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 ملخص الدراسة

 
مععت ايايععد االمتمامععات الببيععرو بالحاسععوا واألنظمععة اظلبترونيععة   ظ ععرت م ععبلة 

ي ال ركات حيث اصبح العالم يععي  عرعر المعلومعات مواكبة التطور التبنولوجي ف

 السريعة والدقيقة وأنظمت ا واقنيت ا .

ولما احتاجه مذه األنظمة اآللية إلى معرفة واسعة من قبل مستخدمي ا وذلك للتعقيعد 

الذي ابنى علية مذه األنظمة   ومعرفة جوانعب القرعور فعي معذه األنظمعة واظ عارو 

اصععبح مععن الاععروري إيجععاد وسععائل رقابععة م التالعععب  ا ومراقبت ععا لاععمان عععدإلي عع

علي ا وعلى المعلومعات التعي احتوي عا لجعل عا اتميعي بالدقعة واألمعان  لاعمان ااخعاذ 

 القرارات السليمة والمناسبة .

مععذه الدراسععة لبيععان مععدي الرقابععة علععى البيانععات المحاسععبية واألمععان الععذي  وجععا ت 

 اسبية اآللية .اترف به في ظل أنظمة المعلومات المح

وا عععدذ معععذه الدراسعععة إلعععى معرفعععة نقعععاا الاععععف فعععي األنظمعععة المحاسعععبية اآلليعععة 

ومحاولة اقديم اوصيات لمعالجت ا واختبار أنظمة الرقابة الداخلية على الك األنظمة 

لبيعان نقععاا الاعععف وعمليععات الالعع  والتالعععب واالختراقععات للبيانععات للوصععو  إلععى 

 تاز باألمان والسرية .استخراج معلومات دقيقة وام

واتبون الدراسة من الجانب النظري من خال  البحث في البتب والمراجت والمجالت 

واألبحاث ومواقت اظنترنت   أما الجانب العملي ف و يقوم على اوزيعت اسعتبانه علعى 

المرارذ التجارية والتي معي اكرعر اسعتخداما لمنظمعة  ت الدراسة المبون من مجتم

واألكرر اطبيقا للرقابة علي ا , حيث ام احليل البيانات واستخراج النتائج اظلبترونية 

 والتوصيات المقترحة . 
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Control & safety measurements to the 
accounting Data through information 

technology system 
 

 

 

Summary 
 

         With the large development & interest in computer 

technology, a problem raised in the companies how to cope 

up with this rapid technology, which made the world live in 

age of accurate rapid information and its systems & 

techniques. 

 

        Due to the wide knowledge needed by the users for this 

technology systems, and to know the shortage in the system 

proceeding and to particular it, it becomes necessary to find 

a new control method on it and on the information which 

have to make it specialized in safety and accuracy to assure 

correct and suitable decision making. 

 

       This study came to clear the control vast on the financial 

data and the safety description in information technology 

system. The study aim to point out the weak point in the 

information technology systems, and trying to give 

suggestion to fix and test the internal control systems on this 

system’s machines to point out the weak spots and the fraud 

& misacting besides hacking the data to be able to get 

accurate and safe output information . 
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 (    Introductionالمقدمة ) 
     

ايايعععدت فعععي السعععنوات األخيعععرو االمتمامعععات الببيعععرو بالحاسعععوا واألنظمعععة اظلبترونيعععة           

ن قبععل ال ععركات والمتسسععات الرععناعية والتجاريععة وهيرمععا   ال ادفععة بالدرجععة وخروصععا معع

األولى إلى احقيق اكبر عائد ممبن من األرباح . فبانت م عبلة مواكبعة التطعور التبنولعوجي فعي 

ال ركات األخرى مي من أمم الم اكل التي اواج  ا الن الععالم اصعبح يععي  عرعر المعلومعات 

 ت ا واقنياا ا .السريعة والدقيقة وأنظم

 

والنظام اآللي يعتمد ب بل أساسي علعى المنسعق اآللعي ) البمبيعوار ( ومعو العذي يقعوم بمعالجعة 

فيما بعد ظعداد التقارير التعي بموجب عا  مالبيانات واستخراج المعلومات وحفظ ا والتي ستستخد

 يتم ااخاذ القرارات الم مة والحساسة من قبل إدارو أي م روع .

 

ذه األنظمة اآلليعة إلعى معرفعة واسععة معن قبعل مسعتخدمي ا وذلعك للتعقيعد الببيعر العذي واحتاج م

ابنى عليه معذه األنظمعة ولمعرفعة جوانعب القرعور فعي معذه األنظمعة واظ عارو إلي عا ومراقبت عا 

لامان عدم التالعب في ا ألن ا قد احتوي على بيانات ومعلومات م معة وسعرية وال يسعمح ألي 

ي ا أو العبث في ا وااليير محتوياا ا إال من له الرالحية في التعامل مت مذه  خص باالاالع عل

األنظمعة . وللتعقيعد الببيعر فعي األنظمعة اآلليعة اصعبح معن الاعروري إيجعاد وسعائل رقابعة علي عا 

وعلى المعلومات التعي احتوي عا لجعل عا اتميعي بالدقعة واألمعان لاعمان ااخعاذ القعرارات السعليمة 

 والمناسبة .

 

من منا جا ت مذه الدراسة لبيان مدى الرقابة على البيانات المحاسبية واألمعان العذي اترعف و 

 به في ظل أنظمة المعلومات المحاسبية اآللية .

 
 

 (   Research Importanceأممية البحث ) 
    

ابمععن أمميععة البحععث فععي أن معظععم ال ععركات والمتسسععات التجاريععة والرععناعية وهيرمععا        

على األنظمة اآللية سوا  كليا أو جيئيا للحرو  علعى المعلومعات والبيانعات المحاسعبية   اعتمد 

والبععد أن اتميععي مععذه البيانععات والمعلومععات باألمععان والدقععة وذلععك مععن خععال  فععر  رقابععة علي ععا 

وعلى األنظمة اآللية في جميت المراحل التي امر ب ا إلى حين اسعتخراج المعلومعات المطلوبعة   

ذ األخطا  أو التالعب أو االختراقات التي قد احرل فعي أي مرحلعة معن المراحعل سعوا  واكت ا

 إدخا  البيانات أو معالجت ا وحتى استخراج المعلومات الم مة والرحيحة .

 

 (   Research Objectivesأمداذ البحث ) 
 

 ا دذ مذه الدراسة برفة أساسية إلى احقيق ما يلي :

 

Cop
y R

igh
ts 



 نظمة المحاسبية اآللية ومحاولة اقديم اوصيات لمعالجت ا .معرفة نقاا الاعف في األ •

جدوى الرقابعة الداخليعة علعى األنظمعة المحاسعبية اآلليعة فعي اسعتخراج معلومعات دقيقعة  •

 وامتاز باألمان والسرية .

التوصععل إلععى أسععاليب جيععدو للرقابععة الداخليععة علععى األنظمععة المحاسععبية اآلليععة للحععد مععن  •

 لتالعب واالختراقات للبيانات .األخطا  وعمليات الال  وا

 

 (  Research Problemم بلة البحث ) 
 

ا بل أساليب الرقابة الداخلية الم بلة األمم التي اواجه العديد من ال ركات والمتسسعات التعي 

اسعتخدم األنظمعة المحاسعبية اآلليعة ويسععى البحعث معن خعال  دراسعة جوانعب معذه الم عبلة إلعى 

 لية : اظجابة عن األسئلة التا

 

مل الرقابة المفروضة على األنظمة المحاسبية اآللية كافية الستخراج معلومات اترعف  •

 باألمان .

 ما مدى مساممة األنظمة المحاسبية اآللية في الحد من األخطا  والال  والتالعب . •

 

 

 (   Research Hypothesisفرضيات البحث ) 
 

الرقابعة علي عا ممعا يعتدي إلعى دقعة المعلومعات  يوجد عالقة بين استخدام األنظمعة اآلليعة وإحبعام

 المحاسبية .

 

 

 (   Research Methodologyمن جية البحث ) 
 

 احقيقا ألمداذ البحث   فقد قسم مذا البحث إلى قسمين رئيسين : 

 

وي ععمل الدراسععة النظريععة للبحععث مععن خععال  البتععب   والمراجععت   والمجععالت    القسععم األو  :

 الجامعية   ومواقت اظنترنت .واألبحاث والرسائل 

 

وي مل الجانب العملي من البحث حيث اعم عمعل اسعتبانه واوزيع عا علعى مجتمعت  القسم الراني :

  واعم احليعل  ( بنبعا اجاريعا  14والتى مي عبعارو ععن جميعت البنعوك التجاريعة وععددما ) الدراسة

 توصيات المقترحة .البيانات المجمعة واستخراج النتائج ومن ثم وضت االستنتاجات وال

 

 

 (  Research Bordersحدود البحث ) 
 

اتمرل في ال ركات والمتسسات التي اطبق أو امتلك أنظمة محاسعبية لليعة وقعد وجعد أن البنعوك 

مععي اكرععر القطاعععات اسععتخداما لمنظمععة اظلبترونيععة واألكرععر اطبيقععا للرقابععة  االردنيععة التجاريععة

 لمالي في مذه الدراسة .ا القطاع اعلي ا . ل ذا ام اخذ مذ

Cop
y R

igh
ts 



 

 الدراسات السابقة 
 

 The Financial Executive Research )( فععي دراسععة اسععتطالعية قامععت ب ععا1

Foundation, 1980 )     التنفيعذيين فعي قطاععات اقترعادية     حيث اعم سعتا  المعد را

اسبب ل عم  مختلفة من ا قطاع البنوك التجارية والمتسسات المالية حو  اكرر األن طة التي

%  معن م أن اكرعر األن عطة قلقعا معو  53قلقا من حيث الرقابة الداخلية   فأجعاا معا نسعبته 

 المعالجة اظلبترونية للبيانات .

 

 The U.K. Government of Department ) ( وأظ رت نتائج بحث قامت بإجرائه  2

Trade and Industry- DTI, 2000 )  قعات أنظمعة   من خال  استقرا  لحجم اخترا

 بأنظمةالمعلومات   انه على الرهم من االمتمام المتيايد بم اكل السرية واألمان المرابطة 

المعلومععات   إال أن نسععبة كبيععرو ال اععيا  اعععاني مععن م ععبلة اختراقععات السععرية وان مععذه 

( وارافت مذه النسعبة لترعل إلعى معا   On-Lineاالختراقات اتيايد كلما أصبحت ال ركة ) 

 Electronic )% لععدى ال عركات التععي اتعامعل بالتبععاد  اظلبترونعي للبيانععات 90 يقعارا

Data Interchange-EDI ) . 

 

( بعنوان " مستولية المدقق الداخلي عند اعدقيق أنظمعة ابنولوجيعا  2000(  دراسة صيام )  3

معن المعلومات " حيث أظ رت مذه الدراسة انه ينجم ععن اسعتخدام ال عركات اآلليعة العديعد 

المخاار المتعددو المرادر   وانه يجب وضعت ضعوابل لتخفيعف حعدو المخعاار الناجمعة ععن 

استخدام مذه األنظمة   وأكد الباحث على ضرورو مساممة المدقق الداخلي بعدور فاععل فعي 

 ضبل ومراقبة األنظمة اآللية للمعلومات .

