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 االهداء

إلى من له الفضل فً تربٌتً، إلى من جعل لً منزلًة فً قلبه لٌس لها مدى، فغمرنً بعطفه 

    وحنانه، قدوتً فً الحٌاة ومن أفخُر وأتشرُف بحمل اسمِه ... 

 )والدي الغالً(.        

إلى من ضحت كثٌراً من أجلً، وأشعلت شموع عمرها فً دربً وأنارت لً الددر،، والتدً 

  تعجز الكلمات عن وصفها... 

 )أمً الغالٌة(.

 .إلى رفٌقة دربً، ونصفً اآلخر

 )زوجتً الغالٌة(

 إلى فلذات كبدي، وزهور حٌاتً ) أصٌل ، ولٌد ، جنا (

 ) ابنائً (

 إلى الذٌن نهلوا العلم ومنحونً منه بحٍ، وإخالص... 

 )أساتذتً األفاضل(.                     

 أهدي لهم ثمرة جهدي المتواضع وأسأل هللا تعالى أن ٌجعلُه خالصاً لوجه الك
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 الشكر والتقدير
علدى نبٌندا محمدد  الحمد هلل حمدداً كثٌدراً طٌبداً  ٌدر مكفدً وغ مسدتغنى عنده والصدالة والسدالم

 وعلى أله وصحبه وسلم .........وبعد.

حٌث هددانا للعلدم وبلغندا مناهلده، ومدن ثدم  فالشكر هلل الذي مَن علٌنا بسابغ فضله وأجل نعمه،

فإن وافر شكري وكثٌر امتنانً أقدمه إلى من مد لً ٌده داعماً جهودي المبذولة ومباركاً خطدا هدذا 

 .العمل

الدكتور/ محمد حمود  نا،ومتابعت ناوسعاً فً توجٌه ووقتاً، ولم ٌدخر منحنا جهداً  كما أشكر من

، فهو من آخذ بأٌددٌنا فدً كدل مراحدل كتابدة هدذه فجزاه هللا عنا كل خٌرالسمحً، مشرف الرسالة، 

 والعرفان. تقدٌر الوفائق  واغمتنان الشكرفٌض الرسالة، وفً مراجعتها وتصوٌبها، فله 

ممثلدة برئٌسدها، وعمٌدد الدراسدات العلٌدا، وعمدادة كما أتقدم بالشكر إلى قٌادة جامعة األنددلس 

ورئاسة القسم، كل بأسمه وصفته، وإلى السدادة الكدرام أعضداج لجندة كلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة، 

كتور/ حمٌدد األستاذ الدكتور/ عبد الحمٌد الصٌح، واألستاذ الدكتور/ محمدد السدمحً، والددالمناقشة 

 هذه الرسالة.وتحكٌم بمناقشة  مسواك، لتفضلهم

بعد هللا سبحانه فً قسم المحاسبة الذٌن كان لهم الفضل  ناكما أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى اساتذت

 فً تعلٌمنا وتوجٌهنا وارشادنا إلى ما ٌنفعنا فً تخصصنا.وتعالى 

وقدموا لنا المساعدات والتسدهٌالت  إلى من زرعوا التفاؤل فً دربناكما هو شكري وامتنانً 

 .واألفكار والمعلومات
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 الصالحي حمود عصام عبده 
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 اآللية نظم المحاسبيةتوكيد الثقة في الفي فاعمية المراجعة اإللكترونية مدى 

 "اليمنية التجارية في البنوكدراسة ميدانية "

 الممخص
البنوك في  اآلليةتوكيد الثقة في النظم المحاسبية فاعمية المراجعة اإللكترونية في  تقييمىدفت ىذه الدراسة إلى 

جراءات الضوابط الرقابية,تكوين مراجع النظم, و من خالل  اليمنية التجارية تقرير  إضافة إلى الثقة؛راجعة م وا 
 فضاًل عن الثقة في النظم المحاسبية اإللكترونية. ,مراجعة توكيد الثقة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, المناسب لطبيعتيا التي يغمب عمييا الجانب التطبيقي, القائم 
استمارة استبيان في جمع البيانات  استخدمت .استمارة استبيانعمى خمفية نظرية تم االستفادة منيا في تصميم 

 المراجعينمن  -, التي تمثل مجتمع الدراسةاليمنية البنوك التجاريةالتي اجريت في  -الدراسة الميدانية في  األولية
اض التحميل الصالح منيا ألغر بوصفيم القادرين عمى إعطاء بيانات تحقيق أىداف الدراسة, والخارجيين,  الداخمين

 الذين يمثمون أفراد عينة الدراسة الميدانية.  (,97)

مراجعة النظم اإللكترونية فاعمية  أن المستوى الكمي لجميع ابعاد الدراسةظيرت نتائج الدراسة الميدانية عمى أ
؛ ةعالي بدرجة فاعميتيا جاءت اليمنية التجارية في البنوك اآللية نظم المعمومات المحاسبية الثقة فيكيد و في ت

األول عمى المستوى الُبعدي,  الترتيب في جاء ,تكوين مراجع النظمُبعد  أنالدراسة  واظيرت نتائج التحميل ألبعاد
, وأخيرًا جاء نظم المعمومات المحاسبية الثقة فيجراءات مراجعة النظم, إ, ضوابط رقابة النظم, يميو بالترتيب تنازلياً 

بدرجات ومتوسطات حسابية  ,بفاعمية عاليةجميعيا وكانت  ,موثوقية نظم المعموماتكيد و تقرير مراجعة تُبعد 
 نظم المحاسبيةال أبعاد فاعمية المراجعة اإللكترونية الثقة فيالدراسة وجود عالقة ايجابية بين نتائج ت بينو  متفاوتة.
مراجعة النظم اإللكترونية آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين حول فاعمية بين  توافق ووجود؛ اآللية

 .اليمنيةالتجارية في البنوك  في تأكيد موثوقية نظم المعمومات المحاسبية

 جنبًا إلى جنب ,مؤسسات التعميم المحاسبي ومؤسسات القطاع المصرفيعمل توتوصي الدراسة بضرورة إن 
المحاسبي وتبني واعتماد  تطويرمل, وفق خطة استراتيجية مشتركة البنك المركزي وجمعية المحاسبين القانونين مع

لتنظيم والتطوير لالرتقاء باألنظمة اإللكترونية واجراءات التطويرية الالزمة واإل البرامج التعميمية, والضوابط الرقابية
بيئة تكنولوجيا مع متطمبات التدقيق, وبما يتواكب  مينة في تطوراتال مسايرة بما من شانو ؛خدمات الثقةل الميني

 مع متطمبات بيئة االعمال الحديثة. يحقق التوازنالمعمومات و 
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 :مقدمة
الذي  األمر ؛شطتياأنمختمؼ  إدارةعمى التحديث التكنولوجي لنظـ  األعماؿعممت منظمات 

 اإللكتروني التشغيؿ بيئة تعقدوفي سياؽ  اإللكتروني.التشغيؿ  إلىنقؿ نظـ معمومات مف التقميدية 

 ذلؾو  التقميدية؛ الداخمية الرقابة أساليبمى ع االعتماد الصعب أصبح مف ؛إلكترونياً  اتناالبي نقؿو 

اليائمة في تكنولوجيا فرازات التطورات إالناتج عف  اإللكترونيالتغيرات في بيئة التشغيؿ  بسبب

سجامًا مع التطورات في بيئة التشغيؿ نا ةالداخمية التقميدي الرقابةفتطورت ضوابط  المعمومات؛

ابية تتواكب رق ضوابطلمرقابة  الذي حتـ أف يكوف األمرواستجابًة لمتطمبات التدقيؽ.  ةاإللكتروني

بشكؿ عاـ, ونظـ  ةاإللكترونيالمعموماتية  األنظمةضفاء الثقة في وتتماشى مع متطمبات إ

 بشكؿ خاص.  اآللية المعمومات المحاسبية

, الدنؼكدت دراسة )إذ أ ؛بمستوى الثقة فييا ةاإللكترونينظـ الاستخداـ  ارتبطت منافعقد و 

ة يالرقاب الضوابطتتأتى مف توفير الحماية الضامنة مف خالؿ  ةاإللكترونيموثوقية النظـ  أف (3102

لتقديـ تأكيدات عمى احتفاظيا برقابة تسعى  أف األعماؿمف منظمات  األمر ىاستدعف -الالزمة

 وقد. ةاإللكترونينظميا  فصاحيا عفإتوكيد جانب  إلىفاعمة تضمف الثقة في نظميا المعموماتية, 

جراءات طرؽ وضعب المينية المنظمات مف العديد نادت  األنظمةب الثقة مدى تقييـ في تساعد وا 

 الخارجييف الحسابات مدققي ونييفناالق لممحاسبيف والكندي يكياألمر  فاالمعيد فقد دعا ؛ةاإللكتروني

 ؛النظـ تحققيا التي المبادئ مف مجموعةل استنادًا  ,ةاإللكتروني بالنظـ الثقة توكيد خدماتإلى تأدية 

تقييـ  في ستخدـي اً ميني دليالً  ةاإللكترونيالنظـ  موثوقية إطاريمثؿ و  .بموثوقيتيا الحكـ يمكف لكي

 ,ة)شحات النظـ تمؾ عمؿ متطمباتمع  ينسجـ بما ؛ةاإللكتروني المحاسبية نظـال موثوقية مدى

 .2012), فاحمد(,  2014)

مف قبؿ المراجع الداخمي أو مكف القياـ بيا ي ةاإللكترونيمراجعة نظـ المعمومات  ولما كانت

, استنادا اآلليةقياـ المراجع بالحكـ عمى موثوقية النظـ المحاسبية  ففإ, (2014 ,حجرالخارجي )
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ية عمى النظـ , يتطمب مف المراجع القياـ بإجراءات اختبارية لمضوابط الرقابالموثوقية إطار إلى

أىـ إجراءات  فإىذا السياؽ ف . وفي(2012,فا, )حمد(2009 ,فا)الحسب ,اآلليةالمحاسبية 

اختبار  , ستشمؿ إجراءاتاآلليةالمراجعة االختبارية لمضوابط الرقابية عمى النظـ المحاسبية 

 .الضوابط الرقابية العامة والتطبيقية

 ,Sys Trust ةاإللكترونيـ النظ مىالثقة ع ضفاءإ خدمة داءأ عند المؤىؿ مراجع الخارجيالو 

تقريره بيذا الخصوص بتقديـ  إصدارتمكنو مف أف يا أنمف ش فإفباإلجراءات االختبارية الالزمة 

(. ويستند المراجع 3103)أميف,  ةاإللكتروني المالية ـالنظ الثقة في مدى إلى وفي يشيرتأكيد معقوؿ 

في الحكـ عمى  Sys Trust إلى ةاإللكترونيالخارجي في اإلجراءات االختبارية لنظـ المعمومات 

الغاية مف  فأل ؛ةاإللكتروني األنظمةمف احتفاظيا برقابة فعالة تضمف موثوقية  دارةتأكيدات اإل

؛ )ستيبارت االعتماد عمييا إلىوبما يؤدي ؛ التأكد مف مصداقيتيا ظمة المعمومات ىيأنالرقابة عمى 

 . (2012, فا, حمد2009, رومني

 ,ألقت بظالليا عمى جميع مناحي الحياة قد التغيرات المتسارعة في عالـ التكنولوجيا ولما كانت

ومنيا عمؿ البنوؾ التجارية في اليمف؛ فمقد تغيرت مفاىيـ حماية وموثوقية النظـ المعموماتية مع 

مياـ وازدادت  ,أدوات الرقابة التقميدية كافية لـ تعد ؛ إذالتقدـ الكبير في تكنولوجيا المعمومات

الثقة في مثؿ تقييـ  ضمف خدمات المراجعةبحيث أصبح عميو تقييـ أمور جديدة لـ تكف  ؛المراجع

توكيد الثقة في  أمرًا ضروريًا في ةاإللكترونيعة جعؿ مف المراجالذي  األمر ؛ةاإللكتروني األنظمة

 .النظـ المحاسبية القائمة عمى الحاسوب

 مشكمة الدراسة 

المتمثؿ  التقميدي ابوصفي الكائف المراجعةوضع  فالفجوة الناجمة عف المفارقة بيع اتسا أف       

ظمة نلأل كوف عميو بفعؿ التطور التكنولوجيي أفوبيف ما ينبغي  ,بالقوائـ المالية يأبداء الر إفي 

, يةاآللتوكيد الثقة في النظـ المحاسبية الحديثة, وما يستتبع ذلؾ في  األعماؿالمعموماتية في بيئة 
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التقييـ العممي؛ وذلؾ بتشخيص فاعمية المراجعة  إلىوضعًا إشكاليًا بحاجة ماسة  قد خمؽ

ومف خالؿ . اليمنية البنوؾ التجاريةفي  اآلليةتوكيد الثقة في النظـ المحاسبية في  ةاإللكتروني

ومف ىذا المنطمؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة كمة الدراسة في تساؤالت رئيسة؛ السياؽ تصاغ مش

 نظم المحرسبيةفي توكيد الثقة في ال ةاإللكترونيمر فرعمية المراجعة ي: تفي التساؤؿ اآلالحالية 

وفي ضوء التساؤؿ الرئيس لمشكمة الدراسة , يمكف صياغة  ؟اليمنية التجررية في البنوك اآللية

 تساؤالتيا الفرعية عمى النحو اآلتي:

 التجارية في البنوؾ اآللية نظـ المحاسبيةفي توكيد الثقة في ال ةاإللكترونيفاعمية المراجعة ما  -

 ؟ اليمنية

 اآلليةالمحاسبية  النظـ الثقة فيوتوكيد  ةاإللكترونيفاعمية المراجعة  طبيعة العالقة بيف أبعادما  -

 ؟اليمنية التجارية في البنوؾ

في توكيد  ةاإللكترونيفاعمية المراجعة راء المراجعيف الخارجييف والداخمييف حوؿ ىؿ تتوافؽ آ -

 ؟اليمنية التجارية في البنوؾ اآللية نظـ المحاسبيةالثقة في ال

 الدراسة أىمية

 التي المعمومات مف الكثير عمى الحصوؿ إلى دارةاإل حاجة مف الدراسة ىذه أىمية تنبع

 ويعد صالحيتيا, المعمومات تفقد أف قبؿ أي ؛المناسب الوقت في القرارات اتخاذ في تساعدىا

 يمبي ولكي. المتغيرة وحاجاتيا الشركة داخؿ األطراؼ مع تفاعال بناالجو  أكثر الخارجي التدقيؽ

 .متعددة لجيات معمومات قاعدة يشكؿ ونإف الحاجات ىذه

 المعمومات نظـ تقدميا التي المحاسبية المعمومات أىمية مف الدراسة ىذه أىمية تأتي كما

 اآلليات تمؾ تقدمو ما خالؿ مف وذلؾ ؛ةاإللكتروني المرجعة آليات تحديد أىمية ثـ ومف المحاسبية,

 مف لكؿ وميماً  حيوياً  أمراً  يعد ما ؛ةاإللكتروني المحاسبية المعمومات لنظـ ورقابة ضبط إجراءات مف

 .المعموماتية المخرجات جودة عمى ينعكس ومف ثـ ؛المستفيديف فئات وباقي دارةاإل
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 المواكبة ضرورة المحاسبة مينة عمى التكنولوجية التغيرات فرضت وعالوة عمى ما سبؽ فقد

 استخداـ إلى والتحوؿ األعماؿ بيئة في الحديثة التطورات مع يتماشى بما التدقيؽ في التكنولوجية

 ويجعؿ منيا ةاإللكتروني المراجعة عز مف أىميةي الذي األمر ؛الكترونية محاسبية معمومات نظـ

 .موثوقيتيا تحقيؽ في دور مف ليا لما المحاسبية لممعمومات التكنولوجية لممواكبة ممحة ضرورة

 الدراسة أىداف

نظم في توكيد الثقة في ال ةاإللكترونيفرعمية المراجعة  إلعطاء صورة عف مدى الدراسة تسعى

 : اآلتية الفرعية ىداؼاأل خالؿ مف, اليمنية التجررية في البنوك اآللية المحرسبية

 التجارية البنوؾ في اآللية المحاسبية النظـ في الثقة توكيدفي  ةاإللكتروني المراجعة فاعمية تقييـ -

 .اليمنية

 في اآللية المحاسبية النظـ موثوقية بتوكيد ةاإللكتروني المراجعة فاعمية عالقةطبيعة  تحديد -

 .اليمنية التجارية البنوؾ

 توكيد في ةاإللكتروني المراجعة فاعمية حوؿ والداخمييف الخارجييف المراجعيف راءآ توافؽ تحميؿ -

 .اليمنية التجارية البنوؾ في اآللية المحاسبية النظـ في الثقة

 :النموذج المعرفي لمدراسة

يمثؿ تحديد متغيرات الدراسة خطوة ضرورية لبناء التصور المعرفي لمتغيرات الدراسة بما 

دىا في نااستقراء ما يسو  ,مف خالؿ تشخيص مشكمة الدراسةف ؛أىدافيا ويجيب عمى تساؤالتيايحقؽ 

وتحديد متغيراتو, لبناء النموذج المعرفي  يمكف الخروج بتصور واضح ؛دب السابؽ المتعمؽ بيااأل

 ء فرضيات الدراسة.يتـ بنا مامف خالليو 

وى الدراسات المحاسبية التي تعرضت عمى المست بو رتزخاستقراء ما  إلىلذلؾ سعى الباحث 

لكامؿ الدراسات التي  كوف ىناؾ عرضوسي –عمييات الدراسة الجزئي لبعض المتغيرات التي قام

التي ركزت عمى الضوابط الرقابية في منيا الدراسات و  –ي نااستندت الييا الدراسة في الفصؿ الث
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 معنوي أثر وجود إلى(, 2017الباي؛ عداس, ) دراسةفقد توصمت  ؛بيئة تكنولوجيا المعمومات

 ظؿ في سبيالمحا المعمومات لنظاـ الداخمية مخاطر البيئة مف الحد في العامة الرقابة إلجراءات

فاعمية الو  ةنامتال فقد قيمت درجة (, 2017 الطائي؛ محمد,) ما دراسةأ ,اإللكتروني التشغيؿ

 مدى وتحديد ةاإللكتروني المحاسبية ظمة المعموماتأن في المصممة الرقابية والضوابط جراءاتلإل

 الرقابية االجراءات متطمبات مع اآلليةالمحاسبية  المعمومات لنظـ الرقابي النظاـ خصائص توافؽ

وكفاية  وجود مف التحقؽ إلى فقد سعت (Abu-Musa, 2006) ما دراسةأ, عمييا المتعارؼ العامة

 غير األمنية الضوابط مف عدد وجود ظيرتوأ المعمومات المحاسبية, نظـ عمى األمنية الضوابط

ظمة الرقابة أنوضعية  استكشاؼ إلىىدفت , (2005, يناالقطن(دراسة  أفالكافية, في حيف 

الداخمية في المصارؼ التجارية وتقيـ فاعمية اإلجراءات والضوابط الرقابة وصالبتيا لنظـ 

ومدي توافقيا مع خصائص النظاـ الرقابي المطبقة مع المعايير الرقابية  اآلليةالمعمومات المحاسبية 

ظمة تكنولوجيا أن تحديد مدي تعامؿ مدقؽ في (,2009 ,فاالحسب)دراسة اىتمت و  .المعتمدة

مف المعمومات أظمة المعمومات لممحافظة عمى أنبيئة بالمعمومات بمعايير التدقيؽ الدولية الخاصة 

ىدفت فقد  (,2011مشتيي, )دراسة ما أ .ىداؼ العامة لياألوتحقيؽ ا في البنوؾ التجارية تياوسري

المعرفة بخدمات توكيد الثقة التي تشتمؿ عمى خدمات توكيد الثقة في النظاـ  تعميؽ إلى

وقياس  ,(web trust) ةاإللكترونيخدمات توكيد الثقة في المواقع و  ,( (sys - Trustاإللكتروني

جبوري, (ما دراسة أ .في المصارؼ األردنية والفمسطينيةمدى موثوقية نظػاـ المعمومات المحاسبية 

 ظمةأن لمنع اختراؽ منيةاأل المقاييس واقع ومؤشراتل تحميؿالو  عرضال إلىد سعت (, فق2011

المعمومات  ظمةأن أمف مؤشرات فيما بيف العالقات المصرؼ محؿ الدراسة, وتحميؿ معمومات

 وسعت .لو واألمف الحماية توفير في الدقة مستويات لتشخيص منيةبالقياسات األ ارتباطيا وطبيعة

 عمى الضوء المعمومات, وتسميط وسرية بأمف التعريؼ إلى(, 2013 الربيعي؛ عبد الكريـ,(دراسة 

 وسرية لألمف تأثير ىناؾ فاك إذا ما , ومعرفةوسريتيا المعمومات ألمف الالزمة اإلجراءات
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فقد  (Amankwa, Eric, 2013) ما دراسةأالتأميف,  لشركات التنافسي األداء عمى المعمومات

المعمومات  نظـ وتنفيذ وتطوير تصميـ في دمجيا التي يمكف األمنية الضوابط استكشاؼ إلى ىدفت

(, بتقديـ 2016 ,عباسيلافو؛ صلا)دراسة  واىتمتالمعمومات.  موثوقية فالضم اآلليةالمحاسبية 

خالقيات أدراسة نظرية حوؿ دور أخالقيات العمؿ في تعزيز فاعمية أمف المعمومات, ومعرفة أثر 

 التعرؼ إلى, 2015)لحية,  أبو(دراسة  ىدفت في حيفالعمؿ في تعزيز فاعمية أمف المعمومات, 

 ظمةأن بيئة ظؿ في اإلثبات أدلة وتقييـ في جمع الخارجي الحسابات مدقؽ ميارات كفاءة مدى إلى

 العامة الرقابة دور أساليب درجة معرفة إلى(, فقد ىدفت 2014الدالىمية, )ما دراسة أ, المعمومات

دراسة  واتجيت, ادة موثوقية المعمومات المحاسبيةفي زي اآللية المحاسبية المعمومات لنظـ

 خدمات األردف لتأدية في الخارجييف المدققيف وتأىيؿ مقدرة مدى إلى دراسة,  2012),فاحمد(

 تأدية ألىمية األردنييف المدققيف إدراؾ مف الرغـ عمى وأن إلى نتائج الدراسة أشارت وقد ,الثقة توكيد

 ىذه مثؿ تأدية عمى لدييـ القدرة توجد ال ونفإ ,ةاإللكتروني والمواقع النظـ في الثقة توكيد خدمات

 .الخدمات

 :متغيرات الدراسة

بقة ذات العالقة لدراسات السااسياؽ  وفي ضوء ,وصياغتيا مشكمة الدراسة تحديد مف خالؿ

 ي:آلتا شكؿمل اً وفق ياعرض يمكفالدراسة  متغيرات أف, فبموضوع الدراسة

 

 

 

 

  لمتغيرات الدراسة.مخطط النموذج المعرفي ( يوضح 0شكؿ رقـ )

 

 المتغي ات المستقلة

 تكوين م اجع النظم المتغي  التربع

 ضواباط  قربة النظم

 إج اءات م اجعة النظم

 التق ي  التوكيد على الثقة

الثقة في النظم المحرسبية 

 اآللية
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فاعمية  :فيتتمثؿ , المتغيرات المستقمة أف -بشكؿ عاـ -؛ يمكف القوؿوإليضاح المخطط

مف خالؿ الضوابط الرقابية,  اآلليةفي توكيد الثقة في النظـ المحاسبية  ةاإللكترونيالمراجعة 

الثقة؛ فضاًل عف ُمراجع توكيد الثقة وتقرير مراجعة توكيد الثقة في النظـ راجعة م جراءاتوا  

 .ةاإللكترونيالمحاسبية 

والتي تـ تحديدىا استنادًا  ةاإللكترونيالثقة في النظـ المحاسبية  :فيوالمتغير التابع لمدراسة أما 

  .في النظـ المعموماتيةالموثوقية  إلى مبادئ

 :فروض الدراسة

الدراسات  إلى واستناداً مشكمة البناء فرضيات الدراسة اعتمادًا عمى التشخيص الواضح لواقع تـ 

 الدراسة وتحقيؽتساؤالت متغيرات الدراسة بما يجيب عمى  السابقة في تحديد طبيعتيا وتحديد

 فروق ذات داللة إحصرئية ال توجد"عمى ىذه الصيغة: لمدراسة  الفرضية العرمةفتبمورت  ؛فياىداأ

 البنوك في اآللية المحرسبية النظم في الثقة توكيد في ةاإللكتروني المراجعة فرعمية" حول

 ية:تتـ صياغة الفرضيات الفرعية اآل وفي ضوء الفرضية العامة, "اليمنية التجررية

 في ةاإللكتروني المراجعةفروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ال توجد  الفرضية الفرعية األولى: -

 .اليمنية التجارية البنوؾ في اآللية المحاسبية النظـ في الثقة توكيد

بيف أبعاد بشأف طبيعة العالقة  ذات داللة إحصائية عالقة ال توجد ية:نرالفرضية الفرعية الث -

 .اليمنية التجارية البنوؾ في اآللية المحاسبية النظـ الثقة في توكيدو  ةاإللكتروني المراجعة فاعمية

 الخارجييف المراجعيف راءآحصائيًا بيف إفروؽ دالة  ال توجد الثرلثة:الفرضية الفرعية  -

 في اآللية المحاسبية النظـ في الثقة توكيد في ةاإللكتروني المراجعة فاعمية بشأف والداخمييف

 .اليمنية التجارية البنوؾ
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 منيجية الدراسة:

المناسب لطبيعتيا التي يغمب عمييا  ؛ ألنواعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي

ب التطبيقي, وعمى خمفية نظرية تمثمت بالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة, ناالج

االستفادة منيا في , و بيدؼ االطالع عمى المتغيرات في تمؾ الدراسات, وما توصمت إليو مف نتائج

ات األولية ناة التي استخدمت في جمع البيناببعاد الدراسة وتصميـ استمارة االستأصياغة متغيرات 

العينة المستيدفة ذات العالقة الذيف يمثموف أفراد الداخمييف  والمراجعيفالخارجييف  المراجعيف مف

البنؾ التجاري وىي:  ,البنوؾ التجارية اليمنيةية التي أجريت في ناالميد ةاإللكترونيبالنظـ المحاسبية 

اليمني, بنؾ التسميؼ التعاوني والزراعي, البنؾ األىمي اليمني, بنؾ اليمف والكويت, بنؾ اليمف 

 , التي تمثؿ مجتمع الدراسة. (2018, المركزي اليمني, )البنؾ مصرؼ الرافديفالدولي, 

 رت:نرطريقة جمع البي

 ات مف عينة الدراسة بطريقتيف ىما:ناتـ جمع البي

العممية ممثمة بالدراسات السابقة المتعمقة تـ جمعيا باالعتماد عمى المصادر  وية:نرالث رتنرالبي -

 .ترنتنبموضوع الدراسة, والمتوافرة في شبكة األ

ة التي أعدت بعد مراجعة األدبيات السابقة ناعف طريؽ االستبتـ جمعيا  رت األولية:نرالبي -

وقد تـ تجميع  ,ساتذة بعض الجامعات اليمنيةأالمتعمقة بموضوع الدراسة وباالستفادة مف خبرة 

 .ية التي أجريت في البنوؾ التجارية اليمنيةناالدراسة الميدة مف ناات االستبنابي

 التعريفرت اإلجرائية:

في  ةاإللكترونيفرعمية المراجعة لتمثؿ المفيوـ التركيبي  -ساسيةأبعاد أخمس تتضمف الدراسة 

تحديد  إلىولكؿ منيا مصطمحاتو الخاصة التي تحتاج  - اآلليةالمحرسبية  النظم الثقة فيتوكيد 

 .جراؤىاإية التي تـ ناالدراسة الميد إطاري تـ التعامؿ بو في جرائي الذلممفيـو اإل
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 .اآلليةالمحرسبية  النظم الثقة فيتوكيد في  ةاإللكترونيفرعمية المراجعة 

 بعادأفي  اآلليةفي توكيد الثقة في النظـ المحاسبية  ةاإللكترونيفاعمية المراجعة  وتتبمور

فضاًل عف  الثقة, وتقرير مراجعة توكيدُمراجع توكيد الثقة  ؛الثقةراجعة م جراءاتإ ,الضوابط الرقابية

 . ةاإللكترونيالثقة في النظـ المحاسبية 

 القدرة عمى استيعاب  اآلليةيمتمؾ مراجع توكيد الثقة في النظـ المحاسبية : تكوين مراجع النظم

 قيـالنظومة يتحمى بمو , النظـ  لتقنيات مراجعة الفعاؿ متطبيؽلسس التعامؿ والتطوير أ

في بيئة تكنولوجيا  وضوابط الرقابة يفناالقو متـز بيالميني و  السموؾ والتعامؿخالقية في األ

ولوجيا ة تكنجراءات مراجعة النظـ في بيئتصميـ وتطبيؽ إو  طيطيجيد تخالمعمومات, و 

يمتمؾ القدرة عمى تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية مستوعبًا تقنيات تطوير و  المعمومات المحاسبية,

, وتحميؿ مالمح البيئة التكنولوجية والتنبؤ بالسموؾ المعموماتي المجسد المحاسبية النظـ

القدرة يمتمؾ و  ,حديثة تقنية وطرؽ بوسائؿ لممشكالت والعرض لمموقؼ, والقدرة عمى التحميؿ

ي تأكيد موثوقية النظـ واالىتماـ بتطوير قدرات عمى التفكير الناقد المصحوب بتحميؿ ذىني ف

ة بالخبرات نااالستع فضاًل عفالتعميـ المستمر, وميارات مراجعي النظـ مف خالؿ التدريب و 

 .ي تأكيد موثوقية النظـالمتخصصة في تكنولوجيا المعمومات ف

 التي تشكؿ مجموعة مف السياسات واالجراءات العامة والتطبيقية بتتمثؿ  :ضوابط رقربة النظم

شطة ناأل (,المادية والبرمجية والبشرية واإلجرائية) لمكوناتمتكاممة ضوابط رقابية لحماية ا

بما , اآلليةلمنظـ المحاسبية  (المدخالت والعمميات والمخرجات والتغذية العكسيةالمعموماتية )

مصرح, وفقًا لسياسات الغير نية مف الوصوؿ المادي والمنطقي ماألو تحقيؽ الحماية أنمف ش

متطمبات ضوابط حماية  المعمومات بما ينسجـ مع الضامف لسرية محددة الوصوؿ المعموماتي
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وانتظامو النظاـ توافر و تحقيؽ سالمة المعالجة المعموماتية خالؿ أنبما مف شو  ,الخصوصية

  ما ىو مصرح بو. إطارفي 

  االختبارية التي  مراجعة النظـ تىي إجراءا المراجعة في بيئة تكنولوجير المعمومرت:إجراءات

اختبارية لتأكيدات  تإجراءا :تشمؿو  اآلليةلتوكيد الثقة في النظـ المحاسبية يقوـ بيا المراجع 

جراؤىا لمتأكد إيتـ جراءات ىذه اإل ,ةاإللكترونيظمتيا أنمف احتفاظيا برقابة فاعمة عمى  دارةاإل

 المعموماتية شطتوأنو  ومكوناتب اآلليةلمثقة في النظـ المحاسبية  الضوابط الرقابية الضامنةمف 

ضوابط و  ,تشغيؿال , وكذلؾةناصيالتطوير و ال, و دارةضوابط التنظيـ واإل: ىمياأالتي و  ,المختمفة

برمجيات النظاـ قد تـ اكتسابيا أو تطويرىا  أفمصممة لتوفير ثقة معقولة بال برمجيات المعرفة

لتوفير ثقة  تصممالتي  ات والبرامجناإدخاؿ البياختبارات لضوابط و  وكفؤة,بطريقة مرخصة 

و قد تـ وضع ىيكمية لممصادقة عمى المعمومات التي يتـ إدخاليا في النظاـ أنمعقولة ب

  .ات والبرامج مقيد بالموظفيف المرخصيفناالبي إلىوالوصوؿ 

 ـ عمى الثقة في النظ في االحتفاظ برقابة فعالة دارةولية اإلؤ مسيحدد  :التوكيد عمى الثقة تقرير

وفقًا لممعايير  ةاإللكترونيالثقة في النظـ جراءات االختبارية لتوكيد جاؿ اإلالتي تمثؿ م ةاإللكتروني

ولية المراجع  في ؤ مستنحصر , و الثقةتقرير توكيد استيفاء في ساسًا ألمتصديؽ التي تمثؿ  المينية

 .اإللكترونيلدييا رقابة فعالة عمى النظاـ  دارةاإل أفي الفني حوؿ تأكيدات أالر 

 مف خالؿ المنظومة  ةاإللكترونيالثقة في النظـ المحاسبية  مثؿتت :اآلليةفي النظم المحرسبية  الثقة

غير أمنية مف الوصوؿ الذي يحقؽ حماية  أمف المعموماتب :الخماسية لمبادئ الموثوقية التي تتمثؿ

وفقًا لسياسات ضابطة الوصوؿ المعموماتية الخاصة بنشر المعمومات  ,مصرح المنطقي والماديال

و تحقيؽ سالمة المعالجة أنبما ينسجـ مع  متطمبات ضوابط حماية الخصوصية بما مف ش

ة ناالمواكبة المعموماتية والصي, في ظؿ سالمة تكامؿ التشغيؿ المعموماتي إطارفي المعموماتية 

 . ما ىو مصرح بو إطارفي و  ,سالمة تكاممو المعموماتي اآلمف إطاروالتحديث في 
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 حدود الدراسة:

المراجعيف الخارجييف والمراجعيف الداخمييف, عمى تـ تطبيؽ ىذه الدراسة  ية:نرالحدود المك

البنؾ  وىي: البنوؾ التجارية اليمنية ية التي أجريت فيناالذيف يمثموف أفراد عينة الدراسة الميد

التجاري اليمني, بنؾ التسميؼ التعاوني والزراعي, البنؾ األىمي اليمني, بنؾ اليمف والكويت, بنؾ 

 .               .(2018, المركزي اليمني, )البنؾ مصرؼ الرافديفاليمف الدولي, 

في توكيد الثقة  ةاإللكترونيفاعمية المراجعة : تناولت ىذه الدراسة موضوع الحدود الموضوعية

(Sys – Trust ) دوف تناوليا لتوكيد الثقة في المواقع اإللكترونية اآلليةفي النظـ المحاسبية ,

(Web – Trust). 

 ىيكل الدراسة:

العاـ  طارة فصوؿ؛ تـ تخصيص الفصؿ األوؿ: لإلأربعتـ تناوؿ مواضيع الدراسة مف خالؿ 

وشمؿ مقدمة عامة ُقسـ عمى مبحثيف؛ المبحث األوؿ: اإلطار العاـ, , والدراسات السابقة لمدراسة

والفروض, عف موضوع الدراسة, ومشكمة الدراسة, واألىداؼ واألىمية , والنموذج المعرفي لمدراسة, 

 المبحث الثاني: عرض لمدراسات السابقة. قدـ والتعريفات اإلجرائية ألبعاد الدراسة, في حيف

تطرؽ المبحث األوؿ:  ؛وُقسـ عمى ثالثة مباحث ,النظري لمدراسة طارإلل :يناالفصؿ الثُخصص و 

إلى المراجعة اإللكترونية, وشمؿ المبحث الثاني: مراجعة النظـ المعموماتية في البيئة اإللكترونية, 

ـ عرض . وفي الفصؿ الثالث: تالثقة في النظـ المحاسبية اإللكترونية وتضمف المبحث الثالث:

الميدانية,  منيجية الدراسة لمدراسة الميدانية؛ مف خالؿ ثالثة مباحث, أخذ المبحث األوؿ: مفصؿ

مناقشة تمت : المبحث الثالثفي  وتـ في المبحث الثاني: عرض تحميؿ المتغيرات الديمغرافية, و

مبحثيف, المبحث , وعمى النتائج والتوصيات خصص لعرضفقد الفصؿ الرابع:  إما نتائج الدراسة.

 .األوؿ: النتائج, المبحث الثاني: التوصيات
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 العربية: الدراسرت

(, بعنوان: أثر إجراءات الرقربة العرمة في الحد من مخرطر 2017دراسة )البري؛ عداس,  -1

 لنظرم المعمومرت المحرسبي اإللكتروني.البيئة الداخمية 

 الداخمية البيئة مخاطر مف الحد العامة في الرقابة إجراءات أثر دراسة لىإ البحث ىذا ىدؼ

 أثر وجود واستنتج الباحث إلى .اإللكتروني التشغيؿ بيئة ظؿ في سبيلمحاالمعمومات ا لنظاـ

 في سبيالمحا المعمومات لنظاـ الداخمية البيئةمخاطر  مف الحد في العامة الرقابة إلجراءات معنوي

 غير لألشخاص السماح عدـ :فأىميا ؛بالتوصيات يتعمؽ فيما أما .اإللكتروني التشغيؿ ظؿ

 ثانية لمطاقة مولدة توفيرالمحاسبية, والعمؿ عمى  والبرمجيات األجيزة إلى بالوصوؿ ليـ المصرح

 .الراىنة الظروؼ نتيجة حمب مدينة في الكيربائيلمتيار  الدائـ االنقطاع ظؿ في الكيربائية

 في وأثرىر الداخمية المصرفية الرقربة (, بعنوان: متطمبرت2017دراسة )الطرئي؛ محمد,  -2

 المصررف من عينة في تطبيقي بحث -اإللكترونية  المحرسبية المعمومرت نظم تطوير

 الخرصة.  العراقية

 العراؽ, في الخاصة في المصارؼ الداخمية الرقابة ألنظمة الحالي الوضع اكتشاؼ إلى تيدؼ

 المحاسبية أنظمة المعمومات في المصممة الرقابية والضوابط وفاعمية اإلجراءات متانة درجة وتقييـ

 المحاسبية المحوسبة المعمومات لنظـ الرقابي النظاـ خصائص توافؽ مدى وتحديد اإللكترونية,

عمييا. ومف أبرز النتائج التي  المتعارؼ العامة الرقابية المتطمبات واإلجراءات مع المستخدمة

توصمت إلييا: ال يقتصر دور التدقيؽ الداخمي عمى التدقيؽ المحاسبي الذي يركز عمى فحص 

العمميات المالية لغرض التأكد مف صحة تسجيميا واكتشاؼ األخطاء؛ بؿ يتسع ليشمؿ جميع 

رية المختمفة؛ إذ يمثؿ أحدى األدوات الفعالة الرئيسة المجاالت الخاصة بالنواحي التشغيمية واإلدا

ف  إجراءات تطوير وصيانة التي تساعد اإلدارة في تحقيؽ وظائفيا المختمفة وخاصة الرقابية منو, وا 

التي تستخدـ النظاـ  نظـ المعمومات المحاسبية االلكترونية بطريقة مرخصة وكفوءة في المصارؼ
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يتـ تطبيؽ ضوابط الرقابة عمى ر, وأنو يا إلى عدد مف المخاطااللكتروني غير كافية مما يعرض

الوصوؿ إلى مكونات النظاـ المادية والمنطقية بدرجة متوسطة وىناؾ ضعؼ واضح في إجراءات 

وضوابط الرقابة المتعمقة باستخداـ التقنيات المتطورة لمنع وتوثيؽ محاوالت الوصوؿ غير المصرح 

 إلغاءد اإلجراءات المتعمقة بتشفير البيانات واإلجراءات المتعمقة ببو إلى النظاـ وعمى وجو التحدي

عمى المصارؼ الخاصة إخضاع الرقابة إف  . وأبرز ما أوصت بو الدراسة:تحديث كممة السرو 

الداخمية بصورة مستمرة لممتابعة لغرض مواجية التغييرات والمخاطر التي تحيط بالمصارؼ العراقية 

, والعمؿ عمى تحسيف مستوى اإلجراءات ز لمتدقيؽ الداخمي مستقؿ وكفوءوذلؾ مف خالؿ إيجاد جيا

المستخدمة لضبط الدخوؿ إلى غرفة الحاسوب, ومف الضروري أف يتـ تعزيز الضوابط التنظيمية 

 واإلدارية لمرقابة الداخمية في المصارؼ الخاصة التي تستخدـ النظاـ اإللكتروني. 

 أمن ةيمفي تعزيز فرع لعملا تدور اخالقير(, بعنوان: 2016 ,عبرسيلافو؛ صلادراسة ) -3

 مومرت.المع

ىدفت إلى تقديـ دراسة نظرية حوؿ دور أخالقيات العمؿ في تعزيز فاعمية أمف المعمومات, 

ومعرفة أثر أخالقيات العمؿ في تعزيز فاعمية أمف المعمومات. وأشارت النتائج التي تـ التوصؿ 

يف األقساـ داخؿ المنظمة, وىذا يعد مؤشرًا جيدًا لمتفاعؿ بيف األفراد, إلييا إلى االنفتاح العالي ب

ومحركًا أساسيًا ألداء األعماؿ تماشيًا مع اتجاىات األقساـ األخرى في المنظمة؛ وبما يدعـ الشعور 

بوحدة المنظمة كنظاـ. ومف توصيات الدراسة: عمى المنظمات عدـ االقتصار عمى فكرة تحصيؿ 

نما العمؿ عمى حماية ىذه المعمومات والحفاظ عمييا مف كؿ ما يعترضيا المعمومات وتخ زينيا وا 

مف أضرار, وعمى المنظمات استخداـ اإلجراءات واألجيزة التقنية فضاًل عف البرمجيات التي تساىـ 

في الحفاظ عمى أمنية المعمومات, وعمى المنظمات توعية العامميف لدييا وتدريبيـ عمى كيفية 

    عمومات. حماية الم
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 جمع و في الخررجي الحسربرت مدقق ميررات كفرءة , بعنوان: مدى2015)لحية, أبو(دراسة  -4

 عمى دراسة تطبيقية (المحوسبة المعمومرت المحرسبية أنظمة بيئة ظل في اإلثبرت أدلة تقييم

 .)غزة قطرع في لممينة الممررسين المدققين

 أدلة وتقييـ في جمع الخارجي الحسابات مدقؽ ميارات كفاءة مدى لىإ التعرؼ إلى ىدفت

 :أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد. المحوسبة المعمومات أنظمة بيئة ظؿ في اإلثبات

 في اإلثبات أدلة وتقييـ جمع في تساعده كفاءة ذات ياراتالخارجي م الحسابات مدقؽ لدى تتوافر

 بيف إحصائية داللة ذات عالقة يوجد أنو فضاًل عف .المحاسبية المحوسبة المعمومات أنظمة بيئة

 الداخمية, الرقابة نظاـ وفحص المحاسبي, النظاـ بفحص الخارجي مدقؽ الحسابات قياـ (مف كؿ

 التدقيؽ بمعايير اإللماـ وكذلؾ المحوسبة, األنظمة بيئة في العمؿ عف المخاطر الناشئة وتقييـ

 ظؿ في اإلثبات أدلة وتقييـ جمع بغرض الخارجي الحسابات مدقؽ تاكفاءة ميار بيف و  ,)الدولية

 :أبرزىا مف توصيات عدة إلى الدراسة خمصت وقد .المحوسبة المعمومات المحاسبية أنظمة بيئة

 المعمومات وتكنولوجيا الحاسوب مجالي في التدريبية المتخصصة الدوراتو  البرامج تفعيؿ ضرورة

 بيئة في المستمرة التطورات مع يتالءـ بما الحسابات مدققيأداء  مستوى لتحسيف مستمرة, بصورة

 تدقيؽ عممية لضبط قواعد لوضع لممينة المنظمة تدخؿ الجيات ضرورة, و المحوسبة األنظمة

 الفنية اإلمكانات عمى بناء القائمة التدقيؽ ومكاتب بتصنيؼ شركات وذلؾ المحوسبة, األنظمة

 في بالتوسع الدراسة أوصت كما, األنظمة ىذه مثؿ فحصعمى  قدرتو مدى وتحديد المكتب لطاقـ

 والتكمفة والجيد الوقت تخفيض في أثر مف ليا لما بمساعدة الحاسوب التدقيؽ أساليب استخداـ

 أدلة وتقييـ جمع في والسرعة الدقة تحقيؽ في مزايا ليا مف ولما التدقيؽ, عمميات في المبذولة

 .اإلثبات
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بعنوان: التكوين المعرفي المحرسبي المالئم لدينرميكية التشغيل , 2015), السمحيدراسة ) -5

 المعمومرتي في بيئة األعمرل اليمنية.

