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امللخص:
تناولت الدراسة مشكلة عدم توافر الحماية لنظام املعلومات املحاسبي في ظل إستخدام التجارة اإللكترونية وذلك لفقدان السيطرة على
املدخالت التي تأتي نتيجة إستخدام التجارة اإللكترونية ،هدفت الدراسة الى معرفة املعوقات التي يمكن أن تحد من قدرة املصارف على استخدام
التجارة اإللكترونية ،ومعرفة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي في ظل استخدام التجارة اإللكترونية ،إتبع البحث املنهج اإلستنباطي إلختبار
الفرضيات ،تم تصميم إطار مقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية باإلضافة الى إعداد وتوزيع استبانة للفئة املستهدفة
املتمثلة فى أقسام التقنية بالبنوك ،وتوصلت الدراسة الى أن نظام الرقابة الداخلية اإللكتروني يتناسب مع نظام العمل في ظل التجارة اإللكترونية
ً
ً
ويحقق االمان فى تعامالتها ،كما ان املراجعة اإللكترونية تعد أكثر ضمانا وأمنا لتوفير الثقة فى معامالت التجارة اإللكترونية ،توص ي الدراسة بضرورة
توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية ،وضرورة الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية مع التأكيد من سالمة وصدق
املوقع اإللكترونى للشركة.
الكلمات املفتاحية :التوقيع الرقمي اإللكتروني ،البطاقات اإلئتمانية ،بطاقات الدفع.

املقدمة:
ً
أوال :اإلطاراملنهجي
مشكلة الدراسة Study Problem

ركزت الدراسة على معرفة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي املستخدم لعمليات التجارة اإللكترونية ومحاولة تقديم نظام معلومات محاسبي
للشركة وربطة بشبكة االنترنيت ،وأن الشركات ال ترغب بربط نظامها املحاسبي بعمليات التجارة اإللكترونية ،بالرغم من اإلجابيات التي تحققها من
استخدام شبكة االنترنت.
ً
تأسيسا على ماتقدم تتمثل مشكله الدراسة باألتى:
 .1إستخدام نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان بالتجارة اإللكترونية.
 .2املراجعة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان بالتجارة اإللكترونية.
أهمية الدراسةStudy Importance :
تبرز أهمية الدراسة من االتي:
أ .األهمية العلمية
تكمن أهمية الدراسة العلمية في:
 .1إيجاد طرق وآليات لحماية نظام املعلومات املحاسبي للمصارف املستخدمة لإلنترنت بالسودان.
 .2املساهمة في إبراز نظام املعلومات املحاسبي كوسيلة لحماية عمليات التجارة اإللكترونية.
 .3تساهم الدراسة في لفت انتباه األكاديميين ومراكز االبحاث ملشكلة عدم الحماية في التجارة اإللكترونية ومعالجتها.
ب .األهمية العملية:
 .1تنبني األهمية العلمية للدراسة من الدور الذي تلعبه عمليات التجارة اإللكترونية في تأهيل املصارف العاملة بالسودان ،وضمان بقائها ومقدرتها
على املنافسة على املستوي العالمي.
 .2جذب اهتمام املصارف السودانية ملواكبة عصر العوملة في مجال األنظمة املعلوماتية والتطورات التقنية الحديثة.
ُ
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 .3تحقيق فوائد تساعد في تطوير املصارف في مختلف املجاالت.
 .4الحفاظ على املصارف من قراصنة اإلنترنت ،وتعزيز ثقة أصحاب املصالح.
أهداف الدراسةStudy Objectives :
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1معرفة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي املستخدم لعمليات التجارة اإللكترونية.
 .2دراسة وتحديث نظام املعلومات املحاسبي ملواجهة تحديات التجارة اإللكترونية.
 .3االستفادة من امليزات التي تجنيها الدولة من تطبيق التجارة اإللكترونية.
 .4معرفة املعوقات التي يمكن أن تحد من قدرة املصارف السودانية على استخدام التجارة اإللكترونية أو التوسع في استخدامها.
فرضيات الدراسة Study Hypothesis
تختبر الدراسة الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثرفى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
الفرضية الثانية :املراجعة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
هيكل الدراسةStructure Study :
تتكون الدراسة من ثالثة فصول ومقدمة يتناول الفصل األول اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية اما الفصل الثاني يتناول الرقابة الداخلية وحماية
نظام املعلومات املحاسبي ،أما الفصل الثالث يتناول الجانب العملي املتمثل في الدراسة التطبيقية والنتائج والتوصيات.

ً
ثانيا :الدراسات السابقة
 دراسة( د .عبد املقصود دبيان  ،وليد كشك 2002م )هدفت الدراسة إلى تحديد األخطار التي تهدد أمن نظام املعلومات في ظل التجارة اإللكترونية
،تمثلت مشكلة الدراسة في ظهور العديد من األخطار على أمن نظم املعلومات واستحداث أدوات ووسائل رقابة داخلية مالئمة ملواجهة تلك
األخطار ،ظهرت أهمية الدراسة في ربط أنظمة الرقابة الداخلية على أمن نظم املعلومات بمعايير أمن للمعلومات الدولية مثل معيار ، ISO17799
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،توصلت الدراسة إلى نتائج منها ،تعارض أدوات وإجراءات وممارسات الرقابة الداخلية على أمن نظم
املعلومات مع التشغيل الكفء والفعال لنظم املعلومات ،أوصت الدراسة بتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه معايير أمن املعلومات الدولية.
 دراسة(د .عبد السالم 2004م) هدفت الدراسة إلى معرفة املعوقات الرئيسية التي تهدد أمن النظام املحاسبي اإللكترونية واكتشافها واختبارها في
املنشآت السعودية  ،تمثلت مشكلة الدراسة في أن كثير من املنشآت قد عانت من وجود خسائر مالية كبيرة على أمن نظم املعلومات املحاسبية
بواسطة أشخاص من داخل املنشأة وخارجها ،تكمن أهمية الدراسة في إن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية قد أصبحت عرضة للعديد من
املخاطر التي تهدد صحة وموثوقية ومصداقية وسرية وتكامل البيانات املالية واملحاسبية التي توفرها تلك النظم ،إعتمدت الدراسة على املنهج
الوصفي التحليلي ،توصلت الدراسة إلى أن أهم املخاطر التي تهدد أمن املعلومات اإللكترونية في املنشآت السعودية تتمثل في اإلدخال املتعمد وغير
املتعمد لبيانات غير سليمة ،وكذلك إدخال فيروسات إلى النظام املحاسبي ،وتدمير أو طمس بعض مخرجات النظام املحاسبي ،أوصت الدراسة
بضرورة تدعيم الضوابط الرقابية ،وزيادة الوعي داخل املنشآت السعود ية فيما يتعلق بأمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية لكي توفر
الحماية الالزمة والكافية ضد املخاطر الحالية واملحتملة التي تهدد أمن تلك النظم .
 دراسة د .أماني هاشم السيد 2005 ،م (تفعيل دور املراجع في مواجهة أخطار أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية ) تمثلت مشكلة الدراسة في
كيفية تفعيل دور املراجع في القيام بمهامه بنجاح في مواجهة أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية ،هدفت الدراسة إلى تحقيق منظومة األمن
الشامل لنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية ،من خالل تدعيم دور فريق املعالجة لتحديد أخطار أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية،
اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي لالطالع على األخطار التي تهدد أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية،توصلت الدراسة إلى نتائج منها،
ً
الحاجة الشديدة ملراجعة امن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية نظرا ملا يهدد الشبكات من أخطار ،أوصت الدراسة بضرورة توافر كوادر فنية
متخصصة في نقاط ضعف الشبكات ونظم الخبرة واألساليب اإلحصائية  ،ووضع ضوابط للرقابة الداخلية .
 دراسة (أمل 2006م) هدفت الدراسة إلى محاولة توسيع نطاق عمل املراجع ليشمل مراجعة أنشطة التجارة اإللكترونية ،وذلك من خالل وضع إطار
مقترح ملراجعة التجارة اإللكترونية ،تمثلت مشكلة الدراسة في زيادة دور املراجع إلى املجاالت املختلفة التي تحتاج إليها الطوائف املتعددة من
مستخدمي املعلومات املحاسبية في األغراض املختلفة ،اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي واملنهج االستنباطي .توصلت الدراسة إلى نتائج منها،
هناك العديد من التحديات التي تواجه التجارة اإللكترونية منها الخاص بالبنية األساسية ،والخاص بالعوامل االجتماعية والنفسية ،أوصت
الدراسة بضرورة رفع مستوى التأهيل الحالي للمراجعين حتى يمكنهم من أداء دورهم في مجال مراجعة أنشطة التجارة اإللكترونية ،ضرورة إعادة
تشكيل وتطوير املحتوى املعلوماتي للمواد في املعاهد والجامعات ليشمل التطورات في مجال تكنولوجيا املعلومات ،واملحاسبة عن أنشطة التجارة
اإللكترونية.
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 دراسة (القش ى2003 ،م) تكمن األهمية بشكل أساس ي من املهام واالدوار األساسية التي تقوم بها التجارة اإللكترونية في تطوير وتحديث املؤسسات،
ووجود طرق وأدوات المن نظام الشركات ،تهدف الدراسة إلى معرفة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي املستخدم لعمليات التجارة اإللكترونية،
والوصول إلى ربط النظام املحسبي بالتجارة اإللكترونية ،تتمثل املشكلة في املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي للشركة املستخدم لعمليات
التجارة اإللكترونية ،واألدوات املطلوب توفرها لتوفير الحماية في معامالت التجارة اإللكترونية ،تمثلت نتائج الدراسة في  ،توفير كل من األمان
واملوثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة املحاسبي وموقعها اإللكتروني على شبكة االنترنت،
أوصت الدراسة بضرورة إعادةالنظربنظريةاملحاسبة وتحديث مفاهيمها بشكل يتماش ى مع بيئة التجارة اإللكترونية وأعتماد نموذج الربط.

