النسبة المئوية واختبار بارتلت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرسوم البيانية في تحليل أج    

أالستبانة والتوصل الى النتائج ذات العالقة ، ويوضح اسلوب التحليل العاملي العالقة بين مجموعة آبيرة من المتغيرات بداللة عدد   

 مستقل قليل من العوامل االساسية ، وهو يظهر أهمية آل متغير من المتغيرات ومعرفة ما اذا آان  هناك متغير يظهر بأنه متغير

وقد أستحدم .عن باقي المتغيرات ، أو معرفة ان آان له عالقة بالمتغيرات المؤثرة أالخرى وتحديد مقدار أو آمية تأثير آل منها  

التحليل المذآور في مجال البحث بهدف تحديد أهمية وترتيب المحاور ذات الصلة بدور الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات     

نة الدراسة ومن ثم تحديد اهمية وترتيب المتغيرات التفصيلية التي تضمنتها المحاور المتعددة  لمتغيرات البحث    االلكتروني في عي 

 .المدرجة في الجانب التطبيقي وبالتفصيل     

 ـ أنموذج البحث"سابعا

           

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 
 

 أنموذج البحث) 1(شكل 

 الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني               
 :سيتناول البحث المحاور الثالث اآلتية   وفي ضوء ما سبق

   .مفهوم الرقابة الداخلية ومكوناتها واساليبها في ظل ننظام المعلومات المحاسبية االلكتروني: المحور األول 
 .تصميم استمارة االستبيان وتحليل النتائج للمصارف قيد التحليل والدراسة : لمحور الثاني ا

 المتابعةالمعلومات واالتصاالتتقدير المخاطرأنشطة الرقابة بيئة الرقابة

                   أساليب الرقابة العامة      

   أساليب الرقابة على التطبيقات                        
 

      التغذية نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني
  مدخالت      المعالجة         المخرجات    الراجعة

 
 الرقابة والتدقيق

كشف منع و
األخطاء والغش 
 والتالعب

حماية الموجودات 
والملفات 
 والمعلومات

التشجيع على 
االلتزام بالسياسات 
اإلدارية والمحاسبية

ية الكفايةتنم
اإلنتاجية في 

مهامالواجبات وال

ضمان صحة
ومصداقية 
 تالمعلوما
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 .الخالصة والمقترحات: المحور الثالث 
 مفهوم الرقابة الداخلية ومكوناتها واساليبها في ظل ننظام المعلومات المحاسبية االلكتروني: المحور أالول 

بأن  منهايستخلص عن المختصين   و"  المختصة فضال من قبل الهيئات والمنظمات الدولية ه�نالك تعاريف وضعت للرقابة الداخلية    

وتأآ�يد معق�ول وليس مطلق بسبب   "عمل�ية تمارس�ها الم�وارد البش�رية العامل�ة عل�ى آاف�ة المس�تويات أوال        ال�رقابة الداخل�ية م�ا ه�ي إَال       

ق األه��داف الم��تعلقة بال��ثقة ف��ي التقاري��ر المال��ية وااللت��زام بالقوان��ين    والمس��اعدة الفاعل��ة ف��ي تحق��ي  "مح��دوديات ال��رقابة الداخل��ية ثان��يا 

  ).2شكل ( " واللوائح وآفاءة وفعالية العمليات ثالثا
 

       الجهات               تعريف ومفهوم الرقابة الداخلية                          أهداف الرقابة الداخلية 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 

 تعاريف بعض الهيئات والمؤسسات حول الرقابة الداخلية )2(شكل 

 ح��يث انحص��ر تع��ريفها عل��ى   م��رحلة ال��رقابة الشخص��ية -1ويمك��ن التمي��ز ب��ين أرب��ع م��راحل ل��تطور مفه��وم ال��رقابة الداخل��ية وه��ي   

 من  لعلة أو االختالس ثم امتدت لتشمل بعض الموجودات األخرىمجم�وعة م�ن الوس�ائل الت�ي تكف�ل الحف�اظ عل�ى النقدية من السرق         

ة  وبموجبها أعتبرت بمثابة مجموعة من الوسائل ألتي تتبناها الوحدة لحماية الموجودات مرحلة الضبط الداخلي   - 2.أهمه�ا المخ�زون   

حيث اتسع   مرحلة الكفاءة اإلنتاجية -  3).7: 2006زغلول، ( وآذلك لضمان الصحة الحسابية للعمليات المثبتة بالدفاتر والسجالت     

 المصممة والمنفذة من قبلالعملية
المكلفين بالرقابة واإلدارة والموظفين

فير تأكيد معقول بشأن تحقيقاآلخرين لتو
حدةا ال هداف

تمثل أنواع السياسات واإلجراءات
المتخذة من قبل اإلدارة التي تكفل

 .تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية

نالنظام الكلي للرقابة المالية أو غيرها م
أنواع الرقابة بما تشمله هيكل تنظيمي

 .وأساليب وإجراءات مالية داخلية

العناصر الموجودة في الوحدة االقتصادية
بما في ذلك المصادر واالنظمة والعمليات

 .والثقافة والبنية و

خطط الوحدة االقتصادية وكل الطرق
لوحدةواالجراءات المتخذة من قبل ا
  .يلتحقيق أهدافها بشكل االقتصاد

.موثوقية إعداد التقارير المالية  -
 .فاعلية وكفاءة العمليات  -

 . األمتثال للقوانين واألنظمة -  

 .التنفيذ المنظم والعملي لألعمال  -
 .التزام بالسياسات االدارية  -
 .المحافظة على الموجودات  -
 .اكتشاف ومنع األخطاء  -
ــيانات - ــئة البـ اكـــتمال الســـجالت وتهيـ

 .المالية
مات في الوقت توفير المعلو      - 

ا ال

.الفاعلية والكفاءة في األداء  -
ةلماليالمصداقية في التقارير ا  -

. 
ا- بالقوانين لمطبقةااللتزام

ضمان مالئمة المعلومات -
 .وشمولها 

 .حماية الموجودات  -
االلتزام بكافة السياسات والقوانين  - 

االتحاد 
الدولي 
للمحاسبين

اللج]نة الوطنية
لمكافح]]]]]]]]]]]]]]]]]ة
االحت]]]]]يال ف]]]]]ي
التقارير المالية

مجلس معايير
المحاسبية 
والرقابية 
 العراقية

الم]]]]]]]]]]]]]]]]نظمة
الدول]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ية
لألجه]]]]]]]]]]]]]]]زة
العل]]يا لل]]رقابة

 المالية

معهد 
لمدققين ا

الداخليين 
 األمريكي

 . انجاز أعمال الوحدة بكفاءة وفاعلية -
 . التزام بالسياسات والقوانين -
 . تقديم المعلومات في الوقت المناسب -
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(الص��ادر ع��ن "  AU320"1المفه��وم ليش��مل أس��اليب االرتق��اء بالكف��اءة اإلنتاج��ية و يمك��ن مالحظـ��ة ذل��ك م��ـن خ��الل المع��يار رق��م    

AICPA(    صحةبأنها الخطة التنظيمية وجميع الطرق واإلجراءات التي تضعها الوحدة لحماية موجوداتها، وفحص   "  حيث عرفت 

"( السياسات اإلدارية الموضوعةهلب�يانات المحاسبية ودرجة االعتماد عليها واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية وتشجيع االلتزام بما تقتضي     ا

AICPA,1987:66(.4-  مص��ـطلح ال��رقابة الداخل��ية به��يكل ال��رقابة الداخل��ية،   أس��تبدالوف��يها ت��م :   م��رحلة ه��يكل ال��رقابة الداخل��ية 

مجموعة من السياسات و " ، وقد وضع تعريف جديد حيث اعتبرت بموجبه )7: 2006زغل�ول،  ( آث�ر ش�موَال     باعت�بار ان األخي�ر أ     

Wante & Turney, 1990 : 112"( بأن أهـداف الوحـدة سوف يتم تحقيقها " معقوال" اإلج�راءات الموض�وعة وبم�ا يوفر تأآيدا   

(بيئة الرقابة والنظام المحاسبي واإلجراءات الرقابية   ة عناص�ر ه�ي   ووفق�ا له�ذا التقري�ر ي�تكون ه�يكل ال�رقابة الداخل�ية م�ن ثالث�             ،)

Arens & Loebbecke , 2000 : 289.(    ووفق�َا لمع�يار)SAS NO: 78  (بيئة : هي كون الرقابة الداخلية من خمسة عناصرتت

وي�رى الباح�ثان    .(Arens et al ., 2005 : 273)  ال�رقابة، تقدي�ر المخاط�ر، أنش�طة ال�رقابة، المعل�ومات واالتص�االت والم�تابعة        

بإمكان�ية تس�مية ه�ذا ال�تطـور ف�ي مفه�وم ال�رقابة الداخل�ية  بالم�رحلة الخامس�ة م�ن م�راحل تطـ�ور مفهوم الرقابة الداخلية، حيث تغير               

 .المفهوم من هيكل الرقابة إلى إجراءات وعمليات
           

 
 

                                   مفهوم  الرقابة الداخليةوصف الرقابة الداخلية           المراحل          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل تطور الرقابة الداخلية )3(شكل               

 مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلية

مجمـوعة مـن الوسـائل التـي تكفـل الحفـاظ على
لتشملالختالس ثم امتدت ا ـرقة أو الـنقدية من الس   

 . أهمها المخزون ولعل منبعض األصول األخرى

رقابة 
 شخصية

الضبط 
 الداخلي

الكفاءة 
 االنتاجية

هيكل لتحقيق 
أهداف الوحدة
 االقتصادية

عمليات لتحقيق
معينةأهداف 

ة االقتصاديةمجمـوعة من الوسائل ألتي تتبناها الوحد      
لدقةواألصول األخرى وكذلك لضمان ا    لحماية النقدية   

 . في الدفاتر الحسابية والعمليات المثبتة
 

ءات الموضوعة وبمامجمـوعة مـن السياسات واإلجرا     
نطقـيَا مقـبوَال بأن األهداف التي تخصيوفـر تأكـيدَا م    

  . يتم إنجازها لوحدة االقتصادية سوفا
 وبالعديد من األطرافعملية تتأثر بإدارة الوحدة االقتصادية 

مـن خـالل تلـك العملية الحصول على تأكيد مناسب  ويـتم 
 :وليس مطلق فيما يتعلق باألهداف التالية 

الثقة في التقارير المالية،وااللتزام بالقوانين واللوائح المالية
 .، فعالية وكفاءة المعلومات 

الخطة التنظيمية وجميع الطرق واإلجراءات التي تضعها
الوحدة االقتصادية لحماية أصولها ، وفحص صحة البيانات
المحاسبية و درجة  االعتماد عليها بالكفاءة اإلنتاجية
وتشجيع االلتزام بما تقتضي به السياسات اإلدارية

 .الموسومة

 المرحلة االولى

المرحلة الخامسة

 المرحلة الرابعة

 الثةالمرحلة الث

 حلة الثانيةالمر



 
   th , Jan7, Year 45Issue. -  2010شتاء : 45العدد : لسنة السابعةا NL.ULUM.WWW مجلة علوم انسانية

 

 8

يالت تعدالو تضمن أيضَا بعض " هيكل الرقابة الداخلية"فق�د تبن�ى مص�طلح ال�رقابة الداخلية عوضَا عن مصطلح         ) 78(أم�ا المع�يار     

 :  ويمكن تلخيصها بالشكل التالي ) 55(على المعيار
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بخصوص مفاهيم ومكونات الرقابة الداخلية ) 78 و 55( المقارنة بين معياري  )4(شكل   
  )   .40 : 2006الججاوي، (باالعتماد على : المصدر 

 ):          25: 2006الصحن وآخرون، ( )14:1996دزيي، :( باآلتي  استخالص أهداف الرقابة الداخليةيمكنو

 حماي��ة األص��ول والس��جالت م��ن المخاط��ر م��ثل  - 2 ض��مان ص��حة ومص��داقية المعل��ومات لك��ي ت��تمكن اإلدارة م��ن االع��تماد عل��يها  -1

 التشجيع على 4.صى عائد  ممكن منهااستخدام الموارد واإلمكانيات بشكل أمثل وتحقيق أقو تنمية الكفاية اإلنتاجية     3الس�رقة والضياع  

، ومن أجل تحقيق اهداف  الحد من االخطاء والغش والمخالفات والضياع وسوء االستخدام5.االلت�زام بالسياس�ات اإلداري�ة المرس�ومة         

 الرقابة  ) Romney & Steinbart , 2000 : 19( ال�وحدة تق�وم ال�رقابة الداخل�ية بتنف�يذ مهامه�ا م�ن خالل ثالث أنواع للرقابة وهي       

 وتقل��يل المخالف��ات  وال��تجاوزات ق��بل وق��وعها  و م��ن خ��الل اآتش��اف وتحدي��د المش��كالت ف�ي األداء وم��نع األخط��اء  ) المانع��ة(الوقائ�ية  

واالخط��ار الت��ي يمك��ن ان يتع��رض له��ا المصرف،وتس��تمد مق��وماتها م��ن آف��اءة وحس��ن ت��دريب الموظف��ين ونزاهتهم،فص��ل الواج��بات     

الم��وافقة عل��ى الص��رف م��ن     "ل��ية عل��ى الموج��ودات والق��يود المحاس��بية ،م��راجعة تواق��يع ال��زبائن زاخي��را        المتعارض��ة ،ال��رقابة الفع 

وتعم�ل عل�ى اآتش�اف المش�كالت ف�ي األداء ح�ال ح�دوثها وف�ي وق�ت مبكر يسمح          ) الكاش�فة (ال�رقابة التحذي�رية    .االش�خاص المخول�ين    

ه�ذه ال�رقابة بش�كل اساس�ي آ�ل م�ن التدق�يق الداخل�ي والمطابق��ات          وتع�ديل الض�وابط لم�نع وق�وع م�ثل ه�ذه االم�ور ومص��در        بمعالج�تها 

وتتض��من مجم��وعة م��ن االج��راءات  ) التص��حيحية(ال��رقابة العالج��ية  ) 29 : 2006حم��اد، ( ،الحس��ابية والم��راجعة االداري��ة والمال��ية 

 عن مجلس المعايير المحاسبية الصادر) 4(قس�م دل�يل التدقيق رقم    ولق�د  .ل�تحديد س�بب المش�كلة ف�ي األداء، وتص�حيح نواح�ي القص�ور         

1992 سنة � 78معيار  1988 سنة � 55معيار

ا هــيكل وصـف الــرقابة الداخلـية بأنهــ  -1
وهـو بـذلك يشـير الـى حالة السكون أو

 .الثبات
ــن --2 ــر ع ــيةعب ــرقابة الداخل ــزاء ال  أج

 .بالعناصر
 : حدد عناصر الرقابة الداخلية باآلتي-3

 .بيئة الرقابة -1
 .النظام المحاسبي -2
 .إجراءات الرقابة -3

أشار  الى أن الرقابة الداخلية تصمم -4
ة لتوفر تأكيد معقول بأن أهداف الوحد
 لم االقتصادية سيتم إنجازها ومن ثم
يحصر األهداف كما حصرها معيار

  )   78( تدقيق رقم ال
 

وصف الرقابة الداخلية بأنها عمليات، وهو بذلك -1
 .يشير الى أنها تجري في بيئة متغيرة باستمرار 

 .عبر عن جزاء الرقابة الداخلية بالمكونات  -2
 :حدد مكونات الرقابة الداخلية باآلتي  -3

 . بيئة الرقابة -1
 .تقدير المخاطر -2
 .أنشطة الرقابة -3
ــومات واال-4 ــاالتنظــــام المعلــ  -5  تصــ

 .ة المتابع
ــر-4 ــية تصــمم لتوف ــرقابة الداخل  أشــار الــى أن ال

:التأكيد المعقول فيما يتعلق بإنجاز األهداف التالية 
 .إمكان االعتماد على التقارير المالية -1
 االلتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة -2
 . كفاءة العمليات وفاعليتها -3
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مجم�وعة م�ن ال��نظم   " والت�ي تم�ثل   ال�رقابة اإلداري�ة     نوع�ين يم��ثل االول   ان�واع ال�رقابة الداخل�ية ال�ى     4 : 2000وال�رقابية الع�راقية ،   

" ت اإلدارية واألس�اليب الت�ي تس�اعد ف�ي فح�ص وتق�ويم جم�يع نواحي الوحدة بهدف تحقيق الكفاءة االنتاجية وتشجيع االلتزام بالسياسا           

أم�ا عن أهدافها فانها تتعلق برفع الكفاءة التشغيلية والتشجيع على تنفيذ سياسات وتعليمات اإلدارة، وتخفيض احتمال حدوث مخالفات       .