ىدفت إلى معرفة التكويف المعرفي المحاسبي المالئـ لديناميكية التشغيؿ المعموماتي, مف خالؿ 

كية تشغيؿ منظومة رباعية األبعاد جسدت االحتياجات المستقبمية المواكبة لمتطمبات دينامي

نتائج الدراسة حاجة  بنيتالمعمومات تمثمت باألبعاد المعرفية, واإلدراكية, والمينية, والسموكية. و 

النظـ المعرفية المحاسبية إلى منظومة متكاممة مف اإلجراءات واألساليب التطويرية لضماف 

مستقبمية لمنظمات االستجابة المالئمة لديناميكية التشغيؿ المعموماتي, وتمبية االحتياجات ال

 لمتغيرات اقتصاديات المعرفة. بما يحقؽ المواكبة ؛األعماؿ

دور التدقيق اإللكتروني في تحسين جودة خدمة التدقيق : (, بعنوان2014 ,دراسة )سمور -6

 دراسة ميدانية عمى مكرتب تدقيق الحسربرت في قطرع غزة. -

جودة خدمات التدقيؽ في فمسطيف, ف يلى دور التدقيؽ اإللكتروني في تحسإىدفت إلى التعرؼ 

التدقيؽ اإللكتروني في مرحمة  استخداـأىميا: أف  ؛وصمت الدراسة إلى عدة نتائج. وتوتـ توزيعيا

التدقيؽ  استخداـتخطيط عممية التدقيؽ يؤدي إلى تحسيف جودة خدمة التدقيؽ, وكذلؾ يتـ 

فيـ بيئة الرقابة  فضاًل عفاألساسية لمعمميات,  واالختباراتالرقابة  اختباراتاإللكتروني في تنفيذ 

تكنولوجيا المعمومات في تحسيف  استخداـأنو يوجد إدراؾ لدى مدققي الحسابات ألىمية و الداخمية, 

وخمصت  ,مف إنجاز األعماؿ بسرعة أكبر استخدامياوذلؾ بسبب ما يوفره  ؛جودة خدمة التدقيؽ

لجانب الرقابي مف قبؿ ىيئة سوؽ رأس الماؿ عمى أىميا: زيادة ا ؛الدراسة إلى عدة توصيات

الشركات المساىمة في مجاؿ التعاقد مع شركات تدقيؽ تستخدـ وسائؿ وأدوات التدقيؽ اإللكتروني 

 في عممية التدقيؽ.
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 بتطبيق برامج العرمة المسرىمة شركرت التزام (, بعنوان: مدى2014أبو ميرلة, (دراسة  -7

 الغش. من الحمرية

مدى قياـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف بإنشاء بيئة  سعت لمعرفة

رقابية مالئمة, ومدى التزاـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف بإجراء تقويـ 

لمخاطر الغش, ومدى قياميا بتصميـ أنشطة رقابية لمحماية مف الغش وتطبيقيا, ومدى قياميا 

برامج الحماية مف الغش. ومف نتائج الدراسة: التزاـ الشركات المساىمة العامة بمراقبة فاعمية 

المدرجة في بورصة فمسطيف بتطبيؽ برامج الحماية مف الغش بدرجة عالية, وأف أىـ المعوقات التي 

تحد مف االلتزاـ بتطبيؽ برامج الحماية مف الغش ىو نقص المؤىالت العممية والخبرة العممية لدى 

القسـ المالي. وتوصمت الدراسة إلى عدد مف التوصيات؛ منيا: حث إدارة البورصة بإصدار موظفي 

التعميمات الخاصة بالزاـ الشركات المساىمة العامة بتطبيؽ برامج الحماية مف الغش لما لذلؾ مف 

عماؿ إيجابيات كبيرة, والتأكيد عمى ضماف كفاءة أنظمة الرقابة الداخمية وفاعميتيا لضماف إنجاز األ

بدرجة عالية مف الدقة والحد مف الغش المالي في القوائـ المالية, وتنظيـ دورات تدريبية لموظفي 

الدائرة المالية والتدقيؽ الداخمي عمى كيفية تطبيؽ برامج الحماية مف الغش, والعمؿ عمى نشر 

األردنية وبخاصة  المعرفة المتعمقة بفوائد تطبيؽ نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة في الشركات

 لدى المديريف .

ة يلنظم المعمومرت المحرسب دور أسرليب الرقربة العرمة(, بعنوان: 2014دراسة )الدالىمية,  -8

 .في زيردة موثوقية المعمومرت المحرسبية المحوسبة

في  المحوسبة المحاسبية المعمومات لنظـ العامة الرقابة دور أساليب درجة ىدفت إلى معرفة

موثوقية المعمومات المحاسبية. وتوصمت الدراسة إلى وجود دور كبير ألساليب الرقابة العامة زيادة 

لنظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة في زيادة موثوقية نظـ المعمومات المحاسبية. وأوصت الدراسة 

وسبة, مف المح المحاسبية المعمومات لنظـ العامة الرقابة بأف عمى الشركات السعودية تبني أساليب
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أجؿ تقديـ معمومات محاسبية أكثر موثوقية لمستخدمييا, والتدريب المستمر والمالئـ لموظفي نظـ 

 المعمومات لنظـ العامة الرقابة المعمومات في الشركات السعودية لزيادة معرفتيـ بأىمية أساليب

 المحوسبة وتطبيقيا بالشكؿ األمثؿ. المحاسبية

بعنوان: أثر استخدام تكنولوجير المعمومرت عمى أداء نظم (, 2013دراسة )الدالىمية,  -9

 المعمومرت المحرسبية من وجية نظر مراجعي الحسربرت في المممكة العربية السعودية.

االستخداـ  مخاطر) المتمثمة في المعمومات تكنولوجيا استخداـ مخاطر ىدفت إلى التعرؼ إلى

لممفات, ومخاطر عدـ تحديد الصالحيات( عمى غير المصرح بو لنظاـ التشغيؿ, ومخاطر أعطاؿ ا

ر أداء نظـ المعمومات المحاسبية, وقياس أثر تمؾ المخاطر. وقد أظيرت نتائج الدراسة إف مخاط

ت تؤثر عمى أداء نظـ المعمومات المحاسبية بدرجة كبيرة. وقد خمصت ستخداـ تكنولوجيا المعموماا

 المعمومات لنظـ العامة الرقابة ا بتبني ضوابطالدراسة إلى العديد مف التوصيات تمثمت أبرزى

 العامميف مف مخاطر استخداـ تكنولوجيا المعمومات, وتدريب لحمايتيا المحوسبة المحاسبية

 وتعريفيـ بأىمية الضوابط الرقابية وااللتزاـ بتطبيقيا.

 التنرفسي. األداء عمى وأثرىر المعمومرت وسرية (, بعنوان: أمن2013الربيعي, (دراسة  -11

 ألمف الالزمة اإلجراءات عمى الضوء المعمومات, وتسميط وسرية بأمف سعت إلى التعريؼ

 لألمف تأثير ىناؾ كاف إذا ما ليا, ومعرفة التأميف شركات أقساـ أداء وكيفية المعمومات وسرية

عالقة  جودالتأميف. وخمصت نتائج الدراسة إلى و  لشركات التنافسي األداء عمى المعمومات وسرية

. وأوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات؛ ارتباط وتأثير بيف أمف وسرية المعمومات واألداء التنافس

أىميا: ضرورة االنفتاح عمى التجارب العالمية في مجاؿ أمف المعمومات في الدوؿ المتقدمة عمومًا 

مة والخاصة, وضرورة وفي الدوؿ العربية خصوصًا لالستفادة مف تطبيقاتيا في شركات التأميف العا

توسيع برنامج أمف المعمومات في شركات التأميف العراقية في القطاعيف العاـ والخاص لمحصوؿ 



 والد اسرت السربقةالعرم للد اسة  اطر اإل  الفصل األول 
 

20 
 

عمى أحد الشيادات المطابقة ألنظمة أمف المعمومات الدولية, وأف تقوـ إدارة الشركات بإعداد 

 لمستويات اإلدارية. البرامج التدريبية لنشر وتعميـ ثقافة أمف وسرية المعمومات في مختمؼ ا

 في ودوره المحرسبي المعمومرت نظرم (, بعنوان: تحديث2013 الصرلح, دراسة )عثمرن؛ -11

 المصرفي القطرع من عينة عمى ميدانية اإللكترونية دراسة لمتجررة الثقة واألمرن تحقيق

 السوداني.

. اإللكترونية التجارة تحديات لمواجية المحاسبي المعمومات نظاـ تحديث إلى الدراسة ىدفت

 التجارة ظؿ في العمؿ نظاـ مع يتناسب الداخمية اإللكتروني الرقابة نظاـ أف إلى الدراسة وتوصمت

 أكثر اإللكتروني يعد التوقيع أف كما ,اإللكترونية التجارة تعامالت في األماف ويحقؽ اإللكترونية

 شبكة ميفأت بضرورة الدراسة وأوصت اإللكترونية, التجارة معامالت في الثقة لتوفير وأمناً  ضماناً 

 التجارة مع ليتناسب اإللكترونية الداخمية الرقابة نظاـ بتحديث تراؽاالخمف  وحمايتيا اإلنترنت

 .اإللكترونية

 :المحرسبية المعمومرت بنظم الثقة توكيد , بعنوان: خدمرت 2012)حمدان,(دراسة  -12

 والفمسطينية. األردنية لمبنوك حرلة دراسة

وفمسطيف األردف  في الخارجييف المدققيف وتأىيؿ قدرة مدى الدراسة إلى التعرؼ إلىىدفت 

 النظـ موثوقية حوؿ تأكيداً  يقدـ أف يمكف ,مستقالً  طرفاً  باعتبارىـ الثقة, توكيد خدمات لتأدية

 في كذلؾ وتبحث اإللكترونية, المتعاممة بالتجارة والفمسطينية األردنية لمشركات اإللكترونية والمواقع

 وقد الخدمات, ىذه مثؿ لتأديتيـ وفمسطيف األردف في الخارجييف المدققيف تواجو التي المعِوقات

 خدمات تأدية ألىمية األردنييف المدققيف إدراؾ مف الرغـ عمى - أنو إلى نتائج الدراسة أشارت

 الخدمات, ىذه مثؿ تأدية عمى لدييـ القدرة توجد ال نوفإ اإللكترونية, والمواقع النظـ في الثقة توكيد

بما تواكب مع  ؛التدقيؽ مينة لعمؿ المنظمة الجيات مف الكافي والتأىيؿ االىتماـ وجود وعدـ

 اإللكترونية والمواقع النظـ في الثقة خدمات توكيد تأدية قاتو المع أىـ وعف الحديثة, التطورات
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 انتشارىا, يمييا عدـ في تأثيراً  العوامؿ أكثر مف دتع المدققيف ميارات كفاية عدـ أف الدراسة أكدت

 مف جممة بناء تـ ؛النتائج تمؾ وعمى, الخدمات ليذه المنظمة والقانونية المينية التشريعات قمة

 مع الخدمات, ىذه مثؿ وتبني تطوير التي تضمف التشريعات وضع ضرورة :منيا التوصيات

دعوة  وأخيراً  المينة, في التطورات ألىـ مواكبتيـ يضمف بما ؛المدققيف وتدريب تأىيؿ زيادة ضرورة

 .عالمية ارتباطات ليا التي الكبرى التدقيؽ مكاتب في متخصصة أقساـ الستحداث

التحديرت التي تواجو مينة المحرسبة والتدقيق في إطرر  , بعنوان:(2012جبرر, )دراسة  -13

 المعمومرت المحرسبية.عنرصر البيئة التقنية الحديثة وأثرىر عمى جودة وموثوقية 

سعت إلى معرفة أثر استخداـ التقنيات الحديثة لنظـ المعمومات المحاسبية عمى موثوقية 

المعمومات المحاسبية مف خالؿ التعرؼ إلى مفيـو وموثوقية المعمومات المحاسبية وخصائصيا 

ت إلى التعرؼ لرأي والضوابط الرقابية لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية ومكونتيا, كما ىدف

المحاسبيف والمدققيف الخارجييف حوؿ أىـ معوقات استخداـ التقنيات الحديثة لنظـ المعمومات 

المحاسبية في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ. وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ تأثيرًا كبيرًا الستخداـ 

مات المحاسبية. وأوصت التقنيات الحديثة لنظـ المعمومات المحاسبية في زيادة موثوقية المعمو 

الدراسة بضرورة مواكبة التطورات العديدة والمستمرة التي تحث في بيئة األعماؿ الحديثة, وضرورة 

تطبيؽ النظاـ المتكامؿ لممعمومات المحاسبية اإللكترونية وقياـ المنظمات المينية بعقد دورات 

 تدريبية عممية لموظفي ومدققي الحسابات.

أثر مخرطر استخدام تكنولوجير المعمومرت في , بعنوان: (2012)أبو عطيوي, دراسة  -14

الخرضعة لمتدقيق عمى جودة عمل المدقق الخررجي دراسة تطبيقية لمكرتب تدقيق  المنشآت

 .الحسربرت في قطرع غزة

الخاضعة  المنشآتأثر مخاطر استخداـ تكنولوجيا المعمومات في  إلىىدفت إلى التعرؼ 

أف مخاطر  :مدقؽ الخارجي في قطاع غزة. وقد أظيرت نتائج الدراسةلمتدقيؽ عمى جودة عمؿ ال
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الخاضعة لمتدقيؽ, وأف  المنشآتالوصوؿ ىي أكثر المخاطر التي يتعرض ليا المدقؽ الخارجي في 

التدقيؽ الخارجي وأقميا قبوؿ العمالء الجدد  الميارات والكفاءة تؤثر عمى جودة التخطيط لعممية

ضرورة إيالء المزيد مف العناية  أىميا: ؛وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات ؛واالستمرار مع القدامى

الالزمة لمينة تدقيؽ الحسابات في فمسطيف, والنيوض بيا إلى المستوى الالئؽ بيا بيف الميف, 

وتطور تكنولوجيا  ,وكذلؾ أىمية قياـ مدققي الحسابات بمواكبة التطورات السريعة في المينة

تطوير أداء مدققي الحسابات فيما و  ,متيا الحتياجات المجتمعءتمرارية مالالمعمومات لضماف اس

يتعمؽ بمخاطر نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة وطرؽ التعامؿ معيا وأثرىا عمى جودة عمؿ 

 في ىذا المجاؿ. المدقؽ الخارجي, وذلؾ عبر توفير دورات تدريبية ليـ

 بيرنرت وأمنية لخصوصية رصينة حمرية (, بعنوان: توفير2012الصرحب,  دراسة )عبد -15

 المعمومرت. قواعد

 تعد حيث المختمفة؛ المؤسسات في المستخدمة البيانات لقواعد رصينة حماية توفير ىدفت إلى

 قواعد تطبيقات في الميمة المشاكؿ البيانات مف قواعد وخصوصية أمنية المحافظة عمى مسألة

 وتوفير المخوليف, غير مف المتطفميف نشاطات ومنع المختمفة, االتصاالت شبكات البيانات عبر

عمميات  لجميع كاممة بتسجيالت االحتفاظ مع المتطفميف, نشاطات جميع لتسجيؿ معينة آلية

 كممات اختيار عممية أىمية عمى البحث يركز البيانات, كما قواعد عمى تجرى التي البيانات تحديث

ضافة برنامج خاصة, بيانات ىياكؿ إضافة إمكانية مع التشفير, ومفاتيح المرور  بدأ في خاص وا 

 معينة صالحيات منح مع بالبيانات, والمتالعبيف المتطفميف لمنع النظاـ, استخداـ المستفيد محاولة

 يؤدي الذي النظاـ, الستخداـ المستمرة والمراقبة العمؿ يوـ خالؿ محددة أوقات خالؿ لكؿ مستفيد,

واستنتجت الدراسة بوجود فاعمية كبيرة في نظاـ  .البياناتوخصوصية  أمنية تحسيف في بدوره

المرتبات واألجور في الجامعة التكنولوجية, ويتـ رصد أية اختراؽ لمنظاـ عند التغيير عمى البيانات 

 ومنعيا في حالة عدـ وجود صالحية.
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أثر المعرلجة اآللية لمبيرنرت عمى فعرلية  :(, بعنوان2012اغمين, يعقوب, )دراسة  -16

 .الخررجي من وجية نظر محرفظي الحسربرت والخبراء المينيين لتدقيقا

ىدفت إلى معرفة أثر بيئة التشغيؿ اإللكتروني لمبيانات, عمى التدقيؽ الخارجي, وما إذا كانت 

البحث في أىمية استخداـ تكنولوجيا المعمومات  فضاًل عفتساعد في تحقيؽ الفعالية في التدقيؽ, 

براز تأثير التشغيؿ اإللكتروني لمبيانات عمى نظاـ المعمومات ل ؛في عممية التدقيؽ تحقيؽ األىداؼ وا 

براز تأثير التشغيؿ اإللكتروني لمبيانات عمى نظاـ الرقابة الداخمية, وتحديد العراقيؿ,  المحاسبي, وا 

أوصت واستنتجت و والصعوبات التي يواجيا المدقؽ الخارجي في ظؿ بيئة التشغيؿ اإللكتروني. 

ما يستوجب  ؛لممعمومات في المؤسسة رئيساً  مصدراً  نظاـ المعمومات المحاسبي تبارعارة بضرو 

تطوير الضوابط الرقابية. وأماـ كؿ ىذا فإف التدقيؽ في ظؿ بيئة التشغيؿ اإللكتروني يستوجب مف 

ي, المدقؽ دراسة وفيـ جيد لمبيئة التي تتـ فييا معالجة البيانات؛ حتى يسيؿ فيـ النظاـ المحاسب

جراءات حديثة, واالستفادة مف مزايا  ونظاـ الرقابة الداخمية الذي يتطمب استخداـ أساليب وا 

خمصت الدراسة إلى أف التشغيؿ اإللكتروني يساعد المدقؽ في تحقيؽ  اً تكنولوجيا المعمومات. وأخير 

 األىداؼ بطريقة أفضؿ.

تطبيق مدققي الحسربرت تأثير , بعنوان: (2011 ,الشرفرء ؛الخترتنة؛ )العروددراسة  -17

 .ألسرليب تكنولوجير المعمومرت عمى إتمرم عممية التدقيق اإللكتروني في األردن

تماـ عممية إتأثير تطبيؽ مدققي الحسابات لتكنولوجيا المعمومات عمى  إلىىدفت إلى التعرؼ 

مستوى  أف :أىميا ؛وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج. التدقيؽ اإللكتروني في األردف

 اً أثر  وأف ىناؾتماـ عممية التدقيؽ كانت متوسطة, ا  استخداـ المدققيف ألساليب تكنولوجيا المعمومات و 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير آليات ووسائؿ التدقيؽ  .ساليب تكنولوجيا المعموماتألتطبيؽ 

ة متطورة لدى مكاتب والحرص عمى استخداـ برامج حاسوبي ,عداد التقرير اإللكترونيا  اإللكتروني و 

 التدقيؽ في األردف لما ليا مف أثر إيجابي في سرعة التدقيؽ اإللكتروني وسالمة البيانات المالية.
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(, بعنوان: حمرية أمن أنظمة المعمومرت, دراسة حرلة في 2011جبوري, (دراسة  -18

 مصرف الرافدين.

 معمومات أنظمة لمنع اختراؽ األمنية المقاييس واقع ومؤشرات وتحميؿ سعت إلى عرض

 وطبيعة المعمومات, أنظمة أمف مؤشرات فيما بيف العالقات المصرؼ محؿ الدراسة, وتحميؿ

لو. ومف أبرز  واألمف الحماية توفير الدقة في مستويات لتشخيص بالقياسات األمنية ارتباطيا

منية بشكؿ النتائج التي توصمت إلييا: أف المصرؼ ال تتوافر فيو برامج الكشؼ عف الخروقات األ

مبكر, وأف أمف وحماية المعمومات يساعد في الحد مف المخاطر ومواجيتيا, ويستعمؿ المصرؼ 

إجراءات الحماية البسيطة كاستعماؿ كممة السر والتي مف السيؿ اختراقيا مف قبؿ أي مبرمج 

ة القصوى متمكف. وأوصت الدراسة إلى العديد مف التوصيات؛ تمثمت أبرزىا: بالعمؿ الجاد لالستفاد

مف استخداـ نظاـ األمف المعياري وتطبيقو في المصرؼ لحماية أنظمة معمومات المصرؼ كونو 

يأخذ في االعتبار المخاطر الدقيقة والبيئية والوقتية, ويعد مف أفضؿ أنظمة الحماية المستخدمة 

 عمى المصرؼ العامميف في تدريب خالؿ مف الخروقات األمنية خفض عمى عالميًا, والعمؿ

 المعمومات نظاـ تصيب التي قد االختراؽ حاالت استخداـ برامج الحماية الفاعمة والكفؤة, وتوثيؽ

الناري  الحائط برامج الستخداـ بصورة دقيقة, وتعزيز المصرؼ فيو متوفرة غير كونيا المصرؼ؛ في

 بوصفيا وسيمة حماية أكثر فاعمية.

دارسة  - نظم المعمومرت المحرسبيةبعنوان: مدى موثوقية  (,2011 دراسة )مشتيي, -19

داء وأثرىر في تحسين مؤشرات األ –والمصررف الفمسطينية ردنية مقررنة عمى  المصررف األ 

  المصرفي.

التي تشتمؿ عمى خدمات توكيد الثقة في  ,ىدفت إلى تعميؽ المعرفة بخدمات توكيد الثقة

 ,(web trust) المواقع اإللكترونية خدمات توكيد الثقة فيو , ( (sys - Trustالنظاـ اإللكتروني

وقد توصمت . وقياس مدى موثوقية نظػـ المعمومات المحاسبية في المصارؼ األردنية والفمسطينية
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 ـول ,موثوقية بنسب جيدة ومقبولة إحصائيامبادئ ال فر متطمباتاتو  :أبرزىا ؛الدارسة إلى عدة نتائج

ما بيف المصارؼ األردنية والمصارؼ الفمسطينية سوى مبدأ واحد ىو سرية  اً تجد الدارسة اختالف

د اختالؼ بيف المصارؼ األردنية ال يوجإذ  ؛معمومات الشركة في نظـ المعمومات المحاسبية

 :أبرزىا ؛بادئ الموثوقية. وقد قدمت الدارسة عدة توصياتموالفمسطينية فيما يتعمؽ بتطبيقات 

 المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف مف ونداء الموجمف الخارجييف لضرورة استجابة المدققي

(AICPA )وتدعو الجمعيات  ,بضرورة أداء خدمات توكيد الثقة في النظاـ والمواقع اإللكترونية

لكي يتمكف  ؛تو في مجاؿ التدقيؽ اإللكترونياالمينية الميتمة بعمؿ المدقؽ الخارجي إلى رفع ميار 

رات الحادثة في مينة التدقيؽ وضرورة تبني الجيات المنظمة لعمؿ المصارؼ في مف مسايرة التطو 

ولة اشروط مز  شرطًا مفواعتماده  ,األردف وفمسطيف خدمات توكيد الثقة في النظاـ اإللكتروني

 عمى عمؿ تمؾ المصارؼ. لما لذلؾ مف آثار إيجابية ؛المينة

الرقربة الداخمية ليدف حمرية البيرنرت (, بعنوان: تطوير أدوات 2011دراسة )أبو كميل,  -21

 المعدة إلكترونيًر.

 وأسباب المحاسػبية اإللكترونية المعمومػات نظػـ تيػدد التي المخاطر طبيعة معرفة ىدفت إلى

 النظـ في المحاسبية والمعمومات البيانات وسرية لحماية الداخمية الرقابة وتطوير أدوات حدوثيا,

 الداخمية الرقابة كفاءة إجراءات وتقػويـ لتحميػؿ معايير وضع إلى جانب المصارؼ, في اإللكترونية

 قبؿ مف لالستخداـ البرمجية الحـز ىػذه صػالحية الجاىزة, ومدى المحاسبية البرامج تتضمنيا التي

المنظمات. وتوصمت إلى مجموعة مف النتائج؛ أىميا: قمة عدد المراقبيف الداخمييف العامميف في 

تتحدد أىـ المخاطر التي تواجو نظـ الرقابة الداخمية في النظـ اإللكترونية باشتراؾ أكثر المصارؼ, 

مف موظؼ في كممة السر, إف إدارة المصارؼ تطبؽ إجراءات رقابية صارمة ومشددة في عممية 

إدخاؿ وتشغيؿ واستخراج المعمومات في ظؿ النظـ اإللكترونية. وأوصت الدراسة بمجموعة مف 

 وتعمؿ لدييا المعمومات أمف لممصارؼ العميا أىميا: مف الضروري أف تدعـ اإلدارات التوصيات؛
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 فػي متخصػصة كػوادر وتوفير المصارؼ, كافة في المعمومات بتكنولوجيا خاص قسـ إنشاء عمي

المعمومات  نظـ أمف حماية أجؿ مف العالية والكفاءة الخبرة فييـ تتوافر المعمومات تكنولوجيا

 أـ إدخػاؿ عممية في سواء والمعمومات البيانات وترميز تشفير لدى المصارؼ, وضرورةالمحاسبية 

 ألحد يمكف ال حتى الوسائط مختمؼ عمي البيانات والمعمومات تمؾ وتخزيف حفػظ, أو تػشغيؿ

مػف  العمػالء تمكيف أجؿ مف اإلنترنت بشبكة وربطيا اختراقيا, والعمؿ عمى تطوير شبكة المصارؼ

 إحكػاـ الرقابة إمكانيػة مػع تأخير دوف وبسرعة بسيولة بيـ الخاصة المصرفية دماتالخ تنفيذ

شػبكة المصارؼ,  اختراؽ محاولة مف تحد التي القيود المصرؼ, ووضع شبكة عمي المصرفية

 لممػوظفيف لمواكبة التدريبيػة الػدورات مف العديد بعقد غزة قطاع في العاممة المصارؼ ومطالبة

 الخبرات اإللكترونية واستقطاب المػصرفية والخػدمات اإللكترونية النظـ مجاؿ في السريع التطور

 العالية. والميارات

(, بعنوان: دور الرقربة الداخمية في ظل نظرم المعمومرت 2010ىمدني؛ (دراسة  -21

 دراسة تطبيقية عمى عينة من المصررف في إقميم كردسترن العراق. –المحرسبي اإللكتروني 

ىدفت إلى تسميط الضوء عمى دور الرقابة الداخمية في ظؿ نظاـ المعمومات المحاسبي 

اإللكتروني, إلى جانب تقييـ مدى التزاـ المصارؼ قيد الدراسة بيا. وكانت مف أىـ النتائج التي 

مى توصؿ إلييا الباحث: أف ىناؾ دورًا معنويًا ذا داللة إحصائية ألساليب الرقابة العامة والرقابة ع

التطبيقات في تحقيؽ كؿ مف ضماف وصحة ومصداقية المعمومات المعدة مف قبؿ المصارؼ, كما 

أف ىناؾ دورًا معنويًا ذا داللة إحصائية ألساليب الرقابة العامة والرقابة عمى التطبيقات في التشجيع 

دراسة أف ىناؾ عمى االلتزاـ بالسياسات اإلدارية والمحاسبية المرسومة مف قبؿ اإلدارة, ووجدت ال

دورًا معنويًا ذا داللة إحصائية ألساليب الرقابة العامة والرقابة عمى التطبيقات في حماية الموجودات 

 والممفات والمعمومات في المصارؼ.
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أثر الضوابط الرقربية العرمة لنظم المعمومرت  بعنوان: (,2010 )حمردة,دراسة  -22

 .عمومرت المحرسبية )دراسة ميدانية(اإللكترونية في زيردة موثوقية الم المحرسبية

ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر الضوابط الرقابية العامة لنظـ المعمومات المحاسبية في زيادة 

موثوقية المعمومات المحاسبية وخصائصو. فضاًل عف التعّرؼ إلى رأي مراجعي الحسابات 

لمعمومات المحاسبية الخارجييف في مدينة دمشؽ حوؿ أثر الضوابط الرقابية العامة لنظـ ا

اإللكترونية في زيادة موثوقية المعمومات المحاسبية. وتوصمت الدراسة إلى أف ىنالؾ تأثيرًا كبيرًا 

لمضوابط الرقابية العامة لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية في زيادة موثوقية المعمومات 

قطاع العاـ والخاص جميعًا في المحاسبية في الشركات. وأوصت الدراسة بضرورة تبني شركات ال

سوريا؛ ضوابط الرقابة العامة لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية المطبقة فييا, وضرورة إجراء 

 دورات تدريبية لمعامميف في إدارة نظـ المعمومات في الشركة.

 لوجير المعمومرت في تطوير مينة تدقيقو دور تكن: بعنوان ,(2010الشنطي, (دراسة  -23

 .الحسربرت: دراسة تطبيقية

بياف األثر والتغيرات و  ,ىدفت إلى بياف أىمية استخداـ تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيؽ

معرفة مدى استخداـ التدقيؽ و  ,المترتبة عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيؽ

مينة  فيضرورة إبراز أىمية تكنولوجيا المعمومات  إلى صت الدراسة. خماإللكتروني في األردف

 ,وذلؾ مف خالؿ تفعيميا بالمؤتمرات والمحاضرات والندوات والدورات التدريبية ,تدقيؽ الحسابات

في مجاالت تدقيؽ الحسابات وأنظمة  وضرورة مواكبة التطورات ومالحقة األنظمة الحديثة وخاصةً 

تدريبية  راتوضرورة التركيز عمى عقد دو  ,لعامميف عميياالرقابة الداخمية وتدريب القائميف وا

وضرورة تسييؿ  ,متخصصة لممدققيف حوؿ استخدامات تكنولوجيا المعمومات وآخر مستجداتيا

 حصوؿ مدققيف الحسابات عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات بيدؼ استخداميا في عمميات التدقيؽ.
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ام مدقق أنظمة تكنولوجير المعمومرت مدى استخد بعنوان: (,2009 دراسة )الحسبرن, -24

وسرية  أمنبمعريير التدقيق الدولية الخرصة بيئة أنظمة المعمومرت لممحرفظة عمى 

 ألردنية.االمعمومرت في البنوك التجررية  

معايير التدقيؽ الدولية لمدقؽ أنظمة تكنولوجيا المعمومات  استخدـ ىلي تحديد مدإ ىدفت

المعمومات لممحافظة عمى أمف وسرية المعمومات في البنوؾ التجارية وتحقيؽ بيئة أنظمة بالخاصة 

 ومعايير التوجي :وىي ,ببيئة الحاسوب المتعمقةحيث درست بعض المعايير  ؛ىداؼ العامة ليااأل

ىـ نتائج أومف  والتخطيط وتقدير المخاطر ودور االدارة ودور التشريعات الحكومية في ذلؾ.

 وخطيط والتوجيتف يتعامموف بمتطمبات األمف والسرية لممعمومات لميالداخمي يفالمدققف أ :الدراسة

س بو لألنظمة والتشريعات الحكومية فيما يتعمؽ بأمف وسرية أوالمخاطر مع وجود دور الب

ضرورة عمؿ المقاءات والندوات المستمرة لمدققي  :مدراسةلىـ التوصيات أالمعمومات. وكاف مف 

ثر ذلؾ عمى بقاء أىمية ونوعية وطبيعة طرؽ أمف المعمومات و أعمومات حوؿ أنظمة تكنولوجيا الم

زمات المالية التي قد ىداؼ العامة التي تتضمف التصدي لألالبنؾ في السوؽ وتحقيؽ األ ريةواستمرا

دوات تكنولوجيا أضرورة تجديد المعمومات الخاصة بالشركة بحسب مستجدات و  ,تحدث لمشركة

 . خرحسيف قواعد البيانات لمبنوؾ مف وقت آلولة تاالمعمومات ومح

(, بعنوان: الضوابط الرقربية في نظم المعمومرت المحرسبية 2005, القطنرني(دراسة  -25

 المصرفية المحوسبة دارسة تحميمية في المصررف التجررية األردنية.

وتقيـ فاعمية  ,استكشاؼ وضعية أنظمة الرقابة الداخمية في المصارؼ التجارية إلىىدفت 

توافقيا مع  ىومد ,ة وصالبتيا لنظـ المعمومات المحاسبية المحوسبةياإلجراءات والضوابط الرقاب

وقد توصمت الدارسة إلى أىـ . خصائص النظاـ الرقابي المطبؽ مع المعايير الرقابية المعتمدة دولياً 

ية المحوسبة تتوافؽ بدرجة ف خصائص النظاـ الرقابي لنظـ المعمومات المحاسبأ اآلتية: النتائج

ووجود قصور في  ,النظاـ الرقابي الرقابية مع وجود العديد مف جوانب القوة في ضوابطمتوسطة مع 
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وضعؼ المكونات واألدوات الرقابية  ,أدوات النظاـ الرقابي لنظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة

توافؽ خصائص النظاـ الرقابي لنظـ  ىووجود عالقة بيف مد ,عمى مستوي الرقابة العامة والتطبيقية

ضوابط الرقابية المتعارؼ عمييا والخصائص التنظيمية والييكمية الالمعمومات المحاسبية مع 

 .  يفلممصارؼ التجارية مف وجية نظر مديري الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات والمدققيف الخارجي

 لدراسرت األجنبيةا

  (Amankwa, Eric, 2013) دراسة -1

A Reliable Computerized Accounting Information System; What 

Security Controls Are Required? 

 لذلك؟ األمنية المطموبة الضوابط ىي ومر محرسبي, بعنوان: موثوقية نظرم معمومرت

 نظـ وتنفيذ وتطوير تصميـ في دمجيا التي يمكف األمنية الضوابط استكشاؼ إلى ىدفت 

 عناصر لتصنيؼ فعاؿ إطار واقتراح المعمومات, موثوقية لضماف المحاسبية المحوسبةالمعمومات 

 مف الضوابط أنواع ثالثة وجود إلى الدراسة موثوقية المعمومات, وتوصمت تحقيؽ أجؿ مف األمف

 وآلية ورقابة المدخالت, والتفويض, الوصوؿ, واإلثبات, ضبط(الوقائية  الرقابة :وىي األمنية

 , والرقابة)التطبيؽ استعادة البيانات, ورقابة قاعدة استعادة رقابة(التصحيحية  والرقابة, )التشفير

انتحاؿ  ورقابة المعمومات, اكتمالية ورقابة مكافحة الفيروسات, وبرامج التنصت, عدـ(الكاشفة 

 .)الشخصية

 (Kazemi, M.; Khajouei, H.; Nasrabadi, H., 2012) سةدرا -2

Evaluation of information security management system success 

factors: Case study of Municipal organization. 

 .نظمرت اإليرانيةمال فيعمومرت مجرح تطبيق نظرم إدارة أمن النبعنوان: تقييم عوامل 

نظمات مال فيعمومات متطبيؽ نظاـ إدارة أمف ال نجاح عوامؿ إلى أولويات التعرؼ إلىىدفت 

 التحميالت, نتائج سيرولتف .سؤاؿ 23واحتوت  البيانات, لجمع أداة ستبانةاال ستخدمتإليرانية, واا
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ا وتوصمو  وضعوىا نفسيا, التي العوامؿ بحثت فنمندية سةو مع درال توصموا ما بمقارنة الباحثوف قاـ

ىي أكثر العوامؿ  ,, والوعي والتدريبالمعمومات أمف سياسة لمنتائج اآلتية: دعـ اإلدارة العميا

مف وجية نظر خبراء أمف  ,البمديات اإليرانيةفي عمومات لمإنجاح تطبيؽ إدارة أمف افي يمة مال

 ستعانةعامؿ اال ,عموماتمال أمف إدارة نجاح عمى ساعدعمومات, وكذلؾ مف العوامؿ التي تمال

 .الخارجية بالخبرات

 ( (Stoel, D. Havelka, D. Merhout, J.,2010 دراسة -3

An analysis of Attributes that Impact Information Technology 

Audit Quality: AStudy of IT and Financial Audit Practitioners. 

دراسة مشرركي تدقيق تكنولوجير "تحميل خصرئص تكنولوجير معمومرت جودة التدقيق بعنوان: 

 .المعمومرت والتدقيق المرلي

مع زيادة االعتماد عمى  ,التدقيؽ باستخداـ تكنولوجيا المعموماتىدفت إلى إبراز أىمية 

تكنولوجيا المعمومات لمعمميات التجارية والموائح الجديدة واالنتشار الواسع لتكنولوجيا المعمومات في 

التدقيؽ المالي التقميدي العديد مف األطر العامة التي قد تؤثر  وجميع المجاالت, وقد اقترح مستخدم

ة تدقيؽ الحسابات باستخداـ تكنولوجيا المعمومات, وبناء عمى الدراسات السابقة التي عمى جود

تـ تحديد وتقييـ البنى المحتممة التي اقترحتيا ىذه  ,لجودة التدقيؽ باستخداـ التكنولوجيا اً اقترحت أطر 

لوجيا تـ تطوير أداة مسح واستفسارات لمستخدمي تكنو و األطر, وكذلؾ أدبيات التدقيؽ المالي. 

لتقييـ تأثير ىذه الخصائص عمى جودة التدقيؽ باستخداـ  ,والممارسيف لممحاسبة المالية ,المعمومات

تـ تحديد مجموعة الخصائص التي تؤثر عمى جودة التدقيؽ باستخداـ و تكنولوجيا المعمومات. 

جيا وأولويات تأثير كؿ خاصية عمى جودة التدقيؽ باستخداـ تكنولو  ,تكنولوجيا المعمومات

تؤثر عمى  ميمةخصائص إضافية ووجدت  ,المعمومات, مف خالؿ المقارنة مع الدراسات السابقة

 جودة التدقيؽ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات.
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  , (Abu-Musa, 2006) دراسة -4

Evaluating the Security Controls of CAIS in Developing Countries: 

The Case of Saudi Arabia. 

المعمومرت المحرسبية في البمدان النرمية : دراسة حرلة  لنظم الضوابط األمنية تقييم بعنوان:

 في العربية السعودية.

 المعمومات المحاسبية, وذلؾ نظـ عمى األمنية وكفاية الضوابط وجود مف التحقؽ إلى ىدفت

 تـ الدراسة أىداؼ السعودية, ولتحقيؽ المنظمات في الخروقات وتصحيح واكتشاؼ حدوث لمنع

 مف عدد الدراسة وجود نتائج أظيرت سعودية, وقد منظمات مف عينة عشوائية عمى استبانة توزيع

 نقاط لتعزيز والتوصيات االقتراحات بعض قدمت الدراسة الكافية, وقد غير األمنية الضوابط

 .يةالسعود المنظمات المعمومات المحاسبية في لنظـ األمنية الضوابط في الضعؼ والثغرات

  ,(Rajeshwaran N, Gunawardana K. D, 2009) دراسة  -5

An Empirical Investigation of the Security Controls of 

Computerized Accounting Information Systems (CAIS) in The 

Selected Listed Companies in Sri Lanka. 

 المحرسبية المحوسبة لمشركرت المعمومرت لنظم الرقربي لألمن تطبيقي اختبرر بعنوان:

 سيرلنكر. في البورصة في المدرجة

المعمومات المحاسبية  المطبقة لنظـ األمنية وكفاية الرقابة وجود مدى تفحص إلى ىدفت

 األمنية الخروقات وتصحيح وكشؼ لمنع سيرلنكا, في البورصة في المدرجة المحوسبة لمشركات

 وقد الدراسة, صممت لغرض استبانة باستخداـ سيرلنكا, بورصة في العاممة المدرجة لمشركات

 عينة الشركات األمنية بيف الرقابة تطبيؽ في واختالفات وجود فروقات إلى الدراسة نتائج توصمت

 .المعمومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة لنظـ الدراسة
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 (Abu-Musa,2004) دراسة -6

Auditing E-Business, New Challenges for External Auditors. 

 . اإللكترونية األعمرل بيئة تدقيق في الخررجي الحسربرت مدقق تواجو التي بعنوان: التحديرت

األعماؿ  بيئة في الخارجي الحسابات مدقؽ تواجو التي التحديات توضيح إلى ىدفت

 قاـ اليدؼ ليذا ولموصوؿ اإللكترونية, األعماؿ تدقيؽ لكيفية لممدققيف إرشاداً  وتقدـ اإللكترونية,

 لعممية التخطيط معيار: )وىي ,بالبيئة اإللكترونية ستتأثر التي التدقيؽ معايير أىـ بعرض الباحث

 الرقابة نظاـ فحصو  الكافي, التدريبو  استقالؿ المدقؽ,و  اإلثبات, أدلة وتقييـ جمع معيارو  التدقيؽ,

 ستؤثر كيؼ يتفيـ أف الخارجي تالحسابا عمى مدقؽ يجب أنو إلى الدراسة توصمت وقد(, الداخمية

 الكافية راتوالميا المعرفة عمى يحصؿ أف وعمى المدقؽ التدقيؽ, عممية عمى الحديثة التكنولوجيا

 األمور مف أصبح التدقيؽ لعممية التخطيط أف فضاًل عفاإللكترونية,  البيئة مع لمتعامؿ تؤىمو التي

 .الحسابات مدققي مف قبؿ اً كبير  اً اىتمام تتطمب التي الخطيرة

 مر يميز الدراسة الحرلية عن الدراسرت السربقة:

يتبيف مف عرض الدراسات السابقة أنيا أجريت في بيئات مختمفة, وتتنوع المتغيرات التي 

تناولتيا؛ فمنيا ما تناوؿ الضوابط الرقابة دوف تناوليا لبقية المتغيرات البعدية التي تناولتيا دراسة 

وجد دراسات الحالية والبعض تناوؿ تأىيؿ المراجع دوف ربطو ببقية المتغيرات البعدية أيضًا, ال ت

تناولت جميع المتغيرات البعدية لفاعمية المراجعة اإللكترونية كما تناولتيا الدراسة الحالية وربطيا 

بتوكيد موثوقية نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة عمى حد عمـ الباحث. فضاًل عف كوف الدراسة 

ة في توكيد الثقة في نظـ المعمومات الحالية ُتعد أوؿ دراسة تناولت تقييـ فاعمية المراجعة اإللكتروني

 عمى حد عمـ الباحث. –المحاسبية المحوسبة في البنوؾ التجارية اليمنية 



 

 

 

 

 النظري. اإلطار: الفصل الثاني

 .اآلليةفي توكيد الثقة في النظم المحاسبية اإللكترونية فاعمية المراجعة 

 المبحث األول: المراجعة اإللكترونية.

 المبحث الثاني: مراجعة النظم المعموماتية في البيئة اإللكترونية.

 المبحث الثالث: الثقة في النظم المحاسبية اإللكترونية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للد اسة  نظ يال اطا اإل  الثانيالفصل  
 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول:

 .المراجعة اإللكترونية

 

 مقدمة. -

 .طبيعة المراجعة اإللكترونية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للد اسة  نظ يال اطا اإل  الثانيالفصل  
 

58 
 

 مقدمة

سوؼ يتـ عرض مختصر لمتطور التاريخي لممراجعة مف النشأة حتى المراجعة الفصؿ في ىذا 

المراجعة في بيئة تكنولوجيا المعمومات )المراجعة اإللكترونية(؛ فضبًل عف التعريج عمى مفيوـ 

 الضوابط الرقابية؛ ناىيؾ عف إجراءاتتركيز عمى ُمراجع توكيد الثقة, و , مع الاإللكترونية وأىميتيا

الثقة  ثقة, وتقرير مراجعة توكيد الثقة في النظـ المحاسبية اإللكترونية. عبلوة عمى مناقشةالراجعة م

أمف في النظـ المحاسبية اإللكترونية مف خبلؿ المنظومة الخماسية لمبادئ الموثوقية التي تتمثؿ ب

  ؛ إلى جانب الجيوزية.لسرية والخصوصية وسبلمة المعالجة, واالمعمومات

  لممراجعة التاريخيالتطور 

تأكد مف لمالمدققيف وا يعود أصؿ التدقيؽ إلى حكومات قدماء المصرييف واليوناف الذيف استخدم

في الحضارة المصرية القديمة كاف النبي يوسؼ ف ؛صحة الحسابات العامة عند المحاسبة الضريبية

اليونانية تشير بعض  )عميو السبلـ( ىو أوؿ مف أسس لتدقيؽ السجبلت المحاسبية. وفي الحضارة

نو كاف يتـ التحقيؽ والتدقيؽ في القيود المثبتة في الدفاتر والسجبلت لموقوؼ عمى إلى أالمراجع 

 وفي غالب األحياف كاف المدقؽ يستمع لشروح القائميف عمى التسجيؿ والتقييد ,صحتيا وسبلمتيا

فحص ىناؾ كما كاف  ؛)االستماع( :التي تعني( Auditor) كممةىنا جاء اشتقاؽ ومف  وتبريراتيـ؛

 (.1991, عمرو؛ الساعى) دقيؽ لحسابات الموظفيف الحكومييف

أما في عيد اإلمبراطورية الرومانية فقد كانت بيانات السجبلت المحاسبية تتمى عمى مسمع 

الحاكـ ومستشاريو لموقوؼ عمى ممتمكاتو ولمنع واكتشاؼ التبلعب الذي قد يحدث مف قبؿ القيميف 

أحد بوصفو الممتمكات وحفظة السجبلت, كما كاف الروماف يقارنوف اإلنفاؽ مع تفويض الدفع  عمى

 (.2014, الدوري) اإلجراءات التدقيقية

فيقـو  ؛في العصر اإلسبلمي كاف موسـ الحج يعد موعدا لمتدقيؽ( أنو 2014, الدوريوذكر )

, وفي عصر الخبلفة اإلسبلمية كاف  الوالة والعماؿ خبللو بعرض حساباتيـ عف العاـ المنصـر
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ويعود الفضؿ ألمير المؤمنيف الخميفة الثاني عمر بف  ,وزىاامية ال يمكف تجوأى وجودلمتدقيؽ 

ىميا ديواف األزمة أويف خاصة بالرقابة و ات دو ئالخطاب في تدويف عمميات بيت الماؿ. وقد أنش

بأعماؿ شبيية بتمؾ التي يؤدييا جياز الذي أنشأه الخميفة العباسي الميدي إذ كاف ىذا الديواف يقوـ 

الرقابة الحكومية العميا في الوقت الراىف, كما أنشئت والية الحسبة التي كانت تيتـ بالنواحي المالية 

 لمدولة.

