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ملخص: 
نظم  تطبيقات  على  الرقابية  ال�سوابط  توافر  مدى  معرفة  الدرا�سة  هذه  ا�ستهدفت 
يف  الأرباح  جودة  على  واأثرها  الثالثة،  مبحاورها  الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات 
املدرجة  الفل�سطينية  امل�سارف  اختريت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  الفل�سطينية.  امل�سارف 
الأق�سام  وروؤ�ساء  املديرين  من  الدرا�سة  عينة  اختريت  وقد  فل�سطني،  بور�سة  يف  اأ�سهمها 
الدرا�سة  واعتمدت  اجلغرايف.  واملكان  ال�رشكة  ح�سب  الطبقية  الع�سوائية  العينة  بطريقة 
املنهج الو�سفي التحليلي، و�سممت قائمة ا�ستق�ساء، وزعت على امل�سارف املختارة، وبلغ 
عدد امل�ستجيبني )20( ، للح�سول على املعلومات عن املتغري امل�ستقل »ال�سوابط الرقابية 
على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية«، بينما مت احل�سول على معلومات 
املتغري التابع من التقارير املالية املن�سورة للم�سارف حمل الدرا�سة. واُ�ستخدمت الأ�ساليب 

الإح�سائية لتحليل البيانات، ومناق�سة النتائج. 
ال�سوابط  تطبق  الدرا�سة  حمل  الفل�سطينية  امل�سارف  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية مبراحلها الثالث مب�ستويات 
اأرباح ذات جودة  الدرا�سة  الفل�سطينية حمل  واأنه تتوافر لدى امل�سارف  عالية و متفاوتة. 
عالية. كما بينت الدرا�سة اأنه يوجد عالقة طردية بني تطبيق ال�سوابط الرقابية يف مرحلة 
معاجلة بيانات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية وبني جودة الأرباح يف امل�سارف 
الفل�سطينية، واأنه ل يوجد عالقة بني تطبيق ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت وخمرجات 

نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية، وبني جودة الأرباح يف امل�سارف الفل�سطينية. 
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The availability of controls on the applications 
of electronic accounting information systems 

and their impact on the earnings quality

Abstract: 

The aim of this study is to find out the availability of controls on 
the applications of electronic accounting information systems and its 
impact on the quality of earnings in the Palestinian banks. To achieve 
the objectives of this study, a stratified random sample of managers 
and department heads according to the company and the geographical 
location was selected. The descriptive analytical approach was used, and 
the number of respondents was 20. The independent variable (controls 
on the applications of accounting information systems) was obtained by 
using the survey and the published financial reports. Statistical methods 
were used to analyze the data. The study found that the applications of 
electronic accounting information systems in its three stages are different 
and with high levels, and the banks have a high quality of earnings. There 
is a positive correlation between the application of controls in the stage 
of data processing and the quality of earnings, but there is no correlation 
between the applications of controls in the input and output stages in the 
quality of earnings in the Palestinian banks. 
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مقدمة: 
اأدت التطورات التكنولوجية املت�سارعة واملتالحقة يف نظم املعلومات اإىل زيادة حدة 
القت�سادية واملالية واملحا�سبية وتدقيق  الأمور  التعقيدات والت�سابك والتغري خا�سة يف 
اجلن�سية،  املتعددة  وال�رشكات  اجلديدة،  التنظيمية  الأ�سكال  ظهور  اإىل  اإ�سافة  احل�سابات، 
اتخاذ قرارات �رشيعة  الذي ي�ستلزم  الأمر  والذي بدوره زاد من حدة املناف�سة وخطورتها، 
وفاعلة، حتى تتمكن املنظمات من ال�ستمرار يف التناف�س واحلفاظ على بقائها يف ال�سوق، 
لالأطراف  ومالئمة  موثوقية  وذات  حديثة،  و  دقيقة  وبيانات  معلومات  توفري  يتطلب  مما 
اأرباح حقيقية خالية من اأي تالعب.  اأرقام  ذوي العالقة ملتخذي القرارات، وللو�سول اإىل 
اإن هذا الأمر يتطلب بناء نظام معلومات يهدف اإىل حتديد نوع البيانات وحجمها، وكيفية 
عندما  خمرجاتها  وتدقيق  عليها،  الفاعلة  الرقابة  ووجود  وحتليلها،  ومعاجلتها  جمعها 
الأداء  وتقومي  القرارات  لتخاذ  بها  وموثوق  مفيدة  معلومات  اإىل  اخلام  البيانات  تتحول 
احلقيقي للمنظمة. فهذه الدرا�سة ت�سلط ال�سوء على مدى توافر الإجراءات الرقابية يف مراحل 
املدخالت ومعاجلة البيانات واملخرجات يف امل�سارف الفل�سطينية، وكذلك معرفة اأثر هذه 

الإجراءات على جودة الأرباح. 

مشكلة الدراسة: 
تنبع م�سكلة الدرا�سة من كيفية الو�سول اإيل اأرباح حقيقية ذات جودة عالية واأن تكون 
الأرباح الناجتة عن التقارير املالية للم�سارف الفل�سطينية ذات جودة عالية وخالية من 
اأي�سا يعتمد  التالعب: و ميكن اعتماد امل�ستثمرين عليها يف اتخاذ قرارات ال�ستثمار فهذا 
اأحد  ومن  عيوب،  اأي  اأو  اأخطاء  على  حتتوى  ل  واأنها  و�سدقها،  املعلومات  موثوقية  على 
اإىل معلومات ميكن العتماد عليها وذات موثوقية، هو مدى  ة يف الو�سول  اجلوانب املهمِّ
وذلك  الإلكرتونية،  املحا�سبية  املعلومات  نظم  تطبيقات  الرقابية على  بال�سوابط  اللتزام 
من خالل اإجراءات رقابية يف مرحلة املدخالت، ومعاجلة البيانات واملخرجات، لذا ميكن 

�سياغة م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�سي الآتي: 

ما مدى توافر ال�صوابط الرقابة على تطبيقات نظم املعلومات املحا�صبية 
االإلكرتونية وما اأثرها على جودة االأرباح؟ 
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ويتفرع من ال�صوؤال الرئي�س االأ�صئلة الفرعية االآتية: 
ما مدى توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية  ●

الإلكرتونية وما اأثرها على جودة الأرباح؟ 
املعلومات  ● نظم  بيانات  معاجلة  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط  توافر  مدى  ما 

املحا�سبية الإلكرتونية وما اأثرها على جودة الأرباح؟ 
ما مدى توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية  ●

الإلكرتونية وما اأثرها على جودة الأرباح؟ 

أهداف الدراسة: 
التعرف اإىل مدى توافر ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية . 1

الإلكرتونية. 
 التعرف اإىل مفهوم ال�سوابط الرقابية على التطبيقات ومكوناتها من �سوابط على . 2

املدخالت و معاجلة البيانات وعلى املخرجات. 
معرفة اأثر ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية على جودة . 3

الأرباح. 

أهمية الدراسة: 
موثوقية  من  حتتويه  وما  املحا�سبية،  املعلومات  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 
القرارات واأ�سحاب العالقة من العتماد على دقة  ومالئمة وقابلية للفهم ت�ساعد متخذي 
الرقابة  اأهمية نظم  الدرا�سة من  اأهمية هذه  التقارير املالية، فتنبع  الأرباح وحقيقتها يف 
اإخراج معلومات تت�سم باملالءمة واملوثوقية  اأثر يف  التطبيقات، والتي قد يكون لها  على 

والتي هي ركيزة اأ�سا�سية للو�سول اإىل اأرباح ذات جودة عالية. 

متغريات الدراسة: 
ال�سوابط  توافر  مدى  درا�سة  يف  يتمثل  والذي  للدرا�سة،  الأ�سا�سي  للهدف  حتقيقًا 
الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية واأثرها على جودة الأرباح، 
وبالتايل فاإن املتغري التابع هو جودة الأرباح بينما املتغري امل�ستقل ال�سوابط الرقابية على 
التطبيقات، والتي تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام �سوابط رقابية على املدخالت و�سوابط رقابية 

على معاجلة البيانات و�سوابط رقابية على املخرجات. 
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فرضيات الدراسة: 

الفر�صية الرئي�صية:  ♦
% بني ال�سوابط الرقابية   5 اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ل توجد عالقة ذات دللة 

على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية و جودة الأرباح. 
الفر�صيات الفرعية:  ♦
ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني ال�سوابط الرقابية  �

يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية و جودة الأرباح. 
ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني ال�سوابط الرقابية  �

يف مرحلة معاجلة بيانات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية و جودة الأرباح. 
ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني ال�سوابط الرقابية  �

يف مرحلة خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية و جودة الأرباح. 

منهجية الدراسة: 
تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي الذي يحاول الإجابة على ال�سوؤال 
الأ�سا�سي يف العلم وماهيــة وطبيعة الظاهرة مو�سوع الدرا�سة. وي�سمل ذلك حتليل الظاهرة، 
اأو  بالوحدات  اأ�سا�سًا  يتم  الو�سف  اأن  ذلك  ومعنى  مكوناتها،  العالقة بني  وبيان  وبيئتها، 
اأو الأن�ساق التي توجد بالفعـل، وقد ي�سمل  اأو الت�سنيفات  اأو الفئـات  اأو العالقـات  ال�رشوط 
ذلك الآراء حولها والجتاهات اإزاءها، وكذلك العمليات التي تت�سمنها، والآثار التي حتدثها، 

واملتجهات التي بزغت عنها. 

جمتمــع الدراسـة وعينتها: 
املعلومات  ونظم  الداخلية  الرقابة  اأق�سام  يف  العاملني  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
الإلكرتونية يف امل�سارف الفل�سطينية )بنك فل�سطني، البنك العربي الإ�سالمى، بنك الإ�ستثمار 
امل�صارف  هذه  اختريت  وقد  العقاري(  البنك  الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك  الفل�سطيني، 

اخلم�صة فقط الأ�صباب عدة منها: 
اعتقاداً  � وذلك  الفل�سطينية،  القت�سادية  القطاعات  اأهم  من  امل�سارف  هذه  تعد 

املعلومات  الرقابة على تطبيقات نظم  لتطبيق  وا�ستخداما  اأكرث حاجة  الوحدات  باأن هذه 
الإلكرتونية، لأنها تعتمد اعتماداً كبرياً على الأنظمة الإلكرتونية من الوحدات الأخرى. 
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حجم راأ�س مال هذه الوحدات كبري ن�سبيا.  �
يعد هذا القطاع ع�سب ال�ستثمار الفل�سطيني، وبالتايل هناك �رشورة ملحة للبحث  �

عن اأدوات وو�سائل تعمل على زيادة جودة اأرباحها. 
�سهولة احل�سول على املعلومات الالزمة من هذه امل�سارف، وذلك لوجود بياناتها  �

هذه  يف  العاملني  اإىل  الو�سول  و�سهولة  الفل�سطينية،  البور�سة  اأو  النرتنت  �سبكة  على 
امل�سارف لوجودها يف حمافظات غزة. 

عدم ا�ستجابة كل من بنك القد�س والبنك الوطني لتعبئة ال�ستبانة باعتبارها بنوك  �
مدرجة يف بور�سة فل�سطني. 

ح بطريقة العينة الع�سوائية  وقد اختريت عينة الدرا�سة من جمتمع الدرا�سة الذي ُو�سِّ
الطبقية ح�سب ال�رشكة واملكان اجلغرايف، حيث بلغت عينة الدرا�سة )20( من امل�ستجيبني. 

