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 الدراسةممخص 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور نغؼ السعمؾمات السحاسبية األلية في تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في 
السرػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػةد تقػػػـؾ الدراسػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ السػػػشيت التحميمػػػي الؾ ػػػفي  و ا عتسػػػاد عمػػػى بعػػػض 

ت الالزمة لمدراسة السيدانية  ونغرًا لرعؾ ة حرر مجتسع الدراسات الدابقة تؼ تظؾير استبانة بيدؼ جسع البيانا
الدراسػػة بالكامػػن وألف لػػن السرػػارؼ التجاريػػة العاممػػة فػػي ليبيػػا تدػػتخدـ نفػػس القػػؾانيؽ والمػػؾا    اعتسػػدت الدراسػػة 

اسػػتبانة عمػػى أفػػراد العيشػػة مػػؽ السحاسػػبيؽ ور سػػا   54أسػػمؾا السعاةشػػة ائحرػػا ية )العيشػػة الستاحػػة(د تػػؼ تؾزيػػع 
استسارة استبياف لميا لانت  54  ُحرن مشيا عيشة الدراسة األقداـ ومدرا  ائدارات العامميؽ بالسرارؼ التجارية

لغػػػر   الستؾسػػػظات الحدػػػابية وا نحرافػػػات السعياريػػػة والشدػػػ  الس ؾيػػػةتػػػؼ اسػػػتخداـ قابمػػػة لمتحميػػػن ائحرػػػا يد 
ن ارتبػػػاي بيرسػػؾف  ختبػػػار فراػػػية الدراسػػػةد معامػػػالتحميػػن الؾ ػػػفي ئجابػػػات عيشػػة الدراسػػػة  فػػػي حػػػيؽ اسػػُتخدـ 

أعيػػػرت الشتػػػا ت أنػػػو ةتػػػؾافر لػػػدر السرػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة قػػػؾانيؽ وتعميسػػػات لافيػػػة  ػػػادرة مػػػؽ ائدارة العميػػػا 
بخرؾص تذغين نغؼ السعمؾمات السحاسبية اآللية  ةتؾافر لدر السرارؼ التجاريػة عيشػة الدراسػة قػؾانيؽ البػرامت 

لتذغين نغاـ السعمؾمػات السحاسػبية اآلليػة  ةتػؾافر لػدر السرػارؼ التجاريػة الميبيػة مذػغمي نغػؼ واألجيزة الالزمة 
معمؾمػػات محاسػػبية  ليػػة ذوي لفػػا ة  ةتػػؾافر لػػدر السرػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة نغػػاـ رقابػػة داخميػػة جيػػد  لسػػا بيشػػت 

لشغػػػاـ السحاسػػػبي اآللػػػي % بػػػيؽ عشا ػػػر ا4الشتػػػا ت وجػػػؾد عالقػػػة معشؾيػػػة طرديػػػة عشػػػد مدػػػتؾر د لػػػة إحرػػػا ية 
)القػػػؾانيؽ والتعميسػػػات  البػػػرامت واألجيػػػزة  ولفػػػا ة مذػػػغمي الشغػػػاـ( وتحقيػػػق الرقابػػػة الداخميػػػة الفعالػػػة بالسرػػػارؼ 
التجاريةد يسكؽ أف تعظي نتا ت ىذه الدراسة  ؾرة وااحة عؽ مدر إدراؾ إدارات السرػارؼ العاممػة فػي البي ػة 

ت السحاسبية اآللية في أنذظتيا السختمفة فػي تحقيػق فاعميػة الرقابػة الداخميػة الميبية ألىسية استخداـ نغؼ السعمؾما
 في عن تكشمؾجيا السعمؾماتد 

 الكمسات السفتاحية: نعم السعمهمات السحاسبية اآللية، الرقابة الداخمية، السرارف التجارية الميبية.

 :السقدمة .0

 الثؾرة السعمؾمات  ىذه تكشؾلؾجيا عمييا ثؾرة نظمق أف يسكؽ والتي لمتظؾرات الستدارعة في بي ة األعساؿ  نغراً 
 معغؼ اعتساد اآللي إلى الحاس  نغؼ انتذار أدر وانتذر نتيجة لتظؾر نغاـ ا ترا ت والتكشؾلؾجياد لقد نذأت

 تذغين عمى األمر ولؼ يقترر بياناتيا  تذغين في أساسية برؾرة عميو السشغسات مؽ وغيرىا األعساؿ مشذآت
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إلى مدتخدمييا )الرفاعي  وتؾ يميا البيانات وتداوؿ نقن في األنغسة ىذه استخداـ إلى امتد البيانات  بن
  (د9002و خروف  

وتعتبر الرقابة الداخمية في السرارؼ جز ًا أساسيًا مؽ الرقابة السررفية الذاممة وألىسيتيا فقد أعظيت ا ىتساـ 
ثن خط الدفاع األوؿ في مشع و د السخاطر واألخظا  التي يسكؽ أف الكبير مؽ ائدارات السدؤولة لكؾنيا تس

تتعر  ليا السرارؼ في أعساليا اليؾمية  وترتكز الرقابة الداخمية عمى مجسؾعة مؽ الزؾابط الحاكسة لدير 
أعساؿ السرارؼ  لمتأكد مؽ الرحة الحدابية لسا مدوف في الدجالت وحساية أ ؾؿ السررؼ  ورفع لفا ة 

 وتذجيعيؼ عمى التسدػ بالدياسات ائدارية والسالية السرسؾمةد السؾعفيؽ

أف السعمؾمات التي تؾفرىا نغؼ السعمؾمات السحاسبية تداعد في مراقبة عسمية ا لتزاـ بالدياسات ائدارية التي 
ت لكن تذسن القؾاعد وائجرا ات التي تحقق الؾ ؾؿ إلى األىداؼ السرسؾمة والى تحدةد السدؤوليات والرالحيا

العامميؽ مؽ خالؿ و ف وعيفي  وأف ىشاؾ أثر إيجابي لشغؼ السعمؾمات السحاسبية عمى فاعمية الزبط 
وسا ن التشديق وائجرا ات اليادفة إلى الداخمي في السرارؼ التجارية مؽ خالؿ تؾفير السعمؾمات عؽ جسيع 

 د(9002العسن )القذي  ي أدا  الكذف السبكر لمغش  وا ختالسات  ومراقبة عسمية التظؾير السدتسر ف

 :مذكمة البحث .8

يعد نغاـ الرقابة الداخمية أحد أىؼ األدوات الرقاٌبة عمى الشغاـ السالي وائداري  فكمسا لاف نغاـ الرقابة الداخمية 
كفؤ لمسا أدر ذلػ إلى حساية أ ؾؿ السرارؼ والتأكد مؽ الدقة السحاسبية لمبيانات بالدفاتر والحدابات وزيادة 
ثقة الستعامميؽ مع السرارؼد وقد أثرت أنغسة الحاس  اآللي في مجاؿ نغؼ السعمؾمات السحاسبية عمى 
مقؾمات الشغاـ السحاسبي وعمى أنغسة الرقابة الداخمية  مسا فر  ىذا التأثير واقعا جدةدا عمى عسمية الرقابة 

آللي  مسا أدر إلى ارورة مؾاكبة ىذا الداخمية  واعتساد أنذظة ومعامالت الؾحدة ا قترادية عمى الحاس  ا
التظؾر  و رزت أىسية تغيير أساليبيؼ التقميدية بأسالي  مدتحدثة تكشؾلؾجية حدةثة وأسالي  تحميمية متقدمة لتشفيذ 

 عسمية الرقابة الداخمية بكفا ة وفاعميةد وعميو فإف مذكمة الدراسة تتبمؾر في ائجابة عمى الدؤاؿ التالي:

  عمهمات السحاسبية اآللية في السرارف التجارية الميبية في تحقيق فاعمية الرقابة الداخمية؟ما دور نعم الس

 تداؤالت الدراسة  .3

 لإلجابة عمى التدا ؿ الر يس لمدراسة نحتاج إلى ائجابة عمى التدا  ت الفرعية التالية:
 ؾمات السحاسبية األلية في ما مدر تؾافر قؾانيؽ وتعميسات  ادرة مؽ ائدارة العميا بخرؾص نغؼ السعم

 السرارؼ التجارية عيشة الدراسة؟
  ما مدر تؾافر األجيزة الالزمة لتذغين نغاـ السعمؾمات السحاسبية األلية في السرارؼ التجارية عيشة

 الدراسة؟

 ما مدر لفا ة مذغمي نغؼ السعمؾمات السحاسبية األلية في السرارؼ التجارية عيشة الدراسة؟ 

  الرقابة الداخمية في السرارؼ التجارية عيشة الدراسة؟ما مدر فاعمية 

  ىن ةؾجد أثر لشغؼ السعمؾمات السحاسبية األلية في تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في السرارؼ
 التجارية عيشة الدراسة؟
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 أهداف الدراسة .4

ت السحاسبية التعرؼ عمى مدر تؾافر قؾانيؽ وتعميسات  ادرة مؽ ائدارة العميا بخرؾص نغؼ السعمؾما د4
 األلية في السرارؼ التجارية عيشة الدراسةد

التعرؼ عمى مدر تؾافر األجيزة الالزمة لتذغين نغاـ السعمؾمات السحاسبية األلية في السرارؼ  د9
 التجارية عيشة الدراسةد

 التعرؼ عمى مدر لفا ة مذغمي نغؼ السعمؾمات السحاسبية األلية في السرارؼ التجارية عيشة الدراسةد د2
 التعرؼ عمى مدتؾر الرقابة الداخمية في السرارؼ التجارية عيشة الدراسةد د5
قياس أثر نغؼ السعمؾمات السحاسبية األلية في تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في السرارؼ التجارية  د4

 عيشة الدراسةد

 فرضيات الدراسة .5

 بشا  عمى مذكمة وأىداؼ الدراسة تؼ  ياغة فراية ر يدة مفادىا:
د أثر لشعم السعمهمات السحاسبية األلية في تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في السرارف يهج " 

 التجارية عيشة الدراسة".
 و ختبار الفراية الر يدة تؼ  ياغة الفرايات الفرعية التالية:

  ةؾجد أثر لسدر تؾفر القؾانيؽ والتعميسات الكافية الرادرة عؽ ائدارة العميا بخرؾص تذغين نغؼ
 السعمؾمات السحاسبية األلية عمى تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في السرارؼ التجارية عيشة الدراسةد

  ةؾجد أثر لسدر تؾفر البرامت واألجيزة الالزمة لتذغين نغاـ السعمؾمات السحاسبية األلية عمى تحقيق
 الرقابة الداخمية الفعالة في السرارؼ التجارية عيشة الدراسةد

 لسدر لفا ة مذغمي نغؼ السعمؾمات السحاسبية األلية عمى تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في  ةؾجد أثر
 السرارؼ التجارية عيشة الدراسةد

