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 الملخص:                                                                   
في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني  اودوره)المستمرة ( االتجاهات الحديثة في المراجعةهدفت الدراسة إلى توضيح أثر  

استمارة  (100) وزع عددحيث  ،للدراسة  كأداة وتم االعتماد على االستبانة  ،في السودان المنشورة للتقارير والقوائم المالية
شركة بشائر لخدمات الطاقة - من الموظفين  والمدراء في شركات توزيع المواد البترولية السودانية عيناتاستبانة على 
وقد (استمارة 92وحلل منها عدد ) المحدودة  الشركة الوطنية للبترول )سودان ( -قادرة للبترول المحدودة  شركة-المحدودة 

لتقليل مخاطر النشر اإللكتروني  في شركات توزيع   المراجعة المستمرةتطبيق توصلت إلى النتائج التالية: )أواًل(: نسبة 
تقليل ل العمل بالمراجعة االلكترونية وتطبيقاتها البرمجية  فيمباشر  )ثانيًا(: هناك تأثير  المواد البترولية  كانت جيدة

وهو موجب ودال إحصائيًا   ،مواقع تلك الشركات  عنوصد الهجمات السيبرانية وتلطيف مخاطر النشر اإللكتروني 
تطبيق االتجاهات الحديثة (: هناك أثر لتفاعل المؤهل العلمي والخبرة لدى العاملين في تحسين نوعية جودة وكفاءة لثا)ثا

المراجعة  فيالتطبيقات االلكترونية المطبقة كلما زاد المؤهل العلمي والخبرة لدى العاملين تحسنت نوعية ف فى المراجعة 
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 متغير تكامل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةة مرتفعة من الموافقة على فقرات وجود درج )رابعا( :  المستمرة
مما يدل على وجود مستوى  %55.4من قبل افراد عينة الدراسة بوزن نسبى  ةالمستخدم واالتجاهات الحديثة في المراجعة 

  .مرتفع  من ان هذه الشركات لها اتجاهات الكترونية  تدير بها عملها
واالتجاهات الحديثة في نظم المحاسبية المحوسبة لل المقترحات أهمها وضع إطار متكاملوقد قدمت الدراسة عدد من  

فى   يسهم في نشر ثقافة النشر اإللكتروني لتقارير االعمال وتطبيقاتها في  كل قطاعات البترول المراجعة )المستمرة (
 .  السودان 

 

 

  .، مخاطر النشر اإللكتروني ، شركات توزيع المواد البترولية المراجعة االلكترونية  : الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

 
 
The study aimed to clarify the impact of recent trends in continuous auditing and its role in 
reducing the risks of electronic publishing of financial reports and statements published in 
Sudan. The questionnaire was used as a study tool ,where 100 forms were distributed to a 
different number of employees and managers whom are working in Sudanese petroleum 
distribution companies. 
These companies are: 

 Bashaer for  Energy Services Co. Ltd. 
 Gadrah Petroleum Co., Ltd. 
 National Petroleum Company (Sudan Branch) Ltd. 

 
A number of 92 forms were analyzed, therefore, came to the following conclusions from the 
previous study: 
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Firstly: Percentage of applying continuous review to reduce the risks of electronic 
publishing in petroleum distribution companies, were got Good Grade. 
Secondly: There is a direct impact on the work of electronic auditing and software 
applications to reduce the risks of electronic publishing and to prevent from caber’s attacks 
on the websites of these companies, and this is considered a positive and statistically 
significant. Third: There is an effect of an interaction of academic qualifications and 
experiences among employees in improving the quality and efficiency of applying modern 
trends in auditing. Thus, the higher of practical qualification and experiences of the 
employees, the better quality of the electronic applications applied in the continuous 
auditing. 
Fourth: There is a high degree of matches on the paragraphs, the variable of integration of 
computerized accounting information systems and the recent trends in the audit used by the 
study sample members with a relative degree of 55.4%. Which indicates a high level of the 
fact that these companies have electronic trends in which they manage their work, The 
study presented a number of proposals, the most important of which is the development of 
an integrated framework for computerized accounting systems and recent trends in 
continuous audit, it will contribute to spreading the culture of electronic publishing of 
business reports and their applications in all petroleum sectors in Sudan. 
 

key words: electronic audit, The risk of electronic publishing, Oil distribution 
companies. 
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 المحور االول : االطار المنهجى والدراسات السابقة 
 اوال: االطار المنهجى :

 :تمهيد
الى النظم االلكترونية حمل الكثير من االثار المتعلقة  المحاسبية ان التحول المتسارع في نظم المعلومات
قد يعرض  و العتماد المكثف على النظم االلكترونيةافي ، الماليبتكنولوجيا المعلومات على عملية االبالغ 

والتي تقود الى زيادة  ،الشركات الى مشاكل تتعلق بأمن المعلومات والهجمات السيبرانية  بياناتقواعد 
بالتالي كانت الحوجة الضرورية الى مراجعة النظم او المراجعة المتكاملة ,و شهدت بيئة ,اجعة مخاطر المر 

االعمال المعاصرة العديد من التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، نتج عنها ظهور العديد 
جاح منشات االعمال فعاال في ن،من االنظمة االلكترونية التي اصبح استخدامها مطلبا جوهريا وعنصرا 

ومن بين تلك االنظمة نظام تخطيط الموارد ، وقد ساهمت تلك النظم باإلضافة الى التوسع في استخدام 
شبكة المعلومات الدولية )االنترنت ( ، في توجه منشات االعمال نحو انشاء مواقع الكترونيه تسطيع من 

لخدمة اصحاب المصالح ، وقد شكل ذلك  ومي وإلدارة عملها الي خاللها نشر تقارير اعمالها بشكل فورى 
المستمر  وادواتها  لتقديم  التوكيد تحديا لمهنة المراجعة الداخلية والخارجية يتمثل في ضرورة تطوير اساليبها

المعلومات الواردة في التقارير والقوائم المالية المنشورة على مواقع تلك الشركات والمؤسسات  في مصداقية
مما ادى الى ظهور االتجاهات الحديثة في المراجعة قديم خدمات التوكيد على تلك المواقع وت،الكترونيا 

 . ومنها المراجعة االلكترونية )المستمرة (

 مشكلة الدراسة:
ان الكثير من شركات توزيع المواد البترولية في السودان, تمتلك مواقع على الشبكة العنكبوتية لنشر تقارير 
األعمال اليومية الخاصة بها، والبيانات المالية للتقارير والقوائم المالية على مستوى الشبكة المحلية لها، 

كزية ومعالجة تلك البيانات ,على مستوى كل النظم والشبكة العالمية لألنترنت, من خالل قواعد بياناتها المر 
التي تمتلكها إلنتاج التقارير والقوائم المالية, وعرضها لكافة المستخدمين داخليا وخارجيا, وتتمثل مشكلة 

 اودوره)المراجعة االلكترونية المستمرة ( الدراسة  في معرفة العالقة بين االتجاهات الحديثة في المراجعة 
،لتقديم تأكيد معقول حول صدق وعدالة تلك خاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية في تقليل م
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عند استخدام تكنلوجيا المعلومات في نشرها, وذلك من التقارير وتمثيلها العادل لنتائج اعمال تلك الشركات 
لى تضليل المخرجات, وقد للمدخالت مما يؤدى ا والهجمات السيبرانية  خالل احتمال القرصنة واالختراق

يكون السبب هو ضعف الرقابة الداخلية  على تكنلوجيا المعلومات او التطور التكنولوجي المتسارع في 
البرمجيات والنظم نفسها, او قلة كفاءة مستخدمي تكنلوجيا المعلومات ,او عدم االلمام الكافي من قبل 

والذى بدوره يؤثر في نشر تقارير المستمرة مراجعة الفاعلية المستخدمين لهذه التقنية ,مما يؤثر على 
األعمال والقوائم والتقارير المالية المنشورة على الشبكة العنكبوتية وبناءا على ذلك يمكن تلخيص االسئلة 

 التالية:
 -السؤال الرئيسي:

تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير )االلكترونية ( في  االتجاهات الحديثة في المراجعةما هو دور 
 ؟المنشورة والقوائم المالية 

 وتتفرع منه االسئلة الفرعية التالية:
كم عدد المرات التي تعرضت فيها تلك الشركات للهجمات السيبرانية ومدى كفاءة وفاعلية السياسات  -1

 واإلجراءات المعمولة لتقليل ذلك الخطر ؟ 
ماهي المخاطر التي تهدد امن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في شركات توزيع المواد البترولية -2

 ؟  الماليةعند نشر التقارير والقوائم 
تكرارها في شركات توزيع  المحوسبة ودرجة المحاسبيةماهي اهم المخاطر التي تهدد نظم المعلومات -3

 ؟     الماليةالقوائم المواد البترولية عند نشر التقارير و 
ماهي اسباب حدوث المخاطر المختلفة التي تهدد امن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية بشركات -4

 توزيع المواد البترولية عند نشر التقارير والقوائم  المنشورة؟
كامل بين نظم هل كفاءة مستخدمي تكنلوجيا المعلومات للعمليات المالية وغير المالية , تؤثر على الت-5

المعلومات المحاسبية المحوسبة واالتجاهات الحديثة في المراجعة وتقلل من مخاطر النشر اإللكتروني 
 للتقارير والقوائم المالية المنشورة ؟

 ماهي معدالت حدوث المخاطر المختلفة التي تهدد النظام الكلى لشركات توزيع المواد البترولية   ؟-6
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التي تتبعها الشركات العاملة وفق النظم والمعايير العالمية وافضل الممارسات  ة ماهي اجراءات الحماي-7
في تلك  الماليةفي توزيع المواد البترولية للحد من المخاطر التي تهدد النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم 

 ؟  الشركات 
 -فرضيات الدراسة: 

قلل من مخاطر النشر اإللكتروني ت االتجاهات الحديثة في المراجعة يختبر الباحث الفرضية التالية : 
 للتقارير والقوائم المالية  في شركات توزيع المواد البترولية .

 أهمية الدراسة: 
 تكتسب هذه الدراسة اهمية من خالل:

 -االهمية العلمية:
يجعل هذه النوعية من من المتوقع ان تسهم الدراسة في سد النقص في ادبيات الموضوع ،مما -ا

 البحوث تمثل اضافة حقيقية للمكتبة السودانية.
تتناول الدراسة قضايا معاصرة تلقى اهتمام من الهيئات التنظيمية والمهنية والتزال مخاطر   -ب

من المواضيع  ذات االهمية  االتجاهات الحديثة في المراجعه النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية  و 
 في مجال الدراسات المحاسبية والبحوث العلمية .

تهيئة المناخ المالئم في البيئة السودانية لتطبيق النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية  -ج
 ،وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

 -االهمية العملية:
مواقع النشر اإللكتروني على  االلكترونية )المستمرة ( المراجعةتتمثل االهمية العملية في مجال تطبيق 

للتقارير والقوائم المالية من خالل بناء قواعد البيانات المشتركة في تلك الشركات والمؤسسات السودانية من 
اجل التكامل الشامل للبيانات واالستفادة من خدمات االنترنت التي تقدمها تلك الشركات والمؤسسات على 

 وتوفير الزمن . المراجعة قتصاد الكلى واضافة قيمة بتخيي  تكلفةمستوى اال
وتتمثل االهمية العملية في مساعدة المعنين بتطوير قواعد البيانات لألنظمة المحاسبية المتكاملة  في 
الشركات والمؤسسات المالية على مستوى الدولة من اجل  التقدم الملحوظ والتأثير المباشر على مهنة 
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ة من خالل تكامل االنظمة واالثر المباشر في حداثة المراجعة ونقلها من المراجعة التقليدية الى  المراجع
مراجعة النظم وفق المبادئ والقواعد واالرشادات والمعايير  الدولية التي تقدمها البيئة العالمية والمؤسسات 

 المهنية الراعية لخدمات المراجعة والتوكيد.
 : لدراسة منهجية ا

الظروف في الوقت الحاضر، وتحديد  ووصف  اعتمد المنهج الوصفّي التحليلّي القائم على تفسير ما يجري 
وطبيعة العالقات الموجودة بين المتغّيرات، من خالل جمع البيانات الوصيّية حول الظاهرة والقيام بتحليلها 

 وتفسيرها انطالًقا من إجراءات القياس الستخالص النتائج.
 لدراسة :متغيرات ا

 . )االلكترونية (المتغّيرات المستقّلة: االتجاهات الحديثة للمراجعة
 لنشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية .  االمتغّيرات الّتابعة: مخاطر 

 المتغّيرات الوسيطة: تكنولوجيا المعلومات المستخدمة. 
 :أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة الى االتي: 
 . وباألخص المراجعة المستمرة  االتجاهات الحديثة في المراجعة  التعرف على -1
 .وخدمات اطفاء الثقة على االنظمة  االلكترونية  المراجعة اساليب وادوات  التعرف على -2
 بيان مخاطر النشر اإللكتروني  للتقارير والقوائم المالية. -3
 واالتجاهات الحديثة في المراجعة.توضح التكامل بين نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  -4
دراسة دور التكامل بين نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة واالتجاهات الحديثة للمراجعة في تقليل  -5

 مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية. 
 والقوائم الماليةتقديم توصيات ومقترحات تساعد في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني  للتقارير  -6

 .المنشورة  بشركات توزيع البترول 
تهدف الدراسة الى معرفة مفهوم تكامل النظم المحاسبية المحوسبة واالتجاهات الحديثة  في المراجعة   -7

نظر  القوائم المالية المنشورة من وجهةعلى التقارير و  اإللكتروني ومحاورها واثبات تأثير مخاطر النشر
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يل العالقة بين تكامل النظم المحاسبية المحوسبة  واالتجاهات الحديثة في المراجعة  و المراجعة  وتحل
 مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية.

 ادوات جمع  بيانات الدراسة  : 
 ادوات جمع البيانات االولية ،االستبانة ،المالحظة .  

ومنشورات شركات ’ادوات جمع البيانات الثانوية ، الكتب والمراجع , الدورات العلمية , والدراسات الجامعية 
 توزيع البترول واالنترنت . 