أدوات الدراســــة: 

اإليها  تو�سلت  التي  والنتائج  املو�سوع  حول  ال�سابقة  الدرا�سات  على  الطالع  بعد 
واملقايي�س التي ا�ستخدمت، وان�سجاما مع اأهداف الدرا�سة، ُجمعت البيانات من م�سدرين: 
امل�سدر الأول خا�س بالبيانات املتعلقة باملتغري التابع )جودة الأرباح( ، وذلك من خالل 
�سبكة  على  مواقعها  على  واملن�سورة  الدرا�سة  حمل  الفل�سطينية  للم�سارف  املالية  القوائم 
النرتنت اأو املن�سورة على موقع البور�سة الفل�سطينية. اأما امل�سدر الثاين فخا�س بالبيانات 
املحا�سبية  املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  )ال�سوابط  امل�ستقل  باملتغري  املتعلقة 
الإلكرتونية( ، لذلك ُطوِّرت قائمة ا�ستق�ساء لهذا الغر�س. وتتكون قائمة اال�صتق�صاء من 

ق�صمني رئي�صيني هما: 
الق�سم الأول: بيانات �سخ�سية ومعلومات عامة عن امل�ستجيب.  ♦
الق�سم الثاين: ثالثة حماور متمثلة يف اأق�سام تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية  ♦

اللكرتونية. 
بال�سوابط  اخلا�سة  ال�ستق�ساء  قائمة  يف  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�س  اُ�ستخدم  وقد 
قائمة  بنود  �سيغت  وقد  الإلكرتونية،  املحا�سبية  املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية 

ال�ستق�ساء مع الأخذ يف العتبار منا�سبة الفقرات ملو�سوع الدرا�سة. 
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صــــدق اإلختبار وثباته: 
مت التحقق من ال�سدق الظاهري لبنود قائمة ال�ستق�ساء من خالل عر�سها على عدد 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ومن  واملحا�سبة،  املراجعة  جمال  يف  املتخ�س�سني  املحكمني  من 
باجلامعات الفل�سطينية، وبعد الطالع على اأراء املحكمني، اأجريت التعديالت املطلوبة يف 
اُ�ستخدمت طريقة  �سياغة بع�س الفقرات يف �سوء مقرتحاتهم. ولقيا�س مدى ثبات الأداة 
 )0.97( ي�ساوي  الكلي  لالختبار  كرونباخ  األفا  قيمة  اأن  كرونباخ، حيث وجد  األفا  معامل 
وهذا دليل كاف على اأن الختبار يتمتع مبعامل ثبات مرتفع، اإذ ميكن العتماد على نتائج 
البحث والطمئنان على م�سداقيتها عندما يزيد معامل األفا كرونباخ على الن�سبة املئوية 
فتعد ممتازة   )%90( اأكرب من  واإذا كانت  فتعد �سعيفة،  ذلك  قلَّت عن  اإذا  واأما   ،  )%60(
)Sekaran، 2000( .كما ُح�سب معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية، فقد بلغ معامل 
الرتباط لبري�سون بهذه الطريقة )0.87( ، وبعد ا�ستخدام معادلة �سبريمانi براون املعدلة 
اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة. ، وهذا يدل على  الثبات )0.93(  اأ�سبح معامل 
مما يجعل الباحث مطمئنًا على �سالحية تطبيق الإ�ستبانة على عينة الدرا�سة.واجلدول )1( 

يو�سح ذلك.
الجدول )1( 

معامات الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لاستبانة ومحاورها

عدد اق�صام ال�صوابط الرقابية
الفقرات

معامل األفا 
كرونباخ 

طريقة التجزئة الن�صفية

�صبريمان براون املعدلةمعامل ارتباط بري�صون

توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم 
16.93.92.96املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية

توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلات 
13.94.82.90بيانات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية

توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة خمرجات 
14.91.74.85بيانات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية

43.97.87.93 الدرجة الكلية اال�صتبانة 

األســاليـب اإلحصـــائيـة: 
 Statistical الإح�سائي  التحليل  برنامج  خالل  من  النتائج  وحلَّال  الباحثان  فرَّغ 
الأ�ساليب  اُ�ستخدمت  وقد   ،  )Package for the Social Sciences )SPSS 20.0
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الإح�سائية الآتية: 
اإح�ساءات و�سفية منها: الن�سبة املئوية واملتو�سط احل�سابي . 1
املتو�سط احل�سابي الن�سبي )الوزن الن�سبي( : ويفيد يف معرفة مقدار الن�سبة املئوية . 2

لكل جمال من املجالت. 
معامل األفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha( : ملعرفة ثبات فقرات ال�ستبانة. . 3
معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )Split half methods( : و ي�ستعمل . 4

للتاأكد من اأن ال�ستبانة لديها درجات ثبات مرتفعة. 
: للتحقق . 5  )Person Correlation Coefficient( معامل ارتباط بري�سون

من �سدق الت�ساق الداخلي بني فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة ولقيا�س درجة 
الرتباط. 

6 . . )Sign Test ، Wilcoxon Signed Ranks Test( اختبار الإ�سارة

اإلطار النظري: 

يق�صم االإطار النظري اإىل ق�صمني هما: 
االإلكرتونية  ◄ املحا�صبية  املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  ال�صوابط 

وجودة االأرباح. 
املحا�صبية  ● املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  ال�صوابط   – اأوال 

االإلكرتونية: 
نظرا لأهمية الأرباح لكثري من الأطراف ذات العالقة باملن�ساأة واعتمادها على دقة 
نظم  يف  واملتالحقة  املت�سارعة  التكنولوجية  للتطورات  ونتيجة  وحداثتها  املعلومات 
املعلومات املحا�سبية، مما يتطلب توافر معلومات ت�ساعد يف الو�سول اإىل اأرباح ذات جودة 
عالية. اإن هذا الأمر يتطلب بناء نظام معلومات يهدف اإىل حتديد نوع البيانات وحجمها، 
خمرجاتها  وتدقيق  عليها،  الفاعلة  الرقابة  ووجود  وحتليلها،  ومعاجلتها  جمعها  وكيفية 
القرارات، وتقومي  اإىل معلومات مفيدة وموثوق بها لإتخاذ  البيانات اخلام  عندما تتحول 
الأداء. لذلك �سيتم الرتكيز يف هذه الدرا�سة على الو�سائل والإجراءات الرقابية املتخ�س�سة 
على التطبيقات لنظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية، حيث يعد هذا النوع من الإجراءات 
اأ�سلوبًا متخ�س�سًا لرقابة تدفق العمليات خالل اأداء وظائف الن�ساط املتخ�س�س، وامل�سمم 
ل�سمان اأمن الو�سول للبيانات، ودقة اإمتام العمليات املطلوبة، كما ت�ستهدف هذه الإجراءات 
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منع حدوث الأخطاء و�سبطها اإذا حدثت، وت�سحيح الأخطاء خالل م�سار البيانات داخل نظم 
التطبيقات.اأي�سا تركز هذه الدرا�سة على قيا�س اأثر هذه التطبيقات على الو�سول اإىل جودة 

عالية من الأرباح.
االإجراءات الرقابية:  �

العامة  الرقابة  اإجراءات  هما،  ق�صمني  اإىل  الرقابية  االإجراءات  تق�صيم  ميكن 
واإجراءات الرقابة على التطبيقات: )لطفى،1997: �س17( 

اأوال� اإجراءات الرقابة العامة:  ●
تهتم  الإجراءات  فهذه  اأخطاء  حدوث  منع  على  يعمل  وجودها  وقائية  رقابة  وهى 
الأخرى،  الت�سغيلية  بالأق�سام  وعالقته  للبيانات  الإلكرتوين  الت�سغيل  لق�سم  العام  بالهيكل 
املتعلقة  والن�ساطات  التنظيمية  املن�ساة  »خطة  اأنها  على  العامة  الرقابة  عرفت  وبذلك 

 )haper: 1985: p10( »بعمليات معاجلة البيانات اإلكرتونيا
على  الرقابة  تقومي  قبل  العامة  الرقابة  فعالية  بتقومي  عادة  املراجعون  ويقوم 
التطبيقات، فاإذا الرقابة العامة ل تت�سم بالفعالية �سيكون هناك احتمال لوجود انحراف يف 

تطبيقات نظم املعلومات.)ارنيزولويك: 2002: �س690( 
ق�سم اإجراءات الرقابة العامة يف بيئة نظم املعلومات الإلكرتونية اإىل: 

اإعداد النظام وتطويره وتوثيقه، و  �سوابط الرقابة التنظيمية و �سوابط الرقابة على 
الو�سول  ملنع  الرقابة  �سوابط  و  املادية  غري  والربامج  املادية  الأجهزة  مكونات  �سوابط 

املبا�رش للبيانات و �سوابط الرقابة على اأمن امللفات والبيانات.
ثانياً� اإجراءات الرقابة على التطبيقات:  ●

اإجراءات رقابية على  اإىل  الدرا�سة، حيث تنق�سم  وهى ما �سيتم الرتكيز عليه يف هذه 
املدخالت واإجراءات رقابية على معاجلة البيانات واإجراءات رقابية على املخرجات.

الكاملة  البيانات  اأن  من  التاأكد  »طرق  باأنها:  التطبيقات  على  الرقابة  تعرف  حيث 
عملية  ،واأن  الإلكرتوين  النظام  يف  وحدثت  ادخلت  قد  فقط  عليها  وامل�سادق  وال�سحيحة 
املعاجلة قد متت بالطريقة ال�سحيحة ، واأن نتائج املعاجلة متفقة مع ما هو متوقع ، واأن 

. )Halper: 1985،p10(.هذه البيانات قد �سودق عليها
ويعرفها )القا�سي، 1997: �س 378( باأنها رقابة مكت�سفة وم�سححة يف طبيعتها.

اأن الأخطاء  فهي مكت�سفة، لأنها تك�سف الأخطاء بعد حدوثها، وم�سححة لأنها تتاأكد من 
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ححت.وهي رقابة خا�سة يف طبيعتها، لأنها تركز علي دورات العمليات،  التي اكت�سفت قد �سُ
والنظم التطبيقية امل�سرتكة يف هذه الدورات.

وفقا  متت  العمليات  باأن  التاأكد  اإيل  تهدف  رقابية  اإجراءات  باأنها  تعريفها  وميكن 
النهائية  التقارير  وا�ستخراج  وت�سغيلها  وت�سنيفها  ت�سجيلها  مت  واأنه  ال�سحيح،  للتفوي�س 

بطريقة �سليمة و�سحيحة.
بالن�صبة  الرقابية  ال�صوابط  اأن  اإىل   )2005 واأبوزر،عفاف:  )دهم�س،نعيم  واأ�صار 

لبيئة نظم املعلومات يجب اأن تغطي اجلوانب االآتية: 
لل�سوابط  ال�سل�س  وال�ستعمال  املنظمة،  الرقابية يف  ال�سوابط  اأجل منو  الت�سميم من 
الرقابية، والأهلية التكنولوجية من اأجل ال�ستخدام الأف�سل لل�سوابط الرقابية ، ويجب األ 
يتولد عن ال�سوابط الرقابية تكاليف غري مبا�رشة وغري �رشورية ، اأو يتولد عنها تاأثري على 

الأداء اأو القدرة ال�ستيعابية اأو الوظيفية.
اأ�ساليب  وهي:  جمموعات  ثالث  اإىل  التطبيقات  على  الرقابة  اأ�ساليب  تق�سيم  وميكن 
علي  الرقابة  واأ�ساليب  البيانات  معاجلة  على  الرقابة  واأ�ساليب  املدخالت  على  الرقابة 

املخرجات.
الرقابة علي املدخالت: . 1

التاأكد  اأجل  من  باملدخالت  املتعلق  والتفوي�س  والدقة  الكتمال  ت�سمل فح�س  وهي 
اأدخلت من قبل �سخ�س مفو�س  اأُدخلت اإىل احلا�سب هي معلومات  اأن املعلومات التي  من 
اأو التالعب فيها.واأن هذه البيانات  وم�سئول عن ذلك، واأن هذه املدخالت مل يتم تغيريها 
على  ت�ستمل  اأن  ويجب  للجهاز،  ومقروء  دقيق  ب�سكل  احلا�سب  اإيل  اأدخلت  بها  ِّح  �رشُ التي 
)الذنيبات،  البيانات  بع�س  حذف  اأو  الإدخال  عملية  يف  تكرار  حدوث  دون  حتول  رقابة 

 )314 2006: �س 
�سمن  البيانات  ت�سغيل  �سحة  من  التاأكد  بها  يق�سد  اإجراءات  باأنها  عرفت  حيث 
لت كما هو حمدد دون  اأُجنزت و�سغِّ البيانات  اإىل تقدمي قناعة بان  احلا�سوب ،وهى تهدف 