في ظؿ  (, إلى أنو2000درويش, ؛راشد ؛محمد ؛الصحففيشير )أما في العصور الوسطى 

فقد كانت الوحدة  ؛والصناعي أية أىمية تذكرنظاـ اإلقطاع السائد, لـ يكف لمنشاط التجاري 

ف ىي و االقتصادية السائدة آنذاؾ التي يمتمكيا النببلء أو األثرياء أو الذيف يطمؽ عمييـ اإلقطاعي

ف المدققيف الذيف يعينيـ مالؾ أوقد كاف النببلء يوكموف وكبلء يدققوف أعماؿ الفبلحيف, و  ,الضيعة

  وفي ىذا الصدد وصفتقدموا تقريرا شفييا عما قاموا بو. الضيعة يقوموف باستدعاء موظفيو لي

نيـ كانوا إإذ  ؛كانوا يتبعوف طرقا تدقيقية متطورة نسبيا آنذاؾ في انكمتراأنو  (2017, لعماري)

يسجميا في سجبلت, والموظؼ الثالث  آخرأحدىـ يجبي الضرائب, و  :يستخدموف ثبلثة موظفيف

فضبل عف المورد صاحب الممتمكات.  ؛حضور األوؿ والثانييصغي لقراءة الحسابات في  (المدقؽ)

كانت عمميات التسجيؿ والتدقيؽ بدائية وبسيطة, ( وصفًا بسيطًا أنو سابقًا 2000 ,جمعةوقدـ )

وتحسنت شيئا فشيئا خاصة بعد تنظيـ الحسابات عمى أساس القيد المزدوج الذي يعود الفضؿ في 

الذي "  Luca Paciolo"  يطالي لوكا باشيوليعالـ اإلكتابتو وتوضيحو في مؤلؼ متخصص إلى ال

فكار كانت مبعثرة في مخطوطات مختمفة عندما كاف يعيش في مدينة البندقية أنشر ما جمعو مف 

 .ـ1494عشر عاـ  في القرف الخامس

لعؿ أبرز التطورات ذات العبلقة بالتدقيؽ والحاصمة خبلؿ القروف الوسطى وال سيما في 

"ما  :مثؿ ؛ىي قياـ المدققيف بوضع ىوامش في الحسابات بعبارات ؛السادس عشرمنتصؼ القرف 

ف مدقؽ الضيعة يكوف أتـ سماعو مف قبؿ المدققيف الموقعيف أدناه", ومف جانب آخر يبلحظ ب
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بالمدقؽ, كما أف  عضوا في مجمس الضيعة الذي يرأسو لورد أو سيد الضيعة, وىذا ما يعرؼ حالياً 

ور مف عممية السمع إلى الفحص الدقيؽ لمسجبلت المكتوبة وفحص األدلة المعززة بالتط أالتدقيؽ بد

 .(2017 ,لعماري, )ليا

في ظؿ عصر النيضة ومع اّتساع النشاط الصناعي والتجاري بشكؿ ممحوظ وظيور أما 

ولكف ظيرت الحاجة إلى معمومات  ,ظمت الشركات تدار مف قبؿ المبلؾفقد الرأسمالية التجارية, 

ما أدى بيـ إلى االستعانة ببعض األفراد  ؛دىـ عمى حماية ممتمكاتيـ مف السرقة واالختبلستساع

ليقوموا بوظيفة الرقابة مف خبلؿ االحتفاظ بسجبلت عف األصوؿ مع تقديـ حساب دوري عف 

كانت الحاجة لنوع مف التدقيؽ الداخمي لمتأكد  ؛ولياتو مف قبؿ مبلؾ الثروة. في مثؿ ىذه الحالةؤ مس

مع االزدىار الصناعي وحصوؿ توسع كبير في , و دقة تسجيؿ القيـ في سجبلت المشروع مف

ما أدى إلى زيادة حجـ الشركات بسبب تعاظـ أنشطتيا, ونظرا لبلكتشافات العممية  ؛التجارة الدولية

حيث أصبح مف  ؛قؿأالكثيرة التي أصبحت تطبؽ بآالت ومعدات متطورة ذات إنتاجية عالية وبكمفة 

ب عمى الوحدات االقتصادية الصغيرة التي تعتمد عمى اإلدارة الشخصية المباشرة مف قبؿ الصع

أدى  ما ؛فظيرت الحاجة إلى رؤوس األمواؿ التي يصعب عمييا توفيرىا؛ المبلؾ اقتناء ىذه اآلالت

إلى ظيور شركات األمواؿ )ذات المسؤولية المحدودة والمساىمة(, األمر الذي أدى إلى ظيور مبدأ 

انفصاؿ الممكية عف اإلدارة الذي يتنازؿ بموجبو المبلؾ عف حقيـ في اإلشراؼ عمى الشركة أو 

 المؤسسة لعدد مف المدراء األجراء الذيف يجمعيـ مجمس اإلدارة.

وقد ولد ىذا االنفصاؿ بيف مصدر المعمومات المتمثؿ باإلدارة, ومستخدمي المعمومات 

ضغوطا  ؛ما يحممو مف تعارض في المصالح بيف الطرفيفبالمساىميف/المالكيف وبكؿ  المتمثميف

مف , نحو تطوير التدقيؽ واتساع نطاقو وتعاظـ أىميتو في ىذه الحقبة التاريخية الميمة والمميزة

ظيرت الحاجة إلى وجود شخص مستقؿ يقوـ بفحص حسابات الشركة وسجبلتيا ويقدـ تقريرا  ؛ىنا

, وفي ىذا وىو ما أدى إلى ظيور الحاجة إلى التدقيؽ الخارجي ؛إلى حممة األسيـ بنتائج فحصو
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تغير اليدؼ األساس لمتدقيؽ مف كشؼ التبلعبات واألخطاء والغش أو ما يسمى بالتدقيؽ السياؽ 

 .(2000وف, آخر و ؛ الصحف)االحترازي إلى تقويـ وكالة المدراء عف المساىميف 

 ,1954اإللكتروني في عاـ  يلمحاسبستخداـ النظاـ اظيور ال ( أوؿ2015, مرعيوأرخ )

وفي ىذا الوقت كانت األجيزة المستخدمة أجيزة حاسوبية رئيسة, وكاف في ذلؾ الوقت القميؿ مف 

 1954الناس مف لدييـ الميارة والقدرة في إمكانية استخداـ برامج الحاسوب, وخبلؿ الفترة مف عاـ 

تمد عمى التحقيؽ حوؿ الحاسوب, وقد بدأ ؛ كانت مينة التدقيؽ ما تزاؿ تع1960إلى منتصؼ عاـ 

حيث زاد ىذا مف ؛ أصغر حجما وأقؿ تكمفة مع إدخاؿ آالت جديدة 1960التغير في منتصؼ عاـ 

حاجة مدققي الحسابات في التعرؼ  تاستخداـ أجيزة الحاسوب في الشركات, وفي الوقت نفسو زاد

التجارية وغيرىا بسبب اختبلؼ طريقة إلى مفاىيـ معالجة البيانات إلكترونيا في مجاؿ األعماؿ 

 .تخزيف البيانات, ومعالجتيا, واسترجاعيا, والرقابة عمييا

تطوير تدقيؽ بقاـ المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف المعتمديف,  ؛1968وفي عاـ 

ذلؾ , في اً إطبلؽ تدقيؽ معالجة البيانات إلكتروني فإفونتيجة ليذا  ؛البيانات المعالجة إلكترونيا

 ,اً جمعية مدققي معالجة البيانات إلكتروني اً شكؿ مدققو معالجة البيانات إلكترونيقد الوقت 

Electronic Data Processing Auditors) Association) )(EDPAA)  وكاف اليدؼ مف

جراءات ومعايير التدقيؽ   1977, وفي عاـ اً معالجة البيانات إلكترونيلىذه الجمعية؛ وضع مبادئ وا 

المعروفة اآلف باسـ أىداؼ رقابة ؛ صدرت الطبعة األولى مف أىداؼ رقابة التدقيؽ عمى المعمومات

 Cobit) Control Objectives for Information and المعمومات والتكنولوجيا المرتبطة

Related Technology،)  وىي مجموعة أىداؼ لرقابة تكنولوجيا المعمومات المقبولة قبوال عاما

غيرت جمعية مدققي معالجة  1994وفي عاـ  .(2015, مرعي)ي تكنولوجيا المعمومات لمدقق

 Information اسميا إلى جمعية الرقابة وتدقيؽ نظـ المعمومات EDPAA)ًا )البيانات إلكتروني

Systems Audit and Control Association (ASACA). ( أنو 2017, لعماريوذكرت ,)
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جديد في المممكة الشركات الصدر قانوف  ,ـ1900في العاـ  وتحديدا ,مطمع القرف العشريف مع

خرى فيما بيف العاميف أألـز الشركات كافة بتعييف مدققيف فييا, كما صدرت قوانيف الذي المتحدة 

وّسعت مف نطاؽ تقرير المدقؽ  ؛أي بعد األزمة العالمية الكبرى نتيجة ليا ؛ـ1948ـ و 1929

كما وسعت مف متطمبات  ,فضبل عف قائمة الميزانية ؛سائر)النتيجة(ليغطي حساب األرباح والخ

وشيد التدقيؽ تغيرا كبيرا وميما مف حيث اليدؼ عمى األقؿ, وقد , اإلفصاح عف األرباح والخسائر

نو تحدد إإذ  ؛جاء ىذا التغير استجابة الحتياجات مبلييف المستثمريف الجدد في الشركات العمبلقة

اء الرأي الفني المحايد بشأف عدالة البيانات المالية في كونيا تعكس صورة وبشكؿ نيائي في إبد

عادلة لموضع المالي ولنتائج العمميات ولمتغيرات في المركز المالي, ومف نتائج ىذا التغير في 

وى التي أقاميا المساىموف عمى المدققيف لمطالبتيـ اىدؼ التدقيؽ ىو الزيادة في عدد القضايا والدع

 يض عما أصابيـ مف ضرر نتيجة عدـ اكتشافيـ لتبلعبات اإلدارة.بالتعو 

وال سيما في الواليات  ,وقد ظير ىذا الوضع أيضا في العقود األخيرة مف القرف المنصـر

أف فما  ؛وما زاؿ األمر قائما ومستمرا, لة قانونيةاءحيث كاف المدقؽ دائما محؿ اتياـ ومس ؛المتحدة

وقد شيد , ال توجو االتياـ إلى المدقؽإو عسر ما تمر بو المؤسسة ىناؾ أزمة أو ضائقة أ يكوف

ما جعؿ المدققيف يواجيوف تحديات  ؛ف زيادة حجـ ونشاط وتعامبلت منشآت األعماؿو القرف العشر 

أال وىي اختيار  ؛ىذا ما دفعيـ إلى تبديؿ تقنياتيـ وتبنييـ تقنية جديدةو  ,التكمفة والوقت والجيد

ف الخطر أ مف رغـبالومف ثـ تعميميا والحكـ عمى المجتمع  ؛واالكتفاء بنتائجياالعينات واختبارىا 

بمعنى القياـ بعممية اختبار وفحص منتقاة لجزء مف العمميات وليس كميا, وفي اختيارىـ  ؛قائـ

لمعينات اعتمد المدققوف عمى نظاـ الرقابة الداخمية الذي أدركوا بأنو كمما كاف قويا ومحكما قؿ 

ألف درجة الخطر تنخفض  ؛حجـ الفحص المطموب مف قبؿ المدقؽ والعكس صحيح نطاؽ أو

بمعنى إف نطاؽ عمؿ المدقؽ واختياره لمعينات وتحديد كميتيا  ؛بفعالية وقوة النظاـ الرقابي الداخمي

 المناسبة يعتمد عمى قوة نظاـ الرقابة الداخمية لمجية الخاضعة لمتدقيؽ.
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 ؛ينات يتـ عمى أساس االجتياد أو الحكـ الشخصي )الحكمي(في بادئ األمر كاف اختيار الع

خر القرف العشريف مف االجتياد الشخصي في اولذلؾ سميت بالعينات الحكمية, ولكنو تطور في أو 

بمعنى (؛ 1995, يالقيس) انتقاء العينة االختيارية إلى استخداـ أو توظيؼ عمـ اإلحصاء وأساليبو

ولذلؾ تغيرت تسميتيا مف  ؛استعماؿ المبادئ العممية لممعاينة اإلحصائية في اختيار العينات :آخر

 العينات الحكمية إلى العينات اإلحصائية المنتقاة عمى أساس عممي.

ثورة المعمومات والتطورات التكنولوجيا الحاصمة, كاف ل ؛في العقود األخيرة لمقرف العشريف

اـ البرمجيات وظيور الشبكة العنكبوتية أثر عمى التقنيات التقميدية ارع في استخدسوالنمو المت

ما ولد تغيرات ىائمة في المحاسبة  البيانات؛فظير ما يعرؼ بالنظـ اإللكترونية لمعالجة  ؛لممحاسبة

, التدقيؽ فييا استخدامالتكنولوجية, و  التطورات لمواكبة التدقيؽ عممية تاستجاب. وبيذا والتدقيؽ

  (.2003 ,الذنيبات) Electronic Auditing) تدقيؽ اإللكتروني )وعرفت بال

في استخداميا في المنظمات الحديثة في توسع التكنولوجيا المعمومات و في إف التطور الكبير 

بالسرعة  تالبياناتسييؿ معالجة توفرىا في مف المزايا التي بيئة األعماؿ بما يمكنيا مف االستفادة 

 الناتجة عف العمميات واالحداث.  اليائؿ مف البيانات السيطرة عمى الكـفضبًل عف  ؛والدقة البلزمة

ليا متطمباتيا ومواصفاتيا في بيئة تكنولوجيا المعمومات خمؽ بيئة جديدة إف االستخداـ الواسع ل

في موقؼ يحتـ عمييا  تالتي جعمت المنظما ببيئة التشغيؿ اإللكترونياألعماؿ الحديثة, تتمثؿ 

ؿ بمختمؼ في المكونات المعموماتية لنظـ معمومات منظمات األعماؿ مف النظـ التقميدية إلى التحو 

العصرية, والنظـ المحاسبية والتدقيقية ليست استثناء؛ متغيرات النظـ اإللكترونية؛ بما ينسجـ مع ال

 ,فاالنظامىذاف , و نظاـ الرقابة الداخميةة و المحاسبي ـليا تأثير عمى النظ ألف تكنولوجيا المعمومات

في متوسع تيما بالتدقيؽ, حتما ضرورة مواكبة التدقيؽ ليما؛ فضبًل عف التأثير المباشر لوبحكـ عبلق

 مجموعة يمثؿ اإللكتروني التشغيؿ . فنظاـ(2012 ,اغميفاإللكترونية ) تالمعمومانظـ  استخداـ

 وتخزيف معمومات إلى البيانات وتحويميا تخزيف في استخداميا يتـ التي اإللكترونية والبرامج األجيزة
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(, األمر 2009, مصطفى(األنشطة  ومزاولة القرارات اتخاذ في استخداميا لحيف المعمومات ىذه

لكؿ مف الرقابة الداخمية والمراجعة  تطور نظاـ التشغيؿ اإللكتروني ضرورة مواكبةالذي جعؿ مف 

 الخارجية.

  مفيوم المراجعة اإللكترونية

ثورة المعمومات والتطورات التكنولوجيا الحاصمة, كاف ل ,لقرف العشريفمف افي العقود األخيرة 

المحاسبية  النظـ ت أثرت عمى التقنيات التقميدية لممحاسبة فظير آثار في جميع مجاالت الحياة؛ ف

التطورات,  لتأثير ىذه ةاستجاب, وتـ استخداـ تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيؽ اإللكترونية

 (.2003 الذنيبات,وظيور ما يعرؼ بالتدقيؽ اإللكتروني, )

عممية تطبيؽ أي نوع مف األنظمة باستخداـ تكنولوجيا المعمومات فالمراجعة اإللكترونية 

كما عرؼ . (2014 لمساعدة المدقؽ في التخطيط والرقابة وتوثيؽ أعماؿ التدقيؽ )سمور,

((Williamson,1994 باستخداـ األنظمة مف نوع أي تطبيؽ عمميةبأنو  اإللكتروني التدقيؽ 

ؽ. كما عرفيا التدقي أعماؿ وتوثيؽ والرقابة التخطيط في المدقؽ المعمومات لمساعدة تكنولوجيا

"اختبار  في كتابو "تطبيؽ المراجعة الحاسوبية" المراجعة )التدقيؽ( اإللكتروني بأنيا (خوزي بمنس)

شخص مستقؿ ومؤىؿ كيدؼ إبداء رأيو عمى التطابؽ  بيامة الحاسوبية يقـو منيجي لمنتائج أو الييك

 .(2012 ,)اغميف", مع المعايير المتعارؼ عمييا عموما

 المراجعة اإللكترونية  أىمية

مقد ؛ ففي ظؿ تكنولوجيا المعمومات واىميتيالمراجعة ومف خبلؿ السياؽ السابؽ, ولضرورة ا

المينية الدولية بتوفير األسس واإلرشادات المتعمقة بالمراجعة في ظؿ اىتمت الييئات والمنظمات 

الدولي لممحاسبيف الذي أصدر مجموعة مف المعايير  االتحادوخصوصا  تكنولوجيا المعمومات,

بالمراجعة في ظؿ تكنولوجيا المعمومات كبياف  وبيانات التدقيؽ الدولية, بعضيا متعمؽ مباشرة

والبعض اآلخر غير مباشر, ( 401( والمعيار الدولي لممراجعة رقـ )1009المراجعة الدولي رقـ )



 للد اسة  نظ يال اطا اإل  الثانيالفصل  
 

65 
 

( 1002يتضمف اإلشارة إلى موضوع مراجعة تكنولوجيا المعمومات كبياف المراجعة الدولي رقـ )

 (.2016)حيشي, (, 402( والمعيار الدولي لممراجعة )1008ورقـ )

, الدنؼة فييا, إذ أكدت دراسة )بمستوى الثق اإللكترونيةنظـ الاستخداـ  وارتبطت منافع

 الضوابطعمى أف موثوقية النظـ اإللكترونية تتأتى مف توفير الحماية الضامنة مف خبلؿ  (2013

بعادىا عف ا  توفير الحماية البلزمة لممعمومات و  مع األخذ في الحسباف ضرورة ة البلزمة؛يالرقاب

األمر مف منظمات األعماؿ أف تسعى لمبحث عف توكيد نظميا  ى, استدعاالستخداـ غير المشروع

 طرؽ وضع إلى المينية المنظمات مف العديد نادت وقداإللكترونية ومواقعيا عمى شبكة اإلنترنت. 

جراءات  قاـ المعيدفقد  ؛الرقابية إجراءاتو وفاعمية النظاـ عمى االعتماد مدى تقييـ في تساعد وا 

 AICPA American Institute of Certified Public ونييفالقان لممحاسبيف األمريكي

Accountants  القانونييف الكندي لممحاسبيف والمعيد Canadian Institute of Chartered 

Accountants CICA  التي المبادئ مف مجموعة تحديد عف أسفرت مشتركة دراسة بإجراء 

 شبكة عمى االقتصادية الوحدات وموقع ,اإللكترونية النظـموثوقية تقييـ  بصدد إلييا االستناد يمكف

 طريؽ المعيد عف المتحدة الواليات في تمت التي المينية التقارير تمؾ أوؿ وكاف اإلنترنت,

 بالخدمات والخاص 1996 العاـ في Elliot تقرير ىو القانونييف, لممحاسبيف األمريكي

 يقدميا التي الخدمات في النظر إعادة إلى وىو ييدؼ , (Assurance Services)التوكيدية

 المحاسب مياـ ضمف مف  (Sys Trust)  بشيادة يعرؼ ما إصدار وأصبح, القانوني المحاسب

 تمثؿحيث  ؛المعمومات أمف ضوابط بتحقيؽ الشركات التزاـ إلى الشيادة تمؾ تشير بحيث؛ القانوني

 إجراءات وأمف سبلمة يضمف بما المحاسبية؛ المعمومات نظاـ في لمثقة تأكيداً  Sys Trust شيادة

إمكانية  دراسةقدمت المحنة المشكمة ل ـ1999 العاـ فيف ؛المعمومات لنظاـ الداخمية الرقابة وقياسات

 في (Sys Trust v.1) الموثوقية نموذج(CICA) و, (AICPA) بيا قاـاالعتماد عمى النظاـ التي 

في ىذا اإلصدار؛  أساسية مبادئ أربعة 2012). وحدد )حمداف, 2014))شحاتو,  األوؿ اإلصدار
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 ىذا عمى والتعديبلت الدراسات توالت ثـ العمميات, وسبلمةالصيانة,  األمف, ,يةالجاىز  :ىي

 مبادئ عمى أبقى ثيبحم؛ 2002 عاـ,  Sys Trust v.2الثاني اإلصدار حتى صدر النموذج

 :ىما ف جديدافامبد وأضيؼ الصيانة, مبدأ إزالة وتـ العمميات, وسبلمة واألمنية, الجاىزية,

ىذا المشروع ناتج عف دمج مشترؾ ضـ فريقي  ؛ وبيذا فإفالزبائف معمومات وخصوصية السرية,

وذلؾ عمى أساس ,  (Sys Trust v.2)وفريؽ اإلصدار الثاني  (Sys Trust v.1) اإلصدار األوؿ

طار معيف لمحكـ عمى مدى مصداقية فتـ الخروج  ؛أنظمة المعمومات التكنولوجية إيجاد مدخؿ وا 

 . وفي ينايرCICA, 2002 ) / (AICPAمبادئ ومعايير خدمات التوكيد عمى الثقةإطار ب

 ( CICA, 2003,a صدر المبادئ ومعايير خدمتي الثقة عمى األنظمة والمواقع الثقةم 2003

/(AICPA , ىذا التاريخ, وتـ تعديمو في واعتبرت ممزمة لمخدمات التي يتـ أداؤىا ابتداء مف

 .AICPA)/ (CICA, 2003,c؛ ثـ عدؿ في نوفمبرAICPA)/ ( CICA, 2003, bيونيو

تـ تقديـ اإلرشاد الدولي الستخداـ خدمة التصديؽ عمى الثقة الذي ركز عمى م؛ 2004 وفي

أة ضرورة حصوؿ المراجع المؤىؿ عمى ترخيص الجية المعنية بالتصديؽ, ووجود تكميؼ مف المنش

بتقييـ النظاـ اإللكتروني, ومف ثـ القياـ بأداء عممية االختبار لمنظاـ, ويجب أف يتـ عمى مستوى 

تـ  ,م2006 المراجعة وليس الفحص, ومف ثـ إصدار تقرير التصديؽ ومنح الختـ, وفي مايو

لتعكس  (AICPA/CICA,2006,b) م 2006تحديث إطار مبادى ومعايير خدمات الثقة في مايو

التعديبلت التي تمت عمى مبدأ الخصوصية, وأضيفت إلى المبادئ األربعة؛ لتصبح خمس مبادئ 

 .2014), ةفي الصياغة الحديثة, ىذا ما أكده )شحات
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 تقرير توكيد الثقة في النظم المحاسبية اإللكترونية. -
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 ُمراجع توكيد الثقة في النظم المحاسبية اإللكترونية

فرضت التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعمومات بيئة أعماؿ جديدة, مف أىـ مبلمحيا 

في جميع نظـ منظمات األعماؿ, والنظـ المحاسبية وتدقيؽ الحسابات اإللكترونية  النظـاستخداـ 

حيث انتقؿ العمؿ المحاسبي  نظـ منظمات األعماؿبصمات ىذا التحوؿ بارزة في ليس استثناء؛ ف

جميع المدققيف مف ما استدعى  ة؛اإللكترونية والرقميالنظـ إلى  ةالتقميدي ةاليدويالنظـ لي مف والما

 بما يمكنيـ مف التعامؿ مع ؛األنظمة اإللكترونيةفي تدقيؽ أف يعيدوا تكوينيـ ويطوروا مف عمميـ 

 ضغوًطا جوتوا األعماؿ منظمات . وأصبحتفحص البيئة الحديثة اإللكترونيةفي التقنيات الحديثة 

في نظميا اإلدارية والمحاسبية بما يتوافؽ مع متطمبات بيئة  التطويرر و التغيي حداثإنحو  متزايدة

 الضروري مفف ؛األعماؿ بيئة عمى طرأت التي األعماؿ الجديدة, ولمواجية متطمبات التغيير

, الديناميكية األعماؿ بيئة مع والتواصؿ متكيؼبتطوير أساليب تتبلءـ مع الواقع الجديد ل االستجابة

عادة النظر في كيفية االستفادة مف األساليب  وتمبية االحتياجات المعموماتية لمنظمات األعماؿ, وا 

 (.2010)الكاشؼ,  والتقنيات المحاسبية

مجمع المحاسبيف القانونييف في دراستو إلى أف  (2012 ,)اغميفوفي ىذا السياؽ؛ أشار 

ساسية بنظـ األمعرفة مجموعة مف الكفاءات منيا الدقؽ األمريكي أوصى بأف يكوف لدى الم

مكانيا تياالكمبيوتر ومكونا المقدرة عمى تصميـ وعمؿ خرائط تدفؽ النظـ و  ,ا التشغيميةتيووظائفيا وا 

خبرة عامة بمغات , فضبًل عف لنظاـا لى مواطف قوة أو ضعؼإ, وتحميميا لمتعرؼ المتطورة نسبياً 

اإللماـ بأساليب المراجعة باستخداـ  ؛ ناىيؾ عفبكتابة برامج بسيطةالبرمجة تسمح لممراجع 

الخبرة الكافية لمفيـ واإللماـ بنظاـ التشغيؿ و الميارة  فر لديواأف تتو  , عبلوة عمى وجوبالكمبيوتر

 إعادة التفكير في وىكذا فإف بيئة األعماؿ الحديثة قد شكمت ضاغطًا كبيرًا بضرورة اإللكتروني.

اسبية؛ بما يعكس حاجاتيا في مكوناتيا البشرية, لتصبح المعرفة المحاسبية مف خبلؿ النظـ المح
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لمنظمات اإللكتروني التشغيؿ المعموماتي بيئة القدرات الممزوجة بالميارات ىي أساس ديناميكية 

 (.2015األعماؿ, )السمحي, 

خبرات العممية في ممؤىؿ العممي وال( التي أشارت إلى أف ل2010ويؤكد ذلؾ دراسة )الشنطي, 

أف يكوف حاصبًل عمى  ؛ لذا يجبعمى مدقؽ الحسابات بالتدقيؽ اً أثر  استخداـ تكنولوجيا المعمومات

وذلؾ مف خبلؿ التحصيؿ العممي  ؛درجة عممية في مجاؿ العموـ المالية واإلدارية وخاصة المحاسبة

كافة الجوانب والسبؿ  , كما ينبغي لمدقؽ الحسابات أف يكوف ذا خبرة عممية ومتعددة عمىول

حاجة النظـ المعرفية (, 2015وأظيرت دراسة )السمحي,  المتعمقة بعمميات التدقيؽ المختمفة.

المحاسبية إلى منظومة متكاممة مف اإلجراءات واألساليب التطويرية لضماف االستجابة المبلئمة 

 .مات األعماؿلديناميكية التشغيؿ المعموماتي, وتمبية االحتياجات المستقبمية لمنظ

ومف جانب آخر فإف مصداقية أنظمة تكنولوجيا المعمومات تعتمد عمى قدرة  ,ىذا مف جانب

حيث أصبح  ؛ة عمى تعييف أفراد أو مستشاريف ذوي معرفة متخصصة بتكنولوجيا المعموماتأالمنش

لحسابات ال التدريب عمى كيفية االستخداـ والتعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات مف قبؿ مدقؽ ا واجباً 

مما يستوجب عمى المدقؽ أف تتوافر فيو المقدرة عمى  ؛سيما التعامؿ مع البرمجيات المختمفة

يمكف اكتسابيا مف  ,التعامؿ مع ىذه العناصر بحيث تكوف لديو ميارات متخصصة وكفاءة عالية

 .خبلؿ المعرفة العممية والدورات التدريبية

الكفاءة المينية بأف التكويف الشخصي لمقائـ بعممية المراجعة, الدولية  وحددت معايير المراجعة

عداد التقرير بصورة  في اً أساسي اً مطمبقد غدت شخاص مدربيف, أل معايير العمؿ الميداني وا 

 ؛ ألفوبذؿ العناية المينية البلزمة والتأىيؿ الكافي لمراجع الحسابات واستقبلل ؛ فضبًل عفمبلئمة

يتمتع بميارات متخصصة تمكنو مف , و تأىيبًل عمميًا وعممياً  مؤىؿ راجعم فمعممية المراجعة  تنفيذ

بذوي الخبرة  االستعانة, ويستطيع المراجع اإللكترونيتنفيذ عممية المراجعة في بيئة التشغيؿ 

 الدولي لممحاسبيف االتحاد. وقد قاـ (2012)الطيب,  والميارات مف العامميف معو أو مف غيرىـ
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(IFAC) تحت عنواف "المراجعة في بيئة نظـ المعمومات المحاسبية ( 101) لمعيار رقـبإصدار ا

ـ ظأنو يجب عمى المراجع أف يمتمؾ المعرفة الكافية بن :(4وجاء في الفقرة رقـ ) ,اإللكترونية"

حتى يتمكف مف التخطيط واإلشراؼ والتوجيو والرقابة وفحص  ؛المعمومات المحاسبية اإللكترونية

ويجب أف يتوافر في المراجع وفريؽ المراجعة مؤىبلت تمكنيـ مف تنفيذ عممية  العمؿ المؤدى,

 المراجعة, وتتمثؿ ىذه المؤىبلت في اآلتي: 

 فيـ مكونات نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية والبرامج المستخدمة فييا حتى يتمكف مف -

تػػػأثير ىػػػذه البيئػػػة عمػػػى إجػػػراءات فيػػػـ و  ,تخطػػػيط عمميػػػة المراجعػػػة, واإلشػػػراؼ عمػػػى فريػػػؽ المراجعػػػة

المحاسػػبية المعمومػػات تنفيػػذ إجػػراءات المراجعػػة, واسػػتخداـ أسػػاليب مراجعػػة نظػػـ و  ,الرقابػػة الداخميػػة

 اإللكترونية.

القػػدرة عمػػػى التحقػػؽ مػػػف مػػدى فعاليػػػة نظػػػـ الخبػػرة ونظػػػـ دعػػـ اتخػػػاذ القػػرار التػػػي يسػػػتخدميا  -

 ا.عمبلء المراجعة في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مني

يمة لتنفيذ مياـ مراجعة نظـ المعمومات المحاسبية متدريب المراجع مف األمور ال ديع -

ي: الدراسة أتاإللكترونية بكفاءة وفعالية, ويتضمف التدريب الميني في الدوؿ المتقدمة عمى ما ي

ؿ التدريب في ميداف العمو النظرية في مجاؿ تصميـ النظـ ومراجعة نظـ المعمومات اإللكترونية 

 التعميـ الميني المستمر.و 

المعرفة مواصفات إضافية في المدقؽ الخارجي أنو يتطمب مف  (,2009وحدد )الموسوي, 

المعرفة بمغات , و المعرفة التامة بطبيعة الحاسبات اإللكترونية ونظـ تشغمييا؛ تتمثؿ بوالخبرة

؛ إلى دـ في تشغيؿ البرامجالحاسبات اإللكترونية المتاحة والمطبقة في الواقع العممي والتي تستخ

, المعرفة ببرامج الكمبيوتر التي تستخدميا الوحدات االقتصادية في تشغيؿ النظـ المحاسبيةجانب 

المشاركة في وضع برامج الكمبيوتر الخاصة بالوحدة االقتصادية أو تقويميا وبياف  فضبًل عف

المعرفة بإمكانيات  ,ية التدقيؽوالتحكـ الذاتي لبلستفادة مف ذلؾ في عمم الداخمي مواطف الضبط
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اإللماـ , برامج التدقيؽ الحديثة باستخداـ الكمبيوتر ودراسة جدوى استخداميا في عممية التدقيؽ

التي أصبحت  قيؽباألساليب الرياضية واإلحصائية المتاحة التي يمكف االستفادة منيا في عممية التد

اإللماـ التاـ بنظـ المعمومات المتكاممة عف ؛ فضبًل ميسرة بعد استخداـ الحاسبات اإللكترونية

 وشبكات المعمومات الخاصة والمحمية واإلقميمية والدولية.

كما يجب تطوير النظـ المعرفية لمتعميـ المحاسبي؛ بما يحقؽ المواكبة لديناميكية المتغيرات 

 ( 2012؛ الحمداني, السقاالسائدة في بيئة األعماؿ بمتطمباتيا المعموماتية والتكنولوجية؛ إذ أكد )

وضرورة تحديث وتطوير برامج الوظائؼ المحاسبية,  وديناميكية نظـ التعميـ بيف التبلـز اىمية

المتعمـ المعارؼ والميارات المينية والذىنية, فضبًل عف  إكساب عمى والتركيز ,التعميـ المحاسبي

 المنظمات تماشى مع دعوةالسموكية القيمية المواكبة الحتياجات ومتطمبات سوؽ العمؿ؛ بما ي

 لممحاسبيف.  الدولي االتحاد المينية وأبرزىا

مجموعػػػة مػػػف المقومػػػات مػػػف يجػػػب تػػػوافر  ؛تحقيػػػؽ التأىيػػػؿ العممػػػي والعممػػػيوبشػػػكؿ خػػػاص؛ فم

أف تتضػػػػمف مفػػػػردات الدراسػػػػة بالجامعػػػػات والمعاىػػػد وكافػػػػة دور التعمػػػػيـ المعنيػػػػة بالمحاسػػػػبة  أىميػػػا:

أف تقوـ المنظمات و  ,فة عف الحاسبات اإللكترونية وتقنية المعموماتوالتدقيؽ والكمبيوتر بعض المعر 

المينية لممحاسبة والتدقيؽ بتنظيـ دورات تدريبية متعمقة ومتقدمة عف إمكانيات وتطبيقات الحاسبات 

أف تتضػػػػمف امتحانػػػػات إجػػػػازة ممارسػػػػة مينػػػػة تنظػػػػيـ و  ,اإللكترونيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ المحاسػػػػبة والتػػػػدقيؽ

القانونية أسئمة نظرية وعممية عف إمكانيات تطبيقات الحاسبات اإللكترونية في الحسابات والمحاسبة 

ويسػػتطيع المراجػػع االسػتعانة بخبيػػر يمتمػػؾ ميػارات متخصصػػة, عمػػى أف . مجػاؿ المحاسػػبة والتػدقيؽ

يكػػػوف ىػػػذا الخبيػػػر مػػػف مػػػوظفي المراجػػػع أو مػػػف الخػػػارج, وفػػػي الحالػػػة الثانيػػػة يجػػػب عمػػػى المراجػػػع 

جػاء فػي ؛ إذ طة الخبيػر مبلئػـ ألىػداؼ المراجعػةاافية, بأف العمؿ المؤدى بوسالحصوؿ عمى أدلة ك

معنى  ,2004لسنة  IFACالدولي لممحاسبيف  االتحادالصادر عف  ISA No. (620) رقـ المعيار

كممػػػة الخبيػػػر أنػػػو "شػػػخص أو شػػػركة تمتمػػػؾ ميػػػارة خاصػػػة ومعرفػػػة وخبػػػرة فػػػي حقػػػؿ معػػػيف مػػػا عػػػدا 
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ومبلئػـ بػأف العمػؿ الػذي قػاـ  عمى المراجع أف يحصؿ عمػى دليػؿ كػاؼ  المحاسبة والمراجعة", ويجب 

 لسػنة,( 73) (SAS No.73)  فػي المعيػار رقػـ كمػا ورد؛ ألغػراض المراجعػة اً بػو الخبيػر يعػد مبلئمػ

بػػأف عمػػى المراجػػع أف يتأكػػد  AICPA الصػػادر عػػف المجمػػع األمريكػػي لممحاسػػبيف القػػانونييف 1991

الشػيادة المينيػة أو غيرىػا مػف المػػؤىبلت تتمثػػؿ أىميػا فػي: لخبيػر, يمػة فػي اممػف تػوافر عػدة أمػور 

 –قرنائػػو  –سػػمعة األخصػػائي ومكانتػػو بػػيف نظػػائره , فضػػبًل عػػف التػػي تبػػيف قدرتػػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ

 .منو المطموبةالخبرة بنوعية العمؿ , إلى جانب وغيرىـ مف الممميف بقدراتو أو أدائو

يستنتج الباحث أف معيار التأىيػؿ العممػي والعممػي لمراجػع نظػـ المعمومػات  ,وفي ضوء ما تقدـ

ليشػػػمؿ مػػػؤىبلت وقػػػدرات خاصػػػة لػػػـ تكػػػف مطموبػػػة فػػػي مراجػػػع نظػػػـ  ؛المحاسػػػبية اإللكترونيػػػة اتسػػػع

قامػت العديػد مػف الجمعيػات المينيػة بتطػوير بعػض وفػي ىػذا الصػدد  المعمومات المحاسػبية اليدويػة.

مراجع نظـ المعمومات وقدمت التفاصيؿ البلزمة ليذه المواد التدريسية, ومف  المناىج البلزمة لتأىيؿ

والمنظمة الدولية لؤلجيػزة ( ISACA) ىـ ىذه الجمعيات ىي جمعية مراجعة ورقابة نظـ المعموماتأ

 االرتقاءمكف التأىيؿ السموكي المراجع مف يُ و . (INTOSAI) ة العامة والمحاسبةيالعميا لمرقابة المال

فمراجػػػػع الحسػػػػابات يجػػػػب أف تتػػػػوافر فيػػػػو صػػػػفات شخصػػػػية وأخبلقيػػػػة تؤىمػػػػو ألداء واجبػػػػو  ؛ينػػػػةبالم

المينػػػي, وأىػػػـ ىػػػذه الصػػػفات األمانػػػة والنزاىػػػة, والمحافظػػػة عمػػػى أسػػػرار العمػػػبلء, والصػػػدؽ والصػػػبر 

وفػػي ضػػوء مػػا  والدقػػة فػػي العمػػؿ, والحػػذر فػػي التصػػرفات, والمقػػدرة عمػػى التركيػػز وتقػػدير المسػػئولية.

ستنتج الباحث أف معيػار التأىيػؿ السػموكي لمراجػع نظػـ المعمومػات المحاسػبية اإللكترونيػة لػـ ي ,تقدـ

مرتبطػة ف المػدقؽ واجبػات ومسػؤوليات, أمػا يتغير عنو في مراجع نظػـ المعمومػات المحاسػبية اليدويػة

بالنزاىػة؛  المػدقؽ (, إلػى أنػو يجػب أف يتحمػى2015فقػد أشػار )عبػد العزيػز,  .بشخص المدقؽ نفسو

بل يسػمح فػ , إلػى جانػب الموضػوعية؛يكوف أمينػا وصػادقا فػي جميػع العبلقػات المينيػة والتجاريػةبأف 

, فضػبل وز األحكاـ المينيػة أو التجاريػةالتج لآلخريفبالتميز أو تضارب المصالح أو التأثير المفرط 

الميػػارات المينيػػة بالمسػػتوى عمػػى المعرفػػة و المػػدقؽ أف يحػػافظ بػػ الكفػػاءة المينيػػة والعنايػػة البلزمػػة عػػف
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المطمػػػوب لضػػػماف تقػػػديـ خػػػدمات مينيػػػة عاليػػػة الجػػػودة لمعميػػػؿ مبنيػػػة عمػػػى التطػػػورات الحاليػػػة فػػػي 

وأف يػػػػؤدي ميامػػػػو بكػػػػؿ اجتيػػػػاد وعنايػػػػة وفقػػػػا لممعػػػػايير الفنيػػػػة  ,الممارسػػػػات والتشػػػػريعات واألسػػػػاليب

 والمينية المعموؿ بيا.

لتي يحصؿ عمييا نتيجة العبلقات المينية أف يحتـر سرية المعمومات اكما عمى المدقؽ 

أف ال يفصح عف أي مف ىذه المعمومات ألطراؼ ثالثة دوف تفويض صحيح  وينبغي ,والتجارية

ـز بالقوانيف تأف يم , وومحدد إال إذا كاف ىناؾ حؽ أو واجب قانوني أو ميني باإلفصاح عنيا

( يوضح المياـ 1والجدوؿ ). ةواألنظمة ذات الصمة, ويتجنب أي عمؿ يسيء إلى سمعة المين

الرئيسة والفرعية والمعارؼ المطموب اكتسابيا مف قبؿ مراجعي الحسابات في بيئة التشغيؿ 

 اإللكتروني.

المينية الواجبة عناية الوحتى يتمكف المراجع مف قياـ بميمتو بالكفاءة المطموبة منو وبذؿ 

يكوف لديو ميارات كافية في استخداـ نظـ  المدقؽ يجب أف ف(, أ2012عميو؛ فقد ذكر )البناء, 

حتى يتمكف مف  ؛تكنولوجيا المعمومات أو االستعانة بمف لدييـ ميارات متخصصة في ىذا المجاؿ

دراسة وتقييـ نظـ , و لكترونياإتحميؿ ودراسة عناصر ومقومات النظاـ المحاسبي الذي يتـ تشغيمو 

ستطيع وي ارات الرقابة المناسبة.بة ومعدؿ اختتحديد نسبو ط والمراجعة والرقابة الداخمية بالض

ويقع  ,ونة أحد المتخصصيف مف ذوي الميارات والخبرة في ىذا المجاؿامع ىالمراجع الحصوؿ عم

 ةالتي تكوف مبلزمة وواجبة لتأدية عممية المراجع اتار بولية االختؤ المراجع في ىذه الحالة مس ىعم

أما إذا كانت (؛ " االستفادة مف عمؿ خبير" ٢٦لدولي, معيار المراجعة ا, )بكفاءة وجودة مناسبة

مرتبطة بعقد مع إحدى المنشآت العاممة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات  - ةالمنشأة محؿ المراجع

ففي ىذه الحالة فإف بعض اإلجراءات التي  ؛لتسجيؿ معامبلتيا ومعالجة المعمومات الخاصة بيا

الذي يتضمف ضرورة حصوؿ  ,(20معيار المراجعة الدولي )لػ طبقاً  سيقوـ بيا المراجع ستختمؼ

ثـ تقرير مف مراجع ىذه  ؛صة في تكنولوجيا المعموماتصالمراجع عمي إرشادات مف الوحدة المتخ
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وفي ىذه الحالة يجب عمي المراجع مراعاة طبيعة وشكؿ ونوع , الوحدة يعتمد عميو مراجع العميؿ

تفصيبلت العقد , و ت المتخصصة في تكنولوجيا المعموماتالخدمات المقدمة لمعميؿ مف قبؿ الوحدا

ما يتضمنو العقد مف تفصيبلت تتعمؽ بوجود ضوابط , و المبـر بيف العميؿ والوحدة المشار إلييا

 ة بواسطة الشركة المتخصصة.قداخمية لمعميؿ ومطب

أف  وفعمي ؛في حالة عدـ اقتناع المراجع بالمعمومات التي يحصؿ عمييا أو عدـ كفايتياإما 

بأف تزوده  ويطمب مف الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعمومات والمرتبطة بعقد مع عميم

المراجع  ىوقد ير  ,بالمعمومات الضرورية التي يحتاجيا إلتماـ عممية المراجعة في وقت مناسب

ذا ما ا ,األقؿ ىذف مف عميمو أو إحاطتو بذلؾ عمإزيارة ىذه الشركة بعد الحصوؿ عمي  عتمد وا 

التقرير الوارد مف الوحدة المتخصصة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات والمتعاقد معيا  ىالمراجع عم

وصؼ  عمىبحيث يتأكد مف احتوائو  ,ىذا التقرير ىالمراجع دراسة طبيعة ومحتو  ىفعم ؛العميؿ

قابة الداخمية وصفًا تحميميًا لنظاـ الر و  ,تحميمي وتفصيمي لمنظاـ المحاسبي الموجود بمنشأة العميؿ

 ىمدي تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية لد عفوحدة تكنولوجيا المعمومات  فيرأي مراجع و  ومكوناتو

الكفاءة في تشغيؿ النظاـ المحاسبي الموجود  ىمد, و بشكؿ فعاؿ ومستمر ومنشأة العميؿ وتشغيم

أدلة إثبات  ىؿ عمالمراجع الحصو  ىوأية تعديبلت تمت عميو أثناء التشغيؿ. وفي النياية يجب عم

 .فعالية نظاـ الرقابة الداخمية والتشغيؿ الكامؿ لمنظاـ المحاسبي الموجود ىكافية ومبلئمة لمحكـ عم
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 (1جدول )

 يىضح انًهبو انرئيسة وانفرعية وانًعبرف انًطهىة اكتسبثهب ين قجم يراجعي انحسبثبت في ثيئة انتشغيم اإلنكتروني.