 

مععل اظلبترونععي وكيفيععة ( فععي نععدوو اسععتعر  خالل ععا مخععاار الع 2001( وقععد أ ععار ما ععم )  4

التعامل مع ا في المعامالت المررفية إلى أن مذه المخاار ارنف إلى : ) مخعاار االارعا  

ب ببة اظنترنت   مخاار وجود موقت علعى اظنترنعت لتعرويج المتسسعة أو البنعك   مخعاار 

اععرابل موقععت المتسسععة أو البنععك مععت مواقععت أخععرى وابععاد  المعلومععات سععوا  مععن أنظمععة 

جيعععة أو داخليعععة ممعععا قعععد يسعععبب حرعععو  عبعععث برعععحة البيانعععات   مخعععاار المعلومعععات خار

المررفية الباملة حيث قد اتم عمليات اختراق أو حجب خدمة أو احتيعا  أثنعا  بيعت و عرا  

 وحركات على الحساا وااليير قيود .

 

م ( حيث أكد في دراسعته أن معن أمعم الخرعائص التعي اتمعل نظع 2001)  ي( دراسة ألحنطاو 5

المعلومععات المحاسععبية الن ابععون ذات  فاعليععة وكفععا ه مععي الدقععة والسععرعة فععي معالجععة 

البيانععات الماليععة عنععد احويل ععا لمعلومععات محاسععبية وايويععد اظدارو فععي المعلومععات الماليععة 

 والمحاسبية في الوقت المالئم .

 

يسعععتخدمون ( حيعععث ذكعععر فعععي دراسعععته إن المعععدققين فعععي األردن  2002( دراسعععة ذنيبعععات )  6

ابنولوجيا المعلومات في مجا  التخطيل والرقابعة والتوثيعق الخاصعة بعمليعة التعدقيق ولبعن 

بمسععتوي اقععل مععن المتوسععل   وفععي نفععس الوقععت بينععت الدراسععة أن اسععتخدام ابنولوجيععا 

المعلومات في مجاالت التدقيق المختلفة اساعد فعي احسعين كفعا و وفاعليعة عمليعة التعدقيق 

الم عاكل التعي اعيعق اظقعدام علعى ااخعاذ قعرارات جعادو معن اجعل اسعتالال   بالرهم معن وجعود

 ابنولوجيا المعلومات ب بل يتدي إلى احسين البفا و والفاعلية .
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( حيععث مععدفت مععذه الدراسععة إلععى إبععراز أمميععة اسععتخدام  2002( دراسععة خععداي وصععيام )  7

لحسععابات لتلععك األمميععة   ابنولوجيععا المعلومععات فععي عمليععة التععدقيق وقيععاس إدراك مععدققي ا

باظضافة إلى احديد مدي استخدام ابنولوجيعا المعلومعات فعي التعدقيق ومجعاالت اسعتخدام ا 

والمعوقععات التععي احععد مععن مرععل مععذا االسععتخدام فععي األردن   وقععد بينععت الدراسععة أن مععدققي 

قناععة الحسابات يدركون أممية استخدام ابنولوجيا المعلومات في ادقيق الحسابات ولدي م 

كبيرو ب ذه األممية   إال أن الواقت العملي ي ير إلى قلة أو عدم استخدام وسعائل ابنولوجيعا 

المعلومات في أعما  التدقيق في األردن ب بل كبير بسبب وجود عدو محددات ) معوقعات ( 

 ل ذا االستخدام .

 

المحاسعبية فعي  ( والتي كانعت بعنعوان معدي فاعليعة نظعم المعلومعات 2003( دراسة الق ي )  8

احقيق األمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارو اظلبترونية   حيث مدفت الدراسة إلى 

وضت نموذج ربل بين النظام المحاسبي لل ركة وموقع ا على  ببة اظنترنت والذي يتدي 

   عببة إلى زيادو الرقة واألمان والرقابة على التعامالت التجارية المنفذو إلبترونيا من خعال

اظنترنت بين ال ركات والمتعاملين مع ا باظضعافة إلعى وضعت لليعات وإجعرا ات ا عدذ إلعى 

 زيادو الرقة واالعتماد على المعلومات التي اقدم ا الك ال ركات إلى متخذي القرار.

 

( وقعد معدفت دراسعته إلعى اقيعيم أدا  العنظم المحاسعبية المعتمعدو علعى  2004( دراسة خالعد ) 9

من إبعاده الفنيعة والسعلوكية فعي ال عركات الرعناعية المسعاممة األردنيعة   حيعث الحاسوا 

اوصععل إلععى أن مععذه الععنظم اتمتععت بدرجععة عاليععة مععن الفاعليععة فععي احقيععق أمععداف ا واتمتععت 

بالمرونععة بحيععث يمبععن إدخععا  التعععديالت والتحسععينات علي ععا لتععتال م مععت البيئععة المحيطععة 

ي بوجععود مجموعععة مععن القواعععد واظجععرا ات الرقابيععة واحتياجععات المسععتخدمين   كمععا اتميعع

 التي ادعم دقت ا .

 

في  ة( وقد كانت بعنوان اقييم نظم المعلومات المحاسبية المحو سب 2004( دراسة صيام )  10

البنععوك التجاريععة األردنيععة فععي ظععل التطععور التبنولععوجي   حيععث مععدفت الدراسععة إلععى اقيععيم 

فععي البنععوك وذلععك مععن خععال  مجموعععة مععن  ةة المحععو سععبفاعليععة نظععم المعلومععات المحاسععبي

المعععايير التععي اعبععس فاعليععة أدا  مععذه الععنظم والمتمرلععة فععي الجععودو والمرونععة والبسععااة 

فعي البنعوك التجاريعة  ةوالموثوقية وقد اوصل إلى أن نظم المعلومات المحاسعبية المحعو سعب

تنععازلي التععالي وبالتتععابت   اتسععم فععي ظععل التطععور التبنولععوجي بالخرععائص وفععق الترايععب ال

 الجودو والموثوقية والمرونة والبسااة .

وأمععم مععا يميععي مععذه الدراسععه عععن الدراسععات السععابقة ان ععا ابقععت علععى جميععت البنععوك التجاريععة  

االردنية وام اوزيعت االسعتبانات علعى المعوظفين المعنعين فعي مقعاييس الرقابعة واآلمعان للبيانعات 

مقابالت ال خريه التى امت مع عم وبالتعالى اضعفت سعمة المرعداقية المحاسبية باالضافه الى ال

 والموثوقية على نتائج البحث .

 

 المبحث الراني : الجانب النظري
 

 

 نظرو عامة على نظم المعلومات 
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وجدت نظم المعلومات منذ وجد اظنسان على مذه األر    واطعورت معذه العنظم معت اطعور 

واعقيدما . وادرجت نظم المعلومات نتيجة لعذلك معن نظعم  اظنسان ومت نمو الظروذ البيئية

بدائيععة وبسععيطة إلععى نظععم معلومععات متقدمععة ومعقععدو وكبيععرو الحجععم . وسععاعدت كععل مععن 

ابنولوجيا المعلومات وابنولوجيا الحسابات اظلبترونية أو اآللية في رفت كفعا و معذه العنظم 

التبامعل وال عمو  ودرجعة التعقيعد في عمليات معالجعة البيانعات معن حيعث السعرعة والدقعة و

وزيادو القدرات التوزيعية للمعلومات والبيانات ل ذه النظم . واعددت العوامعل التعي سعاعدت 

على حدوث مذا التطور   وفيما يلي بعض العوامل التعي لعبعت دورا فعي إحعداث معذا التطعور 

 ال ائل خاصة في السنوات األخيرو :

  

 الداخلية والخارجية ودورما في رفت كفا و الت اليل .اطور حاجة المن آت للمعلومات  -1

 التطور التبنولوجي في أج يو وبرامج ا اليل البيانات ومعالجت ا . -2

 اطور المدخل العلمي لإلدارو و يوع استخدام النماذج المساعدو في ااخاذ القرارات . -3

 (. 18:  1998) مبارك وفرج   

 

 النظام :
 

ة العناصر والمبونعات التعي يحعدما إاعار مععين والمتفاعلعة " يقرد بمرطلح النظام مو مجموع

بعا ا مت بعض ابقا لمجموعة من القواعد واظجرا ات من اجل احقيعق أمعداذ معينعة . ومعن 

خععال  العالقععات والتفععاعالت التععي احععدث بععين عناصععر ومبونععات النظععام   ويبتسععب النظععام كبععل 

ي عنرعر أو اكرعر معن العناصعر المبونعة مجموعة من الخرائص والرفات التي قعد ال اتعوافر فع

 ( . 8:  1998للنظام " ) مبارك وفرج   

 

 المعلومات : 
 

اسعتخدم المعلومعات مي المنتج الن ائي لنظام المعلومات والنااجة عن معالجة البيانات الخعام . و

كأسععاس يسععتند إليععه المسععتخدمون المختلفععون سععوا  كععانوا داخليععين أو خععارجيين فععي ااخععاذ 

واذا  ومعالجة البيانات ينتج عن ا مخرجات والمخرجات اذا حققت فائدو ف ي معلومعاترات القرا

 .  ( 2003ابة )الحبيطي   وما م لم احقق فائدو ف ي بيانات مر

 

 نظام المعلومات 
 

ويعرذ نظام المعلومات بأنه إاعار يعتم معن خاللعه انسعيق المعوارد ) الب عرية واآلليعة ( لتحويعل 

انعات ( إلععى مخرجعات ) معلومعات ( لتحقيععق أمعداذ الم عروع . ومععو يمرعل أحععد المعدخالت ) البي

النظم الفرعيعة داخعل التنظعيم أو المتسسعة   ويخعتص بتجميعت البيانعات الماليعة المختلفعة والتعي 

اتعلق باألعما  المختلفة للتنظيم ومعالجة مذه البيانات ظنتاج معلومات يمبن استخدام ا الاخعاذ 

 ( . 15:  2002بة . ) الدمراوي ومحمد   القرارات المناس

 

 نظم المعلومات المحاسبية 
 

ة مععن ويمبععن إعطععا  اعريععف اسععتنادا لمععا سععبق لنظععام المعلومععات المحاسععبي ومععو انععه مجموععع

التي اتفاعل داخل إاار مععين   وابقعا لمجموععة معن الفرضعيات والسياسعات  األفراد والمعدات 
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معبعرو ععن أحعداث اقترعادية   ب عدذ إععداد معلومعات افعي  واظجرا ات من اجل معالجة بيانات

 ( 9:  1996باحتياجات مجموعة مختلفة من المستخدمين . ) مبارك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1 بل )

 دورو البيانات في النظام المحاسبي اليدوي

 

 

 نطاق نظام المعلومات المحاسبية 
 

) مبععارك    بنظععام المعلومععات اظداريمنععاك رأيععين ب ععان نطععاق المعلومععات المحاسععبي وعالقتععه 

  فععالرأي األو  يععرى أن نظععام المعلومععات المحاسععبي جععي  مععن نظععام المعلومععات  (10: 1996

اظداري ويقترععر دور نظععام المعلومععات المحاسععبي ابقععا ل ععذا الععرأي علععى قيععاس المعلومععات 

يععة   ويعععرذ نظععام المحاسععبية التاريخيععة بالععر  إعععداد التقععارير لماععراذ الخارجيععة أو الداخل

المعلومععات ابقععا ل ععذا الععرأي بأنععه نظععام متبامععل مععن اآلالت واأل ععخام لتقععديم كععل المعلومععات 

الالزمة لإلدارو بالر  احقيق االستخدام األمرل للموارد المتاحة للم روع وابعا ل ذا الرأي فان 

ا نظعام المعلومعات نظام المعلومات اظداري ي عمل جميعت األنظمعة المعلوماايعة بالمن عأو بمعا في ع

 المحاسبي .