الفصل االول  :اإلطارالنظري للتجارة اإللكترونية
 .1مفهوم اإلمن فى التجارة اإللكترونية وعرف بأنه اإلجراءات التي تتخذ ضد التجسس ،أو الجريمة ،أو اإلعتداء أو التخريب .وعرف بأنه الحماية
ضد اإلعتداءات غير املرغوبة (العيسوي 1995م) وإنه مجموعة من اإلجراءات واألنظمة التى يتم فرضها بهدف تأمين حماية وجاهزية كل
املعلومات والوسائط واألجهزة املستخدمة فى حفظ ومعالجة وتبادل املعلومات عبر الشبكة (نور ،جودت 2009م)
 .2مخاطر تطبيق التجارة اإللكترونية :تتمثل املخاطر باآلتى:
 فقدان الخصوصية :املعامالت التي تتم من خالل التجارة اإللكترونية ينبغي توافر املعلومات عن احتياجات األطراف التي تتعامل معها،
ً
فاألطراف التي تتعامل مع املنشأة تبدي القلق تجاه درجة الخصوصية والحماية املتوفرة ،وإن الثقة قد تتأثر سلبا إذا ما سمح ألفراد غير مصرح
لهم باإلطالع على بيانات املتعاملين واستخدامها على نحو غير سليم (غالب واخرون 2002م)
 فقدان التوثيق املادي :أن عدم وجود مستندات ورقية إلثبات التعامالت واإلعتماد على التبادل اإللكتروني للبيانات  EDIيمثل خطر على
التجارة اإللكترونية ،وبالتالي فقدان دليل قانوني يمكن من خالله إثبات الحقوق واإللتزامات (الحداد 2000م)
 خطر األنكار :من املمكن أن ينكر أحد األطراف املتعاملين حدوث عملية معينة وخاصة في ظل محدودية أدلة اإلثبات الورقية التي يمكن تتبعها
في معامالت التجارة اإللكترونية ،ومن ثم قد يترتب على ذلك الكثير من املخاطر للمتعاملين (عرب 2001م)
 التعرض للغش :تعتمد التجارة اإللكترونية على عقد صفقات بين بائع ومشترى يجهل كل منهما اآلخر ،وقد ترتكب مخاطر الغش والخداع
بواسطة األطراف الداخلية والخارجية والذين يستخدمون املواقع اإللكترونية كوسيلة إلتمام معامالتهم (قصراوي 2001م)
 التعديل في البيانات :تعديل البيانات من املخاطر التي تواجه املعامالت التجارية التي تتم من خالل أنظمة التجارة اإللكترونية وقد يتعرض
املستخدم ملخاطر تغيير البيانات أو ازدواجها عند التنفيذ ،أو قد يتم التالعب بالقوائم الخاصة باملوردين والعمالء وتحريف بياناتهم.
(مصطفى 2002م)
 فقدان االستقاللية :إن طبيعة التجارة اإللكترونية وما يرتبط بها من نقل إلكتروني للبيانات يؤدي إلى اإلعتماد املتزايد على الغير ،حيث يعتمد
كل من األطراف املتعاملين على طرف آخر في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير.
 عدم القدرة على اإلستمرار في ممارسة األعمال أظهرت التقارير فى مجال التجارة اإللكترونية أنها تحقق خسائر عالية في بداية نشاطها بسبب
استخدام شبكة االتصاالت مما أدى إلى عدم قدرة املنشأة على اإلستمرار في ممارسة أعمالها( .عبد الحفيظ 2005م)
 عدم تحديد املسئولية القانونية :لم تحدد للتجارة اإللكترونية تشريعات قانونية واضحة لتنظيم املعامالت التجارية توضح املسئولية
القانونية لكل األطراف فإن ذلك يؤدي إلى وجود حالة من عدم الثقة بين املتعاملين فيما يتعلق باإللتزامات القانونية لكل منهم (همام 2002م)
 الكوارث الطبيعية :تتمثل في األخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي يصعب التنبؤ بها والتي تحدث بشكل طبيعي.
 الخطر الناتج عن األخطاء Errors