. )Robertson،1985: p.330( حذف اأو اإ�سافة
وتعدُّ مرحلة الرقابة على املدخالت ذات اأهمية كبرية، لأنه غالبا ما حتدث الأخطاء 
البيانات  اعتماد  التاأكد من �سحة  يتم  الإجراءات  املدخالت، فمن خالل هذه  يف مرحلة 
ياأتي:  التاأكد مما  اإىل  املدخالت  على  الرقابة  الآلة.وتهدف  لغة  اإىل  و�سحة ترجمتها 
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)ال�سناوي وكامل ،1994: �س389( 
التاأكد من اعتماد اأي عملية قبل ت�سغيلها باحلا�سب الإلكرتوين.. 1
التاأكد اأنه قد مت حتويل العمليات على و�سيط من و�سائط الإدخال.. 2
التاأكد من عدم فقد اأي من البيانات املراد ت�سغيلها اأو �سياعها.. 3
التاأكد من عدم تعديل اأي من البيانات التي يتم ت�سغيلها اأو ن�سخها.. 4
التاأكد من اأن البيانات املوافق على ت�سغيلها هي فعال البيانات التي احلا�سب بها . 5

غذِّي.
حيث ُت�ستخدم جمموعتان من الو�سائل الرقابية يف مرحلة املدخالت: 

Ú  ،و�سائل رقابية للتاأكد من تغذية احلا�سب الآىل بكل البيانات املجموعة االأوىل: 
وت�ستمل على )الهوارى واآخرون: 1991: �س275( : 

عدد امل�ستندات. �
اإجماليات الرقابة. �
الأرقام امل�سل�سلة للر�سائل. �
�سجل الر�سائل. �
Ú  ،املجموعة الثانية: و�سائل رقابية للتاأكد من �سحة البيانات التي ُغذِّيت للحا�سوب

 )87i86 وت�ستمل هذه املجموعة من الو�سائل الآتية: )حممد وعبد احلميد،1992: �س
مراجعة ترتيب كل جزء من عنا�رش البيانات. �
مراجعة احلدود: ت�ستخدم مراجعة احلدود يف التاأكد من �سحة املدخالت. �
اأ�سلوب التغذية العك�سية الو�سفية. �
مراجعة �سحة الأرقام. �

وبالإ�سافة اإىل ما �سبق اإن ق�سم الرقابة على املدخالت يخت�س باأمور يف غاية الأهمية 
للرقابة الداخلية وهى: )تنتو�س: 1998: �س231( 

عدم  � على  رقابيًا  عماًل  هذا  ويعد  الإدخال،  م�ستندات  على  التوقيعات  من  التاأكد 
جتاوز ال�سالحيات والواجبات املحددة.

التاأكد من ا�ستالم مدخالت النظام كافة، وذلك موؤ�رش ي�سمن لنا اأنه لن يتم اإهمال  �
اأو اإ�سقاط اأية بيانات يوؤدى عدم اأخذها اإىل اأخطاء.
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من  � التاأكد  ذلك  وي�سمل  كافة،  النظام  تخ�س  التي  البيانات  معاجلة  من  التاأكد 
معاجلة املدخالت امل�ستلمة كافة، بالإ�سافة اإىل معاجلة املدخالت التي يفرزها احلا�سوب.

التاأكد من معاجلة املدخالت التي تخ�س النظام مو�سوع املعاجلة فقط. �
جدولة العمل بحيث ي�سمن اإجراءات املعاجلة فى وقتها املحدد، وهذا يكر�س مبداأ  �

الوقتية يف تقدمي التقارير.
�سبط اأمور املرجتعات وتعقب اإر�سالها اإىل املخت�س، ثم احل�سول على املدخالت  �

امل�سممة، والتاأكد من توقيعات امل�سممني.
اإجراءات الرقابة فئ مرحلة معاجلة البيانات: . 2

هذا  وجود  وبدون  احلا�سوب،  علي  الرقابة  اأنواع  اأهم  من  الت�سغيل  علي  الرقابة  تعد 
النوع من الرقابة تتعرَّ�س املنظمة خل�سائر كبرية نتيجة الت�سغيل غري ال�سحيح، و �سعوبة 
اكت�ساف الف�سل والنحرافات، ولهذا يجب التاأكد من اأن جميع اإجراءات الت�سغيل املو�سوعة 
من قبل الإدارة قد طبِّقت ب�سورة كاملة، واأن املعلومات التي �سغلت �سحيحة و�سجلت يف 
املدخالت  يف  الأخطاء  فاإن  ولهذا  امل�سئولة،  ال�سلطة  من  وخمولة  وكاملة  املنا�سب  الوقت 
الت�سغيل فهي  اأما الأخطاء يف مرحلة  الت�سغيل ومرحلة املخرجات،  �ستنعك�س على مرحلة 
اإما اأخطاء يف املدخالت، اأو نتيجة اأخطاء فنية يف وحدة الت�سغيل.وترتكز هذه الإجراءات 
على تعديل البيانات املحا�سبية بعد اإدخالها اإىل نظام احلا�سوب، وتهدف اإىل توفري درجة 
كافية من تنفيذ عملية معاجلة البيانات اإلكرتونيًا طبقًا للربامج امل�ستخدمة، وعدم اإغفال 
اأية عملية، وعدم معاجلة اأية عمليات غري موافق عليها، لذلك يجب التاأكد من �سحة الربامج 

والقواعد امل�ستخدمة يف عمليات املعاجلة )�سنكري، 2005 �س 140( .
حيث عرفت اإجراءات الرقابة يف مرحلة معاجلة البيانات على اأنها، “اإجراءات للتاأكد 
من �سحة ت�سغيل البيانات �سمن احلا�سوب، وهى تهدف اإىل تقدمي قناعة باأن البيانات قد 

. )Robertson،1985: p.330( “ اأجنزت و�سغلت كما هو حمدد دون حذف اأو اإ�سافة
ويرى )اأبو مو�سي، 2004: �س 517( اأن مرحلة معاجلة البيانات تواجه العديد من 
اأو  الربامج،  من  قانونية  غري  ن�سخ  عمل  و  وحتريفها،  الربامج  تعديل  يف  تتمثل  املخاطر 
ا�ستخدام الربامج بطريقة غري م�رشح بها، واإدخال فريو�سات وجراثيم اإيل اأجهزة احلا�سوب 

اأو غريها من الأ�ساليب التي حتتاج اإيل خربات متخ�س�سة يف احلا�سب الآيل والربجمة.
و�سالمة  الأ�سول  على  املحافظة  اإيل  الت�سغيل  عمليات  على  الرقابة  وتهدف 
اإيل  كمخرجات  ُت�سلَّم  باأن  اإىل  وقراءتها  البيانات  اإدخال  بعد  الفرتة  اأثناء  البيانات 
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اأخطاء يف عملية  اأن حتدث  الثانوية، وميكن  التخزين  اإىل وحدة  اأو  م�ستخدم املعلومات 
رئي�صيني  ل�صببني  ودقيقة  �صحيحة  لت  �صغِّ التي  البيانات  اأن  بافرتا�س  الت�سغيل، 

 : 1997: �س 387(  هما )ح�سني، 
قد يحتوي الربنامج التطبيقي الذي يقوم بت�سغيل البيانات علي جزء غري �سحيح  �

اأو غري م�سموح به اأو يوجد خطاأ يف كتابة الربنامج.
ميكن اأن حتدث عيوب يف اجلهاز، اأو يف برنامج الت�سغيل. �

وي�ستنتج الباحثان مما �سبق اأن الرقابة يف مرحلة معاجلة البيانات تهدف اإيل التحقق 
العمليات  تتبع  خالل  من  كامل  وب�سكل  بدقة،  ُعوجلت  املدخلة  البيانات  اأن  من  والتاأكد 

وال�سجالت كافة اأثناء املعاجلة، واأنه ُعوجلت العمليات كافة املطلوب معاجلتها فقط.
ومن اأهم اإجراءات الرقابة علي معاجلة البيانات ما ياأتي ( القا�سي، 1997: 

�س 25( : 
يجب ا�ستخدام اإجراءات رقابة املجاميع: ( جمموع عدد امل�ستندات، اأو جماميع قيم  �

امل�ستندات، اأو املجاميع الرقابية )ومقارنة نتائجها مع جماميع املدخالت.
واكت�ساف  � ت�سغيله،  املطلوب  امللف غري  ا�ستخدام  منع  تكفل  اإجراءات  و�سع  يجب 

عن  الناجتة  الأخطاء  لكت�ساف  اعتماد  دون  امللفات  بيانات  تعديل  عن  الناجتة  الأخطاء 
م�سغلي اجلهاز.

يجب التاأكد من اأن اإجراءات رقابة الربامج تت�سمن اختبارات احلدود املعقولة. �
للرقابة  اأخرى  اأ�ساليب  اأن هناك  )ال�سوافريى وحممد،2003: �س278( يرى  اأن  كما 

على الت�سغيل تتمثل يف: 
الفح�س اليدوي ملخرجات الت�سغيل. �
ا�ستخدام الإجماليات الرقابية. �
ا�ستخدام الختبارات املتوالية. �
ا�ستخدام اختبارات املعقولية واحلدود. �
ا�ستخدام املقابلة. �
ا�ستخدام التقارير القبلية و البعدية. �
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اإجراءات الرقابة يف مرحلة املخرجات: . 3
تهدف هذه الإجراءات اإىل التاأكد من �سحة نتائج الت�سغيل ،ومن اأن املخرجات كاملة 
امل�رشح  الأ�سخا�س  اأن  من  التاأكد  ،وكذلك  املو�سوعة  لل�سيا�سات  وفقا  وتوزع   ، ومعقولة 
لهم با�ستالم هذه النتائج هم فقط الذين ي�ستلمونها، لذلك ل بد من وجود �سجل باأ�سمائهم 

.)Murdrick، 1978: p.127( ووظائفهم
التي  املعلومات  ومعقولية  دقة  من  التحقق  اإىل  املخرجات  على  الرقابة  تهدف  كما 
ُعوجلت بالرتكيز على ك�سف الأخطاء التي حدثت خالل عملية معاجلة البيانات، ولي�س منع 
الأخطاء خالل عملية املعاجلة بالإ�سافة اإىل احلفاظ على �رشية املعلومات، والتحقق من 
اأن العمليات التي اأُدخلت كافة قد انعك�س اأثرها علي املخرجات كما هو متوقع منها.ومن 
اأهم الأ�ساليب امل�ستخدمة للرقابة على املخرجات )الذنيبات، 2006: �س 314( ما ياأتي: 

فح�س معقولية املخرجات من قبل �ساحب خربة وقدرة على التحليل. �
مقارنة خمرجات احلا�سوب مع بع�س الأمور اخلا�سة باملدخالت املحو�سبة. �

ودقتها  �صالحيتها  من  التاأكد  هو  املخرجات،  على  الرقابة  اإجراءات  هدف  اإن 
وا�صتكمالها، وبذلك يجب التاأكد من االآتي: )�سنكري، 2005: �س 140( 

وجود مناذج ثابتة لأ�سكال التقارير. �
اأن حمتوى التقرير يعك�س البيانات املخزنة يف امللفات. �
اإي�سال التقارير اإىل الأ�سخا�س الذين ميلكون حق الإطالع عليها. �
املحافظة على مواعيد اإ�سدار التقارير. �

وميكن القول اإن رقابة املخرجات تعني التاأكد من اأن نتائج الت�سغيل للبيانات كاملة 
ودقيقة وتنق�صم اإىل ق�صمني هما: 

امللفات  � يف  حدثت  التي  التغريات  اأن  من  التحقق  وهي  الت�سغيل:  نتائج  مراجعة 
الرئي�سية �سحيحة.ويت�سح ذلك من خالل اإر�سال تقرير يومي لن�ساط الت�سغيل للبيانات اأو 

ر�سالة لالأق�سام امل�ستخدمة للمراجعة.
الت�سغيل  � التقارير ونتائج  التاأكد من و�سول  الرقابة علي توزيع املخرجات: وهو 

الأخرى اإيل اجلهات امل�ستفيدة.
ومن اأهم اإجراءات الرقابة على املخرجات )القا�صي، 1997: �س 25( ما ياأتي: 

مقارنة املجاميع الرقابية للمخرجات مع املجاميع الرقابية للمدخالت. �
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الأ�سلية  � الطالع على املخرجات واختبارها عن طريق مقارنتها مع امل�ستندات 
املوؤيدة للعمليات.