 

والععرأي الرععاني يقتععرح أن دور نظععام المعلومععات المحاسععبي لععيس مجععرد إعععداد القععوائم الماليععة 

لماراذ خارج الم روع   بل ي مل أياا اقديم المعلومعات الالزمعة للتخطعيل والرقابعة وااخعاذ 

لنظععام األساسععي وان نظععام القععرارات اظداريععة . وبالتععالي فععان نظععام المعلومععات المحاسععبي مععو ا

 المعلومات اظداري جي  من نظام المعلومات المحاسبي .

 

 

 اثر استخدام الحاسب اآللي على الرقابة الداخلية 
 

كان استخدام الحاسبات اآللية في مجاالت ا اليل البيانات ومعالجت ا البية الحتياجات مستخدمي 

لنظم المعلومات اآللية . ولبن مذا التطعور أدى  المعلومات المتيايدو من خال  التطبيقات الحديرة

إلى االيير في ابيعة اظجرا ات المتبعة في ا اليل مذه المعلومات   مما اطلب استحداث وسعائل 

وأدوات اختلععف ععععن األنظمععة اليدويعععة معععن الناحيععة الرقابيعععة علعععى مععذه األنظمعععة والمعلومعععات 

 
 

 بيانات

 اقترادية

 

 قرارات

 

أحداث 

 اقترادية

 
 المستخدمون

 
 مستندات

 

 ارحيل اسجيل
 احليل

ر إنتاج اقاري

احتوي على 

معلومات 

 مفيدو
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ج عن استخدام مذه األنظمة اآللية واتاعح معذه والبيانات التي احتوي ا لتتناسب مت التعقيد الناا

 اآلثار فيما يلي :

حيععث يععتدي اسععتخدام الحاسععب اآللععي إلععى الت ععاليل  : يالتععأثير علععى ال يبععل التنظيمعع -1

المركيي للبيانات بعد أن كان في ظل النظم اليدوية لت اليل المعلومات يقوم على اقسعيم 

 العمل بين عدد من الموظفين .

حيث يتم حفظ واخيين البيانات باستخدام  وسائل لليعة اقعرا  البيانات :التأثير على حفظ  -2

باستخدام برامج خاصة للحاسب اآللي   ومو ما يختلعف ععن العنظم اليدويعة التعي اعتمعد 

 على حفظ واخيين البيانات في صورو مستنديه ورقية .

ا ات معن حيعث يعتم إجعرا  مجموععة معن العمليعات واظجعر التأثير على اتبعت العمليعات : -3

واقت برامج التطبيقات المستخدمة وبالتالي يرعب وجود مسار للعملية يمبن اتبعه كمعا 

مععو الحععا  فععي الععنظم اليدويععة والتععي يسعع ل اتبععت العمليععة مععن ن ععأا ا وحتععى اسععتخراج 

 التقارير الن ائية .

 أدى استخدام الحاسب اآللعي إلعى وجعود مجموععة التأثير على وسائل الرقابة الداخلية : -4

من وسائل الرقابة الداخلية الفنية   التي يتم استخدام ا لامان ا اليل البيانات بطريقعة 

أمنيععة   ومععي أسععاليب مسععتحدثة اتعععدى مععا مععو متبععت فععي ظععل الععنظم اليدويععة الخععتالذ 

إجععرا ات ا ععاليل البيانععات   وقععد يرجععت االخععتالذ إلععى عععدم اععوافر الحبععم ال خرععي فععي 

 م وفقا لبرامج للية دون ادخل العنرر الب ري .ا اليل البيانات لليا والتي ات

 

  

 

 اطور مف وم الرقابة الداخلية مت اطور األنظمة المحاسبية :
            

منذ اوست الوحدو االقترادية والتطور العذي حعدث معت زيعادو كبيعرو فعي اظنتعاج وزيعادو فعي      

الوحعدو االقترعادية كعان منعاك  ععدد المعالبين للم عروع وععدد الععاملين واآلليعات الموجعودو فعي

حاجة إلى وجود رقابة داخلية على العاملين واآلالت لتحديعد واجبعاا م ممعا يسعاعدمم فعي احديعد 

 مستولياا م في ضو  مبادئ وقواعد واضحة ومحددو .

  

 ومت مذا التطور اطورت الرقابة الداخلية من عدو جوانب ومي :

 

 ( اطور أمداذ الرقابة الداخلية : 1

ا دذ إلعى وضعت كافعة القواععد واظجعرا ات الاعرورية للرقابعة  كانت الرقابة الداخلية سابقا    

على النقدية   حيث أن ا كانت امرل اكرر األصو  قابلية للتداو  وس ولة عملية نقل عا معن مبعان 

 إلى لخر   وبعد ذلك اخذ االمتمام ينرب على الرقابة على المخيون بأنواعه الرالثة : 

 األولية . المواد •

 البااعة احت الت اليل . •

 البااعة اامة الرنت . •

 

و ععمل مععذا االمتمععام أياععا األصععو  المتداولععة األخععرى بالمن ععأو وذلععك بالتأكععد مععن أرصععدا ا 

الدفترية واألرصدو الواردو بالمييانية والتأكد من ملبية المن عأو ل عا ومعن الوجعود الفعلعي ل عا . 

ا دذ إلى حماية أصو  المن أو المختلفة إضافة إلعى احقيعق  وبعد ذلك أصبحت الرقابة الداخلية

الدقة المحاسبية   ومت استمرار التطور كان البد للرقابة أن اتما ى معت مفعاميم اظدارو العلميعة 

فأصبحت ا دذ إلى مساندو الخطة اظدارية لتحقيق أمداذ المن عأو والتأكعد معن سعالمة انفيعذما 

 وعرض ا على اظدارو الاخاذ اظجرا ات المناسبة . وإظ ار االنحرافات في التطبيق
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 ( اطور مقومات الرقابة الداخلية : 2

يعتمد ارميم أي نظام سليم للمراقبة الداخلية على وجعود خطعة انظيميعة سعليمة للمن عأو اتعوفر 

في ا المرونة البافية والوضعوح وان احقعق االسعتقال  بعين اظدارات المختلفعة ومعن وجعود نظعام 

سععبي سععليم يتاععمن الطععرق واظجععرا ات الفنيععة للتحقععق مععن صععحة العمليععات وضععمان دقععة محا

العمليععات المحاسععبية   ويجععب أن يتاععمن علععى حسععابات للمراقبععة اسععاعد علععى احقيععق الرقابععة 

الداخليعععة   ووجعععود إجعععرا ات وقائيعععة مفرعععلة ومعععي اتاعععمن عمليعععات حمايعععة أصعععو  الوحعععدو 

السرقة   الاعياع   األعطعا  ( وذلعك ععن اريعق إجعرا ات  االقترادية وصيانت ا ضد األخطار )

كفيلععة بحمايت ععا مرععل التععامين علععى بعععض األخطععار   والجععرد المسععتمر   والمراقبععة الميدوجععة   

وأياععا وجععود نظععام سععليم الختيععار واعيععين المععوظفين وذلععك بععالطرق المناسععبة والحديرععة وعمععل 

الل الموقععت الععوظيفي ولععيس اعيععين المععوظفين االختبععارات الالزمععة الختيععار الموظععف المتمععل ل عع

 (. 21:  1985بطرق هير  رعية اتدي إلى اختال  في النظام الرقابي للمن أو . ) البطمة   

 

 ( اطور وسائل الرقابة الداخلية :3

في بداية ظ ور مف وم الرقابة الداخلية كانت مقتررو على المراقبة من قبل صاحب المن أو أو  

تو  عن الموظفين ولحماية أصو  المن أو ومعت التطعور اصعبح منعاك أسعاليب من اظداري المس

رقابة دفترية الكت اذ األخطا  والال  دون الحاجة للمراقبة الفعليعة بعالوجود العدائم للمراقعب   

ثم اصبح مناك حاجة إلى نظام رقابي داخلي للي بعد أامتعة األنظمعة الخاصعة بالمن عآت وخاصعة 

فعيععل المراقبععة علي ععا ومنععت أي محععاوالت للالعع  أو األخطععا . ) ب ععادي األنظمععة المحاسععبية لت

 1980  :26 . ) 

 الرقابة الداخلية في نظام المعلومات المحاسبي اآللي .
 

 مف وم الرقابة الداخلية :

 

لقد عرفت لجنة ارائق التدقيق المنبرقة عن المع د األمريبي للمحاسبين القعانونيين األمعريبيين 

لية على أن ا " ا عمل الخطعة التنظيميعة ووسعائل التنسعيق والمقعاييس المتبععة فعي الرقابة الداخ

الم ععروع أو المن ععأو ب ععدذ حمايععة أصععوله وضععبل ومراجعععة البيانععات المحاسععبية والتأكععد مععن 

دقت ا ومدى االعتماد علي ا وزيادو البفاية اظنتاجية وا جيت العاملين على التمسعك بالسياسعات 

 " . اظدارية الموضوعة

 ومن مذا التعريف نستنتج أمداذ الرقابة الداخلية ومي :

 انظيم الم روع لتوضيح السلطات والرالحيات والمستوليات . •

حماية أصو  وأموا  الم روع من االختالس والتالعب مت المحافظة على حقوق الاليعر  •

 بالم روع .

رسم السياسعات وااخعاذ التأكد من دقة البيانات المحاسبية حتى يمبن االعتماد علي ا في  •

 (  228:  2000   القرارات اظدارية . ) عبد هللا

 

 الرقابة على البيانات المحاسبية :
 

إن اختالذ نوعية إجرا ات الرقابة الداخلية في األنظمة اآللية عن ا في األنظمة اليدويعة يتراعب 

بيعق الجعي  األكبعر معن عليه اختالذ في أسلوا اطبيق مذه اظجعرا ات الرقابيعة   فبينمعا يعتم اط

إجععرا ات الرقابععة فععي الععنظم اآلليععة عععن اريععق اآللععة نفسعع ا   نجععد أن مععذه اظجععرا ات فععي ظععل 
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اليدوية يعتم اطبيق عا بواسعطة العنرعر الب عري ععن اريعق الفحعص والتتبعت والمطابقعة  األنظمة

 واقسيم العمل وإجرا ات المراجعة الداخلية .