وت�تحدد مج�االت اختص��اص ال�رقابة اإلداري�ة بالتخط�يط وال�رقابة الت�ي تكف�ل تحق��يق          ).46 : 2006حم�اد،  ( لتعل�يمات ول�وائح ال�وحدة    

: 1999عثمان، (ف المخطط�ة وتتض�من اإلش�راف وض�مان ال�تغذية بالمعل�ومات وتحق�يق الكفاية بمنع أي خلل في تنفيذ الخطـة           األه�دا 

تشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة إلى اختبار والتي ال�رقابة المحاس�بية     ام�ا ال�نوع الثان�ي فيم�ثل       ).85

ويمك�ن تلخ�يص أه�م الف��روقات     ) .298 : 2002: موس�كوف وس�يمكن، مت�رجم    ( ة ودرج�ة االع�تماد عل�يها    الب�يانات المحاس�بية المثب�ت   

  :باالتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 )5(شكل        
 الرقابة االدارية والرقابة المحاسبية وأهم الوسائل المعتمدة لتحقيق أهدافها

 )39، 2003العامري، (باالعتماد على :  المصدر
 وتشمل التصرفات    بيئة الرقابة -أوَال )Boynton,et.al., 2001: 329 (-:خمسة مكونات وهي مفهوم الرقابة الداخلية  يتضمن و

 & Arens(والسياسات واإلجراءات التي تعكس االتجاه العام لإلدارة العليا، والمديرين والمالك بخصوص الرقابة وأهميتها           
Loebbecke, 2000: 292( ،بيئة الرقابة من العناصر اآلتية  وتتكون  :-) Beasley ,et.al., 2003 : 118  (  االلتزام بالكفاءة .

النزاهة والقيم األخالقية ،  لجنة التدقيق  ،  فلسفة اإلدارة ونمط التشغيل ،الهيكل التنظيمي،  تحديد الصالحيات والمسئوليات و          
 . ممارسات األفراد

، التي   )Wilkinson, et aL.,: 2000: 240(تواجه آافة الوحدات مخاطر داخلية وخارجية     ب في الغال ـ: تقدير المخاطر  -ثانياَ  
يمكن أن تؤثر عكسيَا على قدرتها على تسجيل وتشغيل وتلخيص والتقرير عن البيانات المالية بشكل يتسق مع تأآيدات قوائمها  

االت حدوثها، وطرق إدارتها، وقد تستهل اإلدارة الخطط   و يجب أن تقوم اإلدارة بدراسة جوهرية لتلك المخاطر واحتم،المالية
 2007حماد، (والبرامج أو التصرفات بدراسة مخاطر معينة أو قد تقرر أن تقبل المخاطر بسبب التكلفة أو بسبب اعتبارات أخرى      

 :285  . ( 

 
 
 

 
 . المحافظة على الموجودات - 
 . مسك السجالت الصحيحة - 
 . منع االخطاء والغش والتالعب - 
 

 
 
 

 .نظام التفويض والموافقة على المعامالت  -
ت والوظائ��ففص��ل واج��بات مس��ك الس��جال    -

واالب����الغ ع����ن تل����ك العمل����يات الم����تعلقة
 .الخ ..بالحفاظ على الموجودات 

 
 
 
 
 
 .تحسين الكفاية االنتاجية -
 .ضمان اإللتزام بالسياسات اإلدارية  -
 
 
 
 
  التحليل االحصائي ، ودراسات الوقت-

والحرآة ، تقارير األداء ، برامج تدريب 
 .الخ ..العاملين ، الموازنات التخطيطية

 الرقابة اإلدارية المحاسبيةالرقابة

ضوابط الرقابة
 لمحاسبيةاا

 عن طريق

اإلداريةضوابط الرقابة 

 عن طريق
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لط�رق التي تسجل آافة العمليات المالية على   المعل�ومات الفع�ال الم�دخل المالئ�م ل�تحديد ا     ميوف�ر نظ�ا  : المعل�ومات واالتص�االت     -ثال�ثاَ 

أس�اس زمن�ي مناسب وبتفصيل آاف للسماح بالتبويب الصحيح للتقرير المالي بجانب قياس وعرض العـملـيات المالية بشكل صحيح          

ذ في الحسبان وفي تقييم مدى مالءمة نظام المعلومات، فإنه ينبغي أن يؤخ).401 :2006لطفي، (واإلفص�اح ع�نها ف�ي الق�وائم المالية      

خارج��ية وت��زويد اإلدارة بالتقاري��ر ع��ن أداء ال��وحدة وم��دى تحق��يقها لأله��داف بجان��ب توفي��ر    الداخل��ية والمعل��ومات الالحص��ول عل��ى 

معل�ومات لألش�خاص بالتفص�يل وف�ي ال�وقت المناس�ب وذل�ك لتمكي�نهم م�ن االض�طالع بمسؤولياتهم بكفاءة و تعديل نظام المعلومات               

وفيما يتعلق  ).288:2007حماد،(عم اإلدارة لوضع نظم المعلومات الضرورية وااللتزام بالموارد المناسبة    د"حس�ب الحاج�ة وأخي�را     

باالتص�االت فه��ي أم��ر أساس��ي ف�ي نظ��م المعل��ومات المحاس��بية فض�َال ع��ن توفي��رها المعل��ومات المالئم�ة لتمك��ين الموظف��ين م��ن أداء       

ومن الجدير بالذآر أن . نظيم�ية المشترآة في الوحدة والتعامل مع التوقعات  واج�باتهم، ويج�ب أن تأخ�ذ معن�ى أوس�ع لنش�ر ال�ثقافة الت        

 2007معايير انتوساي، .( ه�ناك حاج�ة إلى ابتكار أساليب اتصال للموظفين لإلبالغ عن معلومات ذات صلة بالمخاطر إلى المعنيين      

عر العاملين باإلرتياح لنقلهم المعلومات الى اإلدارة ، وم�ن األمورالهامة هي وبقاء قنوات االتصال مفتوحة ذلك األمر الذي يش  )14: 

 . 

ه�ي السياس�ات واإلج�راءات فض�ال ع�ن بي�ئة ال�رقابة الت�ي وضعتها االدارة لتحقيق أهداف الوحدة ، والتي         األنش�طة ال�رقابية  و     :رابع�اَ 

دة، وآذلك تصمم األنشطة الرقابية تس�اعد عل�ى ال�تأآد م�ن القيام باألنشطة الضرورية للتعرف على األخطار عند تحقيق أهداف الوح         

 , konrath( في توثيق وتقوية نظام المعلومات المحاسبية المساهمةالمحاسبية ووالمعلومات لم�نع واآتش�اف األخط�اء ف�ي البيانات     

2004 : 211. ( 

ل آما هو مطلوب، وتحديد مدى  تعن�ي التقي�يم ال�دوري لمختلف مكونات الرقابة الداخلية، لتحديد ما إذا آانت تعم   الم�تابعة و  : خامس�َا   

الحاج��ة إلج��راء التطوي��ر وال��تحديث المطل��وب لمس��ايرة الظ��روف الداخل��ية، إذ إن إج��راءات ال��رقابة عرض��ة لل��تقادم، فق��د تص��بح م��ع   

م�رور ال��زمن غي�ر مناس��بة ويض�عف االلت��زام به��ا، فالمعل�ومات الالزم��ة إلج�راء التقي��يم وال��تحديث تأت�ي م��ن مص�ادر مخ��تلفة تش��مل         

واق��ع ال�رقابة الداخل��ية، ، والتقاري�ر االس��تثنائية ع�ن أنش��طة ال�رقابة ، وال��تغذية ال�راجعة فض��َال ع�ن تقري��ر م�راقب الحس��ابات         دراس�ة  

يوضح  العالقة مابين مكونات الرقابة وتفاصيلها حيث يتضح بأن بيئة الرقابة تعتبر مضلة     )  6( والشكل  ).48 :2006الججاوي،  (

 .مد فاعليتهاعلى بيئتها الرقابية وإذا آانت فعالة فأنها تؤدي إلى رقابة داخلية فعالة للعناصر المرآبة األخرى وتعت
              

 
 
 

                                                                                  
                     

 
 المتابعة-قابة        المعلومات واالتصاالت أنشطة الر-                     تقدير المخاطر 

  )6(  شكل 
 العالقة بين مكونات نظام الرقابة الداخلية

 .بتصرف) Arens et aL ., :2005 : 274:  ( المصدر 

  
 

 الرقابة
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 .بالمتابعة" من بيئة الرقابة  وانتهاءا" أما  الجدول التالي فيوضح مكونات الرقابة الداخلية الخمسة ابتداءا
 مكونات الرقابة الداخلية ) 7( جدول  

مكونات الرقابة  وصف مكونات الرقابة عناصر مكونات الرقابة
 الداخلية

 .اهة القيم األخالقية والنز-
 .االلتزام بالكفاءة-
 .مجلس اإلدارة أو مشارآة لجنة التدقيق-
 .فلسفة اإلدارة ونمط التشغيل -
 .الهيكل التنظيمي -
 .ؤولياتتحديد السلطات والمس-
 .سياسات وممارسات الموارد البشرية -

السياس������ات واإلج������راءات والتص������رفات 
واإلتج��اه الع��ام واإلدارة العل��يا وأص��حاب    
ال���وحدة االقتص���ادية الم���رتبطة بض���وابط    

 .الرقابة الداخلية وأهميتها 

 بيئة الرقابة

 -:عمليات تقدير الخطر 
 تحديد العوامل التي تؤثر على الخطر  -
 .إمكانية حدوث الخطر  -
 .قرار إدارة الخطر  -

تحدي��د وتحل��يل اإلدارة للمخاط��ر المالئم��ة  
 لإلطار الدولي إلع�داد الق�وائم المالية طبقاَ     

 .للتدقيق 
 

 تقدير المخاطر

 -:أنواع األنشطة الرقابية 
 .افي للواجبات الفصل الك -
 الترخيص المالئم للعمليات واألنشطة  -
 .السجالت والمستندت الكافية  -
 .الرقابة المادية على األصول  -
 .االختبارات المستقلة على األداء  -

اإلج����راءات والسياس����ات الت����ي تض����عها    
اإلدارة لل�وفاء بأه�دافها ألغ�راض التقري��ر    

 .المالي 

األنش���������������������طة 
 الرقابية

طة بالعمل�����يات، االآ�����تمال، الدق�����ة،   أه�����داف التدق�����يق الم�����رتب  
 .التبويب،التوقيت، الترحيل،  التلخيص 

الط�����رق المس�����تخدمة ل�����تحديد وتجم�����يع    
وتس��جيل والتقري��ر ع��ن عمل��يات ال���وحدة     

 .االقتصادية 

المعل���������������ومات 
 واالتصال

 .متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية 
 

التقي��يم المس��تمر وال���دوري ل��إلدارة عل���ى    
فاعل��ية تص��ميم وتش��غيل ال��رقابة الداخل��ية    

 لتحديد مواطن الضعف 

 المتابعة

 ف بتصر ) Arens et aL., :2005 : 282:(المصدر 

ليات والس��لطات لكاف��ة ؤوح��يث ي�تم ف��يه تحدي��د المس�� ه��يكل تنظيم��ي وإداري س��ليم  -1 فه�ي مق��ومات ال��رقابة الداخل��ية  ب وف�يما ي��تعلق 

، وفي حالة آونه ) 8 : 2006غلول، ز(اإلدارات  ح�يث يخ�تلف ت�بعَا لحج�م الوحدة وانتشار أعمالها وطبيعة نشاطها وعدد الفروع         

لتنظيم�ي ل�إلدارات فأن خطوط السلطة والمسؤولية تظهر بوضوح مما يساعد بسهولة على تحديد     س�اس االس�تقالل ا    أمص�مما عل�ى     

يلزم و .المس�ؤولين ع�ن األخط�اء والمخالفات التي تحدث وبشكل يؤدي الى التنسيق والتكامل وتبادل اآلراء بين المستويات اإلدارية    

  كون مرشدالتش�طة والت�ي يمكن وضعها فى صورة دليل تنظيمي   ه�يكل التنظيم�ي مجم�وعة م�ن والقوان�ين لمخ�تلف األن         بالأن ي�رفق    

ويم�ثل مجم�وعة م�ن الم�باديء واألسس     :  ومك�توب نظ�ام محاس�بي س�ليم     -2.)38 :1999ع�ثمان،  ( .بجان�ب ب�يان ط�رق االتص�ال       

اس ن��تائجها وعرض��ها العلم�ية والط��رق واألس��اليب واإلج��راءات الفن��ية الت��ي تت��بع لتحق�يق العمل��يات المال��ية وتس��جيلها وتبوي��بها وق��ي   

 المبادىء المحاسبية وتحديد وضوحي�تم ذل�ك م�ن خالل    عل�ى أن   ) 78 : 1999ع�ثمان،  (ألغ�راض تق�ويم األداء وترش�يد الق�رارات        

قياس العمليات واإلفصاح عنها  بجانب  )6 : 2005جمعة، (أس�اليب فن�ية للتحقق من جدية العمليات المحاسبية والتأآد من صحتها          

انس�جام ال�نظام المحاس�بي م�ع اله�يكل التنظيم�ي لل�وحدة لسهولة إجراء وتطبيق        ع�ن  " فض�ال  ).52 : 2007حم�اد،   (بالش�كل المالئ�م   
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المطارنة، . ( يج�ب أن يبن�ى ال�نظام المحاس�بي بح�يث يمك�ن اس�تخدام الحاسوب في تنفيذ العمليات الحسابية         آم�ا محاس�بة المس�ئولية و    

لة من السجالت ودليل مبوب للحسابات ومجموعة من المستندات تفي بحاجة ، ويجب ان يعتمد على مجموعة متكام)210 : 2006

وتعليمات تطبيقية مكتوبة  إج�راءات وسياس�ات وقائ�ية مخ�تلفة    -3 .المص�رف، وآ�ذلك تص�ميم دورات محاس�بية تحق�ق رقاب�ة فعال�ة             

 تالفي عمليات  تي تكفلوالومحح�دة تب�ين بش�كل واض�ح اج�راءات العم�ل وض�وابطه عل�ى مس�توى جم�يع أقسام عمليات المصرف             