ق�رش توزيع املخرجات على الإدارات ومراكز العمل التي لها احلق يف ذلك. �
وهناك اأ�صاليب اأخرى للرقابة علي املخرجات اأهمها: 

اأ�ساليب الرقابة على اأ�رشطة وا�سطوانات و�سا�سات عر�س املخرجات: وتتم الرقابة  �
على املخرجات اأثناء عملية ن�سخ البيانات مبا�رشة من الوحدة املركزية ملعاجلة البيانات 
اإىل و�سيلة التخزين، وذلك با�ستخدام اأ�ساليب رقابة اآلية مثل اختبارات امل�ساهاة الزوجية 
�سحة  من  التحقق  اإىل  تهدف  والتي  املزدوج،  الت�سجيل  طريقة  اإىل  والفردية.وبالإ�سافة 
ت�سجيل املخرجات، حيث ينتج عن الت�سجيل املزدوج تكرار يف املخرجات، اأحدها يتمثل يف 
املخرجات الأ�سلية املخزنة يف الذاكرة، والأخرى م�سجلة علي �رشيط اأو ا�سطوانة، ومن ثم 

اإجراء املقارنة بينهما للتاأكد من �سحة ن�سخ املخرجات( م�سلح، 2007.�س 80( .
)خ�ساونة،  � اأهمها  ومن  املطبوعة:  املخرجات  علي  الرقابة  �ساليب  اأ

 : �س 71(   :2002
�رشورة تقليل عدد الن�سخ املطبوعة، بحيث ل يطبع اإل العدد املطلوب من الن�سخ أ. 

دون زيادة.
يجب اأن حتاط مناذج امل�ستندات املطبوعة م�سبقًا برقم خا�س يدل على املوظف ب. 

اإ�سدارها فقط  يتم  واأن  الطباعة، وب�سفة حمددة مناذج م�ستندات احلركة  اأمر  اأعطى  الذي 
هذه  خروج  وت�سجيل  النماذج،  تلك  من  نوع  بكل  �سجل  يحفظ  اأن  ويجب  احلاجة،  ح�سب 

النماذج، والأ�سخا�س الذين ا�ستلموها، كما يجب املحا�سبة عن النماذج التالفة.
و يت�سح مما �سبق اأن اأهمية ال�سوابط الرقابية على النظم الإلكرتونية تنبع من اأهمية 
تطور  من  املنظمات  ت�سهده  ملا  الع�رشية،  احلياة  يف  اإليها  املا�سة  واحلاجة  النظم  هذه 
وتو�سع يف اأعمالها على م�ستوى العامل، واعتمادها على تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

يف ت�سويق وبيع منتجاتها.
ثانياً� جودة االأرباح:  ●

عرفت جودة الأرباح باأنها »م�ستوى توافر املعلومات املنا�سبة والدقيقة لتقومي الأداء 
الت�سغيلي احلايل وامل�ستقبلي لل�رشكة بحيث ت�سبح موؤ�رشاً جيداً لأداء ال�رشكة يف امل�ستقبل 

 )Dechow and Schrand( ،2004.« واأي�سا موؤ�رشاً جيداً يف حتديد قيمة ال�رشكة
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بوجود  تتميز  التي  الأرباح  تلك   “ باأنها:  الأرباح  جودة   )2012، )ال�سلمان  وعرَّف 
نقدي فعلى اأو متوقع بحيث تكون متكررة وناجتة من الن�ساط الرئي�س لل�رشكة، ولي�س فيها 
مبالغات اأو اأرقام احتمالية، واأي�سا لي�ست راأ�سمالية نتيجة بيع اأ�سول ثابتة اأو من م�سادر 

خارجة كالت�سخم”.
وهي  النقدية،  بالتدفقات  الأرباح  ارتباط  »مدى  باأنها:  الأرباح  جودة  تعرف  كما 
الأرباح«  جودة  ارتفاع  على  ذلك  دل  الرتباط،  زاد  وكلما  موجبة،  عالقة  عن  عبارة 

)درغام، 2008 م(.
ويختلف مفهوم جودة الأرباح تبًعا لختالف اأهداف م�ستخدمي القوائم املالية، حيث 
يرى بع�سهم اأن وجود بنود غري عادية يف الأرباح املف�سح عنها يوؤدي اإىل انخفا�س جودة 
الأرباح، ويرى اآخرون اأن الأرباح ذات جودة عالية اإذا ما قي�ست واأف�سح عنها مبا يتفق مع 
املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها، كما يرى الدائنون باأن الأرباح تعدُّ ذات جودة عالية 

. )Dechow & Schrand، 2004(.اإذا كان ميكن حتويلها اإىل تدفقات نقدية ب�رشعة
الناجتة عن  الأرباح  تلك  ب�سكل عام هي  الأرباح  اأن جودة  ا�ستنتاج  �سبق ميكن  مما 
وواقعيتها،  للمن�ساة  احلقيقية  الأرباح  �سدق  عن  تعرب  التي  للمن�ساة  التجارية  الأعمال 
والناجتة عن بيانات ومعلومات حقيقية ودقيقة ميكن العتماد عليها والتي من خاللها 

ميكن تقومي الأداء القت�سادي واملايل احلايل وامل�ستقبلي للمن�ساة.
اأهمية جودة االأرباح:  �

تظهر اأهمية جودة الأرباح من العديد من الزوايا حيث تطرق العديد من الباحثني اإىل 
اأهمية جودة الأرباح مثل 

 Myers، Myers and Omer )2003( & Schipper and  ،  )2003(
والتي تتمثل يف:   Vincent

Ú  املكافاآت تعاقدات  يف  ت�ستخدم  ما  وكثريا  التعاقدات  يف  الأرباح  ت�ستخدم  اأوًل: 
والقرو�س ف�سعف جودة الأرباح يوؤدى اإىل مكافاآت مفرطة لالإدارة وبالتايل نقل الرثوة من 

طرف اإىل طرف اآخر ب�سكل غري �سحيح.
Ú  ،ال�ستثمارية القرارات  لتخاذ  اأ�سا�سية  وركيزة  انطالق  نقطة  الأرباح  تعدُّ  ثانيًا: 

واأي�سا تعدُّ الأرباح من اأهم م�سادر املعلومات للم�ستثمرين واملحللني لتقومي اأداء وخماطر 
ال�رشكة ودرا�سة الو�سع املايل لل�رشكة.
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Ú  ثالثًا: تنبع اأهمية جودة الأرباح من اأنها تخدم �سانعي املعايري من ناحية اأنها
موؤ�رش غري مبا�رش لتقومي جودة املعايري املحا�سبية كما اأ�سار )Lev 2007(، اإىل اأن الأرباح 
هي الأكرث اأهمية يف القوائم املالية، فهي موؤ�رش على القيمة امل�سافة لل�رشكة، وهى الإ�سارة 
القيمة  اإن  الواقع  ويف  الراأ�سمالية،  الأ�سواق  يف  املوارد  تخ�سي�س  توجيه  يف  ت�ساعد  التي 
النظرية لأ�سهم ال�رشكة هي القيمة احلالية لأرباحها امل�ستقبلية، وعليه فان الزيادة يف هذه 
الأرباح متثل انعكا�سا لزيادة قيمة ال�رشكة، بينما يدل الرتاجع يف الأرباح على تراجع هذه 

القيمة.
جودة االأرباح والن�صاطات امل�رشفية:  �
Ú  :اأوالً� مكونات ك�صف الدخل يف امل�صارف

هناك عالقة وارتباط وثيق بني عنا�رش الدخل املبينة يف ك�سف الدخل وامل�رشوفات 
مع العنا�رش الأ�سا�سية للميزانية العمومية( قائمة املركز املايل( ، فالأ�سول الظاهرة يف 
تولد  بينما  الت�سغيلية،  لالإيرادات  املولدة  الأ�سا�سية  العنا�رش  من  تعدُّ  العمومية  امليزانية 
هو  امل�سارف  يف  لالإيرادات  الأ�سا�س  امل�سدر  امل�رشوفات.ولعل  من  كثرياً  اللتزامات 
لالإيرادات،  املولدة  املوجودات  من  عادة  ينتج  الذي  الفوائد(  )اإيرادات  الفوائد  من  الدخل 
العمولت  من  املوفرة  الإيرادات  عن  ف�ساًل  وال�ستثمارات،  املمنوحة  القرو�س  هي  والتي 
والر�سوم واخلدمات اخلا�سة.ومن اللتزامات الرئي�سة التي تولد امل�رشوفات هي ح�سابات 
التوفري والودائع الثابتة والقرتا�س وامل�رشوفات املتولدة عنها تتمثل بالفوائد املدفوعة 
اآخر تتمثل كلفة راأ�س املال بالأجور  الثابتة والتوفري والقرتا�س.ومن جانب  عن الودائع 
 Rose &( واملنافع املدفوعة للعاملني وامل�رشوفات غري املبا�رشة املرتبطة بامل�رشف

. )Hudgins،.2008: 145
 Rose&( يرى  العمومية  امليزانية  مع  الدخل  ك�سف  عنا�رش  عالقة  جمال  ويف 
من  عدداً  لديها  فاإن  الدخل،  �سايف  بزيادة  ترغب  عندما  امل�سارف  اأن   )Hudgins

 )Rose & Hudgins ، 2008: 146( :اخليارات لإجناز ذلك وهي
زيادة �سايف الدخل من كل نوع من موجوداتها.. 1
حتقق . 2 التي  املوجودات  تلك  باجتاه  لالإيرادات  املولدة  املوجودات  توزيع  اإعادة 

اأعلى عائد.
زيادة حجم اخلدمات التي تولد ر�سومًا وعالوات.. 3
زيادة الر�سوم املرتبطة باخلدمات.. 4
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ويف جمال املطلوبات وامل�رشوفات.التحول اإىل م�سادر التمويل ذات الكلفة الأقل.. 5
اإيجاد طرق لتقليل عدد العاملني، وامل�ساريف غري املبا�رشة، وخ�سائر القرو�س، . 6

وامل�ساريف الت�سغيلية املتنوعة.
تخفي�س ال�رشائب من خالل حت�سني ممار�سات الإدارة ال�رشيبية.. 7
ثانياً� جماالت التحقق من جودة االأرباح يف امل�صارف:  �

تو�سف اأعمال امل�سارف باأنها ذات جودة عالية اإذا ما وجد باأن املبادئ والأ�ساليب 
وعلى  املتحفظ،  النوع  من  وقيا�سها  وم�رشوفاته  امل�رشف  اإيرادات  عنا�رش  اإثبات  يف 
املبادئ  اأن  تبني  ما  اإذا  منخف�سة  جودة  ذات  باأنها  امل�رشف  اأرباح  تو�سف  ذلك  عك�س 
امل�رشف من  وقيا�سها يف  وامل�رشوفات  الإيرادات  عنا�رش  اإثبات  املتبعة يف  والأ�ساليب 
اإن امل�سادر الرئي�سة لإيرادات امل�سارف هي العمولت  النوع املت�ساهل املرتاخي، وحيث 
والفوائد املدفوعة،  العمولت  الرئي�سة مل�رشوفاته هي  والفوائد املقبو�سة، وان املجالت 
وكذلك التخ�س�سات املكونة ملحفظة القرو�س، فينبغي اأن يتم التحقق من جودة االأرباح 

يف امل�صارف يف املجاالت االآتية: )مطر، 2003: 414( 
Ú  :اأوالً� العموالت والفوائد املقبو�صة

وتتوقف اجلودة هنا على عاملني هما: 
توقيته . 1 يف  بالإيرادات  العرتاف  كان  فكلما  الإيرادات،  وحتقق  العرتاف  توقيت 

ال�سحيح، ولي�س قبل حتققها كلما دلَّ ذلك على جودة الأرباح.
الفوائد املقبو�سة عن حمفظة القرو�س، والتاأكد من الفوائد عن القرو�س املتعرثة . 2

قد ُف�سلت عن الفوائد املتعلقة بالقرو�س اجليدة لأن الأوىل ل تت�سف ب�سفة ال�ستمرارية، 
وكلما زادت ن�سبة الفوائد عن القرو�س املتعرثة اإىل الفوائد الكلية ملحفظة القرو�س، كلما 

قلت جودة الأرباح.
Ú  :ثانياً� العموالت والفوائد املدفوعة

عموما  املقبولة  املحا�سبية  باملبادئ  امل�رشف  التزام  مدى  يف  اجلودة  وتتوقف 
)GAAP( واملعايري املحا�سبية املتبعة، ل�سيما تلك املتعلقة با�ستخدام اأ�سا�س ال�ستحقاق، 
والتاأكد من عدم تاأجيل اإثبات الفوائد والعمولت املدينة اإىل الفرتة املالية الالحقة مع اأن 

واقعة ا�ستنفاذها متت خالل الفرتة اجلارية.
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Ú  :ثالثا� خم�ص�س الديون امل�صكوك يف حت�صيلها
ويرتبط هذا البند بال�سيا�سة الئتمانية للم�رشف ويف �سوء عاملني هما: 

مو�سوعية، . 1 ومعايري  اأ�س�س  وفق  املحفظة  قرو�س  �سنَّفت  الإدارة  اأن  من  التاأكد 
تاأخذ بعني العتبار خماطر حتققها، ليتم بناًء على هذا الت�سنيف فرز القرو�س اجليدة عن 

القرو�س املتعرثة.
التاأكد من اأن الإدارة راعت تكوين املخ�س�س وفق املخاطر امل�سار اإليها يف العامل . 2

الأول، وكذلك الن�سب املتعارف عليها يف امل�سارف.