إن الخسائر الناتجة عن األخطاء عادة ما تؤدي إلى تحمل املنشأة خسائر ،وقد تتمثل األخطاء في( :عارف 2002م)
 سداد أو تحصيل مبالغ نقدية تفوق أو تقل عن القيم املتفق عليها في اإلتفاقات التعاقدية.
 عدم تقديم أو إستالم السلع أو الخدمات املتفق عليها.
 عدم إكتمال البيانات الخاصة بالعمالء واملوردين من املتعاملين مع املنشأة.
 عدم تنفيذ العمليات بالشكل املتفق عليه مع املتعاقدين.
 التشغيل غير السليم للبيانات التي يتم الحصول عليها – املدخالت.
 و .عدم دقة وإكتمال املخرجات.
 .3أساليب توفير األمن للتجارة اإللكترونية :تتمثل األساليب فى االتى (قشقوش 2002م)
 .1الترقيم املتتابع للرسائل :يقوم املرسل بترقيم املستندات التي تحتويها الرسالة بشكل متتابع ،وقد يقوم املستخدم باستخدام ترقيم خاص لكل
طرف من األطراف املتعاملين على حدة أو يكون هناك ترقيم عام يستخدم بصفة عامة ،يساعد الترقيم املتتابع للرسائل على تحقيق ما يلي:
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حمي الدين النعيم

 الوفاء بمتطلبات األمن والحماية ولو بشكل جزئي ،إن العمليات الزائفة أو الوهمية والنقص وعدم إكتمال الرسائل يؤدي إلى أنتهاك التتابع
الرقمي للرسالة ،وفي هذه الحالة يقوم مستلم الرسالة بإعداد إشعار إستالم الرسالة والذي يوجه إنتباه املرسل إلى عدم اإلتساق في
محتويات الرسالة أو املستندات املكونة لها.
 التعويض ،يمكن التتابع الرقمي من الحصول على الرسائل بشكل سريع من امللفات  Log Filesإلعادة إرسالها مرة أخرى ،وفي حالة حدوث
تخريب بالرسائل املخزنة على امللفات االحتياطية  Back up Filesيمكن تعويضه مرة أخرى من خالل امللفات املخزنة بأي موقع آخر( .سمير
1999م)
 إكتشاف الرسائل املزدوجة واملتعلقة بنفس العملية من نفس املرسل األمر الذي يكشف عن إمكانية وجود حالة غش أو تالعب.
ً
 .2ختم الوقت /التاريخ :يتم تحديد تأريخ وتوقيت الرسالة لكل مرحلة من املراحل التي تمر بها هذه الرسالة ،بدءا من اإلعداد واملوافقة والتصريح
ً
باإلرسال وعملية اإلرسال وإنتهاءا بوصولها إلى املرسل إليه وقيامه بعملية التشغيل ،ويساعد ختم الوقت والتاريخ على تحقيق ما يلي (:عبد الوهاب
2003م)
 التوقيت املناسب ،تحليل الفترات الزمنية الفاصلة بين األحداث املختلفة وذلك بغرض إستبعاد التأخير والتعرف على أسبابه ،والتعرف على
الرسائل التي لم تكتمل الدورة املحددة لها.


الدقة واإلكتمال ،في حالة ازدواج الرسائل يمكن الختم من إكتشاف هذا االزدواج من خالل التشابه بين تاريخ نشأة وإرسال رسالة معينة
وتاريخ الرسالة املكررة أو املعاد إرسالها.

 الترتيب الزمني ،يساعد في حالة وجود خسائر أو فقد في محتويات الرسالة أثناء عملية النقل ،حيث يمكن تحديد تاريخ وتوقيت الرسالة
وإعادة إرسالها مرة أخرى.
 .3التشفير  /الترميز  Encryptionيوجد نوعان من التشفير(:الطائي 2002م)
 شفرة املفتاح الخاص :يعتمد على وجود مفتاح واحد سري خاص يقوم مرسل النص باستخدامه في تحويل الرسالة النصية العادية إلى
رسالة مشفرة وذلك باإلستعانة ببعض اللوغاريثمات والدوال الرياضية ،ويستخدم نفس املفتاح الخاص لفك التشفير وتحويل الشفرة إلى
نص عادي مرة أخرى ،ويساعد على توفير الحماية للرسائل أثناء عملية النقل طاملا استطاع كل من املرسل واملستقبل املحافظة على سرية
املفتاح الخاص.
 شفرة املفتاح العام :يعتمد هذا األسلوب على الجمع بين مفتاحين أحدهما خاص وسري ،حيث يقوم مرسل البيانات باإلعتماد
عليه في تشفير الرسائل ويستخدم لجميع األطراف املتعاملين مع املنشأة ويتم استخدام هذا املفتاح العام في القيام بفك الشفرة  ،املفتاح العام هو
جزء من شهادة رقمية  Digital Certificateتصدر عن جهة محددة ) Certificate Authorities (CAوهي بمثابة طرف ثالث مستقل يساعد على
الوفاء باحتياجات املتعاملين من خالل الشبكة وذلك بإصدار هذه الشهادة الرقمية إلضفاء الثقة على شخص أو جهة معينة تتعامل من خالل
الشبكة(.شاهين 2005م)
 .4استخدام التوقيع الرقمي اإللكتروني :التوقيع الرقمي اإللكتروني بمثابة إمتداد لشفرة املفتاح العام  ،هو ملف رقمي صغير ( شهادة رقمية )
ً
تصدر عن إحدى الهيئات املتخصصة واملعترف بها حكوميا ويخزن فيه االسم ومعلومات الشخص وتاريخ ورقم الشهادة و مصدرها و يسلم مع الشهادة
ً
مفتاحين عام وخاص  .العام ينشر في الدليل لكل الناس والخاص هو التوقيع اإللكتروني .والتوقيع مصور رقميا ،ويمكن استخدامه في أية وثائق قانونية
عند االعتراف به في دولتك ،ونشأت هذه التقنية بسبب انعدام الثقة في شبكة اإلنترنت ويتميز التوقيع الرقمى اإللكتروني باملزايا التالية(:املنجي 2002م)


ال يسمح بإجراء أي تعديل على التوقيع اإل بعد التحقق من صحة التوقيع.

 توفير الحماية لألطراف املتعاملين من املخاطر.
ً
 حماية مستلم الرسالة حيث يوفر له دليال على أن الرسالة قد تم التصديق عليها من قبل األطراف املصرح لهم لدى املرسل
 .5التوقيع اإللكتروني الشفاف :في حالة وجود بعض الرسائل التي تكون في حاجة إلى توقيع عدد كبير من األطراف وهو ما يطلق عليه التوقيع متعدد
ً
األطراف  Co Signatureفإن كال من املرسل واملستلم يكون في حاجة إلى الت حقق من أن جميع املوظفين املختصين قد وافقوا بالفعل  ،في هذه الحالة
يتم استخدام توقيع إلكتروني واحد – ذو حقل واحد حيث توجد قائمة تسمح لعدد كبير من املوظفين املساهمة في هذا التوقيع ويطلق على هذا التوقيع
(التوقيع اإللكتروني الشفاف  )Transparent Co Signatureحيث إنه يبدو إلى مستلم الرسالة وكأنه توقيع واحد فقط  ،ويعتمد التوقيع اإللكتروني
الشفاف  Transparent Co Signatureعلى قيام كل موظف من املوظفين له الحق في التوقيع بإضافة عدد من األرقام أو الحروف والتى تعد بمثابة
التوقيع الخاص به  ،ثم يتم تجميعه مع التوقيعات الخا صة باملوظفين اآلخرين والذين لهم حق التوقيع  ،ويقوم النظام الداخلي الخاص باملرسل
بالتحقق والتأكيد على أن جميع التوقيعات سليمة ثم يتم إرسال الرسالة(.الجهيني 2000م)
 .6التقرير عن الرسائل الواردة :على الطرف املتلقي للرسالة أن يقوم بإرسال إشعار أو تقرير يوضح فيه إستالم الرسالة ودقة وسالمة محتوياتها إلى
الشخص أو الجهة املرسلة ،ويساعد هذا اإلجراء على تحقيق ما يلي(:رمضان 2001م)
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التحقق من أن الشخص املرسل إليه الرسالة قد إستلمها.