 موظفون أآفاء ومؤهلون -4 ) 38 :2007األرآوازي، ( .بشكل نهائي للوقاية منها و الحد من آثارها      والغش االخ�تالس والتالعب  

 ال��رقابة  لمتطل��باتتنف��يذ، فبال��رغم م��ن وض��وح خط��وط الس��لطة والمس��ئولية وص��حة توزي��ع الوظائ��ف ط��بقا     التق��ع عل��يهم مس��ئولية  

 نظرا لعدم آفاءة أو أمانة العاملين في تأدية المسئوليات الموآله لهم و ان قدرتهم أالهدافنجح ف�ي تحق�يق   ت�  ق�د ال   أنه�ا الداخل�ية، إال    

ون�زاهتهم ال تع�د ف�ي ح�د ذاتها ضمانا لزيادة فاعلية الرقابة الداخلية دون االستفادة منها عن طريق االهتمام بالجوانب اإلنسانية عند       

 اس��تخدام الوس��ائل اآلل��ية   -5.          )379 : 2000ت��وماس و هنك��ي، مت��رجم،  (  عالق��ات اإلدارة به��م تنظ��يم العم��ل وف��ي تحدي��د 

عبدهللا ، ( بم�ا يكف�ل ال�تأآد من صحة البيانات المحاسبية المسجلة والحفاظ على الموجودات من أي تالعب أو أختالس     وااللكت�رونية   

عطي معلومات رقابية ي وبشكلس�رعة  ب  اب األخط�اء وآيف�ية معالج�تها   ، آم�ا يمك�ن وض�ع دل�يل يس�مح ب�تحديد أس�ب           )233 : 2004

ت�ؤدي ال�ى اقت�راب زم�ن ح�دوث األخط�اء ع�ن زم�ن آش�فها، وهذه المطابقة الزمنية تسمح برد فعل سريع ، وبالتالي فإنها تؤثر في               

ارت��باط ال��رقابة الداخل��ية    وم��ن ح��يث ). www.arablawinfo.com:2007دح��دوح، (عمل��ية المعالج��ة و بن��ية ال��رقابة الداخل��ية،  

أحد مكونات التنظيم اإلداري الذي يختص بيعريف  فأنه نظام المعل�ومات المحاسبي ومكوناته في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات  ب� 

، ولكي  )25 : 2002:موسكوف وسيمكن، مترجم (بجم�ع وت�بويب ومعالج�ة وتحل�يل وتوص�يل المعل�ومات ال�ى الجه�ات المستفيدة          

 جمع البيانات، تضمح�توي عل�ى مجم�وعة م�ن األنشطة، و    ت أهداف�ه فان�ه  يض�طلع بس�ت وظائ�ف آ�ل م�نها        م المعل�ومات     نظ�ا  يحق�ق 

وبناء على ماسبق يمكن القول  Wilkinson & Cerullo, 2000:11)(ادارته�ا، رقاب�تها، تش�غيلها، ان�تاج المعل�ومات، وتوص�يلها       

من مجموعة الموارد البشرية واإلجراءات التشغيلية وتقنية المعلومات إلنجاز يتكون س  االلكتروني نظام المعلومات المحاسبي بأن

وفي هذا الجانب يتطلب تحديد . وظائف�ه الرئيس�ة في الوحدة ويتعامل مع بيئة اقتصادية واجتماعية معقدة وتقع عند جانب المدخالت    

الجتها محاسبيا، ألنه من الطبيعي أنه ليس آل الظواهر الم�باديء العلم�ية الت�ي تحك�م عمل�ية اخت�يار األحداث العمليات التي يجب مع       

وع�ند معالجة البيانات يجب تحديد المبادىء والفروض والمعايير المحاسبية و  . االقتص�ادية واالجتماع�ية يمك�ن اعت�بارها محاس�بية       

خرجات فإن النظام المحاسبي أما من حيث جانب الم.م�ناهج الق�ياس المحاس�بي ال�الزم تطب�يقها به�دف تح�ويل البيانات إلى معلومات           

 ويف�رض على نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني  . ي�تعامل م�ع بي�ئة م�تعددة الجه�ات ح�يث يق�وم بس�د احت�ياجات تل�ك األط�راف                

  :تحقيق المواصفات التالية 

 . نحو عملية اتخاذ القرار وتوجهمواصفات آمَا ونوعَا التوفير المعلومات المحاسبية عند الطلب وحسب  -1

الحداث�ة ف�ي المعل�ومات المحاس�بية، بمعن�ى أن تعك�س الواق�ع االقتصادي للوحدة في لحظة إصدارها وبالتالي فان على المحاسبة             -2

 .إنتاج معلومات آنية باإلضافة الى المعلومات الدورية 
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 الرقابة والتدقيق                  
                                                    بيئة  النظام                                               

                   
 
 
 

 المستندات            
                        

 بيئة 
 النظام                   

                  
                   

 
 
 

  عمليات
  وقرارات
 مالية

 
 
 
 

 المحاسبة آنظام للمعلومات )7(شكل 
 بتصرف ) 14 : 2008مطر و السويطي  ، (المصدر 

ض�مان التس�جيل والتخزين الصحيَح للبيانات المحاسبية بما يتفق مع المبادىء والقواعد المحاسبية ومنع حاالت الغش والتالعب      -3

  ) .267 : 2003قاسم ، . ( والخطأ المقصود وغير المقصود 

دحدوح، .(ه�ي ثاب�تة بغ�ض النظ�ر ع�ن وج�ود أخط�اء م�ن عدم�ه         ف ، وموض�وعيتها وابط المصص�مة ف�ي الكومبيوت�ر        الض�  ص�حة  -4

2007 : www.arablaw.com .(أصبح يعد  االلكتروني م�ا تقدم يمكن القول بأن نظام المعلومات المحاسبي      آ�ل  اتس�اقَا م�ع   و 

رة، فقد جعل آلية تسجيل العمليات ومعالجتها والحصول على  آثي وصعاب ذلل عقباتهوأن استخدامعامَال اساسيَا في النجاح ،    

 رقابة داخلية فعال من البداية حتى وتوصيل المعلومات تكون هنالك مخ�رجات س�ريعة وف�ي أي وقت ، ولضمان ذلك يجب أن           

م يتغير من حيث جوهر يع�د تص�ميم نظ�ام رقابة داخلية أمرَا حتميَا في الوحدات ، وبما أن النظام المحاسبي ل        و .ال�ى المس�تفيدين   

 :المفهوم اال أن االنتقال من اآللية اليدوية الى المحوسبة جعل عملية مراقبتة صعبة وذلك ألسباب عديدة أهمها 

، ) sa.org.socpa.www(مس��تندات ت��دعمها   ف��ي ال��نظم االلكت��رونية يمك��ن إدخ��ال الب��يانات دون   ف:  غ��ياب مس��تندات اإلدخ��ال  -1

 م�رئية ح�يث تك�ون ف�ي ش�كل يمك�ن ق�راءته بواس�طة اآلل�ة فق�ط وأن نق�ص التوث�يق المس�تندي يعتبر من المشكالت               وبالتال�ي ال تك�ون    

 ) .30:2007عبيد و السيد، (المصاحبة الستخدام الكومبيوتر 

 ضرورة الوصول إلى البيانات المحفوظة على فإن عدم وجود المخرجات المرئية قد يؤدي إلى:  ال�نقص ف�ي المخ�رجات المرئية        -2

 .ملفات الحاسب اآللي والتي ال يمكن قراءتها إال عن طريق الحاسب اآللي نفسه 

المدخالت
 معالجةال بيانات

المخرجات 
 معلومات 

و التقارير 
الية المقوائمال

الوحدة 
 المحاسبية

 توصيلال

إج]]]]]]]]راءات محك]]]]]]]]ومة
بم]]]]باديء علم]]]]ية تت]]]]بع

 لمعالجة البيانات
 تسجيل -
 تبويب -
 تحليل -
 تقرير -
وي]]]]]تم ذل]]]]]ك -

وس]]ائط ه]]ي
الدفات]]]]]]]]]]]]]]]]ر
 والسجالت

أرق]]]]ام غي]]]]ر مع]]]]دة
لإلس]]]]تخدام ع]]]]بارة
ع]ن عمليات مبادلة  
الت]]]]ي تح]]]]دث ف]]]]ي
ال]]]وحدة ت]]]دخل ال]]]ى
النظام محمولة على
الوس]]]]]]ائط تس]]]]]]مى

المستندات

ب]]]يانات تم]]]ت معالج]]]تها أي
ترتيبها وإعدادها لإلستخدام
بواس]]طة ش]]خص مع]]ين ف]]ي
غرض معين في وقت محدد

نظ]]]ام محم]]]ولةتخ]]]رج م]]]ن  
على وسائط تسمى التقارير

 امستخدمو
 المعلومات

 الحاليونالمستثمرون
المستثمرون المحتملون

 المقروضون
 المحللون الماليون

 اإلدارة
 العاملون والموظفون

القوائم المالية المنشورة
 قائمة الدخل

 قائمة المرآز المالي
قائم]]]]ة التغيي]]]]رات ف]]]]ي

 مرآز الماليال



 
   th , Jan7, Year 45Issue. -  2010شتاء : 45العدد : لسنة السابعةا NL.ULUM.WWW مجلة علوم انسانية

 

 14

 ق�درة الحاس�ب اآلل�ي عل�ى تخ�زين آم��يات هائل�ة م�ن المعل�ومات باس�تخدام وس�ائط التخ��زين والت�ي ال تح�تاج إال إل�ى حي�ز ص��غير               -4

 .  )356 : 2003قاسم ، ( تر في النظام اليدوي بالمقارنة إلى حيز السجالت والدفا

، حيث أن ) 285 :2007القباني، ( نق�ص األخط�اء العش�وائية مقاب�ل زي�ادة األخط�اء النظام�ية وذل�ك لوج�ود التش�غيل االلكتروني                -5

ة التي يتم إدخالها عدم قدرة الحاسوب على تمييز البيانات الخاطئالطب�يعة المتك�ررة لعمل�يات برامج الحاسب اآللي قد تؤدي إلى         

 الحاسب غير قادر فأن، وآذلك )5 : 1996دزيي، (إل�يه بعك�س اإلنس�ان ال�ذي بإمكان�ه التميي�ز بين البيانات الخاطئة والصحيحة             

لتعرف على لعل�ى التفكي�ر وه�ناك العدي�د م�ن األخط�اء الت�ي يمكن حدوثها مالم توجد إجراءات للرقابة على البرامج المستخدمة               

  ). 232 : 2006الصحن و آخرون ، ( تكلفة األخطاء التي حدثت يد منيمكن أن تزالثغرات التي 

 ال�تعامل غي�ر المص�رح ب�ه وهوعل�ى نوع�ين، يع�رف األول باالخت�راق الخارج�ي ح�يث ي�تم الدخ�ول من خارج الوحدة، أما الثاني                  -6

، ويتم التغلب  )244 : 2004 والزعبي، السامرائي(فيع�رف باالخت�راق الداخل�ي وال�ذي يق�وم ب�ه ع�ادة أف�راد م�ن داخ�ل ال�وحدة             

بص��ورة تح��توي عل��ى وس��ائل لل��تحكم ف��ي  "عل��ى ه��ذا ال��تهديد ع��ن ط��ريق تص��ميم ب��رامج إدارة ق��واعد الب��يانات وم��راقبتها داخل��يا 

  .محاوالت االستنتاج 

النظام أو  ناه عطبنظام المعلومات المحاسبي فإذا ماأصيبت البيانات بفايروس مع تؤث�ر عل�ى عمل   والت�ي  وب فيروس�ات الحاس�ب   .7

                        ) . 67 : 2008الجواد و الفتال، (فساده مما يحمل الوحدة تكاليف باهظة 

 عل��ى التفكي�ر أو الحك��م الشخص�ي وه��ناك العدي�د م��ن االخط�اء الت��ي يمك�ن ح��دوثها م�الم ت��وجد اج��راءات        ع�دم ق��درة الحاس�وب   .8

 ) .232:2006، الصحن وآخرون. (للرقابة على البرامج المستخدمة

ع�ن طريق  أستخدام المعلومات في سرقة األموال ، وسحب األرصدة لالشخاص والوحدات دون علمها أو        اح�تمال الس�رقات    .9

  ) .244 : 2004السامرائي والزعبي، .( طلبها ونقلها من حساب آلخر

 فأن تمكن أحد من معرفتها وـي مهم ،  وبالتالي  تعتب�ر ال�تعامالت االلكت�رونية الت�ي ت�تم ب�ين األفراد والوحدة ذات طابع معلومات        -10

: دهم�ش و القش��ي   ( اتت�بعها فس�يتم فق��دان ال�ثقة بال�وحدة الت��ي ي�تعامل معه�ا، م��ن م�نطلق أنه�ا ل��م ت�تمكن م�ن حماي��ة خصوص�يته           

com.arablawinfo.www  .(         المعل�ومات المحاس�بي االلكترون�ي اس�اليب لل�رقابة      وي�وجد ل�دى ال�وحدات ألت�ي تط�بق نظ�ام 

والتي تمثل المعايير التي تدخل تحت نطاق مهام قسم معالجة البيانات، وتعد بمثابة أساليب الرقابة العامة   ":المحاس�بية وهي أوال   

: ، مترجمس وهنكيتوما:(رقاب�ة إداري�ة عل�ى الوظائ�ف ويك�ون لم�واطن الضعف فيها آثارآبيرة على عمليات المعالجة ، وتضم         

والت�ي تع�د ذات أهمية في اإلشراف وتوزيع االختصاصات على العاملين   ال�رقابة التنظيم�ية بمرآ�ز الكومبيوت�ر        ).455: 2000

الفص�ــل ب�يــن الوظائ�ف المتبع في نظم معالجة البيانات يدويَا،    اس�لوب  نظ�رَا لع�دم اس�تطاعة تحق�يق ال�رقابة الداخل�ية م�ن خ�الل           

قاسم، ( م�ن أج�ل الوص�ول ال�ى ع�رض المصمم منها بشكل واضح وصحيح       توث�يق واخت�بار ال�نظم       ).129  :2004 ،الطائ�ي (

 : 2008الدميري وآخرون، (، ويج�ب أن ال يس�مح بإج�راء أي تع�ديل اال بم�وجب مستندات يمكـن التحقـق منـها         )63 : 2006

ويقصد بها رقابة أجهزة الحاسوب وملحقاته ، فقد تسخدم  : رقابة األجهزة .، ويجب توثيق آافة بيانات االختبار المستخدمة   )20

بط��رق غي��ر مص��رح به��ا للحص��ول عل��ى الب��يانات والمعل��ومات الس��رية والهام��ة ، ول��ذلك الب��د م��ن اتخ��اذ اإلج��راءات ا لس��المة    
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تر حيث يعتبر  وتش�مل آ�ل األس�اليب ال�رقابية ذات الصلة بدخول غرفة الكومبيو    :رقاب�ة إمكان�ية التوص�ل إل�ى ال�نظام       . األجه�زة   

لمحافظة وف�ي نف�س ال�وقت العنص�ر أالخطر الذي  يهدد امن الوحدة  لذلك يجب ا     االف�راد العنص�ر األثم�ن ال�ذي تم�تلكه ال�وحدة              

 أس�اليب رقاب�ة اس�تخدام ملف�ات الكومبيوت�ر ورقابة الشبكة       )52 : 2007الحم�يد و ني�نو،   (عل�ى أم�نهم وض�مان الت�زامهم ب�األمن        