الدراسات السابقة: 

تنق�صم الدرا�صات ال�صابقة اإىل ق�صمني: 
املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  بال�سوابط  املرتبطة  ال�سابقة  الدرا�سات 

املحا�سبية اللكرتونية و الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بجودة الأرباح.

أوال - الدراسات السابقة املرتبطة بالضوابط الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات احملاسبية 
االلكرتونية.

املعلومات  لنظم  العامة  الرقابية  ال�سوابط  »اأثر  بعنوان:   )2010( حمادة  درا�سة 
املحا�سبية الإلكرتونية يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية«

املعلومات  لنظم  العامة  الرقابية  ال�سوابط  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املحا�سبية اللكرتونية، واأثرها يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.ولتحقيق اأهداف 
وقد  دم�سق،  مدينة  يف  احل�سابات  مراجعة  مكاتب  على  وزعت  ا�ستبانة  طورت  الدرا�سة 
تو�سلت الدرا�سة اىل �رشورة تبني �رشكات القطاع العام واخلا�س جميعًا �سوابط الرقابة 
العامة لنظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية املطبقة فيها؛ وذلك بهدف تقدمي معلومات 

حما�سبية اأكرث موثوقية مل�ستخدميها.
املوؤثرة  »العوامل  درا�سة  )Noor Azizi Ismail, Malcolmking )2007بعنوان: 
ملالءمة نظم املعلومات املحا�سبية يف ال�رشكات ال�سناعية املاليزية ال�سغرية ومتو�سطة 

احلجم«.
املعلومات  لنظم  املالءمة  من  املختلفة  امل�ستويات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ماليزيا  يف  احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعية  لل�رشكات  حمدد  �سياق  يف  املالية 
والعوامل املوؤثرة فيها، وب�سكل خا�س ركزت الدرا�سة على املالءمة بني متطلبات املعلومات 
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املحا�سبية وقدرة نظم املعلومات املحا�سبية على توليد املعلومات املحا�سبية؛ وقد تو�سل 
ملالءمة  املكت�سبة  والأدلة  املعتدل  املدخل  ا�ستخدام  يف  ارتفاعًا  هناك  اأن  اإىل  الباحثان 
اأن هناك توافقًا بني متطلبات  ال�رشكات، مما يعني  نظم املعلومات املحا�سبية يف بع�س 

املعلومات املحا�سبية وقدرة نظم املعلومات املحا�سبية على توليد تلك املعلومات
م�ستويات  »تقليل  بعنوان:   Deborah and H.JosephWen (2007( درا�سة
الإدارة واملحا�سبني واملراجعني  التهديد لنظم املعلومات املحا�سبية، وحتدياتها لكل من 

والأكادمييني«.
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل التهديدات التي تواجه نظم املعلومات املحا�سبية 
الإلكرتونية واأمن املعلومات، وحتديد العالقة بني م�ستويات التهديد املختلفة، ودرجة قوة 
تطبيق  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  فيها،وقد  املعلومات  اأمن  درجة  عن  ف�ساًل  ال�رشكة  اإدارة 
م�ستوى مالئم من ال�سوابط الرقابية، ي�سمن اإنتاج معلومات مالية ميكن العتماد عليها، 
اإمنا يقع على عاتق الإدارة يف ال�رشكة.و اأن اإدراك خطر التهديد الذي تواجهه ال�رشكات، اإمنا 

يقع على عاتق املحا�سبني والإدارة وحمللو النظم.
درا�سة القطناين )2005( بعنوان: »ال�سوابط الرقابية يف نظم املعلومات املحا�سبية 

امل�رشفية املحو�سبة«
الداخلية يف امل�سارف  الرقابة  الو�سع احلايل لأنظمة  ا�ستك�ساف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يف  امل�سممة  الرقابية  وال�سوابط  الإجراءات  متانة  درجة  وتقومي  الأردن،  يف  التجارية 
اأنظمة املعلومات املحا�سبية املحو�سبة وفاعليتها، ومدى توافق خ�سائ�س النظام الرقابي 
لتلك الأنظمة مع املوا�سفات واملعايري الرقابية املتعارف عليها، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل 
عدم توافق خ�سائ�س النظام الرقابي لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف امل�سارف 

التجارية بالأردن مع �سوابط الرقابة التنظيمية.
درا�سة  )JEAN- Michel Manceau )2005 بعنوان: »نتائج عدم جودة املعلومات 

املحا�سبية على ممار�سات ال�ستثمار «.
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مدى �سالحية املعلومات املحا�سبية واملالية، التي 
يوؤ�س�س عليها قرار امل�ستثمر الذي يتطلب بطبيعته مردودية عالية لأمواله امل�ستثمرة يف ظل 
اأدائهم ولتجنب  اإيجابي عن  ب�سكل  للتوجيه  الإدارة  احتيالية من قبل  اأعمال  ت�سوده  مناخ 
اإقرارات ال�سوق ، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل بع�س النتائج اأهمها: اأنه ميكن اأن يبقى عر�س 
بدائل ال�ستثمار بعيداً عن املوؤثرات ال�سلبية؛ وذلك من خالل عدم العتماد على الدرا�سات 
التحليلية لتقومي ال�ستثمار يف املوؤ�س�سة بح�سب املعلومات املحا�سبية، واأنه ميكن اأن يبقى 
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عر�س بدائل ال�ستثمار بعيداً عن املوؤثرات ال�سلبية؛ وذلك من خالل العتماد على ديناميكية 
ال�سوق.

ثانياً - الدراسات السابقة املرتبطة جبودة األرباح: 

درا�سة  ) Reyad Sameh , )2013 بعنوان: 
The Role of Auditing Quality as a tool of Corporate Go i«
ernance in Enhancing Earnings Quality«: Evidence from Egypt
باعتبارها  اخلارجية  املراجعة  جودة  بني  العالقة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اإىل  الدرا�سة  م�رش.وخل�ست  يف  الأرباح  جودة  وم�ستوى  ال�رشكات  حوكمة  اأدوات  من  اأداة 
اأن هناك م�ستوى مقبوًل من جودة الأرباح يف ال�رشكات ال�سناعية املدرجة يف البور�سة 
امل�رشية، واأن هناك م�ستوى مقبوًل من جودة املراجعة يف مكاتب املراجعة امل�رشية، واأن 
املدرجة  ال�سناعية  ال�رشكات  امل�ستحقات يف  احلد من جمموع  اإيجابيًا على  تاأثرياً  هناك 
التخ�س�سات يف �سناعة  الأرباح لكل من  البور�سة امل�رشية، وبالتايل حت�سني جودة  يف 

العميل.
درا�سة حمدان )2012( بعنوان: »العوامل املوؤثرة يف جودة الأرباح: دليل من ال�رشكات 

ال�سناعية الأردنية«.
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التحقق من جودة اأرباح ال�رشكات امل�ساهمة العامة ال�سناعية 
يف  توؤثر  التي  العوامل  اختبار  اإىل  بالإ�سافة  املالية،  لالأوراق  عمان  �سوق  يف  املدرجة 
اإىل  اإىل نتائج مهمة ت�سري  الدرا�سة  ال�رشكات، وقد تو�سلت  الأرباح يف تلك  م�ستوى جودة 
ارتفاع جودة اأرباح ال�رشكات امل�ساهمة العامة ال�سناعية الأردنية، كما اأ�سارت النتائج اإىل 

وجود تاأثري حلجم ال�رشكة وعقود الدين، وجودة التدقيق يف م�ستوى جودة الأرباح.
درا�سة احمد )2012( بعنوان: »اأثر جودة املراجعة يف جودة الأرباح، وانعكا�سها على 

التوزيعات النقدية يف ال�رشكات ال�سناعية امل�ساهمة امل�رشية«.
تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على العالقة بني جودة املراجعة اخلارجية، وجودة 
م�رش  جمهورية  يف  النقدية  الأرباح  توزيعات  يف  الأرباح  جودة  اأثر  حتديد  ثم  الأرباح 
العربية، وا�ستخدمت الدرا�سة منوذج )Richardson & Sloan( لقيا�س جودة الأرباح، 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود تاأثري ايجابي لكل من قيمة اأتعاب املراجعة وحجم مكتب 
املراجعة والرتباط مع املكاتب العاملية للمراجعة والتاأهيل املهني للمراجع على جودة 

الأرباح.
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درا�سة اأبو على واآخرين )2011( بعنوان: »اأثر جودة الأرباح على تكلفة القرتا�س 
العامة  امل�ساهمة  ال�رشكات  على  تطبيقية  درا�سة  الدولية:  املايل  الإبالغ  ملعايري  طبقا 

ال�سناعية واخلدمية املدرجة يف بو�سة عمان«.
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأثر جودة الأرباح املحا�سبية على تكلفة الإقرا�س 
لل�رشكات ال�سناعية واخلدمية املدرجة يف بور�سة عمان، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اأثر 
جلودة الأرباح املحا�سبية على تكلفة القرتا�س، كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود اأثر ل�سفات 
الأرباح املحا�سبية ب�سكل منفرد على تكلفة القرتا�س با�ستثناء متهيد الأرباح املحا�سبية، 
اأثر بعد مالءمة الأرباح املحا�سبية على  اأعلى من  وكان بعد موثوقية الأرباح املحا�سبية 

تكلفة القرتا�س، وكان للتحفظ املحا�سبي اأثر �سعيف على تكلفة القرتا�س.
The Effects of the Mex i« :بعنوان Machuga and Teitel )2007(  ررا�سة
 can Corporate Governance Code on Quality of Earnings and
جودة  على  املك�سيكي  املوؤ�س�سية  احلاكمية  قانون  اأثر  its Components«.مبعنى: 

الأرباح ومكوناته.
هدفت هذه الدرا�سة اإىل اختبار تاأثر جودة الأرباح بقانون احلاكمية املوؤ�س�سية املطبق 
يف املك�سيك �سنة 2000، والهادف اإىل ت�سجيع الإدارة على اإ�سدار تقارير مالية تتمتع بقدر 
اأكرب من الدقة وال�سفافية والإف�ساح، وّدلت نتائج الدرا�سة على اأن جودة الأرباح ازدادت بعد 

تطبيق قانون احلاكمية املوؤ�س�سية.
Do Internal Control R i« :بعنوان Altamuro & Beatty )2006(  ررا�سة
forms Improve Earnings Quality?« مبعنى: »هل حت�سن عملية اإعادة هيكلة 

نظام الرقابة الداخلية من جودة الأرباح؟«.
 Federal Deposit Insurance هدفت الدرا�سة اإىل اختبار اأثر تبني متطلبات
على  الداخلية  بالرقابة  .املتعلقة   )Corporation Improvement )FDICIA
جودة الأرباح با�ستخدام ثالثة مقايي�س جلودة الأرباح: ا�ستمرارية الأرباح، وقدرة الأرباح 
 Earning النقدية امل�ستقبلية، ومعامل ا�ستجابة الأرباح  التنبوؤ بالتدفقات  احلالية على 
اأن هذه املتطلبات املتعلقة  Response Coefficient )ERC(، تو�سلت الدرا�سة اإىل 

بالرقابة الداخلية اأدت اإىل حت�سني مقايي�س جودة الأرباح بعد تطبيق املتطلبات.
 Ball & Brown )1968( درا�سة

اإىل  الأ�سا�س  يف  هدفت  والتي  ال�سوق،  على  املعتمدة  املحا�سبية  الدرا�سات  من  وهي 
تقومي جودة الأرباح املحا�سبية من خالل قيا�س قوة العالقة بني الربح املحا�سبي مع عائد 
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تكن  مل  النقدية  التدفقات  اأن  اإىل  اإجمايل  ب�سكل  النتائج  واأ�سارت  الأول،  املقام  يف  ال�سهم 
ن�سبة  اأن  الدرا�سة  ال�سهم.واأظهرت  عائد  مع  العالقة  حيث  من  املحا�سبي  الربح  من  اأف�سل 
تف�سري الأرباح للتذبذب احلا�سل يف عائد ال�سهم كانت اأعلى من ن�سبة تف�سري التدفق النقدي 

لذلك التذبذب رغم اأن الفرق مل يكن كبرياً.