 يث المجاالت الرقابية إلى قسمين أساسيين : وانقسم الرقابة على البيانات من ح

 الرقابة التنظيمية . -1

 الرقابة اظجرائية . -2

 

      ( الرقابة التنظيمية :1
 " لقععععد عععععرذ مع ععععد المحاسععععبين القععععانونيين البنععععدي الرقابععععة التنظيميععععة فععععي ظععععل نظععععم  

  يظلبترونعععالت عععاليل اظلبترونيعععة للبيانعععات بأن عععا اقسعععيم الم عععام داخعععل وخعععارج قسعععم الت عععاليل ا

 للبيانعععععات وذلعععععك ب عععععدذ ادنيعععععه األخطعععععا  والمخالفعععععات فعععععي ظعععععل اسعععععتخدام معععععذه العععععنظم" 

 (. 243: 2002) الدمراوي ومحمد   

واقوم الرقابة التنظيمية على أساس وجود خطة أو خريطة انظيمية للوحعدو االقترعادية   احعدد 

التنظيمية في ظل أنظمعة  اختراصات وواجبات ومستوليات كل إدارو أو قسم . واتامن الرقابة

 الت اليل اظلبترونية للبيانات على عدو إجرا ات من ا :

للبيانات ععن األقسعام المسعتفيدو معن خعدمات الحاسعب   حيعث  يأ ( فرل قسم الت اليل اظلبترون

يبون قسم الت اليل مستوال عن كل ما يتعلعق بت عاليل البيانعات فعي األنظمعة اآلليعة   والمحافظعة 

ل األج يو   أما األقسعام المسعتفيدو فتبعون مسعتولة عمعا يحعدث معن أخطعا  أو على ديمومة عم

مخالفات خارج اخترام قسم الت اليل   مرعل نسعيان إدخعا  بيانعات عمليعة معا أو أي أخطعا  أو 

مخالفات في بيانات العمليات . " كما وينبالعي أن يبعون قسعم الت عاليل اابععا لعإلدارو العليعا   ممعا 

 ( . 153:  2002دارو فعالة " . ) الدمراوي ومحمد   يامن دعما كافيا وإ

 ومناك عدو لرا  حو  ابعية قسم الت اليل في ظل األنظمة اظلبترونية :

الرأي األو  يعتبر قسم الت اليل اابعا لإلدارو المالية باعتبارما اكرر اظدارات استفادو من خدمات 

ات االقترعادية اطبععق معذا الععرأي . % مععن الوحعد 75الحاسعب اآللعي وفععي الواقعت فعان اكرععر معن 

ويتميي مذا الرأي ببون المدير المالي يستطيت اوجيعه معدير قسعم الت عاليل اآللعي اوجي عا سعليما 

 ( . 85:  1985وذلك ظلمامه البافي بترميم النظم . ) البطمة   

سعم الرأي الراني يعتبر قسم الت عاليل مرابطعا أو اابععا لعرئيس مجلعس اظدارو ععن اريعق معدير ق

الت اليل الذي يبون مستوال ععن جميعت أعمعا  إدارو القسعم وععن اوزيعت العمعل علعى الم عاللين 

والمبرمجين وهيرمم من العاملين في القسم . ويقدم اقارير يقعوم بمناق عت ا معت رئعيس مجلعس 

 ( . 46:  1989   اظدارو . ) عبد هللا
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 الحاسوا
الرقابة 

 والمراجعة

 الداخلية 

 قسم ا اليل البيانات

 ال ندسية الخدمات الت اليل التسويق اظنتاج المالية

 رئيس مجلس اظدارو
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 األخرى . ميبين اراباا قسم الحاسوا والت اليل برئيس مجلس اظدارو وعالقته باألقسا

 

ا ( الفرل التام للم ام بين العاملين في قسم الت اليل اظلبتروني للبيانات واحديد المسعتوليات 

رامج   صععيانة االسععطوانات واأل ععراة   جدولععة العمععل   بدقععة مرععل : محللععي الععنظم   معععدي البعع

إدخا  البيانات وا اليل الحاسوا   رقابة البيانات   إععداد كلمعات السعر والرقابعة علي عا   حيعث 

 يتدي ذلك إلى ادني احتما  وجود أخطا  أو مخالفات .

 

 الرقابة على إعداد النظام المحاسبي اآللي :
 

ام إلى بنا  نظام يتاعمن إجعرا ات الرقابعة البافيعة علعى اطبيقعات ا دذ الرقابة على إعداد النظ

الحاسععوا   وبمععا ياععمن إدخععا  ومعالجععة البيانععات احععت ظععروذ رقابيععة مناسععبة السععتخراج 

 معلومات صحيحة ودقيقة   ولتحقيق ذلك ينبالي اطبيق إجرا ات مناسبة عند إعداد النظام :

 

وإعداد واج يي النظام   حيث اعتدي معذه  وجود إجرا ات معيارية مبتوبة ألهرا  اخطيل -1

اظجرا ات إلى زيادو القدرو على الفحص والتقييم المستمر ظجعرا ات الرقابعة أثنعا  عمليعة 

 ( . 245:  2002إعداد النظام وبعد ا اليله . ) الدمراوي ومحمد   

د ضععرورو م ععاركة المععدقق الخععارجي للوحععدو االقترععادية أو أحععد المععدققين األكفععا  لتيويعع -2

النظام بما احتاجه من الوسائل الرقابية التعي يحتاج عا لفعر  رقابعة صعارمة   والتأكعد معن 

 ( 111:  1985عدم اال ي أو حذذ أو ضياع أي بيانات أو معلومات . ) البطمة   

وجود برامج فعي النظعام اعمعل علعى أو اقعوم بعدور رقعابي ذااعي علعى البيانعات المدخلعة إلعى  -3

تابة برامج اقوم مرال بإيجاد المجعاميت الفرعيعة ومطابقت عا معت الحاسوا وذلك عن اريق ك

اظجمالي أو مت القيمة الموجودو في الفااورو واسمى مذه البرامج أو اظجرا ات التي يقوم 

 ( 55:  1998الرقابية الوضعية . ) عبد هللا    تب ا النظام بنفسه إلبترونيا باظجرا ا

اععداد النظعام المحاسعبي اآللعى اقعل معن المنعافت المرجعوه وب را ان ابعون البلعف للرقابعة علعى 

 والمتوقعة من مذا النظام .

 

 الرقابة على اوثيق النظام المحاسبي :
 

مسعتندات  لنظام بوصف ايقرد بتوثيق النظام   مو اسجيل واثبات وحفظ كافة األمور المتعلقة با

جععة . ومععن أمععم األمععور المتعلقععة ثبوايععة ممععا يقتاععي إثباا ععا ااريخيععا والرجععوع إلي ععا عنععد الحا

م التقرير بموجب ا إجرا ات أو حسابات معينعة فعي النظعام   يتبالنظام   محاضر الجلسات والتي 

والرسائل المتبادلة بين دائرو الحاسوا والدائرو المستفيدو ) قسم المالية ( فيما يخعص النظعام   

ق دائرو الحاسوا فيما يخعص ارعميم ورسائل التبليف والرالحيات والواجبات الملقاو على عاا

وا اليل النظام   ونسخ من كافة البرامج مبتوبة مت نسخ من كافة مستندات اظدخعا  واظخعراج 

والفوااير و رح عن كيفية ملئ ا وجعل ا جاميو لإلدخا  إلى الحاسوا ومتى ارفت للحاسعوا . 

 ( . 261:  1998) انتوي   

 

 لنظام .الرقابة على الجوانب المادية من ا

يتبون النظام المحاسبي اآللي من مجموعة من المبونات المادية والتي ابون بمجمل عا النظعام   

ولبي يتم التأكد من دقة المعلومات المستخرجة من النظام المحاسعبي اآللعي يجعب فعر  رقابيعة 

 على جميت مبونات مذا النظام ومي كآالاي :
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 الرقابة على التج ييات : –1

بحمايعة التج يعيات والمعوارد الحاسعوبية األخعرى   بوجعود ارايبعات معينعة فعي كافعة  ويقرد    

 الدوائر العاملة بالنظام اآللي .

 ومناك عدو ارق ظجرا  الرقابة الداخلية على التج ييات   ومن ا : 

 :أ ( الرقابة من خال  الوحدات اآللية

سبات على  بل برامج   والتعي يععدما ومي مجموعة من اظجرا ات الرقابية المبنية داخل الحا 

 صانعو الحسابات بالر  ضمان دقة ا اليل ا واتامن ما يلي :

فحص الحرذ اليائد : والحرذ اليائد مو اخيين أو اكرر يتم إلحاق ا بحرذ أو كلمة أو  •

مجموعة من البيانات   بالر  اكت اذ األخطا  اظلبترونيعة واألخطعا  التعي اقعت أثنعا  

يانععات بععين وحععدات الحاسععب اآللععي المختلفععة .) الععدمراوي ومحمععد   عمليععة احويععل الب

2002  :250  ) 

الفحص االرادادي : وي دذ إلى التأكد معن أن األوامعر المرسعلة للوحعدات المسعاعدو أو  •

التج يععيات البعيععدو ) الطرفيععة ( قععد نفععذت   وانععه قععد اععم اسععليم البيانععات برععورو سععليمة 

البيانععات المرسععلة إليععه   ويقععوم بمقارنت ععا مععت  وصععحيحة   حيععث يقععوم الحاسععوا بععرد

 البيانات الموجودو لديه )البيانات األصلية( والتحقق من عدم وجود أخطا  في التحويل 

فحص األجعيا  : ومعي مجموععة معن اظجعرا ات الرقابيعة المبينعة فعي دوائعر الحاسعوا  •

ذلعك للتأكعد معن على  بل برامج ب دذ فحص العدوائر أو األجعيا  المبونعة للحاسعب   و

أن ا اعمل بطريقة صحيحة   وللقيام بالترحيح اآللي عنعد اللعيوم   أي ان ال عدذ من عا 

 ( 380:  1998مو الت خيص والترحيح اآللي لمخطا  الموجودو .) برمان ورحو   

مناك العديد معن إجعرا ات الرقابعة علعى الوصعو  لمج عيو  ا ( الرقابة على الوصو  لمج يو :

ق اآللععي مععن مويععة الموظععف عععن اريععق برععمة اليععد أو كلمععات السععر أو مععن خععال  مرععل التحقعع

األسعاليب الرعواية   ومنعاك أنعواع معن اظجععرا ات أو الوسعائل الرقابيعة التعي اسعمح للمسععتخدم 

بالبتابة علي ا لمرو واحدو   وال اسمح له بإلالا  البيانات الموجودو علي ا واسمى مذه الوسعائل 

والعب مذه اظجرا ات دورا ماما في الحد من الال  وفيروسعات الحاسعبات  بالوسائل البررية  

 ( . 252:  2002) الدمراوي ومحمد   

 

 الرقابة على مبان وجود الحاسبات ) بيئة العمل ( .
  

في كافة العدوائر التعي اعمعل باألنظمعة اآلليعة والتعي احتعوي علعى   -ينبالي وجود ارايبات معينة 

ليععل أو التخفيععف مععن احتمععاالت اعععر  أج ععيو الحاسععوا للتلععف أو ا ععدذ إلععى اق – بحواسععي

التدمير أو البوارث الطبيعية أو الحوادث المتعمدو   الن مذه الترايبات والاوابل ابمن في منت 

اعععر  أي معلومععات حيويععة أو م مععة إلععى الاععياع والتلععف ممععا يععتدي إلععى لثععار خطيععرو علععى 

 المن أو . واتمرل مذه اظجرا ات في : 

التأكيد على االلتيام بمعايير البنعا  فعي مبنعى اج يعيات الحاسعب حيعث ينبالعي أن  ابعون  •

الحععوائل واألبععواا قويععة . وان اقلععل النوافععذ كلمععا أمبععن   علععى أن اتاععمن زجععاج ضععد 

البسر كما ينبالي حماية خطوا االارا  والطاقة للمبنى   وان يبون مسلب ا سعري وان 

 (. 257:  2002م اختراق ا .) الدمراوي ومحمد   ابون ميودو بإنذار في حالة ا

وضت أج يو الحاسوا في أماكن ذات اابت أمنى جيد وذلك لتقييد الدخو  للنظعام ومنعت  •

الوصععو  هيععر المععرخص إلععى أج ععيو النظععام   إال مععن قبععل األ ععخام المععرخص ل ععم 

 ( . 381:  1998ويملبوا الرالحية للدخو  للنظام . ) برمان ورحو   
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ام الحواجي المعدنية لالرفة الحاسعب   والتعي اعمعل علعى منعت المالحظعة لمعن معو استخد •

بخارج الالرفة   واقي من االضطرابات والت وي  أو أي  ي  يحدث في خارج الالرفة 

 التي ب ا الحاسب .