 حدود الدراسة : 
 تشمل الدراسة الحدود األتية : 

 الحدود المكانية : جمهورية السودان , والية الخرطوم . 
سودان , شركة قادرة للبترول  -خدمات الطاقة ، الشركة الوطنية  للبترولالحدود المؤسسية : شركة بشائر ل

 والزيوت .   
  2022: 2020الحدود الزمانية : 

  -الدراسات السابقة: -ثانيا  
كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في ظل :  م2016الطيب محمد عبد الرحيم احمد  دراسة  -1

مشكلة الدراسة في ان الكثير من شركات توزيع المواد البترولية  تمثلت المالية،التشغيل اإللكتروني للبيانات 
في ظل التشغيل اإللكتروني على الرغم  من التطور الكبير قوية  في السودان  ال تمتلك نظام رقابة داخلية 

ضيقة بسبب الذى طرأ على اساليب واجراءات وممارسات الرقابة الداخلية  لكنها تبقى فعالة في حدود 
في التساؤالت التالية: هل   ،االجراءات الروتينية المعقدة في ظل االستخدام اليدوي وتمثلت مشكلة الدراسة

استخدام التشغيل اإللكتروني  يزيد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية للبيانات المالية؟ هل استخدام الطرق 
يؤثر على نظام الرقابة  ،البيانات المالية االلكترونيةواالساليب الحديثة لتحليل ومعالجة ونقل واسترجاع 

 الجهد والمال والوقت؟  كتروني في نظام الرقابة الداخلية يوفرالداخلية ؟ هل استخدام  التشغيل االل
 مدخل المراجعة االلكترونيةتتناول من حيث تعتبر امتداد للدراسة الحالية  ولعل دراستي للماجستير 

حماية مواقع تلك الشركات  ر النشر اإللكتروني وكيييةالنظم المحاسبية المحوسبة ومخاطوتكامل  ()المستمرة
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من الهجمات السيبرانية والعمل على تلطيف تلك المخاطر للحد االدنى والمعقول ،اضافة الى ان الدراسة 
 شركات بترولية .   ثالثةاجريت على 

م. : مدى ادراك القطاع المصرفي ألهمية 2017دراسة  محمد عبدالعزيز محسن وعابد حسن رشيد -2
االفصاح اإللكتروني عن طريق نشر التقارير والقوائم المالية في العراق ،تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف 
على مدى ادراك القطاع المصرفي ألهمية االفصاح  اإللكتروني عن طريق النشر االلكتروني للتقارير 

  30ثان بتوزيع  ق الى تطور مفهوم وتقنيات االفصاح ,وقد قام الباحوالقوائم  المالية من خالل التطر 
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الورقة وتمثلت اهمية الدراسة في  الدراسة  استبانة على عينة
اوصت الدراسة بعدة توصيات  اهمها، عدم وجود ادراك لدى المصارف العاملة في و  االفصاح المحاسبي ,

ظة اربيل ألهمية االفصاح عن طريق النشر االلكتروني للتقارير المالية و أن عدم اتباع نظام االفصاح محاف
عن طريق النشر االلكتروني في البنوك بمحافظة اربيل يرجع  لقلة الخبرة والتدريب, واسباب تتعلق بإدارة 

 المصرف في عدم وجود سياسات واضحة في المصارف العاملة في العراق . 
لعل دراستي هذه تبنى على ضرورة  تطبيق لغة تقارير االعمال الموسعة  والتكامل الشامل بين نظام و 

والتكامل  متمثلة في المراجعة المتكاملة للنظم والعمليات تخطيط الموارد واالتجاهات الحديثة في المراجعة 
عن طريق االفصاح وكل القطاعات  الشركات محل الدراسة ،من خالل قواعد البيانات في جميع 

والتطبيق في  العالميةوفق افضل الممارسات المحاسبية  االلكترونية  نظممراجعة ال اإللكتروني ومعايير 
 . السودان 

: اثر تكامل نظم تخطيط موارد المنشاة ومدخل المراجعة م 2017دراسة ، د. ريمون ميالد فؤاد -3
 المستمرة في 

تحسين جودة  تقارير االعمال المنشورة الكترونيا، وتمثلت مشكلة الدراسة في ماهي العالقة بين نظام تخيط 
المراجعة االلكترونية او المستمرة ، وهل االعتماد عليها يعظم المنافع ؟ وكيف يؤثر تكامل الموارد ومدخل 

قوائم المالية المنشورة  ، كيف يمكن نظام تخطيط الموارد والمراجعة المستمرة على جودة التقارير وال
االستفادة من لغة تقارير االعمال الموسعة في تحقيق ذلك التكامل ؟ ،وقد ساهمت شركات صناعة 

يط الموارد الصادرة من شركة اوركل ، شركة طالبرمجيات الكبرى في تطوير العديد من اصدارات نظام تخ
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النشطة الداخلية للشركات والمؤسسات ،وترتبط بقاعدة ساب ، وهى نظم تعتمد على تحقيق التكامل بين ا
بيانات مركزية، تساهم في تسهيل مهمة المراجعة المستمرة )االلكترونية ( ، هدفت  الدراسة الى معرفة اثر 
تكامل نظام تخطيط الموارد والمراجعة المستمرة وتمثلت اهمية الدراسة في : تقييم الدراسة بدراسة اثر التطور 

وجي السريع في تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت على مؤسسات االعمال بينما تقوم دراستي على التكنول
مارس عليه المراجعة يتم العمل به منذ عشرات السنين وتوالذى ،نظام تخطيط الموارد المتكامل في الشركات 

المستمرة  وتكامل النظم  المستمرة في كل العمليات وحقق العديد من المنافع للشركات وسهل عملية المراجعة
المحاسبية المحوسبة بشركة بشائر لخدمات الطاقة والشركات  والبنوك والشركات الزميلة االخرى في 

 السودان  .
على ، تمثلت مشكلة الدراسة في :  م 2017 ابراهيم على ابوشيبه ومحمد مفتاح الفطيمى دراسة: -4

الهائل  التكنولوجيفان هذا التقدم  والسرعةللبيانات من الدقة  اآللييخلقها التشغيل  التيالرغم من المزايا 
المعلومات  بأمنااللكترونية قد يحمل في طياته العديد من المخاطر المتعلقة  لألنظمةواالستخدام الموسع 

بالرقابة قد تؤدى الى سهولة التالعب في محتوى البيانات وعدم  الخاصة حيث ان المشاكل،االلكترونية 
نظمة من حيث التركيز على ت محاولة تعزيز وقفل كل الثغرات في كل االدراستي تناوللكن  ،دقتها 
على مستوى كل االدارات المكونة للشركة  من حيث استخدام  الرقميةوتعزيز المصادقة  المستمرة المراجعة
الداخلية االلكترونية  في كل القيود  ثم التحكم من خالل ادارة المراجعةفي كل النظم ومن  المزدوجةالرقابة 

وعلى  القويةبه كمية من شركات االتصال  السودان والذى تمت في  دراستيفضال عن  تحت المراجعه ؟ 
  ثالثة شركات بترولية 

و تمثلت مشكلة الدراسة في :هل يوجد اهتمام من البنوك  م2018: عدى حمد محمد  دراسة -5 
السودانية المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية بتطبيق نظام المراجعة االلكترونية ،وهل توجد 
عالقة بين المراجعة االلكترونية ومخاطر خصوصية المعلومات المالية المنشورة الكترونيا ،؟ هدفت 

نية دور المراجعة  االلكترونية في الحد من مخاطر خصوصية النشر الدراسة الى اظهار امكا
اإللكتروني للبيانات والمعلومات المالية ،تحديد العالقة بين المراجعة االلكترونية والحد من مخاطر 
انتهاك  الخصوصية ،عند نشر التقارير والقوائم المالية ،توفير معلومات ذات دقة وسرية وتكاملية ، 
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،اما ما يميز  ية الدراسة في ،توفير معلومات للمصارف تكمن في التكاملية والدقة والسريةوتمثلت اهم
دراستي عن هذه الدراسة ، اجريت على قطاع مالي بحت وهى البنوك السودانية ، بينما دراستي اجريت 

ريقة اوسع على شركات توزيع المواد البترولية ، اضافة الى ذلك تناولت دراستي موضوع تكامل النظم بط
واشمل وتناولت كذلك امن المعلومات وسياسات امن المعلومات التطبيقية ،الذى يهدف تطبيقه الى 

والضوابط الرقابية التطبيقية التي  تقليل مخاطر انتهاك الخصوصية  وتناولت الضوابط الرقابية العامة 
إللكتروني للتقارير والقوائم تعمل على حماية خصوصية النشر اإللكتروني لتقارير االعمال ،والنشر ا

المالية وفق المعايير الدولية ألمن المعلومات والنظم  التكنولوجية، بتطبيق افضل الممارسات العالمية 
 .  في شركات البترول  القياسية

تمثلت  مشكلة الدراسة  في أن  م  2018. عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن دراسة: د -6
وا من أهم الفئات التي لها مصلحة بها وباستثماراتها ، حيث أنهم المساهمين في راس مال  المؤسسة ُيعدُّ

وا المؤسسة بالتمويل الالزم لتكوين راس مالها، ومن ثم تسيير نشاطها الذي قامت من أجله، وأن  يِمدُّ
 عدم توفير االهتمام الكافي والعادل لحقوق المساهمين من قبل إدارة المؤسسة قد ينتج عنه تخلي

 وافالسها، ومن ثم هاالمساهمين عن االستثمار فيها، مما قد يؤدي إلى انهيار 
 

  

 منشورة , تكنلوجيا , كلية الدراسات العليا ,رسالة ماجستير غير الطيب محمد عبد الرحيم احمد , فاعلية نظام الرقابة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات المالية ,جامعة السودان للعلوم وال

قطاع المصرفي ألهمية االفصاح  المحاسبي عن م، محمد عبد العزيز محسن ، وعابد حسن رشيد ، كلية االدارة واالقتصاد قسم المحاسبة, جامعة دهوك، اقليم كردستان العراق مدى ادراك ال 2016

، د. ريمون ميالد فؤاد ، اثر تكامل نظم تخطيط موارد المنشاة ومدخل المراجعة 2017/  3/  28نتظمة نشرت في ، ورقة بحث م 1العدد   6طريق النشر اإللكتروني للتقارير المالية  ، المجلد رقم 

 م2017المستمرة في تحسين جودة  تقارير االعمال المنشورة الكترونيا ، كلية التجارة ،جامعة بنها 

 

 

 

 

خروجها من السوق؛ وأن اإلطار الفكري للحوكمة كفل المعاملة العادلة للمساهمين والمحافظة على  
حقوقهم وتنميتها وزيادة قيمة المؤسسة، واهمية الدراسة  هي تحديد مدى تأثير االتجاهات الحديثة 

راجعة  ومجلس االدارة للمراجعة  الداخلية المتمثلة في تقديم الخدمات االستشارية  والتأكيدية للجنة الم
وموقعها التنظيمي المستقل على حقوق المساهمين و استقرار  استثماراتهم  بالمؤسسة، وللتحقق من ذلك 
يتم االعتماد على القطاع المصرفي السوداني كمجتمع للدراسة ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات تم 

االنحدار الخطي البسيط والمتعدد الختبار  استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأسلوب
الفرضيات و النتائج تشير إلى قبول جميع فرضيات الدراسة ، وهذه النتائج تتفق مع األدبيات السابقة 
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في هذا المجال واهمية الدراسة تتمثل في ضرورة اصدار معايير للمراجعة الداخلية  في السودان تتضمن 
بان الدراسة ركزت على ضرورة تبنى معايير في اطار حوكمة  يتضح،الوظائف الحديثة للمراجعة 

مع هذه الدراسة في هذا الجزء ويجب تصميم برامج المراجعة النموذجية التي ترفع  تالمؤسسات واتفق
على وركزت دراستي  ،من كفاءة المراجعة الداخلية والتي تعتبر خط الدفاع االول للمالك والمساهمين

ديثة النظم ومواكبة التطورات التي تحدث في الشبكات واالجهزة والبرمجيات حمراجعة تفعيل ضرورة 
في شركات توزيع  وباألخصاالنتاج داخل المؤسسات االنتاج والتي تستخدم بغرض الرقابة وزيادة 

 البترول . 
و تمثلت مشكلة الدراسة في تأثير جودة  م 2019دراسة ،حنان زكريا محمد سليمان-7

سبية للشركات بالتطورات التكنولوجية المحيطة بالنظام المحاسبي للشركات، وبالتالي المعلومات المحا
،هذا التأثير يمتد إلى المنتج النهائي للنظام المحاسبي وهو التقارير المالية، فتقاس جودة تلك التقارير 

المالية الدولية  بمدى توافر الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية الواردة في معايير التقارير
لدراسة  في التعرف على أثر تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا ا هدفت في المعلومات المحاسبية, 

تستمد أهمية   المعلومات على جودة التقارير المالية وفق الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 
الدراسة , من أنها تربط بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات وبين معايير التقارير المالية الدولية وجودة 
التقارير المالية من ناحية أخرى كما ورد  في معايير التقارير المالية،,  اعتمدت الدراسة على المنهج 

 ،وخطوات حوكمة تكنولوجيا المعلومات  االستقرائي والمنهج االستنباطي وذلك للتعرف على آليات
توصيات الدراسة تمثلت في و  ودورها في تدعيم نظم الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر وأمن المعلومات

تفعيل معيار كوبت في عينة  الشركة في التخطيط الجيد إلدارة المخاطر وتحليلها وتقييمها من خالل 
الفجوة وتوفر معايير من خالل حوكمة تكنلوجيا المعلومات وسد المعيار واتباع االرشادات التي يوفرها 

األيزو و الضوابط واإلجراءات والتدابير األمنية التي تضمن سالمة وأمن المعلومات لتعزيز الخصائص 
النوعية لجودة المعلومات المحاسبية، بينما ركزت دراستي على النواحي التطبيقية للمراجعة المتكاملة 