 انًهًة انفرعية انًعرفة انًهًة و

1.  

يؼشفخ رمُٛبد  -

 انًؼهٕيبد

)عًٛغ يذلمٙ َظى  -

 انًؼهٕيبد(

رؼشٚف ٔفٓى يحزٕ٘ انحٕاصت انًظغشح ٔ  -

 انخذيبد.

داسح رمُٛبد ئفٓى لٕاػذ ٔيشاحم ْٔٛكهٛخ  -

 انًؼهٕيبد

ربسٚخ انحبصٕة ٔانزٕاسٚخ  -

 انًًٓخ

 لٕاػذ انحبصٕة -

انمٕاػذ انشئٛضخ نزمُٛبد  -

 انًؼهٕيبد

 ٔانجشايظانكًجٕٛرش  -

 انشجكبد ٔاالرظبالد -

طُبػخ رمُٛبد  -

 انًؼهٕيبد

انزطٕس فٙ يغبل رمُٛبد  -

 انًؼهٕيبد

2.  

يؼشفخ لٕاػذ رمُٛبد  -

 انًؼهٕيبد

)عًٛغ يذلمٙ َظى  -

 انًؼهٕيبد(

أفضم انزطجٛمبد فٙ انًغبالد  ئنٗانزؼشف  -

انًزؼهمخ ثاداسح انجشايظ، ئداسح انًشبسٚغ ، 

انزخطٛظ االصزشارٛغٙ، ئداسح انغٕدح، رحهٛم 

 ٔرظًٛى ٔرطٕٚش ٔششاء أَظًخ انحبصت اٜنٙ

نٗ انُمبط انزٙ نى رزجؼٓب انًُشأح ئانزؼشف  -

 ثبنًمبسَخ ثأفضم انزطجٛمبد.

 انزخطٛظ االصزشارٛغٙ -

 داسح انًششٔعئ -

 ح انجشايظداسئ -

 رظًٛى انُظبو ٔششاؤِ -

 داسحَٕػٛخ اإل -

3.  

 سلبثخ َظى انًؼهٕيبد -

) انًشاعؼٌٕ انًؼزًذٌٔ  -

 نزذلٛك أيٍ انًؼهٕيبد(

فٓى أْذاف انزذلٛك ٔانمضبٚب انًزؼهمخ ثشلبثخ  -

 َظى انًؼهٕيبد

 يؼشفخ ٔرٕصٛك أْى األَظًخ انًبنٛخ -

يشاعؼخ انشلبثخ انخبطخ ثبإلداسح ٔانؼًهٛبد  -

 ٔانزطجٛمبد

 رمذٚى رٕطٛبد نزطٕٚش انشلبثخ -

 يؼشفخ ٔفحض أْى َمبط انشلبثخ -

فٓى رأصٛشاد ضؼف َظبو انشلبثخ ػهٗ يُٓظ  -

 انًشاعؼخ انًزجغ

 أْذاف سلبثخ انًشاعؼخ -

 انشلبثخ انًضهٗ -

 رخطٛظ انًشاعؼخ -

 رٕصٛك رمُٛبد انًؼهٕيبد -

 ئداسح انشلبثخ -

 ػًهٛبد رمُٛبد انًؼهٕيبد -

 انشلبثخ انًبدٚخ ٔانجٛئٛخ -

 انًُطمٛخانشلبثخ  -

 ئداسح انشجكبد - .ئداسح انزغٛٛش -

 رؼٓذ انخذيبد -

انزطجٛمبد انًطٕسح يٍ  -

 انًضزخذيٍٛ

 رؼشٚف ثشلبثخ انزطجٛمبد -

 يشاعؼخ انزطجٛمبد -

 أيٍ انزطجٛمبد -

 داسح انجٛبَبدئ -

 اخزجبساد االنززاو -

االعزًبػبد ٔرمذٚى  -

 انزمبسٚش

 أْذاف سلبثخ انًشاعؼخ -

 انشلبثخ انًضهٗ -

 رخطٛظ انًشاعؼخ -

 رمُٛبد انًؼهٕيبدرٕصٛك  -

 ئداسح انشلبثخ -

 ػًهٛبد رمُٛبد انًؼهٕيبد -

 انشلبثخ انًبدٚخ ٔانجٛئٛخ -

 انشلبثخ انًُطمٛخ -

4.  

انزخطٛظ نًزبثؼخ  -

 األػًبل

) عًٛغ يذلمٙ َظى  -

انًؼهٕيبد نذٚٓى 

يظهحخ ثبصزًشاس َظبو 

انًؼهٕيبد انخبص 

 ثؼًالئٓى(

فٓى كٛفٛخ اصزخذاو رحهٛم انزأصٛشاد فٙ رحذٚذ  -

 ٔانخذيبد انًًٓخ.األَظًخ 

فٓى انًٕاضٛغ انزُظًٛٛخ انزٙ رحزبط ئنٗ اْزًبو  -

 فٙ انزخطٛظ نًؼبنغخ انكبسصخ

انزشكٛز ػهٗ انحبعخ الصزشعبع أػًبل انشلبثخ  -

            .ٔأَظًخ انؼًهٛبد

                         .فٓى يكَٕبد خطخ انًؼبنغخ نهكٕاسس انطبسئخ -

 زخطٛظ فٓى حضُبد ٔصٛئبد يخزهف خٛبساد ان

 .ضشٔسح انحبعخ نالخزجبس انذائى - 

 َجزح ػبيخ -

 رحهٛم انزأصٛشاد -

 بصزشارٛغٛخ االصزشعبعثانزؼشٚف  -

 رطجٛك ٔاخزجبس ٔفحض انخطخ -

5.  

 يشاعؼخ رطٕٚش األَظًخ -

)يضإٔنٛخ يشاعؼٙ َظى  -

 انًؼهٕيبد (

 يشاحم انزخطٛظ االصزشارٛغٙ نهؼًالء -

 انجذء ٔانزُفٛز ثذساصبد انغذٖٔ -

 يزطهجبد انًضزخذيٍٛ هٗئنانزؼشف  -

داسح ٔئعشاءاد ٔيؼبٚٛش رطٕٚش ٔرظًٛى ئ -

 .خطٕاد فحض انمجٕل -  .األَظًخ

 االصزشارٛغٛخ نالَزمبل ئنٗ األَظًخ انغذٚذح -

 يشاعؼخ يب ثؼذ انزطجٛك -

 ػٕٛة انًششٔع -

 انغذٖٔ االلزظبدٚخ نهًششٔع -

 يزطهجبد انًضزخذو -

 رظًٛى ٔرطٕٚش انُظى -

 

 انزُفٛز -

 انًشاعؼخ -

ٔانزطٕٚش انزطجٛك  -

 انضشٚغ

 دٔس انًشاعغ انخبسعٙ -

6.  

 أيٍ رمُٛبد انًؼهٕيبد -

) خبص ثًشاعغ أيٍ  -

انًؼهٕيبد ئال أَّ يزؼهك 

أٚضب ثبنًشاعغ 

 انمضبئٙ(

 فٓى أْذاف أيٍ انًؼهٕيبد -

 انمذسح ػهٗ رمٛٛى انًخبطش -

فٓى انًمبٚٛش)انًبدٚخ، انشخظٛخ، االعشائٛخ  -

 ٔانزمُٛخ(

لذسح انزؼشف  ئنٗ يٕاضٛغ انحًبٚخ ثبألَظًخ  -

فٓى األَظًخ انًٕصٕلخ ٔانحًبٚخ  -  ح.انًشزشا

فٓى انحبعخ ئنٗ يزبثؼخ يشاعؼخ  -   .انًزؼذدح

 .صٛبصبد ٔئعشاءاد األيٍ

 االرظبل ثشجكخ اإلَزشَذانزؼبيم يغ فٓى  -

 صٛبصخ ٔاداسح انحًبٚخ -اْذاف أيٍ انًؼهٕيبد  -

 نًخبطشئداسح ا -رحهٛم انًخبطش    -

 رمضٛى انجٛبَبد -

 أيٍ اإلَزشَذ -أيٍ انشجكبد  -

 األَظًخ انًٕصٕلخ -

 دٔسح حٛبح انُظبو -

7.  

 ) لًٛخ يشاعؼخ األيٕال

يشاعؼٙ األيٕال ْذفٓى 

ْٕ فحض فؼبنٛخ أَظًخ 

 يؼهٕيبد ػًالئٓى(

 ثُبء ًَٕرط رشكٛهٙ ألػًبل انؼًٛم -

 نٗ أْى أَظًخ انًؼهٕيبدئانزؼشف  -

 انًؼهٕيبديؼشفخ ٔرمٛٛى أدنخ فشم َظبو  -

 انزؼشف ئنٗ انزفضٛشاد نفشم ْزِ األَظًخ -

 االصزمظبء ػٍ دٔس َظى انًؼهٕيبد، -

 يؼبٚٛش األداء ٔانًمبسَخ انًشعؼٛخ -

 دنٛم فشم انُظبو -

 رفضٛش انفشم -

 ((2002إعداد الباحث بتصرف باالعتماد عمى )ابو عويضة, من )المصدر:  
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 الضوابط الرقابية: 

 اإلدارية التطوير التكنولوجي لمختمؼ نظميا ووظائفيا إلى منظمات بيئة األعماؿ تسعى

أف ذلؾ سيعمؿ  (2016)مشكور,  عماؿ التنافسية. وقد أكدت دراسةلتحسيف أدائيا في بيئة األ

 والسيطرة أنواعيا, بمختمؼ والمادية المالية مواردىا عمى في الحفاظ المنشودة أىدافيا تحقيؽ عمى

 وعممياتيا؛ فتطبيؽ أنشطتيا جميع عمى الفعالة الرقابة تقوية وتدعيـ خبلؿ أنشطتيا مف عمى

 مف المستخدمة والمعززة الحديثة الوسائؿ أىـ مف والمحاسبية المالية اإللكتروني لمبيانات التشغيؿ

 .االقتصادية الوحدات في الداخمية الرقابة قوة نظاـ

اإللكترونية(, إلى التأكد مف احتفاظ اإللكتروني )المراجعة  وتسعى المراجعة في بيئة التشغيؿ

اإلدارة برقابة داخمية قوية وفعالة, مف خبلؿ التزاميا بضوابط الرقابة الداخمية في بيئة تكنولوجيا 

المعمومات؛ فقد عممت منظمات األعماؿ عمى التحديث التكنولوجي لنظـ إدارة مختمؼ أنشطتيا, 

التشغيؿ اإللكتروني؛ ما جعؿ نظاـ الرقابة الداخمية  األمر الذي نقؿ نظـ معمومات مف التقميدية إلى

 مينة في الحاصمة التطور؛ فضبًل عف االستجابة لمتطورات ذلؾ يعمؿ بضوابط رقابية تواكب

الداخمية في الصياغة مف المفيوـ التقميدي إلى الحديث انسجامًا  الرقابة نظاـ التدقيؽ؛ فتطور مفيـو

مع التطورات في بيئة التشغيؿ اإللكترونية واستجابًة لمتطمبات التدقيؽ؛ فقد أشار )مشكور, 

 صياغة في أثرت التي التطورات مف لمعديد الداخمية قد خضع الرقابة نظاـ مفيـو (, إلى أف2016

 بالرقابة يقصد كاف التدقيؽ؛ حيث مينة في الحاصمة بة لمتطوراتاستجا التعاريؼ مف العديد

 عمى لممحافظة االقتصادية الوحدة في والطرؽ المستعممة اإلجراءات (األمر بادئ في الداخمية

 إلى ينظر كاف السجبلت(, كما دقة لممحافظة عمى األخطاء واكتشاؼ االخرى والموجودات النقدية

 موظفي بيف تواالختصاصات و المسؤوليا العمؿ لتوزيع خاص نظاـ أنيا عمى الداخمية الرقابة

آخر. إال أف الييئة الدولية  موظؼ قبؿ مف موظؼ أعماؿ مراقبة تتـ بحيث االقتصادية؛ الوحدة

عرفت نظاـ الرقابة   International federation of Automatic Control (IFAC)لمتدقيؽ



 للد اسة  نظ يال اطا اإل  الثانيالفصل  
 

77 
 

الداخمية يحتوي عمى الخطة التنظيمية ومجموع الطرؽ واإلجراءات الداخمية بأنو "نظاـ الرقابة 

المطبقة مف طرؼ الشركة, بغية دعـ األىداؼ المرسومة لضماف إمكانية السير المنتظـ والفعاؿ 

لؤلعماؿ, ىذه األىداؼ تعمؿ عمى احتراـ السياسة اإلدارية, وحماية األصوؿ, اكتشاؼ الغش 

مدى كماؿ الدفاتر المحاسبية, وكذلؾ الوقت المستغرؽ في إعداد واالخطاء والوقاية منيا وتحديد 

 المعمومات المحاسبية ذات المصداقية".

 الذي المفيـو المفاىيـ ىذه ومف الداخمية, الرقابة بمعنى التوسيع في تتجو المفاىيـ بدأت ثـ

ينص  الذي (AICPA)القانونييف  لممحاسبييف االمريكي المعيد عف المنبثقة لجنة التدقيؽ قدمتو

 االقتصادية الوحدة في المتبعة والمقاييس التنسيؽ ووسائؿ وطرائؽ أنيا الخطة التنظيمية عمى:

 عمييا االعتماد ومدى دقتيا مف والتأكد المحاسبية وتدقيؽ البيانات وضبط موجوداتيا حماية بيدؼ

 الموضوعة.  اإلدارية بالسياسات عمى التمسؾ العامميف وتشجيع االنتاجية الكفاية وزيادة

– Committee of Sponsoring Organizations)  المنظمات رعاية لجنةوعرفت 

COSO)  الداخمية لمرقابة المتكامؿ اإلطار ضمف (Internal Control Integration 

Framework- ICIF)  إدارة تتأثر بمجمس عممية بأنيا الداخمية الرقابة ؛ 1994عاـ يف المنشور 

أىداؼ تمثمت  ثبلثة قيؽحت يضمف معقوؿ تأكيد يرفلتو  صممتو  آخريف, أفراد وأي دارتياا  و  المنظمة

 ذات والتشريعات لمقوانيف االمتثاؿ؛ فضبًل عف المالية ـئالقوا موثوقية, و العمميات وفاعمية بكفاية

مكونات الرقابة الداخمية بخمس مكونات  COSO'S ICIF1994))إطار  دبالمنظمة. وحد العبلقة

تمثمت بالبيئة الرقابية, وتقييـ المخاطر, وأنشطة الرقابة, والمعمومات واالتصاالت, وآخر مكوف: 

 Committee of) اتالمنظم رعاية لجنةإال أف  (.2009 ,رومني؛ ستينبارتالمراقبة والمتابعة )

Sponsoring Organizations-COSO)  عممت عمى إعادة النظر في نظاـ الرقابة الداخمية

 Enterprise Risk Management Framework) رت إطار إدارة مخاطر المشروعوأصد

ERM 2004)  ,والذي ُحدد فيو , 2004عاـ يف والمنشور  ((COSO'S ERM 2004  األىداؼ
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بػأربعة أىداؼ ىي عمى التوالي: األىداؼ االستراتيجية, واألىداؼ التشغيمية, واألىداؼ التقريرية, 

اإلطار نفسو المكونات بػػثماف مكونات تمثمت: بالبيئة الداخمية, ووضع وأىداؼ االمتثاؿ, وحدد 

األىداؼ, وتحديد األحداث, وتقييـ المخاطر, واالستجابة لممخاطر, وأنشطة الرقابة, والمعمومات 

 (.2009 ,رومني؛ ستينبارتواالتصاالت, وآخر مكوف: المراقبة والمتابعة, )

إلكترونية؛  بيئة ظؿ في إلكترونياً  البيانات نقؿو  اإللكتروني التشغيؿ ياتمعم تعقدوفي سياؽ 

 ـعد بسبب ذلؾو  التقميدية؛ الداخمية الرقابة وأساليب مى إجراءاتع االعتماد الصعب أصبح مف

 ياتمعم تداخؿ وتكامؿ و  ت,والمسؤوليا الواجبات فبي الفصؿ وصعوبة ورقية, مستنديو أدلة وجود

والحد مف التدخؿ  ,آلياً  البيانات داوؿت وسرعة المشاركة, واألطراؼ الشركات فالبيانات بيتشغيؿ 

العمميات وغيرىا مف التغيرات في بيئة التشغيؿ اإللكتروني الناتج عف إفرازات  مسار في البشري

جراءات رقابية  التطورات اليائمة في تكنولوجيا المعمومات؛ األمر الذي جعؿ لمرقابة أساليب وا 

متطمبات إضفاء الثقة في األنظمة المعموماتية اإللكترونية بشكؿ عاـ, ونظـ تتواكب وتتماشى مع 

 Sys ـالنظا في الثقة إلى أف (2012المعمومات المحاسبية بشكؿ خاص؛ إذ أشارت دراسة )أميف, 

 Trust ساليب كافة األ وتضمنية النظاـ, و موثوقب, المستفيديف المعنييفلكؿ  التأكيد تضفي

سبلمة المعالجة والتشغيؿ؛ فضبًل عف ضماف سبلمة اإلرساؿ لمبيانات ل الرقابية الضامنةواإلجراءات 

ودقة وموثوقية تحقيؽ التأكيد الشامؿ, إلى جانب وجود األساليب الرقابية الكفيمة باكتشاؼ األخطاء. 

 ,اإللكتروني وماتممعاـ النظ في الثقة تحقيؽ في منظـ اإللكترونيةل الداخمية الرقابة وتتمثؿ إجراءات

تتحقؽ أىداؼ الموثوقية  بحيث اـ؛النظ ؿعمل رقابية أساليب توافر يمكف أف يتحقؽ مف خبللو الذي

Loudon k. ,2004)؛(Loudon,  

 بيئة تكنولوجيا المعمومات: ة فييبالرقا ضوابطال

المعمومات وفي إطار التشغيؿ اإللكتروني لنظـ  المخاطر,و  يةالداخم لرقابةا يـمفاى ي سياؽف
المحاسبية؛ وبما ينسجـ مع التدقيؽ اإللكتروني فإف الضوابط الرقابية تنقسـ عمى ضوابط رقابية 

 عامة وضوابط رقابية عمى التطبيقات.
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 بية العامة في بيئة تكنولوجيا المعمومات:الرقا الضوابطأواًل: 

معمومات المحاسبية كما بية العامة في إطار التشغيؿ اإللكتروني لنظـ الالرقا الضوابطتتمثؿ 

إجراءات الرقابة ( أنيا 2017(, وأكدت دراسة )الباي؛ عداس, 2010 ,حمادةحددتيا دراسة )

 مكونات عمى أمف وحماية الرقابةوالمنطقي, و  المادي الوصوؿ عمى اإلدارية والتنظيمية, والرقابة

ضوابط ال تتعمؽ مباشرًة  وىيوتطويره,  النظاـ توثيؽ عمى والمنطقية, والرقابة المادية النظاـ

ذا كانت  ,بالعمميات المحاسبية ولكنيا ذات أىمية عالية لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية. وا 

المعالجة اإللكترونية لمبيانات تؤدي إلى تبلشي مبدأ تقسيـ العمؿ ظاىريًا وتركيز المياـ في إدارة 

سات رقابية إدارية وتنظيمية يتـ تطبيقيا عمى نظـ المعمومات فإف ضوابط الرقابة العامة تمثؿ سيا

مختصو  يمتـز باتباعيا والتوجييات التي المعايير العامة الرقابة , كما تمثؿإدارة نظـ المعمومات

لو  الرقابة ىذه في ضعؼ مواطف معالجة البيانات, وأي قسـ مياـ نطاؽ تحت المعمومات, وتدخؿ

كما تشير نشرة المراجعة  1989). ىنكي, توماس؛ (انات,البي معالجة عمميات كافة عمى آثار بالغة

بؿ ليا منفعة  ؛بالعمميات المحاسبية بوضوح إلى أف ىناؾ ضوابط رقابية ال تتعمؽ مباشرةً  (3) رقـ

ممحوظة لنظـ المعمومات المحاسبية ويطمؽ عمى ىذه الضوابط الرقابية )أساليب الرقابة العامة(. 

وىي تمثؿ المعايير والتوجييات التي يمتـز باتباعيا المختصوف بوظائؼ جمع المعمومات وتبويبيا 

(. 2010, حمادة) ,لكترونياً إوتمخيصيا, وتدخؿ تحت نطاؽ مياـ مركز قسـ معالجة البيانات 

فصؿ الواجبات بيف مبرمج  ليتـ تخطيط المنظمة( 1مف خبلؿ )أساليب الرقابة العامة  وتحدد

 وتتـ مف خبلؿ وضع ,إجراءات توثيؽ وفحص ومراقبة عمى النظـ والبرامج (2) الحاسوب ومشغمو.

عمى جياز  الرقابة (3) المبلئـ الذي يحتوي عمى األوامر الخاصة بتشغيؿ الحاسوب. البرنامج

طة المصنع الذي ينتج ايتـ إدخاؿ الرقابة عمى جياز الحاسوب بوس؛ مف خبلليا الحاسوب

حيث يتـ  ؛المصنعيف لمجياز عبرحيث يتـ تصميـ الرقابة عمى الجياز بعناية  ؛الحاسوب

ؿ لبرامج و الرقابة عمى الوص (4) االكتشاؼ والتقرير عف كؿ أنواع الفشؿ التي يحدثيا الجياز.
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إذ إنو يجب أف توجد كممة سر مرخص بيا لتشغيؿ الوحدة الطرفية ؛ الحاسوب وممفات البيانات

( إلى أف أساليب الرقابة 443, 1989, في حيف أشار )توماس؛ ىنكي, بالحاسب اإللكتروني

العامة تمثؿ المعايير والتوجييات التي يمتـز باتباعيا المختصوف بوظائؼ جمع المعمومات وتبويبيا 

خيصيا, وتدخؿ تحت نطاؽ قسـ معالجة البيانات, وتتضمف أساليب الرقابة العامة )أ( أساليب وتم

الرقابة التنظيمية بمركز الكمبيوتر. )ب( إجراءات توثيؽ واختبار واعتماد النظـ وأي تعديبلت فييا. 

 ؿ إلى النظاـ.و وصزة. )د( أساليب رقابة امكانية ال)ج( أساليب رقابة األجي

(, أنواعًا مختمفة لمضوابط العامة في بيئة التشغيؿ 2009 ,رومني؛ ستينبارتوذكر )

اإللكتروني, مف أىميا: حفظ حماية / أمف المعمومات, وقيود عمى الوصوؿ المادي لجياز 

الحاسوب, وضوابط وصوؿ منطقية بناء عمى حماية كممة السر وغيرىا مف إجراءات التحقؽ, 

جراءات ممؼ وضوابط خزف البيانات والنقؿ م ثؿ التشفير, وتدابير الحماية مف الفيروسات, وا 

االحتياط واستعادتو, وصيانة وقائية, وجدراف نارية, وتأميف نظـ المعمومات, وضوابط الوصوؿ 

ف حسابات تأكد مف أوال المنطقي, والحفاظ عمى األحواؿ البيئية المبلئمة في مرفؽ الحاسوب,

ضماف و  ,دارتو بصورة مبلئمة وصبلبة مع كممات مرور قويةويب يتـ إ ؼالسماح بالوصوؿ إلى مم

يتـ تعييف ممحقات  وتأكد مف أنوال ,وجود الضوابط المناسبة لمممفات واألدلة, والدالئؿ الظاىرية

شيادات الخادـ في  ةتحقؽ مف صبلحية واستخداـ أيوال ,البرنامج النصي عمى النحو المناسب

 .االستعماؿ

 وتشمؿ عمى:, ةإجراءات الرقابة العام

 دارية والتنظيميةاإلإجراءات الرقابة  ( أ

 : النحو اآلتي عمى التنظيمية الرقابة إجراءات (2017حددت دراسة )الباي؛ عداس, 

نظـ  إدارة عمييا تقـو التي األساسية المقومات البشري مف العنصر نظام وظيفي سميم: -

وتحديد المؤىبلت والتدريب المطموب,  الكوادر فسبلمة نظاـ التوظيؼ مف حيث اختيار المعمومات؛
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 محددة ومستوى االلتزاـ؛ مف حيث النزاىة واالخبلقية المطموب توافرىا في الموظؼ, ووضع شروط

والترقيات,  واضحة لمحوافز سياسات وتحديد الرقابية, واألجيزة نظـ المعمومات إدارة في يعمؿ لمف

ف يعمؿ العنصر البشري في إطار دليؿ مكتوب موضح لموظائؼ ومحدد لمصبلحيات والمياـ  وا 

  العمؿ. إلجراءات يمثؿ المرجع ألنو الرقابية؛ الضوابط أىـ مف في كؿ وظيفة يعد توالمسؤوليا

 تعقيد ودرجة المنظمة حجـ عمى لمواجبات الفصؿ حجـ يعتمد :المتعارضة الوظائف فصل -

  المراجعة معايير نشرة كما عرفت,(Arens, Elder R; Beasley, 2014)  فييا العمميات

(SAS,NO,3) التي الوظائؼ المحاسبية بأنيا تشير إلى الرقابة ظؿ في المتعارضة الوظائؼ 

 بيا, ولمقاومة قاـ التي المخالفات أو األخطاء إخفاء نفسو وفي الوقت بالتبلعب, ما لشخص تسمح

األساسية  الوظائؼ بيف الفّعاؿ الفصؿ تحقؽ رقابية صارمة إجراءات تنفيذ مف البد فإنو التيديد ىذا

 تحديد يجب كما المبرمجيف والمحاسبيف, بيف الفصؿ يجب أي المختمفة؛ واإلدارات لؤلقساـ

 معرفتو ألف مف قبمو؛ المصمـ البرنامج يستخدـ أف لممبرمج ال يسمح مبرمج؛ إذ كؿ ةصبلحي

  .(2017العامة ) الباي؛ عداس,  الرقابة في إجراءات ببالتبلع لو تسمح بالتفاصيؿ

 مف كبير بعدد في قياميا المعمومات نظـ إدارة أىمية تتمثؿ :واالتصال التنظيمي الييكل -

 البيانات سبلمة لضماف يتطمب تنظيميا  ما المحاسبي ودوره المعموماتي؛  النظاـ ووظائؼ مياـ

 تكوف أف باإلدارات األخرى, ويفضؿ المعمومات نظـ إلدارة التنظيمي االرتباط وتحديد المحاسبية,

 .عف اإلدارات األخرى مستقمة إدارة

 :الرقابة عمى الوصول إجراءات ( ب

مصممة لمنع واكتشاؼ  عمى الوصوؿ بأنيا رقابةالإجراءات  (2010 ,حمادةوصفت دراسة )

الدخوؿ واالستخداـ غير المرخص ألجيزة  والتااألخطاء والمخالفات التي تحدث نتيجة لمح

ضماف السماح لؤلشخاص المصرح ليـ فقط  الحاسوب وبيانات النظاـ. وتيدؼ ىذه اإلجراءات إلى
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ضمف المدى الذي يتفؽ مع طبيعة وحجـ  بالوصوؿ إلى األجيزة والبرمجيات المحاسبية وتحديدىـ

 الضوابط الرقابية: أعماليـ الوظيفية وضمف أوقات العمؿ الرسمي, ومف ىذه

 صول المادي:ضوابط الرقابة عمى الو 

تشمؿ اإلجراءات المصممة إلحكاـ السيطرة عمى الوصوؿ المادي لؤلجيزة كّميا, ومف ىذه 

عدـ السماح بالدخوؿ إلى غرفة و اإلجراءات )وضع أجيزة الحاسوب في أماكف أمنة ومناسبة, 

أف تكوف جدراف غرفة الحاسوب غير و الحاسب إال لؤلشخاص المخوليف بموجب تفويض رسمي, 

 ؛لمدخوؿ مف خبلؿ نقطة وصوؿ معينة, واستخداـ كممة مرور ID Card لبلشتعاؿ, واستخداـقابمة 

لتبلفي مخاطر ضياعيا وسرقتيا,  واستخداـ الخصائص الفيزيائية كالبصمة  ID Card عف فضبلً 

لضبط الوصوؿ إلى غرفة الجياز, واستخداـ سجؿ الزوار والتوقيع عند الدخوؿ والخروج وتحديد 

تي يقوموف بزيارتيا, واستخداـ أجيزة التنبيو وأجيزة اإلنذار لئلعبلف عف الوصوؿ غير األماكف ال

 المصرح بو(.

 ضوابط الرقابة عمى الوصول المنطقي:

تشمؿ اإلجراءات المصممة إلحكاـ السيطرة عمى الوصوؿ إلى المكونات المنطقية لمنظاـ ّكميا, 

البيانات حسب أىميتيا وحساسيتيا, وتشفير ومف ىذه اإلجراءات )استخداـ كممة السر, وتبويب 

البيانات, والجدراف النارية, وفحص االختراؽ, وتقنيات اإلشعار باستبلـ رسالة, واإلجراءات 

جراءاتو, ومصفوفة الرقابة عمى الوصوؿ(.  التنظيمية, وسياسات التعامؿ مع أخطاء النظاـ وا 

 :ضوابط الرقابة عمى أمن وحماية الممفات

: اإلجراءات البلزمة كّميا بيدؼ تحقيؽ األمف (2010, حمادةددتيا دراسة )وتشمؿ كما ح

والحماية لمكونات النظاـ المادية والمنطقية ومواجية المخاطر المختمفة, كمخاطر الوصوؿ غير 

فضبًل عف المخاطر الناجمة عف العوامؿ الطبيعية  ؛المصرح الذي يقوـ بو قراصنة الحاسوب

ب في إخفاؽ النظاـ بمكوناتو المادية والبرمجية, وعدـ القدرة عمى إتاحتو الخارجية التي قد تتسب
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دامتو ومف ىذه اإلجراءات )النسخ االحتياطية باستخداـ أسموب  لممستخدميف, وضماف إدارة النظاـ وا 

ستخداـ بطاقة االبف, وحفظ الممفات في مواقع أمنة ومناسبة, وا -األب  –الجد  –األجياؿ الثبلثة 

الخمفية لتمييز البيانات المحفوظة عمى وسائط التخزيف, وخطة مواجية الكوارث و األمامية  التعريؼ

جراء اختبارات  كعقد اتفاقية مع المورد لتزويد الشركة بمواقع تشغيؿ بديمة في الحاالت الطارئة وا 

 .البرمجيات المضادة لمفيروسات(و دورية وتشغيؿ تجريبي لتمؾ المواقع لمتأكد مف سبلمتيا, 

 ضوابط الرقابة عمى توثيق النظام وتطويره:

تشمؿ كّؿ الضوابط واإلجراءات الرقابية المتعمقة بتوثيؽ نظـ المعمومات وتوصيفيا بمكوناتيا 

فضبًل عف توثيؽ كؿَّ حاالت التطوير  ؛المادية والمنطقية, وتوثيؽ إجراءات المستخدـ النيائي

 ,والتحديث المستمرة لمنظاـ بعد تشغيمو, ويمكف تقسيـ إجراءات الرقابة عمى توثيؽ النظاـ وتطويره

 : (329, 2014 )الدالىمية,النحو اآلتي عمى 

توثيؽ برمجيات النظـ وبرمجيات وتتضمف: إجراءات  ( إجراءات رقابية عمى توثيق النظام,1)

عداد مخططات ـ, و خطة زمنية لتنفيذ وظائؼ النظا , ووضعيؼ وظائؼ النظاـصتو و  شغيؿ,الت ا 

توثيؽ الكياف, و  مخططات ستخداـكية بيف فئات النظاـ بالتشار ا, وتوصيؼ العبلقات تدفؽ البيانات

 ستخدـدات عامة لممالتصويرية, ووضع إرشا الرموز ستخداـالمكونات المادية لمنظاـ وذلؾ با

توثيؽ برامج التدريب وموارد التدريب النظاـ وتشغيمو, و  مع التعامؿ بكيفية تتعمؽ ـلمنظا النيائي

 النظاـ المختمفة.  ستخداماتواإلجراءات الرقابية عمى ا

دامتو,إجراءات رقابية متعمقة بتطوير النظام و ( 2)  The) طورت منظمة الجودة العالمية ا 

International Standards  Organization ISO ) مجموعة مف المعايير واإلرشادات التي

ضرورة وضع  (أ)يجب اتباعيا عند تطوير نظـ المعمومات وصيانتيا ضمف محوريف أساسيف ىما: 

 (ب) ,خطة واضحة لتطوير األنظمة والبرمجيات وصيانتيا تتضمف تحديد األىداؼ واإلجراءات
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صيانتيا, وتحديد ضرورة وضع خطة واضحة لمرقابة عمى تطوير األنظمة والبرمجيات و 

 استراتيجيات الرقابة.

       :نظم الرقابة عمى التطبيقاتثانيًا: 

بأنيا: أساليب مختصة يقـو بأدائيا قسـ معالجة البيانات إلكترونيًا, وتيدؼ  (AICPA) يعرفيا

عداد التقارير )ىمدني؛  إلى توفير درجة تأكد معقولة مف سبلمة عمميات تسجيؿ ومعالجة البيانات وا 

, 1989 ,ثبلث مجموعات كاآلتي )توماس؛ ىنكي عمىويتـ عادًة تقسيميا  .(15, 2010 الغباف,

 أساليب رقابة معالجة البيانات / العممياتو  ,Input Controls أساليب رقابة المدخبلت(: 450

Process Controls,  أساليب رقابة المخرجاتو Output Controlsنو يتـ ممارسة ىذه إأي  ؛

  .(387, 2013حسيف, داخؿ النظاـ المعموماتي )الرقابة عمى مراحؿ تدفؽ البيانات 

 تيدؼ إلى توفير درجة تأكيد معقولة لآلتي: صحة اعتماد  :أساليب رقابة المدخالت

عدـ فقداف البيانات و  ,سبلمة تحويؿ البيانات بصورة تمكف الحاسوب مف التعرؼ عمييا, و البيانات

تعديبلت غير مشروعة في البيانات  ةأو إضافة أو حذؼ جزء منيا أو طبع صورة منيا أو عمؿ أي

وتشتمؿ أساليب الرقابة عمى المدخبلت عمى تمؾ األساليب التي تتعمؽ برفض وتصحيح , المرسمة

عادة إدخاؿ البيانات السابؽ رفضيا  .(2005سيكف, ؛ موسكوؼ)وا 

  / اليدؼ األساس لمعالجة البيانات ىو: معالجة  :العممياتأساليب رقابة معالجة البيانات

أف عممية المعالجة بأكمميا دقيقة و  ,كؿ معاممة بطريقة سميمة, وأف ال تعالج معاممة أكثر مف مرة

وىناؾ العديد مف األساليب الرقابية المتاحة في المساعدة لتحقيؽ ىذه األىداؼ, وتختص  ,وشاممة

مميات معالجة البيانات فور إدخاليا في الوحدة المركزية لمعالجة ىذه األساليب بالرقابة عمى ع

 .(1989 ,)توماس؛ ىنكيالبيانات

 تيدؼ إلى التأكد مف دقة النتائج وتوزيع المخرجات فقط عمى : أساليب رقابة المخرجات

المختصيف بالمؤسسة والمصرح ليـ بالحصوؿ عمى صورة منيا, ويشتمؿ كؿ أسموب مف أساليب 



 للد اسة  نظ يال اطا اإل  الثانيالفصل  
 

85 
 

وىي  عمى التطبيقات الثبلثة عمى أساليب رقابية خاصة تصمـ بيدؼ تحقيؽ أىداؼ خاصة,الرقابة 

 (:451 – 450, 1989 ,)توماس؛ ىنكي

 .Preventive Controls وتسمي أساليب الرقابة الوقائية ,الوقاية ضد حدوث أخطاء - أ

 . Detective Controls وتسمي أساليب الرقابة التحذيرية ,اكتشاؼ األخطاء -ب

 . Corrective Controls وتسمي أساليب الرقابة العبلجية ,تصحيح األخطاء  - ج

ويتـ تنفيذىا خبلؿ المراحؿ الثبلث لمعالجة البيانات الرقابة عمى المدخبلت, ومعالجة 

 أساليب الرقابة عمى التطبيقات.( يوضح أساليب الرقابة العامة و 2والجدوؿ ) البيانات, والمخرجات.

 (2الجدول )
 .أساليب الرقابة العامة ورقابة التطبيقات يوضح

 الرقابة أساليب الرقابة مثال عمى الرقابة
 ومشغمو. فصؿ الواجبات بيف مبرمج الحاسوب -
شغيؿ تأوامر  عمى المحتويوضع البرنامج المبلئـ  -

 الحاسوب.
سطوانة األأو فشؿ الذاكرة  عفظيور رسائؿ بالخطأ  -

 .الصمبة
الوحدة الطرفية بيا لتشغيؿ  توافر كممة سر مرخص -

 بالحاسوب.

 تخطيط المؤسسة. -
 إجراءات توثيؽ وفحص الموافقة عمى النظـ. -
 إجراءات توثيؽ وفحص الموافقة عمى البرامج. -
 الرقابة عمى جياز الحاسوب. -
  .الرقابة عمى التوصؿ لبرامج الحاسوب -
 ممفات البيانات.لالرقابة عمى التوصؿ -

بة 
لرقا

ا
مة
العا

 

 المبيعات. وجود ترخيص سابؽ عمى التشغيؿ لعمميات -
سعر الوحدة  إجراء اختبار لمتعرؼ عمى مدى منطقية -

 المباعة.
 دارة.اإلالمبيعات بواسطة  عممياتلإجراء فحص بعد التشغيؿ  -

 الرقابة عمى المدخبلت. -
 الرقابة عمى التشغيؿ. -
 الرقابة عمى المخرجات -

بة 
لرقا

ا
ات

بيق
لتط

ا
 

 (2012)المصدر: من إعداد الباحث, بتصرف: حبشي, 

  إجراءات المراجعة في بيئة تكنولوجيا المعمومات:

باإلجراءات  ,ـ اإللكترونيةالنظ مىالثقة ع ضفاءإ خدمة داءأ عند مراجع الخارجيالـ يقو 

تقريره بيذا الخصوص بتقديـ تأكيد معقوؿ  صداراالختبارية البلزمة التي مف شأنيا أف تمكنو مف إ

في  , استنادا إلى إطار الموثوقية(2012اإللكترونية )أميف,  ـالنظ الثقة في مدى إلى وفي يشير

 .الحكـ عمى تأكيدات اإلدارة مف احتفاظيا برقابة فعالة عمى األنظمة المعموماتية اإللكترونية
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عمى النظـ  االختبارية لمضوابط الرقابيةوفي ىذا السياؽ فإف أىـ إجراءات المراجعة  

 .والتطبيقية تشمؿ إجراءات اختبار الضوابط الرقابية العامةالمحاسبية المحوسبة, 

 :لمنظم المحاسبية اإللكترونية بيةالرقا الضوابطإجراءات اختبار 

ف اختبار مدى االلتزاـ بإجراءات الرقابة العامة يعتمد عمى اإلجراءات اليدوية التي يقوـ بيا إ

لكترونية بالحاسب وجميعيا إالحاسوب فإنيا ستكوف إجراءات  جيازالمدقؽ باستثناء الرقابة عمى 

أنيا إذا كانت ضعيفة أو غير موجودة فإنيا ستبطؿ تأثير  :يعنى ؛أساسية وذات تأثير عاـ

 الرقابة عمى إجراءات الرقابة التطبيقية وعادة يتـ تقييـ إجراءات الرقابة العامة قبؿ تقييـ إجراءات

إذ إف رقابة التطبيؽ تتعمؽ بمياـ محددة يؤدييا الحاسوب مثؿ تطبيقات الرواتب  ؛التطبيقات

ذا(, 43, 2014تطبيقات النقدية بالبنؾ )شحاتة, والسجبلت والمخزوف عمى الحاسوب و  كانت  وا 

إجراءات الرقابة العامة ال تتسـ بالفعالية سيكوف ىناؾ احتماؿ وجود تحريؼ أو ضعؼ في كؿ 

 ىوعميو فإف أساليب الرقابة العامة ستؤثر عم ,تطبيؽ محاسبي قائـ عمى استخداـ الحاسوب

 .أساليب الرقابة عمى كافة التطبيقات

 بية العامة:الرقا الضوابطاختبارات 

عمى ىذا النوع مف  اختباراتيقوـ المراجع بإجراء (, إلى أنو 2013س, تعرضت دراسة )اليا

الرقابة لما ليا مف قدرة عمى توفير إطار مف الرقابة العامة عمى أنشطة التشغيؿ اإللكتروني لنظاـ 

المعمومات المحاسبي, ويستطيع المراجع استخداـ األساليب اليدوية وأساليب نظـ المعمومات 

( إجراءات المراجعة 486 ,2014االختبارات. وذكر )حجر, المحاسبية اإللكترونية في تنفيذ ىذه 

الخاصة باختبارات الرقابة مف أجؿ الحماية العامة لمكمبيوتر التي يجب عمى المراجع القياـ بيا 

ألجؿ التحقؽ مف إجراءات الدخوؿ المادي والمنطقي إلى موقع الكمبيوتر, وحفظ ممفات النسخ, 

جراءات تحديد كممات السر وتعديبلتيا, وكفاءة استخداـ تشفير ا لبيانات, وكفاءة استخداـ رقابة وا 

جراءات الحماية مف الفيروسات,  توصيؿ البيانات ونقميا, وكفاءة استخداـ الحوائط النارية وا 
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واستخداـ الصيانة المانعة والقدرة عمى مواجية التوقفات, وكفاية مبمغ التأميف لمواجية الكوارث, 

كمبيوتر, والفصؿ بيف المياـ, وكذلؾ ووضع السياسات المناسبة لكيفية تعامؿ الموظفيف مع ال

فحص نتائج محاكاة خطط مواجية الكوارث, واالعتماد عمى مستخدميف جيديف لمنظاـ, ومراجعة 

 خدمة مركز الكمبيوتر.

 اختبارات ضوابط الرقابة اإلدارية والتنظيمية.

األساليب  داـباستخالتي تنفذ عمى الرقابة التنظيمية والتشغيمية  االختباراتيقـو المراجع في 

 –اليدوية في الفحص اليدوي لمسجبلت واألوراؽ التي تمثؿ توثيؽ إنشاء وتعديؿ ىذه الرقابة 

كما يستطيع مبلحظة مدى توافر  -واستخداـ األساليب اإللكترونية في حالة التوثيؽ اإللكتروني 

لتأكيد  اختباراتء ويستطيع استخداـ األساليب اإللكترونية في إجرا –الفصؿ بيف الوظائؼ والمياـ 

مثاؿ عمى ذلؾ الفصؿ بيف مياـ كؿ مف مدخمي البيانات عف مشغمي نظاـ المعمومات  ؛ىذا الفصؿ

النظاـ عف مبرمجي الشركة عف أميف المكتبة عف مستخدمي  يالمحاسبي اإللكتروني عف محمم

ي يد عمميات غش أو تحايؿ نتيجة تركز عدة وظائؼ ف ةالمعمومات, بما يضمف عدـ حدوث أي

  (.2013)الياس,  شخص واحد

 اختبارات ضوابط الرقابة عمى الوصول.