 ضععععرورو أبعععععاد الحاسععععبات عععععن الحععععرارو   باظضععععافة إلععععى اععععوفر إضععععا و مناسععععبة    •

 ووجعععود مبعععان واسعععت ومعععريح للعمعععل   ووجعععود مسعععاحة كافيعععة لعمليعععات التخعععيين . 

 كمعععا ينبالعععي وجعععود أج عععيو معينعععة لمنعععت انقطعععاع الب ربعععا  المفعععاج  ععععن األج عععيو 

 (. 274:  1998والمبان ) اتوي   

 

 الرقابة الخاصة بالعاملين في النظام  :
 

ن بنظام  الت اليل بالر  منت الال  وا دذ مذه اظجرا ات إلى  أحبام الرقابة على العاملي

التي احدث ابون من داخل أو من خال   توالتالعب حيث إن معظم عمليات الال   والتالعبا

 المحوسبالعاملين على النظام  والم اللين له والذين يقومون  بالعمليات اليومية على النظام 

 ومن مذه اظجرا ات الرقابية : 

يين والتي ا دذ إلى استبعاد من ل م ن عااا  إجراميعا اظجرا ات التي اسبق عملية التع •

 واعيين ذوي السيرو الذااية والحسنة .

وضععت إعععالن  للعععاملين علععى الحاسععبات ينبععه العععاملين إلععى ان ععم يتعععاملون مععت بيانععات  •

ومعلومات مامة بالنسعبة للمتسسعة وأن اعداول ا خعارج نطعاق قسعم العمعل يععد  مخالفعا 

 2002وعلى المعوظفين االلتعيام بعذلك . ) العدمراوي ومحمعد    لقوانين ولوائح المن او

:260 ) 

منععت العععاملين مععن اسععتخدام أي بععرامج هيععر مرععرح ب ععا علععى حاسععبات المن ععاو  وذلععك  •

خال  أو بعد أوقات الدوام الرسمي وينبالي أن يدرج مذا في عقد العمل ووضت عقوبعات 

  فيروسعات للنظعام ) برمعان قاسية  على  كل معن يخعالف معذا ال عرا وذلعك لمنعت دخعو

 (.377:  1998ورحو   

عععدم السععماح للعععاملين الععذين اععم االسععتالنا  عععن م بالوصععو  ألي مععن سععجالت الحاسععب  •

وذلك من خال  اعيين كلمات السر التي كانوا يتعاملون ب ا والتنبيه علعى الععاملين بععدم 

 السماح  ل م بالوصو  لنظام الحاسب.

 

 الرقابة اظجرائية :
 

تم  من خال  اظجرا ات  والعمليات المحعددو والمبتوبعة ضعمن قواععد ولعوائح المن عأو والتعي وا

من خالل ا اتم عملية الرقابعة علعى النظعام المحاسعبي اآللعي واقسعم الرقابعة اظجرائيعة إلعى ثعالث 

 أقسام :

 الرقابة على المدخالت : -1
واعتم  –بالنسبة ظدارو الحاسب اآللي   -اعتبر الرقابة على المدخالت نوعا من الرقابة الخارجية 

علعى البيانععات والمسععتندات التععي اج يمععا الععدائرو الماليععة   واععدخل كمععدخالت نظيفععة وسععليمة  ) 

خالية من األخطا ( واأخذ الرقابة على المدخالت أمميت عا ألن جعي ا كبيعرا معن معذه المسعتندات 

 ير وبرفة مستمرو.ب بل كب  يعد يدويا   مما يجعل ا  عرضه للخطأ أو الال

 واقسم  الرقابة على المدخالت إلى :

وا دذ إلى ضمان اسعجيل العمليعات جميع عا لمعرو واحعدو فقعل وان  الرقابة على البيانات: –أ   

 المدخالت ) البيانات ( المرفوضة ام احديدما  وارحيحا قبل  إدخال ا إلى النظام مرو أخرى .
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وا دذ إلى التأكد من  مولية البيانات وعدم وجود نقعص  الرقابة على صالحية البيانات :  -ا 

في ا   والتأكد من صحة المستندات األصلية قبل نقل ا إلى برامج النظام المحاسبي اآللي .) عبعد 

 (. 346:  1999المحسن   

 

 العوامل المتثرو على كفاية مراقبة المدخالت :

ت فعي اطعوير النظعام اآللعي   ب عدذ البد من ا تراك اظدارات المختلفة والمنتجة للبيانعا •

 احسين الرقابة الداخلية .

يجب على اظدارات وضت كافة اظجرا ات الدقيقة وخاصة بفحعص كعل العمليعات الماليعة  •

 قبل إرسال ا لوحدو الحاسب .

مراعاو مستوى أممية البيانات   بوضعت إجعرا ات الرقابعة المناسعبة ل عا   والتعي اتفعق  •

 ممية .مت مذا المستوى من األ

ال يبفي وجود إجرا ات الكت اذ األخطا  الواردو بالبيانات بعل يجعب وضعت اظجعرا ات  •

 البفيلة بترحيح ا .

 

 الرقابة على الت اليل : – 2
اتميي الرقابة على الت اليل بأن ا اتامن مجموعة واسعة و املة من الطرق وأساليب            

في البيانات   واحقق الرقة لدي مسعتخدمي ا   نظعرا  المراقبة والتي ال مريل ل ا في احقيق الدقة

 ألن ا بعيدو كل البعد عن المتثرات ال خرية .

 واتبون الرقابة على الت اليل من جيأين :

 

أ ( المراقبة الذااية : ومي الك الرقابة التي يوفرما منعتج اآللعة معن خعال  ارعميم الحاسعب ذااعه 

ب ا وال يمبن حذف ا ومي ابون ضمن أنظمة الت عاليل والبرامج التي انظم عمل ا لتبقى مستقرو 

 للحاسب اآللي .

 

ا( المراقبة البرمجيعة : ومعي العك الرقابعة التعي ياعيف ا مسعتخدم الحاسعب اآللعي   ععن اريعق 

التعليمات التي يامن ا البرنامج عند انفيذه واطبيقه   واعمل مذه البرامج على ارايب البيانعات 

ا لتسع يل عمليعة الرقابعة علي عا ومقارنت عا بالنتعائج المسعتخرجة أو المتعلقعة والمرابطعة ببعاع 

 (. 358:  1998بالمجاميت األخرى . ) انتوي   

 

 الرقابة على المخرجات : – 3
 

وامرل الرقابة علعى المخرجعات أمميعة بالالعة بالنسعبة لعإلدارو وخاصعة ألن عا احتعوي هالبعا علعى 

ااخعععاذ القعععرارات   واتبعععت أمميعععة الرقابعععة علعععى المعلومعععات والتقعععارير المحاسعععبية الم معععة فعععي 

 المخرجات من عدو أسباا ومي :

 انه ال يوجد بعدما إجرا ات رقابية يمبن اطبيق ا . •

امرععل الفرصععة األخيععرو الكت ععاذ األخطععا  التععي مععن المحتمععل اسععرب ا خععال  المراحععل  •

 الرقابية السابقة .

نبعت ب عا فعي الماضعي   واصعبح قد اظ ر أخطا  أو حاالت الال  لعم يبعن معن الممبعن الت •

 ( . 154:  1985من المحتمل ظ ورما بسبب االير الظروذ . ) البطمة   
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 األمان للبيانات المحاسبية .
 

أظ ععرت التجععارا والمالحظععات حتععى يومنععا الحاضععر أن انت اكععات أمععن البمبيععوار اتععراوح مععن 

وا    معن خعال  خلعق مويعات اختالسات صاليرو إلى عمليات احتيا  ا مل مبعال  اائلعة معن األمع

أل خام خيعاليين إلعى إاعالذ ملفعات أو العبعث ب عا واالييعر محتوياا عا   ومعن المفعرو  منعه أن 

انت اكات الرقة والسرية الحق ضررا بالنظام ويربح من الرعب إقناع أفراد أو  ركات بان مذا 

وسععرية فععي نفععس النظعام اآللععي لمععن ويمبععن االعتمععاد عليععه فععي الحرععو  علععى معلومععات دقيقععة 

 (. 144:  1989الوقت . ) ب واي , 

 

 اعريف األمان .
يمبععن القععو  بععان نظععام للععي معععين بأنععه لمععن علععى الرعععيد الععواني أو الععدولي وانععه ينععتج        

 معلومات اتميي باألمان والسرية ودقيقة في نفس الوقت إذا اوفرت بواسطته ال روا اآلاية :

 قبل إدخال ا إلى الحاسوا .المستندات الرحيحة للمعامالت  -1

التسليم الدائم للمعامالت المعالجة إلى قسم استخراج المعلومعات بعالمحتوى نفسعه العذي  -2

 أدخلت به .

عدم امبين األ خام هير المخولين من معرفعة وجعود مععامالت أو معن محاولعة العبعث  -3

 أو إعاقة نقل البيانات أو المعلومات لليا عم اريق االختراقات .

خيين البيانات الخاصة بالمعامالت لتحبمات م ددو وخاصة للوصو  إلى معذه إخااع ا -4

 البيانات المخينة .

 

 وعلية اعتبر أمم ممييات نظام للي لمن ومي :

 

عدم السماح بإدخا  بيانات لمعامالت في النظعام دون اعليعل   وععدم إمبانيعة نسعخ ا أو  •

 انفيذما أو إعاقت ا دون وجود صالحية لذلك . تاسري

عدم اوقف النظعام ععن العمعل ب عبل اعام   علعى العرهم معن انعه فعي بععض األحيعان   قعد  •

 ابون الخدمة التي يقدم ا اقل من المعتاد .

يجب أن اتامن إمبانية اكت اذ أي خطعا فعي أي مرحلعة معن المراحعل واظععالم الفعوري  •

 للموظفين المخترين والمستولين عن النظام .

و أي مسار نظام بقطت االارا  ما بين نقطعة وأخعرى عدم اسبب اعطل أي جي  مبون أ •

 موجودو في النظام .

 

 المستولية المتعلقة باآلمن .
 

اقعععت مسعععتولية األمعععن علعععى النظعععام فعععي ن ايعععة المطعععاذ علعععى ععععااق معععوظفي اظدارو العليعععا 

عنعد كعل نقطعة اسعتخدام فرعيعة أو رئيسعية ل عببة المتخررين في نظام المعلومعات المحوسعب 

وعلى عااق أولئك المستولين عن ا اليل ومراقبة  عببة النظعام . حيعث يجعب أن يبعدي  النظام  

موظفععو اظدارو العليععا امتمامععا  ععديدا لتععامين عععدم اعععريض المن ععأو علععى نحععو هيععر مالئععم إلععى 

األمن واألعطا  التي قد احدث للنظام اآللي مما يعتثر علعى سعالمة المن عأو خاصعة فعي  تخروقا

 الجانب المالي .
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 التخطيل لحماية أنظمة المعلومات .
 