آلما قلت التهديدات  الخط ور خط�وط االتص�ال بأق�ل ع�دد ممك�ن م�ن  ال�نقاط ، وآلم�ا ت�م االقت�راب الى            وي�تم ذل�ك م�ن خ�الل م�ر         

بأنه�ا أساليب مختصة يقوم   ) " AICPA( ويع�رفها  :أس�اليب ال�رقابة عل�ى التطب�يقات       : ثان�يَا    ).58 : 2008الج�واد و الف�تال،      (

 درج��ة تأآ��د معقـ��ولة م��ـن س��ـالمــة عمـل��يـات تس��ـجـيل ومعـالج��ة    بأدائه��ا قس��م معالج��ة الب��يانات الكت��رونيا، وته��دف ال��ى توفي��ر   

 ، ويتم تقسيم االساليب الى ثالث مجموعات وآاآلتي)354: 2000: موس�كوف وس�يمكن، مترجم   "(الب�يانـات واعـ�داد التقاريــ�ر     

(  مـ��ا تحـ��دث ف��يـهـا أخـطـ��اء  وتعتب��ر ذات أهم��ية نظ��را النه��ا تم��ثــل المـ��رحـلة الـتـ��ي غـالـ��با :اس��اليب ال��رقابة عل��ى الم��دخالت 

وتهدف الى ضمان تسجيل العمليات جميعها لمرة : ال�رقابة عل�ى البيانات   وتقس�م ال�ى     ) 450 :2000:ت�وماس وهنك�ي، مت�رجم       

الرقابة على صالحية  .  من جديد دي�دها وتص�حيحها ق�بل إدخاله�ا ال�ى النظام     جواح�دة فق�ط، وه�ل ان الم�دخالت المرفوض�ة ت�م ت        

المستندات وموضوعية   التأآد من صحة فيها بجانب ته�دف ال�ى ال�تأآد م�ن ش�مولية الب�يانات وعدم وجود نقص         ت�ي   الالب�يانات و  

التحقق  الى والتي تهدف اساليب رقابة معالجة البيانات    ).136 : 2007نوروعدس، (  من جديد ق�بل نقله�ا ال�ى ب�رامج ال�نظام         

: وتتكون من جزأين، )20 : 1996دزيي، (ا الى وحدة المعالجة المرآزية م�ن ص�حة عمل�ية معالج�ة البيانات بعد أن يتم ادخاله           

أالول يم�ثل الم�راقبة الذات�ية الت�ي ي�تم توفي�رها من خالل تصميم الحاسب ذاته والبرامج التي تنظم عمله لتبقى مستقرة وال يمكن        

ريق التعليمات التي يتضمنها البرنامج عند مجية الت�ي يض�يفها مس�تخدم الحاس�بوب عن ط    االثان�ي بالم�راقبة الب�ر     ويتم�ثل   .ح�ذفها 

 لل�تأآد م�ن ان الب�يانات ق�د ت�م توص�يلها ال��ى       والمص��ممة اس�اليب رقاب�ة المخ�رجات    " وأخي�را  ) 358 : 1998تن�توش،  . ( تنف�يذه 

لية هذا ومع أستخدام معظم المصارف ألجهزة الحاسب اآللي ، فال بد من وضع أنظمة داخ ). 21 : 2005لطفي، .( المستفيدين

فص��ل وظائ��ف ادارة الحاس��وب ع��ن وظائ��ف   : لل��رقابة عل��ى الحاس��ب اآلل��ي ووض��ع   بع��ض االج��راءات العام��ة لل��رقابة م��ثل      

االدارات االخ�رى، ع�دم تخ�ويل ادارة الحاس�وب بالق�يام بأي�ة عمل�ية ت�تعلق بانش�طة المصرف ، وضع نظام مناسب لتقييم العمل             

 الم��وافقة عل��ى تع��ديل ب��رامج الحاس��وب ووض��ع اج��راءات رقاب��ية عل��ى    داخ��ل ادارة الحاس��وب ، وض��ع تعل��يمات تح��دد ش��روط  

 . المدخالت وعلى عمليلت التشغيل 
  :تصميم استمارة االستبيان وتحليل النتائج للمصارف قيد التحليل والدراسة: المحور الثاني 

ون��ي الت��ي تس��عى المص��ارف ال��ى  أله��داف ال��رقابة الداخل��ية ف��ي ظ��ل نظ��ام المعل��ومات المحاس��بي االلكتر وخص��ص :  القس]]م األول
                     :أدناهموضح في هو آما و) X1� X5(خالل المتغيرات تحقيقها و من 

 
 

 متغيرات أهداف الرقابة الداخلية )8(جدول 
 األهداف المتغيرات

X1  ضمان صحة ومصداقية المعلومات المعدة من قبل المصارف. 

X2 ات في المصارف من سوء االستخدام حماية الموجودات والملفات والمعلوم. 
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X3 التشجيع على االلتزام بالسياسات اإلدارية والمحاسبية المرسومة من قبل اإلدارة العليا. 
X4 تنمية الكفاية اإلنتاجية في واجبات ومهام نظام المعلومات المحاسبي في المصرف. 
X5 بالمصرفآشف األخطاء والغش والتالعب في نظام المعلومات المحاسبي . 

ويب�ين الرس�م البيان��ي المتوس�طات الحس��ابية واالنح�رافات المع��يارية عل�ى أس��اس ال�رتب أله��داف ال�رقابة الداخل��ية ، وتظه�ر مقاي��يس          
والتي تشير الى انه آلما زادت قيمة االنحراف المعياري بداللة قيمة المتوسط الحسابي ) N=123(التش�تت المأخ�وذة م�ن حجم عينة       

ت ال�ى اض�عاف ق�درة ه�ذا المتغي�رودوره ف�ي تفس�ير الفرضيات واالختالفات داخل المحور شريطة أن يكون هذا المتغير        له�ا آلم�ا أد   
   .                                                          مستقل عن بقية المتغيرات

0

1

2

3

4

5

x1 x2 x3 x4 x5

 
 4.495 4.642 4.372 4.382 4.593 الوسط الحسابي
 0.986 0.725 0.924 0.844 0.766 انحراف معياري

 :                                 وآاآلتي  )  Bartlett�s( وبقصد التأآد من درجة موثوقية تحليل المتغيرات،تم استخدم اختبار
 نتائج اختبار بارتلت ألهداف الرقابة  الداخلية )9(جدول                                                    

 مالئمة الحتساب بارتلتمقياس ال 0.842
 قيمة مربع آاي التقريبية 224.075

 درجة الحرية 10
 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

، لذا يتم رفض )10(بدرج�ة حرية  ) 18.307 (الجدول�ية  X2،أآب�ر م�ن   ) 224.075 (المحس�وبة  X2ويالح�ظ م�ن الج�دول أع�اله ب�أن ق�يمة      

لمتغي�رات الداخل�ة ف�ي تحل�يل قس�م اه�داف ال�رقابة الداخلية ذات أهمية نسبية مختلفة بعضها عن        فرض�ية الع�دم، وه�ذا يعن�ي ان دور ا         

ال�بعض، أو ه�نالك متغي�رات ذات أهم�ية نس�بية آبي�رة والت�ي تش�كل بال�نهاية الم�رآبات االساس�ية أما المتغيرات ذات االهمية النسبية                   

ساسية هي التي ألن المتغيرات التي تشكل المرآبات اأ ب" التحليل، علماالص�غيرة فأنه�ا ال تش�كل أهم�ية ف�ي تفس�ير القسم وتستبعد من         

وال�ذي يم�ثل م�رحلة اس�تخالص المتغي�رات االساس�ية ف�ي تحل�يل آل         ) 10( وبال�ذهاب ال�ى الج�دول    .)1(له�ا ج�ذور ممي�زة أآب�ر م�ن         

ب م�ن المتغير ذو أآبر قيمة مميزة آما في  مح�ور فس�يتم ال�بدء بأس�تخراج الق�يم النهائ�ية الممي�زة للمتغي�رات وي�تم اس�تخراجها بالت�رتي                

ف�ي الجدول ، ثم يتم تحديد األهمية النسبية لكل متغير بموجب هذه القيم المميزة ولذلك تسمى بنسبة التباين للمتغيرات   ) 2-1(العم�ود   

) 3.061(ول ذات قيمة مميزة وان المتغير ذو أآبر قيمة مميزة يقابل أآبر نسبة التباين، وان المتغير اال) 2-2(المدرج�ة ف�ي العمود      

) 3(أما العمود .ه�ي تم�ثل نس�بة المس�اهمة للعام�ل األول ف�ي تفس�ير ه�ذا المح�ور بش�كل مس�تقل عن باقي المتغيرات               ) 61.225(ف�أن   

 الرئيسة التي فيم�ثل ايج�اد القيم المثلى لكل من القيم المميزة ثم االهمية النسبية واالهمية النسبية التراآمية المثلى، علما بأن المكونات      

 . ظهرت في التحليل بموجب القيم المميزة مكونات مستقلة، مما يعطي التأثير المستقل على التحليل لهذا المتغير
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 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات ألهداف الرقابة الداخلية )10(جدول 
 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 

 
 زةالقيم األولية للقيم الممي ) 2(العمود 

 
3-3 

التدوي���ر المت����راآم  
أو التجميع����������������ي  
للمتغي������رات بع������د 

 .االضافة 

3-2 
التدوي���������������������ر 
للتباي������������������نات 

متغي�������������رات لل
 بشكل أحادي

3-1 
الق��يم النهائ��ية   
للق��يم الممي��زة  
 .لكل متغير

2-3 
نس��������بة التفس��������ير 
المت�������������������راآم أو 
التجميع������������������������ي 
لألخ�������������������تالفات 

 للمتغيرات

2-2 
نس���������بة تفس���������ير 
االخ������������������تالفات 
والتباي�نات االولية   

 لكل متغير

1-2 
الق�������������يم 
الممي�����زة 
لك��������������ل  

 متغير 

ت
را
تغي
الم

 

61.226 61.226 3.061 61.225 61.226 3.061 X1 
له انحدار قوي نحو األسفل وبدرجة ) X1(المتغير بأن فيظهرأم�ا الرس�م البيان�ي للق�يم الممي�زة لمتغي�رات أه�داف ال�رقابة الداخل�ية               

فه��ي غي��ر جوه��رية ألن قيم��تها ت��بدأ بأالقت��راب بعض��ها م��ن ال��بعض والم��يل نح��و     ) X5-X2(المتغي��رات االخ��رى م��ن  م��تفاوتة، أم��ا 
ال�توازي م�ع المح�ور األفق�ي، وب�ناء عل�ى ذل�ك ف�ان اف�راد عي�نة ال�بحث ي�رون ب�أن دور ال�رقابة الداخلية هو ضمان صحة ومصداقية                   

  . المعلومات المعدة من قبل المصرف بالدرجة األولى

              
 :وآما في أدناه  فقد خصص للبحث في متغيرات مكونات نظام الرقابة الداخلية  :القسم الثاني

 
 متغيرات مكونات الرقابة الداخلية )11(جدول 

 مكونات الرقابة الداخلية المتغيرات

X6         ج�بات ودرج�ة المع�رفة والمه�ارة ألداء األعم�ال بكفاءة      توص�يف وظيف�ي يح�دد الص�الحيات و الوا

 وفاعلية واقتصادية التي تتطلبها مختلف الوظائف داخل المصرف 
X7           القوان��ين واألنظم��ة والتعل��يمات والسياس��ات والل��وائح الت��ي تح��ث الموظف��ين عل��ى التمس��ك بالق��يم

 .األخالقية في أدائهم للمهام المكلفين بها
X8 ظف لمسؤول يشرف عليه ويقييم آفاءة أداءه خضوع عمل آل مو. 
X9              عق�وبات مش�ددة ورادع�ة تف�رض م�ن ق�بل اإلدارة المس�ؤولة ع�ن المصرف عند إآتشاف مخالفات

 .تدل على عدم األمانة والنزاهة في أداء المهام

ابة
رق
 ال
يئة
ب
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X10         الم�وازنات التخطيط��ية  توف�ر وس�ائل محاس�بية تت�بعها إدارة المص��رف ل�تقويم األداء الش�امل ، م�ثل

 .والتكاليف المعيارية والمؤشرات المالية وغير المالية 
X11 طة  .رقابة داخلية لحماية الموجودات والملفات والمعلومات واألجهزة داخل المصرف

�������
������
������
ش��
الن
ا

بية
رقا
ال

 

X12  دراسة المخاطر الناتجة عن تطبيق أنظمة المعلومات المحاسبية الجديدة للمصرف. 
X13  المخاطر الناتجة عن تغيير الموظفين في المصرف دراسة. 
X14  دراسة المخاطر التي تهدد أمن المعلومات في نظام المعلومات داخل المصرف. 

طر
خا
الم

ر 
قدي
ت

 

X15           الحص�ول عل�ى معل�ومات داخل�ية وخارج�ية وت��زويد اإلدارة بالتقاري�ر ع�ن م�دى تحق�يقها لأله��داف

 الموضوعة 
X16 ل��ومات لألش��خاص ف��ي ال��وقت المناس��ب لتمكي��نهم م��ن االض��طالع بمس��ؤولياتهم بكف��اءة   توفي��ر المع

ت  .وفاعلية 
وما
�������
������
������
������
������
معل
ال

ت
اال
ص
الت
وا

 

X17               الم�تابعة المس�تمرة والتقي�يم ال�دوري لمخ�تلف مك�ونات ال�رقابة الداخل�ية ، لتحديد ما إذا آانت تعمل

 آما هو مطلوب ، وتحديد مدى الحاجة إلجراء التطوير والتحديث 

عة
تاب
الم

 

 :وضيح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغيرات من خالل اآلتي ويمكن ت

0

1

2

3

4

5

x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 
 4.61 4.61 4.46 4.45 4.34 4.45 4.68 4.61 4.29 4.39 4.24 4.52 وسط ال

 0.63 0.7 01 0.80 0.91 0.7 0.53 0.63 0.67 1.01 0.68 0.79  أنحراف
 

 : ي تم الحصول على النتائج التاليةوبالذهاب الى اختبار بارتلت لفرضية العدم باستخدام مربع آا

 )12(جدول 
 نتائج اختبار بارتلت لمكونات الرقابة الداخلية

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.840
 قيمة مربع آاي التقريبية 561.816

 درجة الحرية 66
 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت
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، وهو أآبر )66(الجدولية بدرجة حرية X2وتقارن بـ) 561.816(بة تساوي لمحسواX2ويالح�ظ من خالل  الجدول أعاله بأن قيمة     

م�ن قيم�تها الجدول�ية بمس�توى دالل�ة يس�اوي ص�فرَا، ل�ذا ي�تم رفض فرضية العدم، ألن هناك اختالف في تأثير المتغيرات الداخلة في               

لمتغيرات المميزة في تفسير القسم بشكل مستقل الق�يم النهائ�ية الممي�زة ونسبة المساهمة ل   ) 13(تحل�يل المتغي�رات ، ويوض�ح الج�دول       

 :عن باقي المتغيرات، وآاآلتي 

 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات لمكونات الرقابة الداخلية )13( جدول 
 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 

 
 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 

3-3 
التدوي��ر المت��راآم أو 
التجميع����������������������������ي 
للمتغي��������رات بع��������د 
االض��افة واح��دة تل��و  

 األخرى

3-2 
التدوي���������������������ر 
للتباي�نات بشكل   

 أحادي

3-1 
الق��يم النهائ��ية   
الممي���زة لك���ل 

 متغير

2-3 
نس��������بة التفس��������ير 
المت���������������������������راآم 
لألخ�������������������تالفات 