ب المالية واالبالغ المالي المبنى على المصادقة الرقمية المزدوجة لكل العمليات في للنظم والجوان
 شركات توزيع المواد البترولية وامن المعلومات وفق افضل الممارسات . 
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حوكمة المؤسسية على جودة ال:" هل تؤثر ( (Cooray et al,2020دراسة غوراي وآخرون    -8
تحديد كييية تأثير آلّيات الحوكمة على جودة التقارير المتكاملة،  اإلفصاح الشامل؟". وقد هدفت إلى

 صة بها، وتحقيق التواصل بشكل فعالباعتبارها أداة لمساعدة الشركات على فهم عملية انتاج القيمة الخا
تقريًرا من التقارير المتكاملة. وقد أظهرت  132مع أصحاب المصلحة الخارجّيين. باالعتماد على تقارير لـ 

النتائج أن هناك مستًوى متوسًطا من تطبيق آلّيات الحوكمة وهي بحالة تحسن بمرور الوقت، وأن على 
أعضاء مجلس اإلدارة أن يظهروا اهتماًما أكبر بتوفير معلومات جيدة من خالل اإلفصاح الّطوعّي مقارنة 

: ضرورة مراجعة وتطوير باإلفصاح اإللزامّي في إعداد التقارير المتكاملة. وقّدمت عدة توصيات منها
المناهج الدراسية لتواكب التطورات في سياق األعمال ومتطلبات مهنة المحاسبة، والقيام باألنشطة والندوات 
وتنفيذ ورشات العمل باستمرار بهدف التطوير المهني ألداء العاملين وال سيما المديرين، وتوجيههم نحو 

وقد اتفقت دراستي مع هذه  اح المحاسبّي طوعيًّا كان أم إلزاميًّاتحسين مستوى جودة التقارير المالية واإلفص
ل يقلو ت الدراسة وباألخص فيما يخص حوكمة تكنلوجيا المعلومات من اجل الشفافية واالفصاح المالي

 .  للتقارير والقوائم المالية مخاطر النشر اإللكتروني 
 تعقيب الباحثين  على الدراسات السابقة:

بحثية للدراسة ، استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في كتابة االطار النظري للدراسة ، واظهار الفجوة ال
ة الحالية عن وتحديد مشكلة الدراسة ، ومناقشة نتائج الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية وتختلف الدراس  

 
 ظم المعلومات المحاسبية االلكترونية ابراهيم على ابوشيبه ومحمد مفتاح الفطيمى، مخاطر استخدام ن

 ،2017عدد خاص مارس  5,جامعة مصراته ,ليبيا ، مجلة دراسات االقتصاد واالعمال ، المجلد ،
عدى حمد محمد ،المراجعة االلكترونية ودورها في الحد من مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير 

 م.2018والقوائم المالية، جامعة النيلين ، كلية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير منشورة 
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ها وتتنوع العوامل الدراسات السابقة في أنها أجريت في بيئات مختلفة مع اختالف األنشطة التي طبقت علي
كفاءة وفاعلية  والمتغيرات التي تناولتها، وقد أظهرت تلك الدراسات ضرورة االهتمام بالعوامل المؤثرة في

النشر  ودوره في تقليل مخاطرتكامل النظم المحاسبية المحوسبة واالتجاهات الحديثة في المراجعة 
لقرار وتوفر اإللكتروني ، عند بناء أو تطوير أداء النظم للوصول إلى نتائج أفضل تساهم في ترشيد ا

 المعلومات الالزمة للمستخدمين للتقارير والقوائم المالية المنشورة. 
 :المحور الثاني : االطار النظري للدراسة 

  المراجعة االلكترونية اوال: 

 مفهوم واهمية المراجعة االلكترونية  -1
المراجعة هي فحص حسابات وحدة اقتصادية، ما للتأكد من صحتها ، و بتعبير اخر فالمراجعة هي فحص 

الخاصة  والسياسات واالجراءات  انظمة الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات و الحسابات و السجالت
بالمشروع تحت المراجعة فحصا انتقاديا منظما و بشكل يمكن المراجع من تقديم تقريره الذي يتضمن رأيه 

القوائم المالية لذلك المشروع عن المركز المالي له في نهاية فترة  الفني المحايد المستقل حول مدى داللة 
ال من ربح او خسارة عن تلك الفترة  ولعل زمنية محددة ومدى بيان تلك القوائم المالية لنتائج االعم

االتجاهات الحديثة في المراجعة تتمثل في : المراجعة االلكترونية )المستمرة (، مراجعة الجودة ، مراجعة 
النظم ، المراجعة االدارية ، مراجعة المسئولية االجتماعية ، مراجعة االلتزام  والغرض من ذلك كله تقديم 

أن مراجعة نظم رغم من انه ال يوجد تأكيد مطلق في خدمات المراجعة والتوكيد ، خدمات توكيدية على ال
المعلومات المحاسبية اإللكترونية تواجه العديد من التحديات على الصعيدين المحلي والدولي، فهي تعيش 

جه العديد من واقعًا ال خيار فيه إاّل في أن تواجه تلك التحديات رغم صعوبتها، كما أن مراجع هذه النظم يوا
المشاكل والمخاطر التي تعد تحديًا حقيقيًا له، فلكي يحقق أهداف المراجعة بكفاءة وفعالية يجب أن يكون 
على دراية وإلمام بأنواع نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية محل المراجعة، والمخاطر المصاحبة لكٍل 

ف وتصحيح وتجنب تلك المخاطر بما يمكنه من منها، وأن يتسلح باألساليب واألدوات الالزمة الكتشا
المنافسة في بيئة مفتوحة تشهد منافسة ضارية، حيث تزيد مسئولية المراجع عن اكتشاف أي احتيال في 
الشركة محل المراجعة، فتسمع السؤال يرتفع " أين المراجعون ؟ " عندما تتعرض الشركة محل المراجعة 
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اجعين لم يستعدوا بالشكل الذي يؤهلهم للتعامل مع االحتيال في ظل لالحتيال، ومن ناحية أخرى فإن المر 
بيئة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية، من خالل تخطيط وتنفيذ أنواع مختلفة من االختبارات لتحسين 

 قدرتهم على اكتشاف االحتيال و من المشاكل التي تواجه مراجع النظم المحاسبية االلكترونية  االتي :
 .اكل التأهيل العلمي والعملي لمراجع نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونيةمش-
 .نظام الرقابة الداخلية الخاص بنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونيةب تتعلق  مشاكل -
 .مشاكل خاصة بجمع أدلة اإلثبات اإللكترونية -
 معايير وطنية محلية .مشاكل عدم اهتمام الجهات الرسمية  الراعية للمهنة بتبني  -

للمراجعة  حوجهالتعامالت االلكترونية المالية كان هناك  ثورة تكنولوجيا المعلومات و ومع ظهور 
االلكترونية، في ظل التغيرات التكنولوجية و االقتصادية و المحاسبية ، و بروز المصارف الدولية و منظمة 
التجارة العالمية االلكترونية ، لذلك كان ظهور علم مماثل لهذه المتغيرات في هذا المجال وهو علم المراجعة 

 . العالمية  كة العنكبوتية عبر الشبومراجعة النظم  )المستمرة ( االلكترونية 

 االلكترونيةالحديثة في المراجعة  االتجاهاتاهمية -2
مراجعة في   متمثلة في جانب المراجعة االلكترونية )المستمرة (  الحديثة في المراجعة االتجاهاتتنبع اهمية 

األساليب الحديثة  عبرمن حيث صحة  القيود المحاسبية تحقيق التكامل بين النظم المالية اإللكترونية  و
إلنجاز األعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية باإلضافة إلى إتاحة قواعد البيانات بشكل لحظي بهدف 

والدفع  ثمرين وتوفر مناخا استثماري جاذبالتيسير على متخذي القرار والمتعاملين مع الحكومة وكذلك المست
اإللكتروني بالوحدة االقتصادية المعينة المختصة بتنفيذ كافة العمليات المالية بطرق إلكترونية عبر استخدام 
أوامر الدفع، والتوقيع اإللكتروني واالستغناء عن الشيكات الورقية والتعامالت النقدية بالجهاز الحكومي، 

والمفتوح بالبنك المركزي ومعرفة الموقف المالي بصورة باإلضافة للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد 
 .ة وإعداد الموازنة العامة للدولةلحظية بجانب إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية والمختصة بتنفيذ ومراقب

أن المنظومة المالية اإللكترونية تضم كل من البنك المركزي السوداني  وبنك االستثمار المالي والبنوك 
رية االخرى ومكتب بريد، ويتم اجراء مقاصة إلكترونية فيما بين تلك الجهات ووزارة المالية عبر التجا
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منظومتين أولها إدارة النظم المعلوماتية الحكومية إلعداد الموازنة وتنفيذها، أو عبر المنظومة البنكية 
ك، التأمينات االجتماعية، لحساب الخزانة الموحد عبر التحصيل اإللكتروني لمستحقات )الضرائب، الجمار 

جهات حكومية أخري(، أو الدفع اإللكتروني لـ) رواتب الموظفين، الموردين، أصحاب المعاشات( ومن هنا 
في الحياة اليومية اضافة الى ذلك ان والمراجعة االلكترونية تبرز اهميه تكامل النظم المحاسبية المحوسبة 
االمر الذي يستوجب التعامل مع سيل من البيانات و أي شركة تعمل و تتفاعل مع بيئة خارجية ، 

المعلومات الخارجية لتتمكن من البقاء و مجاراة المنافسين في السوق من خالل تحديد تلك المعلومات و 
بيان أثرها و نتائجها على مستقبل الشركة ، خصوصًا أن أي شركة تعيش في ظل متغيرات في بيئة 

ات و أثرها على سلوك المشتري فضال على التقنيات التكنولوجية المتقدمة األعمال المتمثلة بتنوع المنتج
من قوقعه والمراجعة االلكترونية التي تكتنف تلك البيئة مما يستدعي خروج نظم المعلومات المحاسبية 

لينطلق عبر حدود الشركة بواسطة نظم تخطيط الموارد لتستطيع الشركة من تكامل بياناتها و معلوماتها مع 
بيانات و معلومات البيئة الخارجية ، لتكون لدى الشركة نظرة شمولية تستطيع ادارة كافة أنشتطها بصورة 
موحدة تدعم سلسلة القيمة والعرض فيها بحيث يكون مخرجات نظم تخطيط الموارد قاعدة صلبة يستند 

ستراتيجية والخطة التنفيذية عليها القرار االستراتيجي للشركة، ويمكن الشركات من مراقبة تنفيذ الخطة اال
للشركات وبالتالي كانت اهمية المراجعة المستمرة لتعدد السنوية ومستوى ونسبة قياس االداء في سوق العمل 

قواعد البيانات المشتركة بين مؤسسات االعمال في السودان وخير مثال على ذلك ،شركة السودان للخدمات 
 . ات الطاقة  وعملية الكرت الذكي للتحكم في صرف البترول المالية وبنك السودان وشركة بشائر لخدم

  المراجعة االلكترونية الهدف من -3
 تتعدد اهداف المراجعة االلكترونية و منها : 

الهدف االساسي : هو ابداء الرأي بشأن صدق و عدالة تمثيل القوائم المالية محل المراجعة للمركز  )أ(
 المالي . 
 االهداف الثانوية :  )ب(

التحقق من الوجود او الحدوث : اي التأكد من ان األصول المختلفة موجودة بالفعل في تاريخ  –
 الميزانية التي تتم مراجعتها ال بداء الرأي عليها . 



 

17 

 

التحقق من االكتمال : اي التحقق من ان كل ما حدث و وقع اثناء السنة موضع الفحص ثم  –
 المالية . والتقارير و اظهارها بالقوائم  يلهاتسج
التحقق من صحة التقييم : اي التحقق من انه تم تقييم االصول و االلتزامات المختلفة وفقا  –

للمبادئ المحاسبية المقبولة و المتعارف عليها و تكوين المخصصات الالزمة لألصول المحتمل 
 تعرض قيمتها للهبوط .  

و انه ال توجد اي التحقق من االصول الظاهرة بالميزانية هي ملك خاص للشركة التحقق من الملكية :  –
  ليها اي حقوق للغير او رهونات . ع
التحقق من سالمة التبويب : اي التحقق من التصنيف للحسابات المختلفة و االفصاح عن كل  –

 امات العرضية . المعلومات الالزمة و المهمة عن االصول مثل االفصاح عن الخسائر و االلتز 
و الترحيل و مطابقة  ت و الحسابات و صحة الجمع و القيود التحقق من الدقة الحسابية لتفاصيل العمليا –

 االجماليات على الحسابات التفصيلية، فمثال التحقق من حسابات العمالء للتأكد من انها تعكس المبيعات . 
مليات التي حصلت قرب نهاية السنة المالية ادرجت التحقق من صحة الحد الفاصل : اي التحقق من الع –

، بناء على ما تقدم يتضح للباحث أن استخدام المراجعة االلكترونية ضروريا في في الفترة المالية المالئمة 
ظل بيئة الكترونية او استخدام الحاسب االلكتروني، و مع ذلك لم تتغير االهداف االساسية للمراجعة في 

لمراجع تجاه االطراف التي تستخدم مخرجات المراجعة في تحديد اتخاذ قراراتها و المجتمع تحديد مسؤولية ا
في ابداء الرأي الفني المحايد المستقل، ذات الكفاءة و الفعالية عن مدى صدق و عدالة القوائم المالية محل 

  المراجعة االلكترونية . 
 في الشركات مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية وتقارير االعمال ثانيا: 

 ( مفهوم النشر اإللكتروني ومخاطره . 1)
أن استخدام شبكة اإلنترنت لنشر التقارير والقوائم المالية يمثل ضرورة هامة في الوقت الحاضر نظرا لتعدد 
استخدامات وسائل تقنيات المعلومات في مختلف المجاالت وبصورة خاصة في مجاالت األعمال المختلفة 

في تبادل البيانات  ،وان استخدامها في عمل نظم المعلومات المحاسبية سوف يتركز بدرجة كبيرة
والمعلومات سواء في داخل الوحدات االقتصادية نفسها أو مع بعضها البع  ، وبالتالي فان هناك حاجة 



 

18 

 

كبيرة في استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض نشر وتوزيع التقارير والقوائم المالية وتوصيلها الى مختلف 
تق نظم المعلومات المحاسبية أخذها باالعتبار الجهات التي تحتاجها، مما يشكل ضرورة أخرى يقع على عا

أال وهي العمل على تحقيق أمن المعلومات التي يتم نشرها  وحمايتها من المخاطر التي تؤدى الى فقدان 
السرية ، االتاحية ، التكاملية وذلك من خالل ضرورة العمل على تحقيق أمن اإلنترنت واعتباره أحد 

لى عاتق نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة و صيانتها وتدقيقها الموجودات المادية الذى يقع ع
 والمحافظة عليها بصورة دورية .