عمى المراجع القياـ بتنفيذ اختبارات لمتأكد مف أف رقابة األجيزة والبرامج تعمؿ عمى توفير تأكيد 

جراءات مصرح بيا, وىذه إل اً بأف األجيزة والبرامج التي تـ الحصوؿ عمييا وتطويرىا تمت وفق

تحتاج مف المراجع استخداـ األسموب اليدوي ما لـ يتـ تنفيذ إجراءات الشراء والتطوير  االختبارات

عمى رقابة إمكانية  االلتزاـالمستندات اإللكترونية, ويستطيع المراجع تنفيذ اختبارات مدى  باستخداـ

عطاء أىمية لفحص الدر  جات الوصوؿ بدراسة وفيـ سمطة الوصوؿ لمبيانات والبرامج وتصنيفيا, وا 

األعمى لرخصة الوصوؿ عف طريؽ استخداـ األساليب اإللكترونية لمتأكد مف كفاءة كممات السر 

 المستخدمة, وتغييرىا وتطويرىا بشكؿ مستمر.
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دامتو.  اختبارات ضوابط الرقابة عمى تطوير النظام وا 

طوير نظاـ عمى سبلمة إجراءات إنشاء وت اً بالنسبة لرقابة اإلنشاء والتوثيؽ التي توفر تأكيد

محممي النظاـ  –المعمومات المحاسبي اإللكتروني, حيث يتأكد المراجع مف موافقة فريؽ العمؿ 

المعنييف بإنشاء ىذا النظاـ وأنو تـ اختبار ىذا  -والمحاسبيف والمراجعيف الداخمييف والمستخدميف 

نات والمعمومات مف النظاـ قبؿ تشغيمو, ويشتمؿ التوثيؽ عمى توثيؽ النظاـ  ويصؼ تدفقات البيا

المدخبلت إلى المخرجات وأنواع الممفات, وتوثيؽ البرامج ويصؼ بشكؿ تفصيمي البرامج 

المستخدمة في النظاـ, وتوثيؽ العمميات ويوفر معمومات عف التعميمات الخاصة بتشغيؿ النظاـ, 

متبعة اءات الوتوثيؽ المدخبلت ويصؼ البيانات التي يتـ إدخاليا لمنظاـ مف حيث الشكؿ, واإلجر 

 عند رفض بيانات غير صحيحة.

 بية عمى التطبيقات:الرقا الضوابطإجراءات اختبار 

عمى عكس اختبارات الرقابة العامة فإف أداء اختبارات الرقابة عمى التطبيقات تعتمد عمى 

رقمية (, كاختبار رقابة التطبيؽ لضماف أف المدخبلت الرقمية 2014األساليب اإللكترونية )شحاتة, 

فعبًل, واختبار التشغيؿ اإللكتروني الصحيح, كاختبار عدـ تجاوز الحد المخصص لصرؼ 

المرتبات إلكترونيًا, ومع ذلؾ فإف بعض اختبارات ضوابط الرقابة عمى التطبيقات قد تتطمب 

اختبارات يدوية لمتأكد مف أنيا تعمؿ بطريقة سميمة, كاالختبار اليدوي لمرقابة عمى التأكد مف 

 اف توزيع المخرجات عمى مستخدمييا المستيدفيف.ضم

عند بدء استخداـ الكمبيوتر في مجاؿ  –وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىناؾ أسموبيف شائعيف 

)توماس؛ لوصؼ دور المراجع في عمميات مراجعة السجبلت المحاسبية اإللكترونية  –األعماؿ 

اني المراجعة مف خبلؿ الكمبيوتر, , األوؿ المراجعة حوؿ الكمبيوتر, والث(466, 1989 ,ىنكي

وكاف المراجع عند فحصو لمسجبلت اإللكترونية طبقًا لؤلسموب األوؿ يقوـ بأداء إجراءات المراجعة 

عمى مدخبلت ومخرجات البيانات بدوف فحص ومراجعة األساليب الرقابية في برامج الكمبيوتر؛ وقد 
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الفنية بعمميات الكمبيوتر, ويمكف اتباع ىذا  ساد ىذا األسموب نظرًا لعدـ توافر خمفية المراجعة

األسموب في مراجعة السجبلت المحاسبية اإللكترونية إذا ما اقتصرت استخدامات الكمبيوتر فقط 

عمى العمميات الحسابية البسيطة والتسجيؿ بالدفاتر؛ وبناء عميو يمكف التحقؽ مف صحة البيانات 

نظـ المحاسبة اليدوية ما داـ ىناؾ مستندات أصمية المحاسبية باتباع نفس اإلجراءات الخاصة ب

ودفاتر األستاذ واليوميات المختمفة في صورة أوراؽ مطبوعة )مخرجات الكمبيوتر المطبوعة عمى 

ورؽ(. ومع التطورات الحاصمة في تكنولوجيا المعمومات ظير أسموب ثالث لتنفيذ عممية المراجعة 

(. ولـ ُيعد استخداـ تكنولوجيا 2014لمراجعة يدويًا, )حجر, بالكمبيوتر بوصفو بديبًل عف القياـ با

المعمومات في المراجعة مف قبؿ المراجعيف أمرًا اختياريًا؛ بؿ أساسيًا؛ إذ أصبحت المراجعة 

في الوقت الراىف ىي الوحيدة في مراجعة النظـ, نظرًا لدرجة  –باستخداـ برامج جاىزة  –بالكمبيوتر 

وجيا الكمبيوتر مف جية, ومف أجؿ زيادة كفاءة وفاعمية المراجعة مف جية التعقيد العالية لتكنول

حدد )ستينبارت؛ رومني,  –المراجعة باستخداـ الحاسوب  –أخرى. ووفقًا لؤلسموب الثالث والحديث 

( اختبارات رقابة المدخبلت باآلتي: مراقبة وتقييـ عمميات قسـ رقابة البيانات 471, 2009

ف المحافظة السميمة عمى سجؿ رقابة البيانات, وتقدير كيفية التعامؿ مع البيانات المدخمة, والتأكد م

المسجمة بالخطأ, والقياـ بفحص عينات مف البيانات األصمية محاسبيًا لغرض التأكد مف صحتيا 

ومصداقيتيا, ومطابقة عينة مف مجاميع الدفعات ومتابعة االختبلفات, وأخيرًا تعقب اتجاه عينة مف 

 اء التي تـ تشخيصيا مسبقًا.األخط

( تتمثؿ في أف 2013إف طريقة عمؿ نظـ الرقابة عمى التطبيقات كما حددتيا دراسة )الياس, 

يعتمد المراجع عمى أساليب مراجعة نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية في تنفيذ اختبارات مدى 

 لتطبيقات في: نظـ الرقابة عمى التطبيقات, وتتمثؿ الرقابة عمى اب االلتزاـ

 :يقـو المراجع بإجراء اختبارات لمتأكد مف أف ىذه الرقابة توفر تأكيد  الرقابة عمى المدخالت

وعدـ تكرارىا, وأنو يتـ رفض أي بيانات غير صحيحة, مثاؿ  ياواكتمال تياعمى صحة البيانات ودق
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, 2015, عصيميوقد ذكر ) عمى ذلؾ التأكد مف أف جميع المدخبلت الرقمية ىي رقمية فعبًل.

( أف مف أىـ اإلجراءات التي يجب عمى المراجع القياـ بيا إلتماـ مراجعة مدخبلت التشغيؿ 273

اإللكتروني في نظاـ المعمومات المحاسبي, التأكد مف اآلتي: أف البيانات المدخمة ُمسجمة عمى 

يجب أف ُيغذي بو نماذج خاصة, توافر الوضوح في النماذج المعدة لمبيانات, أف البيانات التي 

الكمبيوتر قد تـ تغذيتو بيا فعبًل, ترميز نماذج المدخبلت بطريقة تسيؿ مف عممية رقابتيا, عدـ 

وجود أخطاء حسابية بنماذج البيانات المدخمة أو في نقميا مف مصادرىا األصمية إلى الكمبيوتر, 

د قواعد وتعميمات مكتوبة تتبع الخطوات والمسارات التي تمر بيا المدخبلت عبر الكمبيوتر, وجو 

تحدد واجبات ومسؤوليات معدي ومشغمي البيانات ومدى التزاميـ بيا, واتباع سياسة التخصص 

 وتقسيـ العمؿ.  

 :يقوـ المراجع بإجراء اختبارات لمتأكد مف أف ىذه الرقابة  الرقابة عمى عمميات المعالجة

ة ومنطقية وترحيؿ وترصيد مع عدـ توفر تأكيد عمى سبلمة عمميات التشغيؿ مف عمميات حسابي

وجود فقد لمبيانات أو تكرار في تنفيذ العمميات, ويستطيع المراجع استخداـ أسموب البيانات 

, كما يستطيع استخداـ أسموب المحاكاة المتوازية عف طريؽ كتابة االختباراتلتنفيذ ىذه  االختبارية

 ,معمومات المحاسبي اإللكتروني محؿ المراجعةبرنامج يحاكي الرقابة الداخمية عمى جزء مف نظاـ ال

 أو أف يستخدـ أحد برامج المراجعة العامة المبنية عمى ىذا األسموب.

 :يقوـ المراجع بإجراء اختبارات لمتأكد مف أف ىذه الرقابة توفر  الرقابة عمى المخرجات

مكانية  اً تأكيد ات يكوف لؤلشخاص عمييا, وأف الوصوؿ ليذه المخرج االعتمادلصحة المخرجات وا 

 .المصرح ليـ فقط

ومف أىـ إجراءات المراجعة لممخرجات في ظؿ التشغيؿ اإللكتروني التي يجب عمى المراجع  

التأكد مف أف كافة المخرجات قد تـ تسجيميا في سجؿ  (:273, 2015 القياـ بيا )عصيمي,

خاص ُيطمؽ عميو سجؿ المخرجات, المخرجات مناسبة مف حيث الشكؿ والمحتوى, المخرجات 
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تمثؿ المعمومات التي يحتاجيا المستفيدوف؛ فضبًل عمى قياـ المراجع بمراجعة مخرجات التشغيؿ 

 اإللكتروني يدويًا. 

  :اإللكترونية بيةالمحاس بالنظم الثقة توكيد

اإللكترونية خدمة مينية مستقمة تقوـ عمى تجميع وتقييـ األدلة  المحاسبية نظـبال الثقة توكيد 

الخاصة بمزاعـ االدارة بشأف اعتمادية نظاـ معموماتيا اإللكترونية لمتحقؽ مف مدى تماشي تمؾ 

تيدؼ إلى تقديـ , ومف خبلليا المزاعـ مع المقاييس المينية وتوصيؿ النتائج إلى األطراؼ المستفيدة

اإللكترونية المستخدمة لخدمة المحاسبية نظـ بال الثقةعتمدة بشأف مدى معمومات مبلئمة وم

قوـ عمى فحص كافة , كما أنيا تالخارجي أواألطراؼ المستفيدة المتمثمة في متخذ القرار الداخمي 

ف الموضوع الخاضع لمتأكيد , وأدارةاإللكترونية المستخدمة بناء عمى تكميؼ اإلالمحاسبية نظـ ال

دارة بشأف اعتمادية نظـ معموماتيا اإللكترونية ويجري فحص وتقييـ تمؾ اعـ اإلالميني ىو مز 

 (.2013, حسيف)النظـ الصادرة عف المنظمات المينية  فيالثقة  ييسالمزاعـ وفقا لمبادئ ومقا

 تأديةإلى  الخارجييف الحسابات مدققي القانونييف لممحاسبيف والكندي األمريكي المعيداف دعا

 المبادئ مف مجموعة إلى بذلؾ يستندوف وىـ اإللكترونية, المحاسبية بالنظـ الثقة توكيد خدمات

 نموذج في ةمؤطر  المبادئ ىذه بموثوقيتيا, الحكـ يمكف لكي النظـ تحققيا أف مف بد ال التي

 و (AICPA)  مف كؿ ألدبيات وفقاً  يعرؼ وىو ,Sys Trust Model النظـ اإللكترونية موثوقية

(CICA) طبقاً  المحاسبية المعمومات نظـ موثوقية تقييـ مدى في تستخدـ مينية أداة أو دليبلً  بكونو 

 الموثوقية نموذج يشمؿ. و النظـ تمؾ عمؿ ومتطمبات ينسجـ وبما ؛تشغيمية ومعايير مبادئ لمجموعة

(Sys Trust v.1)  حدد )حمداف,  2014))شحاتو,م 1999 الصادر عاـ األوؿ اإلصدار في .

 وسبلمةوالصيانة,  ,األمفو  ,الجاىزية: وىيفي ىذا اإلصدار,  أساسية مبادئ أربعة 2012)

 Sysلثانيا اإلصدار حتى صدر النموذج ىذا عمى والتعديبلت الدراسات توالت ثـ العمميات,
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Trust v.2  ,إزالة وتـ العمميات, وسبلمة واألمنية, الجاىزية, مبادئ عمى أبقى بحثم 2002 عاـ 

 .الزبائف معمومات وخصوصية السرية, :ىما ف جديدافامبد وأضيؼ الصيانة, مبدأ

يتـ تحديد موثوقية نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية, مف خبلؿ التأكد مف مصداقيتيا, 

 Sys) وبما يؤدي إلى االعتماد عمييا, وبموجب اإلطار العاـ لمبادئ موثوقية أنظمة المعمومات

Trust) ,تتوافؽ تأكيدات اإلدارة مع معايير الثقة بالنظـ اإللكترونية التي  وفي ىذا القياس يجب أف

والمعيد الكندي , (AICPA) المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف تـ إصدارىا مف قبؿ اجتماع

ىذا المشروع ناتج عف دمج مشترؾ ضـ فريقي اإلصدار  ,(CICA) لممحاسبيف القانونييف

وذلؾ عمى أساس إيجاد    (Sys Trust v.2)اإلصدار الثانيوفريؽ   (Sys Trust v.1)األوؿ

طار معيف لمحكـ عمى مدى مصداقية أنظمة المعمومات التكنولوجية إطار بفتـ الخروج  ؛مدخؿ وا 

م 2003 وفي يناير. CICA, 2002) /(AICPA مبادئ ومعايير خدمات التوكيد عمى الثقة

 (CICA, 2003,a ى األنظمة ومواقع الثقةصدرت المبادئ والمعايير الخاصة بخدمتي الثقة عم

/(AICPA ,وتـ تعديؿ اإلطار م, 2003 واعتبرت ممزمة لمخدمات التي يتـ أداؤىا ابتداًء مف يناير

, AICPA)/ (CICA, 2003,cنوفمبرثـ عدلت في ؛ AICPA)/ (CICA, 2003, bفي يونيو

ـ تـ 2006تـ تقديـ اإلرشاد الدولي الستخداـ خدمة التصديؽ عمى الثقة, وفي مايو م 2004 وفي

ليعكس (AICPA/CICA,2006,b)  ـ2006تحديث إطار مبادئ ومعايير خدمات الثقة في مايو 

التعديبلت التي تمت عمى مبدأ الخصوصية وأضيفت إلى المبادئ األربعة؛ لتصبح خمس مبادئ 

 .2014)ا ما أكده )شحاتو, في الصياغة الحديثة, وىذ
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 :مقدمة

في جميع قطاعات األعماؿ بما فييا  المحاسبية اإللكترونية انتشر استخداـ نظـ المعمومات

مف منافع لممصارؼ وىذه  المحاسبية اإللكترونية المعموماتـ نظ والقطاع المصرفي, وذلؾ لما تحقق

 عمى ترتب. وعمى الرغـ مف تمؾ المنافع فإنو قد المنافع مرتبطة بتوفير الثقة بالنظاـ المحاسبي

 تمؾ أصبحت وقد الحاسبات, جرائـ في نمواً  (Computerized Systems)  اآللية النظـ استخداـ

 النظـ استخداـ الحاسبات بجرائـ ويقصد المتقدمة, الدوؿ في خصوصاً ولة, اومتد شائعة الجرائـ

 القانونية, بعدـ الحاؿ تتصؼ بطبيعة وتصرفات بأنشطة لمقياـ مباشر غير أو مباشر, بشكؿ اآللية

 ليا تتعرض التي والتيديدات المخاطر طبيعة مف غيرت تمؾ المعمومات تقنية فإف الوقت ذات فيو 

جراءات أساليب عف البحث إلى اما دع المنظمة؛ أصوؿ مع  تتماشى فاعمية أكثر رقابية وا 

 ).2012حمداف, ( األعماؿ بيئة في الحادثة التطورات

ف مف أحدى الوظائؼ الرئيسة (, أ342, 2009رومني, ؛ )ستيبارتوفي ىذا السياؽ؛ ذكر 

وحتي تكوف  قرار,تتمثؿ في توفير معمومات مفيدة في عممية اتخاذ ال لنظاـ المعمومات المحاسبية,

فإف المعمومات الناتجة عف نظاـ المعمومات المحاسبي كالتقارير المالية والتقارير اإلدارية  مفيدة,

؛ فضبًل عف وفي الوقت المناسب عف أنشطة الشركة يجب أف تعطي صورة دقيقة وكاممة, المتنوعة,

أف المعمومات والنظاـ ذاتو  وًة عمىعبل ؛يجب أف تكوف المعمومات جاىزة حيثما ُيحتاج إلييا أنو

باختصار لكي تتوافر معمومات ذات فائدة عمى ؛ يجب حمايتيا مف الضياع والمخاطر والسرقة

 ألية شركة بالمصداقية.  AISيجب أف يتمتع  عممية اتخاذ القرار,

( التي تشير إلى أف 2013 ,الدنؼوأكدت عمى أىمية حماية النظـ اإللكترونية دراسة )

ف نوع المعمومات إإذ  ؛لممنظمات البنية التحتية التي تمكنيا مف أداء مياميا مثؿت المعمومات

 ؛وكميتيا وطريقة عرضيا تعتبر األساس في نجاح عممية صنع القرارات داخؿ المنظمات المعاصرة

وليا ووضع اوعميو فإف لممعمومات قيمة عالية تستوجب وضع الضوابط البلزمة الستخداميا وتد
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توفير الحماية البلزمة  يلذا فإف المشكمة التي يجب أخذىا بالحسباف ى ؛ة بحيازتياالسبؿ الكفيم

 ليا. وإلعطاء صورة واضحة وصادقة لممستفيديف؛بعادىا عف االستخداـ غير المشروع ا  لممعمومات و 

األمر مف منظمات األعماؿ أف تسعى لمبحث عف توكيد نظميا اإللكترونية ومواقعيا عمى  ىاستدع

جراءات طرؽ وضع إلى المينية المنظمات مف العديد تنادت وقدنترنت, شبكة اإل  تقييـ في تساعد وا 

  .الرقابية إجراءاتو وفاعمية النظاـ عمى االعتماد مدى

الموثوقية إلى حماية المصالح أو المنافع مف تمؾ المعمومات لصالح الشركة, وكذلؾ  وتيدؼ

حماية أنظمة المعمومات واالتصاالت التي تسيـ في توصيؿ تمؾ المعمومات إلى األطراؼ المعنية 

والحفاظ عمييا مف الضعؼ أو القدـ الناتج عف الفشؿ في تجييز تمؾ المعمومات أو الثقة أو 

أف  (:354, 2009)الحسباف,  تيةيا, ولتحقيؽ ىدؼ الموثوقية يجب توفر الشروط اآلالتكامؿ في

أف يتـ اإلفصاح عف البيانات والمعمومات , و تكوف األنظمة معدة ومستخدمة عند الطمب فقط

أف تكوف البيانات  , عبلوة عمىلؤلشخاص المصرح ليـ, أو مف ليـ الحؽ في االطبلع عمييا فقط

 ضد التعديؿ غير المسموح بو.والمعمومات محمية 

كيد مف قبؿ المنظمات المينية منذ بداية التسعينات في القرف و االىتماـ بتطوير خدمات الت أبد

والت والجيود المبذولة مف قبؿ تمؾ اخذ ذلؾ االىتماـ يتجسد مف خبلؿ المحأحيث  عشريف؛ال

وقد تمثمت عممية تطوير  ,ديدةنواع المختمفة مف خدمات التأكيد الجالمنظمات في سبيؿ تطوير األ

يتضمف  ,نظري لكؿ منيا إطارعداد ا  تمؾ الخدمات في صياغة المفاىيـ األساسية المتعمقة بيا و 

األسس والمبادئ والمتطمبات البلزمة لقياـ المدقؽ بأداء الخدمة المينية بالصورة التي تحقؽ 

المينية الخاصة بخدمات  راجعةلمتطوير معايير ا فضبًل عف ؛األىداؼ المتوخاة مف وراء تطويرىا

التأكيد التي تيدؼ إلى تنظيـ صبلحيات وواجبات ومسؤوليات المدقؽ في حاؿ قيامو بأداء ىذه 

 .الخدمات وتعد عمميتو تشكيؿ المجنة الخاصة بخدمات التأكيد
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 اإلطار العام لموثوقية األنظمة:

التأكد و  موثوقية النظـ اإللكترونيةمدى  عمىحكـ في إطار مبادئ ومعايير الثقة فإف مبادئ ال

 Trust وبموجب اإلطار العاـ لخدمات الثقة وبما يؤدي إلى االعتماد عمييا,؛ مف مصداقيتيا

Services (2014 ,حجر(, )2012حمداف,( )2009 ,رومني؛ ستيبارت) , حددت خمسة مبادئ

 في الشركة معمومات األمف, وسرية: وىي ينبغي أف يفي بمتطمباتيا النظاـ لكي يتـ االعتماد عميو,

  .والجاىزية ،العمميات وسبلمة ،الزبائف معمومات وخصوصية، امعموماتي نظاـ

ما يسيـ في مصداقية ؛ بنجاح متطمبات لتنفيذ المبادئ الخمسة ويحدد نظاـ خدمات الثقة أربع

ببلغ السياسات و , سياسات التطوير والتوثؽ )التأكد(ب (2009, رومني؛ )ستيبارتحددىا األنظمة  ا 

صميـ واستخداـ إجراءات تحكـ مبلئمة لتنفيذ , وتبشكؿ فعاؿ إلى جميع مستعممييا )المخوليف(

مراقبة النظاـ واتخاذ اإلجراء الصحيح بغية المحافظة عمى االمتثاؿ , عبلوة عمى السياسات

يما يأتي توضيح وف .السياسات تمؾ كؿ لتنفيذ ضروري العميا اإلدارة ودعـ , فإف مشاركةلمسياسات

 لتمؾ المبادئ.
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  أمن المعمومات

بعد استخداـ الحواسيب ( Information Security) شاع استعماؿ مصطمح أمف المعمومات

فو؛ صلابتطبيقاتيا المختمفة, وفي المجاالت الحياتية والثقافية واإلدارية المعقدة أيضًا )والبرمجيات 

(, وكاف لسيولة استخداـ البرمجيات وتطور الشبكات تأثير ساعد عمى تدفؽ 9, 2016, عباسيلا

المعمومات وأتاح فرصًا أكبر لدخوؿ المستخدميف إلى أكبر قدر ممكف مف المواقع والممفات 

وىذا ما يعده الكثيروف مف مزايا تكنولوجيا المعمومات  –المعمومات في شتي بقاع العالـ  ومصادر

 لكنو عرض المعمومات في الوقت ذاتو إلى الخطر. –

األمف بأنو: التحكـ في عممية  (2014 ,حجر( و)2009, رومني؛ )ستيبارتولذلؾ عرؼ 

الوصوؿ لمنظاـ وبياناتو, بيدؼ حصر إجراءات الدخوؿ إلى النظاـ لممخوليف فقط, وتوفير حماية 

يعد األمف البوابة الرئيسة لمدخوؿ إلى ضد أنواع اليجمات المختمفة )المادية وغير المادية(, و 

 .معمارية األنظمة وىو المتحكـ بالوصوؿ لمنظاـ وبياناتو

 وتأميف حماية ( يمثؿ2013 الكريـ؛ الربيعي, عبد(كما جاء عند  المعمومات مفوعميو فإف أ

الركائز  مف المعمومات أمف يعد وليذا؛ وسبلمتيا سريتيا عمى والعمؿ كافة المستخدمة الموارد

 وسريتيا ىناؾ المعمومات أمف ولضماف. الناتجة األضرار مف حمايةال في والحاكمة الضرورية

 .والتشفير السر وكممة النارية الجدراف مثؿ ياب وموثوؽ ومبلئمة دقيقة طرائؽ

 ضد النظاـ بيا يتمتع التي الحماية درجة بكونو المحاسبية المعمومات نظـ أمف يعرؼو 

 لتقميؿ ميمة أداة الجيدة مستويات األمف دتع, و والمنطقي المادي بنوعيو المشروع غير الوصوؿ

 وتسريب تعديؿ, تدمير, :مثؿ؛ لمبيانات خبلقياأل غير االستخداـ عف الناجمة والتيديدات المخاطر

 المرتبطة المخاطر لتقميؿ أداة المحاسبي المعمومات لنظاـ الجيدة األمف مستويات دكما تع ؛البيانات

ـ, النظا مكونات المقصود لبعض تبلؼواإل ,السرقة :مثؿ ؛المشروع غير المادي باالستخداـ

 (.2012)حمداف, 
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ومف ىنا تأتي ضرورة أمف نظاـ المعمومات المحاسبية؛ فاألمف يعمؿ عمى تقميؿ المخاطر 

والتيديدات الناجمة عف االستخداـ غير األخبلقي لمبيانات كالتدمير, وتعديؿ وتسريب البيانات, 

ت في أمف المعموما في الموثوقيةتحقيؽ ىدؼ والسرقة واإلتبلؼ المقصود لبعض مكونات النظاـ, ول

 (:355, 2008ظؿ تكنولوجيا المعمومات يجب توافر اآلتي )الحسباف, 

 أف تكوف سياسة أمف المعمومات واضحة المسؤولية وممخصة ومحددة. -1

 .مبادئ ومعايير وأعراؼ وآلية تنفيذ عممية أمف المعمومات بف و المعني أف يمـ -2

 ءـ مع ثقافة الشركة.بلبما يت بأسموب أخبلقي,إدارة المعمومات واستخداميا  تتـ أف-3

 .أمف المعموماتب وجيات النظر لجميع األطراؼ ذات العبلقة عتباراالتؤخذ بأف -4

 أف تتناسب رقابة أمف المعمومات مع تعديبلت المخاطر واالستخداـ أو اإلفصاح. -5

  .أمف المعمومات مع السياسات واإلجراءات المتعمقة بحفظ أمف المعمومات إدارة تتكامؿأف -6

 .وفي الوقت المناسب ,أف تكوف جميع الجيات الميتمة بأمف المعمومات فعالة -7

 أف تقيـ مخاطر نظـ المعمومات بشكؿ دوري. -8

ف تحافظ عمى كرامتيـ عند وضع إجراءات أمف ألموظفيف و ا أف تعطي اإلدارة حقوؽ -9

 المعمومات. 

المعمومات يمكف أف يقود دراؾ لمخاطر أمف إف فقداف التعمـ والثقافة واإلوفي ضوء ما سبؽ ف

التخفيؼ مف مخاطر أمف المعمومات في  ومف ثـ فإف إلى مشاكؿ في األنظمة المتبعة في الشركة,

ف في الشركة قادريف عمى توصيؿ و الموظف يستوجب أف يكوفظؿ بيئة تكنولوجيا المعمومات, 

ؿ تحديد مدى جاىزية جآلذلؾ مف  ؛المعمومات بدقة وفعالية فيما بينيـ, مع وجود دورات تدريبية

 ؛وحتى يكوف التعمـ والثقافة حوؿ أمف المعمومات مفيدا ,وتكامؿ وثقة أمف المعمومات في الشركة

وضع معايير لمناقشة المخاطر المتعمقة بأمف ب (356, 2008التقيد بما حدده )الحسباف,  يتوجب
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ع معايير كمية ونوعية وض ؛ إلى جانبوبمغة مفيومة مف جميع األطراؼ ذات العبلقة ,المعمومات

 .المخاطرتمؾ بشكؿ رسمي لقياس 

 المعمومات نظـ إدارة عمى يتوجب(, بأنو 2012وفي ىذا السياؽ؛ فقد حددت دراسة )حمداف,

 وتبني سياسات ناحية, مف منةآ تكنولوجية بنية تصميـ ؛النظاـ أمف تعزيز وبغرض المحاسبية

جراءات  رقابة نظـ واستخداـ البيانات, وحيازة معالجة بوظائؼ يتعمؽ ما خصوصاً  وظيفي فصؿ وا 

 منظومة واستخداـ الشخصية, الحواسيب حماية إجراءاتوتعزيز  ,والمنطقي المادي الوصوؿ

 تعديؿ أو إلى النظاـ, مرخص غير أي وصوؿ األعماؿ ضد شبكات لحماية والبرمجيات االجيزة

 المستخدميف لصالح الخدمة عمؿ إيقاؼ ضد ا؛نقمي أو ,معالجتياأو  حفظيا, ثناءأ المعمومات

 (الضرورية ذلؾ جميع اإلجراءات في بما مخوليف؛ غير ألشخاص الخدمة تقديـ أو المخوليف,

 . واألعماؿ اإللكترونية التجارة متطمبات وتنفيذ التيديدات, )ومواجية ,وتوثيؽ لكشؼ,

 (3الجدول )
 لتحقيق أمن المعمومات.أنواع الرقابة األمنية واألساليب الرقابية المناسبة 

 األسبنيت انرقبثية انًنبسجة نىع انرقبثة

 انشلبثخ انٕلبئٛخ.

 سلبثخ انزٕصك )كهًبد انضش، انؼاليبد، انًًٛزاد انحضٛخ، ضبثظ ارظبل انٕصظ(. -

 انزذسٚت. -سلبثخ انزخٕٚم )يظفٕفبد سلبثخ االرظبل ٔاخزجبساد انزُبغى(.  -

 سلبثخ االرظبل انحضٛخ )اإللفبل، انحشاس، آالد لٛبس انًًٛزاد انحضٛخ(.  -

 سلبثخ االرظبل ػٍ ثُؼذ، أَظًخ يُغ انزطفم، سلبثخ االرظبل انالصهكٙ. -

 ئعشاءاد رحغٛى انزظُٛف ٔانزطجٛك كغذساٌ انُبس  -

انشلبثخ انشطذٚخ 

 انزشخٛظٛخ.

 انًالحظبد انًضغهخ . -

 أَظًخ سطذ انزطفم . -

 انزمبسٚش اإلداسٚخ . -

 ػًهٛخ اخزجبس األيٍ، اخزجبساد االخزشاق، ٔرزٔٚم انحشة. - 

 انشلبثخ انزظحٛحٛخ.

 فشق اصزغبثخ انطٕاسب انحبصٕثٛخ . -

 ضبثظ األيٍ انشئٛضٙ .  -

 ئداسح انحزو . -

 (2009, رومني؛ ستيبارت )المصدر:
قضية  أنوالبعض إلى األمف عمى ( جدلية وجيات نظر 2009, رومني؛ ستيبارتوناقش )

فوجود  ؛ولكنو في الواقع قضية إدارية تقنية ,قضية تقنية وعمى أن ووالبعض اآلخر ينظر إلي ,إدارية

فرىا في المنظمة بحسب السياؽ امع وجود خدمة تقنية يجب أف يتـ تو  إدارية رقابيةإجراءات 

بعض إذ توجد في  االجتماعي,والتوجو  وبما يناسب الثقافة المجتمعية والوضع السياسي ؛والبيئة
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 سياسيةتحت طائمة عاطفية  إيدلوجية ةلئلخبلؿ بالمنظومة أو نزع ةونزعات معين اتجاىاتاألحياف 

رد فعؿ لقضية معينة أو نتيجة لوضع سياسي يمثؿ  اجتماعي اتجاهأو نزعو ثقافية تعصبية أو أي 

في ىذه الجوانب بشكؿ  احتياطاتيجب عمى الشركة أف تأخذ ومف ثـ فيذه اإلجراءات ميمة  ؛معيف

 ( يوضح أنواع الرقابة األمنية واألساليب الرقابية لتحقيؽ أمف المعمومات.3. والجدوؿ )كامؿ

 في نظم المعمومات المحاسبية السرية

وقد تختمؼ ىذه  ,الكثير مف الكتاب والباحثيف ىمف لد لسرية المعمومات تعريفاتوضعت عدة 

لكنيا في النياية تتفؽ جميعيا مف حيث  مف حيث الصياغة ؛المفاىيـ مف كاتب إلى آخر

( أف السرية: ىي المصطمح المستخدـ لمنع الكشؼ 451, 2014؛ فمقد ذكر )حجر, المضموف

عف معمومات ألشخاص غير مصرح ليـ االطبلع عمييا أو الكشؼ عنيا, وحصر الوصوؿ إلييا 

( إلى أف السرية 2009, رومني؛ )ستيبارتداميا إال مف قبؿ المخوؿ ليـ بذلؾ. وأشار وعدـ استخ

تتمثؿ بأف المعمومات الحساسة تكوف محمية مف أف تكوف مكشوفة لغير المخوليف. ويمثؿ مبدأ 

السرية مجموعة مف اإلجراءات التي تسيـ في الحفاظ عمى المعمومات الخاصة بالشركة سواء 

جراءات مف شأنيا الحفاظ  بعممية جمعيا أـ معالجتيا أـ تخزينيا؛ بحيث تستدعي وضع سياسات وا 

؛ فضبًل عف تقييـ ية صيانة النظاـ واآللية المتبعةعمى سرية المعمومات مع توثيقيا وتحديد مسؤول

 عمميات,أو  لـ تصؿ ألشخاص, فالسرية ىي التأكد بأف المعمومات ىذه اآلليات مف فترة ألخرى.

   .ر مخولة بالحصوؿ عمى ىذه المعمومات الحماية مف إفشاء المعمومات غير المرخصةأو أجيزة غي

 في نظم المعمومات المحاسبية متطمبات تحقيق السرية

ويتطمب تنفيذ  ,تحمي األنظمة الجديرة بالثقة المعمومات السرية مف االكتشاؼ غير المرخص

وتشمؿ المعمومات السرية  ,معمومات سرية بحاجة إلى حماية ةىذا المبدأ, أف تحدد اإلدارة أي

وليس المعمومات التي تعد عامة, ولكي تحدد وتقرر ما ىي البيانات الحساسة التي تنتج داخميا, 

المعمومات التي تعد خاصة وسرية وما ىي التي تعد عامة, فإف ىناؾ عوامؿ يتـ االعتماد عمييا 
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(: القيمة النسبية لممعمومات, والمخاطر 297, 2013د الكريـ, في تحديد ذلؾ, ىي )الربيعي؛ عب

 .الناجمة عف كشؼ تمؾ المعمومات أو االطبلع عمييا, والمعمومات المشتركة مع أطراؼ أخرى

ينبغي  ؛ لذاجراء الضبط األساس في عممية حماية سرية المعمومات الحساسةإيمثؿ التشفير و 

في كمتا الحالتيف يوفر و  ,ثناء نقميا إلى األطراؼ الموثقةأو ثناء خزنيا أتشفير المعمومات السرية 

ألف مف السيؿ تماما اعتراض  ؛اإلنترنت طريقة ليست باىظة الثمف في نقؿ المعمومات الحساسة

 (.2009, رومني؛ التشفير يحؿ ىذه المشكمة )ستيبارتو  ,المعمومات المرسمة عبر اإلنترنت

 (4الجدول )
 الرقابية المناسبة لتحقيق سرية المعمومات. أنواع الرقابة واألساليب

 األسبنيت انرقبثية أنىاع انرقبثة

 انشلبثخ ػهٗ:

 انزخزٍٚ . -

 انُمم. -

 انزذيٛش / اإلرالف. -

 انشًٕنٛخ. -

 انزشفٛش ٔانشلبثخ ػهٗ انذخٕل . -

 انزًزٚك، ٔانًحٕ انشبيم ،ٔانزذيٛش انًبد٘ . -

يًبسصبد انزظُٛف نٛؼشع انمًٛخ ٔانزذسٚت ػهٗ  -

 ػًم يالئًخ .

 (333, 2009, رومني؛ ستيبارت )المصدر:

 الخاصةلممعمومات  السريةو  الحماية األنظمةيجب أف توفر  األنظمةإلمكانية االعتماد عمى و 

 -تنتج داخميا  حساسةتتضمف بيانات  السريةفالمعمومات  ؛عنيا باإلفصاحوغير المصرح  بالمنشأة

كما أف كؿ منظمو يمكنيا تحديد وتعريؼ , ويتـ مشاركتيا مع شركاء العمؿ - المنظمةداخؿ 

 السريةتحديد المعمومات  اإلدارةعمى  البدايةفي  ينبغي نوإوعميو ف ة,ىا سريدالمعمومات التي تع

 المنشأة,خطط  المطموب حمايتيا: السريةعمى المعمومات  األمثمةومف  ,والمطموب حمايتيا

بالشركة. والجدوؿ  الخاصة القانونية تيـ, والمستنداتقوائـ الزبائف وأرصدو  ,التسعيرواستراتيجيات 

 ( يوضح أنواع الرقابة واألساليب الرقابية المناسبة لتحقيؽ سرية المعمومات.4)

  المعموماتية في النظم المحاسبية الخصوصية

وتنتمي إلى  ,كونيا تتعمؽ بالشخص ذاتو (؛خاصة)المعمومات يطمؽ عمييا  ىناؾ نوع مف

فيي معمومات تأخذ  ؛والعنواف ورقـ الياتؼ وغيرىا مف المعموماتاالسـ  مثؿ اً إنسانبوصفو كيانو 
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, 2009)الموسوي,  معرؼ أو قابؿ لمتعريؼ بكؿ شخص طبيعي االلتصاؽشكؿ بيانات تمـز 

عمى درجة كبيرة مف األىمية في وىذه النوعية مف المعمومات أصبحت في وقتنا الحاضر (, 307

سيما أف فكرة العالـ الرقمي, ال يمكف ليا السير في التطور ومواكبة ال, ةظؿ فمسفة المعموماتي

 .مف ىنا ظير ما يعرؼ بالخصوصية المعموماتية؛ المعموماتـ اىتمامات اإلنساف سوى باستخدا

تعمؿ ويفصح عنيا الخصوصية تعني: أف المعمومات الشخصية عف العمبلء تجمع, وتس

؛ ولذا فإنيا تستدعي مجموعة (2014 ,حجر( )2009, رومني؛ )ستيبارتوتصاف بطريقة مناسبة 

مف اإلجراءات التي تضمف خصوصية المعمومات الخاصة بزبائف الشركة خبلؿ مراحؿ جمع 

ؽ المعمومات وتصنيفيا وتخزينيا مف خبلؿ تحديد المسؤوليف عف توفير ىذه الخصوصية مع التوثي

 الدقيؽ لذلؾ, ووضع اإلجراءات التي مف شأنيا تمبية النظاـ لحاجات الزبائف المتجددة. 

مباشرة مع مبدأ السرية, ويختمؼ  -خدمات الثقة  إطارفي  -ويرتبط مبدا الخصوصية 

نو يركز عمى حماية معمومات العمبلء الشخصية أكثر مف قضية التركيز أبالدرجة األولى, في 

ف الرقابة عمى المعمومات الرئيسة المتصمة بحماية الخصوصية إوعميو ف ؛التنظيميةعمى البيانات 

 التي تعود لحماية السرية.( 4)ىي ذاتيا الرقابة المدونة في الجدوؿ 

    في نظم المعمومات المحاسبية متطمبات الخصوصية

فضؿ الممارسات أمف  عشرخصوصية خدمات الثقة يضع قائمة تحتوي عمى  إطارإف 

 , وىي:(2009 ,رومني؛ )ستيبارت لمعترؼ بيا لحماية خصوصية معمومات العمبلء الشخصيةا

تثّبت الشركة مجموعة مف اإلجراءات والسياسات لحماية خصوصية المعمومات المسؤولية:  -

 مجموعة. أوالشخصية التي تجمعيا وتحدد المسؤولية والمساءلة عف ىذه السياسات بشخص معيف 

)المبلحظة(: تعطي الشركة مبلحظة حوؿ سياسات وممارسات الخصوصية  شعاراإل -

بالسرعة  أو, أو قبؿ ذلؾ الوقت الوقت الذي تجمع فيو معمومات شخصية مف العمبلء أثناءعندىا 

 الممكنة بعد ذلؾ.
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االختيار والقبوؿ: تصؼ الشركة الخيارات المتوافرة لؤلفراد وتأخذ موافقتيـ عمى جمع  -

 اتيـ الشخصية.واستعماؿ معموم

غراضيا المصرح بيا في أالتجميع: تجمع الشركة المعمومات التي تحتاجيا فقط لتحقيؽ  -

 سياسات الخصوصية.

االستعماؿ والحفظ: تستعمؿ الشركة معمومات عمبلئيا الشخصية بالطريقة الموصوفة في  -

 لييا.إسياساتيا الخصوصية فقط, وتحتفظ بيا ما دامت ىي بحاجة 

لغاء وؿ(: توفر الشركة لؤلفراد القدرة عمى االتصاؿ والمراجعة والتصحيح واإل)الدخ االتصاؿ -

 لممعمومات الشخصية المخزونة عنيـ.

كشؼ المعمومات ألطراؼ ثالثة: تكشؼ الشركة المعمومات الشخصية عف عمبلئيا فقط في  -

ة مماثمة المواقؼ والطرؽ الموصوفة في سياساتيا الخصوصية لؤلطراؼ الثالثة بطرؽ توفر حماي

 لتمؾ المعمومات.

 أواألمف: تتخذ الشركة خطوات معقولة لحماية معمومات عمبلئيا الشخصية ضد فقدانيا  -

تغاضى عنيا أحيانا تتعمؽ بالتخمص حدى القضايا التي يُ عمى أف إالكشؼ عنيا بشكؿ غير مخوؿ. 

اية السرية المتعمقة مف الميـ اتباع المقترحات المعطاة في قسـ حم ؛ ولذامف المعدات الحاسوبية

 بمسح جميع المعمومات المخزونة في وسائط الحاسوب بصورة دقيقة. 

 النوعية: تصوف الشركة سبلمة معمومات عمبلئيا الشخصية. -

كثر ليكوف مسؤوال عف تأكيد االنصياع أ أوالرقابة والتنفيذ: تعيف الشركة مستخدما  -

كذلؾ توفر إجراءات مف أجؿ  ؛بتمؾ السياسات دوريالسياساتيا الخصوصية المعمنة, وليؤكد االلتزاـ 

 وى العمبلء التي تتضمف استعماؿ طريقة اتخاذ القرار في منازعات الطرؼ الثالث.ااالستجابة لشك

ف التشفير والرقابة عمى االتصاؿ ىما اآلليتاف إف ؛الحاؿ عف المعمومات السرية يوكما ى

 ألىمية حماية السرية المعموماتية فإفنتيجة و األساسيتاف في حماية معمومات العمبلء الشخصية. 
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الحاجة ماسة الستعماؿ رقابة قوية عمى توثيؽ وتقييد اتصاؿ الزوار لموقع الشبكة بحسابات األفراد 

 .(2009 ,رومني؛ )ستيبارت

 في نظم المعمومات المحاسبية معالجةسالمة ال 

بأنيا معالجة  (2014 ,حجر) 2009) ,رومني؛ )ستيبارتُحددت سبلمة المعالجة عند 

المعمومات بصورة دقيقة وكاممة )في الوقت المناسب(, وفي إطار التخويؿ المناسب. وقد وصؼ 

( سبلمة عمميات نظاـ المعمومات المحاسبية بكونيا درجة تماـ ودقو وقتية 151, 2011)منصور, 

ؼ سبلمة نظـ وشرعية عمميات المعالجة لمبيانات في نظـ المعمومات المحاسبية, وفي الغالب توص

المعمومات المحاسبية بكونيا جيدة إذا كاف قادرا عمى تنفيذ سمسمة عمميات المعالجة المخططة 

ضمف جداوؿ الزمف الموضوعة مف ناحية؛ مع ضماف عدـ حصوؿ أي وصوؿ أو استخداـ غير 

 مشروع لموارد عمميات المعالجة مف ناحية أخرى. 