التأكد من سالمة محتويات الرسالة ودقتها وإكتمالها.

حمي الدين النعيم

 يسمح للمستلم بتحديد األخطاء في عملية النقل وأجزاء الرسالة التي يتطلب األمر إعادة إرسالها مرة أخرى.
 .7الحوائط النارية :إطار أمني يقع على الحدود الفاصلة بين مجالين شبكيين ،يساعد على تقوية السياسات األمنية للحد من التدفقات املرورية غير
املصرح بها للحدود األمنية املصممة لحماية املجال الشبكي.
 .8كلمات املرور  :Passwordمجموعة من الحروف توضح هوية الشخص الداخل على النظام بحيث اليمكن له بالدخول إال من خاللها ،وتكون
معروفة فقط للمستخدمين وكذلك للنظام( .اسحق 2001م)
 .9إستخدام نظام آمن لتبادل املعلومات على شبكة اإلنترنت :قامت العديد من الشركات املنتجة للتكنولوجيا بتصميم نظم آمنة لتبادل املعلومات
عبر الشبكة  ،ومن هذه النظم  (:هشام 1999م)
 نظام املعامالت اإللكترونية اآلمنة ) Secure Electronic Transaction (SETيسمح لكل من البائع واملشتري بالتأكد من شخصية الطرف
اآلخر ،وحماية سرية املعلومات املتبادلة بينهما بإستخدام تقنية التشفير.
 نظام ) Secure Sockets Layer (SSLيهدف لتأمين عمليات البيع والشراء عبر اإلنترنت باستخدام بطاقات اإلئتمان  ،حيث يقوم بخلط
معلومات البطاقة بطريقة تكنولوجية أثناء إرسالها عبر اإلنترنت  ،بحيث ال يتمكن الدخالء من اإلستيالء على رقم البطاقة
 .10وجود هيئة اإلعتماد اإللكترونية :تقوم هذه الهيئة بإصدار شهادة تحقيق شخصية إلكترونية على كل معاملة رسالة تتم  ،وتتضمن هذه
الشهادة بيانات عن املرسل منه  ،ونسخة من املفتاح العام له ،وتاريخ إنتهاء صالحية هذه الشهادة )Michael 2000(.
 .11إستخدام األساليب الكيية لتأمين املعلومات :إستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي لتأمين املعلومات التي يتم تبادلها عبر شبكة اإلنترنت  ،حيث
تقدم هذه التقنيات أساليب تتسم بالذكاء تضيف للحاسب مميزات ذكية ،منها القدرة على اإلستدالل واإلستنتاج ،واإلستنباط والتعلم( .الصميدعي
2011م)

الفصل الثاني :الرقابة الداخلية وحماية نظام املعلومات املحاسبي
 .1مفهوم الرقابة الداخلية :مجموعة من الوسائل التي تمكن اإلدارة من املحافظة على النقدية من السرقة واألختالس ،باالضافة الى املحافظة على
أصولها األخرى(.الصعيدي 2009م) وعرفت بأنها خطة تنظيمية تمكن الشركة من حماية أصولها ،وضبط الدقة والثقة فى بياناتها املحاسبية،
ً
واإلرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية ،وتشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية املوضوعة مقدما،وعرفت بانها( مجموع الضمانات التى تساهم فى توجيه
املؤسسة ،وتهدف الى ضمان املحافظة على األصول ونوعية املعلومات وحمايتها ،وتطبيق تعليمات اإلدارة ،وتدعيم تحسين اإلداء (الدهراوي
2007م) .عرفت بأنها اإلجراءات والوسائل التى تتبع داخل املنشاة للمحافظة على أصولها  ،والتاكد من صحة ودقة البيانات املحاسبية املسجلة فى
الدفاتر ومدى اإلعتماد عليها في تحقيق االنتاجية فى معامالت املنشاة ومدى التزامها بالسياسات اإلدارية املوضوعة ( .خضير 1411ه)
 .2أهمية الرقابة الداخلية :تتمثل اهمية الرقابة الداخلية فى اآلتى ( :متولي 1998م)
 األشراف والتدقيق :الطرق والوسائل لالشراف على االفراد واالدارة وأستخدام أصول املنشـاة ،وتقسيم العمل وتحديد املسؤلية وتحديد
.
مراكز السلطة واالشراف


التاكد من سالمة االداء :تقع مسؤلية إداء العمليات املحاسبية على أفراد مهمتهم تجميع وتنسيق البيانات واملعلومات وايداعها لدى االدارة
العليا الستخدامها فى مجال أستخالص النتائج وأتخاذ القرارات.

 التحكم في املؤسسة :يسعى مجلس اإلدارة واملسئولين التنفيذيين الى تحقيق أهداف املؤسسة عن طريق التنفيذ الصارم والدقيق ملختلف
التعليمات وتطبيق نظام رقابي لضبط اإلداء.
 ضمان الدقة وجودة املعلومات :توفير املعلومات الصحيحة والدقيقة عن املؤسسة يؤدى الى اتخاذ قرارات تكون صائبة في معظمها ،فوجود
أي ثغرات في دقة وجودة املعلومات يؤثر سلبا على املؤسسة وعلى املتعاملين.
 .3أهداف الرقابة الداخلية  :تتمثل أهداف الرقابة الداخلية فى االتي )Jack E & James 1994( :
 التحقق من تنفيذ سياسات وإجراءات املنشاة التشغيلية.
 حماية املوارد لضمان دقة وسالمة البيانات املالية وزيادة درجة االعتماد.
 منع وقوع التالعب والغش واألخطاء وإكتشافها وقت حدوثها.
 تطبيق القوانيين واللوائح املرتبطة بنشاط املنشاة والبيئة املحيطة بها.
 تنفيذ السياسات اإلدارية من خالل وضع املنشأة ملجموعة من السياسات تغطى الجوانب املختلفة لنشاطها.
 زيادة فاعلية األداء.
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حمي الدين النعيم