نشر المعلومات التقليدية الورقية بواسطة تقنيات جديدة تستخدم الحواسيب  بالنشر اإللكتروني ويقصد 
وبرامج النشر اإللكتروني في طباعة المعلومات وتوزيعها ونشرها ، ويقصد بالنشر اإللكتروني للتقارير 

تحقيق  والقوائم المالية ، قيام الوحدة االقتصادية بإنشاء مواقع لها على الشبكات الدولية للمعلومات بهدف
نشر سريع وفوري لمعلومات مالية وغير مالية عديدة على قطاعات واسعة من المستخدمين المتصلين 

 .بالشبكة من اجل االفصاح المحاسبي الشامل
وتتمثل مخاطر النشر اإللكتروني في  االدخال غير المتعمد )غير المقصود ( لبيانات غير سليمة   
تعمد )المقصود ( لبيانات غير سليمة واعادة انتاج تلك البيانات مره الشركة ، االدخال الم موظفيبواسطة 
التدمير غير المتعمد بواسطة موظفي الشركة ، التدمير المتعمد للبيانات بواسطة موظفي الشركة ،  و اخرى 

المرور )الوصول ( غير المرخص للبيانات في نظام الشركات , الرقابة )العامة و التطبيقية (غير الكافية 
جميع الوسائل الناقلة للبيانات والرقابة الضعيفة لمدخالت ومخرجات النظم في العمل ، الوصول غير على 

المرخص به من اطراف خارجية او طرف ثالث شريك في العمل وله حدود في النظام او المنافسون  ، 
 ير الكافية  . ادخال الفيروسات والبرمجيات الضارة الى االجهزة ، االدوات الرقابية المادية غ

على العموم المخاطر الكامنة والمستأصلة في العمل يجب التعايش معها  ووضع خطه لذلك ومحاوله 
تامين مواقع الشركات والقيام بالمراجعة الدورية لها كما تنص المعايير الخاصة بتقليل مخاطر النشر 

 اإللكتروني . 
 :  مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية المتطلبات االزمة لتقليل (2)
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هنالك مجموعة من معايير التقرير على اإلنترنت ، والتي ينبغي التأكد من وجودها وتنفيذ الوحدة 
التي   االقتصادية لها عند نشرها للتقارير والقوائم المالية الخاصة بها على مواقعها على شبكة اإلنترنت و

 :  بع  منها االتي
عدم تضارب محتويات التقارير المالية المنشورة على اإلنترنت مع محتويات التقارير المعدة  )أ(

 بصورة تقليدية والمنشورة بالصحف والمجالت  .
تحديد الجزء من موقع الوحدة االقتصادية على اإلنترنت الذي يتم عرض التقرير المالي فيه )ب(

ى يسهل للمستخدمين الوصول إليه ، وأنه يخضع للرقابة والمتابعة بحدود تفصله عن باقي أجزاء الموقع حت
 . ووحدة المصادقة الرقمية  بواسطة مراقب الحسابات وادارة تقنية المعلومات

عند نشر القوائم والتقارير المالية بشكل أكثر تفصياًل عن القوائم المالية المنشورة بالطرق التقليدية )ج(
أن تؤكد أن البيانات المنشورة بموقعها على اإلنترنت تطابق البيانات المنشورة  فإن على الوحدة االقتصادية

تقليديًا إال أنها تحتوي على تفاصيل أكثر ، فضاًل عن ضرورة ذكر المبادئ المحاسبية التي استخدمتها في 
 إعداد تلك القوائم إذا كان هناك تغيير في المبادئ المستخدمة عن الفترات السابقة .

ا قامت الوحدة االقتصادية بنشر تقريرها المالي على مواقعها باإلنترنت بلغات مختلفة عن لغة إذ)د(
الخارجي بمراجعة تلك التقارير على مسئولية الوحدة االقتصادية ،  المراجعالتقرير األصلية فينبغي أن يقوم 

كل تقرير مترجم ، مع األخذ وإذا لم تكلفه الوحدة االقتصادية بذلك فإن عليها أن تنص على ذلك صراحة ب
بنظر االعتبار أن يتم نشر التقرير المالي بلغته األصلية على نفس الموقع وفي مكان محدد لكي يمكن 

 للمستخدمين القيام بالمقارنة إذا رغبوا في ذلك .
ينبغي اإلبقاء على مكان وصفحات التقرير في نفس الموقع على شبكة اإلنترنت بحيث يمكن  )ه(

للمستخدمين الرجوع إليه عند الحاجة ، وينبغي أن يكون ذلك لفترة محددة معلنة على نفس الموقع ، على 
يخ النشر للتقارير أن يتم تحديد تاريخ النشر وتاريخ أخر تعديل تم عليه ـ إن وجد ـ والعمل على تحديث تار 

 والبيانات المالية .
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ينبغي أن يتم تقديم البيانات األساسية للمستخدمين بشكل يمكن تحميله على األقراص الصلبة  )و(
الخاصة بأجهزة الحاسوب المكونة لنظم معلوماتهم لكي يمكنهم إجراء التحليالت المالية على معلومات 

 .ي قامت بالنشر على شبكة اإلنترنتلموقع الوحدة االقتصادية الت التقرير دون الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى 
 .االلكترونية  نظم المعلومات المحاسبية مراجعة  التأهيل العلمي للقائمين على عمل)ز(
للمراجعين الداخلين  التدريب المستمر والمتالئم مع تطورات تقنيات المعلومات الحديثة )غ(
 .والخارجيين 
 .والمراجعة االلكترونية  تقنية سلسلة الكتل في تكامل النظم المحاسبية المحوسبةضرورة استخدام )ع(
التطبيق الفعال لكل سياسات امن المعلومات والمراجعة الدورية لها على كل التطبيقات )ك(

 المحاسبية االلكترونية.
االلتــــــزام  بتطبيــــــق اطــــــار عمــــــل كوبــــــت لحوكمــــــة تقنيــــــه المعلومــــــات  او غيــــــره لتقليــــــل مخــــــاطر  )ل(

 النشر اإللكتروني .
مــــــــن اجــــــــل تحديــــــــد  التطبيــــــــق وااللتــــــــزام بمعــــــــايير امــــــــن المعلومــــــــات وحوكمــــــــة تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات)م(

 .الفرص والمهددات

  المحور الثالث الدراسة الميدانية

 اوال: اجراءات الدراسة الميدانية : 
وتطبيقها على عدد من العاملين في  الدراسة بعدد من اإلجراءات الميدانّية، بدًءا بإعداد أداة  ون قام الباحث

شركات توزيع المواد البترولية في السودان  بهدف التحقق من الصدق والثبات، وانتقااًل إلى تطبيق األداة 
 ألساسية وصواًل إلى استخالص النتائج وتفسيرها في ضوء الدراسات واألدبياتالموثوقة على العينة ا

 .السابقة

 أدوات البحث:(1)
تم بناء استبانة لقياس وجهة نظر األفراد الموظفين في شركات توزيع البترول  في السودان بتطبيق تكامل 
النظم المحاسبية المحوسبة واالتجاهات الحديثة في المراجعة  ودورها في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني 
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فرضيات ، أّولها: تكامل النظم المحاسبية  ( عبارة وتتناول ثالثة 100للتقارير والقوائم المالية ، مكّونة من )
( عبارة ، وثانيها  28المحوسبة يقلل من مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية  مكونة من ) 

االتجاهات الحديثة في المراجعة تقلل من مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية مكونة من )  
لنظم المحاسبية المحوسبة واالتجاهات الحديثة في المراجعة يقلل من مخاطر اتكامل  ( عبارة  وثالثها42

( عبارة ، وهي وفق ميزان ليكرت 30النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية  مكونة من )
الخماسّي:)موافق تماًما خمس درجات، موافق أربع درجات، غير موافق درجتان، غير موافق بشدة درجة 

دة(. وقد أعدالباحث األداة بعد االطالع على عدد من األدوات، في عدة دراسات سابقة، وقد عرضت واح
االستبانة على محّكمين للتحقق من الصدق المنطقي. وقد انتهت بتعديل صياغة بع  العبارات، ومن ثم 

في السودان  بلغ طبقت االستبانة على عدد من العاملين الموظفين في شركات توزيع المواد البترولية  
 : ( موظًفا بهدف التحقق من الصدق والثبات وفيما يأتي عرض للنتائج 100عددهم )

 :(مجتمع الدراسة2)    
إلى تعميم النتائج ذات العالقة  ينالمجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث يقصد بمجتمع الدراسة 
من عينة من العاملين بشركات توزيع  البترول في الشركات  الدراسة يتكون مجتمع  و بالمشكلة المدروسة،

 .الثالثة ،شركة بشائر لخدمات الطاقة وشركة قادرة للبترول ، والشركة الوطنية للبترول  
 : (عينة الدراسة3)

من مجتمع الدراسة والذي تم توضيحه سابقا بطريقة العينة القصدية وهي   الختيار مفردات عينة الدراسة
الحصول على معلومات من جهات محددة حتى تحقق  غير االحتمالية والتي تتيح للدارساحدى العينات 
رئيس  /مدير إدارة /نائب مدير  /فشملت على العديد من ذوي االختصاص من مدير عام أغراض الدراسة 

 .وأخرين لهم عالقة بموضوع الدراسة  /مصرفي    /محاسب/مشغل  /مبرمج/هندس مراقب م /مراجع /قسم
 : جمع البيانات(4) 

وتم جمع الدراسة ( استمارة على العينة المحددة مسبقًا والمستهدفة للتحقق من فرضيات 100تم توزيع عدد )
  :( بيانها كاالتي%92( استمارة لتحليلها أي بنسبة )92عدد )
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 الموزعة والمعادة انات( االستب1جدول رقم )

 النسبة العدد البيان

 %92 92 انات الصالحة للتحليل االستب

 %8 8 االستبانات غير  المستردة  

 %001 100 االستبانات التي تم توزيعها 

 

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

من حيث ون على تنوع عينة الدراسة حرص الباحث ج دقيقة وتعميمها على مجتمع الدراسة للخروج بنتائ
 :شمولها على اآلتي

 مؤهالتاالفراد من مختلف المؤهالت العلمية )بكالوريوس ، دبلوم عالي ، ماجستير، دكتوراه،  )أ(
 .اخرى 
سنوات  10سنوات، من 10واقل من  5سنوات، من  5األفراد من مختلف سنوات الخبرة )اقل من )ب(

 .سنة فأكثر 16سنة ، 15وأقل من 
 :دراسة ثبات وصدق أداة ال( 5)
 :الثبات والصدق الظاهري )أ(

 ون للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وصالحية أسئلة االستبانة من حيث الصياغة والوضوح، قام الباحث
، وبعد استعادة اديميين والمتخصصين في مجال الدراسة بعرض االستبانة على عدد من المحكمين األك

 .االستبانة من المحكمين تم إجراء التعديالت التي اقترحت عليها
 :الثبات والصدق اإلحصائي)ب(

يقصد بثبات االختبار ان يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم مرة واحدة تحت ظروف مماثلة، ويعني 
بق اختباٍر ما على مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق الثبات انه أيضا إذا ما ط

االختبار نفسه على المجموعة نفسها وتم الحصول على الدرجات نفسها، يكون االختبار ثابتًا تمامًا، كما 
 .يعرف أيضا بأنه مدى الدقة واالتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه االختبار

حث متفقة في ( فرد من مجتمع البحث ومن خارج عينة الب100وزيع االستبيان على عينة مكونة من )تم ت
وذلك لحساب معامل الثبات، ولتحديد درجة استجابة المبحوثين لالستبيان  خواصها مع عينة الدراسة 
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التصميم والتعرف على األسئلة الغامضة وإتاحة االختبار المبدئي للفرضيات، وإيضاح بع  مشاكل 
 .والمنهجية

وكانت النتيجة كما مبين في الجدول  كرو نباخوأجري اختبار الثبات ألسئلة االستبيان باستخدام معامل ألفا 
 : ( أدناه2)

 ( معامل ألفا كرونباخ لعبارات االستبانة2جدول رقم )
 معامل الصدق الذاتى معامل الثبات عدد العبارات الفرضية
 0.980 0.961 42 ثانية الفرضية ال

 
 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

 امل الصدق الذاتي باستخدام معامل  الفا ( أن نسبة معامل الثبات ومع2يتضح للباحث من الجدول رقم)
للعبارات لكامل استمارة االستبانة جميعها عالية جدَا مما يعطى مؤشر جيد لقوة وصدق االستبانة  كرو نباخ

 .وفهم عباراتها من قبل المبحوثين، ومن ثم االعتماد عليها في اختبار فرضيات الدراسة
 ثانيا: وصف اداة الدراسة : 

 وهو اختصار للعبارة  SPSS يبعد جمع االستمارات من المبحوثين تم استخدام البرنامج اإلحصائ
Statistic Package for Social Sciences  وتعني الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ويسهل لنا

البرنامج صنع القرار حيال موضوع الدراسة من خالل إدارته للبيانات وتحليله اإلحصائي السريع للنتائج. 
إلجراء التحليالت اإلحصائية من قبل الطالب  ما من أكثر البرامج اإلحصائية استخدا SPSS كما ان