 للمتغيرات

2-2 
نس�����بة تفس�����ير  
االخ�����������تالفات 
االول������ية لك������ل 

 متغير

1-2 
ق����������������يم ال

الممي��������زة 
لك�����������������ل 

 متغير 

ت
را
تغي
الم

 

40.867 40.867 4.904 40.867 40.867 4.904 X6 
51.954 11.087 1.330 51.954 11.087 1.330 X7 
61.181 9.227 1.107 61.181 9.227 1.107 X8 

ي��بلغ تش��كل نس�بَا مخ��تلفة م�ن التباي��نات   و ن��تائج التحل�يل العامل��ي ب�أن ه��نالك ث��الث ق�يم ممي��زة أآب�ر م��ن ال�واحد الص��حيح،       تب�ين       و

توص��يف وظيف��ي يح��دد الص��الحيات والواج��بات ودرج��ة   " المتغي��ر األول��ى  ان م��ن الت��باين الكل��ي ، ح��يث  %) 61.181 (امجم��وعه

ضمن بيئة " المع�رفة والمه�ارة المطل�وبة ألداء األعم�ال بكف�اءة وفاعل�ية واقتص�ادية الت�ي تتطل�بها مخ�تلف الوظائ�ف داخ�ل المصرف                 

القوان��ين واألنظم��ة والتعل��يمات والسياس��ات   " لمتغي��ر الثان��ي ض��من بي��ئة ال��رقابة   م��ن الت��باين الكل��ي، وا %) 40.867(ال��رقابة يفس��ر 

يحتل المرتبة الثانية من القيم المميزة " والل�وائح الت�ي تح�ث الموظف�ين عل�ى التمس�ك بالق�يم األخالق�ية ف�ي أدائه�م للمه�ام المكلف�ين به�ا                  

"  آ�ل موظ�ف لمس�ئوول يش�رف عل�يه ويقييم آفاءة أداءه      خض�وع عم�ل  "، أم�ا المتغي�ر ال�ثالث واألخي�ر     %) 11.087(ويفس�ر نس�بة     

 : وآما موضح بالرسم البياني التالي ،من التباين الكلي %) 9.227(يفسر نسبة 

 
 
     X6     X7     X8    X9    X10    X11     X12        X13      X14      X15     X16      X17 
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) X17-X9(له�ا أنح�دار ق�وي وب�درجات م�تفاوتة، أم�ا المتغي�رات م�ن         ) X8-X7-X6(ان المتغي�رات  ب� ويتض�ح م�ن الرس�م البيان�ي         
، ألن الق�يم ت�بدأ بأقت�رابها والم�يل نح�و ال�توازي مع المحور األفقي، وحسب رأي أفراد       أنف�راد عل�ى  "  وآ�ال  "جوه�ريا "فل�يس له�ا دورا    

تم فقد ، أما المتغيرات االخرى %)61,181( ال�ثالثة الس�ابق ذآ�رها قد أخذت نسبة    بالمتغي�رات العي�نة ف�أن األم�ور ال�رقابية الم�تعلقة           
                       .اهمالها 

 ،ويمكن بيان متغيراتها من خالل الجدول االتي خصائص نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني  : ثالثالالقسم 

 متغيرات خصائص نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني )14(جدول 
 الخصائص المتغير
X18         ت الالزمة التخاذ الس�رعة الفائق�ة ف�ي أداء العمل�يات الحس�ابية المخ�تلفة و م�ن ثم  تزويد أصحاب المصلحة بالمعلوما

 .القرارات بالسرعة المطلوبة 
X19          إج�راء العدي�د م�ن االختبارات الرقابية المبرمجة مسبقَا للتأآد من تحقق الشروط التي يتطلبها النظام مثل فحص الحد

 .األعلى لالئتمان ، ووظائف أخرى يمكن برمجتها بحسب حاجة المستخدمين 
X20 ة عالية من الكفاءة أداء العمليات المحاسبية بدرج . 
X21              تص�نيف المعل�ومات المخ�زونة م�ن داخ�ل نظ�ام المعل�ومات المحاس�بي حسب وجهات نظر متعددة من أجل أن تكون

 .هذه المعلومات صالحة في عملية اتخاذ القرارات 
X22                 مق�بولة عم�ومَا ويمنع   ض�مان التس�جيل والتخ�زينَ  للب�يانات المحاس�بية بم�ا ي�تفق م�ع الم�بادىء والق�واعد المحاس�بية ال

 .حاالت الغش والتالعب والخطأ المقصود وغير المقصود 

X23          إعط�اء الن�تائج بص�حة عال�ية ج�دَا ، فض�َال على أنه يعطي نتائج خالية من أي نسبة خطأ إال ما قد يرتكبه الملقن أثناء

 .عملية إدخال البيانات من األخطاء 

  :عن طريق الرسم التالي  أعالهف المعياري للمتغيرات ويمكن توضيح الوسط الحسابي واالنحرا
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X18 X19 X20 X21 X22 X23

 
 4.315 4.495 4.353 4.520 4.520 4.520 وسط حسابي

 0.968 0.862 0.830 0.682 0.705 0.793 انحراف معياري

 : آالتالي ي لمحور خصائص نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني فهBartlettأما بالنسبة لنتائج اختبار 
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 نتائج اختبار بارتلت لخصائص نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني )15(جدول 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.32

 قيمة مربع آاي التقريبية 291.515

 درجة الحرية 15

 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

، وهي )df=15 (            لية بدرجة حرية   الجدوX2، وتقارن بـ291.515المحسوبة هو X2عاله بأن قيمة ا  الج�دول    يتب�ين م�ن    

 لذا فان نتيجة االختبار هي رفض فرضية العدم لوجود اختالف في تأثير المتغيرات الداخلة في   )24.996(أآب�ر من قيمتها الجدولية      

ف��ي تفس�ير المح�ور بش��كل   التحل�يل ، ويوض�ح الج�دول التال��ي الق�يم النهائ�ية الممي��زة للمتغي�رات ونس�بة المس��اهمة للمتغي�رات الممي�زة          

 :مستقل عن باقي المتغيرات و آاآلتي

 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات لخصائص نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني )16(جدول 
 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 

 
 القيم األولية للقيم المميزة) 2(العمود 

 
3-3 

التدوي��ر التجميع��ي  
للمتغي������رات بع������د 

 .االضافة 

3-2 
التدوي���������������������ر 
للتباي�نات بشكل   

 أحادي

3-1 
الق��������������������يم 
النهائ�������������ية 
المميزة لكل  

 متغير

2-3 
نس������بة التفس������ير 
المت���������������راآم أو 
التجميع��������������������ي 
لألخ���������������تالفات 

 للمتغيرات

2-2 
نس���بة تفس���ير  
االخ�������تالفات 
االول���ية لك���ل   

 متغير

1-2 
الق����������������يم 
الممي��������زة 
لك�����������������ل 

 متغير 
ت
را
تغي
الم

 
 

57.041 57.041 3.432 57.041 57.041 3.422 X18 

، % )57.041( هو المتغير المستقل الذي يفسر خاصية النظام بأهمية نسبية متراآمة      ) X18(ويالح�ظ م�ن الج�دول أع�اله  ب�أن        

 . ل فتهمل من أنها ليست بذات داللة في تفسيرالتباينات) X23-X19(أما ماتبقى من المتغيرات 

 .له انحدار قوي نحو األسفل ) X18(يالحظ أن المتغير ي للقيم المميزة   ومن خالل الرسم البياني التال

 
 نح�و ال�توازي م�ع المح�ور األفقي مع عدم أخذ     وتم�يل فه�ي غي�ر جوه�رية، ألن ق�يمها تقت�رب        ) X23-X19( المتغي�رات م�ن       باق�ي  أم�ا 

دل عل�ى ان اس�تخدام ال�نظام يلع�ب دورَا في     االهم�ية النس�بية للخص�ائص االخ�رى ل�نظام المعل�ومات المحاس�بي االلكترون�ي ، وه�ذا ي�              
نج��اح المص��رف، آم��ا يت��يح آفاق��ا واس��عة لل��رقابة عل��ى العمل��يات وتحس��ين أداء الخ��دمات المص��رفية ه��ذا باالض��افة ال��ى الكمال��ية ف��ي     

X18                  X19                X20                     X21                    X22                  X23 
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 التشغيل التش�غيل، وامكان�ية تخ�زين آم�يات آبيرة من البيانات وسرعة تحليل وتلخيص وعرض المعلومات، وتحقيق فعالية أآبر في        
 . واالرتفاع  بمستويات الكفاءة

 لغرض هاتس�مية متغيرات ت�م   وق�د خص�ائص المعل�ومات المحاس�بية ف�ي ظ�ل نظ�ام المعل�ومات المحاس�بي االلكترون�ي            :القس]م ال]رابع     
 :التحليل باآلتي  

                       كترونيمتغيرات  خصائص المعلومات المستخرجة في ظل نظام المعلومات المحاسبي االل )17( جدول          
 خصائص المعلومات المتغيرات

X24 المالئمة ، أي توفير المعلومات المحاسبية عند الطلب وحسب المواصفات المطلوبة آماَ ونوعا. 

X25  الموثوقية ، وإمكانية الثقة بها أو اإلعتماد عليها. 

X26  قابلية المعلومات للمقارنة. 

X27  وأساليب القياس والعرض واإلفصاح الثبات في تطبيق طرق. 

X28  قابلية المعلومات للفهم واالستيعاب. 

X29  الموضوعية وخلوها من التحريف والتشويه. 

X30  الوقتية ، وبإمكان المصرف الحصول عليها عند الحاجة التخاذ القرارات. 

X31  الصحة و خلوها من األخطاء والتحيز. 

X32  الوضوح وعدم الغموض لكي يتمكن المستفيد من الوصول الى قراراته الصائبة. 

X33  االآتمال ضمن حدود األهمية النسبية والتكلفة. 

 :التالي آ  و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات خصائص المعلومات المحاسبيةن بيانويمك
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X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33

 
 4.52 4.45 4.30 4.19 4.22 4.13 4.43 4.52 4.49 4.64 وسط حسابي

 0.66 0.81 1.02 0.96 0.96 0.77 0.80 0.68 0.68 0.60 انحراف معياري
 : تم الحصول على النتائج التالية SPSS اختبار بارتلت لفرضية العدم باستخدام برنامج وعند عمل

 علومات المحاسبي االلكترونينتائج اختبار بارتلت لخصائص المعلومات المحاسبية في ظل نظام الم )18(جدول 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 847

 احتساب بارتلت قيمة مربع آاي التقريبية 516,935
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 درجة الحرية 15

 معيار الخطأ 0.000

 

X2  قيمة وبمقارنتها مع) 516.935( هو المحسوبة  X2 بأن قيمة السابق  الجدولويظهر 
، )df = 15(         بدرجة حرية  الجدولية 

X2 ( )55,758(وهي أآبر من 
وجود اختالف في تأثير المتغيرات الداخلة في تحليل      للذلك يتم رفض فرضية العدم  ) الجدولية

المتغيرات ، لذا سوف يتم تقليص المتغيرات الى عدد أقل من المتغيرات ، ومن ثم يتم بناء نموذج االنحدار واستبعاد المتغيرات 
 القيمة النهائية المميزة ونسبة المساهمة للمتغيرات في   التاليويوضح الجدول.والتي تؤدي الى تشوية النتائج ذات االرتباطات القوية 

ين التحليل العاملي لمصفوفة االرتباطات الخاصة بمتغيرات هذا القسم أن           يب تفسير العنصربشكل مستقل عن باقي المتغيرات، حيث    
 : ادناهخصائص المعلومات المحاسبية المستخرجة من النظام آما في  يمثالنهناك عاملين رئيسيين وبشكل تسلسلي  

 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات لخصائص نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني  )19(جدول 

    

 

 

 

 
 

 

ن رئيسيين في هذا وم�ن ن�تائج التحل�يل العامل�ي يظهر بأن هنالك عاملين مميزين أآبر من الواحد الصحيح، أي أن هناك عاملي                 

 من التباين الكلي، وهذه تشكل أهمية نسبية في تحقيق أهداف المصارف من خالل تطبيق نظام  )%59.239(التحل�يل، وتش�كل نسبة      

المعل�ومات المحاس�بي االلكترون�ي، حيث تفسر خاصية مالئمة المعلومات المحاسبية المستخرجة في ظل نظام المعلومات المحاسبي        

محاسبية المستخرجة في ظل هذا النظام المعلومات ال االع�تماد على   ية وخاص�ية الموثوق�ية وإمكان�      )%46.3395(ة  االلكترون�ي نس�ب   

 م�ن الت�باين الكل�ي ويتض�ح م�ن الرس�م البيان�ي الق�يم الممي�زة لخص�ائص المعل�ومات المحاسبية في ظل نظام               )%12.84(تفس�ر نس�بة     

والقيم المميزة للعوامل على المحور ) X33-X24(عام�ل ف�ي المح�ور االفقي     نق�اط آ�ل   وآ�ذلك   المعل�ومات المحاس�بي االلكترون�ي،       

تبدأ هذه ) X33-X26(لهم�ا انح�دار قوي نحو االسفل وبدرجات متفاوتة، أما المتغيرات    )X25 ،X24 (العم�ودي، وان المتغي�رات  

) الفردية ( رية االهمية النسبية األحادية هالق�يم باالقت�راب ع�ن بعض والميل نحو التوازي مع المحور االفقي، مما يدل على عدم جو       

  .  على أنفراد" آاللهذه المتغيرات 

 
 

 القيم األولية للقيم المميزة) 2(العمود  تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 
3-3 

اآم التدوي���ر المت����ر 
أو التجميع����������������ي  
للمتغي������رات بع������د 

 تل��و اض�افة ال��واحد 
 األخر

3-2 
التدوي���������������������ر 
للتباي������������������نات 
للمتغي�������������رات 
 بشكل أحادي

3-1 
الق�������������������يم 
النهائ������������ية 
للق�������������������يم 
الممي�����������زة 
 لكل متغير

2-3 
نس����������بة التفس����������ير  
المت�����������������������راآم أو 
التجميع����������������������������ي 
لألخ����������������تالفات أو 
 التباينات للمتغيرات

2-2 
نس������بة تفس������ير  
االخ������������تالفات  
والتباي���������������نات 
االول������ية لك������ل  

 متغير

1-2 
الق�يم المميزة   

 لكل متغير 

ت
را
تغي
الم

 
 

46.395 46.395 4.640 46.395 46.395 4.640 X24 
59.239 12.843 1.284 59.239 12.843 1.284 X25 

X24        X25         X26         X27        X28           X29          X30           X31          X32         X33  
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 :و تتضمن المتغيرات التالية أساليب الرقابة العامة في نظام المعلومات المحاسبي األلكتروني :القسم الخامس
 رونيمتغيرات أساليب الرقابة العامة في ظل نظام المعلومات المحاسبي االلكت )20(جدول

 األساليب الرقابية المتغيرات
X34 تخصيص إدارة مستقلة لمعالجة البيانات إليكترونيَا في الهيكل التنظيمي للمصرف . 
X35     تحدي�د واج��بات ه��ذه االدارة م��ن ح��يث مس��ؤوليتها ع�ن حماي��ة الب��يانات و تش��غيل الكومبيوت��ر والعمل��يات