 .4طرق حماية نظام املعلومات املحاسبي :تتمثل الطرق املستخدمة في حماية نظام املعلومات املحاسبي باآلتى:
 طرق الحماية العادية تتمثل فى (محمود 1980م)
 .1الوقاية ومنع حدوث األخطار :العمل على منع حدوث األخطارمن خالل وضع وسائل الرقابة ،وأن تساعد في اكتشاف محاوالت مهاجمة
النظام وإختراقه ،وكذلك منع األفراد غير املصرح بهم من دخول النظام.
 .2اإليتشاف :اإلكتشاف املبكر ألوجه القصور واملشاكل التي يمكن أن تتسبب في حدوث األعطال ،وذلك بغرض التمكن من إتخاذ اإلجراءات
والتدابير الوقائية الالزمة ملنع حدوث هذه األخطار ،ويمكن استخد ام برمجيات خاصة لتشخيص املشكالت بغرض املساعدة في عمليات
االكتشاف.
 .3التقليل .املقصود به هو تخفيف حجم الخسائر عند حدوث أي عطل.
 .4اإلسترداد :هو إسترداد النظام املحاسبي في حالة حدوث األخطاء املختلفة.
 .5اإلصالح :هو إصالح النظام وأعادته ومنع حدوث األعطال مرة أخرى.
 الطرق الرقابية :تصنف الطرق الرقابية املستخدمة في حماية نظام املعلومات املحاسبي إلى:
.1طرق الرقابة العامة :تهدف إلى رقابة نظام املعلومات املحاسبي وحمايته بشكل عام باستخدام كلمات السر والرقابة على الوصول إلى البيانات،
وتشمل اآلتى:
أ .طرق الرقابة املادية :تتمثل في االتي (:غالب 2000م)
 .1االعداد الجيد والتصميم املناسب ملركز الحاسب.
 .2توفير االمن للحقول الكهرومغناطيسية.
 .3استخدام أجهزة اإلنذار للحماية من الحرائق.
 .4توفر منظمات التيار الكهربائي بهدف ضمان إستمرارية التيار.
ب .طرق رقابة الوصول :تقييد الدخول إلى النظام ومنع الوصول غير املرخص إلى بعض أجزاء النظام ،أو إلى النظام ككل .ومن وسائلها التعريفية
املتطورة التي تمكن املخولين فقط بالدخول إلى النظام ،البطاقات املمغنطة ،ووسائل القياس البيولوجية كالبصمات أو التوقيع أو الصوت وغيرها
ج .طرق رقابة أمن البيانات :حماية البيانات من األشخاص غير املخولين ،سواء عن عمد أو غير عمد ،كما تساعد في الحماية من العمليات غير
املرخصة كالتعديل ،أو تخريب البيانات وغيرها ،ويتم تضمين وظائف الرقابة على أمن البيانات في نظم التشغيل وبرامج التحكم فى الوصول إلى البيانات
وفي نظم إدارة قواعد البيانات وكذلك في برمجيات االتصاالت ،ويتم تنفيذ هذه الوسائل الرقابية من خالل إجراءات املساندة (النسخ االحتياطي)
واإلسترداد وفي البرامج التطبيقية كذلك( .ايوب 2001م)
د .طرق رقابة االتصاالت :تستخدم طرق حماية عديدة لحماية هذه الشبكات من عمليات اإلقتحام والدخول غير املرخص واألخطار املرتبطة بأشخاص
خارجيون .ومن الوسائل الرقابية املستخدمة في هذا املجال(:الصباغ 2008م)
 .1نظم التحكم في الدخول للشبكات ،تهدف للتأكد من شرعية عمليات الدخول إلى الشبكة من خالل استخدامها ألرقام تعريف معينة وكلمات سر
خاصة.
 .2نظم التشفير يتم من خاللها إعادة ترميز البيانات بصورة التمكن األشخاص غير املصرح بهم من فهمها( .نور 2001م)
هـ .طرق الرقابة اإلدارية :تحرص املنشآت على حماية أنظمتها املعلوماتية بوضع مجموعة من التوجيهات اإلدارية الهادفة إلى تأمين نظامها وتتمثل فى
اآلتى(:الفيومي 2009م)
 .1التدقيق في عملية تعيين العاملين بالنظام املحاسبي وتاهيلهم.
 .2تعديل كلمات السر الخاصة بالنطام بصورة دائمة.
 .3إتاحة معايير للبرمجة والتوثيق ،بغرض تسهيل عمليات املراجعة وتقييم نظام املعلومات املحاسبى.
 .4إلغاء االصالحيات املمنوحة للعاملين في النظام في حالة فصلهم او نقلهم حتى اليتمكنوا من استخدامها مرة أخرى.
يتضح للباحث أن وسائل الرقابة اإلدارية توفر مجموعة من التوجيهات اإلدارية لتأمين نظام معلوماتها املحاسبى ،من خالل االختيار الجيد للعاملين
وتدريبهم ووضع معايير للبرمجة والتوثيق وإلغاء الصالحيات للعاملين قبل فصلهم أو نقلهم من أماكن عملهم.
ً
 .2طرق رقابة املدخالت :التأكد من صحة البيانات وحمايتها من الضياع أثناء إدخالها إلى نظام املعلومات املحاسبي ،نظرا ألن جزء كبير من البيانات
ً
ً
األولية يعد يدويا مما يعرضها للخطأ وينعكس ذلك سلبا على عمليات التشغيل ،وتتم عملية الرقابة باألساليب التالية(:توفيق 2007م)
 .1رقابة املجموعات ،تجميع العمليات املتشابهة حسب قيمة العمليات أو كميتها ،ويحدد هذا الرقم املجمع قبل بدء التشغيل الفعلي ثم يقارن
بالرقم اإلجمالي ،فإن إتفقا يعد ذلك دليل على صحة عملية التشغيل.
 .2طبع قائمة تفصيلية ببيانات املدخالت ومراجعتها بدقة.
 .3مقارنة بيانات الفترة الحالية ببيانات تاريخية لتحديد اإلنحراف وأسبابه.
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 .4تحديد العالقات املنطقية للبيانات.
 .3طرق رقابة املعالجة  Processing Controlsتتمثل في:
 .1مراقبة عمليات تشغيل البيانات.
 .2التأكد من برامج وأنظمة التشغيل.
 .3معالجة نظام املعلومات املحاسبي ،ويتم تضمين هذه الوسائل خالل كتابة برامج النظم( .عبد الفتاح 2005م)
 .4طرق رقابة املخرجات Output Controls
التأكد من دقة وصحة وإكتمال املعلومات املخرجة ،وتتبع العديد من الوسائل الرقابية ،والتأكد من إرسال املخرجات إلى املوظفين املخولين اإلطالع
عليها وعدم تمكين أي شخص آخر من ذلك ،وإمكانية اإلستعانة ببرمجيات خاصة لدعم استخدام وسائل رقابة التطبيقات ،وتساعد هذه النظم في
حماية البيانات والبرمجيات التطبيقية من العديد من األخطار وتحكم الرقابة على عملها( .شريس 2001م)

الفصل الثالث (الدراسة التطبيقية)
املبحث األول (إطارمقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية)
 .1األصول النظرية للطار
يتبني الباحث نظرية الوكالة كخلفية نظرية ،ألنها النظرية املناسبة لوضع هذا اإلطار النها تتفق مع التجارة اإللكترونية في العديد من الدراسات
وتشترك بصورة صريحة أو ضمنية في العناصر األساسية الثالثة لنظرية الوكالة وهي:
 .1املشكلة التي يناقشها موضوع التجارة اإللكترونية ،هي تعارض مصالح املالك واملديرين واملستهلكين
 . 2ال يمكن حل املشكلة بواسطة العقود الكاملة ألسباب عديدة أهمها عدم التأكد وعدم تماثل املعلومات وتكلفة العقود.
 .3آليات التجارة اإللكترونية التي يمكن أن تتصدي لحل املشكلة هي اآلليات الداخلية املتعلقة بالشركة ،واآلليات الخارجية املتعلقة بالسوق
والبيئة املحيطة بالشركة.
 .2ماهية اإلطار
اإلطار وثيقة قابلة للتعديل والتطوير استجابة للمتغيرات البيئية املحيطة ،ويمثل األسـاس الذي تستند إليه الجهة املسئولة عند وضع إطارمقترح
ً
لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية ،ويعتبر اإلطار أساسا لتقديم إرشادات لحل املشاكل الواقعية الطارئة ،ويساهم فى
معامالت التجارة اإللكترونية ،مما يمكن املحاسب واملراجع من القيام بأعمالهم بصورة أفضل.
 .3أهداف اإلطار
 .1معالجة املعوقات التي تعترض النظام املحاسبي املرتبط بمعامالت التجارة اإللكترونبة.
 .2الوصول إلطارمقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية.
وبعد أعداد اإلطار يقوم الباحث بأختبار الفرضيات التالية
الفرضية األولى :تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
الفرضية الثانية :املراجعة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
 .4تفاصيل اإلطار املقترح
شكل ( )1دورة االتصال بين الزبون /العميل ونظام الشرية
جهاز حاسوب الزبون  /العميل