التعليق على الدراسات السابقة: 

لقد تناولت الدرا�سات ال�سابقة اأ�ساليب وطرق وعوامل عدة لها تاأثري على جودة الأرباح 
منها احلوكمة وجودة اأن�سطة املراجعة الداخلية واخلارجية، ولكن ما مييز هذه الدرا�سة عن 
الدرا�سات ال�سابقة اأنها ا�ستخدمت اأ�سلوبًا من اأ�ساليب الرقابة، وهو الرقابة على التطبيقات 
ملعرفة مدى تاأثريه على جودة الأرباح، وح�سب علم الباحثني اأنها الأوىل يف حمافظة غزة 
التي تعنى مبو�سوع مدى توافر ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية 
اللكرتونية يف امل�سارف الفل�سطينية واأثر هذه ال�سوابط على جودة الأرباح، وذلك بهدف 
امل�ساهمة يف الو�سول اإىل م�ستوى عال من جودة الأرباح، وذلك من خالل ال�ستفادة من 
الدور الذي التي تقوم به اأنظمة الرقابة الإلكرتونية يف توفري اأرقام وبيانات ذات موثوقية 

وخالية من الأخطاء، و بالتايل احل�سول على اأكرث جودة يف اأرباح.

حتليل خصائص عينة الدراسة: 

العينة  اأفراد  غالبية  اأن  يتبني  ومنه  الدرا�سة،  عينة  خ�سائ�س  يو�سح   )2( اجلدول 
لديهم القدرة واخلربة والكفاءة واملهنية، مما يعزز من م�سداقية البيانات التي مت احل�سول 
عليها من خاللهم واإمكانية العتماد عليها.حيث اإن جميعهم من حملة درجة البكالوريو�س 
يف  والقوة  ال�سعف  بجوانب  كبرياً  وعيًا  ميتلكون  العينة  اأفراد  اأن  يوؤكد  مما  واملاج�ستري، 
وحداتهم، مما يجعلهم قادرين على حتديد مدى توافر ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم 
املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية يف وحداتهم.كما اأن 55% منهم يتمتعون بخربة عملية 
تزيد عن 16 �سنة، مما يوؤكد اأنهم يعرفون التفا�سيل الدقيقة بعملهم.اإ�سافة اإىل اأن غالبيتهم 
تلقوا دورات تدريبية يف جمال عملهم وتخ�س�ساتهم يف جمال املحا�سبة والإدارة والعلوم 
تنفيذي، وهذا يدعم من  اإىل واقع  النظرية  العلوم  الأقدر على حتويل  املالية، مما يجعلهم 

م�سداقية البيانات املتح�سلة منهم ومدى العتماد عليها .
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الجدول )2( 
 )N=20( يوضح الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة

%Nالبيان%Nالبيان

عدد الدورات التدريبية املوؤهل العلمي

51050.0 دورات اأو اقل1470.0بكالوريو�س

1050.0اأكرث من 5 دورات630.0ماج�ستري

100%20االإجمايل100%20االإجمايل

عدد �صنوات اخلربة االخت�صا�س العلمي

6840.0 -10 �سنوات1050.0حما�سبة

1115.0 -15 �سنة210.0اإدارة اأعمال

16840.0 -20 �سنة420.0علوم مالية وم�رشفية

315.0اأكرث من 20 �سنة315.0تكنولوجيا معلومات

100%20االإجمايل15.0اأخرى

100%20االإجمايل

العمرامل�صمى الوظيفي

25525.0 -35 اقل من 315.0مراجع ح�سابات

35945.0 -45 اقل من 1470.0رئي�س ق�سم

45630.0 -55 اقل من 315.0اأخرى

100%10020%20االإجمايل

حتليـل نتـائج الدراسـة وتفسريهــا واختبار فرضياتها: 

أوال - تساؤالت الدراسة: 

الت�ساوؤل الرئي�س: ما مدى توافر ال�صوابط الرقابية على تطبيقات نظم  ◄
املدرجة يف  الفل�صطينية  امل�صارف  االإلكرتونية يف  املعلومات املحا�صبية 

البور�صة؟ 
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املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  الضوابط  توافر  مدى 
تطبيقية  “دراسة  األرباح  جودة  على  وأثرها  اإللكترونية  احملاسبية 
البورصة” في  أسهمها  املدرجة  الفلسطينية  املصارف  على 

د. مفيد الشيخ على
أ. محمد رجب بدر

للتعرف اإىل مدى توافر ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية 
املتو�سطات  الباحث  ح�سب  البور�سة،  يف  املدرجة  الفل�سطينية  امل�سارف  يف  الإلكرتونية 
ومرحلة  البيانات،  معاجلة  ومرحلة  املدخالت،  )مرحلة  التالية:  للمراحل  الن�سبي  والوزن 
املخرجات( ، ثم مت اإيجاد اختبار الإ�سارة sign test حول الدرجة املتو�سطة التي ت�ساوي 
)3( درجات، حيث اإننا �سوف نقوم بعر�س النتائج اخلا�سة بكل حمور على حدة من خالل 

اجلداول الآتية: 
Ú  النتائج املتعلقة باملحور الأول »ما مدى توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة  1.1

مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية«؟ 
ح�سب الباحثان املتو�سطات والنحراف املعياري والوزن الن�سبي لفقرات حمور توافر 
ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية يف امل�سارف 
الفل�سطينية، ثم مت اإيجاد اختبار الإ�سارة sign test حول الدرجة املتو�سطة التي ت�ساوي 

)3( درجات، والنتائج املتعلقة بهذا املجال مو�سحة من خالل اجلدول الآتي: 
الجدول )3( 

إحصاءات وصفية لفقرات المحور األول )مدى توافر الضوابط الرقابية 
في مرحلة مدخات نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية) وفقراته واختبار اإلشارة والترتيب

Nu.االنحراف املتو�صطالفقرات
املعياري 

الوزن 
الرتتيبقيمة zالن�صبي

1
عند اإر�سال البيانات للت�سغيل الإلكرتوين يتم ا�ستخدام مناذج 

*2.671.566.72.03الرقابة مت�سمنة عدد امل�ستندات وجمموع القيم 

2 3.471.186.7التاأكد من اعتماد اأي عملية قبل اإدخالها يف احلا�سوب2

1**3.900.097.53.87حتفظ امل�ستندات الأ�سلية يف ملفات للرجوع اإليها عند احلاجة 3

*3.001.575.02.67توجد رقابة كافية لكت�ساف اأي نق�س يف بيانات املدخالت4

5
يتم حتديد اإجماليات البيانات املوجودة يف م�ستندات 

*2.801.570.02.2املجموعة املراد ت�سغيلها قبل الت�سغيل 

6
يتم حتديد عدد امل�ستندات قبل الإدخال ومقارنته بالعدد الذي 

3**3.201.480.02.9يظهر يف احلا�سوب

*2.731.668.32.04يتم تتبع ت�سل�سل الأرقام للمعامالت قبل الإدخال يف احلا�سوب 7

*2.801.570.02.2يتم مراجعة ترتيب كل جزء من عنا�رش البيانات8

9
جماميع الرقابة على املدخالت تراجع بوا�سطة �سخ�س اآخر 

**3.001.575.02.5بخالف العاملني على اإدخال البيانات
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Nu.االنحراف املتو�صطالفقرات
املعياري 

الوزن 
الرتتيبقيمة zالن�صبي

10
هناك اإجراءات ت�سمح بوقف عملية معاجلة البيانات اإذا حدث 

3.001.375.0خطاأ اأثناء اإدخال البيانات

11
عند وجود خطاأ يف الإدخال فان هذه العملية حتمل رقم 

4**3.201.480.03.1وتظهر يف يومية الفرع

2**3.471.186.73.3عند اإلغاء عملية فاإنها تظهر يف اليومية ويظهر �سبب الإلغاء12

13
يتم متييز امل�ستندات او العمليات يف املجموعات التي مت 

**3.071.476.72.8اإدخالها لتالفى اإعادة اإدخالها 

14
التحقق من اأن امل�ستندات الأ�سلية التي وقعت بها اأخطاء مت 

*2.801.570.02.3اإعادتها اإىل الق�سم امل�ستفيد

15
التاأكد من ا�ستالم كافة مدخالت النظام وعدم اإ�سقاط اأية 

**3.001.575.02.6بيانات 

16
التاأكد من اأن الأخطاء التي وقعت اأثناء حتويل البيانات اإىل 

16//1.7 2.671.766.7لغة الآلة قد مت ت�سحيحها

*42.414.175.72.46الدرجة الكلية للمحور االول

 دالة إحصائيا عند 0.01     دالة إحصائيا عند 0.05     \\ غير دالة إحصائيا

تبني من خالل اجلدول ال�سابق ما ياأتي: 
يف  � الرقابية  ال�سوابط  توافر  )مدى  الأول:  للمحور  الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن 

مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية( ي�ساوي 75.7% مبتو�سط ح�سابي 
اأن  يرون  العينة  اأفراد  اأن  اإىل  ي�سري  وهذا  درجة،   14.1 معياري  وبانحراف  درجة،   42.4
ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية تتوافر بدرجة 

كبرية وبوزن ن�سبي بلغ %75.7.
اإليها عند  � الفقرة )3( القائلة باأن: »حتفظ امل�ستندات الأ�سلية يف ملفات للرجوع 

احلاجة« حيث احتلت هذه الفقرة املرتبة الأوىل من حيث التطبيق بوزن ن�سبي )%97.5( ، 
ومبتو�سط ح�سابي 3.9 درجة، حيث زاد املتو�سط احل�سابي عن 2 درجات، وهذه الفقرة لها 
اأنه هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل  اإىل  دللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.01، مما ي�سري 

اأفراد العينة على هذه الفقرة.
الفقرة )1( القائلة باأن: »عند اإر�سال البيانات للت�سغيل الإلكرتوين ت�ستخدم مناذج  �

الرقابة مت�سمنة عدد امل�ستندات وجمموع القيم« حيث احتلت هذه الفقرة املرتبة الأخرية 
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املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  الضوابط  توافر  مدى 
تطبيقية  “دراسة  األرباح  جودة  على  وأثرها  اإللكترونية  احملاسبية 
البورصة” في  أسهمها  املدرجة  الفلسطينية  املصارف  على 

د. مفيد الشيخ على
أ. محمد رجب بدر

من حيث التطبيق بوزن ن�سبي )66.7%( ومبتو�سط ح�سابي 2.67 درجة، حيث زاد املتو�سط 
احل�سابي عن 2 درجتني.وهذه الفقرة لها دللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.01، مما ي�سري اإىل 

اأن هناك موافقة بدرجة متو�سطة من قبل اأفراد العينة على هذه الفقرة.
Ú  املعلومات نظم  بيانات  معاجلات  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط  توافر   :2.1

املحا�سبية اللكرتونية: 
للتعرف اإىل مدى توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلات بيانات نظم املعلومات 
والنحراف  املتو�سطات  الباحث  ح�سب  الفل�سطينية،  امل�سارف  يف  الإلكرتونية  املحا�سبية 
املعياري والوزن الن�سبي للمحور وفقراته، ثم مت اإيجاد اختبار الإ�سارة sign test حول 
الدرجة املتو�سطة التي ت�ساوي )3( درجات، والنتائج املتعلقة بهذا الت�ساوؤل مو�سحة يف 