والباحثين في مختلف المجاالت التربوية واالجتماعية والفنية والهندسية والزراعية والطبية والمحاسبية في 
 .إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة لتوصيف البيانات وتحليلها وإعداد التقديرات والتنبؤات المستقبلية

بحث والذي يسعى للوقوف على معرفة تكامل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ولدراسة هذا ال
على  واالتجاهات الحديثة في المراجعة ودوره في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية

 :عينة من شركات البترول في السودان ، المكون من
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العوامل الديموغرافية مثل )المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المؤهل القسم األول: البيانات األساسية أو 
المهني، المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، نوع نظام المعلومات المستخدم ، نوع نظم المعلومات المستخدم 
من حيث  قواعد البيانات، نوع نظم المعلومات المستخدم من حيث نوعية الشبكات التي تربط قواعد البيانات 

 .للشركة
القسم الثاني: محاور الدراسة بعباراتها والمصممة من خمس أوزان هي: أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال 

( عبارة و ثالثة فرضيات  وقد تم توزيع هذه العبارات 101أوافق، ال أوافق بشدة،  واحتوى هذا القسم على )
 :كما يلي

( عبارة، والفرضية الثالثة تضمنت 42ة تضمنت )( عبارة، والفرضية الثاني28الفرضية األولى تضمنت )
 :  الخماسي كما في الجدول التالي ليكارثلقياس  المرجح( عبارة وتقارن هذه االوزان بالمتوسط 31)

 
 :الخماسي ليكارثلقياس  المرجحالمتوسط (3جدول رقم )

 الموافقةمستوى  المتوسط المرجح

 ال اوافق بشدة 1.79الى  1من 

 ال اوافق 2.59الى  1.80من 

 محايد 3.39الى  2.60من 

 اوافق  4.19الى  3.40من 

 اوافق بشدة  5الى  4.20من 

 

م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ونالمصدر: إعداد الباحث  

 : تحليل البيانات الشخصية ألفراد وعينة الدراسة  ثالثا: 

 عمر(التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق ال4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %33.7 31 سنة30أقل من 

 %23.9 22 سنة 40واقل من  30

 %34.8 32 سنة41-50

 %7.6 7 سنة فأكثر 51

 100.0 92 المجموع

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ونالمصدر: إعداد الباحث
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(  سنة 50واقل من  40( أن غالبية أفراد عينة الدراسة في الفئة العمرية)4الجدول رقم )يتبين من 
(، حيث سنة30أقل من (، ثم يليهم األفراد في الفئه العمرية)%34.8( فردًا وبنسبة )32حيث بلغ عددهم )
( بلغ عددهم 40واقل من  30(، اما األفراد في الفئات العمرية )%33.7( فردًا، وبنسبة )31بلغ عددهم )

( افراد وبنسبة 7( بلغ عددهم )سنة فاكثر 51(، اما األفراد في الفئة العمرية )%23.9( فرد وبنسبة )22)
(7.6%.) 

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق المؤهل العلمي5جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %15.2 14 دبلوم وسيط

 %57.6 53 بكالوريوس

 %8.7 8 دبلوم عالي

 %15.2 14 ماجستير

 %2.2 2 دكتوراه

 %1.1 1 اخرى

 100.0 92 المجموع

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ونالمصدر: إعداد الباحث

أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم المؤهل العلمي الجامعي )بكالوريوس(،  5يتبين من الجدول رقم )
)وسيط  لمؤهل فوق الجامعي( ثم يليهم األفراد من ذوى ا%57.6( فردًا وبنسبة )53حيث بلغ عددهم )

(ثم يليهم األفراد من ذوى %15.2( فردًا لكل فئة على التوالي وبنسبة )14( حيث بلغ عددهم )ماجستيرو 
( ثم يليهم األفراد الذين يحملون %8.7( فرد وبنسبة )8ؤهل العلمي )دبلوم عالي( حيث بلغ عددهم )الم

 اخرى(( ثم يليهم األفراد الذين يحملون مؤهالت )%2.2( فرد وبنسبة )2( حيث بلغ عددهم )دكتوراه مؤهل )
نات المؤهلة جامعيًا وفوق (ويمكن القول بأن عينة الدراسة من العي%1.1( فرد وبنسبة )1حيث بلغ عددهم )

 الجامعي.
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 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق التخصص العلمي6جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

 %31.5 29 محاسبة وتمويل

 %15.2 14 ادارة اعمال

 %7.6 7 اقتصاد

 %6.5 6 دراسات مالية ومصرفية

 %5.4 5 نظم معلومات محاسبية

 %33.7 31 اخرى

 100.0 92 المجموع

 م2021بيانات الدراسة الميدانية، من  ونالمصدر: إعداد الباحث

( أن التخصص العلمي لغالبية أفراد عينة الدراسة هو 6من خالل الجدول رقم ) للدارس يتضح 
)ادارة اعمال( حيث  (  ثم يليهم المتخصصين%31.5( فردًا وبنسبة )29)المحاسبة( حيث بلغ عدد األفراد )

( ثم يليهم المتخصصين)تخصصات اخرى( حيث بلغ عددهم %15.2( أفراد وبنسبة )14بلغ عددهم )
(  %7.6( افراد وبنسبة )7( حيث بلغ عددهم )اقتصاد( ثم يليهم المتخصصين )%33.7( فرد وبنسبة )31)

( واخيرُا %6.5نسبة )( أفراد وب6( بلغ عددهم )دراسات مالية ومصرفيةثم يليهم المتخصصين )
( ويمكن القول بأن %5.4( افراد وبنسبة )5بلغ عددهم )حيث لمتخصصين )نظم معلومات محاسبية(  

 النسبة العالية للمتخصصين في المحاسبة والتخصصات االخرى من مجتمع الدراسة.
 (التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق المؤهل المهني7جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار المهنيالمؤهل 

 %4.3 4 زمالة المحاسبة السودانية

 %2.2 2 زمالة المحاسبة البريطانية

 %1.1 1 زمالة المحاسبة االمريكية

 %59.8 55 اخرى

 %32.6 30 ال يوجد زمالة

 100.0 92 المجموع

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ونالمصدر: إعداد الباحث

 ( %59.8لديهم مؤهالت مهنية اخرى حيث بلغت نسبتهم )  ( أن الغالبية7الجدول رقم )يتبين من 
ذين يحملون زمالة المحاسبين (  ثم ال%32.6حيث بلغت نسبتهم )لديهم مؤهالت مهنية ليست ذين ثم ال
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( وبلغت البريطانيةزمالة المحاسبيين القانونيين (  ويليهم الذين لديهم )%4.3القانونيين السودانيين نسبتهم )
 (.%1.1نسبتهم ) زمالة المحاسبيين القانونيين األمريكيةذين يحملون ( ، ثم ال%2.2نسبتهم )

 (التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق المسمى الوظيفي8جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 %2.2 2 نائب مدير

 %12.0 11 مدير ادارة

 %20.7 19 رئيس قسم

 %5.4 5 مراجع

 %7.6 7 مراقب

 %14.1 13 مهندس

 %5.4 5 مبرمج

 %8.7 8 مشغل

 %10.9 10 محاسب

 %13.0 12 اخرى

 100.0 92 المجموع

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ونالمصدر: إعداد الباحث

( 19( بلغ عددهم )رئيس قسم( أعاله أن عدد أفراد عينة الدراسة الذين وظيفتهم )8يتبين من الجدول رقم )
( %14.1( فرد وبنسبة )13( ونجد أن عدد األفراد الذين لديهم وظائف )مهندس( )%20.7فردًا وبنسبة )

( كما بلغ عدد األفراد الذين وظيفتهم  %13( فرد وبنسبة )12)( اخرى  (كما بلغ عدد األفراد الذين وظيفتهم 
( 10( )محاسبفي حين نجد عدد األفراد الذين وظيفتهم )  (%12( افراد بنسبة )11عدد )  )مدير ادارة(
في  (%8.7( افراد بنسبة )8عدد )  (كما بلغ عدد األفراد الذين وظيفتهم  )مشغل(%10.9افراد  وبنسبة )

في حين نجد عدد األفراد الذين  (%7.6( افراد  وبنسبة )7( )مراقبحين نجد عدد األفراد الذين وظيفتهم )
واخيرًا نجد عدد األفراد الذين وظيفتهم  (%5.4( افراد لكل فئة بنسبة )5عدد )  ومراجع ( مبرمجوظيفتهم  )

 . (%2.2( افراد  وبنسبة )2( )نائب مدير)
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 (التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق سنوات الخبرة9جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة 

 %23.9 22 سنوات5أقل من 

 %32.6 30 سنوات 5-10

 %17.4 16 سنة 10-15

 %26.1 24 سنة فأكثر 16

 100.0 92 المجموع

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ونالمصدر: إعداد الباحث

 10 - 5( لديهم خبرة )%32.6( فردًا وبنسبة )30أن هناك  ) ( أعاله9يتبين من الجدول رقم )
( افراد 22ويليهم )  سنة فأكثر( 16خبرتهم ما بين )( %26.1( فرد بنسبة )24( كما ان عدد )سنوات
( لديهم %17.4( فرد وبنسبة )16( ثم اخيرًا نجد ان )سنوات5أقل من ( لديهم خبرة  )%23.9وبنسبة )
( وهذا يعنى أن سنوات 10 - 5( ، ويالحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة خبرتهم )سنوات 15 -10خبرة )
  البحث. ستكون سليمة ألغراض أراءهم

 (التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق نوع نظام المعلومات المستخدم10جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار نوع نظم المعلومات المستخدم 

 %7.6 7 يدوى

 %37.0 34 نصف محوسب

 %55.4 51 محوسب كليا

 100.0 92 المجموع

 م2021الميدانية، بيانات الدراسة من  ون المصدر: إعداد الباحث

( افادوا بان نوع نظام %55.4( فردًا وبنسبة )51أن هناك  ) ( أعاله10يتبين من الجدول رقم )
نظام  نوع  ( افادوا بان %37( فرد بنسبة )34كما ان عدد ) ( محوسب كلياالمعلومات المستخدم  )
( ، يدوي ( اجابوا )%7.64.1( افراد وبنسبة )7ثم اخيرًا نجد ان ) نصف محوسب( المعلومات المستخدم  )

وهذا يعنى  محوسب كلياويالحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة افادوا بان نوع نظام المعلومات المستخدم  )
 .تدير ها اعمالها  الشركات لها اتجاهات الكترونية أن هذه
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 العينة وفق نوع نظم المعلومات المستخدم من حيث  قواعد البيانات(التوزيع التكراري ألفراد 11جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار نوع نظم المعلومات المستخدم من حيث قواعد البيانات 

Oracle 14 15.2% 

SQL SERVER  25 27.2% 

My SQL 13 14.1% 

Visual basic.net 11 12.0% 

Access 9 9.8% 

 %21.7 20 غير محدد

 100.0 92 المجموع

 م2021بيانات الدراسة الميدانية، من  ونالمصدر: إعداد الباحث

الخاص بالتوزيع التكراري ألفراد العينة وفق نوع نظم المعلومات   ( أعاله11يتبين من الجدول رقم )
نوع نظم ( ان %27.2( فردًا وبنسبة )25أن ) :المستخدم من حيث  قواعد البيانات كانت اجاباتهم كاالتي
( فرد بنسبة 20( كما ان عدد )SQLSERVERالمعلومات المستخدم من حيث  قواعد البيانات )

بينما  ( Oracle( انهم يستخدمون )%20.5( افراد وبنسبة )14ويليهم )  لم يحددوا(، ( منهم )21.7%)
( انهم %12( افراد وبنسبة )11ويليهم )  (،My SQL( منهم )%14.1( فرد بنسبة )13ان عدد )
 ( Access( يستخدمون )%9.8( افراد وبنسبة )9(  ثم اخيرًا نجد ان )Visual basic.netيستخدمون )

 (.SQLويالحظ أن غالبية القواعد المستخدمة هي )
التي تربط  نوعية الشبكات(التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق نوع نظم المعلومات المستخدم من حيث 12جدول رقم)

 قواعد البيانات للشركات .

نوع نظم المعلومات المستخدم 

 من حيث  الشبكات 
 النسبة المئوية التكرار

 %57.6 53 شبكة محلية للنظام فقط

 %6.5 6 شبكة عالمية للنظام

 %35.9 33 شبكة عالمية ومحلية

 100.0 92 المجموع

 م2021الدراسة الميدانية، بيانات من  ونالمصدر: إعداد الباحث

الخاص بالتوزيع التكراري ألفراد العينة وفق نوع نظم المعلومات  ( أعاله12يتبين من الجدول رقم )
( 53كانت اجاباتهم كاالتي أن ) التي تربط قواعد البيانات للشركات  المستخدم من حيث نوعية الشبكات
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( فرد بنسبة 33( كما ان عدد )ية للنظام فقطشبكة محل( ان نوعية الشبكات )%57.6فردًا وبنسبة )
شبكة عالمية ( انهم يستخدمون )%6.5( افراد وبنسبة )6ويليهم )  شبكة عالمية ومحلية(( منهم )35.9%)

 ( .للنظام
 رابعا: تحليل عبارات الفرضيات 

للتقارير والقوائم المالية وثر في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني ت )المستمرة (االتجاهات الحديثة في المراجعة 

 المنشورة  :

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارات الفرضية (13جدول رقم )
 

 

 الـعبـــــــــــــارة

ال اوافق 

 بشدة
 اوافق محايد ال اوافق

اوافق 

 بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة 

تطبق الشركة كل مقومات ومكونات المراجعة  1
 االلكترونية في عملها

0 12 26 31 23 

 0.0% 13.0% 28.3% 33.7% 25.0% 

تتم مراجعة الملف الرئيسي لقاعدة البيانات  2

 المركزية بالشركة  من خالل الرقابة المزدوجة .