شبكة االنترنيت

شبكة االتصاالت

مزود خدمة االنترنيت في بلد الزبون  /العميل

مزود خدمة االنترنيت في بلد الشركة

شبكة االتصاالت

جهاز حاسوب الشركة

املصدر :ظاهر شاهر القش ى ،مدى فاعلية نظم املعلومات املحاسبية في تحقيق األمان والتوييدية واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية( ،األردن :جامعة عمان ،رسالة
ديتوراه منشورة2003 ،م) ص200
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تتمثل خطوات التواصل مابين املستفيد والشركة في اإلتي:
أ .دخول املستفيد ملوقع الشركة للحصول على السلع أو الخدمات.
ب .يتم استالم طلب املستفيد وتقوم الجهات املختصة بتنفيذ الطلب وفقآ للسياسات واإلجراءات.
ج .يتم ارسال رسالة نصية للمستفيد تبين املوافقة على العملية.
د .بعد استالم الرسالة يتمكن املستفيد من الدخول لنظام الشركة وتصفح البيانات املوجودة بحسابه.
بما أن عمليات التجارة اإللكترونية اليوجد لديها لوائح وقوانين تضبطها فيمكن أن يتعرض النظام املحاسبي للشركات ملعوقات يمكن تحديدها باآلتى:
 .1معوقات تكنلوجية ،وهي معوقات يمكن تلخيصها باآلتى:
أ .انعدام الثقة للمستفيد.
ب .تعرض النظام الخاص بالشركة للقرصنة والتعرض للفيروسات.
ج .تعرض الشركة لخسائر متتالية قد تعرضها لالفالس.
 .2معوقات مالية:
أ .عدم اإلعتراف باإليرادات الناتجة من عمليات التجارة اإللكترونية.
ب .صعوبة تحديد وفرض الضريبة على اإليرادات الناتجة من معامالت التجارة اإللكترونية
 3معوقات قانونية،
أن عدم وجود قوانين محلية تتحكم في معامالت التجارة اإللكترونية أدى الى عدم تحديث السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظام املحاسبي للشركة
ونتج عن ذلك وجود قوانيين ولوائح غير معترف بها في حالة املشكالت القانونية.
 .5األسس التي يعتمد عليها اإلطار املقترح
تتمثل األسس فى األتى:
 اجراءات توفير االمن والثقة لنظام املعلومات املحاسبى للشرية.
يوضح الجدول رقم ( )1أجراءات توفير االمن والثقة لنظام املعلومات املحاسبى:
جدول ( )1إجراءات توفير األمن والثقة لنظام املعلومات املحاسبي
 -1إجراءات حماية النظام املحاسبي .
الخطوات الواجب اتباعها
املصادقة على إجراءات الحماية من قبل مجموعة من األشخاص الذين تم توكيلهم
1.1
بمهمة وضعها ومراجعتها.
_ تعيين مسؤولين عن وضع سياسات حماية النظام واستبدالهم بشكل دوري.
1.2
-2شبكات الربط Communications
ً
_ القيام بأنشاء مواقع تجارية على االنترنت ،باالضافة الى وصفا للعاملين بالشبكة.
_ قيام الشركة بتعريف شبكات الربط الخاصة بالنظام.
2.1
_ قيام الشركة بتعهدات لحماية النظام بصورة واضحة ومفصلة _ يتم اإلعالن عن تعهدها بحماية خصوصية زبائنها.
2.2
للمستخدمين.
 ان تتم عملية الحماية للنظام من خالل شبكة اتصال مع األشخاص املصرح _ القيام بتنفيذ وتحديث إجراءات األمن ضمن توجيهات مسؤول املعلومات.2.3
لهم االطالع على أدوات الحماية
_ أن يتم ربط أدوات التبليغ عن اختراق النظام بصورة مباشرة مع املصرح لـهم _ وضع أدوات تسمح للمستفيد باإلبالغ عن الدخول غير املصرح به للنظام.
2.4
_ ربط أدوات تسمح بمعالجة أي إختراقات على النظام.
بالتعامل ومعالجة االختراقات.
_ التبليغ عن أي تغيرات حدثت لنظام الحماية الخاص بالشركة مع بيان األدوات الجديدة.
_ أن يتم ربط أي تغيرات تحدث لنظام الحماية بين كل من اإلدارة واملستخدم.
2.5
-3اإلجراءات Procedure
_ حصول أي مستفدين جدد على أدوات التعريف والرقم السري الخاص بهم للدخول على النظام.
_ يحوي نظام الشركة على إجراءات منطقية كالتالي:
3.1
_ االتاحة للمستخدمين بالتغيير والتعديل في املعلومات.
_ السماح ملستفدين جدد.
_ القيام بتعريف املستفدين الجدد.
_ تحديد آلية شروط السمـاح بالدخول إلى النظام.
_ تحديد صالحيات املستخدمين.
_ تحذير الدخول لبيانات غير خاضعة للتعديل.
_ التحذير من الدخول إلى املناطق غير مسموح بها مثل أرقام التشغيل السرية
الرئيسية وأنظمة الحماية.
تحديد سياسات واضحة للحد من عمليات الوصول غير املصرح به الى النظام .يتم السماح بالدخول للغرف الخاصة بواسطة البطاقات الخاصة وأرقام سرية.
3.2
وضع أدوات خاصة المن النظام للحد من دخول األشخاص غير املصرح لهم تحديد آليات تمنع محاوالت الدخول ملرات عديدة بكلمات سر خاطئة.
3.3
إلى األماكن الحساسة في النظام.
التعاون مع الشركات املصممة لبرامج االمن والحماية من الفيروسات وتحديث هذه البرامج بصورة مستمرة.
وضع أدوات على النظام تحد من دخول الفيروسات والبرامج غير املصرح لها.
3.4
االشتراك بإحدى شبكات التشغيل الخاصة بحماية العمليات التي تتم على موقع الشركة ،وتوثيقه بعقود قانونية.
دعم النظام بتقنيات تكنولوجية تحمي البيانات املدخلة على الشبكة.
3.5

أدوات السيطرة
_ يتم اتباع سياسات لحماية النظام من خالل التأكد من األشخاص املصرح لهم بإستخدام النظام .
_ قيام مسؤول الحماية بالتدقيق بصورة دورية على أدوات الحماية واجراء اإلضافة والتعديل عند الحوجة.
_ تعيين شخص كمسؤول لقسم املعلومات
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3.6

3.7
3.8
3.9

يحوي النظام على اإلجراءات الخاصة بعمليات التصميم للنظام والتملك
والتفعيل وآلية إدارة البنيات التحتية بصورة تتوافق مع اإلجراءات الخاصة
بالحماية.
يحوي النظام على اإلجراءات الخاصة بآلية تحديد املسؤوليات املناطة
باألشخاص املسؤولين عن تصميم وتطوير وتفعيل آليات الحماية.
دعم النظام بإجراءات تحدد املصرح لهم القيام بعمليات الفحص وتحديد
اإلضافات التي حدثت للنظام.
يحوي النظام على اإلجراءات الخاصة بآلية التغييرات الطارئة التي تحدث على
النظام.