 أهسية الدراسة: .6

تدتسد الدراسة أىسيتيا مؽ أىسية الرقابة الداخمية في السؤسدات السررفية نغرًا لمدور الفعاؿ الذي تمعبو في 
عى إلييا ىذه السؤسدات مؽ خالؿ إيجاد  لية تعسن عمى ابط العسن  بائاافة إلى تحقيق األىداؼ التي تد

أىسية نغاـ استخداـ الحاسؾا في الرقابة الداخمية الذي ةؤدي إلى الدقة في ائدارة وإلى الدرعة في إعداد 
ه الدراسة  ؾرة التقارير وعرايا بذكن أفزن  مسا ىؾ مؾجؾد في الشغاـ اليدويد لسا يسكؽ أف تعظي نتا ت ىذ

وااحة عؽ مدر إدراؾ السرارؼ العاممة في مرراتة ألىسية استخداـ نغؼ السعمؾمات السحاسبية اآللية في 
 أنذظتيا السختمفة لمتأثير في تحقيق الرقابة الداخمية فعالةد

 أدبيات الدراسة .7
ىػػػدفت ىػػػده الدراسػػػة إلػػػى بيػػػاف أثػػػر نغػػػؼ السعمؾمػػػات السحاسػػػبية عمػػػى فاعميػػػة الرقابػػػة (، 8101دراسةةةة قزةةةاة   

الداخمية في البشؾؾ التجارية األردنية  وذلػ مؽ خػالؿ بيػاف أثرىػا عمػى فاعميػة الرقابػة السحاسػبية وفاعميػة الرقابػة 
ة وزعػت عمػى العػامميؽ فػي ائدارية  وفاعمية الزبط الداخمي  حيت اسػتخدمت ا سػتبانة لجسػع البيانػات السظمؾ ػ

دا ػرة الرقابػػة فػي البشػػؾؾ التجاريػػة األردنيػة  وتؾ ػػن الباحػ  إلػػى مجسؾعػػة الشتػا ت مػػؽ أىسيػا أف تظػػؾير وتحدػػيؽ 
الشغػػاـ السحاسػػبي السعسػػؾؿ بػػو حاليػػا فػػي البشػػؾؾ التجاريػػة األردنيػػة ةمبػػي احتياجػػات لافػػة األطػػراؼ السعشيػػة بعسميػػة 
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يػاـ مػدةري ائدارات السختمفػة فػي السرػرؼ بالتشدػيق والتعػاوف مػع إدارة الرقابػة الرقابة مؽ السعمؾمات  وارورة ق
 الداخميةد

ىدفت ىده الدراسة إلي تؾاي  أثػر تكشؾلؾجيػا السعمؾمػات فػي رفػع لفػا  نغػاـ الرقابػة (، 8101دراسة الخالدي  
ت ا سػتبانة لؾسػيمة لجسػع الداخمية في السرارؼ الفمدظيشية العاممة بالزفة الغر ية وقظػاع غػزة  حيػ  اسػتخدم

البيانػػات  ووزعػػت عمػػى السػػراجعيؽ ور سػػا  أقدػػاـ الرقابػػة ومػػدرا  دوا ػػر السراقبػػة والسػػراجعيؽ القػػانؾنيؽ  وأعيػػرت 
نتػػا ت الدراسػػة أفه ا ىتسػػاـ بالتػػدري  السدػػتسر والتظػػؾير واسػػتخداـ التقشيػػات الحدةثػػة وا لتػػزاـ بالدياسػػات ائداريػػة 

الرقابػػػة الداخميػػػة فػػػي السرػػػارؼ الفمدػػػظيشية  ويقمػػػن مػػػؽ فػػػرص التالعػػػ   وتحقيػػػق  يدػػػاعد عمػػػى تفعيػػػن أنغسػػػة
األىػػداؼ السؾاػػؾعة  ولسػػا ةؤلػػد أف اتبػػاع أسػػالي  الرقابػػة التشغيسيػػة فػػي السرػػارؼ الفمدػػظيشية ةػػؾدي إلػػى رفػػع 

 كفا  نغاـ الرقابة الداخمية في عن استخداـ تكشؾلؾجيا السعمؾماتد

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مخاطر استخداـ نغؼ السعمؾمات السحاسبية ىدفت  (،2012دراسة العبيدي  
السحؾسبة و أثرىا عمى فاعمية عسمية السراجعة في الذرلات السداىسة العامة السدرجة في بؾر ة عساف  وتكؾف 

ؾف مجتسع الدراسة مؽ ثالث ف ات ذات  مة بسؾاؾع الدراسة وىؼ )السدةروف والساليؾف والسراجعؾف الداخمي
( أفراد تؼ اختيارىؼ مؽ مجتسع الدراسة   203والسراجعؾف الخارجيؾف(  أما عيشة الدراسة فيبمغ عدد مفرداتيا )

وتؼ استخداـ عدد مؽ األسالي  ائحرا ية في تحمين البيانات اسؽ برامت الرـز ائحرا ي لمعمـؾ ائحرا ي 
(SPSSتؾ مت الدراسة إلى عدة تا ت مؽ أىسيا ما ةمي: وج  ) ؾد اثر ذو د لة إحرا ية لمسخاطر البي ية

الخا ة بشغؼ السعمؾمات السحاسبية السحؾسبة عمى فاعمية عسمية السراجعة في الذرلات السداىسة العامة 
األردنية  لسا اكتذفت عؽ وجؾد أثر لسخاطر إدخاؿ نغؼ السعمؾمات  وتذغين البيانات ومخرجات نغؼ 

 اعمية عسمية السراجعة في الذرلات السداىسةد  السعمؾمات السحاسبية الحؾسبة عمى ف

  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي اثر استخداـ أسالي   السعالجة ائلكترونية عمى (8103دراسة الخالدي  
زيادة فعالية مكات  مراجعة الحدابات في قظاع غزة بفمدظيؽ مؽ خالؿ اتباع السشيت الؾ في التحميمي  

مراجعًا مزواً  لمسيشة  خزع مشيا  00يؼ استبانة وزعت عمى عيشة الدراسة البالغة ولتحقيق ىذا اليدؼ تؼ ترس
(  SPSSاستبانة  و عد تحمين مفردات ا ستبانة باستخداـ برنامت التحمين ائحرا ي ) 00لمتحمين ائحرا ي 

اعمية مرحمة التخظيط تؼ التؾ ن إلى أف استخداـ أسالي  السعالجة ائلكترونية في السراجعة ةؤدي إلى زيادة ف
  وتحديؽ قياـ السراجع بائجرا ات التحميمية  لسا ةرفع مؽ جؾدة أدا  أعساؿ السراجعة وتؾثيقياد

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى عالقػة تكشؾلؾجيػا السعمؾمػات السدػتخدمة بفاعميػة نغػاـ (، 8103دراسة قذطه  
الرقابة الداخمية في السرارؼ الؾطشية في قظاع غػزة  حيػ  تػؼ اسػتخداـ ا سػتبياف لػأداة لجسػع البيانػات  وزعػت 

عالقػػة طرديػػة بػػيؽ عمػػى جسيػػع السػػؾعفيؽ العػػامميؽ فػػي السرػػارؼ الؾطشيػػة  وقػػد بيشػػت نتػػا ت الدراسػػة إنػػو تؾجػػد 
 تكشؾلؾجيا السعمؾمات وفاعمية نغاـ الرقابة الداخمية في السرارؼد 

ىدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى مدر قدرة وفعالية الرقابة الداخمية في البشؾؾ العاممة في  (،8104دراسة البحيري  
ة ميدانيػػة شػػسمت تدػػعة قظػػاع عمػػى الرقابػػة عمػػى أنغسػػة السعمؾمػػات السحاسػػبية ائلكترونيػػة  حيػػ  تػػؼ إجػػرا  دراسػػ

مدػػػتجي   وتػػػؼ إدخػػػاؿ  54مرػػػارؼ بؾاسػػػظة اسػػػتسارة اسػػػتبياف أعػػػدت ليػػػذا الغػػػر  ووزعػػػت إلػػػى عي شػػػة شػػػسمت 
( و اسػػػتخداـ نسػػػاذج إحرػػػا ية  ختبػػػار SPSSالبيانػػػات وتذػػػغيميا ومعالجتيػػػا  ليػػػًا  حممػػػت البيانػػػات باسػػػتخداـ )
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بػػة العامػػة أثػػر لبيػػر عمػػى فعاليػػة أنغسػػة السعمؾمػػات الفراػػية  وتؾ ػػمت الدراسػػة إلػػى أنػػو  سػػتخداـ أسػػمؾا الرقا
 السحاسبية ائلكترونيةد

الدراسػة اسػتخداـ نغػؼ السعمؾمػػات السحاسػبية ائلكترونيػة فػػي  تشاولػػت (،Yose & Choga, 2016دراسةة  
ارة معالجػة السعػامالت السحاسػػبية وإعػداد البيانػات الساليػػةد اسػتخدمت الدراسػة أسػػمؾا السقػابالت الذخرػية واسػػتس

ا ستبياف لجسع البيانات الالزمة  حي  تؾ مت الدراسة إلى أف نغؼ السعمؾمػات السحاسػبية ائلكترونيػة تقمػن مػؽ 
وقؾع األخظا   وتؾفر في وقت ائنجاز  ولذلػ تخفيض التكاليف التذغيمية إلى أدنى حػد مسكػؽ  بائاػافة إلػى 

عمى استخداـ نغؼ السعمؾمات السحاسػبية ائلكترونيػة عر  أفزن لمتقارير السالية   وأو ت الدراسة إلى العسن 
بالكامػػن فػػي جسيػػع إدارات السشغسػػات محػػن الدراسػػة مػػؽ أجػػن تمبيػػة احتياجػػات مدػػتخدمي التقػػارير الساليػػة ومػػدىؼ 

 بسعمؾمات ذات جؾدة عاليةد

 اإلطار الشعري لمدراسة: .8

 نعم السعمهمات السحاسبية اآللية: 8-0

 مقدمة: 8-0-0

 في معمؾمات ةشتجو مؽ لسا لمسشذأة  ائداري  لمشغاـ الفرعية األنغسة أىؼ مؽ السحاسبي السعمؾمات نغاـ يعتبر
 معالجة نتيجة لمسشذأة الداخمية والخارجية األطراؼ تحتاجيا والتي ماليًا  عشيا معبر وقؾا ؼ تقارير  ؾرة

 التي األساسية الرليزة تعتبر السحاسبية فشغؼ السعمؾمات ا قترادية  واألحداث البيانات في الستسثمة السدخالت
 تحقيق أىدافياد في ائدارية السدتؾيات مختمف تداعد

تسيزت العقؾد األخيرة مؽ القرف العذريؽ بغيؾر تظؾرات لبيرة في تكشؾلؾجيا السعمؾمات وأ ب  العدةد مؽ 
ؾر ما يدسى مجتسع السعمؾمات الباحثيؽ يدسي الفترة الحالية بعرر ثؾرة السعمؾمات  ومؽ مغاىر ىذه الثؾرة عي

واعتبار السعمؾمات عشررًا ىامًا مؽ عشا ر ائنتاج ليا دور ىاـ في تحدةد لفا ة وفعالية السؤسدة  لذلػ فقط 
اتجيت العدةد مؽ الذرلات والسؤسدات إلى أتستت أنغستيا مؽ أجن التحكؼ بالكؼ اليا ن مؽ السعمؾمات 