0 9 33 34 16 

 0.0% 9.8% 35.9% 37.0% 17.4% 

وجود معايير صارمة للتوظيف في مجال تكنولوجيا  3
المعلومات ومن ذلك الخلفية االكاديمية والعملية 

 والنزاهة والسرية .

0 5 17 34 36 

 
0.0% 5.4% 18.5% 37.0% 39.1% 

وجود نظام برمجيات متكاملة داخل الشركة تدير  4

قواعد البيانات المختلفة من حيث لغات برمجية 
لإلدارات واالقسام المكونة للشركة من موحدة تسمح 

 مشاركة المعلومات وتوصيلها في امن وسهولة .

1 1 13 52 25 

 
1.1% 1.1% 14.1% 56.5% 27.2% 

تطبق الشركة نظام محاسبة الموارد البشرية بسجل  5

 موحد داخل النظام المركزي.

1 8 24 29 30 

 1.1% 8.7% 26.1% 31.5% 32.6% 

نظام محاسبي الكتروني متكامل يوجد بالشركة  6
يساعد في التخطيط وتفعيل الموارد البشرية 

والمادية  يدعم المراجعة االلكترونية في كل 

 العمليات.

0 4 18 42 28 

 
0.0% 4.3% 19.6% 45.7% 30.4% 

االساليب واالجراءات المستخدمة في الشركة كافيه  7

 لحمايه امن المعلومات المالية .

1 18 30 19 24 

 1.1% 19.6% 32.6% 20.7% 26.1% 

يمنع الموظفين من االشتراك وتبادل كلمات المرور  8

 في النظام المركزي لسرية البيانات والمعلومات   .

1 7 11 25 48 

 1.1% 7.6% 12.0% 27.2% 52.2% 

9 
 محلل النظم في الشركة ذو كفاءة عالية جدا .

2 10 26 27 27 

 2.2% 10.9% 28.3% 29.3% 29.3% 

 10 29 44 8 1التسويات في الشهر  للنظام المحاسبي اإللكتروني  10
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من حجم العمل المحاسبي   %20للشركة  تبلغ  
اليومي لكل قيود النظام خارج نطاق الربط الشبكي 

 . %80الذى يمثل 

1.1% 8.7% 47.8% 31.5% 10.9% 

باختبار يوجد نظام مراجعة داخلية الكتروني يقوم  11

الحاالت غير العادية وبعض االستثناءات للنظام 
المحاسبي المتكامل داخل ادارة المراجعة الداخلية  

للتحكم في القيود , اضافة , حذف , تعديل مع 

التبرير لكل عملية داخل مكتبة النظام باسم 

 المستخدم في النظام  .

2 5 29 35 21 

 

2.2% 5.4% 31.5% 38.0% 22.8% 

االدارة العليا للشركة تهتم بتدريب طاقم التقنية ,  12

المراجعين ,المراقبين والمحاسبين  على احدث 

النظم االلكترونية التشغيلية والمالية كعنصر فعال 

 في الشركة لكي يضيف قيمة للعمل  .

1 10 19 38 24 

 
1.1% 10.9% 20.7% 41.3% 26.1% 

يطلبها مراجعو جميع البيانات والمعلومات التي  13

ديوان المراجعة القومي يسهل استخراجها من 

 برنامج النظام المحاسبي المتكامل  .

2 3 11 43 33 

 
2.2% 3.3% 12.0% 46.7% 35.9% 

يوجد نظام فرعي الكتروني للموازنة التخطيطية   14
يتفاعل مع النظام الكلي الكامل للشركة من خالل 

والحسابات المساعدة دليل الحسابات بمراكز التكلفة 

 على مدار العام .

0 4 29 37 22 

 
0.0% 4.3% 31.5% 40.2% 23.9% 

تعتمد الشركة في معالجة البيانات المحاسبية اليومية  15
على نظام المعالجة الفورية للبيانات في كل 

 العمليات اليومية.

1 6 20 41 24 

 
1.1% 6.5% 21.7% 44.6% 26.1% 

البيانات االلكترونية داخل النظام  توجد خرائط تدفق 16
المحاسبي المحوسب  المتكامل تساعد في تحديد 

 مسار المراجعة االلكترونية

2 7 36 29 18 

 
2.2% 7.6% 39.1% 31.5% 19.6% 

يوجد دليل لوصف الوظائف يوضح عمل كل  17

موظف في ادارة تقنية المعلومات من مهندسين 
التام بين كل ومبرمجين ومشغلين ويتم الفصل 

 الوظائف واالدوار في عمليات الشركة.

3 7 10 36 36 

 
3.3% 7.6% 10.9% 39.1% 39.1% 

يوقع الموظف في ادارة تقنية المعلومات متعهدا  18

للمحافظة على سرية المعلومات و البرمجيات 
 الخاصة بالشركة .

2 9 10 30 41 

 
2.2% 9.8% 10.9% 32.6% 44.6% 

احتياطية من الفئات خارج الشركة   يتم حفظ نسخ 19

في مناطق بعيدة وفي خزائن محصنة ضد الحريق 

من قبل مدير قاعدة البيانات والمراجعة الداخلية 
 االلكترونية .

3 7 19 30 33 

 
3.3% 7.6% 20.7% 32.6% 35.9% 

 52 32 5 2 1يستخدم كل موظف كلمة سر مشفرة تختص به عند  20
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 %56.5 %34.8 %5.4 %2.2 %1.1 دخوله 

تصنف وتوثق ملفات البيانات والبرامج إلى عدة  21
مستويات ادارية للسرية وامن المعلومات في 

الشركة وفق معامالت االختبار والمصادقة الرقمية  

لكل عمليات تطوير وتحديث وتغيير  النظم في 
 الشركة  .

3 3 16 45 25 

 

3.3% 3.3% 17.4% 48.9% 27.2% 

تحليل برامج متطورة وكافية لحماية األجهزة يتم  22

( Virusوالبرمجيات من خطر الفيروسات )

()من قبل مختصين  في مجال Hackersوالهاكرز 
البرمجيات والشبكات وادارة مخاطر امن 

 المعلومات بالشركة .

1 9 8 42 32 

 

1.1% 9.8% 8.7% 45.7% 34.8% 

الشركة  تتضمن نظم تقنية المعلومات المطبقة في 23

ضوابط رقابية كافية لتوفير الحماية المناسبة 
لمكونات النظام المنطقية )البرامج والملفات( وتوجد 

وحدة للتحقق واالختبار بإدارة المراجعة الداخلية 

 بالشركة .

 
9 26 35 22 

 

0.0% 9.8% 28.3% 38.0% 23.9% 

( ذات قدرة Softwareتستخدم الشركة  برمجيات ) 24
االتصال بعدد كبير من المستخدمين في  عالية على

آن واحد والعمل على حل المشاكل اليومية في كل 

 النظم االلكترونية بالشركة .

3 6 17 34 32 

 
3.3% 6.5% 18.5% 37.0% 34.8% 

تعمل قاعدة البيانات على تخزين و استرجاع و  25
حذف وعرض و طباعة وعدم تكرار البيانات 

وفاعلية االداء من خالل قسم المخزنة وتقاس كفاءة 

 المراجعة االلكترونية ومراجعة النظم والتحكم  .

0 5 16 44 27 

 
0.0% 5.4% 17.4% 47.8% 29.3% 

يتم حماية كافة البيانات داخل انظمة الشركة  26

وتطبيقاتها المحلية والعالمية من خالل انظمة 

التشفير المتطورة جدا ومعرفة كل خوارزمية 

المشكلة المعينة وتوفير الحماية واالمان تناسب 
لبيانات الشركة من خالل تطبيقات الموبايل 

 وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الويب سايت .

2 8 27 34 21 

 

2.2% 8.7% 29.3% 37.0% 22.8% 

تعقد الشركة الورش والجلسات مع فريق تقنية  27

 المعلومات لمناقشة اساسيات التشفير وكتابة انظمة
التشفير  والمداخل المتطورة له من خالل توفير 

الحماية الكاملة ألصول وبيانات ومعلومات النظام 

 بالشركة .

3 11 28 28 22 

 

3.3% 12.0% 30.4% 30.4% 23.9% 

تعمل ادارة تقنية المعلومات على تحديث كل اليات  28
الرقابة التطبيقية  لكافة المستخدمين للنظام وبياناتهم 

 ومعتمدة من االدارة العليا  شهريا .موثقة 

3 8 28 25 28 

 
3.3% 8.7% 30.4% 27.2% 30.4% 
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وجود مراجعة مستمرة من قبل االدارة  العليا ألداء  29
ادارة تقنية المعلومات وموظفي تكنولوجيا 

المعلومات بغرض التأكد من فهمهم وامتثالهم 

 لسياسات امن نظام المعلومات المطبق في الشركة .

2 9 15 38 28 

 
2.2% 9.8% 16.3% 41.3% 30.4% 

توجد بالشركة الية لتحديد كفاءة وفاعلية االداء  30
باستخدام برنامج قياس االداء المبرمج عندها لقياس 

 اداء ادارة تقنية المعلومات واهداف الشركة الكلية .

1 10 26 33 22 

 
1.1% 10.9% 28.3% 35.9% 23.9% 

التقارير من ادارة تقنية المعلومات الى يتم تقديم  31

االدارة العليا بالشركة بشكل دوري يحدد فيه حاالت 
المراجعة التي تكتشف انشطة للدخول غير 

 المرخص به للشبكة .

2 9 21 36 24 

 
2.2% 9.8% 22.8% 39.1% 26.1% 

وجود دليل مكتوب للسياسات واالجراءات المتبعة  32

انماط السلوك النزيهة داخل الشركة يصف بوضوح 
وانماط السلوك المشبوه , يوزع على المتعاملين مع 

المعلومات االلكترونية في الشركة يقلل مخاطر 

 سرية البيانات والمعلومات .

3 13 27 27 22 

 

3.3% 14.1% 29.3% 29.3% 23.9% 

توجد قنوات اتصال ثابتة لإلدارة العليا مع المدراء  33
االدارة تنفيذ استراتيجيات  التنفيذيين لكي تضمن

 الشركة واهدافها .

0 3 12 46 31 

 
0.0% 3.3% 13.0% 50.0% 33.7% 

توجد بالشركة تقارير دورية حول مدى توافق  34

تكنولوجيا المعلومات مع استراتيجية الشركة 
والمخاطر المتوقعة وتحديد القيمة المضافة 

 لالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات .

1 8 21 36 26 

 
1.1% 8.7% 22.8% 39.1% 28.3% 

وجود تقارير تقويم دورية من ادارة تقنية المعلومات  35
لفاعلية وكفاءة دليل االجراءات الرقابية على انتقال 

 البيانات والرقابة على المخرجات للشركة .

1 10 29 29 23 

 
1.1% 10.9% 31.5% 31.5% 25.0% 

الحديثة في المراجعة وتكامل استخدام االتجاهات  36

نظم المعلومات المحاسبية يؤدي الى تقليل مخاطر 
 اختراق قواعد بيانات  الشركة.

0 3 10 41 38 

 
0.0% 3.3% 10.9% 44.6% 41.3% 

من اهم العوامل التي تعيق استخدام االتجاهات  37

الحديثة في المراجعة وتكامل النظم المحاسبية 

 قلة كفاءة العاملين المحوسبة في الشركة هو

3 9 17 38 25 

 
3.3% 9.8% 18.5% 41.3% 27.2% 

تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الشركة  38

على تحسين جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق 

 ورغبات العمالء.

2 4 6 48 32 

 
2.2% 4.3% 6.5% 52.2% 34.8% 

39 
 جدا .الحماية من التهديدات المتقدمة كافيه 

3 18 28 26 17 

 3.3% 19.6% 30.4% 28.3% 18.5% 

 16 38 23 12 3 التحكم في كل تطبيقات الشركة فعال جدا . 40
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 3.3% 13.0% 25.0% 41.3% 17.4% 

41 
 حاجب هجمات الشبكة فعال جدا .

7 14 32 24 15 

 7.6% 15.2% 34.8% 26.1% 16.3% 

42 
 جدار الحماية الناري فعال جدا

6 15 35 22 14 

 6.5% 16.3% 38.0% 23.9% 15.2% 

 
 اجمالي الفرضية الثانية

73 338 898 1442 1113 

 1.9% 8.7% 23.2% 37.3% 28.8% 

 
 م2021من بيانات الدراسة الميدانية،  ونالمصدر: أعداد الباحث

العينة يوافقون على ما ( من % .37.3أن ) الثانية الخاص بنتائج الفرضية ( 13يتبين من الجدول رقم )
( محايدون عن ذلك، بينما %2.23( يوافقون بشدة على ذلك، و  كما ان )%28.8جاء الفرضية ، و )

وافقة بشدة ، مما تقدم يستنج الباحث  ان هناك موافقة وم(  من افراد العينة ال يوافقون بشدة %1.9يوجد )
ارير والقوائم المالية على ان )المراجعة االلكترونية )المستمرة ( توثر في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتق

 المنشورة . 
 

 : الفرضية  : اإلحصاء الوصفي لعبارات خامسا
الفرضية حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات  حيث يتم فيها   

توثر  في في المراجعة  االتجاهات الحديثة  :التالي  جدولاللمعرفة األهمية  فيما يلي يتم عرض 
 تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية 

 

 

 .نتائج االحصاء الوصفي لعبارات الفرضية  14جدول رقم )

 

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 الترتيب

 29 0.989 3.71 تطبق الشركة كل مقومات ومكونات المراجعة االلكترونية في عملها . 1

2 
تتم مراجعة الملف الرئيسي لقاعدة البيانات المركزية بالشركة  من خالل الرقابة 

 . المزدوجة
3.62 0.888 33 

 7 0.890 4.10وجود معايير صارمة للتوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات ومن ذلك الخلفية  3
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 االكاديمية والعملية والنزاهة والسرية .