-4املراقبة Monitoring
فحص أنظمة الحماية بصورة دورية ومطابقتها مع السياسات املوضوعة.
4.1
وضع آليات تساعد الشركة من مراقبة نظام الحماية للتأكد من قيامه باملهام
4.2
املنوطة به.
فحص املتغيرات التقنية املدخلة على نظام الحماية ومواكبتها بشكل مستمر.
4.3

حمي الدين النعيم

إتباع الشركة لسياسات توضح الدورة التشغيليه للنظام وآليات التملك املتبعة وآليات تحديث النظام بصورة تتوافق مع
املعلومات التقنية الخاصة بها.
وضع وصف تفصيلي يبين ويحدد األشخاص املسؤولين عن العمليات ونطاق مسؤولياتهم.
إنشاء إدارة خاصة مهمتها وضع القوانين وتحديد املسؤوليات لجميع الوظائف الضرورية.
وضع إدوات يمكن اإلعتماد عليها في حالة حدوث أي طوارئ.

قيام إدارة الحماية باملراقبة املستمرة على النظام وتقييمه بوسائل مختلفة.
القيام بعمليات التحليل والفحص بوسائل مختلفة لإلطمئنان على قدرة أنظمة الحماية من القيام بدورها بصورة مثالية.
وألجل تحقيق ذلك قيام مسؤولو الحماية بالتدقيق من أجراءات الحماية بصورة دورية وطلب التعديالت الضرورية بموافقة
اإلدارة العليا.

املصدر :ظاهر شاهر القش ى ،مدى فاعلية نظم املعلومات املحاسبية في تحقيق األمان والتوييدية واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية( ،األردن :جامعة عمان ،رسالة ديتوراه
منشورة2003 ،م) ص200

 اجراءات توفير االمن والثقة للسلعة التي تسوقها الشرية
ً
أوال :أجراءات توفير االمن للسلعة التي تسوقها الشرية
 .1سياسات وإجراءات االمن للسلع
وتم إجراءات األمن كالتالى:
أ .توفير مخازن خاصة للسلع.
ب .تخصيص أمين مخازن لدية خبرات تقنية تمكنه من التعامل بالنماذج اإللكترونية الخاصة بالسلع.
ج .ترقيم السلع بآليات ترميز تتماش ى مع آليات اإلعالن باملواقع اإللكترونية.
د .وضع (كاميرات) مراقبة باملخازن متصلة بإدارة الشركة.
ه .وضع جهاز حاسب آلي باملخازن الخاصة بالسلع وربطه بشبكة االنترنت.
و .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
 .2إجراءات تحديث وموايبة املتغيرات التقنية الخاصة بأمن السلع
وتتم اإلجراءات كالتالى:
أ .إنشاء إدارة خاصة ملتابعة املتغيرات التقنية وتطوير أنظمة الشركة وفقأ للمتغيرات.
ب .عند بدء عملية تصميم نظام املعلومات املحاسبى األخذ بإمكانية ظهور تقنيات جديدة وبالتالي جعل النظام مفتوحآ وقابآل إلدخال تلك التقنيات.
ج .االشتراك باملواقع املتخصصة لشركات البرمجة بغرض مواكبة البرامج الحديثة بمجرد صدورها.
د .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
 .3إجراءات رقابية لحماية السلع
تتمثل فى األتى:
أ .وضع آلية لتسلسل عمليات خروج البضائع من خالل وصول طلبات الشراء على موقع الشركة إلى النظام املحاسبي ،وبعد تنفيذ املعاملة يتم
إصدار األوامر إإللكترونية بتوقيعات إلكترونية بالصرف وفقآ النظمة املخازن بالشبكة.
ب .يقوم أمين املخزن بطباعة أوامر صرف السلع وإرفاقه مع السلع املطلوبة.
ج .طباعة أوامر إستالم السلع وإرفاقها مع السلع املباعة.
د .فحص قائمة أسماء األشخاص املسوح لهم الدخول إلى النظام بصورة دورية.
ه .التأكد من مرور جميع العمليات على الخطوات السابقة.
و .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
ً
ثانيا :أجراءات توفير الثقة للسلعة التي تسوقها الشرية.
 .1إجراءات الثقة للسلع:
جميع اإلجراءات الواجب على الشركة توفيرها لبناء الثقة للسلع امللموسة وتتم إجراءات الثقة كالتالى:
أ .وضع أنظمة فرعية متفرعة من نظام معلومات الشركة مهمتها حماية معامالت التجارة اإللكترونية الخاصة بالسلع.
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ب .تصميم النظام بصورة تضم جميع حسابات املخزون الخاص بالسلع املطروحة على املوقع اإللكتروني للشركة.
ج .ربط األنظمة الفرعية بنهاية كل يوم للتأكد من دقة العمليات.
د .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
 .2إجراءات الثقة لتتبع العمليات الخاصة بالسلع
تتمثل فى األتى:
أ .وضع آليات لتسجيل املعامالت الخاضعة لضريبة املبيعات املحلية.
ب .ربط أنظمة الشركة بمواقع البنوك املتخصصة في تصميم بطاقات اإلعتماد حتى يتاح لها إمكانية متابعة البطاقات االعتمادية لكل زبون أو
عميل.
ج .ربط أنظمة الشركة بمواقع الدولة الرسمية اإللكترونية.
د .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
.3إجراءات توفير الثقة للسلع:
تتمثل السياسات واإلجراءات فى االتى:
أ .تصميم طلبات الشراء املقدمة على املوقع اإللكتروني للشركة بصورة تمكن العمالء من إضافة االتي:
 اسم العميل وبلده ورقم هويتة.
 رقم حساب العميل ورقم بطاقة اعتماده ورقم السلعة املرغوب شراؤها وكميتها وعنوان بريده.
 موافقة العميل على إجراءات الشركة وسياسات استالم السلعة.
 التأكد من اإلوامر اإللكترونية لصرف املخزون بواسطة أنظمة الشركة.
 ضرورة اشتمال أوامر االستالم على جميع البيانات السابقة.
 إعتماد عمليات تسليم السلع على البيانات الشخصية للمشتري.
 التأكد من مرور عمليات التسجيل في الحسابات الخاصة على جميع الخطوات السابقة دون استثناء.
 اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
 اإلجراءات املتعلقة بتوفير األمن والثقة للعميل املتعامل مع الشرية
ً
أوال :أجراءات توفير االمن للعميل
 .1إجراءات األمن العاديه للعميل
تعتمد عملية التعامل مابين العميل والشركة على النقد ،وعلى الشركة اإللتزام بوضع قوانيين تساعد في حماية معلومات العميل ،كما أن الشركة ملزمة
باآلتي:
أ .تخصيص إدارة فنية مختصة بتوفير االمن للعميل.
ب .إعتماد نظام لحماية بيانات العميل.
ج .تعيين موظفين تناط بهم مسؤولية التعامل مع بيانات العمالء.
د .إلزام املوظفين املتعاملين مع بيانات العمالء بخصوصية وسرية البيانات الخاصة بالعمالء.
ه .ربط آليات الدخول للنظام بكلمات املرور مع إمكانية تعديلها عند الضرورة خوفآ من تسربها لألشخاص غير املصرح لهم.
و .ربط إنظمة الشركة بآليات تتيح إلدارة الشركة معرفة األوقات املتاحة للدخول على النظام.
ز .تزويد النظام ببرامج توفر االمن من الفيروسات.
ح .تزويد النظام بادوات التبليغ عن االختراقات.
ً
ط .ضرورة االحتفاظ باملعلومات الخاصة بالعمالء من عدة نسخ وبصورة دورية يوميا.
ي .اإلفصاح عن السياسات واإلجراءات السابقة في موقع الشركة اإللكتروني.
.2إجراءات رقابية لحماية العمالء
تتمثل السياسات واإلجراءات فى االتى:
 .1تصميم آليات ملرور إجراءات البيع والسداد باآلتي:
أ .وصول طلبات املشتريات الخاصة بالعمالء من املوقع اإللكتروني إلى النظام املحاسبي للشركة.
ب .التأكد من مصداقية بيانات العميل بواسطة النظام.
ج .بعد قيام النظام بتنفيذ العملية يتم إصدار أوامر الكترونية بصرف السلع.
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 .2التدقيق بالالئحة اإللكترونية.
 .3التأكد من مرور جميع العمليات بالخطوات السابقة دون إستثناء.
 .4اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
ً
ثانيا :أجراءات توفير الثقة للعميل.
 .1إجراءات الثقة للعميل
تتمثل فى األتى:
أ .وضع أنظمة فرعية متفرعة من نظام معلومات الشركة مهمتها حماية معامالت التجارة اإللكترونية الخاصة بمبيعات العمالء النقدية.
ب .تصميم النظام بصورة تضم الحسابات الخاصة باملعامالت النقدية.
ً
ج .مراجعة العمليات وفقا لألنظمة الفرعية بفترات قصيرة كل خمس ساعات والقيام بطباعتها.
د .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
 .2إجراءات إخطار العميل
يتم إبالغ العميل بإنتهاء املعاملة أو عدمها مع ضرورة تحديد املبررات وطريقة تسليم السلعة كالتالي:
أ .بعد قيام العميل بتنفيذ طلبات الشراء تظهر رسالة طلب إلكترونية بموقع الشركة.
ب .بمجرد وصول تلك الرسالة للشركة تقوم إدارة الشركة بالرد للعميل بقبول طلب الشراء.
ج .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
 .3إجراءات تأييد العميل باستالمه لتعليمات الشرية الخاصة بنتائج طلب الشراء.
بمجرد التأكيد من العميل باستالم رسالة طلب الشراء ،تقوم الشركة بإجراء االتي:
أ .اخطار العميل بأن إتمام العملية بصورة نهائية مرتبط بموافقته على الشروط الخاصة باملعاملة.
ب .بعد موافقته على الشروط يتم إعتماد معلومات املشتريات.
ج .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة
 .4إجراءات رقابية لتأييد عملية إخطار العميل ووصول التعليمات الخاصة بالسلعة إليه.
تتمثل تلك اإلجراءات والسياسات فى االتى:
أ .ربط آليات لظهور الرسائل التلقائية عند انتهاء طلبات املشتريات.
ب .ربط آليات ارسال اإلخطارات إلى العميل بصورة دورية.
ج .التأكد من مرور جميع العمليات بالخطوات السابقة دون استثناء.
د .اإلفصاح عن جميع اإلجراءات والسياسات السابقة على املوقع اإللكتروني الشركة.
ه .اعتماد جهة مراجعة تؤكد على جميع اإلجراءات السابقة