 .توصيل المعلوماتالمساعدة وإعداد البرامج و
X36  الملفات تعديلالتصريح بتنفيذ العمليات المالية أو والفصل بين وظائف مشغل األجهزة  
X37  بة    . فحص طرق تخصيص المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في مرآز الكومبيوتر

رقا
������
ل�����
ب ا
الي
������
س�����
أ

مية
ظي
لتن
ا

 

X38 العمل الرسمي ضمان إجراءات عدم الدخول الى قسم الحاسوب غير أوقات . 
X39  توفير إحتياطات لمواجهة أخطار الحوادث مثل الحريق وانقطاع التيار الكهربائي 
X40  ب  .توفير إجراءات معينة لدخول وخروج األجهزة من والى المصرف

الي
�������
س��
أ

�ة 
������
������
قاب
ر

زة
جه
اال

X41 اآتشاف نقاط الضعفضمان إجراءات رقابية لتأمين الشبكة الداخلية ومتابعة البيانات و. 
X42 توفير إجراءات وتعليمات إدارية يتم بموجبها ابعاد الموظفين غير المخولين عن النظام  . 
X43 ب    بالنظامالتصالاالمسموح لهم  ان األشخاص المعنيين هملتأآد من استخدام آلمات السر ل

الي
�������
س��
أ

�ة 
������
������
قاب
ر

��ل
ص����
تو
ال

X44 نسخ االصلية للملفات والبرامج في أماآن أمينة في المصرفاالحتفاظ بال. 
X45  الحصول على الموافقات الرسمية على آل خطوة من خطوات تصميم وتطوير النظام. 
X46 ب  .مراعاة اختبار النظام في ظل ظروف عمل واقعية وباستخدام بيانات حقيقية

الي
������
������
س�
أ

ق  
وثي
ة ت
قاب
ر

���ر
������
وي��
تط
و

 : تم الحصول على النتائج التاليةSPSSخدام برنامج وبالذهاب الى اختبار بارتلت لفرضية العدم باست

 نتائج اختبار بارتلت ألساليب الرقابة العامة )21(جدول 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.791

 قيمة مربع آاي التقريبية 101.2

 درجة الحرية 78

 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

  X2أن قيمةب يتبين  )d.f=78(ودرجة الحرية%) 0.05( وبمستوى معنوية الجدولية X2قيمة  مع )  101.2   (    المحس�وبة  X2وعند مقارنة 
 الى رفض الفرضية القائلة بعدم وجود اختالف في تأثير متغيرات ما يدعوالجدول�ية ، وه�ذا   )  90.531( المحس�وبة أآب�ر م�ن ق�يمة       

 .متغيرات أساليب الرقابة العامة في التحليل بشكل مستقل عن باقي ال

0
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انح����رافمعيا
 ري

0.793 0.79
0 

0.28
7 

0.76
1 

0.8
05 

0.7
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0.6
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0.6
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0.8
03 

0.74
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0.5
90 

0.7
54 

0.7
05 

  :ها في التفسيربشكل مستقل عن باقي المتغيراتويوضح الجدول التالي القيم المميزة للمتغيرات ونسبة المساهمةل
 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات ألساليب الرقابة العامة )22(جدول 

 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 
 

 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 

3-3 
التدوي�ر المت�راآم   

 بعد االضافة 

3-2 
التدوي�������������������ر 
للتباي����������������نات 

 "أحاديا

3-1 
الق��يم النهائ��ية   

 المميزة 

2-3 
نس������بة التفس������ير 
المت����������������������راآم  

 للمتغيرات

2-2 
نس����بة تفس����ير 

 ختالفات اال
 االولية 

1-2 
الق��يم لك��ل  

ت متغير 
را
تغي
الم

 
 

46.597 46.597 6.058 46.597 46.597 6.058 X34 
59.607 13.011 1.691 59.607 13.011 1.691 X35 
70.202 10.595 1.377 70.202 10.595 1.377 X36 

 ألساليب الرقابة العامة التي تفسر بأهمية نسبية متراآمة المستقلةهي المتغيرات ) X36-X35-X34 (بأن ) 22(ويستنتنج من الجدول 

ير فتهمل ألنها ليست بذات أهمية نسبية في تفس) X46-X37(م�ن الت�باين الكل�ي ، أم�ا ماتبق�ي م�ن المتغيرات من        %) 70,202(نس�بة   

(له�ا انح�دار ق�وي نح�و األس�فل وبدرجات متفاوتة، أما المتغيرات      ) X36-X35-X34 (ب�أن ويالح�ظ م�ن الرس�م     .التباي�نات ل�ذلك القس�م     

X46-X37 (       وغي�ر جوه�ري  ألنه�ا ب�دأت تقترب بعضها من البعض ، وحسب رأي المبحوثين عن اساليب       "فق�د آ�ان دوره�ا مع�دوما

 . خصيص إدارة مستقلة لمعالجة البيانات إلكترونيَا في الهيكل التنظيمي للمصارفالرقابة العامة فأن دورها يتمثل في ت

 
  :على أنفراد فقد ظهرت نتائجها على النحو اآلتي " آالأما بالنسبة لعناصر أساليب الرقابة العامة 

ه القيم النهائية لكل متغيرفي ، ويوضح الجدول أدنا) X37-X34(  خم�س متغيرات من  وت�تكون م�ن  :  أس�اليب ال�رقابة التنظيم�ية       -1

( وبمستوى معنوية الجدول�ية  X2مع قيمة ) 194.989 (المحس�وبة  X2تفس�ير المح�ور بش�كل مس�تقل ع�ن باق�ي المتغي�رات، وع�ند مقارن�ة            

الجدولية، وهذا يدعو الى رفض الفرضية ) 12.592( المحس�وبة أآب�ر م�ن     X2أن ق�يمة ب�  يظه�ر  )d.f=6(ودرج�ة الح�رية  %) 0.05

 . بعدم وجود اختالف في تأثير متغيرات أساليب الرقابة التنظيمية داخل مرآز الحاسوب في المصارف القائلة 

  

 

X34    X35    X36    X37    X38   X39    X40    X41    X42    X43    X44    X45   X46 
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 نتائج اختبار بارتلت ألساليب الرقابة التنظيمية )23(                                                       جدول 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.766

 قيمة مربع آاي التقريبية 194.989

 درجة الحرية 6

 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

ه��و المتغي��ر المس��تقل ال��ذي يفس��ر عام��ل اس��اليب ال��رقابة التنظيم��ية ف��ي مرآ��ز الكومبيوت��ر داخ��ل       ) X34 (أن) 24(ويوض��ح ج��دول 

 . المتغيرات فتهمل باقي، أما % )66.106( المصارف بأهمية نسبية متراآمة 

 نتائج التحليل العاملي للقيم المميزة على أساس تفسير التباينات ألساليب الرقابة التنظيمية )24(ول دج
 .ة التنظيمية ومن خالل الرسم البياني التالي للقيم المميزة يمكن تعبير المتغيرات المتعلقة بمتغيرات أساليب الرقاب

            
 

ل�ه انح�دار ق�وي نح�و األس�فل ، أما المتغيرات األخرى فهي غير جوهرية ، ألن قيمها تبدأ باقتراب بعضها      ) X34(وب�ذلك يالح�ظ أن    

تخص��يص ادارة مس��تقلة لمعالج��ة الب��يانات الكت��رونيَا ف��ي اله��يكل   م��ن ال��بعض والم��يل نح��و ال��توازي م��ع المح��ور األفق��ي،  ح��يث ان  

 . يأتي بالدرجة االولى من األهميةتنظيمي للمصارفال

  :ختباراأل نتائج  التالي ويوضح الجدول) X40-X38(  ثالثة متغيرات وتتضمن :  أساليب رقابة االجهزة -2
 
 

 المثلى تدوير قيم التباينات) 3(العمود 
 

 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 

3-3 
التدوي��ر التجميع��ي  

 للمتغيرات

3-2 
تدوي��������������������ر 

تباي��������������نات ال
 "أحاديا

3-1 
الق����������������يم 
النهائ���������ية 

 المميزة 

2-3 
تفس��������ير نس��������بة ال

المتراآم التباينات 

2-2 
نس�����بة تفس�����ير  
االخ�����������تالفات 

 لكل متغير

1-2 
الق�������������������يم 
الممي�����������زة 
  للمتغير

ت
را
تغي
الم

 
ال 

66.106 66.106 2.644 66.106 66.106 2.644 X34 

X34                              X35                                       X36                            X37 
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 نتائج اختبار بارتلت ألساليب رقابة األجهزة )25(جدول 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.706

  مربع آاي التقريبيةقيمة 104.291

 درجة الحرية 3

 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

 المحسوبة  X2يلحظ أن قيمة) d.f=3(ودرجة حرية%) 0.05( وبمستوى معنوية الجدولية X2مع ) 104.291 (المحسوبة X2مقارنة بو 

اختالف في تأثير متغيرات أساليب رقابة ق�يمة الجدول�ية ، وه�ذا يدع�ونا ال�ى رف�ض الفرض�ية القائلة بعدم وجود          ) 7.815(أآب�ر م�ن     

 .األجهزة في تحليل المحور بشكل مستقل عن باقي المتغيرات 

 )26(جدول 
 نتائج التحليل العاملي للقيم المميزة على أساس تفسير التباينات ألساليب رقابة االجهزة

وآم���ا 

ي����الح

 ظ

(ب��أن 

X38 (

ه�������و  

، أما ماتبقى من المتغيرات %) 70.222(المتغي�ر المس�تقل ال�ذي يفس�ر عام�ل اس�اليب رقاب�ة األجه�زة بأهم�ية نس�بية مت�راآمة بنسبة             

 .ل ألنها ليست بذات داللة في تفسير التباينات واالختالفات فتهم

 .ومن خالل الرسم البياني التالي للقيم المميزة يمكن تعبير المتغيرات المتعلقة بمتغيرات أساليب رقابة األجهزة 

 

  قيم التباينات المثلىتدوير) 3(العمود 
 

 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 
 

3-3 
التدوي�ر المتراآم   
أو التجميع������������ي 
للمتغي���رات بع����د  

 االضافة 

3-2 
التدوي�ر للتباينات   

بشكل للمتغيرات  
 أحادي

3-1 
الق��يم النهائ��ية   
للق��يم الممي��زة  
 لكل متغير

2-3 
نسبة التفسير المتراآم   
أو التجميع�������������������������ي 
لألخ��������������������تالفات أو 
 التباينات للمتغيرات

2-2 
نس���������بة تفس���������ير 
االخ������������������تالفات 
والتباي�نات االولية   

 لكل متغير

1-2 
الق�����������������يم  
الممي���������زة  
لكل متغير 

ت
را
تغي
الم

 
 

70.222 70.222 2.107 70.222 70.222 2.107 X38 
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 . وهريةله انحدار قوي وبدرجة متفاوتة، أما المتغيرات األخرى فهي غير ج) X38(أن المتغير ب يتبين وبذلك 

ن��تائج اخت��بار بارتل��ت ) 27(ويوض��ح الج��دول ) X43-X41( وتم��ثلها ثالث��ة متغي��رات م��ن :  أس��اليب رقاب��ة التوص��ل ال��ى ال��نظام  -3

 نتائج اختبار بارتلت ألساليب رقابة التوصل الى النظام )27(جدول :                         وآاآلتي 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.966

 قيمة مربع آاي التقريبية 109.596

 درجة الحرية 3

 معيار الخطأ 0.000

  بارتلتاحتساب

يتضح بأن قيمة) d.f=3(وبدرجة حرية%) 0.05(  وبمستوى معنوية الجدولية X2مع قيمة ) 109.596 (المحس�وبة  X2 و بمقارنة قيمة 

X2   الفرضية القائلة بعدم وجود اختالف في تأثير متغيرات قيمة الجدولية ، وهذا ما يدعو الى رفض) 7.815( المحس�وبة أآبر من 

 أساليب رقابة التوصل في تحليل المحور بشكل مستقل 
 : بشكل مستقل التفسيرويوضح الجدول التالي القيم النهائية المميزة للمتغيرات ونسبة المساهمة في 

 )28(جدول 
 اينات ألساليب رقابة التوصل الى النظامنتائج التحليل العاملي للقيم المميزة على أساس تفسير التب

يب�����������������ين  و

الج������������دول  

(أع�اله بأن    

X41 ( ه�������و

المتغي�������������ر 

المس�����������تقل 

، أما ماتبقى من المتغيرات فتهمل ألنها ليست بذات %)70.649(همية نسبية  ال�ذي يفس�ر عام�ل اس�اليب رقابةالتوصل الى النظام بأ        

 للقيم المميزة يمكن بيان المتغيرات المتعلقة بمتغيرات أساليب رقابة التوصل الى الرسم البياني ومن خالل . دور ف�ي تفسير التباينات   

 . النظام

 األسفل وبدرجة متفاوتة ، أما المتغيرات األخرى فهي غير جوهرية، ألن له انحدار قوي نحو) X41(ومم�ا تق�دم يالحظ بأن المتغير      
الم�يل نح�و ال�توازي م�ع المح�ور األفق�ي، م�ع ع�دم أخ�ذ االهم�ية النسبية للعوامل االخرى، حيث ان استخدام آلمات السر            بق�يمها ت�بدأ     

 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 
 

 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 
 

3-3 
التدوي���ر المت����را
للمتغي������رات بع���

 االضافة 

3-2 
التدوي�����������������ر 
للتباي��������������نات 
 بشكل أحادي

3-1 
ق����يم النهائ�����ية  ال

للق����يم الممي����زة  
 لكل متغير

2-3 
نس����������بة التفس����������ير  
المت����راآم التباي����نات  

 للمتغيرات

2-2 
نس����بة تفس����ير   
والتباي������������نات 
االول�����ية لك�����ل 

 متغير

1-2 
الق�����������������يم  
الممي���������زة  
لكل متغير 

 
ت
را
تغي
الم

 

70.649 70.649 2.119 70.649 70.649 2.119 X41 

X41                                   X42                                        X43 
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محاس��بي االلكترون�ي يأت�ي بالدرج�ة االول�ى م��ن     لتأآ�يد ان االش�خاص المعين�ين ه�م فق�ط المس��موح له�م باالتص�ال ب�نظام المعل�ومات ال         
 .األهمية

 : ونتائجها آاآلتي)  X46-X44(ثالثة متغيرات ب وتتمثل : أساليب رقابة توثيق وتطوير النظام  -5

 نتائج اختبار بارتلت ألساليب رقابة توثيق وتطوير النظام )29جدول                                                   (     

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.727

 قيمة مربع آاي التقريبية 176.028

 درجة الحرية 3

 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

أن ب ويالحظ) d.f=3(وبدرج�ة حرية   %) 0.05( وبمس�توى مع�نوية   الجدول�ية  X2م�ع ق�يمة   ) 176.028 (المحس�وبة  X2وبمقارن�ة  ق�يمة   

يدع�و ال�ى رف�ض الفرض�ية القائل�ة بع�دم وج�ود اخ�تالف ف�ي تأثير          م�ا  ق�يمة الجدول�ية، وه�ذا    ) 7.815 ( المحس�وبة أآب�ر م�ن      X2ق�يمة   

الق��يم النهائ��ية الممي��زة  ) 30(ويوض��ح الج��دول  .متغي��رات أس��اليب رقاب��ة توث��يق وتطوي��ر ال��نظام ف��ي تحل��يل المح��ور بش��كل مس��تقل      

 للمتغيرات ونسبة مساهمتها في تفسير القسم وبالشكل اآلتي 
 نتائج التحليل العاملي للقيم المميزة على أساس تفسير التباينات ألساليب رقابة توثيق وتطوير النظام )30 (جدول