4 
وجود نظام برمجيات متكاملة داخل الشركة تدير قواعد البيانات المختلفة من حيث 

واالقسام المكونة للشركة من مشاركة لغات برمجية موحدة تسمح لإلدارات 

 المعلومات وتوصيلها في امن وسهولة

4.08 0.745 8 

 19 1.012 3.86 تطبق الشركة نظام محاسبة الموارد البشرية بسجل موحد داخل النظام المركزي. 5

6 
يوجد بالشركة نظام محاسبي الكتروني متكامل يساعد في التخطيط وتفعيل الموارد 

 والمادية  يدعم المراجعة االلكترونية في كل العمليات.البشرية 
4.02 0.825 12 

 38 1.114 3.51 االساليب واالجراءات المستخدمة في الشركة كافيه لحمايه امن المعلومات المالية 7

8 
يمنع الموظفين من االشتراك وتبادل كلمات المرور في النظام المركزي لسرية 

 البيانات والمعلومات
4.22 1.004 3 

 27 1.070 3.73 محلل النظم في الشركة ذو كفاءة عالية جدا . 9

10 
من حجم   %20التسويات في الشهر  للنظام المحاسبي اإللكتروني للشركة  تبلغ 

 %80العمل المحاسبي اليومي لكل قيود النظام خارج نطاق الربط الشبكي الذى يمثل 
3.42 0.842 39 

11 

داخلية الكتروني يقوم باختبار الحاالت غير العادية وبعض يوجد نظام مراجعة 
االستثناءات للنظام المحاسبي المتكامل داخل ادارة المراجعة الداخلية  للتحكم في 

القيود , اضافة , حذف , تعديل مع التبرير لكل عملية داخل مكتبة النظام باسم 

 المستخدم في النظام

3.74 0.948 26 

12 
للشركة تهتم بتدريب طاقم التقنية , المراجعين ,المراقبين والمحاسبين  االدارة العليا 

على احدث النظم االلكترونية التشغيلية والمالية كعنصر فعال في الشركة لكي يضيف 

 قيمة للعمل

3.80 0.986 22 

13 
جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها مراجعو ديوان المراجعة القومي يسهل 

 برنامج النظام المحاسبي المتكاملاستخراجها من 
4.11 0.895 6 

14 
يوجد نظام فرعي الكتروني للموازنة التخطيطية  يتفاعل مع النظام الكلي الكامل 

 للشركة من خالل دليل الحسابات بمراكز التكلفة والحسابات المساعدة على مدار العام
3.84 0.842 21 

15 
المحاسبية اليومية على نظام المعالجة الفورية تعتمد الشركة في معالجة البيانات 

 للبيانات في كل العمليات اليومية.
3.88 0.912 17 

16 
توجد خرائط تدفق البيانات االلكترونية داخل النظام المحاسبي المحوسب  المتكامل 

 تساعد في تحديد مسار المراجعة االلكترونية  .
3.59 0.963 35 

17 

يوضح عمل كل موظف في ادارة تقنية المعلومات من يوجد دليل لوصف الوظائف 

مهندسين ومبرمجين ومشغلين ويتم الفصل التام بين كل الوظائف واالدوار في 
 عمليات الشركة.

4.03 1.053 10 

18 
يوقع الموظف في ادارة تقنية المعلومات متعهدا للمحافظة على سرية المعلومات و 

 البرمجيات الخاصة بالشركة .
4.08 1.071 9 

19 
يتم حفظ نسخ احتياطية من الفئات خارج الشركة  في مناطق بعيدة وفي خزائن 

 محصنة ضد الحريق من قبل مدير قاعدة البيانات والمراجعة الداخلية االلكترونية
3.90 1.080 16 

 1 0.789 4.43 يستخدم كل موظف كلمة سر مشفرة تختص به عند دخوله 20

21 
تصنف وتوثق ملفات البيانات والبرامج إلى عدة مستويات ادارية للسرية وامن 

المعلومات في الشركة وفق معامالت االختبار والمصادقة الرقمية  لكل عمليات 
3.93 0.935 14 
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 تطوير وتحديث وتغيير  النظم في الشركة  .

22 
من خطر الفيروسات يتم تحليل برامج متطورة وكافية لحماية األجهزة والبرمجيات 

(Virus والهاكرز )Hackers من قبل مختصين  في مجال البرمجيات والشبكات()

 وادارة مخاطر امن المعلومات بالشركة .

4.03 0.966 11 

23 

تتضمن نظم تقنية المعلومات المطبقة في الشركة ضوابط رقابية كافية لتوفير الحماية 

)البرامج والملفات( وتوجد وحدة للتحقق واالختبار المناسبة لمكونات النظام المنطقية 
 بإدارة المراجعة الداخلية بالشركة .

3.76 0.930 25 

24 

( ذات قدرة عالية على االتصال بعدد كبير Softwareتستخدم الشركة  برمجيات )

من المستخدمين في آن واحد والعمل على حل المشاكل اليومية في كل النظم 
 بالشركة .االلكترونية 

3.93 1.046 15 

25 

تعمل قاعدة البيانات على تخزين و استرجاع و حذف وعرض و طباعة وعدم تكرار 

البيانات المخزنة وتقاس كفاءة وفاعلية االداء من خالل قسم المراجعة االلكترونية 

 ومراجعة النظم والتحكم  .

4.01 0.832 13 

26 

الشركة وتطبيقاتها المحلية والعالمية من خالل يتم حماية كافة البيانات داخل انظمة 
انظمة التشفير المتطورة جدا ومعرفة كل خوارزمية تناسب المشكلة المعينة وتوفير 

الحماية واالمان لبيانات الشركة من خالل تطبيقات الموبايل وتطبيقات سطح المكتب 

 وتطبيقات الويب سايت .

3.70 0.992 31 

27 

والجلسات مع فريق تقنية المعلومات لمناقشة اساسيات التشفير تعقد الشركة الورش 

وكتابة انظمة التشفير  والمداخل المتطورة له من خالل توفير الحماية الكاملة ألصول 

 وبيانات ومعلومات النظام بالشركة .

3.60 1.080 34 

28 
لكافة المستخدمين تعمل ادارة تقنية المعلومات على تحديث كل اليات الرقابة التطبيقية  

 للنظام وبياناتهم موثقة ومعتمدة من االدارة العليا  شهريا .
3.73 1.090 28 

29 

وجود مراجعة مستمرة من قبل االدارة  العليا ألداء ادارة تقنية المعلومات وموظفي 

تكنولوجيا المعلومات بغرض التأكد من فهمهم وامتثالهم لسياسات امن نظام 

 في الشركة .المعلومات المطبق 

3.88 1.025 18 

30 
توجد بالشركة الية لتحديد كفاءة وفاعلية االداء باستخدام برنامج قياس االداء المبرمج 

 عندها لقياس اداء ادارة تقنية المعلومات واهداف الشركة الكلية .
3.71 0.989 30 

31 
بالشركة بشكل دوري يتم تقديم التقارير من ادارة تقنية المعلومات الى االدارة العليا 

 يحدد فيه حاالت المراجعة التي تكتشف انشطة للدخول غير المرخص به للشبكة .
3.77 1.017 24 

32 
وجود دليل مكتوب للسياسات واالجراءات المتبعة داخل الشركة يصف بوضوح 

انماط السلوك النزيهة وانماط السلوك المشبوه , يوزع على المتعاملين مع المعلومات 

 االلكترونية في الشركة يقلل مخاطر سرية البيانات والمعلومات .

3.57 1.102 36 

33 
توجد قنوات اتصال ثابتة لإلدارة العليا مع المدراء التنفيذيين لكي تضمن االدارة تنفيذ 

 استراتيجيات الشركة واهدافها .
4.14 0.764 4 

34 

تكنولوجيا المعلومات مع استراتيجية توجد بالشركة تقارير دورية حول مدى توافق 

الشركة والمخاطر المتوقعة وتحديد القيمة المضافة لالستثمار في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات .

3.85 0.971 20 

 32 1.005 3.68وجود تقارير تقويم دورية من ادارة تقنية المعلومات لفاعلية وكفاءة دليل االجراءات  35
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 على المخرجات للشركة .الرقابية على انتقال البيانات والرقابة 

36 
استخدام االتجاهات الحديثة في المراجعة وتكامل نظم المعلومات المحاسبية يؤدي الى 

 تقليل مخاطر اختراق قواعد بيانات  الشركة.
4.24 0.776 2 

37 
من اهم العوامل التي تعيق استخدام االتجاهات الحديثة في المراجعة وتكامل النظم 

 المحاسبية المحوسبة في الشركة هو قلة كفاءة العاملين .
3.79 1.054 23 

38 
تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الشركة على تحسين جودة الخدمات 

 المقدمة بما يتوافق ورغبات العمالء.
4.13 0.880 5 

 40 1.099 3.39 الحماية من التهديدات المتقدمة كافيه جدا . 39

 37 1.030 3.57 التحكم في كل تطبيقات الشركة فعال جدا . 40

 41 1.142 3.28 حاجب هجمات الشبكة فعال جدا . 41

 42 1.106 3.25 جدار الحماية الناري فعال جدا 42

 

 م2021المصدر: أعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 

 يلي :الخاص بنتائج الفرضية ما ( 14يتبين من الجدول رقم )
( وهذه 3للدراسة يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )رات التي تعبر عن الفرضية الثانية / ان جميع العبا1

االتجاهات الحديثة في  لى ما جاء بعبارات الفرضية الثانية تدل على ان افراد العينة يوافقون ع النتيجة
 لقوائم المالية المنشورة  .وثر في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير واالمراجعة  ت

يمنع الموظفين من االشتراك وتبادل كلمات هي العبارة ) الفرضية الثانية /نجد ان اهم عبارة من عبارات 2
( بانحراف معياري 4.22( حيث بلغ متوسطها )المرور في النظام المركزي لسرية البيانات والمعلومات

(1.004.) 
الحديثة في المراجعة وتكامل نظم المعلومات المحاسبية يؤدي الى تقليل استخدام االتجاهات تليها العبارة )

 ( .0.770( بانحراف معياري )4.24( حيث بلغ متوسطها )مخاطر اختراق قواعد بيانات  الشركة
( حيث بلغ متوسطها حاجب هجمات الشبكة فعال جداكما نجد ان اقل عبارة من حيث الموافقة هي )

 (.1.014)( بانحراف معياري 3.28)
 الدراسة:ي تربيع ( لداللة الفروق لفرضية )كا اختبار سادسا: 

وثر في تقليل مخاطر النشر االتجاهات الحديثة في المراجعة  ت :اختبار)كاي تربيع( لنتائج الفرضية
 .اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية المنشورة  

 (اختبار )كاي تربيع( لداللة الفروق لعبارات الفرضية 15جدول رقم )
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 كاي تربيع العبارة م
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 المعنوية

 الداللة

1 
تطبق الشركة كل مقومات ومكونات المراجعة االلكترونية 

 في عملها.
 دالة احصائيا   000. 7.81 3 8.435

2 
البيانات المركزية تتم مراجعة الملف الرئيسي لقاعدة 

 بالشركة  من خالل الرقابة المزدوجة .
 دالة احصائيا   000. 7.81 3 20.261

3 

وجود معايير صارمة للتوظيف في مجال تكنولوجيا 

المعلومات ومن ذلك الخلفية االكاديمية والعملية والنزاهة 

 والسرية .

 دالة احصائيا   000. 7.81 3 28.261

4 

متكاملة داخل الشركة تدير قواعد وجود نظام برمجيات 
البيانات المختلفة من حيث لغات برمجية موحدة تسمح 

لإلدارات واالقسام المكونة للشركة من مشاركة المعلومات 

 وتوصيلها في امن وسهولة .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 98.217

5 
تطبق الشركة نظام محاسبة الموارد البشرية بسجل موحد 

 المركزي.داخل النظام 
 دالة احصائيا   000. 9.48 4 37.457

6 

يوجد بالشركة نظام محاسبي الكتروني متكامل يساعد في 

التخطيط وتفعيل الموارد البشرية والمادية  يدعم المراجعة 
 االلكترونية في كل العمليات.

 دالة احصائيا   000. 7.81 3 33.565

7 
كافيه لحمايه االساليب واالجراءات المستخدمة في الشركة 

 امن المعلومات المالية .
 دالة احصائيا   000. 9.48 4 25.500

8 
يمنع الموظفين من االشتراك وتبادل كلمات المرور في 

 النظام المركزي لسرية البيانات والمعلومات   .
 دالة احصائيا   000. 9.48 4 76.478

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 29.630 محلل النظم في الشركة ذو كفاءة عالية جدا . 9

10 

التسويات في الشهر  للنظام المحاسبي اإللكتروني للشركة  

من حجم العمل المحاسبي اليومي لكل قيود   %20تبلغ 

 . %80النظام خارج نطاق الربط الشبكي الذى يمثل 

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 67.891

11 

باختبار الحاالت يوجد نظام مراجعة داخلية الكتروني يقوم 

غير العادية وبعض االستثناءات للنظام المحاسبي المتكامل 

داخل ادارة المراجعة الداخلية  للتحكم في القيود , اضافة , 

حذف , تعديل مع التبرير لكل عملية داخل مكتبة النظام 
 باسم المستخدم في النظام  .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 45.826

12 

للشركة تهتم بتدريب طاقم التقنية , المراجعين  االدارة العليا

,المراقبين والمحاسبين  على احدث النظم االلكترونية 
التشغيلية والمالية كعنصر فعال في الشركة لكي يضيف 

 قيمة للعمل  .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 42.891

13 

جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها مراجعو ديوان 

القومي يسهل استخراجها من برنامج النظام المراجعة 
 المحاسبي المتكامل  .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 74.957
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14 
يوجد نظام فرعي الكتروني للموازنة التخطيطية  يتفاعل 
مع النظام الكلي الكامل للشركة من خالل دليل الحسابات 

 بمراكز التكلفة والحسابات المساعدة على مدار العام .