نات مف التغيير والتعديؿ مف األشخاص غير الحفاظ عمى البيا :تعني سبلمة المعالجةو 

شخاص غير المصرح اتخاذ التدابير البلزمة لحماية المعمومات مف األو  ,ليياإالمخوليف بالوصوؿ 

أو انتياؾ  ,سبيؿ المثاؿ عندما يقوـ شخص بحذؼ ىعم ؛لييا بقصد أو بغير قصدإليـ بالوصوؿ 

يعد ىذا انتياكا لسبلمة  ,و غير مخوؿ بذلؾأو اإلضرار بيا, وى ,يمةمسبلمة ممفات البيانات ال

أو يتمفيا يعد ىذا انتياكا لسبلمة  ,وعندما يصيب فيروس حاسوبا, ويقوـ بتعديؿ بياناتو, البيانات

 فمثبلً  ؛ف اإلخبلؿ بسبلمة البيانات ليس بالضرورة نتيجة عمؿ تخريبيتجدر اإلشارة إلى أالبيانات, 

 .أو ال تحفظ تغيرات قد تمت فعبلً  ,يرات غير مقصودةعنو تغ أاالنقطاع في النظاـ قد ينش

 .في نظم المعمومات المحاسبية متطمبات سالمة المعالجة

 ,وتعكس نتائج تعامبلت شرعية ووقتيةنتج عف أي نظاـ جدير بالثقة معمومات دقيقة ي

ويتطمب ىذا , فترة زمنية محددة ةضمف مخرجات جميع الفعاليات التي تقوـ بيا الشركة خبلؿ أيتتو 

؛ وفي سبيؿ سيطرة عمى كؿ مف نوعية البيانات المدخمة, والقياـ بعمميات تتعمؽ بتمؾ البيانات
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(؛ يتوجب عمى القائميف عمى إدارة نظـ 152, 2011ضماف سبلمة عمميات عالية )منصور, 

طقية المعمومات المحاسبية تبني منيجية رقابة التطبيقات؛ بما تشتمؿ عميو مف أدوات مادية ومن

لمنع وتحديد وتصحيح األخطاء الممكف حصوليا خبلؿ تنفيذ أنشطة دورة معالجة البيانات, وتشتمؿ 

منيجية رقابة التطبيقات عمى أدوات رقابة مصادر وعمميات اإلدخاؿ لمبيانات؛ كما ىي الحاؿ في 

لمبيانات؛ وسائؿ رقابة مصادر البيانات, واختبارات التحقؽ لممدخبلت, ورقابة اإلدخاؿ الفوري 

فضبًل عف وسائؿ رقابة عمميات الخزف والمعالجة لمبيانات ورقابة المخرجات ورقابة عمميات تراسؿ 

( أف ىذا يتطمب الرقابة عمى المدخبلت مف البيانات 456, 2014البيانات. وأوضح )حجر, 

ال يوجد إىماؿ  وعممية التجييز لتمؾ البيانات لمتأكد مف أف التجييز يتـ بالصورة المحددة لو, وأنو

 أو إدخاؿ غير صحيح, كما يجب الرقابة عمى المخرجات لضماف سبلمة ونزاىة تجييز البيانات.

 نظـ المحاسبية.الالمحققة لسبلمة المعالجة في ة يالرقاب واألساليب األصناؼ ( يوضح5) الجدوؿو 
 (5انجدول )

 انًعهىيبت انًحبسجية.األصنبف واألسبنيت انرقبثية انًحققة نسالية انًعبنجة في نظى 

 األسبنيت انرقبثية  االصنبف انرقبثية

 انشلبثخ ػهٗ انجٛبَبد األٔنٛخ
رظًٛى االصزًبساد، انًضزُذاد األطهٛخ انًشلًخ صهفب ثظٕسح يززبثؼخ، انًضزُذاد انًذٔسح، 

 .RIFDئنغبء ٔخزٌ انًضزُذاد، ػًهٛخ انًضح انجظشٚخ، فحض األسلبو، حًبٚخ كزبثخ ثطبلخ 

 فحٕطبد طحخ انًذخالد، أخطبء انضغالد ٔانًشاعؼخ. انشلبثخ ػهٗ ئدخبل انجٛبَبد

 انشلبثخ ػهٗ اإلعشاءاد

يطبثمخ انجٛبَبد، ثطبلخ انًهفبد، ئعًبنٙ انذفؼبد، اخزجبساد انشطٛذ انًزمبطؼخ افمٛب 

فحٕطبد ٔػًٕدٚب، آنٛبد حًبٚخ انكزبثخ، انشلبثخ ػهخ لٕاػذ انجٛبَبد انًزشافمخ يغ انحذاس، 

 رحٕٚالد لٕاػذ انجٛبَبد.

 فحٕطبد انزؼبدل، أصبنٛت اإلشؼبس ثزضهى انشصبئم. انشلبثخ ػهٗ ثش انجٛبَبد

 يشاعؼبد انًضزؼًم ٔأصبنٛت انزضٕٚخ. انشلبثخ ػهٗ انًخشعبد

 (.407، 2002)انًصدر: ستينجبرت؛ رويني، 

 لنظم المعمومات المحاسبية.الجيوزية 

بأف يكوف النظاـ  (2014 ,حجر( )2009, )ستينبارت؛ رومنيتتمثؿ جيوزية النظاـ عند 

 ,ف سرية المعمومات وسبلمة معالجتيا ميـ جداً متيسرًا لئليفاء بالمتطمبات التشغيمية والممتـز بيا, أل

ال يمكنو الوصوؿ  االطبلع عمى تمؾ المعموماتذا كاف مف يحؽ لو إولكنيا تصبح غير ذات قيمة 

. ومف ثـ فإف جيوزية نظـ المعمومات تعني: مدى طويبلً  يا يحتاج وقتاً ليإؿ و ف الوصأ , أوإلييا

قدرة المستخدـ النيائي عمى استخداـ النظاـ ضمف منظومة الوقت المناسب لتنفيذ متطمبات عمؿ 
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, وينطوي مفيوـ استخداـ النظاـ عمى القدرة عمى تنفيذ أنشطة دورة معالجة البيانات مف المنظمة

عداد تقارير بمستويات الكفاءة الممكنة )مشتيى؛ وآخروف, إدخاؿ وتخزيف   (.2011ومعالجة وا 

أف  ؛ بمعنى:فرة عند الحاجة إلييااغرضو أف تكوف المعمومات متو  ؛أي نظاـ لممعموماتوألف 

األنظمة الحاسوبية المستخدمة لتخزيف ومعالجة ؛ فتعمؿ عناصر النظاـ بشكؿ صحيح ومستمر

, قنوات االتصاؿ المستخدمة لموصوؿ, و األمنية المستخدمة لحماية النظاـالضوابط و  ,المعمومات

منع انقطاع الخدمة بسبب , و نظـ عالية السرية تيدؼ إلى استمرارية الحماية في جميع األوقات

ضماف منع ىجمات , و نظاـ الترقيات والتحديثأو انقطاع التيار الكيربائي, أو تعطؿ األجيزة, 

ف تكوف متيسرة لبلستخداـ في أي أإف األنظمة المعوؿ عمييا ينبغي بيذا ف؛ و الحرماف مف الخدمة

مف مصادر كثيرة مف ضمنيا: , وتنبثؽ عدة تيديدات متصمة ,لييا المستخدموفإوقت يحتاج 

"الدود" , األخطاء البشرية, الكوارث البشرية والطبيعية, عطاؿ األجيزة المادية والبرمجيةأ

 خرى.التخريب األ أعماؿلخدمة و ىجمات رفض او  ت, والفيروسا

 .نظم المعمومات المحاسبية جيوزيةمتطمبات 

 :أوليما؛ أساسييف لعامميف دالة مراأل حقيقة في دتع  (AIS)جاىزية فإف الوصؼ ليذا وطبقاً 

 القائميف عمى مف يتطمب الذي األمر؛ الطبيعية الكوارث :وثانييما, النظاـ وبرمجيات أجيزة فشؿ

 المعمومات نظاـ عطؿ عمى المترتبة اآلثار مف لمحد الكافية الرقابية التدابير اتخاذ (AIS) إدارة

 الصيانة نظـ تبني خبلؿ مف ـأ ,والتشغيؿ عمميات االستخداـ جدولة خبلؿ مف سواء المحاسبي,

 الطبيعية واألعماؿ الكوارث مف التعافي خطط تطوير ديع كما والطارئة, الدورية بنوعييا الكفؤة؛

خيرة األ اآلونة في أصبحت واألعماؿ الكوارث ىذه مثؿ أف خصوصاً  الصدد ىذا في ميماً  العدائية

 والخطط السياسات رىف المحاسبي المعمومات نظاـ جاىزية أف ويبلحظ ضررًا, وأعظـ تكراراً  أكثر

 .2012)و )حمداف, وتشغيم استخداـ النظاـ بخصوص دارةاإل قبؿ مف الموضوعة
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ؿ الخطر, ولكنيا لف تقضي تماما عمى خطر كؿ مف مالمبلءمة قد تق ف الرقابة عمىإ

لذلؾ تحتاج الشركات إلى تطوير خطط  ا؛التيديدات المسببة إلى ركود في النظاـ ال يستياف بي

يا التجارية لكي تواصؿ العمميات االعتيادية بعد مثؿ ىذه أعمالشاممة مف الكوارث واستمرار  ىتعاف

  المحققة لمجيوزية.ة يالرقاباألساليب  (6)الجدوؿ  ويوضح (,420 ,ومنيستينبارت؛ ر ) الحوادث

االحتياطي نسخة النسخ يمثؿ و  ,البيانات االحتياطية في دعـ عممية االستمرار بالعمؿ تمثؿ

برمجية, توفر النسخة االحتياطية  أوممؼ  أودقيقة مف أحدث نسخة معدلة مف قاعدة البيانات 

عممية وضع  وتدعى ,البرامج أوخفاؽ أحد األجيزة إألف في النية استعماليا في  الخطأ؛تسامحا في 

 رجاع(.النسخة االحتياطية في االستخداـ االحياء )اإل

 (2)الجدول 
 المحققة لمجيوزيةة يالرقاباألساليب   

 األساليب الرقابية اليدف

تقميؿ ركود 
 النظاـ

مغرؼ التي لوز األخطاء, تجييز الطاقة دوف انقطاع, الموقع المادي والتصميـ االصيانة الوقائية, تج
, المعالجة, وحفظ البرامج الصوتية والمرئية الدارجة, التأسيستضـ مصادر الحوسبة, التدريب, 

 اإلجراءات األمنية

يؽ, اختبار إجراءات إجراءات العمؿ االحتياطية, خطط التعافي مف الكوارث واستمرار التجارة, التوث التعافي
 االحتفاظ واستعادة النشاط

 (420, 2003)المصدر: ستينبارت؛ رومني, 

التوثيؽ مكوف ميـ مف مكونات استعادة النشاط بعد الكوارث, ومواصمة عممية تخطيط وبيذا؛ ف

خطار فريؽ الموظفيف المناسب أالخطة ذاتيا ومف ضمنيا تعميمات  ؛ كوفالعممياتوتنفيذ 

ولية ؤ ف تحديد المسأكما  ؛تكوف بحاجة إلى توثيؽ جيد ؛التي تتخذ لمواصمة العممياتوالخطوات 

جميع األجيزة لفر توثيؽ الباعة اف يتو أف توصؼ بدقة, ويجب أ إلىمختمؼ األعماؿ تحتاج عف 

 .والبرامج
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 :الدراسةمنهج تصميم 

عمى المستوى الجزئي لفقرات التكوين ممتغيرات المستقمة الوصف التحميمي ل يتناول ىذا الفصل

البعدي، وعمى المستوى الكمي ألبعاد محاور الدراسة الحالية بيدف بيان فاعمية المراجعة اإللكترونية 

وتتمثل وحدة التحميل في ىذه الدراسة الميدانية  موثوقية نظم المعمومات المحاسبية، توكيدفي 

 بالبنوك التجارية اليمنية.

ات األولية من خالل استبانة صممت في ضوء واقع مشكمة الدراسة التي وقد جمعت البيان

حددت متغيراتيا بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة؛ بحيث جسدت 

 .فقراتيا وأبعادىا ومحاورىا وأجزاؤىا بيانات الدراسة الميدانية

 مجتمع الدراسة:

البنك التجاري اليمني، بنك وىي:  بالبنوك التجارية اليمنية،يتمثل مجتمع الدراسة الحالية 

التسميف التعاوني والزراعي، البنك األىمي اليمني، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن الدولي، مصرف 

الرافدين، وتم إجراء ىذه الدراسة الميدانية عمى العينة المستيدفة ذات العالقة بالنظم المحاسبية 

 ك البنوك من مراجعين داخميين ومراجعين خارجيين. اإللكترونية في تم

 عينة الدراسة:

ن( في يارجيخال ينمراجعال، نداخميال ينمراجعتم اختيار مجموعة أفراد عينة الدراسة من )ال

بوصفيم القادرين عمى إعطاء بيانات ومعمومات تحقق أىداف الدراسة؛ إذ  البنوك التجارية اليمنية؛

%( من المجتمع (88يمثمون نسبة  (106) عمى أفراد العينة، استجاب منيم استبانة  120تم توزيع 

 (9)غير الصالحة ألغراض التحميل البالغ عددىا  تاألصمي الموزع عمييم، وبعد استبعاد االستبانا
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، وىذه النسبة قابمة (91.5%)، وبنسبة (97)، أصبح عدد االستبانات الصالحة لمتحميل استبانات

 لمتحميل واألخذ بآراء أفرادىا. 

 (7جدول )
 .عينة الدراسةتوزيع االستبانة عمى أفراد 

 انُسبت اإلجًانٌ انبَاٌ

 %011 021 االعتجبٔبد اٌّىصعخ

 %88 106 االعتجبٔبد اٌّغتٍّخ

 %8.8 9 االعتجبٔبد اٌّغتجعذح

 %50.8 97 االعتجبٔبد اٌمبثٍخ ٌٍتذًٍُ

وبناء عمى أىداف الدراسة؛ فقد تم جمع البيانات األولية وفقًا لمقتضيات الطرق اإلحصائية من 

  عينة الدراسة.توزيع االستبانة عمى أفراد ( يوضح 7والجدول )العينة المستيدفة، 

 إجراءات الدراسة:

السابقة المتعمقة وفقًا لطبيعة الدراسة؛ فقد تم االعتماد عمى نتاج اإلطار النظري والدراسات 

بموضوع الدراسة، واالستفادة منيا في تصميم االستبانة التي من خالليا تم جمع البيانات األولية 

 لمدراسة الميدانية.

 أداة الدراسة  

شكمت أداة الدراسة منظومة متكاممة المتغيرات تمثل متطمبات فاعمية تطبيق المراجعة 

مومات المحاسبية في البنوك التجارية اليمنية؛ إذ استخدمت موثوقية نظم المع توكيداإللكترونية في 

في تصميم أداة الدراسة )االستبانة( وصياغتيا؛ بحيث جسدت أجزاؤىا ومحاورىا وأبعادىا وفقراتيا 

 لجمع بيانات الدراسة الميدانية بما يحقق أىداف الدراسة، في جزأين رئيسين:

( يوضح كيفية قياس 8امة، والجدول )عالمعمومات الب البيانات المتعمقة الجزء األول: يشمل

 البيانات األولية ألفراد الدراسة.
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 (8الجدول )

 كيفية قياس البيانات األولية ألفراد الدراسة.

انًقَاس                   

 انفقراث
1 2 3 

   عٕخ 63وثش ِٓ أ عٕخ 63إًٌ  28ِٓ  انعًر

  ِبجغتُش ثىبٌىسَىط انًؤهم انعهًٌ

 خشي أ تمُٕخ ِعٍىِبد دبعىة ِذبعجخ انعهًٌانتخصص 

  شاجع خبسجٍِ داخٍٍ ِشاجع انوظَفت انحانَت

   عٕىاد 01وثش ِٓ أ عٕىاد 01ِٓ  ألً سُواث انخبرة

عمى المستوى لمتغيرات المستقمة الجزء الثاني: شمل متغيرات الدراسة األساسية من خالل ا

الجزئي لفقرات التكوين البعدي، وعمى المستوى الكمي ألبعاد محاور الدراسة الحالية، ومجتمعة 

موثوقية نظم المعمومات المحاسبية في البنوك  توكيدلتشخيص فاعمية المراجعة اإللكترونية عمى 

ول: تكوين مراجع التجارية اليمنية، التي صنفت عمى المستوى الكمي إلى خمسة أبعاد؛ البعد األ

النظم المحاسبية في بيئة تكنولوجيا المعمومات، والبعد الثاني: ضوابط رقابة النظم في بيئة 

تكنولوجيا المعمومات، والبعد الثالث: إجراءات مراجعة النظم المحاسبية في بيئة تكنولوجيا 

والبعد الخامس: موثوقية موثوقية نظم المعمومات،  توكيدالمعمومات، والبعد الرابع: تقرير مراجعة 

نظم المعمومات المحاسبية. وعمى المستوى الجزئي لفقرات االستبانة؛ فقد شممت استمارة االستبانة 

( فقرة؛ والبعد الثاني شمل 08( فقرة، توزعت بين أبعاد الدراسة؛ بحيث أخذ البعد األول )60عمى )

( فقرات بالتساوي 10الرابع والخامس شمال )( فقرة، والبعدان 01( فقرة، والبعد الثالث تضمن )08)

 .بعاد والفقراتاأل ىيوضح بنية االستبانة عمى مستو  (5) جدول( فقرات، وال5لكل ُبعد )

 بنية المقياس 

التي تمثل الجزء األول  – ألفراد العينة امة المتعمقة بالمعمومات العامةعفيما يخص البيانات ال

مستوى قياس اسمي ورتبي ونسبي، وتم التعامل مع المقاييس في  فقد تم وضعيا –من االستبانة 

 (.8(، كما ىو موضح في الجدول )3، 2، 1المفظية بتحويميا إلى مقاييس رقمية أخذت المقياس )
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 (Likert) وبالنسبة لفقرات الجزء الثاني من االستبانة؛ فقد تم استخدام مقياس "ليكرت"

لمتغيرات بعاد، التي جسدت فقرات األبعاد األربعة بنية افي قياس اإلجابات عن فقرات األالخماسي 

 . المستقمة

 (9جذول )

 .االبعاد وانفقراثى بَُت االستباَت عهي يستو

 يوثوقَت َظى انًعهوياث انًحاسبَت توكَذيذى فاعهَت يراجعت انُظى اإلنكتروََت فٌ 

 انفقراث انبعذ  و

 08 تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبدتىىَٓ ِشاجع إٌظُ اٌّذبعجُخ فٍ ثُئخ  1

 08 ضىاثظ سلبثخ إٌظُ اٌّذبعجُخ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد 2

 01 إجشاءاد ِشاجعخ إٌظُ اٌّذبعجُخ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد 3

 8 ِىثىلُخ ٔظُ اٌّعٍىِبد تىوُذتمشَش ِشاجعخ  4

 8 ِىثىلُخ ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌّذبعجُخ 5

 ( فقرة.66) يوثوقَت َظى انًحاسبَت اإلنكتروََت توكَذيذى فاعهَت يراجعت انُظى اإلنكتروََت فٌ إجًانٌ فقراث 

موثوقية نظم المعمومات بينة المتغير التابع المتمثل في  بينما جسدت فقرات البعد الخامس

سمم ( يوضح السمم المفظي والدرجة المقابمة لكل فئة لفظية في ال10والجدول رقم ). المحاسبية

 ليكرت(.(الكمي بتدرج وفقًا لمقياس 

 (16جذول )

 انسهى انهفظٌ وانذرجت انًقابهت فٌ انسهى انكًٌ بتذرج خًاسٌ عهي يقَاس نَكرث.

ولمحكم عمى درجة اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو موضوع الدراسة من خالل المتوسطات 

الحسابية؛ فقد تم اختيار معيار يتم من خاللو الحكم عمييا؛ حيث استخدم مقياس ليكرت الخماسي 

( درجات، 4( درجات، موافق )5( كاآلتي: موافق بشدة )1إلى  5بإعطاء كل فقرة الدرجات )من 

( درجة واحدة. من خالل 1( درجتان، غير موافق بشدة )2درجات، غير موافق ) (3محايد )

((، ثم 1-5/) (0.80 = 5الحد األدنى / عدد المستويات –احتساب طول الفئة = الحد األعمى 

(، الذي يمثل 1الخماسي، وىو ) إضافة طول الفئة )الخمية( إلى الحد األدنى في مقياس )ليكرت(

 غَر يوافق بشذة غَر يوافق يحاٍذ يوافق يوافق بشذة انتصَُف

 1 2 3 4 5 تانذرج
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توى الضعيف لمحصول عمى الحد األعمى؛ ليصبح المستوى الضعيف جدًا الحد األدنى في المس

(، 2.30 – 6.01(، والمستوى المتوسط )0.80–2.31 (، والمستوى الضعيف )0 – 0.81)

(، وتحديد ما يعادل 0.20- 8(، والمستوى األعمى جدًا )6.00 - 0.21والمستوى األعمى )

 الكمية ُبعد، والدرجة وكل االستبانة، فقرات كافة تشخيص تم ذلك المستويات بالقياس المئوي، وعمى

 لتصنيف ىذا المقياس.  وفقاً 

 (11جذول )

  .ًقَاس نَكرث انخًاسٌانحسابَت وفقاً نتصَُف يستوٍاث انًتوسطاث 

 انًتوسظ انحسابٌ
 درجت انفاعهَت

 إني يٍ

 عانَت جذاً  8 0.20

 عانَت 0.21 6.00

 يتوسطت 6.01 2.30

 يُخفضت 2.31 0.80

 جذاً  يُخفضت 0.81 0

وتوضيح ذلك: أن درجة الفاعمية تكون عالية جدًا إذا كان المتوسط الحسابي أكبر أو يساوي 

(، والدرجة متوسطة إذا 6.00 - 0.21(، والدرجة عالية إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين )(4.21

إذا كان المتوسط الحسابي يقع  منخفضة(، والدرجة 2.30 – 6.01كان المتوسط الحسابي يقع بين )

(، 1.80جدًا إذا كان المتوسط الحسابي أقل أو يساوي ) منخفضة(، والدرجة 0.80–2.31بين )

  .مقياس ليكرت الخماسيالحسابية وفق يوضح تصنيف مستويات المتوسطات ( 11والجدول رقم )

 جمع البيانات 

تم جمع البيانات الخاصة باالستبانة من خالل النزول الميداني إلى مقرات أعمال المستقصى 

منيم، لتسميميم قائمة االستبانة يدًا بيد، وبعد شرح طبيعة االستبانة وأىدافيا؛ تم تركيا لتتم اإلجابة 

رزىا لالطالع عنيا في الوقت والمكان المناسبين لممستقصى منيم، وبعد االنتياء من جمعيا؛ تم ف

عمى االستبانات المكتممة والصالحة لمتحميل واستبعاد االستبانات غير المستوفية البيانات التي ال 

 تصمح لعممية التحميل اإلحصائي. 
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 ترميز البيانات 

: البيانات العامة المتعمقة اتمثمت عممية ترميز بيانات البنية التكوينية الستمارة االستبانة بجزأيي

أفراد عينة الدراسة، والبيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة وشمل الترميز تحويل البيانات بشخصية 

النوعية المفظية إلى قياسات كمية رقمية من أجل معاممتيا إحصائيًا، والترميز المعتمد في بيانات 

المقابل لكل  المعمومات العامة المتعمقة بأفراد عينة الدراسة؛ حيث أخذت المتغيرات االسمية الترميز

 .(3، 2، 1باتيم المفظية األرقام )إجا متغير لفظي، وكذلك

وتم ترميز بيانات الجزء الثاني من االستبانة الذي شمل أبعاد وفقرات مدى فاعمية مراجعة 

موثوقية نظم المعمومات المحاسبية، وتمثمت آلية الترميز بإعطاء كل  توكيدالنظم اإللكترونية في 

ُبعد من األبعاد األربعة األولى الدراسة رمزًا مشتقًا من الثالثة األحرف األولي بالمغة اإلنجميزية 

(، SAS(، )ضوابط رقابة النظم SACلمثالث الكممات المكونة لكل ُبعد )تكوين مراجع النظم 

(، أما عمى مستوى الفقرات؛ فقد SRT تقرير توكيد الموثوقية(، )SAPالنظم  )إجراءات مراجعة

أخذت كل فقرة مندرجة تحت كل ُبعد رقمًا تاليًا رمز الُبعد، ىذا بالنسبة لألبعاد األربعة األولى التي 

ة؛ فقد تمثل المتغيرات المستقمة لمدراسة، أما بالنسبة لمُبعد الخامس الذي يمثل المتغير التابع لمدراس

تمثمت آلية الترميز بإعطاء الُبعد رمزًا مشتقًا من األحرف األولى بالمغة اإلنجميزية لمكممات المكونة 

 5إلى  1قام من (، وأخذت كل فقرة من فقراتو األر AISR موثوقية نظم المعمومات المحاسبيةلمُبعد )

 .تالية رمز الُبعد

 تفريغ البيانات

بعد االنتياء من عممية الترميز؛ تم تفريغ استمارات االستبانة المجابة من أفراد عينة الدراسة 

وفقًا لخريطة الترميز إلى برنامج )ميكروسوفت اكسل(، وبعد االنتياء من تفريغيا تمت عممية 

االستيراد ليا من برنامج اإلكسل إلى برنامج التحميل اإلحصائي في العموم االجتماعية 
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(Statistical Package For Social Sciences – SPSS-21) وأصبحت البيانات جاىزة ،

 لعممية التحميل.

 األساليب اإلحصائية: 

 التحميالت إلجراء (SPSS-21)االجتماعية  لمعموم اإلحصائية بالرزمة الباحث استعان

 اآلتي: ،ومن األساليب اإلحصائية المستخدمة االستبانة، لبيانات واإلحصاءات الالزمة

 معامل ارتباط )بيرسون( لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانة.  .1

 معامل )الفا كرونباخ( لمتحقق من ثبات االستبانة.  .2

فاعمية مراجعة النظم اإللكترونية  درجة عمى المعياري لمحكم واالنحراف الحسابي، المتوسط .3

 .ليكرت الخماسي مقياس استخدام عند م المعمومات المحاسبيةموثوقية نظ توكيدفي 

مراجعة النظم اإللكترونية في اختبار )ت( لعينة واحدة لمتأكد من الداللة اإلحصائية لفاعمية  .4

من خالل معرفة داللة  ،اليمنيةالتجارية في البنوك  موثوقية نظم المعمومات المحاسبية توكيد

الفروق بين المتوسط الواقعي )متوسط استجابات أفراد العينة( والمتوسط الفرضي لالستبانة، 

( مقسومًا 5+4+3+2+1وتم حساب المتوسط الفرضي من خالل جمع درجات البدائل )

 (. 3( الذي يساوي )5عمى عددىا )

 انة األربعة والبعد الخامس.معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين أبعاد االستب .5

اختبار )شابيرو( لمتحقق من التوزيع الطبيعي لمبيانات، واختبار )ليفين( لمتحقق من تجانس  .6

 البيانات. 

اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات آراء عينة الدراسة تعزى  .7

 لمتغير الوظيفة الحالية )مراجع خارجي، مراجع داخمي(. 
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 تحميل البيانات

تحديد األساليب اإلحصائية المالئمة المتوافرة في و  وترميزىا وتفريغيا،البيانات  بعد تجميع

 البيانات عمى ثالث مراحل: تم تحميل ؛(SPSSحصائي )البرنامج اإل

معامل  من خالل تقييم االعتمادية والصالحية بتحميلجودة البيانات  تقييم: ألولىالمرحمة ا

 Person معامل االرتباط بيرسون، إلى جانب تحميل Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا( الثبات )

Correlation الصدق البنائي(. التساق الداخميل( 

تحميل اإلحصاءات الوصفية لمتعرف إلى البيانات العامة المتعمقة بشخصية : ثانيةالمرحمة ال

المعمومات المحاسبية اآللية لوحدات الخدمة  أفراد عينة الدراسة إلى جانب إجاباتيم التقييمية لنظم

والنسب المئوية لبيانات أفراد عينة الدراسة؛ فضاًل عن  سميةالتكرارات اال العامة، من خالل تحميل

إلى  وسط الحسابي واالنحراف المعياري، لمتعرفمتالالمتمثمة بمقاييس النزعة المركزية تحميل نتائج 

 مبيانات.  لنتشار االتجمع أو العرفة مدى ، ولمأفراد عينة الدراسة إجابات

 One( لمعينة الواحدة )tاختبار )تحميل نتائج اختبار الفرضيات باستخدام : ثالثةالمرحمة ال

Sample T- test.) 

  :جودة البياناتتقييم 

تمثل عممية تقييم جودة البيانات الخطوة األولى في تحميل البيانات في ىذه الدراسة لمتعرف إلى 

 جودة البيانات من حيث االعتمادية والصالحية لممقاييس التي استندت عمييا الدراسة.

 ثبات األداة:

إذا م ا طبق ت أكث ر م ن م رة تح ت  ؛تقريب اً  ياالنتائج نفس  األداة يقصد بثبات االستبانة أن تعطي

انة ف  ي وىن  اك ط  رق كثي  رة لمتأك  د م  ن الثب  ات، ولك  ي ي  تم التأك  د م  ن ثب  ات االس  تب ظ  روف متماثم  ة.
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(، وكان ت نت ائج التحمي ل كم ا Cronbach Alphaالدراسة الحالية تم استخدام طريقة الف ا كرونب اخ )

 يأتي: 

 (12جذول )

 يعايالث انفا كروَباخ نثباث أداة انذراست

 قًَت انفا كروَباخ انبعذ

 1888 تىىَٓ ِشاجع إٌظُ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد

 1851 تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبدضىاثظ سلبثخ إٌظُ فٍ ثُئخ 

 1888 ِشاجعخ إٌظُ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد

ِىثىلُخ ٔظُ اٌّعٍىِبد  تىوُذتمشَش ِشاجعخ 

 اٌّذبعجُخ
1818 

 1883 ِىثىلُخ ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌّذبعجُخ

 6994 أبعاد األداة

( 0,78) بيناألداة تراوحت  ألبعادأن قيم معامالت الفا كرونباخ  (12)ويالحظ من الجدول 

فإن جميع قيم  من ثم(. و 0,94) لجميع أبعاد األداة(، كما بمغت قيمة معامل الفا كرونباخ 0,90)و

 تمتع بدرجة عالية من الثبات. ت ةوتشير إلى أن االستبان ،معامل الفا كرونباخ لمثبات مرتفعة

 داة: األصدق 

ن أل ؛التي يتم القيام بيا بعد إعداد االستبانةيمة ميعد قياس صدق االستبانة من الخطوات ال

الصدق البد أن يقيس السمة أو الظاىرة التي وضع لقياسيا، وال يقيس غيرىا، أو ظاىرة أخرى 

ولكي يتم التأكد من أن أداة الدراسة وضعت فعاًل لتقيس أىداف الدراسة الحالية وحتى يتم ، معيا

وسالمة صياغتيا  فقرةلذي تنتمي إليو، ومدى وضوح كل ا بالمجال فقرةالتحقق من مدى ارتباط كل 

باستخدام  األداة تم التأكد من صدق. و متيا لتحقيق اليدف الذي وضعت من أجموءالمغوية ومال

 ىري، وأسموب صدق االتساق الداخمي.أسموب الصدق الظا
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 الصدق الظاهري 

عمى  -في صورتيا المبدئية  -تم عرضيا  فقراتيا؛بعد االنتياء من إعداد االستبانة وبناء 

 المحاسبة والمراجعة من دكاترة الجامعات اليمنية،في  أصحاب االختصاصمجموعة من المحكمين 

االستبانة من حيث مدى ارتباط كل  فقرات، إلبداء آرائيم حول (13في الجدول )كما ىو موضح 

متيا لتحقيق ءلمغوية ومالوسالمة صياغتيا ا فقرةالذي تنتمي إليو، ومدى وضوح كل  بالمجال فقرة

ىا باإلضافة أو الحذف، وبعد استعادة ؤ اليدف الذي وضعت من أجمو، والتعديالت المقترح إجرا

، وعمى ذلك يمومقترحات المحكمين االستبانة في ضوء آراء فقراتالنسخ المحكمة تم تعديل بعض 

 تمتع بالصدق الظاىري.ت ةاالستبان تأصبح

 (13جدول )
 ألداة الدراسة.اسماء المحكمين 

 الجامعة / الجهة االسم و
 رئيس جمعية المحاسبين القانونين –قسم المحاسبة جامعة صنعاء  حجر أ. د / عبد الممك  1
 رئيس الييئة العامة لمتأمينات )سابقًا( –قسم المحاسبة جامعة صنعاء  أ. د / عبد الحميد الصيح 2
 عميد كمية العموم اإلدارية )سابقًا( –قسم المحاسبة جامعة إب  أ. د / فؤاد أحمد العفيري 3
 رئيس قسم المغة العربية – جامعة إبقسم المغة العربية  أ. د / عمي حمود السمحي 4
 قسم المحاسبة جامعة عمران رب المحجانيأد / م 5
 جامعة األندلس قسم المحاسبة د / سمطان حسن الحالمي 6

 

 :صدق االتساق الداخمي

باستخدام صدق االتساق الداخمي، وىو يعطي صورة عن  ة أيضاً تم التأكد من صدق االستبان

وتم ، الذي تنتمي إليو الُبعدمع  الفقرات، ومدى اتساق ىذه الُبعد فقراتمدى التناسق الموجود بين 

ل عن طريق حساب معامباستخدام معامل ارتباط بيرسون التأكد من توافر صدق االتساق الداخمي 

 :آلتي، وكانت النتائج كاالفقرةالذي تنتمي إليو  لممجالمع الدرجة الكمية  فقرةاالرتباط بين درجة كل 
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 (14جذول )

 يعايم ارتباط أبعاد األداة بانذرجت انكهَت نألداة.

 انبعذ
يعايم ارتباط انبعذ 

 بانذرجت انكهَت نألداة
 انذالنت انهفظَت يستوى انذالنت

 داٌخ إدصبئُب   18111 **18818  تكوٍٍ يراجع انُظى

 داٌخ إدصبئُب   18111 **18510   ضوابظ رقابت انُظى

 داٌخ إدصبئُب   18111 **18153   اجراءاث يراجعت انُظى

 داٌخ إدصبئُب   18111 **18861   تقرٍر توكَذ انًوثوقَت

 داٌخ إدصبئُب   18111 **18303 يوثوقَت َظى انًعهوياث انًحاسبَت

 .6961االرتباط دانت عُذ يستوى **عالقت 

األداة بالدرجة الكمية لألداة دالة إحصائيًا عند  أبعاد( أن معامل ارتباط 14ويوضح الجدول )

؛ ما يؤكد تمتع األداة بالصدق وقياسيا لما وضعت ألجمو ؛فإنيا مرتبطة من ثمو  ؛(0,01مستوى )

األداة بالدرجة الكمية لألداة موجبة ومرتفعة وذات داللة  ارتباط أبعادقيم معامالت كما أن جميع 

الدرجة و  ُبعدوتشير إلى االتساق الداخمي بين درجة كل ، (0,01إحصائية عند مستوى الداللة )

 وتمتعيا بدرجة عالية من الصدق. المجاالتما يثبت صدق تمك  ؛الكمية لألداة

ن بيتراوحت ت بالدرجة الكمية لمبعد ارتباط الفقرا( يوضح أن قيم معامالت 15) جدولالو 

ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي قيم معامالت جميع أن و (، 0,849) و( 0,301)

وتشير إلى االتساق  ،(0,01موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )إليو 

وتمتعيا  الفقراتما يثبت صدق تمك  ؛الذي تنتمي إليوالبعد ودرجة  فقرةالداخمي بين درجة كل 

 بدرجة عالية من الصدق.
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 (15جذول )

 يعايالث ارتباط فقراث انبعذ بانذرجت انكهَت نهبعذ.        
 انذالنت انهفظَت يستوى انذالنت يعايم ارتباط انفقرة بانذرجت انكهَت نهبعذ انفقرة انبعذ

تكوٍٍ يراجع 

 SAC  انُظى

 

0 SAC 18820**  داٌخ إدصبئُب   18111 

2 SAC 18800**  داٌخ إدصبئُب   18111 

6 SAC 18860**  داٌخ إدصبئُب   18111 

0 SAC 18333**  داٌخ إدصبئُب   18111 

8 SAC 18818** 18111   داٌخ إدصبئُب 

3 SAC 18333** 18111   داٌخ إدصبئُب 

1 SAC 18881** 18111   داٌخ إدصبئُب 

8 SAC 18005** 18111   داٌخ إدصبئُب 

5 SAC 18118** 18111   داٌخ إدصبئُب 

01 SAC 18026** 18111   داٌخ إدصبئُب 

00 SAC 18050** 18111   داٌخ إدصبئُب 

02 SAC 18312** 18111   داٌخ إدصبئُب 

06 SAC 18382** 18111   داٌخ إدصبئُب 

00 SAC 18312** 18111   داٌخ إدصبئُب 

08 SAC 18360** 18111   داٌخ إدصبئُب 

ضوابظ رقابت 

  SAS انُظى

0 SAS 18618** 18111   داٌخ إدصبئُب 

2 SAS 18866** 18111   داٌخ إدصبئُب 

6 SAS 18128** 18111   داٌخ إدصبئُب 

0 SAS 18380** 18111   داٌخ إدصبئُب 

8 SAS 18108** 18111   داٌخ إدصبئُب 

3 SAS 18308** 18111 إدصبئُب   داٌخ 

1 SAS 18381** 18111   داٌخ إدصبئُب 

8 SAS 18801** 18111   داٌخ إدصبئُب 

5 SAS 18116** 18111   داٌخ إدصبئُب 

01 SAS 18165** 18111   داٌخ إدصبئُب 

00 SAS 18310** 18111   داٌخ إدصبئُب 

02 SAS 18166** 18111   داٌخ إدصبئُب 

06 SAS 18838** 18111 إدصبئُب   داٌخ 

00 SAS 18885** 18111   داٌخ إدصبئُب 

08 SAS 18810** 18111   داٌخ إدصبئُب 

03 SAS 18802** 18111   داٌخ إدصبئُب 

01 SAS 18808** 18111   داٌخ إدصبئُب 

08 SAS 18868** 18111   داٌخ إدصبئُب 

اجراءاث 

 يراجعت انُظى

 SAP 
 

0 SAP 18030** 18111   داٌخ إدصبئُب 

2 SAP 18302** 18111   داٌخ إدصبئُب 

6 SAP 18350** 18111   داٌخ إدصبئُب 

0 SAP 18806** 18111   داٌخ إدصبئُب 

8 SAP 18311** 18111   داٌخ إدصبئُب 

3 SAP 18800** 18111   داٌخ إدصبئُب 

1 SAP 18830** 18111   داٌخ إدصبئُب 

8 SAP 18850** 18111   داٌخ إدصبئُب 

5 SAP 18388** 18111   داٌخ إدصبئُب 

01 SAP 18818** 18111   داٌخ إدصبئُب 

00 SAP 18800** 18111   داٌخ إدصبئُب 

02 SAP 18610** 18111   داٌخ إدصبئُب 

06 SAP 18808** 18111   داٌخ إدصبئُب 

00 SAP 18801** 18111   داٌخ إدصبئُب 

08 SAP 18868** 18111   داٌخ إدصبئُب 

03 SAP 18058** 18111   داٌخ إدصبئُب 

01 SAP 18801** 18111   داٌخ إدصبئُب 

تقرٍر توكَذ 

  انًوثوقَت

SRT 

0 SRT 18100** 18111   داٌخ إدصبئُب 

2 SRT 18116** 18111   داٌخ إدصبئُب 

6 SRT 18383** 18111   داٌخ إدصبئُب 

0 SRT 18168** 18111   داٌخ إدصبئُب 

8 SRT 18818** 18111   داٌخ إدصبئُب 

يوثوقَت َظى 

انًعهوياث 

 انًحاسبَت

AISR 

0 AISR 18338** 18111   داٌخ إدصبئُب 

2 AISR 18805** 18111   داٌخ إدصبئُب 

6 AISR 18821** 18111   داٌخ إدصبئُب 

0 AISR 18805** 18111   داٌخ إدصبئُب 

8 AISR 18803** 18111   داٌخ إدصبئُب 

 .6961دانت عُذ يستوى  **عالقت االرتباط 
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 المبحث الثاني:
 تحميل المتغيرات الديمغرافية.
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 لعينة الدراسة: تحميل المتغيرات الديمغرافية

حيث بمغ عدد الذين  ؛عينة الدراسة لمتغير العمر توزيع خصائص( 16)يالحظ من الجدول 

 فأكبر سنة 36عمارىم أ%، في حين بمغ عدد الذين 45.4بنسبة  44سنة  36من أقل عمارىم أ

جود و %، وىي الفئة األكثر من فئات أعمار أفراد عينة الدراسة، وىذا يعني  54.6وبنسبة 53

ما يسيم في دقة  ؛عامل الخبرة لدى ىذه الفئة والقدرة عمى اإلجابة بموضوعية عمى فقرات االستبانة

  اإلجابات وسالمتيا.

 (16جذول )

 .توزٍع خصائص عَُت انذراست نًتغَر انعًر

 انُسبت انتكرار (Aانعًر )

 44 45.4 (A1) 63 ألً ِٓ

 53 54.6 (A2) ش جوفأ 63 

 97 100 (A) انكهٌ

حيث بمغ عدد الذين  ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير المؤىل (17) يالحظ من الجدول

 . %34بنسبة  33%، في حين بمغ عدد الذين مؤىميم ماجستير 66بنسبة  64مؤىميم بكالوريوس 

 (17جذول )

 .توزٍع خصائص عَُت انذراست نًتغَر انًؤهم

 انُسبت انتكرار (Cانًؤهم )

 64 66 (C1ثىبٌىسَىط )

 33 34 (C2ِبجغتُش )

 97 100 (Cانكهٌ )

حيث بمغ عدد  ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير التخصص (18) يالحظ من الجدول

%، في حين بمغ عدد الذين تخصصيم تقنية معمومات 62.9بنسبة  61الذين تخصصيم محاسبة 

 %.15.5بنسبة  15%، كما بمغ عدد الذين لدييم تخصصات أخرى 21.6بنسبة  21حاسوب 
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 (18جذول )

 .توزٍع خصائص عَُت انذراست نًتغَر انتخصص

 انُسبت انتكرار (Sانتخصص )

 61 62.9 (S1ِذبعجخ )

 21 21.6 (S2تمُٕخ ِعٍىِبد دبعىة )

 15 15.5 (S3خشي )أ

 97 100 (Sانكهٌ )

حيث بمغ عدد  ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير الوظيفة (19) يالحظ من الجدول

 26 خارجي %، في حين بمغ عدد الذين وظيفتيم مراجع73.2بنسبة  71 المراجعين الداخميين

 %. 26.8بنسبة 

 (19جذول )

 .توزٍع خصائص عَُت انذراست نًتغَر انوظَفت

 انُسبت انتكرار (Pانوظَفت )

 71 73.2 (P1ِشاجع داخٍٍ )

 26 26.8 (P2) خبسجٍِشاجع 

 97 100 (P) انكهٌ

حيث بمغ عدد الذين  ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير الخبرة (20) يالحظ من الجدول

 10%، في حين بمغ عدد الذين خبرتيم أكثر من  22.7بنسبة  22سنوات  10خبرتيم أقل من 

 .  77.3%بنسبة 75 سنوات 

 (26جذول )

 .توزٍع خصائص عَُت انذراست نًتغَر انخبرة

 انُسبت انتكرار (Eانخبرة )

 22 22.7 (E1) 10اقم يٍ 

 75 77.3 (E2) 10اكثر يٍ 

 100 97 انكهٌ
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 المبحث الثالث:
 الميدانية.تحميل نتائج الدراسة 
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 .أواًل: فاعمية المراجعة اإللكترونية في توكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية

سيتم التحميل عمى المستوى الكمي لجميع أبعاد الدراسة، وكذلك عمى مستوى كل ُبعد عمى 

المراجعة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بشأن فاعميةحده؛ الختبار صحة الفرضية العامة: 

 اإللكترونية في توكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية في البنوك التجارية اليمنية.

 التحميل عمى المستوى الكمي ألبعاد الدراسة. ( أ

لتحديد مدى فاعمية المراجعة اإللكترونية في تم التحميل عمى المستوى الكمي ألبعاد الدراسة 

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراجب اآللية توكيد موثوقية نظم المعمومات المحاسبية

 : يوضح ذلك اآلتي والجدولة، األبعاد الخمسة لمدراس عمى العينة أفراد الستجابات المعيارية

 (21) جدول
 الخمسةة الدراس أبعادمن  ُبعدلكل  المعيارية واالنحرافات الحسابية لمتوسطاتا

 انبعذ
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً
 انترتَب

 درجت

 انفاعهَت

 خعبٌُ 1 0.39 4.16 تىىَٓ ِشاجع إٌظُ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد.

 خعبٌُ 2 0.44 4.15 ضىاثظ سلبثخ إٌظُ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد.

 خعبٌُ 3 0.36 4.08 .جشاءاد ِشاجعخ إٌظُ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبدإ

 خعبٌُ 5 0.51 4.02 اٌثمخ ٔظُ اٌّعٍىِبد.تمشَش ِشاجعخ تىوُذ 

 خعبٌُ 4 0.57 4.07 ِىثىلُخ ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌّذبعجُخ.