إن اطبيععق وسععائل وأسععاليب الحمايععة واألمععان المختلفععة فععي المنظمععة والخاصععة باألنظمععة اآلليععة 

يعتبر من الم ام الببيعرو والمعقعدو التعي اتطلعب معن إدارو نظعم المعلومعات ج عدا ووقتعا ومعوارد 

الدقة وال عمولية واعوفير أسعاليب كريرو ومختلفة . ونظرا ألممية مذا الموضوع وب دذ ضمان 

ووسائل الحماية الالزمة   فانه البد من وضت خطة لتوفير الحماية الالزمة لنظم المعلومعات فعي 

المنظمة والتي يجب أن اتامن احديد اظجرا ات الالزمة السعترداد ا عاليل نظعم المعلومعات فعي 

مذه النظم ) برمعان ورحعو  أسرع وقت ممبن عند حدوث أية م اكل أو كوارث اتدي إلى اعطل 

1998 :387 . ) 

ويبدأ التخطيل لحماية نظم المعلومات بوضت خطة موثقة على مستوى المنظمعة فعي مجعا  لمعن 

وحمايععة نظععم المعلومععات   ويععتم الترععديق علععى مععذه الخطععة مععن قبععل اظدارو العليععا ويجععب أن 

 اتامن الخطة على ما يلي :

 . ةومات المحو سبنظم المعل نسياسة محددو وموثقة ألم •

 اظجرا ات والمعايير الالزمة لحماية نظم المعلومات . •

 اوزيت المستوليات المتعلقة بأمن وحماية نظم المعلومات . •

قائمععة بالت ديععدات المحتملععة لععنظم المعلومععات وبععاظجرا ات المتخععذو للوقايععة من ععا أو  •

 مواج ت ا أو التررذ في حا  حدوث ا .

لمعوظفين بأمميعة وسعرية البيانعات والمعلومعات التعي احتوي ععا برنعامج لتوعيعة وانبيعه ا •

نظععام المعلومععات وضععرورو اععوفير السععبل والوسععائل الالزمععة لحمايت ععا ووقايت ععا مععن 

األخطععار التععي قععد احععدث إمععا عفويععا وإمععا بقرععد العبععث والسععرقة والتخريععب مععن قبععل 

 أ خام خارجيين أو من داخل المن أو .

 لبحث .ثانيا  : الجانب العملي ل
 

 احليل البيانات ومناق ت ا .
 

اقوم فبرو القيام بالدراسة على أساس إدراك جومر م بلة الدراسة وكذلك ف م الفرضيات        

واألمداذ المتوقعة احقيق ا من الدراسة . وظامام ف م الم بلة والحلو  المقترحة ل ا ولتحقيق 

لبحث علعى ععدو أسعئلة اعم صعياهت ا علعى  عبل أمداذ الدراسة ام االعتماد في الناحية العلمية ل

علعى ذوي  تاستبانه لجمت البيانات عن المتاليرات المتعلقة بالدراسة من خال  اوزيت االسعتبيانا

( اسععتبيان  35االخترععام والعععاملين فععي مجععا  األنظمععة المحاسععبية اآلليععة   حيععث اععم اوزيععت ) 

 . االردن والمتمرلة في البنوك التجارية في  على عينة الدراسة

 

 .أوال : أساليب القياس واالختبار

         

اعد المقاييس أداو استخدم لنقل التراكمات المعرفية إلى واقت ملموس   يستد  بعه للتحقعق        

من صحة الفرضيات المقترحة إثبااا أو نفيا   وفيما اتنوع أساليب القياس فان الدراسعة الحاليعة 

 ( الخماسي   وكاآلاي :  Likertعلى مقياس )اابعت أسلوا القياس المستند 

 

 هير موافق ب دو هير موافق محايد موافق موافق ب دو درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الوزن النسبي
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 وقد ام استخدام األساليب اظحرائية التالية :

 

احديععد التوزيعععات التبراريععة والنسععب المئويععة آلرا  أفععراد عينععة الدراسععة    لبععل سععتا   -1

حدو لمعرفة العوامل المتثرو من وج ة نظر العاملين في مجا  األنظمة المحاسبية  على

 اآللية .

( السابق ذكعره  Likertاحديد المتوسل الحسابي بأوزان ام احديدما باعتماد مقياس )  -2

( فيعنععي ذلععك أن  3ووفقععا ل ععذا المقيععاس فععإذا كانععت قيمععة الوسععل الحسععابي ) اكبععر مععن 

( فيعنعي ذلعك أن  3اوافق أو اتيد الفرضية   وإذا كانت ) اقعل معن هالبية عينة الدراسة 

 هالبية عينة الدراسة اتيد رفض الفرضية .

إيجاد االنحعراذ المعيعاري   وقعد اعم اسعتخدام االنحعراذ المعيعاري ظيجعاد وقيعاس معدى  -3

الت ععتت لإلجابععات حععو  بنععود االسععتبانة المختلفععة فيمععا يتعلععق باألنظمععة اآلليععة وإحبععام 

 قابة علي ا مما يتدي إلى استخراج معلومات اكرر دقة .الر

 

 وصف مجتمت الدراسة :

 

التجارية معي األكرعر اسعتخداما واطبيقعا لمنظمعة  كمن خال  الدراسة الميدانية فقد وجد أن البنو

 جميت المحاسبية اآللية ومن حيث الرقابة علي ا من جميت النواحي ولذلك ام اختيار العاملين في

معن ذوي الخبعرو العمليعة والميدانيعة ليبونعوا عينعة  ( بنبعا  14االردنية وعددما ) التجاريةالبنوك 

 بة بموضوعية عن أسئلة االستبيان للدراسة الن ل م الخبرو البافية ظعطا  بيانات وافية واظجا

 

 احليل البيانات واختبار الفرضيات : 

 الدراسة كما يلي : ةعلقة بالمعلومات ال خرية عن عينكانت البيانات المت 

 

 ( ال  ادو ) المتمل العلمي (. 1
 ( 1جدو  رقم ) 

 اوزيت أفراد عينة الدراسة حسب ال  ادو ) المتمل العلمي (

 النسبة المتراكمة % النسبة المئوية % التبرار ال  ادو ) المتمل العلمي (

 11.4 11.4 4 دبلوم

 68.5 57.1 20 سببالوريو

 94.2 25.7 9 ماجستير

 % 100 5.8 2 دكتوراه

  % 100 35 المجموع

 

% ( من عينة الدراسة مم من حملعة العدبلوم    وان  11.4( أن )  1يتبن من الجدو  )           

% ( معععم معععن حملعععة  25.7  وان معععا نسعععبته )  س% ( معععن م معععن حملعععة الببعععالوريو 57.1) 

 رجة الدكتوراه .% ( من عينة الدراسة مم من حملة د 5.8الماجستير   وان ) 

% ( من عينة الدراسة معم معن حملعة ال ع ادات الجامعيعة  88.6)  هومذا يد  على أن ما نسبت 

 مما يسامم في استخراج نتائج دقيقة .

 

 

 

Cop
y R

igh
ts 



 . ( التخرص العلمي لل  ادو 2

 ( 2جدو  ) 

 اوزيت أفراد عينة الدراسة حسب التخرص العلمي لل  ادو

 النسبة المتراكمة % %النسبة المئوية  التبرار التخرص

 42.9 42.9 15 محاسبة

 62.9 20.0 7 اقتراد

 55.6 25.7 9 مالية مررفية

 % 100 11.4 4 إدارو أعما 

  % 100 35 المجموع

% ( مععن عينععة الدراسععة مععم مععن اخرععص المحاسععبة    42.9( أن )  2يتبععين مععن الجععدو  )     

% ( من اخرص مالية مرعرفية    25.7% ( من م من اخرص االقتراد   وان )  20وان ) 

 % ( من اخرص إدارو األعما  . 11.4وان ما نسبت م ) 

ومذا يد  على أن ارافاع عدد المحاسبين في عينعة الدراسعة إلعى النرعف اقريبعا ممعا يعدعم دقعة 

 نتائج الدراسة .

 ( الموقت الوظيفي . 3
 ( 3جدو  ) 

 اوزيت أفراد عينة الدراسة حسب الموقت الوظيفي

 النسبة المتراكمة % النسبة المئوية % التبرار لموقت الوظيفيا

 11 31.4 31.4 ( teller) أمين صندوق

 62.8 31.4 11 موظف عمليات ) ودائت (

 80.0 17.1 6 مدير مبتب

 85.7 5.7 2 مدير فرع

 % 100 14.4 5 مساعد مدير

  % 100 35 المجموع

% ( مععن عينععة الدراسععة ي ععاللون موقععت أمععين  31.4( أن مععا نسععبت م )  3يتبععين مععن الجععدو  )

صععندوق ومععي نسععبة متسععاوية مععت مععن ي ععاللون موظععف عمليععات والععذين مععم األكرععر اسععتخداما 

% ( ي اللون منرب مدير مبتعب   وان معا  17.1لمنظمة المحاسبية اآللية   وان ما نسبت م ) 

% ( ي عاللون منرعب  14.4% (  ي اللون منرعب معدير فعرع   ومعا نسعبت م )  5.7نسبت م ) 

معن التحليعل بسعبب الخبعرو العاليعة التعي  ةمساعد مدير . ومذا ممعا يعدعم المعلومعات المسعتخرج

 الفروع   والمساعدين ومدرا  يتمتت ب ا المدرا

 ( العمر  4
 ( 4جدو  ) 

 اوزيت أفراد عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة المتراكمة % النسبة المئوية % التبرار العمر

 45.8 45.8 16 ( 31 – 24) من   

 65.8 20.0 7 ( 39 – 32ومن ) 

 82.9 17.1 6 ( 47 – 40ومن ) 

 % 100 17.1 6 ( 55 – 48ومن ) 

  % 100 35 المجموع
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 % ( من أفراد العينة مم من الفئة ال بابية   45.8( أن ما نسبت م )  4يتبين من الجدو  )  

(    وان معا نسعبت م  39 – 32معن الفئعة العمريعة )  % ( 20(   وان ما نسبت م )  31 – 24) 

 ( . 55 – 48(   ونفس النسبة للفئة العمرية) 47 – 40%( من م من الفئة العمرية ) 17.1)

 

 ( الخبرو العلمية البلية  5
 ( 5جدو  ) 

 اوزيت أفراد العينة حسب الخبرو العملية البلية

 النسبة المتراكمة % ة %النسبة المئوي التبرار الخبرو العملية البلية

 48.5 48.5 17 ( 9 – 2من ) 

 (10 – 17 ) 9 25.7 74.2 

 (18 – 25 ) 8 23 97.2 

 (26 – 33 ) 1 2.8 100 % 

  % 100 35 المجموع

 

% ( من أفراد عينة الدراسة لدي م سنوات خبرو  48.5( أن ما نسبت م )  5يتبين من الجدو  ) 

( سنة  17 – 10% ( لدي م سنوات خبرو من )  25.7نسبته )  ( سنوات   وان ما 9 – 2من ) 

 2.8( سنة   وان معا نسعبت م )  25 – 18% ( لدي م سنوات خبرو من )  23  وان ما نسبته ) 

 ( سنة خبرو . 33 – 26% ( من عينة الدراسة لدي م خبرو من ) 

 

 هأالستبان
 ( 6جدو  ) 