 دالة احصائيا   000. 7.81 3 25.826

15 
تعتمد الشركة في معالجة البيانات المحاسبية اليومية على 

 نظام المعالجة الفورية للبيانات في كل العمليات اليومية.
 دالة احصائيا   000. 9.48 4 54.413

16 
توجد خرائط تدفق البيانات االلكترونية داخل النظام 

المتكامل تساعد في تحديد مسار المحاسبي المحوسب  

 المراجعة االلكترونية  .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 44.630

17 

يوجد دليل لوصف الوظائف يوضح عمل كل موظف في 
ادارة تقنية المعلومات من مهندسين ومبرمجين ومشغلين 

ويتم الفصل التام بين كل الوظائف واالدوار في عمليات 

 الشركة.

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 57.457

18 
يوقع الموظف في ادارة تقنية المعلومات متعهدا للمحافظة 
 على سرية المعلومات و البرمجيات الخاصة بالشركة .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 58.326

19 

يتم حفظ نسخ احتياطية من الفئات خارج الشركة  في 

مناطق بعيدة وفي خزائن محصنة ضد الحريق من قبل 

 مدير قاعدة البيانات والمراجعة الداخلية االلكترونية .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 38.870

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 112.239 يستخدم كل موظف كلمة سر مشفرة تختص به عند دخوله 20

21 

تصنف وتوثق ملفات البيانات والبرامج إلى عدة مستويات 

في الشركة وفق معامالت ادارية للسرية وامن المعلومات 

االختبار والمصادقة الرقمية  لكل عمليات تطوير وتحديث 
 وتغيير  النظم في الشركة  .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 66.913

22 

يتم تحليل برامج متطورة وكافية لحماية األجهزة 

( والهاكرز Virusوالبرمجيات من خطر الفيروسات )

Hackers مجال البرمجيات ()من قبل مختصين  في
 والشبكات وادارة مخاطر امن المعلومات بالشركة .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 67.457

23 

تتضمن نظم تقنية المعلومات المطبقة في الشركة ضوابط 

رقابية كافية لتوفير الحماية المناسبة لمكونات النظام 

المنطقية )البرامج والملفات( وتوجد وحدة للتحقق 
 بإدارة المراجعة الداخلية بالشركة .واالختبار 

 دالة احصائيا   000. 7.81 3 15.217

24 

( ذات قدرة عالية Softwareتستخدم الشركة  برمجيات )

على االتصال بعدد كبير من المستخدمين في آن واحد 

والعمل على حل المشاكل اليومية في كل النظم االلكترونية 
 بالشركة .

 احصائيا  دالة  000. 9.48 4 44.630

25 

تعمل قاعدة البيانات على تخزين و استرجاع و حذف 

وعرض و طباعة وعدم تكرار البيانات المخزنة وتقاس 

كفاءة وفاعلية االداء من خالل قسم المراجعة االلكترونية 
 ومراجعة النظم والتحكم  .

 دالة احصائيا   000. 7.81 3 36.087
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26 

الشركة وتطبيقاتها  يتم حماية كافة البيانات داخل انظمة
المحلية والعالمية من خالل انظمة التشفير المتطورة جدا 

ومعرفة كل خوارزمية تناسب المشكلة المعينة وتوفير 

الحماية واالمان لبيانات الشركة من خالل تطبيقات 

 الموبايل وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الويب سايت .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 38.109

27 

تعقد الشركة الورش والجلسات مع فريق تقنية المعلومات 

لمناقشة اساسيات التشفير وكتابة انظمة التشفير  والمداخل 

المتطورة له من خالل توفير الحماية الكاملة ألصول 

 وبيانات ومعلومات النظام بالشركة .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 26.587

28 

تحديث كل اليات الرقابة تعمل ادارة تقنية المعلومات على 

التطبيقية  لكافة المستخدمين للنظام وبياناتهم موثقة 

 ومعتمدة من االدارة العليا  شهريا .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 31.152

29 

وجود مراجعة مستمرة من قبل االدارة  العليا ألداء ادارة 
تقنية المعلومات وموظفي تكنولوجيا المعلومات بغرض 

من فهمهم وامتثالهم لسياسات امن نظام المعلومات التأكد 

 المطبق في الشركة .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 45.935

30 
توجد بالشركة الية لتحديد كفاءة وفاعلية االداء باستخدام 
برنامج قياس االداء المبرمج عندها لقياس اداء ادارة تقنية 

 المعلومات واهداف الشركة الكلية .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 35.717

31 

يتم تقديم التقارير من ادارة تقنية المعلومات الى االدارة 

العليا بالشركة بشكل دوري يحدد فيه حاالت المراجعة التي 
 تكتشف انشطة للدخول غير المرخص به للشبكة .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 38.326

32 

المتبعة داخل وجود دليل مكتوب للسياسات واالجراءات 

الشركة يصف بوضوح انماط السلوك النزيهة وانماط 
السلوك المشبوه , يوزع على المتعاملين مع المعلومات 

االلكترونية في الشركة يقلل مخاطر سرية البيانات 

 والمعلومات .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 23.217

33 
توجد قنوات اتصال ثابتة لإلدارة العليا مع المدراء 

التنفيذيين لكي تضمن االدارة تنفيذ استراتيجيات الشركة 

 واهدافها .

 دالة احصائيا   000. 7.81 3 48.435

34 

توجد بالشركة تقارير دورية حول مدى توافق تكنولوجيا 

المعلومات مع استراتيجية الشركة والمخاطر المتوقعة 
وتحديد القيمة المضافة لالستثمار في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 42.674

35 

وجود تقارير تقويم دورية من ادارة تقنية المعلومات 

لفاعلية وكفاءة دليل االجراءات الرقابية على انتقال 
 البيانات والرقابة على المخرجات للشركة .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 33.652

 دالة احصائيا   000. 7.81 3 48.609استخدام االتجاهات الحديثة في المراجعة وتكامل نظم  36
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المعلومات المحاسبية يؤدي الى تقليل مخاطر اختراق 
 قواعد بيانات  الشركة.

37 

من اهم العوامل التي تعيق استخدام االتجاهات الحديثة في 

الشركة المراجعة وتكامل النظم المحاسبية المحوسبة في 

 هو قلة كفاءة العاملين .

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 41.043

38 
تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الشركة على 

تحسين جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق ورغبات 

 العمالء.

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 91.913

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 21.152 الحماية من التهديدات المتقدمة كافيه جدا . 39

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 37.457 التحكم في كل تطبيقات الشركة فعال جدا . 40

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 20.500 حاجب هجمات الشبكة فعال جدا . 41

 دالة احصائيا   000. 9.48 4 25.717 جدار الحماية الناري فعال جدا 42

 

 م2021من بيانات الدراسة الميدانية  ونالباحث المصدر: إعداد

 

 النتائج والتوصيات  :الرابع المحور 

 :النتائج  -أوال  
 فياالتجاهات الحديثة في المراجعة متمثلة في المراجعة االلكترونية ) المستمرة ( مستوى تطبيق كل من -1
وجود  يشير الى ، المنشورة  تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية في  واثره   الدراسةهذه 

االتجاهات الحديثة في المراجعة )المستمرة ( توثر في درجة مرتفعة جدا من الموافقة على فقرات  متغير 
 المستخدم  من قبل افراد عينة الدراسة ،تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية المنشورة  

قواعد البيانات المختلفة من حيث لغات برمجية  هتدير  الشركاتوجود نظام برمجيات متكاملة داخل فى عبارة 
بوزن من مشاركة المعلومات وتوصيلها في امن وسهولة  لإلدارات واالقسام المكونة للشركاتموحدة تسمح 

ستوى مرتفع  من ان هذه الشركات لها اتجاهات الكترونية  تدير بها مما يدل على وجود م %56.6نسبى 
 .عملها وفق االنظمة المحوسبة كليا 

من اهم العوامل التي تعيق استخدام االتجاهات الحديثة في  " فقرةوجود درجة مقبولة من الموافقة على  -2
مما  % 41.3بوزن نسبى المراجعة وتكامل النظم المحاسبية المحوسبة في الشركة هو قلة كفاءة العاملين 
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كادر البشرى وسد الفجوة للالموجه  والتأهيلالبد من تتجه نحو التدريب  يدل على ان هذه الشركات 
 االخطاء والمخاطر باالعتماد على الزماالت المهنية  . لتقليل التطبيقية 

تعمل قاعدة البيانات على تخزين و استرجاع و حذف وجود درجة مقبولة من الموافقة على فقرة ، -3
وعرض و طباعة وعدم تكرار البيانات المخزنة وتقاس كفاءة وفاعلية االداء من خالل قسم المراجعة 

 في تلك الفرضية .  .%47.8بوزن نسبىالتحكم  االلكترونية ومراجعة النظم و 
االتجاهات الحديثة في ) الثانية : لمتعلقة بالفرضية امن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة و  -4

بالشركات محل الدراسة المراجعة توثر في تقليل مخاطر النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية المنشورة  
 4.43حيث بلغ متوسطها  يستخدم كل موظف كلمة سر مشفرة تختص به عند دخوله  للنظام  , عبارة 

االتجاهات الحديثة في المراجعة وتكامل نظم المعلومات تليها العبارة )( 0.789بينما االنحراف المعياري )
بينما  4.24،حيث بلغ متوسطها  المحاسبية يؤدي الى تقليل مخاطر اختراق قواعد بيانات  الشركة

 (.0.770االنحراف المعياري )

 التوصيات: ثانيا: 
بناءا على النتائج التي تم التوصل اليها توصى الدراسة  بمجموعة من التوصيات التي يمكن ان تؤدى 
الى توضيح عالقة تكامل النظم المحاسبية المحوسبة واالتجاهات الحديثة في المراجعة  لتقليل مخاطر 

تتلخص في ما  وية بالسودان النشر اإللكتروني للتقارير والقوائم المالية في  شركات توزيع المواد البترول
 يلى:
التواصل مع التطورات العلمية الحديثة في مجال تكنلوجيا المعلومات من خالل االشتراك في  -1

المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة ومتابعة ما يستجد في مجال  تكامل النظم المحاسبية 
من وسياسات امن تكنلوجيا المعلومات  من اجل االلكترونية والتشغيل اإللكتروني وتكنلوجيا المعلومات وا

 تقليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات .
االستغالل االمثل لإلمكانيات المتاحة في االجهزة والموارد البشرية والبرمجيات الخاصة في تطبيقات   -2

 . المراجعة االلكترونية )المستمرة  (بحيث يمكن توفير بيئة رقابية إلكترونية  متقدمة  جدا
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تقييم االجراءات الرقابية  االلكترونية بشكل دوري من اجل تحديد جوانب الضعف والقوة وتحديد  -3
المهددات والفرص  ووضع االجراءات المناسبة لمعالجة الضعف والقصور في النظم والبرمجيات  عن 

تطبيق اطار  طريق التقييم الداخلي والخارجي وتطبيق افضل اطر ونماذج العمل العالمية في العمل
   عمل كوبت لحوكمة تكنولوجيا المعلومات 

على احدث ما انتجته التكنلوجيا من وسائل تساعد والخارجيين  الداخليين  المراجعين وتأهيلتدريب -4
في ترقية وضبط االنظمة االلكترونية والعمل المحاسبي والتأهيل المهني واألكاديمي بصورة مستمرة 

 .  ريق عمل ادارة المراجعة الداخلية وباألخص لف داخل الشركات
 

 .والمراجع قائمة المصادر 

 المصادر العربية :اوال: 

 . م 2000دكتور حسين شحاتة ,المراجعة والرقابة في ظل الكمبيوتر واالنترنت،جامعة االزهر , كلية التجارة-

قاسم محسن الحبيطي, كلية اإلدارة واالقتصاد ,طبيعة التجارة اإللكترونية وتأثيراتها  زياد هاشم السقا, وحيد محمود رمو  ,-

 . م 2004على نظم المعلومات المحاسبية في ظل االقتصاد الرقمي ,جامعة الموصل , العراق 

 .م2007محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل،) المكتب الجامعي الحديث، -
 .2007نور الدين، نظم المعلومات ومعالجة البيانات والبرامج الجاهزة ، مصر ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، ناصر-

 .م2006أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة بين النظرية والتطبيق)اإلسكندرية الدار الجامعية،-

 .م2004خالد أمين ، علم تدقيق الحسابات، )عمان، دار وائل للنشر، -
 .م2010لدهراوى، نظم المعلومات المحاسبية، مصر ،االسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ا-

 . م2003ثناء علي القباني، الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي واإللكتروني، )المنوفية: الدار الجامعية، -

ار المناهج للنشر والتوزيع ات ،الطبعة االولى داساسيات نظم المعلومات االدارية وتكنلوجيا المعلوم 2006يسن :-

 .،االردن،عمان
كمال الدهراوي مصطفي، محمد السيد سرايا، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة  )اإلسكندرية، المكتبة الجامعية -

 .2006الحديثة، 

 .م2000عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون ، أصول المراجعة)اإلسكندرية: الدار الجامعية، -
 .2004عوض الكريم محمد يوسف ،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحوسبة ،الخرطوم ،)-

عوض حاج على د. عوض الكريم محمد يوسف ،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحوسبة ، جامعة العلوم والتقانة.، -

 .م2004جامعة النيلين ،السودان ، الخرطوم )

 .م2007معالجة البيانات والبرامج الجاهزة، مصر، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،ناصر نور الدين، نظم المعلومات و-
أحمد عبد السلم أبو موسى، مخاطر أمن المعلومات المحاسبية اإللكترونية في الدول النامية ، المجلة العربية للمحاسبية -

 م.  2006االردن ، العدد االول،  

 ثانيا : المصادر االجنبية :
- Bill Bolton; Organization Risk Management ،U.K Institute of internal Auditors ،2000،P180 

- George Thomas; Anew Rate for IT Audit ،U.K internal Auditors ،1999،P203. 
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- Kith Manner, the Role of Internal Audit in It Development ،U.K Institute of Internal Auditor, 

2000،p120. 

- Abu- Musa ,A.A(2006) 

- Investigating the perceived threats of computerized accounting information systems in 

developing countries: An Empirical study  on Saudi ,organizations ,journals of king Saudi 

university ,computer and information sciences. 

- Cooray.T, Gunarathne.A.D.N& Senaratne.S(2020) Does Corporate Governance Affect the 
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