يذى فاعهَت انًراجعت اإلنكتروََت فٌ توكَذ يوثوقَت 

 َظى انًعهوياث انًحاسبَت اُنَت
 تعانَ ـــــــــــــ 0.34 4.11

 

 في جاء ،بيئة تكنولوجيا المعموماتتكوين مراجع النظم في ُبعد  أن( 21جدول )اليتضح من 

ضوابط رقابة النظم في بيئة  ُبعد يميو في الترتيب تنازلياً (، 4,16) حسابي بمتوسط األول الترتيب

جراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا إحل ُبعد (، و 4,15بمتوسط حسابي ) تكنولوجيا المعمومات

موثوقية نظم  ُبعد حصل(، في حين 4,08بمتوسط حسابي )و الثالث  الترتيب في المعمومات

تقرير مراجعة ، وأخيرًا جاء ُبعد (4,07بمتوسط حسابي ) الرابع الترتيبعمى  المعمومات المحاسبية
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وجميعيا كانت  (.4,02)في الترتيب الخامس واألخير بمتوسط حسابي  توكيد الثقة نظم المعمومات

 يدل وىذا(، 4,11اسة عمى متوسط حسابي )درجة الفاعمية عالية، كما حصل مجموع أبعاد الدر 

 في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةفي المراجعة النظم اإللكترونية في توكيد الثقة فاعمية  أن عمى

 ة. عاليتوافر  بدرجة جاءت اليمنية التجارية

 اآللية كيد موثوقية نظم المعمومات المحاسبيةو مراجعة اإللكترونية في تالفاعمية ولمتأكد من أن 

دالة إحصائيًا، تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق اليمنية التجارية في البنوك 

كيد موثوقية نظم و مراجعة اإللكترونية في تالفاعمية  بشأن مدىبين متوسط استجابات أفراد العينة 

( يوضح نتيجة اختبار ت 22)، والجدول اليمنيةالتجارية في البنوك  اآللية المعمومات المحاسبية

 لعينة واحدة. 

 (22جدول )

  نتيجة اختبار)ت( لعينة واحدة لمتعرف عمى داللة الفرق بين متوسط استجابات أفراد العينة

 انعَُت
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

درجت 

 انحرٍت
 قًَت ث

قًَت يستوى 

 انذالنت
 انذالنت انهفظَت

إدصبئُب  داٌخ  0.000 32.16 96 0.34 4.11 97  

 
 (؛0.05وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )( 32.16) تساوي (ت)قيمة ( أن 22يبين الجدول )

فروق ذات (؛ ومن ثم توجد 0.05(، وىي أصغر من )0,000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )

مراجعة الفاعمية  ( بين متوسط استجابات أفراد العينة بشأن0,05داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( 4.11) اليمنيةالتجارية في البنوك  اآللية كيد موثوقية نظم المعمومات المحاسبيةو اإللكترونية في ت

مراجعة اإللكترونية في الفاعمية ( لصالح متوسط العينة؛ ما يدل عمى 3وبين المتوسط الفرضي )

  .يمنيةالالتجارية في البنوك  اآللية نظم المحاسبيةالثقة في الكيد و ت
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بشأن فاعمية وبالتالي فأنو يتم رفض الفرضية العامة: 

 المراجعة اإللكترونية في توكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية في البنوك التجارية اليمنية.

اإللكترونية في توجد فروق ذات داللة إحصائية بشأن فاعمية المراجعة وقبول الفرضية البديمة: 

 توكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية في البنوك التجارية اليمنية.

 الدراسة التحميل عمى المستوى الجزئي لكل بعد من أبعاد ب(

يسعى التحميل الجزئي إلعطاء صورة أكثر تفصياًل لمعرفة فاعمية كل ُبعد من أبعاد الدراسة، 

عمى كل  العينة أفراد استجاباتنحرافات المعيارية لتحميل وتم استخراج المتوسطات الحسابية واال

 فقرة بكل ُبعد عمى حدة.  

     SACتكوين مراجع النظم . 1

 فقرات عمى العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد (23)يوضح الجدول 

المتوسط  بحسب اإلجابات ترتيب وتم ،تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات ُبعد

( فقرات عمى 9( فقرات درجة فاعميتيا عالية جدا؛ بينما حصمت )6وجود )؛ حيث لوحظ الحسابي

تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا فاعمية  لدرجة الحسابي المتوسطو درجة فاعمية عالية. 

( 3,97بين )يقع  اليمنيةالتجارية  في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةالثقة في الكيد و تفي  المعمومات

 وطرق بوسائل لممشكالت والعرض يمتمك القدرة عمى التحميل "فقد حصمت الفقرة  ؛(4,36و )

( وبدرجة فاعمية عالية جدًا، تمييا في 4.36عمى الترتيب األول بمتوسط حسابي )" حديثة تقنية

 لى الخبرات المتخصصة في تكنولوجيا المعمومات في توكيد الثقة إيستعين "الترتيب تنازليًا الفقرة 

 ( وبدرجة فاعمية عالية جدًا.4.27بمتوسط حسابي ) "النظمفي 
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في الترتيب " تصميم برنامج مراجعة نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية "بينما حمت الفقرة 

تحميل " في الترتيب تصاعديًا الفقرة( ودرجة فاعمية عالية، تمييا 3.97األخير بمتوسط حسابي )

( 3.98) بمتوسط حسابي "مالمح البيئة التكنولوجية والتنبؤ بالسموك المعموماتي المجسد لمموقف

 ة أيضًا.عاليودرجة فاعمية 

 (23) جدول
 تكوين مراجع النظم  ُبعد فقرات عمى العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  

SAC انفقرة 
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً
 انترتَب

 درجت

 انفاعهَت

1 SAC 
إٌظُ   اٌفعبي ٌتمُٕبد ِشاجعخ َّتٍه اٌمذسح عًٍ اٌتطجُك

 اإلٌىتشؤُخ.
 خ جذا  عبٌُ 4 0.58 4.25

2 SAC 
فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب  ٍَتضَ ثّٕظىِخ اٌمىأُٓ وضىاثظ اٌشلبثخ

 اٌّعٍىِبد
 خ جذا  عبٌُ 5 0.57 4.24

3 SAC 
َتذًٍ ِشاجع ٔظُ اٌّعٍىِبد ثّٕظىِخ اٌمُُ االخاللُخ فٍ 

 اٌغٍىن واٌتعبًِ اٌّهٍٕ.
 خ جذا  عبٌُ 2 0.56 4.31

4 SAC 
َغتىعت اعظ اٌتعبًِ واٌتطىَش ٌتمُٕبد ِشاجعخ إٌظُ 

 اإلٌىتشؤُخ
 خعبٌُ 7 0.75 4.18

5 SAC 
َجُذ تطجُك اجشاءاد ِشاجعخ إٌظُ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب 

 اٌّعٍىِبد.
 خ جذا  عبٌُ 6 0.69 4.21

6 SAC 
ِشاجعخ إٌظُ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب  عٍُّخ تخطُظ

 .اٌّعٍىِبد
 خعبٌُ 12 0.72 4.09

7 SAC 
تصُُّ ثشٔبِج ِشاجعخ ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌّذبعجُخ 

 اإلٌىتشؤُخ.
 خعبٌُ 15 0.77 3.97

8 SAC 
 َّتٍه اٌمذسح عًٍ تمُُُ ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخٍُخ فٍ ثُئخ

 تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد
 خعبٌُ 9 0.76 4.11

9 SAC 
اٌّذبعجُخ فٍ ثُئخ تىٕىٌىجُب  َغتىعت تمُٕبد تطىَش إٌظُ

 اٌّعٍىِبد
 خعبٌُ 8 0.67 4.11

16 SAC 
تذًٍُ ِالِخ اٌجُئخ اٌتىٕىٌىجُخ واٌتٕجؤ ثبٌغٍىن اٌّعٍىِبتٍ 

 اٌّجغذ ٌٍّىلف.
 خعبٌُ 14 0.75 3.98

11 SAC 
 ثىعبئً ٌٍّشىالد واٌعشض اٌتذًٍَُّتٍه اٌمذسح عًٍ 

 دذَثخ. تمُٕخ وطشق
 خ جذا  عبٌُ 1 0.58 4.36

12 SAC 
َغتعُٓ اًٌ اٌخجشاد اٌّتخصصخ فٍ تىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد 

 فٍ تىوُذ اٌثمخ إٌظُ .
 خ جذا  عبٌُ 2 0.65 4.27

13 SAC 
تّثً ٔمبط اٌتذسَت أعبعب  فٍ تىصَع ِهبَ  فشَك ِشاجعخ 

 إٌظُ اإلٌىتشؤُخ .
 خعبٌُ 13 0.76 4.07

14 SAC 
َّتٍه اٌمذسح عًٍ اٌتفىُش إٌبلذ اٌّصذىة ثتذًٍُ رهٍٕ 

 فٍ تىوُذ اٌثمخ إٌظُ.
 خعبٌُ 11 0.72 4.10

15 SAC 
تطىَش لذساد وِهبساد ِشاجعٍ  إٌظُ  ِٓ خالي اٌتذسَت 

 و اٌتعٍُُ اٌّغتّش.
 خعبٌُ 10 0.84 4.11

 تعانَ 1 0.39 4.16 تكوٍٍ يراجع انُظىيتوسظ فقراث 
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يشكل فاعمية دالة إحصائيًا أم  تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتأن ولمتأكد من 

العينة استجابات أفراد تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط ال؛ 

، لالستبانة المتوسط الفرضيو  تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتفي  )الواقعي(

 ( يوضح نتيجة اختبار ت لعينة واحدة. 25والجدول )

 (24جدول )

 المتوسط الفرضي و متوسط العينة داللة الفرق بين نتيجة اختبار)ت( لعينة واحدة لمتعرف عمى 

 انعَُت
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

درجت 

 انحرٍت
 قًَت ث

قًَت يستوى 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظَت

 داٌخ إدصبئُب   0.000 28.75 96 0.39 4.16 97

 
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(28.75) تساويأن قيمة ت  (24)جدول يبين ال

(؛ ومن ثم توجد 0.05(، وىي أصغر من )0,000؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(0.05)

تكوين ( بين متوسط استجابات أفراد العينة في 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( لصالح 3( وبين المتوسط الفرضي )4.16قدره ) مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات

وكيد تفي  تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتمتوسط العينة؛ ما يدل عمى فاعمية ُبعد 

  .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةفي الالثقة 

   . ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات2

 العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرادالخاص ب (25)الجدول  من خالل

 بحسب اإلجابات ترتيب المعمومات؛ حيث تمضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا  ُبعد عمى فقرات

حصول أربع فقرات عمى درجة فاعمية عالية جدًا؛ بينما حصمت أربع ، لوحظ المتوسط الحسابي

ضوابط رقابة النظم في فاعمية  لدرجة الحسابي المتوسطعشرة فقرة عمى درجة فاعمية عالية، ووقع 

بين  اليمنية التجارية في البنوكاآللية  المحاسبية نظمفي التوكيد الثقة  في بيئة تكنولوجيا المعمومات
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بيئة  في جراءات رقابية لحفظ البرامج والبياناتإتوجد "؛ فقد جاءت الفقرة (4,51( و )3,97)

( وبدرجة فاعمية عالية جدًا، 4.51في الترتيب األول بمتوسط حسابي )" مة و آمنةءمكانية مال

استخدام ضوابط رقابة المعالجة لمبيانات الكفيمة بتحقيق السالمة  "تمييا في الترتيب تنازليًا الفقرة 

 ( ودرجة فاعمية عالية جدًا. 4.29بمتوسط حسابي ) "المعموماتية

 (25) جدول
 ضوابط رقابة النظم  ُبعد فقرات عمى العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  

SAS انفقرة 
انًتوسظ 

 انحسابٌ

 االَحراف

 انًعَارً
 انترتَب

 درجت

 انفاعهَت

1 SAS 
تىفش خطخ دّبَخ أِٓ اٌّعٍىِبد ِذذدح ثىضىح لُىد 

 اٌىصىي اٌّبدٌ ٌألجهضح.
 عبٌُخ 7 0.64 4.17

2 SAS 
داسح إتغتخذَ ضىاثظ وعُبعبد تأُِٓ وٍّخ اٌّشوس فٍ 

 اٌىصىي إٌّطمٍ.
 عبٌُخ 10 0.69 4.11

3 SAS 
اٌىصىي إٌّطمٍ غُش تتخز تذاثُش اٌذّبَخ ٌٍتعبًِ ِع 

 اٌّشخص واٌفُشوعبد.
 عبٌُخ 11 0.69 4.09

4 SAS 
غُبعبد اٌتعبًِ ِع ٌ ب  تتجع ضىاثظ ٌذّبَخ اٌّعٍىِبد وفم

 ٌىتشؤٍ.اٌجُبٔبد وبٌتشفُش واٌتىلُع اإل
 عبٌُخ 18 0.82 3.97

5 SAS 
جشاءاد سلبثُخ إلداسح إعذاد وتخضَٓ اٌجُبٔبد إتىفش 

 واالعتعبدحثبعتخذاَ إٌغخ االدتُبطٍ 
 عبٌُخ 8 0.77 4.16

6 SAS 
َغتخذَ ٔظبَ اٌصُبٔخ اٌىلبئُخ ٌضّبْ اعتذاِخ وأتظبَ 

 تبدخ اٌّعٍىِبتُخاإل
 عبٌُخ 9 0.71 4.13

7 SAS 
تىجذ خطظ إلداسح اٌظشوف اٌطبسئخ ثّب َذمك اعتّشاسَخ 

 داء إٌظبَأأتظبَ 
 عبٌُخ 13 0.87 4.08

8 SAS 
َىجذ ٔظبَ تىثُمٍ ِصٕف ٌٍجُبٔبد واٌّعٍىِبد َضّٓ دّبَخ 

 داسح دغبثبد االعتخذاَإ
 عبٌُخ 15 0.73 4.06

9 SAS 
تىفُش ثُئخ ِٕبعجخ ٌخصىصُبد ِىىٔبد اٌىدذاد اٌّعٍىِبتٍ 

 فٍ إٌظبَ
 عبٌُخ 6 0.74 4.18

16 SAS 
تىفش ضىاثظ اٌتأوذ ِٓ هىَخ االعتخذاَ واٌتشاعً فٍ تصُُّ 

 اٌّعٍىِبتٍإٌظبَ 
 عبٌُخ 16 0.74 4.03

11 SAS 
تشاعٍ ضىاثظ اٌىصىي اٌّعٍىِبتُخ اٌغُبعبد اٌخبصخ ثٕشش 

 اٌّعٍىِبد
 عبٌُخ 12 0.73 4.08

12 SAS 
َخضع اٌتعبًِ اٌّعٍىِبتٍ ٌّتطٍجبد ضىاثظ دّبَخ 

 اٌخصىصُخ.
 عبٌُخ 17 0.82 4.01

13 SAS 
تعضَض إٌظبَ ثتمُٕبد اٌذّبَخ واٌىشف ٌّذبوالد االختشاق 

 ّصشح.اٌواٌىصىي غُش 
 عبٌُخ 14 0.80 4.07

14 SAS 
ثُئخ ِىبُٔخ  فٍ جشاءاد سلبثُخ ٌذفع اٌجشاِج واٌجُبٔبدإتىجذ 

 ّخ و إِٓخ.ئِال
4.51 0.52 1 

 عبٌُخ

 جذا  

15 SAS 
تغزَخ تىجذ ضىاثظ سلبثُخ تضّٓ تىبًِ اٌجُبٔبد اٌتٍ َتُ 

 ٔظبَ اٌتطجُمبد ثهب .
4.27 0.60 3 

 عبٌُخ

 جذا  

16 SAS 
دخبي ٌجُبٔبد صذُذخ جشاءاد سلبثُخ تضّٓ آٌُخ اإلإتىفش 

 دخبي.ِىتٍّخ إلجشاءاد اإل
4.24 0.72 4 

 عبٌُخ

 جذا  

17 SAS 
جشاءاد سلبثُخ ٌضّبْ عالِخ ِخشجبد إٌظبَ إتتىفش 

 ٌىتشؤٍ وتٕبلٍهب ثُٓ اٌّصشح ٌهُ. اإل
 عبٌُخ 5 0.73 4.20

18 SAS 
اعتخذاَ ضىاثظ سلبثخ اٌّعبٌجخ ٌٍجُبٔبد اٌىفٍُخ ثتذمُك 

 اٌغالِخ اٌّعٍىِبتُخ.
4.29 0.72 2 

 عبٌُخ

 جذا  

 عانَت 2 0.44 4.15 ضوابظ رقابت انُظىيتوسظ فقراث 
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تتبع ضوابط لحماية المعمومات وفق سياسات التعامل مع البيانات "في حين حمت الفقرة 

وبدرجة فاعمية عالية، ( 3.97) في الترتيب األخير بمتوسط حسابي" والتوقيع االلكترونيكالتشفير 

يخضع التعامل المعموماتي لمتطمبات ضوابط حماية " تمييا في الترتيب تصاعديًا الفقرة

 وبدرجة فاعمية عالية.( 4.01) " بمتوسط حسابيالخصوصية

دالة إحصائيًا أم تشكل فاعمية  تكنولوجيا المعموماتأن ضوابط رقابة النظم في بيئة ولمتأكد من 

العينة استجابات أفراد تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط ال؛ 

، لالستبانة المتوسط الفرضيو  في ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات )الواقعي(

 ت( لعينة واحدة. ( يوضح نتيجة اختبار )27والجدول )

 (26جدول )

  المتوسط الفرضيو متوسط العينة داللة الفرق بين نتيجة اختبار)ت( لعينة واحدة لمتعرف عمى 

 انعَُت
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

انًتوسظ 

 انفرضٌ

درجت 

 انحرٍت
 قًَت ث

قًَت يستوى 

 انذالنت
 انذالنت انهفظَت

 داٌخ إدصبئُب   0.000 25.29 96 3 0.44 4.15 97

 
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(25.29) تساوي (ت)أن قيمة  (26)الجدول يبين 

(؛ ومن ثم توجد 0.05(، وىي أصغر من )0,000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(؛ 0.05)

( بين متوسط استجابات أفراد العينة في 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( لصالح 3( وبين المتوسط الفرضي )4.15) رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات ضوابط

توكيد في  ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتمتوسط العينة؛ ما يدل عمى فاعمية ُبعد 

 .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةفي الالثقة 
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 في بيئة تكنولوجيا المعمومات إجراءات مراجعة النظم. 3

 عمى فقرات العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد (27)يوضح الجدول 

المتوسط   بحسب اإلجابات ترتيب وتم ،إجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات ُبعد

 . الحسابي

 (27) جدول
 إجراءات مراجعة النظم  ُبعد فقرات عمى العينة الستجابات أفرادالمتوسطات واالنحرافات المعيارية   

SAP انفقرة 
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً
 انترتَب

 درجت

 انفاعهَت

1 SAP 
اٌتذمك ِٓ االِتثبي اٌتٕظٍُّ ٌإلجشاءاد اٌّطٍىثخ فٍ 

 عٍُّبد اٌتشغًُ وِشادً اٌتطىَش ٌٍٕظُ.
 خعبٌُ 2 0.51 4.20

2 SAP 
االٌتضاَ ثّتطٍجبد اٌجُئخ اٌّالئّخ و إِِخ ٌذفع اٌتأوذ ِٓ 

 ٌىتشؤٍاٌجشاِج وثُبٔبد إٌظبَ اإل
 خعبٌُ 4 0.58 4.13

3 SAP 
خطظ ٍجشاءاد االلتٕبء واٌتطىَش وفمب ٌإاٌتذمك ِٓ تٕفُز 

 واٌضىاثظ اٌّعُبسَخ
 خعبٌُ 14 0.70 4.02

4 SAP 
اٌتأوذ ِٓ اٌضىاثظ اٌشلبثُخ اٌضبِٕخ ٌغالِخ اٌّعبٌجخ 

 ٌىتشؤُخاإل  اٌّعٍىِبتُخ فٍ إٌظُ
 خعبٌُ 8 0.65 4.08

5 SAP 
تمُُُ ِذي االٌتضاَ ثغُبعخ ضىاثظ سلبثخ دّبَخ ِعٍىِبد 

 ٌىتشؤٍ.إٌظبَ اإل
 خعبٌُ 13 0.69 4.03

6 SAP 
اٌتذمك ِٓ ضىاثظ اٌشلبثخ اٌتطجُمُخ عًٍ اٌتجهُضاد 

 ٌىتشؤُخ ٌٍجُبٔبداإل
 خعبٌُ 10 0.59 4.06

7 SAP 
اٌمُبَ ثبختجبساد اٌشلبثخ اٌالصِخ عًٍ ٍِفبد ولىاعذ 

 ٌىتشؤُخ .اٌجُبٔبد اإل
 خعبٌُ 15 0.67 4.00

8 SAP 
جشاءاد اٌشلبثُخ اٌالصِخ الختجبس تعذًَ اٌتذمك ِٓ اإل

 وتىثُك اٌجشاِج وفمب  ٌٍّعبَُش اٌّتجعخ
 خعبٌُ 12 0.59 4.04

9 SAP 
طبس إجشاء االختجبساد اٌالصِخ ٌٍتأوذ ِٓ اٌغالِخ فٍ إ

 ٌىتشؤُخ.اٌتىبًِ اٌّعٍىِبتٍ ٌٍٕظُ اإل
 خعبٌُ 16 0.67 3.93

16 SAP 
جشاءاد دّبَخ اٌىصىي اٌّبدٌ وإٌّطمٍ إاختجبس 

 ٌّىىٔبد إٌظبَ اإلٌىتشؤٍ.
 خعبٌُ 6 0.64 4.11

11 SAP 
اٌّعٍىِبتٍ ٌىتشؤٍ فٍ اٌتشغًُ تمُُُ تمُٕبد اٌتىثُك اإل

 وتطىَش إٌظبَ اإلٌىتشؤٍ.
 خعبٌُ 17 0.74 3.93

12 SAP 
اٌتأوذ ِٓ اٌعًّ ثخطظ اٌصُبٔخ ٌضّبْ اعتّشاسَخ االداء 

 اٌّعٍىِبتٍ ٌٍٕظبَ اإلٌىتشؤٍ.
 خعبٌُ 11 0.68 4.06

13 SAP 
ْ عٍُّبد تطىَش وصُبٔخ دَّىِخ إٌظبَ تتُ أاٌتذمك ِٓ 

 وفمب  ٌٍخطظ وضىاثظ اٌشلبثخ.
 خ جذا  عبٌُ 1 0.71 4.25

14 SAP 
ِٓ اٌّبدٌ ٌّٕع اٌتذمك ِٓ اعتخذاَ تجهُضاد األ

 ّصشح.اٌاٌىصىي غُش 
 خعبٌُ 3 0.57 4.19

15 SAP 
اٌتأوذ ِٓ تىافك ضىاثظ اٌشلبثخ فٍ تصُُّ إٌظُ ِع 

 ِىصفبد اٌتشغًُ اٌّعُبسَخ
 خعبٌُ 5 0.65 4.13

16 SAP 
 ودّبَتهب اٌجُبٔبد ٍِفبد أِٓ عًٍ اٌشلبثخ اختجبس ضىاثظ

 ٌىتشؤُخاإل  فٍ إٌظُ
 خعبٌُ 7 0.63 4.10

17 SAP 
اٌتذمك ِٓ اٌضىاثظ اٌشلبثُخ اٌضبِٕخ ٌصذخ اٌجُبٔبد 

 دخبي.اٌّىتٍّخ إلجشاءاد آٌُخ اإل
 خعبٌُ 9 0.80 4.07

 تعانَ 3 0.36 4.08 إجراءاث يراجعت انُظىيتوسظ فقراث 
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حصول فقرة واحدة عمى درجة فاعمية عالية جدًا؛ بينما حصمت ست ( 27يالحظ من الجدول )

ضوابط رقابة النظم في فاعمية  لدرجة الحسابي المتوسطعشرة فقرة عمى درجة فاعمية عالية، ووقع 

بين  اليمنية التجارية في البنوك توكيد الثقة نظم المعمومات المحاسبية في بيئة تكنولوجيا المعمومات

 تتم النظام ديمومة وصيانة تطوير عمميات نأ من التحقق"؛ فقد جاءت الفقرة (0.28( و )6.56)

( وبدرجة فاعمية عالية 4.25في الترتيب األول بمتوسط حسابي )" الرقابة وضوابط لمخطط وفقاً 

 في المطموبة لإلجراءات التنظيمي االمتثال من التحقق"جدًا، تمييا في الترتيب تنازليًا الفقرة 

 ( ودرجة فاعمية عالية. 4.20بمتوسط حسابي ) "لمنظم التطوير ومراحل التشغيل عمميات

 وتطوير المعموماتي التشغيل في لكترونياإل  التوثيق تقنيات تقييم"في حين حمت الفقرة 

وبدرجة فاعمية عالية، تمييا في ( 3.93) في الترتيب األخير بمتوسط حسابي" اإللكتروني النظام

 المعموماتي التكامل طارإ في السالمة من لمتأكد الالزمة االختبارات اجراء" الفقرةالترتيب تصاعديًا 

   ( وثذسجخ فبعٍُخ عبٌُخ.3.93وثبٌّتىعظ اٌذغبثٍ ٔفغه )" لكترونيةاإل  لمنظم

دالة تشكل فاعمية  إجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتأن ولمتأكد من 

استجابات تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط إحصائيًا أم ال؛ 

 المتوسط الفرضيو  إجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتفي  )الواقعي(العينة أفراد 

 ( يوضح نتيجة اختبار ت لعينة واحدة. 28والجدول )، لالستبانة

 (28جدول )
 المتوسط الفرضي و متوسط العينة داللة الفرق بين لى إنتيجة اختبار)ت( لعينة واحدة لمتعرف 

 انعَُت
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

انًتوسظ 

 انفرضٌ

درجت 

 انحرٍت
 قًَت ث

قًَت يستوى 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظَت

 داٌخ إدصبئُب   0.000 29.47 96 3 0.36 4.08 97

وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(29.47) تساوي (ت)أن قيمة  (28)الجدول يبين 

(؛ ومن ثم توجد 0.05(، وىي أصغر من )0,000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(؛ 0.05)
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( بين متوسط استجابات أفراد العينة في 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( لصالح 3( وبين المتوسط الفرضي )4.08) تكنولوجيا المعموماتإجراءات مراجعة النظم في بيئة 

في  إجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتمتوسط العينة، مما يدل عمى فاعمية ُبعد 

  .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةفي التوكيد الثقة 

    المحاسبية تقرير مراجعة توكيد الثقة نظم المعمومات. 4

 فقرات عمى العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد (29)يوضح الجدول 

 .المتوسط الحسابي بحسب اإلجابات ترتيب وتم ،تقرير مراجعة توكيد الثقة نظم المعمومات ُبعد

 (29) جدول
 نظم التقرير مراجعة توكيد الثقة  ُبعد فقرات عمى العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  

SRT انفقرة 
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً
 انترتَب

 درجت

 انفاعهَت

1 SRT 
داسح فٍ االدتفبظ ثشلبثخ فعبٌخ وٌُخ اإلؤتتّثً ِغ

 ٌىتشؤٍ.عًٍ اٌثمخ فٍ إٌظبَ اإل
 خعبٌُ 1 0.76 4.15

2 SRT 
ٌىتشؤُخ اإلعّبي اختجبساد اٌثمخ فٍ إٌظُ أتذذد 

 وفمب  ٌٍّعبَُش اٌّهُٕخ ٌٍتصذَك.
 خعبٌُ 2 0.74 4.14

3 SRT 
ٌ اٌفٍٕ ثشأْ أوٌُخ اٌّشاجع  فٍ اٌشؤتٕذصش ِغ

 ٌىتشؤٍ.داسح عًٍ اٌثمخ فٍ إٌظبَ اإلاد اإلتىوُذ
 خعبٌُ 5 0.75 3.82

4 SRT 
داسح ٌذَهب سلبثخ فعبٌخ َؤوذ تمشَش اٌّشاجع أْ اإل

 ٌىتشؤٍ.عًٍ إٌظبَ اإل
 خعبٌُ 4 0.75 3.98

5 SRT 
عبعب  فٍ تمشَش أتّثً اٌّعبَُش اٌّهُٕخ ٌٍتصذَك 

 ٌىتشؤُخ ٌٍّىثىلُخ.تىوُذ اعتُفبء إٌظُ اإل
 خعبٌُ 3 0.68 4.03

 تعانَ 5 0.51 4.02 ُظىانيراجعت توكَذ انثقت يتوسظ فقراث 

 

( حصول جميع فقرات البعد عمى درجة فعالية عالية وبمتوسطات 29يالحظ من الجدول )

دارة في ولية اإلؤ تتمثل مس"، فقد حصمت الفقرة (0808( و )6882بين )حسابية متفاوتة تقع 

 عمى الترتيب األول بمتوسط حسابي" لكترونياالحتفاظ برقابة فعالة عمى الثقة في النظام اإل 

ي الفني بشأن أولية المراجع  في الر ؤ تنحصر مس" حمت الفقرةبينما  ودرجة فاعمية عالية،( 4.15)
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ودرجة  (3.82) بمتوسط حسابي في الترتيب األخير "لكترونيدارة عمى الثقة في النظام اإل اإل توكيد

 فاعمية عالية.

تم دالة إحصائيًا أم ال؛ تشكل فاعمية  تقرير مراجعة توكيد الثقة نظم المعموماتأن ولمتأكد من 

 )الواقعي(العينة استجابات أفراد استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط 

والجدول ، لالستبانة المتوسط الفرضيو  المحاسبية اآلليةنظم في التقرير مراجعة توكيد الثقة في 

 ( يوضح نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة. 30)

 (30جدول )
  المتوسط الفرضيو متوسط العينة داللة الفرق بين لى إنتيجة اختبار)ت( لعينة واحدة لمتعرف 

 انعَُت
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

انًتوسظ 

 انفرضٌ

درجت 

 انحرٍت

قًَت 

 ث

قًَت يستوى 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظَت

 داٌخ إدصبئُب   0.000 19.71 96 3 0.51 4.02 97

 
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(19.71) تساوي (ت)أن قيمة  (30)الجدول يبين 

(؛ ومن ثم توجد 0.05(، وىي أصغر من )0,000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(؛ 0.05)

تقرير ( بين متوسط استجابات أفراد العينة في 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( لصالح متوسط العينة؛ ما 3( وبين المتوسط الفرضي )4.02) المعموماتمراجعة توكيد الثقة نظم 

 التجارية في البنوك المحاسبية اآلليةنظم في التقرير مراجعة توكيد الثقة يدل عمى فاعمية ُبعد 

  .اليمنية

 . موثوقية نظم المعمومات المحاسبية      5

 فقرات عمى العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد (31)يوضح الجدول 

. فقد يالحظ المتوسط الحسابي بحسب اإلجابات ترتيب وتم ،موثوقية نظم المعمومات المحاسبية ُبعد

من الجدول حصول جميع فقرات البعد عمى درجة فعالية عالية وبمتوسطات حسابية متفاوتة تقع 
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لكتروني وتحديثه انتظامه في تضمن صيانة النظام اإل "  ؛ فحصمت الفقرة(0.02( و )4.02بين )

ودرجة فاعمية ( 4.12) الترتيب األول بمتوسط حسابي عمى" طار سالمة تكاممه المعموماتي اآلمنإ

لكتروني العمميات المناطة بشكل مستمر في مختمف يؤدي النظام اإل " بينما حمت الفقرة عالية،

  ودرجة فاعمية عالية. (3.82) األخير بمتوسط حسابي في الترتيب "الظروف

 (31) جدول
   موثوقية نظم المعمومات المحاسبية     ُبعد فقرات عمى العينة المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  

AISR انفقرة 
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً
 انترتَب

 درجت

 انًوثوقَت

AISR1 
ٌىتشؤٍ اٌعٍُّبد إٌّبطخ ثشىً ِغتّش اإل َؤدٌ إٌظبَ

 فٍ ِختٍف اٌظشوف.
خعبٌُ 5 0.64 4.02  

2 AISR ُِٕخ ِٓ اٌىصىي غُش أٌىتشؤٍ دّبَخ َّتٍه إٌظبَ اإل

 ّصشح إٌّطمٍ واٌّبدٌ.اٌ
خعبٌُ 4 0.65 4.06  

3 AISR ٌىتشؤٍ عًٍ عالِخ تىبًِ اٌتشغًُ َذبفع إٌظبَ اإل

 ِصشح ثه.طبس ِب هى إاٌّعٍىِبتٍ فٍ 
خعبٌُ 3 0.72 4.07  

4 AISR ٌىتشؤٍ ثتمُٕبته اٌّختٍفخ فٍ دّبَخ َعًّ إٌظبَ اإل

 اٌّعٍىِبد اٌغشَخ وّب هى ِتفك عٍُه.
خعبٌُ 2 0.79 4.08  

5 AISR ٌىتشؤٍ وتذذَثه أتظبِه فٍتضّٓ صُبٔخ إٌظبَ اإل 

 طبس عالِخ تىبٍِه اٌّعٍىِبتٍ آِِ.إ
خعبٌُ 1 0.73 4.12  

تعانَ 4 0.57 4.07 يوثوقَت َظى انًعهوياث انًحاسبَت       فقراثيتوسظ   

 

تشكل فاعمية  أن موثوقية نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية اليمنيةولمتأكد من 

استجابات تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط دالة إحصائيًا أم ال؛ 

المتوسط في موثوقية نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية اليمنية و  )الواقعي(العينة أفراد 

 ( يوضح نتيجة اختبار ت لعينة واحدة. 32والجدول )، لالستبانة الفرضي

 (32جدول )
  المتوسط الفرضيو متوسط العينة داللة الفرق بين لى إنتيجة اختبار)ت( لعينة واحدة لمتعرف 

 انعَُت
انًتوسظ 

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

انًتوسظ 

 انفرضٌ

درجت 

 انحرٍت

قًَت 

 ث

قًَت يستوى 

 انذالنت
 انذالنت انهفظَت

 داٌخ إدصبئُب   0.000 18.37 96 3 0.57 4.07 97
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وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ( 18.37) تساويأن قيمة ت  (32)الجدول يبين 

(؛ ومن ثم توجد 0.05(، وىي أصغر من )0,000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(؛ 0.05)

( بين متوسط استجابات أفراد العينة في 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( لصالح 3( وبين المتوسط الفرضي )4.07) موثوقية نظم المعمومات المحاسبية في البنوك اليمنية

المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية  موثوقية نظممتوسط العينة؛ ما يدل عمى فاعمية ُبعد 

 .اليمنية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفي ضوء ما سبق، يتم رفض الفرضية الفرعية األولى: 

بشأن فاعمية المراجعة اإللكترونية في توكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية في البنوك 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بشأن فاعمية المراجعة وقبول الفرضية البديمة التجارية اليمنية.

 اإللكترونية في توكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية في البنوك التجارية اليمنية. 

 : العالقة بين أبعاد فاعمية المراجعة اإللكترونية وموثوقية النظم المحاسبية اآللية:ثانياً 

اجع  ة اإللكتروني  ة وموثوقي  ة األنظم  ة المحاس  بية اآللي  ة؛ العالق  ة ب  ين أبع  اد فاعمي  ة المر  تحدي  د 

( 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الالختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية: 

أبعيياد فاعمييية المراجعيية اإللكترونييية وتوكيييد الثقيية فييي اليينظم المحاسييبية اآللييية فييي البنييوك بييين 

  التجارية اليمنية.

تك  وين مراج  ع ال  نظم ف  ي بيئ  ة  ُبع  دب  ين  أن معام  ل ارتب  اط بيرس  ون (33)ج  دول الم  ن  يتض  ح

( عن    د مس    توى دالل    ة 0.422بم    غ ) موثوقي    ة نظ    م المعموم    ات المحاس    بيةو  تكنولوجي    ا المعموم    ات

 م  ا ي  دل عم  ى أن  و توج  د عالق  ة؛ (0.01عن  د مس  توى ) ( وى  و معام  ل ارتب  اط دال إحص  ائياً 0.000)

موثوقي   ة نظ   م المعموم   ات و  مراج   ع ال   نظم ف   ي بيئ   ة تكنولوجي   ا المعموم   اتتك   وين  ُبع   دب   ين  إيجابي   ة

 المحاسبية. 
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ض   وابط رقاب   ة ال   نظم ف   ي بيئ   ة  ُبع   دب   ين  كم   ا يب   ين الج   دول أع   اله أن معام   ل ارتب   اط بيرس   ون

( عن    د مس    توى دالل    ة 0.446بم    غ ) موثوقي    ة نظ    م المعموم    ات المحاس    بيةو  تكنولوجي    ا المعموم    ات

 م ا ي دل عم ى أن و توج د عالق ة؛ (0.01عن د مس توى ) وىو معامل ارتباط دال إحص ائياً  ،(0.000)

موثوقي  ة نظ  م المعموم  ات و  ض  وابط رقاب  ة ال  نظم ف  ي بيئ  ة تكنولوجي  ا المعموم  اتب  ين مج  ال  إيجابي  ة

 المحاسبية. 

ج  راءات مراجع  ة ال  نظم ف  ي إ ُبع  دب  ين  أن معام  ل ارتب  اط بيرس  ون (33)ويتض  ح أيض  ًا م  ن الج  دول 

( عن  د مس  توى دالل  ة 0.358بم  غ ) موثوقي  ة نظ  م المعموم  ات المحاس  بيةو  بيئ  ة تكنولوجي  ا المعموم  ات

 م ا ي دل عم ى أن و توج د عالق ة؛ (0.01عن د مس توى ) وىو معامل ارتباط دال إحص ائياً  ،(0.000)

ت موثوقي  ة نظ  م المعموم  او  ج  راءات مراجع  ة ال  نظم ف  ي بيئ  ة تكنولوجي  ا المعموم  اتإ ُبع  دب  ين  إيجابي  ة

 المحاسبية. 

 (33جدول)
 موثوقية األنظمة المحاسبية اآللية وبينأبعاد فاعمية المراجعة االلكترونية معامل ارتباط بيرسون بين 

تكوٍٍ يراجع  

 انُظى

ضوابظ رقابت 

 انُظى

إجراءاث 

 يراجعت انُظى

تقرٍر توكَذ 

 انثقت

يوثوقَت َظى 

انًعهوياث 

 انًحاسبَت

تكوٍٍ يراجع 

 انُظى

 **0.422 **0.315 **0.614 **0.767 1 االرتباطمعامل 
 0.000 0.002 0.000 0.000  مستوى الداللة

ضوابظ رقابت 

 انُظى

 **0.446 **0.378 **0.584 1 **0.767 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000  0.000 مستوى الداللة

إجراءاث 

 يراجعت انُظى

 **0.358 **0.306 1 **0.584 **0.614 معامل االرتباط
 0.000 0.002  0.000 0.000 مستوى الداللة

تقرٍر توكَذ 

 انثقت

 **0.571 1 **0.306 **0.378 **0.315 معامل االرتباط
 0.000  0.002 0.000 0.002 مستوى الداللة

يوثوقَت َظى 

انًعهوياث 

 انًحاسبَت

 1 **0.571 **0.358 **0.446 **0.422 معامل االرتباط
  0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 0001معامل االرتباط دال عند مستوى  **
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 تقرير مراجعة توكيد الثقة نظم المعمومات ُبعدبين  أن معامل ارتباط بيرسون (33) ويوضح الجدول

( وىو معامل ارتباط 0.000( عند مستوى داللة )0.571بمغ ) موثوقية نظم المعمومات المحاسبيةو 

تقرير مراجعة  ُبعدبين  إيجابية ما يدل عمى أنو توجد عالقة؛ (0.01عند مستوى ) دال إحصائياً 

 موثوقية نظم المعمومات المحاسبية. و  توكيد الثقة نظم المعمومات

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند  الوفي ضوء ما سبق، يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية: 

أبعاد فاعمية المراجعة اإللكترونية وتوكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية ( بين 0.05مستوى )

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند  والقبول بالفرضية البديمة:في البنوك التجارية اليمنية. 

أبعاد فاعمية المراجعة اإللكترونية وتوكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية في ( بين 0.05مستوى )

 نوك التجارية اليمنية.الب

 ثالثًا: تحميل التوافق بين آراء المراجعين الخارجيين والداخميين
ى الدراسة في ىذا الجزء إلى تحميل توافق آراء المراجعين الخارجيين والداخميين بشأن تسع

 اليمنية التجارية في البنوكفاعمية المراجعة اإللكترونية في توكيد الثقة في النظم المحاسبية اآللية 

 ال عمى مستوى كل ُبعد عمى حدة ولجميع أبعاد الدراسة، والختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة:

( بين استجابات أفراد عينة الدراسة 0005حصائية عند مستوى داللة )إتوجد فروق ذات داللة 

في البنوك  يةاآلل نظم المحاسبيةال الثقة فيكيد تو فاعمية مراجعة النظم اإللكترونية في  بشأن

تم استخدام اختبار ت لعينتين مستقمتين لممقارنة بين متوسطات استجابات عينة  .اليمنيةالتجارية 

اآللية في البنوك  نظم المحاسبيةال الثقة فيكيد تو فاعمية مراجعة النظم اإللكترونية في  بشأنالدراسة 

، وذلك بعد التأكد من التجارية اليمنية تعزى لمتغير الوظيفة الحالية )مراجع داخمي، مراجع خارجي(

شروط استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين بوصفو أحد أساليب االختبارات اإلحصائية المعممية 

ختبار )شبيرو( لمتحقق من التوزيع أىميا: اعتدالية التوزيع الطبيعي لمبيانات؛ حيث تم استخدام ا

(، وىذا 0,05( وىي قيمة أكبر من )0,267الطبيعي لمبيانات؛ فقد بمغت قيمة مستوى الداللة )
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يعني أن البيانات موزعة بشكل طبيعي، فضاًل عن تجانس العينتين؛ حيث تم استخدام اختبار 

( وىي قيمة غير دالة 1,66))ليفين( لمتحقق من تجانس العينتين؛ فقد ظيرت قيمة )ف( تساوي 

(؛ وىذا يعني أن 0,05(، وىي قيمة أكبر من )0,200إحصائيًا؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )

 ( يوضح نتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقمتين. 34العينتين متجانستان، والجدول )

 ( اآلتي: 34يتبين من الجدول )و 

 ( قيمة 0,36: أن قيمة )ت( )المعموماتتكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا : البعد األول

( وىي قيمة 0,718(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0,05غير دالة إحصائيًا عند مستوى )

( 0,05(؛ ومن ثم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,05أكبر من )

( وبين متوسط استجابات المراجعين 4,15ن الخارجيين )بين متوسط استجابات المراجعي

(؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين 4,18الداخميين )

نظم في ال توكيد الثقةفي  تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتبشأن فاعمية 

 .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  المحاسبية

 (34جدول )

 نتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لممقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة 

 انعذد انوظَفت انبعذ
 انًتوسظ

 انحسابٌ

االَحراف 

 انًعَارً

درجت 

 انحرٍت

 قًَت

 ث

انذالنت 

 اإلحصائَت

 تكوٍٍ يراجع انُظى
 0.38 4.15 71 خبسجٍ ِشاجع

95 0.36 0.718 
 0.43 4.18 26 داخٍٍِشاجع 

 ضوابظ رقابت انُظى
 0.43 4.14 71 ِشاجع خبسجٍ

95 0.42 0.673 
 0.49 4.18 26 ِشاجع داخٍٍ

إجراءاث يراجعت 

 انُظى

 0.31 4.05 71 ِشاجع خبسجٍ
95 1.15 0.252 

 0.46 4.15 26 ِشاجع داخٍٍ

 تقرٍر توكَذ انثقت
 0.55 4.00 71 ِشاجع خبسجٍ

95 0.64 0.521 
 0.40 4.08 26 ِشاجع داخٍٍ

يوثوقَت َظى 

 انًعهوياث انًحاسبَت

 0.54 4.07 71 ِشاجع خبسجٍ
95 0.30 0.976 

 0.65 4.06 26 ِشاجع داخٍٍ

 انكهٌ
 0.32 4.10 71 يراجع خارجٌ

95 0.69 0.491 
 0.39 4.15 26 يراجع داخهٌ
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  :( قيمة 0,42: أن قيمة )ت( )تكنولوجيا المعموماتضوابط رقابة النظم في بيئة البعد الثاني

( وىي قيمة 0,673(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0,05غير دالة إحصائيًا عند مستوى )

( 0,05(؛ ومن ثم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,05أكبر من )

وسط استجابات المراجعين ( وبين مت4,15بين متوسط استجابات المراجعين الخارجيين )

(؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين 4,18الداخميين )

نظم في التوكيد الثقة بشأن فاعمية ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات في 

 . اليمنيةالتجارية في البنوك اآللية  المحاسبية

 ( 1,15: أن قيمة )ت( )جراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتالبعد الثالث: إ

( وىي 0,252(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0,05قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى )

(؛ ومن ثم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0,05قيمة أكبر من )

( وبين متوسط استجابات 4,15عين الخارجيين )( بين متوسط استجابات المراج0,05)

(؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين 4,18المراجعين الداخميين )

توكيد الثقة في  إجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتالداخميين بشأن فاعمية 

 . في البنوك اليمنيةاآللية  نظم المحاسبيةفي ال

  :( قيمة غير 0,64: أن قيمة )ت( )تقرير مراجعة توكيد الثقة نظم المعموماتالبعد الرابع

( وىي قيمة أكبر 0,521(؛ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0,05دالة إحصائيًا عند مستوى )

( بين 0,05(؛ ومن ثم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,05من )

( وبين متوسط استجابات المراجعين الداخميين 4,15المراجعين الخارجيين ) متوسط استجابات

(؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين بشأن 4,18)

 .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةفي التقرير مراجعة توكيد الثقة فاعمية 
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  :( قيمة غير دالة 0,30: أن قيمة )ت( )نظم المعمومات المحاسبية موثوقيةالبعد الخامس

( وىي قيمة أكبر من 0,976(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0,05إحصائيًا عند مستوى )

( بين متوسط 0,05(؛ ومن ثم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,05)

ين متوسط استجابات المراجعين الداخميين ( وب4,15استجابات المراجعين الخارجيين )

(؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين بشأن توكيد 4,18)

 الثقة في النظم المحاسبية اآللية في البنوك التجارية اليمنية. 