( ل اس�اليب رقاب��ة توث��يق وتطوي��ر ال��نظام بأهم��ية نس��بية مت��راآمة بنس��بة   ه��و المتغي��ر المس��تقل ال��ذي يفس��ر عام�� ) X44(ب��أن ويتض�ح  
وم�ن خ�الل الشكل التالي للقيم المميزة يمكن   .، أم�ا ماتبق�ى م�ن المتغي�رات ف�تهمل ألنه�ا ليس�ت ب�ذات دالل�ة ودور يذآ�ر                 % )78.819

 تعبير المتغيرات المتعلقة بعنصر أساليب رقابة توثيق وتطوير النظام 

 
 .له انحدار قوي نحو األسفل ، أما المتغيرات األخرى فهي غير جوهرية) X44(ظ أن المتغير وبذلك يالح

 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 
 

 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 

3-3 
التدوي��ر التجميع��ي  

 للمتغيرات 

3-2 
التدوي���������������������ر 
للمتغي�������������رات 
 بشكل أحادي

3-1 
الق��يم النهائ��ية   
الممي���زة لك���ل 

 متغير

2-3 
نس������بة التفس������ير 
التجميع��������������������ي 
لألخ���������������تالفات 

 للمتغيرات

2-2 
نس������بة تفس�������ير  
االخ��������������تالفات 

ية لك�������ل االول�������
 متغير

1-2 
الق�����������������يم  
الممي���������زة  
لكل متغير 

ت
را
تغي
الم

 
 

78.819 78.819 2.365 78.819 78.819 2.365 X44 

X44                                        X45                                            X46
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ت�م تحدي�د متغي��رات ه�ذا القس��م    :  أس��اليب ال�رقابة عل�ى التطب��يقات ف�ي ظ�ل نظ��ام المعل�ومات المحاس�بي االلكترون��ي       : القس�م الس�ادس   

 :آاآلتي ) X57-X 47(لغرض التحليل من 

 يب الرقابة على التطبيقات في ظل نظام المعلومات المحاسبي االلكترونيمتغيرات أسال )31(جدول 
بارتل�������ت لفرض�������ية  وت���م اع���داد اخت���بار     

 :اآلتي العدم آما في الجدول    
اختبار بارتلت نتائج  )32(جدول 

 التطبيقاتألساليب الرقابة على 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.781
 قيمة مربع آاي التقريبية 983.451

 درجة الحرية 55
 معيار الخطأ 0.000

 تاحتساب بارتل

) 0.05% =&( ويتضح من خالل النتائج الواردة بالجدول ، بوجود تأثير موجب وقوي وذات داللة احصائية عند مستوى المعنوية   
وهي أصغر من ) 67.505(التي هي ) 55(وبدرجة الحرية %) 1(الجدولية عند مستوى المعنوية ) X2(وان ما يدعم ذلك قيمة 

المحسوبة، وهذا يؤآد رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة،ويمكن تفسير هذه العالقة بأن هناك اختالف جوهري في تأثير          
ويمكن بيان المتوسطات   .التطبيقات في تحقيق أهداف الرقابة الداخلية للمصرف         آل متغير من متغيرات عناصر الرقابةعلى    

 :ألنحرافات المعيارية للمتغيرات المقاسة وآاالتي   وا

 
 األساليب الرقابية

ال�تحقق م�ن أس�اليب ال�رقابة عل�ى الم�دخالت م�ن إج�راءات تكف�ل تسجيل
 .حدوثها 

م��دخالت وم��ن ث��م إع��ادة اتص��حيح األخط��اء الت��ي ي��تم إآتش��افها ف��ي ال    
 .المصححة 

االح��تفاظ بالمس��تندات االص��لية أو ص��ورها للم��دخالت وذل��ك م��ن أج��ل
ى   بين المخرجات وتلك المستندات

�������
عل�

بة 
رقا
�������
 ال�
ب
الي
�������
س�
أ

ظام
 الن
ت
خال
مد

 

ض�مان إج�راءات رقاب�ية آاف�ية ضمن برامج الحاسوب للتأآد من معالج
 .التي تم إدخالها 

 .وضع إجراءات رقابة تمنع حذف عمليات سبق تسجيلها 

التأآد من عدم وجود أي فقدان أو تعديل أو تكرار غير صحيح للمعامال
ى  
عل��

بة 
رقا
 ال��
ب
الي
س��
أ

ت
انا
لبي
ة ا
لج
معا

 

فح��ص تقاري��ر ومس��تندات مخ��رجات مرآ��ز الكومبيوت��ر ق��بل ت��وزيعها
 مختصة للتأآد من معقولية المعلومات التي تحتويها ال

ض��مان ص��حة ومص��داقية المعل��ومات المقدم��ة م��ن ق��بل نظ��ام المعل��وم
 .االلكتروني

 .ضمان توفير قائمة بتقارير ومستندات مخرجات مرآز الكومبيوتر 

 .وضع إجراءات رقابية جيدة لتوزيع التقارير 

ر إج�راءات مح�ددة تض�من إيص�ال مخ��رجات ال�نظام ال�ى الجه�اتتوفي� 
 . الوقت المناسب

ت
جا
خر
الم

ى 
عل

بة 
رقا
 ال
ب
الي
أس
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33 (
  :وآاالتيت ونسبة المساهمة للمتغيرات المميزة في تفسير المحور بشكل مستقل عن باقي المتغيرات القيم النهائية المميزة للمتغيرا

 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات ألساليب الرقابة على التطبيقات )33(جدول 
 ينات المثلىتدوير قيم التبا) 3(العمود 

 
 القيم األولية للقيم المميزة) 2(العمود 

 
3-3 

التدوي���ر المت����راآم  
أو التجميع����������������ي  
للمتغي������رات بع������د 
االض���������������������������افة 

 .التراآمية

3-2 
التدوي�����������������ر 
للتباي��������������نات 
للمتغي���������رات 
بش���������������������كل 

 .حاديأ

3-1 
الق��������������������يم 
النهائ�������������ية 
للق��������������������يم 
المميزة لكل  

 .متغير

2-3 
نس������بة التفس������ير 
المت���������������راآم أو 
التجميع��������������������ي 
لألخ�������تالفات أو  
التباي����������������������نات 

 .للمتغيرات

2-2 
نس�����بة تفس�����ير  
االخ�����������تالفات 
والتباي��������������نات 
االول������ية لك������ل 

 .متغير

1-2 
الق����������������يم 
الممي��������زة 
لك�����������������ل 

 .متغير 

ت
را
تغي
الم

 
 

41.121 41.121 4.523 41.121 41.121 4.523 X47 
69.364 28.242 3.107 69.364 28.242 3.107 X48 

69.364ية متراآمة بنسبة هم�ا المتغي�ران المستقالن اللذان يفسران القسم بأهمية نسب  ) X48,X47( المتغي�رين ويتض�ح مم�ا تق�دم ب�أن       

ه�ي أيض�َا مس�تقلة ولك�ن ليس�ت ذات أهمية نسبية في تفسير التباينات واالختالفات في      ) X57-X49(، أم�ا م�ا تبق�ى م�ن المتغي�رات       %

قس�م أس�اليب ال�رقابة عل�ى التطب��يقات، ول�ذلك ي�رى غالب�ية أف��راد العي�نة ان اس�اليب رقاب�ة عل�ى الم��دخالت تأت�ي بالدرج�ة االول�ى م��ن               

41.121هم�ية، وان عم�ل التحقق من أساليب الرقابة على المدخالت من اجراءات تكفل تسجيل العمليات عند حدوثها يفسر نسبة     األ

م�ن الق�يم الممي�زة للتباي�نات وتص�حيح األخط�اء الت�ي ي�تم اآتش�افها ف�ي الم�دخالت وم�ن ث�م اع�ادة إدخ�ال الب�يانات المص�ححة يفسر                     %

، لفق�رة أس�اليب ال�رقابة على التطبيقات    )X57-X47( البيان�ي للق�يم الممي�زة للمتغي�رات      للرس�م س�بة أم�ا بالن %  .28.242الت�باين بنس�بة     

فتبدأ قيمهما ) X57-X49(لهم�ا انح�دار ق�وي نح�و األسفل وبدرجتين متفاوتتين، أما المتغيرات من       ) X48,X47( ب�أن المتغي�رين      فيب�ين 

 :حادية لهذه المتغيرات آما مبين في الرسم اآلتي باالقتراب مما يدل على عدم جوهرية األهمية النسبية األ

وس��������������
حسابي

4.504 4.626 4.113 4.577 3.853 3.471 4.008 4.626 4.528 4.528 4.512 

فنح�������راا
ارييمع

0.644 0.645 0.879 0.665 0.972 1.670 0.936 0.728 0.750 0.669 0.717 
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 : آاآلتي  فكانتعوامل أساليب الرقابة على التطبيقاتلأما بخصوص نتائج التحليل العاملي 

(ويوضح الجدول ) X49-X48-X47( الغراض البحث   ثالثة متغيرات وتتكون من : أس�اليب ال�رقابة على المدخالت     -1

  :لهاارتلت نتائج اختبار ب) 34
 نتائج اختبار بارتلت ألساليب رقابة المدخالت  )34(جدول 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.478
 قيمة مربع آاي التقريبية 55.302

 درجة الحرية 3
 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

  X2يلحظ أن قيمة  ) d.f=3(ودرجة الحرية%) 0.05( وبمستوى معنوية الجدولية X2مع قيمة ) 55.302 (المحس�وبة  X2وع�ند مقارن�ة   

قيمة الجدولية ، وهذا يدعونا الى رفض فرضية عدم وجود اختالف في تأثير متغيرات أساليب رقابة   ) 7.815(المحس�وبة أآب�ر م�ن       

 .المدخالت في تحليل المحور بشكل مستقل عن باقي المتغيرات 

 :يرات في تفسير القسم بشكل مستقل وآاآلتي القيم النهائية المميزة للمتغ) 35(ويوضح جدول 
 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات ألساليب الرقابة على المدخالت )35(جدول 

 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 
 

 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 
 

3-3 
التدوي�ر المت�راآم   
أو التجميع������������ي 
للمتغي����رات بع����د 

 .االضافة 

3-2 
التدوي���������������������ر 
للتباي������������������نات 
للمتغي�������������رات 
 .بشكل أحادي

3-1 
الق��يم النهائ��ية   
للق��يم الممي��زة  
 .لكل متغير

2-3 
نس������بة التفس������ير 
المت���������������راآم أو 
التجميع��������������������ي 
لألخ���������������تالفات 

 .للمتغيرات

2-2 
س�����بة تفس�����ير  ن

االخ�����������تالفات 
االول������ية لك������ل 

 .متغير

1-2 
الق��������������������يم 
المميزة لكل  

ت  .متغير
را
تغي
الم

 
  

53.289 53.289 1.599 53.289 53.29 1.559 X47 
86.90 33.691 1.011 86.90 33.691 1.011 X48 

X48,X47(يبين بأن المتغيرين ف المدخالتلفقرة أساليب الرقابة على ) X49-X47(للرسم البياني للقيم المميزة للمتغيرات بالنس�بة   أم�ا   

 فت�بدأ قيم�ته باالقت�راب والم�يل نح�و ال�توازي م�ع المح�ور          X49ي�ر  لهم�ا انح�دار ق�وي نح�و األس�فل وبدرجت�ين متفاوتت�ين أم�ا المتغ        ) 

 .االفقي مما يدل على عدم جوهرية األهمية النسبية لهذا المتغير 

X47        X48          X49          X50         X51         X52       X53         X54        X55       X56        X57 
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نتائج ) 36(ويوض�ح الجدول  ، ) X52-X51-X50( بالمتغي�رات م�ن  والت�ي تتم�ثل   أس�اليب ال�رقابة عل�ى معالج�ة الب�يانات            -2

  :الخاص بهمااختبار بارتلت 
 نتائج اختبار بارتلت ألساليب الرقابة على معالجة البيانات )36(جدول 

 مقياس المالئمة الحتساب بارتلت 0.490
 قيمة مربع آاي التقريبية 50.488

 درجة الحرية 3
 معيار الخطأ 0.000

 احتساب بارتلت

 ) d.f=3(ودرج�ة الح�رية  %) 0.05(مع�نوية   وبمس�توى  الجدول�ية  X2م�ع ق�يمة   ) 50.488 (المحس�وبة  X2 أج�راء المقارن�ة ماب�ين    وع�ند  
الجدولية، وهذا يدعونا الى رفض فرضية عدم وجود اختالف في تأثير متغيرات ) 7.815( المحس�وبة أآبر من   X2يالح�ظ أن ق�يمة      

ة المميزة القيم النهائي) 36(أس�اليب الرقابة على معالجة البيانات في تحليل المحور بشكل مستقل عن باقي المتغيرات ويوضح جدول     
 :للمتغيرات ونسبة المساهمة بشكل مستقل وآاآلتي 

 )36(جدول 
 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات ألساليب الرقابة على معالجة البيانات

 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 
 

 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 
 

3-3 
التدوي���������������������ر 
التجميع����������������ي 
للمتغي��رات بع��د 

 االضافة 

3-2 
التدوي�������������ر 
للتباي���������نات  
بش����������������كل  

 .أحادي

3-1 
الق��يم النهائ��ية   
للق��يم الممي��زة  

 .اتمتغيرلل

2-3 
نسبة التفسير المتراآم   
أو التجميع�������������������������ي 

 .لألختالفات 

2-2 
نس�����بة تفس�����ير  
االخ�����������تالفات 
والتباي��������������نات 
االول������ية لك������ل 

 .متغير

1-2 
الق��������������������يم 

ميزة لكل  الم
 .متغير 

ت
را
تغي
الم

 
  

35.340 35.340 2.339 35.340 35.340 2.339 X50 
77.781 42.441 1.011 77.781 42.441 1.011 X51 

( بأن المتغيرين يتبينلفق�رة أس�اليب الرقابة على معالجة البيانات   ) X52-X50(لرس�م البيان�ي للق�يم الممي�زة للمتغي�رات        ا وع�ند اع�داد     

X51,X50 (         ن أم�ا المتغي�ر   لهم�ا انح�دار ق�وي نح�و األس�فل وبدرجت�ين متفاوتت�يX52   فت�بدأ قيمتها باالقتراب والميل نحو التوازي مع 

 .المحور االفقي مما يدل على عدم جوهرية األهمية النسبية األحادية 

X47                                           X48                                              X49 
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واالت�ي الق�يم النهائ�ية ا للمتغي�رات لك�ل متغيرفي      ) X57 - X53( فتم�ثل بخمس�ة متغي�رات م�ن    :  أس�اليب ال�رقابة عل�ى المخ�رجات     -

 . ر بشكل مستقل عن بقية المتغيراتتفسير المحو
 )37(جدول 

 نتائج التحليل العاملي على أساس تفسير التباينات ألساليب الرقابة على المخرجات
 تدوير قيم التباينات المثلى) 3(العمود 

 
 القيم األولية للقيم المميزة ) 2(العمود 

 

3-3 
التدوي����������ر التجميع����������ي  

 للمتغيرات بعد االضافة 

3-2 
التدوي���������������������ر 
للتباي�نات بشكل   

 أحادي

3-1 
للق��يم الممي��زة  
 لكل متغير

2-3 
نس������������بة التفس������������ير  
التجميع�����ي التباي�����نات 

 للمتغيرات

2-2 
ر نس���بة تفس���ي 

التباي��������������نات 
 االولية 

1-2 
الق��يم الممي��زة  

 للمتغيرات 

ت
را
تغي
الم

 
 

59.834 59.834 2992 59.834 59.34 2.992 X53 

80.952 21.118 1,056 80.952 21.118 1.056 X54 

(  المتغيران المستقالن اللذان يفسران عامل اساليب رقابة المخرجات بأهمية نسبية متراآمة بنسبة ماه) X53وX54 (ويالح�ظ ب�أن   

 .،  أما ماتبقى من المتغيرات فتهمل ألنها ليست بذات داللة واالختالفات % )80.952

 

X53                        X54                              X55                           X56                              X57 

X50                                           X51                                              X52 
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(م�ا انح�دار ق�وي نح�و االس�فل وبدرجتين متفاوتتين، أما المتغيرات      له) X54وX53 ( ب�أن المتغي�رات    أع�اله  الرس�م البيان�ي   وي�ؤآد 
X57-X55 (بأقتراب بعضها من البعض اآلخر فهي غير جوهرية ألنها قيمتهما تبدأ .  