ذكن دقيق ومال ؼ إلى السدتخدميؽ بيدؼ استخداميا في عسمية الزرورية  واساف و ؾؿ ىذه السعمؾمات ب
اتخاذ القراراتد يعد استخداـ الحاسؾا في معالجة بيانات الرقابة الداخمية ىدفًا لإلدارات السالية نغرًا لسا تتستع 

 بو نغؼ السعمؾمات الرقابية مؽ أىسية وخرا صد

 :نعم السعمهمات السحاسبي وتكشهلهجيا السعمهمات 8-0-8

مؽ السعروؼ بأف استخداـ الحاسؾا في نغؼ السعمؾمات السحاسبية ذلػ عقبت ومراع  لثيرة لاف ةؾاجيا 
الشغاـ اليدوي  فقد جعن  لية تدجين العسميات ومعالجتيا تتؼ برؾرة سريعة جدًا  و دقة قد تكؾف متشاىية 

لسا مكؽ لذلػ مؽ ا ستغشا  الشغير  بن مكؽ الذرلات مؽ الحرؾؿ عمى مخرجات الشغاـ أي وقت تذا   
عؽ طرؽ محاسبية تقميدية مثن طريقة الجرد الدوري لمسخزوف  فقد لاف مؽ الرع  عمى لثير مؽ الذرلات 
التي تتعامن بدمع عدةدة وذات قيسة مشخفزة إف تدتخدـ طريقة الجرد السدتسر لمتكمفة السترتبة عمى استخداـ 

ب  استخداـ طريقة الجرد السدتسر أمرًا ميدرًا وغير مكمف )القذي  تمػ الظريقة  ولكؽ اآلف بؾجؾد الحاسؾا أ 
 (د9002
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لقػػد أ ػػب  الحاسػػؾا العرػػ  الر يدػػي لجسيػػع األنغسػػة السختمفػػة  وأ ػػب  عمػػؼ البرمجيػػات مػػؽ العمػػـؾ األساسػػية 
التػػي   يسكػػػؽ ا سػػتغشا  عشيػػػا  و ػػػدأ السخترػػؾف بؾاػػػع برمجيػػػات أنغسػػة السحاسػػػبة ولكػػػؽ مػػؽ الرػػػع  إيجػػػاد 

نامت وحيد يدتظيع تمبية جسيع حاجات ورغبات جسيػع الذػرلات  خػتالؼ أعساليػا  ولكػؽ األمػر الجػدةر ذلػره  بر 
بأنو وفى جسيع برمجيات األنغسة السحاسبية و غض الشغر عؽ طبيعة أعساؿ مشذأتيا  بد مػؽ أف تتحقػق الػدورة 

 ات الرقابيػػة التػػي تكفػػن اسػػتقاللية وحياديػػة السحاسػػبية باآلليػػة اليدويػػة  ويجػػ  أف تجػػارر تمػػػ الػػدورة جسيػػع ائجػػرا
الشغاـ  ويسكؽ أف تػزود البرمجيػات بآليػات رقابيػة جدةػدة تزػبط الدػيظرة عمػى الحاسػؾا  وعمػى سػبين السثػاؿ   
الحرػر لػاف ةػزود الحاسػؾا بأرقػاـ سػرية   يعمسيػػا سػؾر السرػرح ليػؼ باسػتخدامو وخرؾ ػًا مػدخمي البيانػػات  

أو التعػػدةن عمػػى البيانػػات وأمػػؾر أخػػرر لثيػػرة لػػؼ تكػػؽ مؾجػػؾدة فػػي الشغػػاـ اليػػدوي  ولػػذلػ بػػروابط تسشػػع الذػػظ 
 (د 9002وأوجدت بدب  حؾسبة الشغاـ )القذي  

 لتحقيق البعض مع بعزيا تتفاعن التي العشا ر مؽ مجسؾعة مؽ ةتكؾف  نغاـ السحاسبية لأي السعمؾمات نغاـ
عشا ر لسا دلرىا الرمحي  ستة مؽ السحاسبية ؾماتالسعم ويتكؾف نغاـ ترسيسو  تؼ أجمو مؽ الذي اليدؼ

 وىي: (9044)والذةبة 

 مختمفة وعا ف عميو وتؤدي الشغاـ باستخداـ تقـؾ التي البذرية السؾارد. 
 حػؾؿ وحفػع السعمؾمػات ومعالجػة  تجسيػع  فػي تدػتخدـ التػي واألوتؾماتيكيػة اليدويػة وائجػرا ات التعميسػات 

 .السشغسة أنذظة
 عسميا وأسمؾا السشغسة حؾؿ البيانات. 
 السشغسة بيانات معالجة في السدتخدمة البرامت. 
 وتحفػع التػي تجسػع ا ترػا ت وشػبكة الكسبيػؾتر  أجيػزة تذػسن والتػي األساسػية السعمؾمػات تكشؾلؾجيػا بشيػة 

 .والسعمؾمات البيانات وتعالت
 السحاسبية السعمؾمات نغاـ في البيانات أمؽ تتزسؽ والتي األمؽ ومقاةيس الداخمي التدقيق.  

 أمن معمهمات نعم السعمهمات السحاسبية اإللكترونية 8-0-3

تعتبر نغؼ السعمؾمات السحاسبية ائلكترونية مؽ الشغؼ التي تؾاجو العدةد مؽ السخاطر التي قد تؤثر عمى تحقيق 
سبات وأنغسة السعمؾمات أىداؼ تمػ الشغؼ وذلػ نغرا  عتسادىا عمى الحاسؾا  حي  تزامؽ التظؾر الكبير لمحا

مػػع التظػػؾر فػػي تكشؾلؾجيػػا السعمؾمػػات وسػػرعة انتذػػار ىػػذه السعمؾمػػات واسػػتخداميا الكتػػر ونيػػا  ولقػػد  ػػاح  ىػػذا 
التظؾر في استخداـ السعمؾمات ائلكترونية العدةد مؽ السخاطر والسذػاكن التػي تػؤثر عمػى أمػؽ السعمؾمػات سػؾا  

 دكانت تمػ السخاطر مقرؾدة أو غير مقرؾدة

ولػػذلػ تزاةػػد ا ىتسػػاـ الكبيػػر بتػػؾفير الؾسػػا ن واألسػػالي  الالزمػػة لحسايػػة نغػػؼ السعمؾمػػات والرقابػػة عمػػى عسمياتيػػا 
واساف استسرارية عسن تمػ الشغؼ بذكن  حي  و الظريقة السظمؾ ة التػي  ػسست مػؽ أجميػاد فػأمؽ السعمؾمػات 

ي ا عتبػػػار لحسايػػة السعمؾمػػات مػػؽ مختمػػػف يعشػػي البحػػ  فػػي الدياسػػات وا سػػػتراتيجيات التػػي ةتؾجػػ  أخػػذىا فػػ
ا عتدا ات التي أف ةتعر  ليا والسخاطر التي يسكؽ أف تيػدىا  فيػؾ مجسؾعػة الؾسػا ن وائجػرا ات التػي يجػ  
تؾفيرىػا لتػػأميؽ حسايػة السعمؾمػػات مػؽ السخػػاطر الداخميػة أو الخارجيػػةد تعتبػر مدػػألة حسايػة أمػػؽ نغػؼ السعمؾمػػات 

ليامػػػة والزػػػرورية والتػػػي ةشبغػػػي عمػػػى السؤسدػػػة أخػػػذىا بعػػػيؽ ا عتبػػػار حتػػػى تزػػػسؽ السحاسػػػبية مػػػؽ السدػػػا ن ا
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مؾثؾقيتيا  وذلػ   ةتدشى إ  إتباع بعض ائجرا ات التي مؽ ش شيا أف تقدـ معمؾمات ذات مؾثؾقية عالية  مػؽ 
مػػ الحسايػػة ىػذه ائجػرا ات واػع خظػة حسايػػة شػاممة فػي حػدود إمكانياتيػا التشغيسيػػة والساديػة ويجػ  أف تكػؾف ت

قؾيػػة وليدػػت اػػعيفةد ومػػؽ أىػػؼ ىػػذه ائجػػرا ات والستظمبػػات لحسايػػة أمػػؽ نغػػؼ السعمؾمػػات السحاسػػبية ولسػػا أشػػار 
 (:9000إلييا )تارة  ز يبي  

واػػع سياسػػات حسايػػة عامػػة ألمػػؽ نغػػؼ السعمؾمػػات السحاسػػبية تتحػػدد حدػػ  طبيعػػة عسػػن وتظبيقػػات  د4
 السشذأةد

 لسشذأة دعؼ أمؽ نغؼ السعمؾمات لدةياديج  عمى ائدارة العميا في ا د9
 يج  أف تؾلن مدؤولية أمؽ نغؼ السعمؾمات في السؤسدة ألشخاص محددةؽد د2
 تحدةد الحساية الالزمة لشغؼ التذغين والتظبيقات السختمفةد د5
 تحدةد  ليات السراقبة والتفتيش لشغؼ السعمؾمات والذبكات الحاسؾ يةد د4
 لشغؼ السعمؾمات بذكن  مؽدا حتفاظ بشدخ احتياطية  د0
 تذفير السعمؾمات التي ةتؼ حفغيا وتخزيشيا ونقميا عمى مختمف الؾسا طد د0
تأميؽ استسرارية عسػن وجاىزيػة نغػؼ السعمؾمػات خا ػة فػي حالػة األزمػات ومؾاجيػة السخػاطر الستعمقػة  د8

 بشغؼ السعمؾماتد

 إجراءات الحساية بشعم السعمهمات السحاسبية اآللية: 8-0-4

لتحقيق متظمبات أمؽ وحساية نغؼ السعمؾمات السحاسبية فال بػد لمسؤسدػة مػؽ إتبػاع عػدة ومشيػا )تػارة   
 (:9000ز يبي  

إجػػرا ات الحسايػػة الفيزيا يػػة لػػشغؼ السعمؾمػػات بسػػا فييػػا الحسايػػة الساديػػة للجيػػزة التػػي تحتػػؾي عمػػى نغػػؼ  د4
 السعمؾماتد

نػػؾا ذوي خبػػرة وثقػػة وأمانػػة ويعسمػػؾف لسرػػمحة السشذػػأة انتقػػا  العػػامميؽ فػػي الػػشغؼ السعمؾماتيػػة بحيػػ  يكؾ  د9
 وتؾعيتيؼ أمشيا لمسحافغة عمى أمؽ السعمؾماتد

إجػػرا ات الحسايػػة الخا ػػة بػػشغؼ تذػػغين البيانػػات والبػػرامت التظبيقيػػة الالزمػػة لػػذلػ واػػبط الرػػالحيات  د2
 الخا ة بشغؼ التذغيند