 لحاسوا للبد  بالتحليل اظحرائييبين المتاليرات التي ام اعريف ا على ج از ا

 DATAوما يعرذ بـ 

 العبارو
موافق 

 ب دو
 محايد موافق

هير 

 موافق

هير 

موافق 

 ب دو

 مجموع

( اسععتخدم كلمععات سععر خاصععة ببععل موظععف 1

 يستخدم البمبيوار

28 

80% 

7 

20% 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

35 

100% 

( يععتم االييعععر كلمعععات السععر بانتظعععام وب عععبل 2

 مستمر

20 

57.1% 

13 

37.1% 

1 

2.9% 

1 

2.9% 

- 

0 

35 

100% 

( يحععدد النظععام مويععة الموظععف الععذي ادخععل 3

 البيانات أو قام بالتعديل علي ا 

24 

68.6% 

8 

22.9% 

2 

5.7% 

1 

2.9% 

- 

0 

35 

100% 

( اوجعد رقابعة كافيعة الكت عاذ أي ضعياع أو 4

 الف للبيانات بعد إدخال ا للبمبيوار

19 

54.3% 

13 

37.1% 

1 

2.9% 

2 

5.7% 

- 

0 

35 

100% 

( يتععيح النظععام اآللععي مالحظععة أي اعععديل اععم 5

 على البيانات التي ام إدخال ا في وقت سابق 

16 

45.7% 

14 

40% 

3 

8.6% 

2 

5.7% 

- 

0 

35 

100% 

 ( يسمح النظام بإدخا  نفس البيانات 6

 من مرو واحدو   ر) المستندات ( ألكر

1 

2.9% 

1 

2.9% 

8 

22.9% 

5 

14.3% 

20 

57.1% 

35 

100% 

ضععوابل مالئمععة علععى البيانععات هيععر ( منععاك 7

المقبولة من قبل النظعام وعلعى إععادو إدخال عا 

 بعد ارحيح ا

9 

25.7% 

21 

60% 

3 

8.6% 

2 

5.7 

- 

0 

35 

100% 

 35 5 15 4 4 7( ال يمبععن حععذذ أي بيانععات اععم إدخال ععا إلععى 8
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 %100 %14.3 %42.9 %11.4 %11.4 %20 النظام 

اعععم  التعععي –( يقعععوم النظعععام بحفعععظ البيانعععات 9

 القائيا –إدخال ا 

14 

40% 

12 

34.3% 

5 

14.3% 

2 

5.7% 

2 

5.7% 

35 

100% 

( منعععاك اعليمعععات إداريعععة صعععريحة حعععو  10

 حماية النظام من التالعب والال 

23 

65.7% 

8 

22.9% 

3 

8.6% 

- 

0 

1 

2.9% 

35 

100% 

( يوجعععد إجعععرا ات وقعععوانين إداريعععة يعععتم 11

هير  –بموجب ا أبعاد الموظفين أو األ خام 

 عن النظام –خولين الم

14 

40% 

18 

51.4% 

1 

2.9% 

1 

2.9% 

1 

2.9% 

35 

100% 

( يوجععد موظععف يقععوم بالرقابععة واظ ععراذ 12

 على النظام ) هير الم الل (

15 

42.9% 

11 

31.4% 

4 

11.4% 

3 

8.6% 

2 

5.7% 

35 

100% 

( يمبعععن إععععادو ا عععاليل النظعععام معععن نقطعععة 13

التوقععف إذا اوقفععت دورو الت ععاليل ألي سععبب 

 سباا من األ

8 

22.9% 

19 

54.3% 

4 

11.4% 

3 

8.6% 

1 

2.9% 

35 

100% 

( احععععععتفظ اظدارات المختلفععععععة بسععععععجالت 14

للمسععععتندات والتقععععارير التععععي اسععععتلم ا بعععععد 

 معالجة البيانات

23 

65.7% 

9 

25.7% 

2 

5.7% 

- 

0 

1 

2.9% 

35 

100% 

 

معن االسعتبيانات  ( التبرارات والنسب التي ابونعت من عا النتعائج المسعتخرجة 6ويبين الجدو  ) 

 والتي ابين لرا  عينة الدراسة في األسئلة المطروحة في االستبانه .

 

 وفيما يلي إيجاد الوسل الحسابي واالنحراذ المعياري لبل ستا  على حده :

 

 ( 7جدو  ) 

 استخدم كلمات سر خاصة ببل موظف يستخدم البمبيوار . – 1

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

ذ االنحرا

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

28 

80% 

7 

20% 

- 

0 

- 

0 

- 

0 
4.8 0.41 

 

( من عينة الدراسة يوافقون ب بل كبيعر علعى انعه يعتم  %80( أن ما نسبته )  7يبين الجدو  ) 

انععات إعطععا  كلمععات سععر لبععل موظععف يعمععل علععى الحاسععوا ممععا يييععد مععن الرقابععة واألمععان للبي

 (. 3( ومو أعلى من )  %4.8الموجودو داخل الحاسوا ويد  على ذلك الوسل الحسابي ) 

 ( 8جدو  ) 

 يتم االيير كلمات السر بانتظام وب بل مستمر. – 2

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

20 

57.1% 

13 

37.1% 

1 

2.9% 

1 

2.9% 

- 

0 
4.46 0.82 
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( اتيد االيير كلمات السر بانتظام  %94.2( أن أهلبية الدراسة والبالالة )  8ويبين الجدو  ) 

 المخينة داخل األنظمة اآللية . تمما يسامم في زيادو درجة األمان للبيانا

 

 ( 9جدو  ) 

 م بالتعديل علي ا .يحدد النظام موية الموظف الذي ادخل البيانات أو قا – 3

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

24 

68.6% 

8 

22.9% 

2 

5.7% 

1 

2.9% 

- 

0 
4.57 0.74 

 

( من عينة الدراسة اتكد أن  %91.5( إن الالالبية العظمى وما نسبت م )  9ويبين الجدو  ) 

نظام اآللي يحدد موية الموظف الذي قام بإدخا  البيانات مما يسامم في إجرا ات الرقابة على ال

 األنظمة اآللية .

 

 ( 10جدو  ) 

 اوجد رقابة كافية الكت اذ أي ضياع أو الف للبيانات بعد إدخال ا للبمبيوار . – 4

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 وب د
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

19 

54.3% 

13 

37.1% 

1 

2.9% 

2 

5.7% 

- 

0 
4.4 0.81 

 

( أن عينعععة الدراسعععة اتكعععد علعععى وجعععود رقابعععة مناسعععبة علعععى البيانعععات  10ويبعععين الجعععدو  )  

 % ( . 91.4المحاسبية  المدخلة إلى النظام اآللي وبنسبة ) 

 

 (11جدو  ) 

 مالحظة أي اعديل ام على البيانات التي ام إدخال ا في وقت سابق .يتيح النظام اآللي  – 5

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

16 

45.7% 

14 

40% 

3 

8.6% 

2 

5.7% 

- 

0 
4.26 0.85 

 

تكد إمبانية الرقابة على البيانات المدخلة للنظام ( أن هالبية عينة الدراسة ا 11ويبين الجدو  )

% ( معن عينعة الدراسعة انعه ال يمبعن  5.7( فعي حعين يعرى معا نسعبت م )  85.7اآللي وبنسبة ) 

 مالحظة التعديالت التي جرت على البيانات في النظام اآللي .
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 ( 12جدو  ) 

 من مرو واحدو .يسمح النظام بإدخا  نفس البيانات ) المستندات ( لبرر  – 6

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

1 

2.9% 

1 

2.9% 

8 

22.9% 

5 

14.3% 

20 

57.1% 
1.80 1.08 

 

( من عينة الدراسعة ا عدد علعى ععدم إمبانيعة إدخعا  نفعس  %71.4( أن )  12ويبين الجدو  ) 

نات والمستندات ألكرر من مرو واحدو مما يامن عدم اسجيل البيانات ألكرر من مرو واحدو البيا

( انه باظمبان إدخا  بعض البيانات ألكرر معن معرو واحعد   بينمعا يعرى  %22.9في حين يرى ) 

 ( انه يمبن إدخا  أي من البيانات أو المبيعات ألكرر من مرو واحدو . %5.8ما نسبت م ) 

 

 

 ( 13جدو  ) 

مناك ضوابل مالئمة على البيانات هير المقبولة من قبل النظام وعلى إعادو إدخال ا بعد  – 7

 ارحيح ا .

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

9 

25.7% 

21 

60% 

3 

8.6% 

2 

5.7% 

- 

0 
4.06 0.76 

 

( علععى وجععود ضععوابل علععى  %85.7( أن عينععة البحععث اوافععق بنسععبة )  13لجععدو  ) ويبععين ا

البيانات هير المقبولة ألي سعبب معن األسعباا معن قبعل النظعام وعلعى إععادو إدخال عا للنظعام بععد 

 ( انه ال يوجد رقابة على البيانات هير المقبولة  %5.7ارحيح ا   في حين يرى ما نسبت م ) 

 

 ( 14جدو  ) 

  يمبن حذذ أي بيانات ام إدخال ا إلى النظام .ال – 8

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

7 

20% 

4 

11.4% 

4 

11.4% 

15 

42.9% 

5 

14.3 
2.8 1.39 

 

(  %57.2مععالي ابلعع  ) ( اكرععر مععن نرععف عينععة الدراسععة ونسععبت م لإلج 14ويبععين الجععدو  ) 

يتيعدون أن النظعام اآللعي ال يسععمح بحعذذ البيانعات أو المسعتندات التععي اعم إدخال عا للنظعام اآللععي 

 القيد المحاسبي مرال وليس حذفه . وإنما يتم عبس
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 ( 15جدو  ) 

 القائيا . -التي ام إدخال ا  –يقوم النظام بحفظ البيانات  – 9

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 ابيالحس

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

14 

40% 

12 

34.3% 

5 

14.3% 

2 

5.7% 

2 

5.7% 
3.97 1.15 

 

( ومعذا يعد   3.97( أن المتوسعل الحسعابي ظجابعات عينيعة الدراسعة بلع  )  15ويبين الجعدو  ) 

 قوم بحفظ البيانات المدخلة القائيا .على أن أهلبية عينة الدراسة اتيد أن النظام اآللي ي

 

 

 ( 16جدو  ) 

 مناك اعليمات إدارية صريحة حو  حماية النظام من التالعب والال  . – 10

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

23 

65.7% 

8 

22.9% 

3 

8.6% 

- 

0 

1 

2.9% 
4.49 0.89 

 

( ومعو معا يعد   4.49( أن المتوسل الحسابي ظجابات عينة الدراسعة بلع  )  16ويبين الجدو  ) 

علعى أن الالالبيعة العظمعى معن عينعة الدراسعة اتيعد وجعود اعليمعات إداريعة صعريحة حعو  حمايععة 

 النظام من الال  والتالعب .

 

 ( 17جدو  ) 

 جب ا إبعاد الموظفين أو األ خاميوجد إجرا ات وقوانين إدارية يتم بمو – 11

 عن النظام  . –هير المخولين  – 

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

14 

40% 

18 

51.4% 

1 

2.9% 

1 

2.9% 

1 

2.9% 
4.23 0.88 

 

( ممععا يععد   4.23جابععات عينعة الدراسععة كانععت ) ( أن المتوسععل الحسععابي ظ 17ويبعين الجععدو  ) 

على وجود إجرا ات وقوانين إدارية امنت ب بل كبير وصو  أي  خص هير مخو  بالدخو  لو 

 الوصو  للنظام من الوصو  له .
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 ( 18جدو  ) 

 يوجد موظف يقوم بالرقابة واظ راذ على النظام ) هير الم الل ( . – 12

 الـمــقـيـــــــــاس
ل الوس

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

15 

42.9% 

11 

31.4% 

4 

11.4% 

3 

8.6% 

2 

5.7% 
3.97 1.2 

( مما يد  علعى  3.97( أن المتوسل الحسابي ظجابات عينة الدراسة كان )  18ويبين الجدو  ) 

 لية .وجود موظفين مخترين للرقابة على األنظمة اآل

 

 ( 19جدو  ) 

يمبن إعادو ا اليل النظام من نقطة التوقف إذا اوقفت دورو الت اليل ألي سبب من  – 13

 األسباا  .