على آل ماتقدم  من البحث والدراسة المعمقة النظرية والعملية ، يمكن رؤية  الدور الكبير للرقابة الداخلية في ظل نظام         " وبناءا
لمعلومات األلكتروني والمتمثل  بضرورة وجود مجموعة أجراءات تنفيذية تتمثل في فصل المهام المتعارضة وفصل الواجبات  ا

من خالل االجراءات المحاسبية ، تفويض الصالحيات لألشخاص المخولين بشكل واضح ،  ووجود رقابة مادية على الموجودات   
لمستمر للرقابة الداخلية من خالل التقارير الدورية األدارية والمالية ،  وجود نظام وظيفي             والمعدات واألدوات المستخدمة ، التقييم ا

متكامل يحدد مواصفات الوظائف وشروط أشغالها ،  تسجيل العمليات في اوقاتها المحددة ،  ايجاد دائرة خاصة بتطبيق نظم        
رقابة الداحلية الفاعلة بكل اساليبها في المصارف على أن             المعلومات المحاسبية وما تتطلبه من مستلزمات ومقومات لتحقيق ال

تعطى صالحية رفع التقارير الى أالدارة العليا على غرار ماهو مسموح للرقابة الداخلية الكفوءة والفاعلة واألقتصادية  ، أستخدام         
لسرقة واألختالس ،أستخدام حسابات   أساليب الرقابة المزدوجة على العمليات الهامة لحمايتها من األخطاء والغش والتالعب وا    

المراقبة األجمالية والمطابقات الدورية وموازين المراجعة المعدة بشكل ممكننن في ظل نظام المعلومات المحاسبية األلكتروني ،         
رات  عن وظائف االداوضع أنظمة داخلية للرقابة على الحاسب اآللي  ونظمه ، فصل وظائف ادارة نظم المعلومات المحاسبية  

األخرى ، عدم تخويل أدارة نظم المعلومات المحاسبية بالقيام بأية عملية تتعلق بانشطة المصرف ، وضع نظام مناسب لتقييم العمل  
وضع  " داخل أدارة الحاسوب ، وضع تعليمات تحدد شوط الموافقة على تعديل برامج نظم المعلومات المحاسبية  ، واخيرا   

في نظم المعلومات المحاسبية    تعد إجراءات الرقابة اآثر أهمية    و. وعلى عمليلت التشغيل اجراءات رقابية على المدخالت    
يتم معالجة قدر آبير من البيانات المحاسبية بواسطة   . 1   : أسباب أهمها اإللكترونية عن تلك المتبعة في نظم اليدوية لعدة

يتم جمع ومعالجة وتخزين بيانات العمليات     .2. ال ارتكاب أخطاء  الكومبيوتر يفوق تلك التي تعالج يدويًا ينتج عنه زيادة احتم
المحاسبية في صورة غير قابلة للقراءة ال يمكن لإلنسان مراقبة هذه البيانات والتحقق من دقتها وموضوعيتها والتي آان يسهل 

قد يترتب عليه احتمال قيام الموظفين غير      يصعب تتبع مسار التدقيق  مما  .3 .إجرائها تحت النظام اليدوي للمعلومات المحاسبية    
 .األمناء باختالس مبالغ طائلة من الوحدات األقتصادية التي يعملون بها   

  
 :الخالصة والمقترحات: المحور الثالث 

 :الخالصة "  أوال

لموجودات من السرقة وسوء ـ�  ش�هدت ال�رقابة الداخل�ية تط�ورًا مس�تمرًا ف�ي مفاه�يمها، اب�تداءًا م�ن النظ�ر ال�ى أهميتها في حماية ا                1

، م�رورَا بالمفه�وم األوس�ع ال�ذي يشمل رفع الكفاءة      وآش�ف المخالف�ات وال�نواقص   االس�تخدام وال�تأآد م�ن ص�حة المعل�ومات المال�ية           

 وتحس�ين نوع�ية التقارير المالية   لت�زام بتطب�يق القوان�ين والسياس�ات الموض�وعة، فض�َال ع�ن مص�داقية االب�الغ المال�ي              ألالتش�غيلية وا  

ـ  ان 2. وتقل�يل أعم�ال التدق�يق وال�وقت الض�ائع بجان�ب تقل�يل الكل�ف وتقل�يل الخس�ائر باعت�بارها م�رجع أرشادي لعمليات المصرف              

ال��رقابة عل��ى فعال��يات العم��ل ف��ي البيئةالتقليديةه��ي ذاته��ا الت��ي تس��تخدم ف��ي البي��ئة        الم��باديء والسياس��ات الخاص��ة بكفاي��ة وفاعل��ية   

ـ  أهمية دور الرقابة الداخلية في ظل نظام 3.الطرائق واإلجراءات الفعالة في تنفيذ قواعد الرقابةالف   اخت االلكت�رونية م�ع مالحظ�ة       

المعل�ومات المحاس�بي االلكترون�ي،وذلك لل�وقاية م�ن  زي�ادة مخاط�ر ال�تالعب والوق�وع بالخط�أ ، ل�ذا تظه�ر الحاج�ة الى وجود نظام                  

ـ�  يس�اعد تبن�ي استخدام الكومبيوتر في نظم    4. ي بي�ئة تكنولوج�يا المعل�ومات   رقاب�ة داخل�ي فع�ال لمواآ�بة ال�تطورات والمس�تجدات ف�              

المعل�ومات المحاسبية والتخلي عن التسجيل اليدوي والدفاتر المحاسبية على تطوير أساليب إدارة المصارف، ورفع مستوى الصحة       

سهيل إمكانيات تكامل المعلومات وترابط األنظمة واإلنتاج�ية ف�ي ه�ذا المج�ال، وتوفي�ر المعل�ومات اإلداري�ة والمال�ية بش�كل آن�ي، وت                 

ـ  يؤدي تجاهل 5. على مستوى القطاعات الص�حيحة المعلومات�ية اإلداري�ة والمال�ية وبالتال�ي إتاح�ة توفي�ر اإلحص�ائيات والمعل�ومات           

المخزونة في الحاسوب أس�اليب ال�رقابة ف�ي معالج�ة الب�يانات الكت�رونيَا ال�ى ظه�ور مشاآل آثيرة من ضمنها سرقة مصادر البيانات                

 ـ  يتطلب البحث باستمرارفي إمكانية تحديث وتطوير النظام المحاسبي ليتمكن من  6. والخس�ارة ف�ي الكش�ف عن المعلومات السرية   

 والفعالية، ولعل أهم ما الصحةتحق�يق أه�داف إداراته�ا ض�من معايير التوفير في الوقت والجهد والتكلفة وتحقيق أقصى ما يمكن من       
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حق�يقه ف�ي ه�ذا اإلط�ار ه�و الس�عي الحث�يث لل�تحول باألنظم�ة المحاس�بية م�ن ش�كلها التقل�يدي ال�يدوي لتصبح أنظمة الكترونية                   يج�ب ت  

ـ  ال يؤثر استخدام الحاسوب في معالجة 7.تع�تمد بش�كل آام�ل عل�ى الحاس�ب اآلل�ي ال�ذي يحق�ق س�رعة في إتمام فعال لمعايير العمل            

بنية أهداف الرقابة الداخلية إال أنه يؤثر في أدواتها واجراءاتها، ، إذ ينجم عن استخدام الحاسوب الب�يانات المحاسبية في حد ذاته في      

ـ��  آلم��ا تط��ورت التكنولوج��يا وزاد اس��تخدام انظم��تها واالع��تماد عل��يها زادت المخاط��ر الت��ي يمك��ن      8. آث��ار إيجاب��ية وأخ��رى س��لبية 

ـ استخدمت 9.  الالزمة لمهاجمتها وتطبيق الضوابط واألساليب الرقابيةالتعرض لها، وبالتالي يجب فهم المخاطر ووضع الضوابط        

متغي�رَات م�ن متغي�رات أه�داف ال�رقابة الداخل�ية في استمارة االستبانة لمعرفة دور الرقابة الداخلية في تحقيقها في المصارف ،          ) 5(

داقية المعلومات يأتي بالدرجة االولى من وآان�ت نت�يجة التحل�يل االحص�ائي ألج�وبة المبحوث�ين تظه�ر بأن هدف ضمان صحة ومص          

  ـ  تب�ين ب�أن ه�ناك دور مع�نوي ذات دالل�ة احص�ائية ألس�اليب ال�رقابة العامة وأساليب           10.األهم�ية وم�ن ث�م ل�يها االه�داف االخ�رى      

اإلنتاجية في ال�رقابة عل�ى التطب�يقات ف�ي تحقيق آل من ضمان صحة ومصداقية المعلومات المعدة من قبل المصارف، تنمية الكفاية      

واج�بات ومه�ام المص�ارف ، التش�جيع عل�ى االلتزام بالسياسات اإلدارية والمحاسبية المرسومة من قبل اإلدارة  وحماية الموجودات         

  .والملفات والمعلومات في المصارف، وآشف األخطاء والغش والتالعب

 :المقترحات"ثانيا

ف قيد الدراسة ممارستها بواسطة النظام االآتروني واألنظمة التطبيقية وأنظمة ـ  دراسة وتقييم وتحديد األعمال ألتي تريد المصار    1

 ـ  توفير آادر فني مؤهل لتولي مهام وتنفيذ تلك األعمال  2.الحماي�ة الالزم�ة وتكاليفها والمخاطر ووسائل الوقاية منها وآليات التنفيذ   

ات الالزم�ة لتنظ�يم األعمال المنفذة و إجراءات األمن المطلوبة   ف�ي المص�ارف ق�يد الدراس�ة، ووض�ع التعل�يمات والمعايي�ر واإلج�راء         

.وتطب�يقها ،  وآ�ذلك توفي�ر األنظمة من أجهزة وبرمجيات وشبكات ربط، وأنظمة الحماية المناسبة ، مع وثائق تراخيصها وتدقيقها     

حة للتأآد من سالمتها وتحسين ـ�  م�راجعة وم�تابعة أم�ن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف بشكل دوري ضمن سياسة واض     3

أدائه�ا وتحدي�ثها م�ن خ�الل آ�ادر فن�ي م�ؤهل وال�تأآد م�ن م�دى آفاي�ة ال�رقابة عل�ى الدخول إلى أماآن تواجد األجهزة وغرف تشغيل                 

ي تكفل كترونية للبيانات المحاسبية بالمعايير واألسس التااللنظم الالتأآد باستمرار التزام ـ   4.الكومبيوت�ر ووج�ود خط�ط للط�واريء         

 وم�راقبة العمل�يات التش�غيلية الم�نفذة وفق سياسة     االس�تخدام الس�ليم ألس�لوب المعالج�ة الكت�رونية والتطب�يقات والب�رامج الالزم�ة ل�ذلك          

ـ  من الضروري إهتمام إدارة 5.تس�تند إل�ى القوان�ين والتعل�يمات الالزم�ة وآ�ذلك إع�داد التقاري�ر الدورية الالزمة وتقييمها ومتابعتها          

رف بال�تطورات المس�تمرة ف�ي مج�ال تقن�ية المعل�ومات م�ن أج�ل زي�ادة إمكانية توفير المعلومات الى االطراف المستفيدة منها               المص�ا 

بما أن نظم ـ  6. المطل�وبة، والمالئمة للحالة القائمة، فضَال عن وضوحها وشموليتها لجميع جوانب الحالة القائمة     الص�حة بالتوق�يت و  

ظم�ة مف�توحة، تؤث�ر ف�ي البي�ئة التي تعمل في نطاقها وتتأثر بها، فإن األمر يتطلب األخذ بنظر االعتبار        المعل�ومات المحاس�بية ه�ي أن      

تلك التغيرات والتطورات التي تحصل في البيئة المحيطة، ومحاولة االستفادة منها، بما يمكن أن يساهم في تحقيق آل من آفاءة نظم      

للتغي�رات ال�ذي يحدث�ه عصر     م بب�ناء وتص�ميم نظ�ام رقاب�ة داخل�ي فع�ال ف�ي أالس�تجابة        االه�تما ـ�   7. المعل�ومات المحاس�بية وفاعلي�تها   

الداخل��ي جم�يع مك��وناته األساس��ية ب��دءًا م�ن بي��ئة رقاب��ية ث��م تقي��يم     تكنولوج�يا المعل��ومات ح��يث الب��د أن يتوف�ر ف��ي ب��ناء نظ��ام ال�رقابة    

من جهة آما البد من  ن�تهاء بالم�راقبة المس�تمرة عل�ى عمل�ه     بأنظم�ة االتص�االت والمعل�ومات وأنش�طة ال�رقابة وا      المخاط�ر وااله�تمام  
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ـ  تأهيل وتدريب مستخدمي نظم المعالجة اآللية في 8  .م�ن جهة ثانية   ش�مولية نظ�ام ال�رقابة الداخل�ية عل�ى جم�يع عمل�يات المص�رف        

ذلك لتنمية الفكر الرقابي في ظل والمص�ارف ق�يد الدراس�ة عل�ى آخ�ر االصدارات الدولية المختصة باصدار معايير الرقابة الداخلية،          

بما يساعد على ال�تطور الحاص�ل باس�تخدام التش�غيل االلكترون�ي م�ن خ�الل الحاس�بات االلكت�رونية والتع�رف عل�ى طب�يعة هذا النظام                

د طبيعة ـ  العمل من قبل إدارة المصارف على تحدي9. زي�ادة ق�دراتهم ف�ي الحف�اظ عل�ى الب�يانات المحاسبية والطرق السليمة لحمايتها          

العالق�ة التبادل�ية ب�ين احت�ياجاتها م�ن المعل�ومات الت�ي يوف�رها نظ�ام المعل�ومات المحاس�بي االلكتروني والتي تتالئم ومدى قدرتها في                

 نتيجة -10.اتخ�اذ الق�رارات الج�يدة، وبالمقاب�ل تأثي�رها على مخرجات النظام ليستطيع عكس وترجمة هذه القرارات ضمن مخرجاته            

 الحاسبات في نظام المعلومات المحاسبي،يوصي الباحثان بضرورة وضع مجموعة من القواعد والمباديء والمعايير      لزيادة استخدام 

ع�ند اس�تخدام الحاس�بات االلكت�رونية في عمل نظم المعلومات بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومجلس المعاييرالمحاسبية والرقابية        

 .ناء عملية الرقابة الداخلية لتكون بمثابة قواعد رقابية ملزمة أث
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