اجلدول التايل: 
الجدول )4( 

إحصاءات وصفية لفقرات محور توافر الضوابط الرقابية 
في مرحلة معالجة بيانات نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وفقراته واختبار اإلشارة والترتيب

Nu.االنحراف املتو�صطالفقرات
املعياري

الوزن 
الرتتيبقيمة zالن�صبي

1
ي�ستخدم نظام املجموعات للم�ستندات اأو العمليات عند ت�سغيل 

2.2*2.731.468.3البيانات اخلا�سة بها

2
يتم متييز امل�ستندات اأو العمليات يف املجموعات التي مت 

1.06 //2.271.556.7ت�سغيلها لتالفى اإعادة الت�سغيل 

3
ت�ستخدم اإجراءات اجلمع واملجاميع للتاأكد من ت�سغيل جميع 

2.5**2.931.473.3البيانات

4
ميكن اإعادة ت�سغيل الربامج من نقطة التوقف اإذا توقفت دورة 

2.2*2.731.368.3الت�سغيل لأي �سبب من الأ�سباب

5
توجد اإجراءات كافية ت�سمن ت�سحيح واإعادة ت�سغيل البيانات 

0.89 //2.201.555.0التي رف�ست الربامج ت�سغيلها

2.791**3.071.476.7يتم الك�سف عن ت�سل�سل امل�ستندات من خالل الربامج6

7
تتم مقارنات بعد اإجراء التعديالت على امللفات مع امللفات 

2.03*2.671.566.7قبل تعديلها

2.2*2.671.766.7يتم اإجراء فح�س يدوى ملخرجات الت�سغيل8

2.5**2.931.473.3التحقق من الإجماليات بعد عملية الت�سغيل9
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Nu.االنحراف املتو�صطالفقرات
املعياري

الوزن 
الرتتيبقيمة zالن�صبي

10
يتم عمل الختبارات املتوالية للتحقق من ترتيب البيانات 

2.03*2.731.668.3اأثناء املعاجلة

0.83 //2.201.655.0ا�ستخدام اختبارات املعقولية واحلدود لعمليات ع�سوائية11

12
يتم عمل تقارير قبل الت�سغيل وبعد الت�سغيل عن حمتويات 

1.87 //2.601.565.0امللفات

13
يتم عمل اختبارات مربجمة للتاأكد من �رشعية و�سمولية 

0.6813 //2.131.453.3البيانات والعالقات املنطقية للعمليات حتت الت�سغيل

//1.64 33.913.665.1الدرجة الكلية للمحور الثاين

 دالة إحصائيا عند 0.01   دالة إحصائيا عند 0.05    \\ غير دالة إحصائيا

تبني من خالل اجلدول ال�سابق ما ياأتي: 
مرحلة  � يف  الرقابية  ال�سوابط  توافر  )مدى  للمحور:  الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن 

معاجلة بيانات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية( ي�ساوي 65.1% مبتو�سط ح�سابي 
33.9 درجة، وبانحراف معياري 13.6درجة، وهذا املحور له دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
0.01، وهذا ي�سري اإىل اأن اأفراد العينة يرون اأن ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلة بيانات 
نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية تتوافر بدرجة متو�سطة وبوزن ن�سبي بلغ %65.1.

الربامج« حيث  � امل�ستندات من خالل  ت�سل�سل  الك�سف عن  »يتم  القائلة:   )6( الفقرة 
ومبتو�سط   )%76.7( ن�سبي  بوزن  التطبيق  حيث  من  الأوىل  املرتبة  الفقرة  هذه  احتلت 
الفقرة لها دللة  2 درجات، وهذه  3.07 درجة، حيث زاد املتو�سط احل�سابي عن  ح�سابي 
اأفراد  اأن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل  اإىل  0.01، مما ي�سري  اإح�سائية عند م�ستوى 

العينة على هذه الفقرة.
الفقرة )13( القائلة باأن: »يتم عمل اختبارات مربجمة للتاأكد من �رشعية و�سمولية  �

املرتبة  الفقرة  هذه  احتلت  حيث  الت�سغيل«  حتت  للعمليات  املنطقية  والعالقات  البيانات 
2.13 درجة، حيث  )53.3%( ومبتو�سط ح�سابي  ن�سبي  التطبيق بوزن  الأخرية من حيث 
يقرتب املتو�سط احل�سابي من 2 درجات.وهذه الفقرة لي�س لها دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
0.01، مما ي�سري اإىل اأن هناك موافقة بدرجة متو�سطة من قبل اأفراد العينة على هذه الفقرة.

Ú  املعلومات نظم  بيانات  خمرجات  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط  توافر   :1.3
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املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  الضوابط  توافر  مدى 
تطبيقية  “دراسة  األرباح  جودة  على  وأثرها  اإللكترونية  احملاسبية 
البورصة” في  أسهمها  املدرجة  الفلسطينية  املصارف  على 

د. مفيد الشيخ على
أ. محمد رجب بدر

املحا�صبية االإلكرتونية: 
للتعرف اإىل مدى توافر ال�سوابط الرقابية يف مرحلة خمرجات بيانات نظم املعلومات 
والنحراف  املتو�سطات  الباحث  ح�سب  الفل�سطينية،  امل�سارف  يف  الإلكرتونية  املحا�سبية 
املعياري والوزن الن�سبي للمحور وفقراته، ثم مت اإيجاد اختبار الإ�سارة sign test حول 
الدرجة املتو�سطة التي ت�ساوي )3( درجات، والنتائج املتعلقة بهذا الت�ساوؤل مو�سحة يف 

اجلدول الآتي: 
الجدول )5( 

إحصاءات وصفية لفقرات محور توافر الضوابط الرقابية 
في مرحلة مخرجات بيانات نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وفقراته واختبار اإلشارة والترتيب

Nu.االنحراف املتو�صطالفقرات
املعياري

الوزن 
الرتتيبقيمة zالن�صبي

1
حتتوى املخرجات على بيانات كافية لتتبع م�سادر 

**2.931.473.32.6املعلومات من امل�ستندات الأ�سلية

2
يتم التاأكد من مدى معقولية تقارير املخرجات وذلك 

//1.76 2.531.563.3مبقارنتها مع التقارير ال�سابقة

3
يتم مقارنة املخرجات املطبوعة وفح�سها مع امل�ستندات 

//1.87 2.601.565.0الأ�سلية

4
عملية املطابقة يف ال�سوؤال ال�سابق تتم من قبل �سخ�س م�ستقل 

1.76 //2.531.563.3عن الق�سم املن�سئ للعملية وعن ق�سم الت�سغيل 

*2.731.468.32.2يتم توزيع تقارير املخرجات على اإدارات البنك امل�ستفيدة5

*2.871.571.72.4تتم مراجعة تقارير املخرجات قبل توزيعها على الإدارات6

//1.87 2.601.565.0توجد رقابة كافية على عمليات التوزيع7

8
تقدم تقارير تقييم نظام الرقابة الداخلية لق�سم احلا�سوب من 

1**3.001.4675.02.6قبل ق�سم التدقيق الداخلي او اي جهة من داخل املوؤ�س�سة 

9
يطلب من املدقق اخلارجي تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية 

*2.671.566.72.1لق�سم احلا�سوب 

10
هناك مراجعة دورية لنظام الرقابة الداخلية من قبل ق�سم 

*2.801.570.02.3التدقيق الداخلي او من قبل مدقق خارجي

14//0.88 2.201.555.0يتم حتديد قائمة بالأفراد امل�رشح لهم با�ستالم املخرجات11

1**3.001.4675.02.6يتم اإخفاء الرقم ال�رشي للم�ستخدم على �سا�سة العر�س12
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Nu.االنحراف املتو�صطالفقرات
املعياري

الوزن 
الرتتيبقيمة zالن�صبي

*2.671.566.72.1يتم طباعة العدد املطلوب فقط من ن�سخ املخرجات13

14
يتم التاأكد من اأن جمموع التقارير امل�ستخرجة ي�ساوى جمموع 

*2.801.570.02.3التقارير املدخلة 

*37.913.467.72,3الدرجة الكلية للمحور الثالث

 دالة إحصائيا عند 0.01   دالة إحصائيا عند 0.05 \\ غير دالة إحصائيا

تبني من خالل اجلدول ال�سابق ما ياأتي: 
مرحلة  � يف  الرقابية  ال�سوابط  توافر  )مدى  للمحور:  الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن 

مبتو�سط   %67.7 ي�ساوي  الإلكرتونية(  املحا�سبية  املعلومات  نظم  بيانات  خمرجات 
اإح�سائية  دللة  له  املحور  وهذا  درجة   13.4 معياري  وبانحراف  درجة،   37.9 ح�سابي 
عند م�ستوى 0.01، وهذا ي�سري اإىل اأن اأفراد العينة يرون باأن ال�سوابط الرقابية يف مرحلة 
وبوزن  متو�سطة  بدرجة  تتوافر  الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  بيانات  معاجلات 

ن�سبي بلغ %65.1.
الفقرة )8( القائلة باأن: »تقدم تقارير تقومي نظام الرقابة الداخلية لق�سم احلا�سوب  �

الفقرة  هذه  احتلت  حيث  املوؤ�س�سة«  داخل  من  جهة  اأي  اأو  الداخلي  التدقيق  ق�سم  قبل  من 
درجة،   3.0 ح�سابي  ومبتو�سط   )%75.0( ن�سبي  بوزن  التطبيق  حيث  من  الأوىل  املرتبة 
حيث زاد املتو�سط احل�سابي عن 2 درجتني، وهذه الفقرة لها دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
0.01، مما ي�سري اإىل اأنه هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل اأفراد العينة على هذه الفقرة.

باأن: »يتم حتديد قائمة بالأفراد امل�رشح لهم با�ستالم  � القائلة   )11( الفقرة رقم 
ن�سبي  بوزن  التطبيق  حيث  من  الأخرية  املرتبة  الفقرة  هذه  احتلت  حيث  املخرجات« 
درجات. احل�سابي من2  املتو�سط  يقرتب  2.2 درجة، حيث  )55.0%( ومبتو�سط ح�سابي 
موافقة  هناك  اأن  اإىل  ي�سري  مما  وهذه الفقرة لي�س لها دللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.01، 

بدرجة �سعيفة من قبل اأفراد العينة على هذه الفقرة.

ثانياً - فرضيات الدراسة: 

الفر�صية الرئي�صة: ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني  ◄
ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية و جودة الأرباح.
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املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  الضوابط  توافر  مدى 
تطبيقية  “دراسة  األرباح  جودة  على  وأثرها  اإللكترونية  احملاسبية 
البورصة” في  أسهمها  املدرجة  الفلسطينية  املصارف  على 

د. مفيد الشيخ على
أ. محمد رجب بدر

قيا�س  امل�ستخدم يف  النموذج  اإىل  التعرف  اأول  �سيتم  الفر�سية  ولختبار �سحة هذه 
با�ستخدام  الرتباط  عالقة  اإيجاد  ثم  ومن  الدرا�سة،  حمل  ال�رشكات  يف  الأرباح  جودة 
معامل ارتباط �سبريمان بني ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية 

الإلكرتونية وجودة الأرباح.
النموذج امل�صتخدم يف قيا�س جودة االأرباح:  �

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية منوذج )Richardson et al ، 2005.(، لقيا�س جودة 
الأرباح، وهو من اأكرث النماذج ا�ستخدامًا و�سيوعًا فكثري من الجتهادات �سعت اإىل تف�سري 
جودة الأرباح، من تلك التف�سريات ا�ستخدام البع�س ا�ستمرارية الأرباح كموؤ�رش على جودتها 
وقد   )Altamuro & Beatty، 2006; Schipper & Vincent، 2003( مثل: 
ا�ستمرارية  من  اأكرث  التدفقات  ا�ستمرارية  تعني  الأرباح  جودة  اأن   ))Sloan،2005 بني 
ا�ستمرارية  امل�ستحقات، فقد طور Richardson at el( )2005.، منوذجًا لتحديد مدى 

الأرباح يف امل�ستقبل وفق املعادلة الآتية: 
 ROAi,t+1 = γ0 + γ1 (ROAi,t – TACCi,t( + γ2TACCi,t + υi,t+1 ….....(1(

حيث
. )t+1( يف ال�سنة القادمة )i( معدل العائد على الأ�سول لل�رشكة :ROAi،t+1

. )t( يف ال�سنة احلالية )i( معدل العائد على الأ�سول لل�رشكة :ROAi،t
γ1: ا�ستمرارية التدفقات النقدية.