 :(؛ 0,05ى )( قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستو 0,69أن قيمة ت ) جميع أبعاد االستبانة

(؛ ومن ثم ال توجد 0,05( وىي قيمة أكبر من )0,491ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )

( بين متوسط استجابات المراجعين 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

(؛ ما يدل عمى توافق 4,18( وبين متوسط استجابات المراجعين الداخميين )4,15الخارجيين )

مراجعة النظم اإللكترونية ن الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين بشأن فاعمية آراء المراجعي

 .اليمنيةالتجارية في البنوك اآللية  نظم المحاسبيةفي الفي توكيد الثقة 

حصائية إتوجد فروق ذات داللة  ال وفي ضوء ما سبق، يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة:

فاعمية مراجعة النظم  بشأنابات أفراد عينة الدراسة ( بين استج0005عند مستوى داللة )

   .اليمنيةالتجارية في البنوك  اآللية نظم المحاسبيةال الثقة فيكيد تو اإللكترونية في 
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 .اآلليةالمحاسبية  اإللكترونية في توكيد الثقة في النظمأواًل: فاعمية المراجعة 

 :عمى المستوى الكمي ألبعاد الدراسة النتائج ( أ

 :ةاآلتيالنتائج ، عمى المستوى الكمي ألبعاد الدراسةالتحميل  أظهر

يميه في ، األول الترتيب في جاء ،تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتُبعد  أن -

جراءات إحل ُبعد ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات، و  ُبعد الترتيب تنازلياً 

موثوقية  ُبعد حصل، في حين الثالث الترتيب في مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات

تقرير مراجعة تأكيد موثوقية ، وأخيرًا جاء ُبعد الرابع الترتيبعمى  نظم المعمومات المحاسبية

 عمى يدل وهذا؛ ، وجميعها كانت بفاعمية عاليةترتيب الخامس واألخيرفي ال نظم المعمومات

 في البنوك اآللية نظم المحاسبيةال الثقة فيكيد و مراجعة النظم اإللكترونية في تفاعمية  أن

 ة. عالي بدرجة فاعميتها جاءت اليمنية التجارية

مراجعة الفاعمية  بشأنفروق ذات داللة احصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة  وجود -

؛ ما اليمنيةالتجارية في البنوك  اآللية كيد موثوقية نظم المعمومات المحاسبيةو اإللكترونية في ت

في البنوك  اآللية نظم المحاسبيةال الثقة فيكيد و مراجعة اإللكترونية في تالفاعمية يدل عمى 

  .اليمنيةالتجارية 

 الدراسة أبعاد عد منعمى المستوى الجزئي لكل ب  النتائج  ( ب

 :النتائج اآلتية، عمى المستوى الجزئي لكل ُبعد من أبعاد الدراسةأظهر التحميل 

حسابية تحقيق فقرات البعد عمى متوسطات  :في بيئة تكنولوجيا المعمومات تكوين مراجع النظم. 1

مختمفة احتمت مستويين من الفاعمية؛ أحدهما: فاعميته عالية جدًا، والمستوى اآلخر فاعميته عالية؛ 

نظم ال الثقة فيكيد و تفي  تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتما يدل عمى فاعمية ُبعد 

  .اليمنية التجارية في البنوك اآللية المحاسبية
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مستويين من  بينتوزع فقرات هذا البعد  :بيئة تكنولوجيا المعمومات. ضوابط رقابة النظم في 2

؛ بينما المستوى واحتمت هذا المستوى أربع فقرات الفاعمية؛ المستوى األول: فاعميته عالية جدًا،

ضوابط رقابة ؛ ما يدل عمى فاعمية ُبعد فاعميه عاليةفقرة  14: فاعميته عالية، حيث احتمت ثانيال

 التجارية في البنوك اآللية نظم المحاسبيةال في ةالثقكيد تو في  تكنولوجيا المعموماتالنظم في بيئة 

  .اليمنية

درجة فقرة واحدة فقط عمى  حصمت: إجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات. 3

بينما حصمت ستة عشرة فقرة عمى مستوى فاعمية عالية؛ ما يدل عمى فاعمية ُبعد فاعمية عالية جدًا؛ 

في  اآللية نظم المحاسبيةال الثقة فيكيد و تفي  إجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات

  .اليمنية التجارية البنوك

جميع فقرات البعد عمى درجة  تقحق: المحاسبية تقرير مراجعة تأكيد موثوقية نظم المعمومات. 4

تقرير مراجعة تأكيد موثوقية ؛ ما يدل عمى فاعمية ُبعد عالية وبمتوسطات حسابية متفاوتة فعالية

  .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةال الثقة فيكيد و تفي  نظم المعمومات

حصمت عمى  بعدجميع فقرات النتائج أن الأوضحت ية نظم المعمومات المحاسبية: . موثوق5

موثوقية نظم المعمومات  ُبعد؛ ما يدل عمى فاعمية عالية وبمتوسطات حسابية متفاوتة درجة فعالية

 . المحاسبية في البنوك التجارية اليمنية

 :اآلليةالمحاسبية  جعة اإللكترونية وتوكيد الثقة في النظم: العالقة بين أبعاد فاعمية المراثانياً 

أبعححاد فاعميحححة بححين عحححن وجححود ارتبححاط دال إحصحححائيًا  (بيرسححون)معامحححل ارتبححاط نتححائج أوضحححت 

بحين  إيجابيحة محا يحدل عمحى أنحه توجحد ع قحة؛ اآلليحة نظم المحاسحبيةالح الثقة فيالمراجعة اإللكترونية و 

  .اآللية نظم المحاسبيةال أبعاد فاعمية المراجعة اإللكترونية والثقة في
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ثالثًا: تحميل آراء المراجعين الخارجيين والداخميين حول فاعمية المراجعة اإللكترونية في توكيد 

 :اآلليةموثوقية األنظمة المحاسبية 

تحميل توافق آراء المراجعين الخارجيين والداخميين حول فاعمية المراجعة اإللكترونية في تم 

عمى مستوى كل ُبعد عمى حدة  اليمنية التجارية البنوكفي  اآلليةتوكيد موثوقية األنظمة المحاسبية 

تم استخدام اختبار ت لعينتين مستقمتين ؛ إذ (0,0,عند مستوى داللة )ولجميع أبعاد الدراسة، 

حول فاعمية مراجعة النظم اإللكترونية في تأكيد لممقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة 

في البنوك التجارية اليمنية تعزى لمتغير الوظيفة الحالية )مراجع  موثوقية نظم المعمومات المحاسبية

 وتبين اآلتي: ، داخمي، مراجع خارجي(

 :( بين متوسط 0,0,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عمى المستوى الكمي

؛ ما يدل عمى توافق راجعين الداخمييناستجابات المراجعين الخارجيين وبين متوسط استجابات الم

مراجعة النظم اإللكترونية في آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين حول فاعمية 

 .اليمنيةالتجارية في البنوك  تأكيد موثوقية نظم المعمومات المحاسبية

 داللة : ال توجد فروق ذات المعموماتتكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا : البعد األول

وبين  سط استجابات المراجعين الخارجيين( بين متو 0,0,إحصائية عند مستوى داللة )

متوسط استجابات المراجعين الداخميين ؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء 

كيد و تفي  تكوين مراجع النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتفاعمية  بشأنالمراجعين الداخميين 

 .اليمنية التجارية في البنوك اآللية المحاسبيةنظم قة في الالث

  :ال توجد فروق ذات داللة ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعموماتالبعد الثاني :

( بين متوسط استجابات المراجعين الخارجيين وبين 0,0,إحصائية عند مستوى داللة )

؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء ط استجابات المراجعين الداخميينمتوس
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كيد و تالمراجعين الداخميين حول فاعمية ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعمومات في 

 .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةالثقة في ال

  :ال توجد فروق ذات المعموماتاجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنولوجيا البعد الثالث :

( بين متوسط استجابات المراجعين الخارجيين وبين 0,0,داللة إحصائية عند مستوى داللة )

؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء سط استجابات المراجعين الداخميينمتو 

في  ولوجيا المعموماتإجراءات مراجعة النظم في بيئة تكنالمراجعين الداخميين حول فاعمية 

 .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةالثقة في الكيد و ت

  :ال توجد فروق ذات داللة تقرير مراجعة تأكيد موثوقية نظم المعموماتالبعد الرابع :

وبين  ت المراجعين الخارجيين( بين متوسط استجابا0,0,إحصائية عند مستوى داللة )

متوسط استجابات المراجعين الداخميين؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء 

في اآللية  نظم المحاسبيةالثقة في الكيد و تتقرير مراجعة المراجعين الداخميين حول فاعمية 

 .اليمنية التجارية البنوك

  :روق ذات داللة إحصائية عند : ال توجد فموثوقية نظم المعمومات المحاسبيةالبعد الخامس

( بين متوسط استجابات المراجعين الخارجيين وبين متوسط استجابات 0,0,مستوى داللة )

المراجعين الداخميين؛ ما يدل عمى توافق آراء المراجعين الخارجيين وآراء المراجعين الداخميين 

 .اليمنية التجارية في البنوكاآللية  نظم المحاسبيةالثقة في الكيد و ت بشأن
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 يوصى باآلتي: عمى ضوء النتائج السابقة؛ فأن الباحث

مع البنك جنبًا إلى جنب تعمل مؤسسات التعميم المحاسبي، وجمعية المحاسبين القانونين ن أ -

المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي ومنظمات قطاعات األعمال وفق خطة استراتيجية 

 يحقق التوازنبيئة تكنولوجيا المعمومات و مع متطمبات بما يتواكب  ؛مشتركة لمتطوير المحاسبي

 مع متطمبات بيئة االعمال الحديثة.

برامج التعميم المحاسبي الحالي، وتطوير نظام التعميم المحاسبي بما إعادة النظر في  -

 بات بيئة االعمال الحديثة. ل االلكترونية، وبما يحقق متطمييتواكب مع متطمبات بيئة التشغ

 المهنة. في لمتطورات مواكبتهم يضمن بما مدققي النظم اإللكترونية؛ وتدريب تأهيل -

 بصورة المعمومات تكنولوجيا في المتخصصة التدريبية والدورات  البرامج تفعيل ضرورة -

 األنظمة في التطورات مع يت ءم قدرات مراجعي النظم المحاسبية بما لتحسين مستمرة،

 لكترونية.اإل

 تفعيمها خ ل من وذلك الحسابات، مراجعة في المعمومات تكنولوجيا أهمية إبراز ضرورة -

 التدريبية والدورات والندوات والمحاضرات بالمؤتمرات

أمن  المعمومات تكنولوجيا انظمة لممحاسبي مدققي المستمرة والندوات المقاءات عقد -

 لكترونية.وموثوقية األنظمة اإل

 النظم مجال في السريع التطور لمواكبة لممحوظفين التدريبيحة الحدورات اقامة العديد من -

 .العالية والمهارات الخبرات واستقطاب االلكترونيحة المحصرفية والخحدمات االلكترونية
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مع مؤسسات القطاع المصرفي تبني واعتماد االساليب جنبًا إلى جنب يعمل البنك المركزي ن أ -

واالجراءات التطويرية ال زمة ل رتقاء وتحقيق الثقة في االنظمة االلكترونية في العمل 

 المصرفي من خ ل االتي: 

 ال زمة باحتفاظ والتعميمات التشريعات -المركزي اليمني البنك- الجهة الرقابية أن تصدر -

 .بضوابط رقابية مواكبة لمتطورات في تكنولوجيا العمل المصرفي اليمنية التجارية البنوك

 لكتروني،اإل النظام في الثقة توكيد خدمات البنك المركزي اليمني واعتماد تبني ضرورة -

 .النشاط المصرفي مزاولة شروط كأحد

معموماتها نظم  ة لحمايةيعامة وتطبيق رقابية ضرورة تبني البنوك التجارية اليمنية ضوابط -

 المعمومات. تكنولوجيا استخدام مخاطر اإللكترونية من

ساليب واجراءات وضوابط رقابة النظم أ عمى إعادة النظر فيالبنوك اليمنية عمل تن أ -

 .اآلليةالمحاسبية 

 التشغيل الرقابية لنظم المعمومات، بما يتواكب مع  التطورات في بيئة الضوابط التطوير -

نظمة ألالمعمومات في ضوابط رقابة ا تكنولوجيا مزايا من دةاإللكتروني، واالستفا

 لكترونية.اإل

مكانات والكوادر باإل المعمومات ادارة البنوك اليمنية أمن تدعم إن الضروري من -

  المعمومات تكنولوجيا فحي المتخصحصة

 مجال في اليمنيين عمى التنظيم والتطوير المهنيالقانونيين ن تعمل جمعية المحاسبين إ -

 مهنة في التطورات مسايرة نهأبما من ش ؛لكترونيةنظمة والمواقع اإلخدمات الثقة عمى األ

 من خ ل: ،التدقيق
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ب التدقيق المصنفة لتقديم قسام متخصصة في شركات ومكاتأداث اإللزام باستح -

 لكترونية. خدمات توكيد الثقة في النظم اإل

 طار الثقة.اإللكترونية وفقًا لإل والمواقع النظام في الثقة توكيد خدمات أداء ضرورة -

عداد اإللكتروني التدقيق ووسائل آليات تطوير ضرورة -  اإللكتروني. التقرير وا 

مية يوالقدرات التأه الفنية اإلمكانات عمى بناء التدقيق ومكاتب شركات تصنيف -

  وتقديم خدمات توكيد الثقة في األنظمة االلكترونية. بفحص لممراجع لمقيام

خدمات توكيد الثقة في األنظمة  وتبني تطوير تضمن التي تبني التشريعات -

 .لكترونيةاإل

 .في البنوك التجارية اليمنية اآللية األنظمة لتدقيق عممية لضبط قواعد وضع -
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 المراجع العربية

أثر مخاطر استخدام تكنولوجيا المعمومات في المنشآت الخاضعة لمتدقيق عمى جودة ، 2102 ،أبو عطيوي، رائدة

ماجستير، الجامعة عمل المدقق الخارجي دراسة تطبيقية لمكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة"، رسالة 

 اإلسالمية، غزة.

جراءات المراجعة في ظل نظم المعمومات المحاسبية المؤتمتة في سوريا، رسالة إ، 2114أبو عويضة، ىاني، 

 ماجستير،  كمية االقتصاد، جامعة دمشق. 

دراسة  –ًا ، تطوير أدوات الرقابة الداخمية بيدف حماية البيانات المعدة إلكتروني2100أبو كميل، سعد محمد، 

 قسم المحاسبة. –كمية التجارة  –تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة 

 بيئة ظل في اإلثبات أدلة تقييم جمع و في الخارجي الحسابات مدقق ميارات كفاءة ، مدى2102 لحية، أحمد أبو

 ، رسالة)غزة قطاع في لممينة الممارسين المدققين عمى دراسة تطبيقية (المحوسبة المعمومات المحاسبية أنظمة

 .بغزة اإلسالمية بالجامعة التجارة كمية ،والتمويل في المحاسبة ماجستير

دراسة تطبيقية،  –، مدى التزام شركات المساىمة العامة بتطبيق برامج الحماية من الغش 2102أبو ميالة، سييل، 

 .الثالثونمجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد الثاني و 

، أثر المعالجة اآللية لمبيانات عمى فعالية التدقيق الخارجي من وجية نظر حافظي الحسابات 2102اغمين، يعقوب، 

 رسالة ماجستير، كمية عموم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر. والخبراء المينيين،

 لمعموم كركوك جامعة لكترونية، مجمةاإل التجارة بيئة ظل في الداخمية الرقابة نظام دور ، تفعيل2102أمين، ساكار، 

 .2، العدد 2 واالقتصادية، المجمد داريةاإل

مدى فاعمية النظم المحاسبية في البنوك التجارية اليمنية وأثرىا عمى موثوقية البيانات المالية  ،2100 ،باذيب، خالد

جامعة  ،كمية األعمال، قسم المحاسبة ،رسالة الماجستير في المحاسبة ،المنشورة الصادرة عن تمك البنوك

 الشرق األوسط.

جراءات الرقابة العامة في الحد من مخاطر البيئة الداخمية لنظام إر أث، 2104شادي؛ عداس، ضحى،  الباي،

، 2دارية واالقتصادية، المجمد لكتروني، مجمة جامعة القدس المفتوحة لمبحوث اإلالمعمومات المحاسبي اإل

 .5 العدد
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، تطوير أداء مراجع الحسابات الخارجي في ظل بيئة تكنولوجيا المعمومات، المجمة المصرية 2102، بشير، البناء

 .6، العدد 63لمدراسات التجارية، المجمد 

 الدين سعيد، كمال ؛ حجاج ،أحمد تعريب7 والتطبيق، النظرية بين ، المراجعة 1989وليم؛ ىنكي، أمرسون، ، توماس

 .المممكة العربية السعودية، الرياض ، دار المريخ لمنشر،

، التحديات التي تواجو مينة المحاسبة والتدقيق في إطار عناصر البيئة التقنية الحديثة وأثرىا 2102جبار، ناظم، 

 .6 ، العدد2دارية واالقتصادية، المجمد عمى جودة وموثوقية المعمومات المحاسبية، مجمة المثنى لمعموم اإل

، حماية أمن أنظمة المعمومات، دراسة حالة في مصرف الرافدين، مجمة تكريت لمعموم 2100إسماعيل، جبوري، ندى 

 .20، العدد 4اإلدارية واالقتصادية، المجمد 

 .ولى، عمانالمدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار صفا لمنشر والتوزيع، الطبعة األ ،2111حمد حممي، أجمعة، 

، نظم المعمومات المحاسبية، ، الطبعة الرابعة، األمين لمنشر والتوزيع، اليمن، 2102حجر، عبد الممك إسماعيل، 

 صنعاء.

النظام اإللكتروني وانعكاساتو عمى جودة المعمومات المحاسبية " دراسة تطبيقية"، مجمة  ،2102حسب اهلل، أحمد، 

 .02العدد  ،4جامعة األنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية، المجمد 

نظمة تكنولوجيا المعمومات بمعايير التدقيق الدولية الخاصة ببيئة أ، مدى تعامل مدققي 2009 ،ن، عطااهللالحسبا

 لمعموم بغداد كمية ردنية، مجمةمن وسرية المعمومات في البنوك التجارية األأنظمة المعمومات لممحافظة عمى أ

  .21 االقتصادية، العدد

المدققين الداخميين لمتطمبات تكنولوجيا معمومات الرقابة الداخمية في  ، مدى مواكبة2115الحسبان، عطا اهلل، 

 .األردن –الشركات المساىمة العامة، مجمة المنار، جامعة آل البيت 

، دور معايير التدقيق الدولية في تعزيز خدمات التأكيد، مجمة دراسات محاسبية ومالية، المجمد 2106حسين، عمي، 

 .، بغداد26الثامن، العدد 

، أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية في زيادة موثوقية 2010 ،حمادة، رشا

 .23مجمد  ،0مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، العدد  ،المعمومات المحاسبية )دراسة ميدانية(

والفمسطينية،  األردنية لمبنوك حالة دراسة :المحاسبية المعمومات بنظم الثقة توكيد ، خدمات2102 حمدان، عالم،

 .الرابع العدد ،والمصرفية المالية الدراسات مجمة
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دراسة حالة شركة التمور  –أثر تكنولوجيا المعمومات عمى عممية المراجعة الخارجية  ،2103 ،حيشي، أسماء

 بسكرة. -رسالة ماجستير ، كمية عموم التسيير، جامعة محمد خيضر  بالجنوب،

(، دور أساليب الرقابة العامة لنظم المعمومات المحاسبية المحوسبة في زيادة موثوقية 2102الدالىمية، سميمان، )

7  620، ص 62، العدد 0المعمومات المحاسبية، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، المجمد 

622. 

المعمومات عمى أداء نظم المعمومات المحاسبية من وجية نظر  ، أثر استخدام تكنولوجيا2106الدالىمية، سميمان، 

مراجعي الحسابات في المممكة العربية السعودية، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد 

 الثالثون.

لة ماجستير ، واقع إدارة أمن نظم المعمومات في الكميات التقنية بقطاع غزة وسبل تطويرىا، رسا2106الدنف، أيمن، 

 كمية التجارة. –في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية بغزة 

مجمة االقتصاد اإلسالمي العالمية،  ،منظور اقتصادي سياسي -، التطور التاريخي لمتدقيق2102الدوري، عمر، 

 جامعة النيرين، بغداد، العراق.

 دراسات مجمة" ،األردن في التدقيق عممية في المعمومات تكنولوجيا استخدام وفاعمية مدى ،2116 عمي، ذنيبات،

 .2 العدد ، 30المجمد ،"اإلدارية العموم

، عمم تدقيق الحسابات، دار الفكر ودار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، 0660، وىبي ،عمرو؛ مييب ،الساعى

 .األردن

دار  الرياض7 إبراىيم الحسيني،تعريب7 قاسم  نظم المعمومات المحاسبية، ،2116رومني، مارشال، ؛ بول ،ستيبارت

  .المريخ

 أداء مجمة ،المحاسبي التعميم وفاعمية كفاءة زيادة اإللكتروني في التعميم دور ،2012، الحمداني، خميل ؛السقا، زياد

 .2 الجزائرية، العدد المؤسسات

المعموماتي في بيئة األعمال اليمنية، ، التكوين المعرفي المحاسبي المالئم لديناميكية التشغيل 2015، محمد، السمحي

 (.2مجمة القمم، العدد)

، دور التدقيق اإللكتروني في تحسين جودة خدمة التدقيق "دراسة ميدانية عمى مكاتب تدقيق 2102سمور، نبيل، 

 غزة. -رسالة ماجستير، قسم المحاسبة والتمويل، كمية التجارة، الجامعة االسالمية  الحسابات في قطاع غزة"،
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الدار  7، مراجعة أنظمة المحاسبة اإللكترونية في بيئة األعمال المعاصرة، اإلسكندرية2102شحاتة، السيد شحاتة، 

 الجامعية.

، دور تكنولوجيا المعمومات في تطوير مينة تدقيق الحسابات، مجمة كمية بغداد لمعموم 2101الشنطي، أيمن، 

 االقتصادية الجامعة، العدد السابع والعشرون.

بحث قدم إلى المؤتمر الدولي  -المعرفة  عصر في الدراسية المناىج ،2013لصارمية، بدرية؛ المسممي، موسى، ا

 –األردن  ،جامعة البمقاء التطبيقية ،تكامل مخرجات التعميم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص الثاني

 .عمان

الدار  7صول المراجعة، االسكندريةأ، 2111ناجى،  محمود ،درويش ؛راشد، رجب السيد ؛عبد الفتاح محمد الصحن،

 الجامعية.

دراسة  -من المعمومات أخالقيات العمل في تعزيز فاعمية أ، دور 2103الصفو، رياض ؛ العباسي، عالء، 

دارية، كمية اإلدارة ميسان، مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإل -حمر العراقياستطالعية في جمعية اليالل األ

 .20صاد، جامعة واسط، العدد واالقت

 المعمومات نظم تطوير في ثرىاأو  الداخمية المصرفية الرقابة ، متطمبات2104 يمان،إالطائي،  بشرى؛ محمد، 

 محاسبية دراسات الخاصة، مجمة العراقية المصارف من عينة في تطبيقي بحث - لكترونيةاإل المحاسبية

 40.العدد  ، 02 المجمد ،ومالية

لكتروني لمبيانات المالية، مجمة العموم ، جودة المراجعة الخارجية في ظل بيئة التشغيل اإل2102الصادق، الطيب، 

 .0، العدد 06المجمد  جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، –االقتصادية 

 منية بيانات قواعد المعمومات، مجمة جامعةأتوفير حماية رصينة لخصوصية و  ،2102، عبد الصاحب، عماد

 . 2 العدد ،02 النيرين، المجمد

دارة لكترونية، مجمة اإل، موقف المدقق الخارجي من تدقيق نظم المعمومات المحاسبية اإل2102عبد العزيز، محمد، 

 .012واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، السنة الثامنة والثالثون، العدد 

دراسة تطبيقية في  -المعمومات وأثرىا عمى األداء التنافسي، أمن وسرية 2106 عبد الكريم، نياد؛ الربيعي، خمود،

شركتي التأمين العراقية العامة والحمراء لمتأمين األىمية، مجمة دراسات محاسبية ومالية، المجمد الثامن، العدد 

26. 
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 مانالثقة واأل تحقيق في ودوره المحاسبي المعمومات نظام ، تحديث2106ىالل،  الصالح، الدين؛ عثمان، محي

االقتصادية،  العموم السوداني، مجمة المصرفي القطاع من عينة عمى ميدانية دراسة -اإللكترونية لمتجارة

 .2 ، العدد02المجمد 

، تأثير تطبيق مدققي الحسابات ألساليب تكنولوجيا المعمومات 2100 ،العرود، شاىر؛ الختاتنة، وحيد؛ الشرفاء، أمجد

 .45 جامعة القاىرة، العدد ،تروني في األردن، مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمينعمى إتمام عممية التدقيق اإللك

المممكة العربية السعودية،  ، دار المريخ لمنشر،، نظم المعمومات المحاسبية )مدخل معاصر(، 2102عصيمي، أحمد،

  .الرياض

كمية عموم  ،باستخدام قاعدة البياناتتطبيق الشبكة العصبية الفوضوية لمموثوقية  ،2013، ظاىر ياسين ،عمار

 جامعة الموصل. ،الحاسوب

مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية والموثوقية في ظل  ،2116القشي، ظاىر، 

 التجارة اإللكترونية، رسالة دكتوراه في المحاسبة ، قسم المحاسبة، جامعة عمان العربية 7 عمان.

الضوابط الرقابية في نظم المعمومات المحاسبية المصرفية المحوسبة )دراسة تحميمية  ،2005 ،خالدالقطناني، 

 جامعة دمشق. ،لممصارف التجارية في األردن(، رسالة دكتوراه في المحاسبة

الخامسة حصائية في الرقابة"، ورقة مقدمة إلى الدورة العادية سموب العينات اإلأ، استخدام 0662، خالد، يالقيس

 لمجمعية العامة لممجموعة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة، تونس.

مجمة  ،دوافع التغيير في المحاسبة اإلدارية واتجاىات االستجابة في الفكر والتطبيق العممي ،2010 ،الكاشف، محمود

 .1 ، العدد51اإلدارة العامة، المجمد 

لكترونية لمبيانات المحاسبية في تفعيل الرقابة الداخمية، لتدقيق في ظل المعالجة اإل، دور ا2104 ،لعماري، إيمان

جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، قسم  رسالة ماجستير،

 .العموم االقتصادية

ى مكاتب وشركات التدقيق العاممة في األردن، ، التدقيق اإللكتروني وأثره عمى جودة التدقيق لد2102 ،مرعي، أحمد

 كمية الدارسات العميا، جامعة الزرقاء، األردن. ،رسالة ماجستير
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مدى موثوقية نظم المعمومات المحاسبية وأثرىا في تحسين  ،2100 ،طالل مشتيى، صبري؛ حمدان، عالم؛ شكر،

الفمسطينية المدرجة ببورصتي عمان دراسة مقارنة عمى المصارف األردنية و  -مؤشرات األداء المصرفي 

 .0العدد  ،65مجمد ال ،ونابمس، دراسات العموم اإلدارية

 الداخمية، مجمة الرقابة أداء كفاءة تحسين ثره فيأو  المحاسبية لمبيانات اإللكتروني التشغيل ،2016مشكور، سعود، 

  45. العدد ،26 المجمد ،المحاسب

دراسة  –، أثر موثوقية نظام المعمومات المحاسبي في تحسين موصوفة األداء المصرفي 2100 ،منصور، إبراىيم

 .2، العدد 60ميدانية في المصارف التجارية األردنية، المجمة العربية لإلدارة، المجمد 

دين نظم المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات، ترجمة سعد، كمال ال، 2112سيكن، مارك، ؛ موسكوف، ستيفن

 .المممكة العربية السعودية، الرياض وحجاج، احمد، دار المريخ لمنشر،

ىميتيا ومخاطر التقنيات الحديثة عمييا، مجمة أ، الخصوصية المعموماتية و 2106الموسوي، مني؛ فضل اهلل، جان، 

 كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة العدد الخاص بمؤتمر الكمية، جامعة بغداد.

لكتروني لنظم المعمومات ، مدى كفاءة وفعالية أساليب التدقيق الخارجي في ظل التشغيل اإل2116عباس، الموسوي، 

 .دارية، العدد األولالمحاسبية، مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإل

راسة د –، دور الرقابة الداخمية في ظل نظام المعموماتي المحاسبي اإللكتروني 2101ىمدني، كالن؛ الغبان، ثائر، 

 .22نسانية، السنة السابعة، العدد إقميم كردستان العراق، مجمة عموم إتطبيقية عمى عينة من المصارف في 

لكترونية، رسالة ماجستير، جامعة السودان إل، المراجعة في ظل نظم المعمومات المحاسبية ا2106الياس، عبد اهلل، 

 لمعموم والتكنولوجيا.

 ،كمية عموم الحاسوب ،كة العصبية الفوضوية لمموثوقية باستخدام قاعدة البياناتتطبيق الشب ،2013ياسين، عمار، 

 جامعة الموصل.
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 ملحق: استبانة الدراسة.

 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 ندلس للعلوم والتقنٌةجامعة األ

  عمادة الدراسات العلٌا

 

 دارٌة كلٌة العلوم اإل

 قسم المحاسبة

 برنامج الماجستٌر              

 
 األخ / ............................................................. األكــــرم

 السالم عليكن ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ،،، وبعد:

بـ  ةادلوسوم متمنيًا لكم موفور الصحة والعافية, وحييطكم علمًا بأنو يقوم بإجراء الدراسة يهديكم الباحث أطيب التحايا 

في توكيد موثوقية نظم المعلومات المحاسبية" )دراسة ميدانية في البنوك  اإللكترونيةمدى فاعلية المراجعة "

ة. ونظراً دلا تقضيو طبيعة موضوع الدراسة من احملاسبعلى درجة ادلاجستري يف  احلصول استكمااًل دلتطلبات؛ وذلك اليمنية(

اعتمادًا على اطالعو على األدبيات والدراسات  –آلية جلمع ادلعلومات, فقد قام الباحث بتصميم استمارة االستبانة 

لغرض مجع البيانات وادلعلومات  –واألحباث العلمية ذات العالقة مبوضوع دراستو, ووفقاً للخطوات العلمية ادلتعارف عليها 

 .اخلاصة مبوضوع دراستو احلالية من عينة الدراسة

وإمياناً من الباحث مبدى ما تتمتعون بو من معرفة وخربة يف ىذا الصدد فإنو يتشرف بوضع ىذه االستبانة بني أيديكم      

 -موافقتكم  درجة ميثل الذي اخليار ( على√بوضع إشارة ) إلبداء آراءكم فيما تضمنتو فقرات استمارة االستبانة؛ وذلك

موثوقية نظم  توكيدفي  اإللكترونيةمدى فاعلية مراجعة النظم يف سياق حتديد   - الشخصية قناعتكم حبسب

الدراسة, مع العلم  من الرئيس اذلدف حيقق ومبا, ادلستخدم للمقياس ووفقاً , المعلومات المحاسبية في البنوك اليمنية

هبذه االستبانة والبيانات اليت تزودنا هبا ستكون حمل اىتمامنا. ونؤكد لكم أن ىذه البيانات ستعامل بسرية بأن مشاركتكم 

, ادلعهود اىتمامكم ادلوضوع ىذا ستولون بأنكم تامة ثقة على تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي, والباحث

  دراستو. أىداف لتحقيق العلمية ادلساعدة وتقدمي

 .تجاه خدمة البحث العلمي واهتمامكم اً تعاونكمومقدر اً شاكر 

 الباحث:  
 عصام عبده حمود الصالحي

777679225 
 

 إشراف
 الدكتور: محمد حمود السمحي

773646378 
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 أوًًل: المعلومات العامة
 ( مقابل اًلجابة التي تراها مناسبة√يرجى التكرم بوضع اشارة ) 

   سنة 63أقل من  ربكفأ 36  

 1 العمر )     ( (  )   

   بكالوريوس ماجستير أخرى )تذكر (

 2 المؤهل العلمي )     ( )     ( )  ......  (

   محاسبة تقنية معلومات حاسوب /  أخرى )تذكر (

 3 التخصص العلمي )     ( )     ( )  ......  (

   مراجع خارجي مراجع داخلي

 4 الوظيفة الحالية )     ( )     (

   سنوات 5اقل من  واكثر  6

 5 سنوات الخبرة )    ( )      (

 

 في البنوك اليمنية  موثوقية نظم المعلومات المحاسبية توكيدفي  اإللكترونيةثانياً: مدى فاعلية مراجعة النظم 
 ( مقابل الخيار الذي يمثل درجة موافقتكم.√يرجي التكرم بوضع إشارة )

موافق  SAC  تكنولوجيا المعلومات تكوين مراجع النظم في بيئة م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      .اإللكترونٌةالنظم   لتقنٌات مراجعة الفعال ٌمتلك القدرة على التطبٌق  .1

      فً بٌئة تكنولوجٌا المعلومات وضوابط الرقابة القوانٌنٌلتزم بمنظومة   .2

 السلوك والتعاملاالخالقٌة فً  قٌمالنظومة ٌتحلى مراجع نظم المعلومات بم  .3
 المهنً.

     

      اإللكترونٌةٌستوعب اسس التعامل والتطوٌر لتقنٌات مراجعة النظم   .4

      ٌجٌد تطبٌق اجراءات مراجعة النظم فً بٌئة تكنولوجٌا المعلومات.  .5

      مراجعة النظم فً بٌئة تكنولوجٌا المعلومات. عملٌة طٌطتخ  .6

      .اإللكترونٌةتصمٌم برنامج مراجعة نظم المعلومات المحاسبٌة   .7

      ٌمتلك القدرة على تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة فً بٌئة تكنولوجٌا المعلومات  .8

      المحاسبٌة فً بٌئة تكنولوجٌا المعلومات النظمٌستوعب تقنٌات تطوٌر   .9

      بالسلوك المعلوماتً المجسد للموقف.تحلٌل مالمح البٌئة التكنولوجٌة والتنبؤ   .13

      حدٌثة. تقنٌة وطرق بوسائل للمشكالت والعرض ٌمتلك القدرة على التحلٌل  .11

موثوقٌة  توكٌدٌستعٌن الى الخبرات المتخصصة فً تكنولوجٌا المعلومات فً   .12
 النظم .

     

      . اإللكترونٌةتمثل نقاط التدرٌب أساساً فً توزٌع مهام  فرٌق مراجعة النظم   .13

      موثوقٌة النظم. توكٌدٌمتلك القدرة على التفكٌر الناقد المصحوب بتحلٌل ذهنً فً   .14

      تطوٌر قدرات ومهارات مراجعً  النظم  من خالل التدرٌب و التعلٌم المستمر.  .15

 

 SAS  ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعلومات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      قٌود الوصول المادي لألجهزةمحددة بوضوح خطة حماٌة أمن المعلومات توفر   .1

      .الوصول المنطقًتستخدم ضوابط وسٌاسات تأمٌن كلمة المرور فً ادارة   .2

      والفٌروسات غٌر المرخصالمنطقً لتعامل مع الوصول لتدابٌر الحماٌة تتخذ   .3

     تتبع ضوابط لحماٌة المعلومات وفق سٌاسات التعامل مع البٌانات كالتشفٌر   .4
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 SAS  ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعلومات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 اإللكترونًوالتوقٌع 

 االحتٌاطًالنسخ باستخدام  البٌانات إعداد وتخزٌنإلدارة  توفر اجراءات رقابٌة  .5
 واالستعادة

     

      لضمان استدامة وانتظام االتاحة المعلوماتٌة وقائٌةالصٌانة ٌستخدم نظام ال  .6

      ط إلدارة الظروف الطارئة بما ٌحقق استمرارٌة انتظام اداء النظامخطتوجد   .7

ٌوجد نظام توثٌقً مصنف للبٌانات والمعلومات ٌضمن حماٌة ادارة حسابات   .8
 االستخدام

     

      المعلوماتً فً النظامتوفٌر بٌئة مناسبة لخصوصٌات مكونات الوحدات   .9

      توفر ضوابط التأكد من هوٌة االستخدام والتراسل فً تصمٌم النظام المعلوماتً  .13

      تراعً ضوابط الوصول المعلوماتٌة السٌاسات الخاصة بنشر المعلومات  .11

      ٌخضع التعامل المعلوماتً لمتطلبات ضوابط حماٌة الخصوصٌة .  .12

والكشف لمحاوالت االختراق والوصول الغٌر  بتقنٌات الحماٌةتعزٌز النظام   .13
 مصرح.

     

      آمنة. بٌئة مكانٌة مالئمة و فً البٌانات البرامج و  توجد اجراءات رقابٌة لحفظ  .14

      . بها التطبٌقات نظام تغذٌة ٌتم البٌانات التً تكامل تضمن رقابٌة توجد ضوابط  .15

االدخال لبٌانات صحٌحة مكتملة إلجراءات  آلٌةتوفر اجراءات رقابٌة تضمن   .16
 .االدخال

     

وتناقلها بٌن  اإللكترونًتتوفر اجراءات رقابٌة لضمان سالمة مخرجات النظام   .17
 المصرح لهم

     

      استخدام ضوابط رقابة المعالجة للبٌانات الكفٌلة بتحقٌق السالمة المعلوماتٌة  .18

موافق  SAP بيئة تكنولوجيا المعلوماتاجراءات مراجعة النظم في  م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

التحقق من االمتثال التنظٌمً لإلجراءات المطلوبة فً عملٌات التشغٌل ومراحل   .1
 التطوٌر للنظم

     

اآلمنة لحفظ البرامج وبٌانات النظام  التأكد من االلتزام بمتطلبات البٌئة المالئمة و  .2
 اإللكترونً

     

      التحقق من تنفٌذ اجراءات االقتناء والتطوٌر وفقا لخطط والضوابط المعٌارٌة  .3

  التأكد من الضوابط الرقابٌة الضامنة لسالمة المعالجة المعلوماتٌة فً النظم  .4
 اإللكترونٌة

     

      .اإللكترونًالنظام معلومات تقٌٌم مدى االلتزام بسٌاسة ضوابط رقابة حماٌة   .5

      للبٌانات اإللكترونٌةالتحقق من ضوابط الرقابة التطبٌقٌة على التجهٌزات   .6

      . اإللكترونٌةالقٌام باختبارات الرقابة الالزمة على ملفات وقواعد البٌانات   .7

التحقق من االجراءات الرقابٌة الالزمة الختبار تعدٌل وتوثٌق البرامج وفقاً   .8
 المتبعةللمعاٌٌر 

     

اجراء االختبارات الالزمة للتأكد من السالمة فً اطار التكامل المعلوماتً للنظم   .9
 .اإللكترونٌة

     

      .اإللكترونًاختبار اجراءات حماٌة الوصول المادي والمنطقً لمكونات النظام   .13

فً التشغٌل المعلوماتً وتطوٌر النظام  اإللكترونًتقٌٌم تقنٌات التوثٌق   .11
 .اإللكترونً

     

التأكد من العمل بخطط الصٌانة لضمان استمرارٌة االداء المعلوماتً للنظام   .12
 .اإللكترونً

     

التحقق من ان عملٌات تطوٌر وصٌانة دٌمومة النظام تتم وفقاً للخطط وضوابط   .13
 الرقابة.

     

      االمن المادي لمنع الوصول الغٌر مصرح. التحقق من استخدام تجهٌزات  .14

      التأكد من توافق ضوابط الرقابة فً تصمٌم النظم مع موصفات التشغٌل المعٌارٌة  .15

      اإللكترونٌة  فً النظم وحماٌتها البٌانات ملفات أمن على الرقابة اختبار ضوابط  .16
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 SAS  ضوابط رقابة النظم في بيئة تكنولوجيا المعلومات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 المكتملة إلجراءات آلٌةالتحقق من الضوابط الرقابٌة الضامنة لصحة البٌانات   .17
 االدخال.

     

 

موافق  SRTموثوقية نظم المعلومات  توكيدتقرير مراجعة  م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

  اإللكترونًفً االحتفاظ برقابة فعالة على الثقة فً النظام  اإلدارةتتمثل مسئولٌة   .1
. 

     

      وفقاً للمعاٌٌر المهنٌة للتصدٌق. اإللكترونٌةتحدد اعمال اختبارات الثقة فً النظم   .2

على الثقة فً  اإلدارة توكٌدتنحصر مسئولٌة المراجع  فً الراي الفنً حول   .3
 اإللكترونًالنظام 

     

      اإللكترونًلدٌها رقابة فعالة على النظام  اإلدارةٌؤكد تقرٌر المراجع  ان   .4

 اإللكترونٌةتقرٌر توكٌد استٌفاء النظم فً تمثل المعاٌٌر المهنٌة للتصدٌق اساساً   .5
 للموثوقٌة

     

 

موافق  AISRموثوقية نظم المعلومات المحاسبية       م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      العملٌات المناطة بشكل مستمر فً مختلف الظروف اإللكترونًام النظٌؤدي   .1

      حماٌة امنٌة من الوصول الغٌر مصرح المنطقً والمادي. اإللكترونًٌمتلك النظام   .2

على سالمة تكامل التشغٌل المعلوماتً فً اطار ما هو  اإللكترونًٌحافظ النظام   .3
 مصرح به.

     

بتقنٌاته المختلفة فً حماٌة المعلومات السرٌة كما هو  اإللكترونًٌعمل النظام   .4
 متفق علٌه.

     

وتحدٌثه انتظامه فً اطار سالمة تكامله  اإللكترونًتضمن صٌانة النظام   .5
 المعلوماتً اآلمن.

     

 
 في المساحة المخصص  اإللكترونيإذا كنت تود الحصول على ملخص لنتائج هذه الدراسة ارجو كتابة عنوانك أو بريدك 

 
   

   

 

 مع خالص شكري وتقديري لتعاونكم 
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THE EXTENT OF EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC AUDIT IN 

EMPHASIZING TRUST OF COMPUTERIZED ACCOUNTING SYSTEMS 

 AN EMPIRICAL STUDY ADMINISTERED AT THE YEMENI TRADE BANKS (YTB) 

 

Abstract 

This study aimed at assessing the effectiveness of electronic audit in emphasizing 

trust of computerized accounting systems at the YTB. This objective was achieved by 

auditor competence, control systematic, trust audit procedures, auditing trust reports 

in addition to the trust itself in the electronic accounting systems.   

 

Due to the empirical nature of the study, an analytical descriptive approach, based on 

the related literature review, which in turn helped in designing a questionnaire, was 

used. To validly collect the primary empirical data, the questionnaire was 

administered on a sample of (97) internal and external auditors at the YTB. 

However, the overall findings of the study revealed that the level of effectiveness of 

the electronic systems auditing in emphasizing trust of the computational accounting 

information systems  at the YTB was high. Whilst, the results of the analysis showed 

that the item of auditor competence scored the first rank order in the area followed by, 

from least to most, control systematic, audit procedures, accounting information 

systems trust, and auditing information systems trust reports. Furthermore, there was a 

positive agreement between the areas of the effectiveness of the auditing of electronic 

systems in emphasizing trust and the trust in computerized accounting systems. In 

addition, there was an agreement among both internal and external auditors' views on 

the effectiveness of the electronic systems in emphasizing the reliability of accounting 

information systems at the YTB. 

Based on the above findings, it was recommended that both accounting education and 

banking sectors institutions should work with the Central Bank and Legal Accounts 

Association in accordance with a joint accounting development strategy for adopting 

and accrediting learning programs, supervision controls, and development procedures 

for developing the electronic systems and professional development so as to 

emphasizing trust to cope with the auditing developments on the one hand and the 

information technology environment, on the other, to make balance with the 

requirements for modern business environments.    
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