 قيادإجرا ات الحساية الخا ة بالذبكات السعمؾماتية ومشع اخترا د5
العسػػن عمػػى تذػػفير السعمؾمػػات التػػي ةػػتؼ تخزيشيػػا ونقميػػا حتػػى   ةػػتؼ معرفػػة ماىيتيػػا فػػي حالػػة الحرػػؾؿ  د4

 عمييا مؽ أشخاص غير مررح ليؼ بذلػد
إجرا ات حفػع البيانػات برػؾرة عامػة وحفػع ندػخ مشيػا فػي مؾاقػع  مشػة يسكػؽ الرجػؾع إلييػا عشػد الحاجػة  د0

 لذلػد

 الرقابة الداخمية: 8-8

 ة الرقابة الداخمية:ماهي 8-8-0

كاف مفيـؾ الرقابة الداخمية ايقًا ةيدؼ فقط إلى الحساية الشقدية باعتبارىا ىي أكثر أ ؾؿ السؤسدة تداوً  وقد 
واعت  مجسؾعة مؽ ائجرا ات والزؾابط لمسراقبة الشقدية وحرلة تداوليا ولانت تدسى بػ )الزبط الداخمي( 

اؿ السؤسدة وأ ؾليا مؽ الدرقة والزياع  ثؼ تؾسع السفيـؾ بعد ذلػ الذي ةيدؼ برفة ر يدية إلى حساية أمؾ 
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أ بحت الرقابة الداخمية تذسن لن مؽ حساية أ ؾؿ السؤسدة  والتأكد مؽ دقة البيانات السحاسبية وإمكانية 
حي   ا عتساد عمييا  وتشسية الكفا ة ائنتاجية واساف تشفيذ الدياسات ائدارية والخظط التشغيسية السؾاؾعة 

أنيا مجسؾعة مؽ الؾسا ن وائجرا ات التي تدتخدميا السؤسدة في حساية أ ؾليا وا طس شاف إلى دقة البيانات 
السحاسبية وإمكانية ا عتساد عمييا  و ذلػ فأف الرقابة الداخمية أ بحت تتعدر السدا ن السالية والسحاسبية 

ستالحقة في تكشؾلؾجيا السعمؾمات باستخداـ الحاسبات وحساية أ ؾؿ السؤسدةد ولقد أثرت التظؾرات الدريعة ال
ائلكترونية عمى الشغؼ ائدارية والسحاسبية بالسشذآت والذرلات وغيرىا مسا أدر إلى حرؾؿ تغييرًا جؾىريًا في 
 مشيجية وأسالي  الرقابة الداخمية بالسقارنة عسا لاف عميو األمر في عن التذغين اليدوي التقميدي لمبيانات  حي 

أ بحت تكشؾلؾجيا السعمؾمات ليا أىسية في تدعيؼ الدور الرقابي با عتساد عمى  يغ عسن مبتكرة مسا يسكؽ 
ذلػ مؽ استخداـ أحدث التقشيات و الذكن الذي يعسن عمى تقديؼ أفزن الخدمات الرقابية )الرفاعي و خروف  

 (د9002

 ومستمكاتيا أ ؾليا لحساية السشذأة إدارة لتي تدتخدمياا وائجرا ات والؾسا ن الدبن كافة الداخمية ىي الرقابة إف
 في عمييا ا عتساد يسكؽ والتي الدقيقة السحاسبية السشذأة بالبيانات وإمداد وا ختالس  والدرقة العب  مؽ

 وائنتاج الرشاعة في والعادـ ائسراؼ ومحؾ ائنتاجية الكفاية تذجيع القرارات  ولذلػ واتخاذ التخظيط عسميتي
 واعتيا التي الدياسات بتشفيذ ممتزميؽ بالسشذأة العامميؽ جسيع أف مؽ التأكد إلى مسكشة بائاافة تكمفة بأقن

(  حي  تيدؼ الرقابة الداخمية إلى حساية أ ؾؿ السشذأة مؽ التالع  أو 9009)جر ؾع   إدارة السشذأة
رداقية في التقارير السالية وواع نغاـ ا ختالس والتأكد مؽ دقة البيانات السحاسبية  وإلى التحقق مؽ الس

لمدمظات والسدؤوليات وتحدةد ا خترا ات لحدؽ اختيار األفراد لمؾعا ف التي يذغمؾنيا  لسا تيدؼ إلى 
تحقيق ا لتزاـ بالقؾانيؽ والتذريعات لتحدةد لفا ة وفاعمية العسميات با عتساد عمى القؾا ؼ السالية )الرحؽ 

 (د9004ولامن  

ؽ أىسيػػة الرقابػػة والحاجػػة إلييػػا بؾ ػػفيا إحػػدر الؾعػػا ف ائداريػػة الر يدػػية  فالسشغسػػة باعتبارىػػا الؾحػػدة بػػذلػ تكسػػ
ا جتساعيػة اليادفػة  تسػػارس ميسػات وأدوار مختمفػػة لتحقيػق األدا  السظمػػؾا  وغالبػًا مػػا تؾاجيػا عشػػد قياميػا بػػذلػ 

السشغسػة لتحقيػق أىػدافيا  فقػد يكػؾف ا نحػراؼ الػذي ا نحرافات ائيجابية والدػمبية  قياسػًا بػالخظط التػي تعتسػدىا 
تفػػرزه عسميػػة الرقابػػة مقرػػؾًدا )إيجابيػػا(  أو غيػػر مقرػػؾد )سػػػمبيًا( تبعػػًا لظبيعػػة الستغيػػرات التػػي تسمػػى مثػػن ىػػػذا 
السؾقػػف  لػػذلػ  بػػد مػػؽ جػػؾد نغػػاـ رقػػابي ولػػ   يقػػـؾ عمػػى أسػػاس تسكػػيؽ السشغسػػة مػػؽ تشفيػػذ خظظيػػاد تختمػػف 

 ولكػؽ العسػن  التشغيسػي وطبيعػة الييكػن السؤسدػة  حجػؼ بػاختالؼ وذلػػ ألخػرر  مؤسدػة مػؽ الداخميػة الرقابػة
 (:9000جيد ولسا ذلرىا التسيسي ) داخمي رقابي نغاـ أي في تتؾفر أف يج  أساسية عشا ر ىشاؾ

 الداخميةد الرقابة لشغاـ األقداـ ور سا  العميا ائدارة وفيؼ نغر وجية الرقابي: السحيط د4
 .جيد محاسبي نغاـ وجؾد بدوف  جيد داخمية نغاـ رقابة ىشاؾ يكؾف  أف يسكؽ   :محاسبي نعام .8
 ائجرا ات وتتكؾف (  العسميات (الشذاي عمى رقابية إجرا ات عسن ائدارة عمىرقابية:  إجراءات .3

 العسمياتد  مؽ اساف سير لمتأكد إتباعيا يج  التي والدياسات الخظؾات مؽ الرقابية

تعد إجرا ات الرقابة أكثر أىسية في نغؼ السعمؾمات السحاسبية اآللية عؽ تمػ الستبعة في نغؼ اليدوية لعدة 
 (: 9000أسباا أىسيا )التسيسي  
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ةتؼ معالجة قدر لبير مؽ البيانات السحاسبية بؾاسظة الكؾمبيؾتر يفؾؽ تمػ التي تعالت ةدويًا مسا ةشتت  د4
  عشو زيادة احتساؿ ارتكاا أخظا د

ةتؼ جسع ومعالجة وتخزيؽ بيانات العسميات السحاسبية في  ؾرة غير قابمة لمقرا ة   يسكؽ لإلنداف  د9
مراقبة ىذه البيانات والتحقق مؽ دقتيا ومؾاؾعتييا والتي لاف يدين إجرا يا تحت الشغاـ اليدوي 

 لمسعمؾمات السحاسبيةد 
السؾعفيؽ غير األمشا  باختالس مبالغ  يرع  تتبع مدار التدقيق مسا قد ةترت  عميو احتساؿ قياـ د2

 طا مة مؽ الؾحدات ا قترادية التي يعسمؾف بياد

 الفعال:  الرقابة خرائص  مهصفات( نعام 8-8-3

 الفعالة وأىسيا لسا ذلرىا: الرقابية الشغؼ التي يج  أف تتؾفر في السؾا فاتو  الخرا ص تتعدد 

 مدتخدميو مؽ الفيؼ سيؾلة. 
 البي ية والغروؼ الستغيرات مع والتكيف السرونة. 
 الترحيحية ائجرا ات ا نحرافات واتخاذ عؽ ائبالغ في الدرعة. 
 والسردود التكمفة بيؽ السؾازنة. 
 بالشغاـ الستعمقة البيانات دقة. 
  شخرية وغير مؾاؾعية فيو الرقابية واألدوات األسالي. 
 معيا والتعامن ا ستثشا ية الحا ت عمى الترليز. 

 السقهمات األساسية لمرقابة الداخمية: 8-8-4

 ( لسا ةمي: 9009تذسن مقؾمات الرقابة الداخمية عمى عدة مقؾمات أىسيا لسا ذلرىا البظاح )

  :تعبػػر البي ػػة الرقابيػػة عػػؽ الدػػسات السسيػػزة لسشغؾمػػة الرقابػػة الداخميػػة بالذػػرلة والعؾامػػن البيئةةة الرقابيةةة
التي تعبر عشيا سمؾليات العامميؽ ولذلػ متابعة تؾجيو وتظػؾير  السؤثرة فييا مؽ السثن والقيؼ األخالقية
 لمسؾارد البذرية في عن قيادة حاسسةد

  :عادًة ما تحػيط السخػاطر بػأي شػرلة  سػؾا  لانػت مرػادر الخظػر داخميػة  مثػن ضبط مخاطر الشذاط
ة مثػػػػن اخػػػػتالؼ الكفػػػػا ة  حػػػػدوث تغيػػػػر فػػػػي ائدارة والخريظػػػػة التشغيسيػػػػة أو مرػػػػادر الخظػػػػر الخارجيػػػػ

 التغيرات السدتسرة لمتكشؾلؾجيا والبي ة الدياسية والقانؾنيةد
  :تتسثن األنذظة الرقابية فػي الدياسػات وائجػرا ات الؾاجػ  إتباعيػا فػي جسيػع تحديد األنذطة الرقابية

مجػػػػػػا ت العسػػػػػػن لمسدػػػػػػاعدة فػػػػػػي تحقيػػػػػػق أىػػػػػػداؼ الذػػػػػػرلة  ومػػػػػػؽ األنذػػػػػػظة الرقابيػػػػػػة لالفرػػػػػػن بػػػػػػيؽ 
 الرقابة السادية عمى األ ن والدجالتدا خترا ات الؾعيفية و 

  :فػػػي عػػػن اتدػػػاع مفيػػػـؾ الرقابػػػة الداخميػػػة ةتعػػػيؽ أف تغظػػػي نغػػػؼ دعةةةم نعةةةم االترةةةاالت والسعمهمةةةات
ا ترػػػاؿ وائعػػػالـ جسيػػػع أنذػػػظة الذػػػرلة والتػػػي تؤلػػػد تحقيػػػق أىػػػداؼ الرقابػػػة الداخميػػػة  ومػػػؽ مقؾمػػػات 