γ2: ا�ستمرارية امل�ستحقات.
. )t( يف ال�سنة احلالية )i( امل�ستحقات الكلية لل�رشكة :TACCi،t

فجودة الأرباح تعني اأن اأرباح العام القادم، واملتمثلة يف العائد على الأ�سول للعام 
القادم ROAi،t+1 “املتغري التابع يف املعادلة 1” تتاأثر باأرباح العام احلايل واملتمثلة 

.γ2 اأكرث من امل�ستحقات الكلية واملتمثلة يف املعامل )γ1 coefficient( يف املعامل
الأرباح  ا�ستمرارية  مبعنى   γ2i γ1( >0( اأن  ال�سابقة  املعادلة  يف  افرت�سنا  فان 
ي�سار  ما  وهو   ،  )γ2> γ1( حيث  امل�ستحقات  ا�ستمرارية  من  اأكرث  القادمة  ال�سنوات  يف 
الأرباح، فاإننا نعدل  ا�ستمرارية امل�ستحقات يف جودة  الأرباح، وللرتكيز على  اإليه بجودة 

املعادلة )1( لت�سبح كما ياأتي: 
 ROAi,t+1 = ρ0 + ρ1ROAi,t + ρ2TACCi,t + υi,t+1 ………… (2(



369

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )2( - حزيران 

علمًا اأن هذه املعادلة ميكن كتابتها من حيث ا�ستمرار املعلمات يف املعادلة )1( كما 
ياأتي: 

 ROAi,t+1 = γ0 + γ1 (ROAi,t( + (γ2- γ1( TACCi,t + υi,t+1 ……..(3(

حيث اإن )ρ1= γ1( وكذلك فاإن ρ2= )γ2i γ1( ، وهذا التقدير يوفر علينا التقدير 
املبا�رش لكل من )γ1i γ2( يف املعادلة )1( ، وما زال افرتا�سنا الأول اأن )ρ2>0( بحيث 
الأرباح، مبعنى وجود جودة  للم�ستحقات يف  اأقل متثيل  �سلبية يف حال كانت  اأكرث  يكون 
اأرباح عالية.ونحن نرى اأن يتم ا�ستخدام امل�ستحقات غري العادية بدًل من امل�ستحقات الكلية 

. )EQR( لتعطي نتائج اأكرث دقة، و�سنعطي ذلك النموذج الرمز
ما مدى وجود جودة اأرباح يف امل�صارف الفل�صطينية؟  �

ملعرفة مدى وجود جودة اأرباح يف امل�سارف الفل�سطينية، اُ�ستخدم منوذج 2005( ، 
)Richardson et al.، يف الدرا�سة احلالية لتعترب موؤ�رشا على وجود جودة اأرباح، وذلك 
باإيجاد  الباحثان  قام  املطلوبة.حيث  البيانات  على  احل�سول  و�سهولة  ال�ستخدام  ل�سهولة 
اأكرب قيمة واأقل قيمة واملتو�سط والنحراف املعياري جلودة الأرباح، ويت�سح ذلك من خالل 

اجلدول الآتي: 
جدول )6( 

إحصاءات وصفية حول جودة األرباح في المصارف الفلسطينية

 MinimumMaximumMeanStd.Deviation

000000003525.00000000573. -0000000165. -000000000018. -جودة الأرباح

1.8E- 0.071.65E- 0.103.525E- 0.085.73E0.08

قيمة  اإن  حيث  الفل�سطينية،  امل�سارف  يف  اأرباح  جودة  وجود  اإىل  النتائج  اأظهرت 
جودة الأرباح اأقل من �سفر، مما يدل على وجود جودة اأرباح بن�سب متفاوتة يف امل�سارف 

الفل�سطينية.
الفر�صية الفرعية االأوىل: ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ◄

5 % بني ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية و 
جودة الأرباح.

بني  العالقة  لدرا�سة  �سبريمان  ارتباط  معامل  اإيجاد  مت  الفر�سية  هذه  عن  لالإجابة 
وجودة  الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  مدخالت  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط 
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املعلومات  نظم  تطبيقات  على  الرقابية  الضوابط  توافر  مدى 
تطبيقية  “دراسة  األرباح  جودة  على  وأثرها  اإللكترونية  احملاسبية 
البورصة” في  أسهمها  املدرجة  الفلسطينية  املصارف  على 

د. مفيد الشيخ على
أ. محمد رجب بدر

خالل  من  مو�سحة  الفر�سية  بهذه  املتعلقة  والنتائج  الفل�سطينية،  امل�سارف  يف  الأرباح 
اجلدول الآتي: 

الجدول )7( 
يوضح نتائج معامل ارتباط سبيرمان لدراسة العاقة بين الضوابط الرقابية 

في مرحلة مدخات نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وجودة األرباح في المصارف الفلسطينية

م�صتوى الداللةمعامل ارتباط �صبريمانجودة االأرباح

220. //287.ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية 

P- value<0.01      P- value<0.05 // P- value>0.05 

دللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  ال�سابق  اجلدول  يف  املو�سحة  النتائج  خالل  من  تبني 
اإح�سائية بني ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية 
وجودة الأرباح يف امل�سارف الفل�سطينية، )r = 0.28 ، pi value>0.05( ، وهذا يدل 
على اأن ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية لي�س 
العدمية  الفر�سية  قبول  يعني  الفل�سطينية.مما  امل�سارف  يف  الأرباح  جودة  على  اأثر  لها 
الفرعية الثالثة: “ ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني ال�سوابط 
الأرباح“،  وجودة  الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  مدخالت  مرحلة  يف  الرقابية 

ورف�س الفر�سية البديلة.
م�ستوى  ◄ عند  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  يوجد  ل  الثانية:  الفرعية  الفر�صية 

% بني ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلة بيانات نظم املعلومات املحا�سبية   5 دللة 
الإلكرتونية وجودة الأرباح.

بني  العالقة  لدرا�سة  �سبريمان  ارتباط  معامل  اإيجاد  مت  الفر�سية  هذه  عن  لالإجابة 
الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  بيانات  معاجلة  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط 
الفر�سية مو�سحة من  الفل�سطينية، والنتائج املتعلقة بهذه  الأرباح يف امل�سارف  وجودة 

خالل اجلدول الآتي: 
الجدول )8( 

يوضح نتائج معامل ارتباط سبيرمان لدراسة العاقة بين الضوابط الرقابية في مرحلة مرحلة معالجة 
بيانات نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وجودة األرباح في المصارف الفلسطينية

م�صتوى الداللةمعامل ارتباط �صبريمانجودة االأرباح

050.*489.ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلة بيانات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية

P- value<0.01        P- value<0.05 // P- value>0.05 
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تبني من خالل النتائج املو�سحة يف اجلدول ال�سابق وجود عالقة طردية ذات دللة 
املحا�سبية  املعلومات  نظم  بيانات  معاجلة  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط  بني  اإح�سائية 
 ، )r = 0.48 ، pi value>0.05( ،الإلكرتونية وجودة الأرباح يف امل�سارف الفل�سطينية
وهذا يدل على اأن ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلة بيانات نظم املعلومات املحا�سبية 
كلما  اأنه  اإىل  ي�سري  الفل�سطينية.مما  امل�سارف  يف  الأرباح  جودة  على  اأثر  لها  الإلكرتونية 
املعلومات  نظم  يف  البيانات  معاجلة  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط  تطبيق  م�ستوى  زاد 
املحا�سبية الإلكرتونية، كلما اأدى ذلك اإىل زيادة جودة الأرباح يف امل�سارف الفل�سطينية 
والعك�س �سحيح.مما يعني رف�س الفر�سية العدمية الفرعية الثانية: “ ل يوجد عالقة ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلة بيانات 

نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية وجودة الأرباح “، والقبول بالفر�سية البديلة.
الفر�صية الثالثة: ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني  ◄

وجودة  الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  خمرجات  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط 
الأرباح.

بني  العالقة  لدرا�سة  �سبريمان  ارتباط  معامل  اإيجاد  مت  الفر�سية  هذه  عن  لالإجابة 
وجودة  الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  خمرجات  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط 
خالل  من  مو�سحة  الفر�سية  بهذه  املتعلقة  والنتائج  الفل�سطينية،  امل�سارف  يف  الأرباح 

اجلدول الآتي: 
الجدول )9( 

يوضح نتائج معا مل ارتباط سبيرمان لدراسة العاقة بين الضوابط الرقابية 
في مرحلة مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وجودة األرباح في المصارف الفلسطينية

م�صتوى الداللةمعامل ارتباط �صبريمانجودة االأرباح

092. //387.ال�سوابط الرقابية يف مرحلة خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية

P- value<0.01        P- value<0.05 // P- value>0.05 

دللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  ال�سابق  اجلدول  يف  املو�سحة  النتائج  خالل  من  تبني 
اإح�سائية بني ال�سوابط الرقابية يف مرحلة خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية 
وجودة الإرباح يف امل�سارف الفل�سطينية، )r = 0.38 ، pi value>0.05( ، وهذا يدل 
على اأن ال�سوابط الرقابية يف مرحلة خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية لي�س 
العدمية  الفر�سية  قبول  يعني  الفل�سطينية.مما  امل�سارف  يف  الأرباح  جودة  على  اأثر  لها 
الفرعية الثالثة “ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 5 % بني ال�سوابط 
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الأرباح“،  وجودة  الإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  خمرجات  مرحلة  يف  الرقابية 
ورف�س الفر�سية البديلة.
النتائج والتوصيات: 

أوالً - النتائج: 
ومناق�سة  الدرا�سة  لبيانات  حتليل  من  ال�سابقة  الفقرات  يف  بيانه  مت  ما  على  بناء 

نتائجها، فاإنه ميكن اخلروج بالنتائج االآتية: 
الرقابية على تطبيقات نظم . 1 ال�سوابط  الدرا�سة تطبق  الفل�سطينية حمل  امل�سارف 

املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية مبراحلها الثالث مب�ستويات عالية و متفاوتة.
تتوافر لدى امل�سارف الفل�سطينية حمل الدرا�سة اأرباح ذات جودة عالية.. 2
يوجد عالقة طردية بني تطبيق ال�سوابط الرقابية يف مرحلة معاجلة بيانات نظم . 3

املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية، وبني جودة الأرباح يف امل�سارف الفل�سطينية، اأي اأنه 
املعلومات  نظم  بيانات  معاجلة  مرحلة  يف  الرقابية  ال�سوابط  تطبيق  م�ستوى  زاد  كلما 

املحا�سبية الإلكرتونية، كلما زادت جودة اأرباح هذه امل�سارف.
ل يوجد عالقة بني تطبيق ال�سوابط الرقابية يف مرحلة مدخالت وخمرجات نظم . 4

املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية وبني جودة الأرباح يف امل�سارف الفل�سطينية.
ثانياً - التوصيات: 

بناء على ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج يقرتح الباحثان التو�سيات الآتية: 
املعلومات . 1 نظم  تطبيقات  على  الرقابية  ال�سوابط  بتطبيق  الهتمام  �رشورة 

واملخرجات(   ، البيانات  ومعاجلة   ، )املدخالت  الثالث  مبراحلها  الإلكرتونية  املحا�سبية 
من قبل كل الوحدات القت�سادية الفل�سطينية، ملا لها من اأهمية يف اإعطاء معلومات اأكرث 

موثوقية واأكرث دقة، وبالتايل اأرباح ذات جودة عالية.
�رشورة تفعيل دور �سلطة النقد الفل�سطينية يف الرقابة على كل امل�سارف واإلزامها . 2

الرقابة على تطبيقات نظم املعلومات املحا�سبية وتطبيقها للح�سول على  اأنظمة  بتفعيل 
اأرباح عالية اجلودة.

اإجراء املزيد من الأبحاث التي تدر�س عالقة ال�سوابط الرقابية على تطبيقات نظم . 3
املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية وجودة الأرباح، وذلك على الوحدات الفل�سطينية املتداول 
اأ�سهمها يف البور�سة الفل�سطينية، وبا�ستخدام مناذج اأخرى بخالف النموذج امل�ستخدم يف 

هذه الدرا�سة لقيا�س جودة الأرباح.
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