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

8 

22.9% 

19 

54.3% 

4 

11.4% 

3 

8.6% 

1 

2.9% 
3.86 0.97 

( ممعا يتكعد أن  3.86( أن الوسعل الحسعابي ظجابعات عينعة الدراسعة بلع  )  19ويبين الجعدو  ) 

 النظام اآللي يعود إلى المرحلة التي اوقف دورو الت اليل ألي سبب من األسباا .

  

 ( 20جدو  ) 

جة البيانات احتفظ اظدارات المختلفة بسجالت للمستندات والتقارير التي استلم ا بعد معال – 14

. 

 الـمــقـيـــــــــاس
الوسل 

 الحسابي

االنحراذ 

موافق  المعياري

 ب دو
 هير موافق محايد موافق

 قهير مواف

 ب دو

23 

65.7% 

9 

25.7% 

2 

5.7% 

- 

0 

1 

2.9% 
4.51 0.85 

( ممعا يتكعد علعى  4.51( أن الوسل الحسابي ظجابات عينة الدراسة كان )  20ويبين الجدو  ) 

ارات احععتفظ وبدرجععة عاليععة بالمسععتندات والتقععارير التععي اسععلم ا بعععد معالجععة البيانععات أن اظد

 والحرو  على المعلومات المناسبة الاخاذ القرارات .

 

ومععن خععال  التحليععل السععابق نسععتنتج أن مجتمععت الدراسععة يميععل إلععى قبععو  الفرضععية 

دي إلى دقعة المعلومعات والقائلة بان استخدام األنظمة اآللية وإحبام الرقابة علي ا يت

 المحاسبية .
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 االستنتاجات :
 

 يمبن استخالم النتائج التالية من خال  استعرا  احليل بيانات الدراسة :
 

يستخدم كل موظف يتعامل مت النظام كلمعة سعر خاصعة بعه وبعذلك ال يسعتطيت  -1

 سر.أي  خص الدخو  للنظام إال إذا اوافرت لدية كلمة 

 انتظام وخاصة في ارك موظف لعملة .يتم االيير كلمات السر ب -2

ال يمبععن حععذذ أي بيانععات اععم إدخال ععا إلععى النظععام وفععي حالععة اععم التعععديل أو  -3

اظضععافة علععى البيانععات فانععه يمبععن مالحظععة مععذه التعععديالت وكيفيععة ووقععت 

 كافيين.حرو  التعديالت مما يمنح البيانات والمعلومات دقة وأمان 

ائل امنعععت معععن خالل عععا الوصعععو  هيعععر اعتمعععد اظدارات علعععى إجعععرا ات ووسععع -4

 المررح به إلى النظام .

 –ال ععخص الععذي يعمععل علععى الج ععاز  –منععاك فرععل اععام بععين وظيفععة الم ععالل  -5

 والنظام.وبين وظيفة اظ راذ والرقابة على البيانات 

اقعععوم اظدارو بعمعععل نسعععخ احتياايعععة ععععن الوثعععائق وأوراق العمعععل والتقعععارير  -6

 خاصة.ي أماكن والبرامج والبيانات وحفظ ا ف

 التوصيات :
 

 يوصي الباحران من خال  النتائج التي ام التوصل إلي ا إلى ما يلي :

مراجعععة أمععن وحمايععة أنظمععة المعلومععات مععن حيععث مععدي كفايععة الرقابععة علععى  -1

الدخو  إلى أماكن اواجد األج عيو وهعرذ الت عاليل والتأكعد معن وجعود خطعل 

 للطوارئ .

ولوجيععا وزاد اسععتخدام أنظمت ععا واالعتمععاد القناعععة بأنععه كلمععا اطععورت التبن -2

وبالتعالي يجعب ف عم المخعاار  ل عا علي ا زادت المخاار التي يمبعن التععر  

ووضععت الاععوابل الالزمععة لمواج ت ععا واطبيععق الاععوابل الرقابيععة المناسععبة 

 حيا  كل من ا .

اطععوير النظععام اآللععي لبععي يقععوم بترععحيح البيانععات هيععر المقبولععة لليععا دون   -3

 أمبن.إلى ادخل العنرر الب ري في عملية الترحيح إن  الحاجة

اخذ لرا  الموظفين الععاملين علعى النظعام بععين االعتبعار فعي عمليعات اطعوير  -4

 علي ا.األنظمة والرقابة 
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العمععل علععى التأكععد مععن أن المحاسععبين الم ععاركين فععي عمليععة ارععميم نظععم  -5

رو علعى صعف واحليعل المعالجة اآللية للبيانات المحاسبية اتعوفر لعدي م المقعد

عمل م بمعا يحقعق نجعاح عمليعة الترعميم   السعيما أن ف عل أي نظعام معالجعة 

يععيى إلععى اععدني مسععتوى المسععتولية عنععد مرععممي الععنظم المتخررععين فععي 

 عمل م .

اأميل وادريب مستخدمي نظم المعالجة اآللية للبيانات المحاسبية بما يسعاعد  -6

نععات المحاسععبية والطععرق السععليمة علععى زيععادو قععدراا م فععي الحفععاظ علععى البيا

 لحماية مذه البيانات .

ضرورو التأكد باستمرار من التيام نظعم المعالجعة اآلليعة للبيانعات المحاسعبية  -7

بالمعععايير واألسععس التععي ابفععل االسععتخدام السععليم ألسععلوا المعالجععة اآلليععة 

 لذلك.والتطبيقات والبرامج الالزمة 

جيععات المتطععورو فععي إنتععاج واوصععيل التوسععت فععي اسععتخدام األج ععيو والبرم  -8

المعلومععععات المحاسععععبية وضععععرورو السعععععي المسععععتمر لتطويرمععععا لمواكبععععة 

التطورات التقنيعة والمتاليعرات األخعرى المتعلقعة بتحسعين مسعتوى األدا  فعي 

 ال ركات.

العمعععل معععن قبعععل إدارو ال عععركة علعععى احديعععد ابيععععة العالقعععة التبادليعععة بعععين  -9

يوفرما النظام المحاسبي والتي اتال م ومعدى  احتياجاا ا من المعلومات التي

قدرا ا في ااخاذ القرارات الجيدو   وبالمقابعل اأثيرمعا علعى مخرجعات النظعام 

 ليستطيت عبس وارجمة مذه القرارات ضمن مخرجااه .

ضرورو معرفة كل االصدارات الم نية الدولية المتعلقة بالرقابعة فعي  -10

 تخدمة للحاسب اآللى.ظل بيئة ابنولوجيا المعلومات المس

ضععرورو اطععوير العنرععر الفنععي فععى ال ععركات لتنميععة الفبععر الرقععابي   -11

خاصة في ظل المتاليرات المتالحقة في معايير العمل الم ني فعي ظعل 

التطور الحاصل باستخدام الت اليل اآللعى معن خعال  الحاسعبات اآلليعة 

 والتعرذ على ابيعة النظم االلبترونية.
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 :المراجت 
 

في البنوك التجاريعة  ة( اقييم نظم المعلومات المحاسبية المحوسب 2004صيام   وليد )  -1

األردنية في ظل التطور التبنولعوجي   ورقعة عمعل مقدمعة إلعى المعتامر العلمعي الم نعي 

السععادس " م نععة المحاسععبة فععي خدمععة االقترععاد " والععذي نظمتععه جمعيععة المحاسععبيين 

ون معت االاحعاد الععام للمحاسعبيين والمعراجعين الععرا خعال  القانونيين األردنيعين بالتععا

 . 23/9/2004 -22الفترو 

(   اقيععيم أدا  الععنظم المحاسععبية المعتمععدو علععى  2004خالععد   محمععد مط ععر صععالح )  -2

الحاسوا ومدى مال مت عا لتلبيعة احتياجعات اظدارو   رسعالة ماجسعتير هيعر من عورو   

   اربد   األردن . كجامعة اليرمو

( " مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسعبية فعي احقيعق األمعان  2003الق ي   ظامر )  -3

والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارو اظلبترونية " أاروحة دكتوراه هيعر من عورو   

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا .

عمليععة  ( " مععدى فاعليععة اسععتخدام ابنولوجيععا المعلومععات فععي 2003ذنيبععات   علععى )   -4

   الجامعة األردنية . 2  العدد  30التدقيق في األردن " مجلة دراسات   مجلد 

( " مدى اقبل مدققي الحسابات األردنيعين  2002خداي   حسام الدين وصيام   وليد )  -5

الجامعة األردنية   مجلد  –الستخدام ابنولوجيا المعلومات في التدقيق " مجلة دراسات 

 . 2003  اموز  2  العدد  30

(   نظععم المعلومععات  2002الععدمراوي   كمععا  الععدين مرععطفى وسععمير كامععل محمععد )  -6

 مرر . –المحاسبية   دار الجامعة الجديدو   اظسبندرية 

(   نظععم المعلومععات المحاسععبية   دار وائععل للن ععر  2001الحنطععاوي   محمععد يوسععف )  -7

 األردن . –والتوزيت   عمان 

( نظعم المعلومعات المحوسعبة   دار  1998اميم رحعو ) برمان    محمد نور وهازي إبعر -8

 األردن . –المنامج   عمان 

(   نظم المعلومات في المحاسبة والمراجععة الم نيعة    1998انتوي   محمود قاسم )  -9

 ليبيا . –دار الرواد   ارابلس 

(   نظععم المعلومععات المحاسععبية الحاسععوبية   دار  1998محمععد )  ققاسععم   عبععد الععرزا -10

 األردن . –قافة للن ر والتوزيت   عمان الر

(   اظصععدار  1996مبععارك   صععالح الععدين عبععد المععنعم ولطفععي الرفععاعي محمععد فععرج )  -11

التاست   نظم المعلومات المحاسبية ) معدخل رقعابي (   الجمعيعة السععودية للمحاسعبة   

 الريا  / السعودية .

والرقابعععة فعععي ظعععل اسعععتخدام  (   التعععدقيق واألمعععان 1989ااحعععاد المرعععارذ العربيعععة )  -12

 لبنان . –الحاسبات اظلبترونية   مطابت اميرميتو   بيروت 

(   المراقبعة الداخليععة فعي نظعم الحاسعبات اآلليععة   دار  1985البطمعة   محمعد عرمعان )  -13

 السعودية . –المريخ للن ر   الريا  

يععة الحععدبا  (   نظععم المعلومععات المحاسععبية   كل2003الحبيطععي قاسععم   وما ععم زيععاد ) -14

 العراق. –الجامعة   موصل 

( برنععامج مراجعععة ابنولوجيععا المعلومععات فععي ضععو  2003السععيد   م ععام عبععدالحي ) -15

 المعايير الدولية   الخبرات البويتية لالست ارات.
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