 لز إداري و خردالرقابة الداخمية تؾفير قشؾات اتراؿ رسسية بيؽ لن مر 
  :لمتػػا لػػد مػػؽ لفايػػة األدا  الفعػػن لمزػػؾابط الرقابيػػة ةتعػػيؽ متابعػػة مدػػتسرة عمػػى متابعةةة األداء الرقةةابي

مػػدار سػػاعات العسػػن الفعمػػي وإجػػرا  تقيػػيؼ لػػلدا  الرقػػابي الفعمػػي لتؾ ػػين السعمؾمػػات عػػؽ ا نحرافػػات 
 برؾرة مشتغسةد 



 

 ة الميبيةدور نعم السعمهمات السحاسبية اآللية في تحقيق الرقابة الداخمية في السرارف التجاري 
 مرراتةجامعة ابراىيؼ عمي أبؾ شيبة ؛ دد دمحم مفتاح الفظيسي                                               دد

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               313 

 وإجراءات الرقابة الداخمية:نعم السعمهمات السحاسبية اآللية  8-3

 (:9009تسثن إجرا ات الرقابة الداخمية لسا ةمي )البظاح  

 وتذسن ىذه ائجرا ات لسا ذلرىا البظاح الشؾاحي التالية: إجراءات الرقابة العامة: 8-3-0

إدارة  الييكن التشغيسي لؾعيفة نغاـ السعمؾمات: ويتزسؽ التشغيؼ الجيد لقدؼ نغؼ السعمؾمات الفرن ما بيؽ
السعمؾمات وتحمين الشغؼ و رمجة التظبيقات وإدارة قؾاعد البيانات وعسمية إدخاؿ البيانات وتذغين الحاسؾا 

 ومكتبة البرامت والبيانات والرقابة عمى البيانات وا ترا ت عؽ بعد و رمجة الشغؼد

ا ات العدةد مؽ األىداؼ إجرا ات تؾثيق أو تظؾير الشغؼ والبرامت الجدةدة ويحقق  وجؾد مثن ىذه ائجر 
مثن: مداعدة ائدارة في فيؼ نغاـ معالجة البيانات و التالي التأكد مؽ تشفيذ الدياسة السرسؾمة بدقة  
ومداعدة السراجعيؽ في دراسة أنغسة الرقابة الداخمية السحاسبية  ومداعدة محممي الشغؼ والسبرمجيؽ عشد 

 الحاجة إلى تعدةن أو تظؾير الشغؼد

وتذسن ىذه ائجرا ات الرقابة عمى السدخالت التي تتعمق باستالـ  جراءات الرقابة التطبيقية:إ 8-3-8 
البيانات مؽ األقداـ السختمفة وتحؾيميا إلى بيانات مقرو ة بؾاسظة الحاسؾا اآللي  الرقابة عمى عسميات 

جعة مجاميع قيؼ السدتشدات السعالجة  ومؽ أىؼ أنؾاع الرقابة بيذا الردد مراجعة مجسؾع عدد السدتشدات مرا
اختبار حدة الترميز أو الترقيؼ التأكد مؽ إدخاؿ البيانات السظمؾ ة واختبار  حة العسميات  أما الشؾع الثال  مؽ 
أنؾاع الرقاا التظبيقية فيتسثن في الرقابة عمى السخرجات وذلػ مؽ خالؿ مقارنة مجاميع السخرجات مع مجاميع 

 ت مؽ خالؿ مظابقتيا مع السدتشدات األ مية السؤيدة لمعسمياتدالسدخالت  واختيار السخرجا

ترسؼ ىذه ائجرا ات اختبار دقة وشسؾلية العسميات التي ةتؼ معالجتيا  إجراءات رقابة السدتخدم: 8-3-3
باستخداـ الحاس  اآللي  و سعشى  خر التأكد مؽ مؾثؾقية مخرجات الحاسؾا عؽ طريق ا ختبار والسراجعة 

 السكثفةد

 الدراسة العسمية .9

 الفقرات التالية تؾا  ائجرا ات التي ُأتبعت في تشفيذ الدراسة السيدانية:

 مجتسع وعيشية الدراسة 9-8

ةتكؾف مجتسع الدراسة مؽ السحاسبيؽ ور سا  األقداـ ومدرا  ائدارات العامميؽ بجسيع فروع السرارؼ التجارية 
ن  وألف لن السرارؼ التجارية العاممة في ليبيا تدتخدـ الميبية  ونغرًا لرعؾ ة حرر مجتسع الدراسة بالكام

 حيفة  54نفس القؾانيؽ والمؾا   اعتسدت الدراسة أسمؾا السعاةشة ائحرا ية )العيشة الستاحة(  حي  تؼ تؾزيع 
 استبيافد

 الدراسة مشهجية 9-3

  ولغر  جسع البيانات الالزمة لمدراسة ثؼ ا عتساد استخدـ في ىذه الدراسة (Quantitativeالسشيت الكسي )
(  لسا استخدـ أسمؾا التحميمي الؾ في بيدؼ 9044بذكن لبير عمى  حيفة ا ستبياف بدراسة الجؾيفن )
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تحمين وو ف دور نغؼ السعمؾمات السحاسبية اآللية في السرارؼ التجارية عيشة الدراسة في تحقيق الرقابة 
 الداخمية الفعالةد 

 داة جسع البيانات أ 9-4

 اعتسد الباحثاف عمى  حيفة ا ستبياف في جسع البيانات الستعمقة بالدراسة والتي مرت بالسراحن التالية:         

تزسشت ىذه السرحمة استعرا  ما ورد في األدبي السحاسبي فيسا مرحمة إعداد صحيفة االستبيان:  2-5-4
( مع مراعاة تظؾير 9044ستبياف بدراسة الجؾيفن )ةتعمق بسؾاؾع الدراسة  حي  تؼ استخداـ  حيفة ا 

وإاافة بعض العشا ر والعبارات بسا ةتال ـ مع ىذه الدراسة  ولقد روعي في ترسيؼ  حيفة ا ستبياف 
عشا ر التحقق والرقابة مثن بداطة الفقرات وواؾحيا وذلػ باستبعاد العبارات والكمسات التراكي  

السعشى  وإعظا  السذارليؽ حرية إبدا  الرأي باستخداـ مقياس ليكرث المغؾية التي تقؾد إلى عدـ واؾح 
 (د  4الخساسي والذي يحتؾي عمى خسس درجات تؾا  درجة السؾافقة  لسا ىي مؾاحة بالجدوؿ رقؼ )

 (0جدول رقم  
 مقياس ليكرث الخساسي

 يىافق بشدة يىافق يحايد غير يىافق غير يىافق بشدة يطتىي انقياش

 5 4 3 2 1 اندرجت

في ىذه السرحمة تؼ إجرا  ا ختبار القبمي مرحمة التأكد من صحة وسالمة صحيفة االستبيان:  2-5-9
لرحيفة ا ستبياف عؽ طريق مراجعتيا بؾاسظة نخبة مؽ أعزا  ىي ة التدريس  وذلػ لتعدةن بعض 

 العشا ر والعبارات حتى تتؾافر درجة مقبؾلة ومظس شة  ستخداـ  حيفة ا ستبياف في جسع البياناتد 
( ةؾا  عدد  حا ف ا ستبياف السؾزعة عمى عيشة 9) الجدوؿ رقؼمرحمة تهزيع صحيفة االستبيان:  9-4-3

 حيفة استبياف عمى عيشة الدراسة  وثؼ  54الدراسة  وعدد الرحا ف الستدمسة  حي  تؼ تؾزيع عدد 
 %  لميا لانت  الحة لمتحمين ائحرا يد24استبياف بشدبة  54ترجيع 

 (8جدول رقم  
 صحائف االستبيان السهزعة والسدتمسة

 انُطبت انعدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌ انبيــــــــ

 %100 45 عدد صحائف االضتبياٌ انًىزعت 

 %91  41 عدد صحائف االضتبياٌ انًىزعت وانتي يًكٍ االعتًاد عهيها 

 %9  4 عدد صحائف االضتبياٌ انتي نى تطتهى 

 األساليب اإلحرائية السدتخدمة في تحميل البيانات  9-5

يعتبػػر مػػؽ ا ختبػػارات ائحرػػا ية السيسػػة  ختبػػار مػػدر مرػػداقية اختبةةار ورونبةةاف ألفةةا لمرةةدت والثبةةات:  .0
إجابات مفردات العيشة عمى لن مجسؾعة مؽ أس مة ا ستبيافد وتبيؽ أف قيسػة معامػن لرونبػاخ ألفػا الخػاص 

  فيػػي تزيػػد عػػؽ 88%راسػػة عمػػى األسػػ مة الستعمقػػة بفراػػيات الدراسػػة  حيػػ  لانػػت بإجابػػات أفػػراد عيشػػة الد
 % مسا يعظي مؤشر جيد ئمكانية ا عتساد عمى ائجابات الؾاردة با ستبيافد00

أف البيانػات فػي ىػذه  حيػ  تبػيؽ مػؽ ىػذا ا ختبػار(: Test Of Normalityاختبةار اعتداليةة البيانةات   .8
 الظبيعيد الدراسة   تتبع التؾزيع 
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ئجابػات عيشػة  الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والشدةب السئهيةةتؼ استخداـ : التحميل الهصفي .3
 الدراسة بيدؼ ائجابة عمى تدا  ت الدراسة األر عة األولىد

: تػػػػؼ اسػػػتخدامو  ختبػػػػار الفراػػػية الخامدػػػة بيػػػػدؼ دراسػػػة أثػػػػر نغػػػؼ السعمؾمػػػػات معامةةةل ارتبةةةةاط بيرسةةةهن  د5
 دعيشة الدراسةالسحاسبية في تحقيق الرقابة الداخمية في السرارؼ التجارية 

 التحميل اإلحرائي لمبيانات: 9-6
 تحميل البيانات الذخرية 9-6-0
 السؤهل العمسي:  .0

 ( 3جدول رقم  
 مسيتهزيع عيشة الدراسة حدب السؤهل الع

 النسبت المئويت العذد البيبن

 %4.9 2 دكتىراِ

 %14.6 6 ياجطتير

 %53.7 22 بكانىريىش

 %22 9 دبهىو عاني

 %100 41 اإلجًاني 

%  وما 0د42يالحع مؽ الجدوؿ الدابق أف أغم  السذارليؽ في الدراسة لدةيؼ بكالؾريؾس ويسثمؾف ما ندبتو 
% لدةيؼ 0د45% يحسمؾف شيادة دلتؾراه  وما ندبتو 2د5ندبتو  % لدةيؼ دبمـؾ عالي  في حيؽ ما99ندبتو 

شيادة ماجدتير  مسا ةدؿ عمى أف السدتجؾ يؽ لدةيؼ مؤىال ت عالية تداعد عمى فيؼ مؾاؾع الدراسة ويزيد 
 مؽ ثقة البيانات الستحرن عميياد

 التخرص:  .8
 ( 4جذول رقم )

 توزيع عينت الذراست حسب التخصص

 المئويتالنسبت  العذد البيبن

 %73.2 30 يحاضبت

 %19.5 8 إدارة 

 %7.3 3 اقتصاد

 %100 41 اإلجًاني 

%  في حيؽ ما 9د02يالحع مؽ الجدوؿ الدابق أف أغم  السذارليؽ في الدراسة تخرريؼ محاسبة و شدبة 
 % تخرريؼ مؽ غير السحاسبةد8د90ندبتو 

 السروز الهظيفي:  .3
 ( 5جذول رقم )

 الوظيفتتوزيع عينت الذراست حسب 

 النسبت المئويت العذد البيبن

 %7.3 3 يدير إدارة

 %26.8 11 رئيص قطى 

 %65.9 27 يحاضب

 %100 41 اإلجًاني 
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% مؽ السذارليؽ في الدراسة يعسمؾف لسحاسبيؽ  وما ندبتو 2د04نالحع مؽ الجدوؿ الدابق أف ما ندبتو 
 أقداـد% يعسمؾف لر سا  4د29% لسدرا  إدارة  وما ندبتو 8د90

 الخبةةةرة العسمية:  .4
 (6جذول )

 توزيع عينت الذراست حسب الخبرة العمليت

 النسبت المئويت العذد البيبن

 %17.1 7 أقم خًص ضُىاث 

 %31.7 13 ضُىاث 10إنً أقم يٍ  5يٍ 

 %26.8 11 ضُت 15ضُىاث إنً أقم يٍ  10يٍ 

 %24.4 10 ضُت فأكثر 15يٍ 

 %100 41 اإلجًاني 

% 5د44سشؾات فأكثر و شدبة  40الجدوؿ الدابق أف أغم  السذارليؽ في الدراسة لدةيؼ خبرة مؽ نالحع مؽ 
% مؽ 4د40أقن مؽ سشؾات  في حيؽ أف  40إلى  4% لدةيؼ خبرة مؽ 0د24مؽ عيشة الدراسة  ةمييؼ ندبة 

 سشؾاتد 4عيشة الدراسة لدةيؼ خبرة أقن مؽ 

 : التحميل الهصفي إلجابات عيشة الدراسة 9-6-8

لإلجابة عمى تدا  ت الدراسة  تؼ استخداـ الستؾسظات الحدابية وا نحرافات السعيارية والشد  الس ؾية ئجابات 
عيشة الدراسة  ولغر  التبديط تؼ اخترار مقياس ليكيرت الخساسي في ثالثة خيارات: )غير مؾافق  محاةد  

ر مؾافق" في خانة "غير مؾافق"  لسا تؼ دمت ومؾافق(  حي  تؼ دمت إجابات لن مؽ "غير مؾافق بذدة" و"غي
 إجابات لن مؽ "مؾافق بذدة" و"مؾافق" في خانة "مؾافق"د

الدؤال األول: ما مدى تهافر قهانين وتعميسات صادرة من اإلدارة العميا بخرهص نعم السعمهمات  .0
 السحاسبية األلية في السرارف التجارية الميبية؟

تؼ استخداـ الستؾسظات الحدابية وا نحرافات السعيارية والشد  الس ؾية آلرا  عيشة الدراسة حؾؿ فقرات 
   ولانت الشتا ت الشحؾ التالي:ىذا الدؤاؿ  

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة العميا بالسررؼ تحرص عمى سؽ القؾانيؽ التي تتعمق 04أف %
ات  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  األوؿ بستؾسط حدابي وانحراؼ بسخاطر استخداـ تكشؾلؾجيا السعمؾم

 د( عمى التؾالي820د0  00د2معياري )
  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة العميا بالسررؼ تؤمؽ أف مخرجات نغاـ السعمؾمات السحاسبي 02أف %

حي  جا ت ىذه الفقرة في التقميدي غير دقيقة مسا يدتدعي الحاجة إلي نغؼ معمؾمات محاسبية  لية  
 د( عمى التؾالي252د0  00د2الترتي  الثاني بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري )

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف القؾانيؽ والتذريعات التي يردرىا السررؼ السرلزي الميبي تذجع مؽ 02أف %
ثال  بستؾسط حدابي وانحراؼ استخداـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات الحدةثة  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  ال

 د( عمى التؾالي244د0  04د2معياري )
 مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة العميا بالسررؼ تذجع استخداـ السعالجة ائلكترونية لمبيانات 04أف %

السدتخدمة التي تتال ـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الرابع بستؾسط حدابي 
 د( عمى التؾالي204د0  04د2ؼ معياري )وانحرا
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  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة العميا تعسن عمى واع التعميسات التي تداعد استقظاا 02أف %
الكادر السؤىن القادر عمى استخداـ األسالي  التكشؾلؾجية السعمؾمات  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة ما 

 د( عمى التؾالي000د4  02د2معياري )قبن األخيرة بستؾسط حدابي وانحراؼ 
  فقط مؽ عيشة الدراسة ةروف أف الييكن التشغيسي لمسررؼ ةؾاك  التظؾرات في تكشؾلؾجيا 45أف %

  02د2السعمؾمات  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة األخيرة بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري )
 د( عمى التؾالي244د0

 (  وىي أكبر 448د0  00د2ط الحدابي العاـ لجسيع الفقرات بمغت )الستؾس ُيالحع برفة عامة أف قيسة
 مسا يعشي أف ا تجاه العاـ لرأي السذارليؽ حؾؿ ىذه الفقرات بالسؾافقةد(  2مؽ درجة السحاةد )

واستشادًا عمى ما ورد أعاله فإف الباحثاف يدتظيعاف ائجابة عمى الدؤاؿ األوؿ بأنو: ةتؾافر لدر 
الميبية قؾانيؽ وتعميسات لافية  ادرة مؽ ائدارة العميا بخرؾص تذغين نغؼ السعمؾمات السرارؼ التجارية 

 السحاسبية اآللية حد  وجية نغر عيشة الدراسةد
ما مدى تهافر األجهزة الالزمة لتذغيل نعام السعمهمات السحاسبية األلية في السرارف  الدؤال الثاني: د9

 التجارية الميبية؟
تؼ استخداـ الستؾسظات الحدابية وا نحرافات السعيارية والشد  الس ؾية آلرا  عيشة الدراسة حؾؿ فقرات ىذا 

   ولانت الشتا ت عمى الشحؾ التالي:الدؤاؿ  

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف البرامت واألجيزة السدتخدمة في نغاـ السعمؾمات السحاسبية تتال ـ 08أف %
السررؼ  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  األوؿ بستؾسط حدابي وانحراؼ  مع متظمبات التذغين في

 د( عمى التؾالي042د0  08د2معياري )
  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؼ تحدة  أجيزة الحاس  اآللي وتيي تيا بالسررؼ لتؾاك  تظؾرات 04أف %

  08د2سط حدابي وانحراؼ معياري )تكشؾلؾجيا السعمؾمات  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الثاني بستؾ 
 د( عمى التؾالي849د0

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف أجيزة ائدخاؿ وائخراج الستؾفرة بالسررؼ تقـؾ بتغظية جسيع 02أف %
ا حتياجات بغر  ا ستفادة مؽ نغاـ السعمؾمات اآللية  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الثال  

 د( عمى التؾالي800د0  02د2) بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري 
 مؽ عيشة الدراسة ةروف أف األجيزة السدتخدمة تحقق الغايات السشذؾدة مؽ السعمؾمات السحاسبية 04أف %

  00د2بالذكن األند   حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الرابع بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري )
 د( عمى التؾالي002د4

  أف التعامن مع األجيزة السدتخدمة سين و  يحتاج إلى درجة عالية مؽ  % مؽ عيشة الدراسة ةروف 02أف
التخرص أو السدتؾر التعميسي  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة ما قبن األخيرة بستؾسط حدابي 

 د( عمى التؾالي020د4  02د2وانحراؼ معياري )
  في نغاـ السعمؾمات السحاسبية ىي % فقط مؽ عيشة الدراسة ةروف أف البرامت واألجيزة السدتخدمة 40أف

أفزن وأحدث الستؾفر محميًا  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة األخيرة بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري 
 د( عمى التؾالي244د0  02د2)
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 00د2الستؾسط الحدابي العاـ وا نحراؼ السعياري لجسيع الفقرات بمغت ) ُيالحع برفة عامة أف قيسة  
مسا يعشي أف ا تجاه العاـ لرأي السذارليؽ حؾؿ ىذه الفقرات (  2أكبر مؽ درجة السحاةد )(  وىي 400د0

 بالسؾافقةد
واستشادًا عمى ما ورد أعاله فإف الباحثاف يدتظيعاف ائجابة عمى الدؤاؿ الثاني بأنو: ةتؾافر لدر السرارؼ 

ت السحاسبية اآللية حد  وجية نغر عيشة التجارية الميبية البرامت واألجيزة الالزمة لتذغين نغاـ السعمؾما
 الدراسةد

 الدؤال الثالث: ما مدى وفاءة مذغمي نعم السعمهمات السحاسبية األلية في السرارف التجارية الميبية؟ .3
تؼ استخداـ الستؾسظات الحدابية وا نحرافات السعيارية والشد  الس ؾية آلرا  عيشة الدراسة حؾؿ فقرات ىذا 

   عمى الشحؾ التالي:شتا ت الدؤاؿ  ولانت ال

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؼ تأىين السؾعفيؽ الجدد لمتعامن مع األجيزة والبرامت السؾجؾدة  04أف %
( عمى 245د0  80د2حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  األوؿ بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري )

 دالتؾالي
  ممؾف في نغاـ السعمؾمات ةتستعؾف بكفا ة عالية في % مؽ عيشة الدراسة ةروف أف األفراد العا00أف

التعامن مع األجيزة الستؾفرة  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الثاني بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري 
 د( عمى التؾالي042د4  02د2)

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف الثقافة الدا دة لدر العامميؽ في السرارؼ تذجع عمى استخداـ02أف % 
تكشؾلؾجيا السعمؾمات الستظؾرة في الرقابة الداخمية  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الثال  بستؾسط 

 د( عمى التؾالي404د4  55د2حدابي وانحراؼ معياري )
  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف مؤىالت العامميؽ في نغاـ السعمؾمات تتشاس  مع طبيعة األعساؿ 40أف %

  52د2ذه الفقرة في الترتي  الرابع بستؾسط حدابي وانحراؼ معياري )السؾلمة ليؼ  حي  جا ت ى
 د( عمى التؾالي850د0

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة التشفيذية تحرص عمى تظبيق مبدأ فرن السياـ وعدـ تؾلين 42أف %
ي وانحراؼ مياـ متعاراة لسؾعف واحد  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة ما قبن األخيرة بستؾسط حداب

 د( عمى التؾالي404د4  55د2معياري )
  فقط مؽ عيشة الدراسة ةروف أف العامميؽ في مجاؿ الرقابة الداخمية ةتستعؾف بكامن  الحية 52أف %

الؾ ؾؿ إلى لافة الدجالت والؾثا ق الخا ة بكافة أعساؿ السررؼ  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة 
 د( عمى التؾالي220د0  22د2ياري )األخيرة بستؾسط حدابي وانحراؼ مع

 (  وىي أكبر 444د0  44د2الستؾسط الحدابي العاـ لجسيع الفقرات بمغت ) ُيالحع برفة عامة أف قيسة
 مسا يعشي أف ا تجاه العاـ لرأي السذارليؽ حؾؿ ىذه الفقرات بالسؾافقةد( بقمين  2مؽ درجة السحاةد )

يدتظيعاف ائجابة عمى الدؤاؿ الثال  بأنو: ةتؾافر لدر  واستشادًا عمى ما ورد أعاله فإف الباحثاف
السرارؼ التجارية الميبية مذغمي نغؼ معمؾمات محاسبية  لية ذوي لفا ة  ولكؽ ليس بالسدتؾر السظمؾا 

 حد  وجية نغر عيشة الدراسةد
 الدؤال الرابع: ما مدى فاعمية الرقابة الداخمية في السرارف التجارية الميبية؟ .4
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تؼ استخداـ الستؾسظات الحدابية وا نحرافات السعيارية والشد  الس ؾية آلرا  عيشة الدراسة حؾؿ فقرات ىذا 
   عمى الشحؾ التالي:الدؤاؿ  ولانت الشتا ت 

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؾفر لدر السررؼ دلياًل وااحًا ومكتؾ ًا ةؾا  القؾانيؽ 04أف %
ؾر تكشؾلؾجيا السعمؾمات  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  األوؿ بستؾسط وائجرا ات ائدارية في عن تظ

 د( عمى التؾالي042د4  08د2حدابي وانحراؼ معياري )
  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؾفر لدر السررؼ نغاـ فعاؿ ومال ؼ لالتراؿ وتبادؿ السعمؾمات 04أف %

ت ىذه الفقرة في الترتي  الثاني بستؾسط حدابي بيؽ السدتؾيات ائدارية دخن ىيكن التشغيسي  حي  جا 
 د( عمى التؾالي252د0  00د2وانحراؼ معياري )

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف أدوات تكشؾلؾجيا السعمؾمات تداىؼ في تحقيق التعاوف والتكامن بيؽ 04أف %
ؾسط حدابي إجرا ات الرقابة الداخمية في السررؼ  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الثال  بست

 د( عمى التؾالي292د0  04د2وانحراؼ معياري )
  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؾفر لدر السررؼ نغاـ فعاؿ ومال ؼ لالتراؿ وتبادؿ السعمؾمات 45أف %

بيؽ السدتؾيات ائدارية دخن ىيكن التشغيسي  حي  جا ت ىذه الفقرة في الترتي  الرابع بستؾسط حدابي 
 د( عمى التؾالي820د0  45د2وانحراؼ معياري )

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف الزؾابط الرقابية لشغاـ السعمؾمات ائلكتروني ُترسؼ بسا ةتؾافق مع 44أف %
الرقابة الداخمية لمسررؼ  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة ما قبن األخيرة بستؾسط حدابي وانحراؼ 

 د( عمى التؾالي200د0  45د2معياري )
  عيشة الدراسة ةروف أف إدارة الرقابة الداخمية تتعامن مع مدتحدثات بي ة تكشؾلؾجيا  % فقط مؽ55أف

السعمؾمات الخا ة بأمؽ السعمؾمات  حي  جا ت ىذه الفقرة في السرتبة األخيرة بستؾسط حدابي وانحراؼ 
 د( عمى التؾالي888د0  20د2معياري )

 (  وىي أكبر 050د0  04د2يع الفقرات بمغت )الستؾسط الحدابي العاـ لجس ُيالحع برفة عامة أف قيسة
 مسا يعشي أف ا تجاه العاـ لرأي السذارليؽ حؾؿ ىذه الفقرات بالسؾافقةد( بقمين  2مؽ درجة السحاةد )

ةتؾافر لدر السرارؼ  واستشادًا عمى ما ورد أعاله فإف الباحثاف يدتظيعاف ائجابة عمى الدؤاؿ الرابع بأنو:
 رقابة داخمية جيد  ولكؽ ليس بالسدتؾر السظمؾا حد  وجية نغر عيشة الدراسةد التجارية الميبية نغاـ

 اختبار فرضية الدراسة الرئيدة:  9-6-3

 تؼ اختبار فراية الدراسة عمى الشحؾ التالي:

: ال يهجد أثر لشعم السعمهمات السحاسبية اآللية في تحقيق الرقابة الداخمية في  H0الفرض الرفري 
 ة عيشة الدراسة.السرارف التجاري

: يهجد أثر لشعم السعمهمات السحاسبية اآللية في تحقيق الرقابة الداخمية في H1الفرض البديل 
 السرارف التجارية عيشة الدراسة.

وقد تؼ اختبار ىذه الفراية عؽ طريق دراسة العالقة واألثر عؽ طريق معامن ارتباي بيرسؾف ولانت 
 (د0الشتا ت لسا بالجدوؿ رقؼ )
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% بيؽ عشا ر 4( ندتشتت أنو ةؾجد عالقة معشؾية طردية عشد مدتؾر د لة إحرا ية 0مؽ الجدوؿ رقؼ )
وتحقيق الرقابة   القهانين والتعميسات، البرامج واألجهزة، ووفاءة مذغمي الشعام(الشغاـ السحاسبي اآللي 

داخمية الفعالة في السرارؼ الداخمية  مسا ةدؿ عمى أف ىذه العؾامن تؤثر طرديًا في تحقيق الرقابة ال
 التجارية عيشة الدراسةد

 (7جدول رقم  
 نتائج معامل ارتباط بيرسهن الختبار الفرضية الخامدة

 الجبنب
 معبمل ارتببط بيرسون

Spearman's Correlation Coefficient 

مستوى المعنويت 

 المشبهذ

P-value 

 القرار

716. انقىاَيٍ وانتعهيًاث
**

 H1قبىل انفرض  0.000 0

616. انبرايج واألجهسة
**

 H1قبىل انفرض  0.000 0

605. كفاءة يشغهي انُظاو
**

 H1قبىل انفرض  0.000 0

 

واستشادًا عمى ما ورد أعاله  فإف الباحثاف يدتظيعاف اتخاذ قرار برفض الفر  الرفري وقبؾؿ الفر  البدةن 
"يهجد أثر لشعم السعمهمات السحاسبية في تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في السرارف  والذي ةشص عمى أنو:

 التجارية عيشة الدراسة".

 نتائةج الدراسة:  9-7

في اؾ  التحميالت ائحرا ية التي أجريت عمى  را  السذارليؽ في الدراسة تؾ ن الدراسة إلى 
 الشتا ت التالية: 

الميبية قؾانيؽ وتعميسات لافية  ادرة مؽ ائدارة العميا بخرؾص تذغين ةتؾافر لدر السرارؼ التجارية  د4
 نغؼ السعمؾمات السحاسبية اآللية  حي  تبيؽ:

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة العميا بالسررؼ تحرص عمى سؽ القؾانيؽ التي تتعمق 04أف %
 دبسخاطر استخداـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات

  ف أف ائدارة العميا بالسررؼ تؤمؽ أف مخرجات نغاـ السعمؾمات % مؽ عيشة الدراسة ةرو 02أف
 دالسحاسبي التقميدي غير دقيقة مسا يدتدعي الحاجة إلي نغؼ معمؾمات محاسبية  لية

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف القؾانيؽ والتذريعات التي يردرىا السررؼ السرلزي الميبي تذجع 02أف %
 دلحدةثةمؽ استخداـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات ا

 مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة العميا بالسررؼ تذجع استخداـ السعالجة ائلكترونية 04أف %
 دلمبيانات السدتخدمة التي تتال ـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة العميا تعسن عمى واع التعميسات التي تداعد استقظاا 02أف %
 دعمى استخداـ األسالي  التكشؾلؾجية السعمؾماتالكادر السؤىن القادر 

  فقط مؽ عيشة الدراسة ةروف أف الييكن التشغيسي لمسررؼ ةؾاك  التظؾرات في تكشؾلؾجيا 45أف %
 دالسعمؾمات
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ةتؾافر لدر السرارؼ التجارية الميبية البرامت واألجيزة الالزمة لتذغين نغاـ السعمؾمات السحاسبية اآللية   د9
 حي  تبيؽ:

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف البرامت واألجيزة السدتخدمة في نغاـ السعمؾمات السحاسبية تتال ـ 08أف %
 مع متظمبات التذغين في السررؼ التؾاليد

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؼ تحدة  أجيزة الحاس  اآللي وتيي تيا بالسررؼ لتؾاك  04أف %
 تظؾرات تكشؾلؾجيا السعمؾماتد

  لدراسة ةروف أف أجيزة ائدخاؿ وائخراج الستؾفرة بالسررؼ تقـؾ بتغظية جسيع % مؽ عيشة ا02أف
 ا حتياجات بغر  ا ستفادة مؽ نغاـ السعمؾمات اآلليةد

 مؽ عيشة الدراسة ةروف أف األجيزة السدتخدمة تحقق الغايات السشذؾدة مؽ السعمؾمات 04أف %
 السحاسبية بالذكن األند د

  روف أف التعامن مع األجيزة السدتخدمة سين و  يحتاج إلى درجة عالية % مؽ عيشة الدراسة ة02أف
 مؽ التخرص أو السدتؾر التعميسيد

  فقط مؽ عيشة الدراسة ةروف أف البرامت واألجيزة السدتخدمة في نغاـ السعمؾمات السحاسبية 40أف %
 ىي أفزن وأحدث الستؾفر محميًاد

ي نغؼ معمؾمات محاسبية  لية ذوي لفا ة ولكؽ ليس بالسدتؾر ةتؾافر لدر السرارؼ التجارية الميبية مذغم د2
 السظمؾا حد  وجية نغر عيشة الدراسة  حي  تبيؽ:

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؼ تأىين السؾعفيؽ الجدد لمتعامن مع األجيزة والبرامت السؾجؾدةد04أف % 
  السعمؾمات ةتستعؾف بكفا ة عالية في % مؽ عيشة الدراسة ةروف أف األفراد العاممؾف في نغاـ 00أف

 التعامن مع األجيزة الستؾفرةد
  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف الثقافة الدا دة لدر العامميؽ في السرارؼ تذجع عمى استخداـ 02أف %

 تكشؾلؾجيا السعمؾمات الستظؾرة في الرقابة الداخميةد
  السعمؾمات تتشاس  مع طبيعة األعساؿ % مؽ عيشة الدراسة ةروف أف مؤىالت العامميؽ في نغاـ 40أف

 السؾلمة ليؼد
  مؽ عيشة الدراسة ةروف أف ائدارة التشفيذية تحرص عمى تظبيق مبدأ فرن السياـ وعدـ 42أف %

 تؾلين مياـ متعاراة لسؾعف واحدد
  فقط مؽ عيشة الدراسة ةروف أف العامميؽ في مجاؿ الرقابة الداخمية ةتستعؾف بكامن  الحية 52أف %

  ؾؿ إلى لافة الدجالت والؾثا ق الخا ة بكافة أعساؿ السررؼدالؾ 

ةتؾافر لدر السرارؼ التجارية الميبية نغاـ رقابة داخمية جيد  ولكؽ ليس بالسدتؾر السظمؾا حد  وجية  د5
 نغر عيشة الدراسة  حي  تبيؽ:

  القؾانيؽ % مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؾفر لدر السررؼ دلياًل وااحًا ومكتؾ ًا ةؾا  04أف
 وائجرا ات ائدارية في عن تظؾر تكشؾلؾجيا السعمؾماتد
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  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؾفر لدر السررؼ نغاـ فعاؿ ومال ؼ لالتراؿ وتبادؿ 04أف %
 السعمؾمات بيؽ السدتؾيات ائدارية دخن ىيكن التشغيسيد

  في تحقيق التعاوف والتكامن  % مؽ عيشة الدراسة ةروف أف أدوات تكشؾلؾجيا السعمؾمات تداىؼ04أف
 بيؽ إجرا ات الرقابة الداخمية في السررؼد

  مؽ عيشة الدراسة ةروف أنو ةتؾفر لدر السررؼ نغاـ فعاؿ ومال ؼ لالتراؿ وتبادؿ 45أف %
 السعمؾمات بيؽ السدتؾيات ائدارية دخن ىيكن التشغيسيد

  السعمؾمات ائلكتروني ُترسؼ بسا ةتؾافق % مؽ عيشة الدراسة ةروف أف الزؾابط الرقابية لشغاـ 44أف
 مع الرقابة الداخمية لمسررؼد

  فقط مؽ عيشة الدراسة ةروف أف إدارة الرقابة الداخمية تتعامن مع مدتحدثات بي ة تكشؾلؾجيا 55أف %
 السعمؾمات الخا ة بأمؽ السعمؾماتد

اـ السحاسبي اآللي )القؾانيؽ % بيؽ عشا ر الشغ4ةؾجد عالقة معشؾية طردية عشد مدتؾر د لة إحرا ية  د4
والتعميسات  البرامت واألجيزة  ولفا ة مذغمي الشغاـ( وتحقيق الرقابة الداخمية  مسا ةدؿ عمى أف ىذه 

 العؾامن تؤثر طرديًا في تحقيق الرقابة الداخمية الفعالة في السرارؼ التجارية الميبيةد
 تهصيات الدراسة: 9-8

 ت في ىذه الدراسة فإف الباحثاف ةؾ ياف باآلتي: بشا  عمى ما تؼ التؾ ن إليو مؽ نتا 

ارورة قياـ ائدارة العميا بالسرارؼ التجارية الميبية بستابعة القؾانيؽ والتعميسات بخرؾص تذغين نغؼ  د4
 السعمؾمات السحاسبية اآللية ور ظيا بالتظؾر السدتسر في تكشمؾجيا السعمؾماتد

بتؾفير البرامت واألجيزة الالزمة لتذغين نغؼ السعمؾمات السحاسبية ارورة قياـ السرارؼ التجارية الميبية  د9
 اآللية  وأف ةتؼ تحدة  ىذه األجيزة والبرامت وتيي تيا لتؾاك  التظؾرات السدتسرة في تكشؾلؾجيا السعمؾماتد

ف ارورة قياـ السرارؼ التجارية الميبية بتؾفير مذغمي نغؼ معمؾمات محاسبية  لية ذوي لفا ة  وأف تكؾ  د2
مؤىالتيؼ تتشاس  مع طبيعة األعساؿ السؾلمة إلييؼ  وأف ةتؼ إعداد برامت تدريبية لتظؾير ميارات العامميؽ 

 بالسرارؼ لتتشاس  مع التظؾرات الحدةثة في تكشمؾجيا السعمؾماتد
 حتى ةتؾافر لدر السرارؼ التجارية الميبية نغاـ رقابة داخمية جيد  يج : د5

 ا السعمؾمات الستظؾرة في الرقابة الداخمية بيؽ العامميؽ في السرارؼدتذجع ثقافة استخداـ تكشؾلؾجي 
    أف تحرص ائدارة التشفيذية عمى تظبيق مبدأ فرن السياـ وعدـ تؾلين مياـ متعاراة لسؾعف واحدد 
  أف ةتستع العاممؾف في مجاؿ الرقابة الداخمية بكامن  الحية الؾ ؾؿ إلى لافة الدجالت والؾثا ق

 فة أعساؿ السررؼد  الخا ة بكا
  تدري  العامميؽ بإدارة الرقابة الداخمية عمى مدتحدثات بي ة تكشؾلؾجيا السعمؾمات الخا ة بأمؽ

 السعمؾماتد 
  ترسيؼ الزؾابط الرقابية لشغاـ السعمؾمات السحاسبي اآللي بسا ةتؾافق مع الرقابة الداخمية لمسررؼد 
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 السراجع: 9-9

فعالية نغاـ الرقابة الداخمية في عن نغؼ السعمؾمات السحاسبية (  مدر 9045البحيري  عراـ دمحم ) د4
ائلكترونية: دراسة تظبيقية عمى البشؾؾ العاممة في قظاع غزة  مجمة جامعة فمدظيؽ للبحاث والدراسات  

 العدد الدادسد

(  السراجعة الداخمية وأثرىا عمى إنجاح السذروع  رسالة ماجدتير غير 9009البظاح  حداـ عسر ) د9
 مشذؾرة  جامعة حم   حم   سؾريةد

(  أمؽ السعمؾمات والشغؼ السعمؾماتية  الرقسيات  9000تارة أنيس  وز يبي مرواف  ) د2
(www.alrakameiat.comد) 

(  عساف: دار وا ن 2(  مدخن إلى التدقيق مؽ الشاحية الشغرية والعسمية  ي )9000التسيسي  ىادي  ) د5
 لمشذر والتؾزيعد

(  دور نغؼ السعمؾمات السحاسبية السحؾسبة في تحقيق فاعمية الرقابة 9044سالمة )الجؾيفن  أحسد  د4
الداخمية في السرارؼ ائسالمية األردنية  رسالة ماجدتير  قدؼ السحاسبة بكمية األعساؿ بجامعة الذرؽ 

 األوسط  عساف  األردفد
 السراجعة الدولية  غزة  فمدظيؽد (  مراجعة الحدابات الستقدمة وفقًا لسعاةير9009جر ؾع  ةؾسف محسؾد ) د0
(  أثر تكشؾلؾجيا السعمؾمات في رفع لفا ة الرقابة الداخمية في السرارؼ 9040الخالدي  ناىض نسر ) د0

الفمدظيشية العاممة في فمدظيؽ )دراسة تظبيقية عمى السرارؼ العاممة في الزفة الغر ية وقظاع غزة(  
  كمية التجارة  الجامعة ائسالمية  فمدظيؽد

(  أثر استخداـ أسالي  السعالجة ائلكترونية لمبيانات عمى زيادة فعالية 9042الخالدي  ناىض نسرد ) د8
مكات  تدقيق الحدابات العاممة بقظاع غزة  مجمة الجامعة ائسالمية لمدراسات ا قترادية وائدارية  

 د50ص- 989(  ص4(  العدد )92السجمد )
(  أثر استخداـ الحاسؾا عمى خرا ص 9002ؿ  محسؾد )الرفاعي  خمين  والرمحي نزاؿ  وجال د2

السعمؾمات السحاسبية مؽ وجية نغر السدتثسريؽ  بح  مقدـ إلى السؤتسر العمسي الدولي الدابع لكمية 
 ا قتراد والعمـؾ ائدارية بجامعة الزرقا  الخا ة  عسافد

مؾمات السحاسبية  عساف: دار (  نغؼ السع9044الرمحي  نزاؿ محسؾد  والدةبة  زياد عبد الحميؼ ) د40
 السديرة لمشذر والتؾزيع والظباعةد 

(  الرقابة والسراجعة الداخمية  ائسكشدرية: دار الجامعة 9004الرحؽ  عبد الفتاح دمحم  ولامن  سسير ) د44
 الجدةدة لمشذرد

ى فاعمية مخاطر استخداـ نغؼ السعمؾمات السحاسبية السحؾسبة وأثرىا عم  (9049العبيدي  فاطسة ناجي ) د49
 عسمية التدقيق في األردف  رسالة ماجدتير  جامعة الذرؽ األوسط  عساف  األردفد

(  عالقة تكشؾلؾجيا السعمؾمات السدتخدمة بفاعمية نغاـ الرقابة الداخمية في 9042قذظة  عراـ  بحي ) د42
رية  جامعة السرارؼ الؾطشية بقظاع غزة  رسالة ماجدتير غير مشذؾرة  لمية ا قتراد والعمـؾ ائدا

 األزىر  عزة  فمدظيؽد



 

 8108أكتهبر  9-7السهافق                                  السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة   
 ICETR2018                           الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القرف الحادي والعذريؽ(        
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مدر فاعمية نغؼ السعمؾمات السحاسبية في تحقيق األماف والتؾليدية   (9002القذي  عاىر شاىر ةؾسف ) د45
والسؾثؾقية في عن التجارة ائلكترونية  رسالة دلتؾراه  جامعة عساف العر ية لمدراسات العميا  عساف  

 األردفد
أثر نغؼ السعمؾمات السحاسبية عمى فاعمية الرقابة الداخمية في  ( 9040قزاة  غداف مرظفى أحسد ) د44

 البشؾؾ التجارية األردنية  رسالة ماجدتير  جامعة عساف العر ية لمدراسات العميا  عساف  األردفد
16. Yose, M., and Choga, F. (2016). Usage of Computerized Accounting 

Information Systems at Development Fund Organizations: The Case of 
Zimbabwe. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 18(2), 
33-36. 

 

The Role of Computerized Accounting Information Systems in Achieving 

Internal Control in Libyan Commercial Banks 

 

 

Abstract 

This study aims to identify the role of computerized accounting information systems 

in achieving effective internal control in Libyan commercial banks. The study used a 

descriptive analytical approach. A questionnaire was developed based on some 

previous studies, and to collect data for the field study. Forty-five questionnaires 

were distributed to accountants, heads of departments and managers of the 

departments working in the commercial banks operating in Misurata city, of which 

41 questionnaires were received. For the descriptive analysis, the mean, standard 

deviations and percentages were used, while the Pearson correlation coefficient was 

used to test the hypothesis of the study. The results showed that Libyan commercial 

banks have laws and instructions issued by the senior management regarding the 

operation of computerized accounting information systems, the Libyan commercial 

banks have programs and equipments necessary to operate the computerized 

accounting information system, and the commercial banks have efficient operators of 

computerized accounting systems and have good internal control systems. The 

results showed also a significant positive relationship at the level of significance 1% 

between computerized accounting system elements (laws and regulations, software 

and hardware, and efficient system operators) and the achievement of effective 

internal control. The results give a clear picture of the extent to which the 
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administrations of Libyan commercial banks are aware of the importance of using 

computerized accounting information systems in their various activities in order to 

achieve the effectiveness of internal controls in light of the information technology. 

 

 