املبحث الثاني (الدراسة التطبيقية)
 .1إجراءات الدراسة التطبيقية
 هدف الدراسة التطبيقية
تهدف الدراسة التطبيقية إلى أختبار الفرضية األولى تطبيق الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان للتجارة اإللكترونية ،وأختبار
الفرضية الثانية املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان للتجارة اإللكترونية.
 مجتمع الدراسة
يمثل مجتمع الدراسة العناصر التي يرى الباحث إمكانية تعميم النتائج املرتبطة بمشكلة الدراسة عليها ،حيث يتكون مجتمع البحث من مجموعة
العاملين بالقطاع املصرفي؛ وقام الباحث بتوزيع عدد( )200إستبانة إستقصاء على الفئات املستهدفة ،وتم استرجاع( )160إستنانة بعد تعبئتها بكل
املعلومات املطلوبة بنسبة إستجابة بلغت ( ،)%80فيما بلغ عدد اإلستبانات غير املرتجعة( )20إستبانة بنسبة ( )%10بينما بلغ عدد التالف منها ()20
إستبانة بنسبة (،)%10
 .2تحليل البيانات الشخصية
ً
.1املؤهل العلمي :أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) ،حيث بلغ عددهم ( )83فردا ويمثلون ما نسبته
ً
( )%51.9من العينة الكلية ،وتضمنت العينة على ( )60فردا وبنسبة ( )%47.5من حملة شهادة شهادة املاجستير ،و( )7أفراد وبنسبة ( )%4.4من
ً
ً
حملة الدبلوم فوق الجامعي ،و ( )9أفراد وبنسبة ( )%5.6من حملة شهادة الدكتوراه .كما تضمنت العينة على فردا واحدا وبنسبة ( )%0.6من له
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ً
مؤهل غير املؤهالت املذكورة في الجدول اعاله ،يرى الباحث ان هذا يدل على أن هؤالء املبحوثين مؤهلين أكاديميا ،كما تالحظ أرتفاع حملة
املاجستير مما يؤدي إلى طرح اراء علمية سليمة.
ً
ً
.2املؤهل املنهي :ان غالبية أفراد عينة الدراسة ليس لديهم مؤهالت مهنية حيث بلغ عدد هؤالء( )87فردا بنسبة ( ،)%54.4و( )17فردا وبنسبة
ً
( )%10.6لهم مؤهل منهي (زمالة سودانية) ،و( )6أفراد وبنسبة ( )%3.8لهم مؤهل منهي (زمالة بريطانية) ،و( )16فردا وبنسبة ( )%10.0لهم مؤهل
ً
ً
منهي (زمالة امريكية) ،وفردا واحدا وبنسبة ( )%0.6له مؤهل منهي (زمالة عربية) ،وفردين وبنسبة ( )%1.3لهم مؤهل منهي (زمالة اسالمية).
ً
وتضمنت العينة على ( )31فردا وبنسبة ( )%54.4لهم مؤهل منهي (أخري) ،يرى الباحث أن هذا التوزيع طبيعي ألن العمل بالقطاع املصرفى ال
يتطلب زمالة مهنية ،وان هذه النسبة املقدرة من الزماالت املهنية ترجع الى وجود قسم املراجعة باملصارف.
ً
.3التخصص العلمي :أن التخصص العلمي لغالبية أفراد عينة الدراسة هو املحاسبة  ،حيث بلغ عددهم في عينة الدراسة ( )65فردا وبنسبة
ً
ً
( ،)%40.6وبلغ عدد األفراد املتخصصين بإإلدارة في العينة ( )14فردا وبنسبة ( ،)%8.8وعدد األفراد املتخصصين أقتصاد في العينة ( )22فردا
ً
وبنسبة ( ،)%13.8وعدد األفراد املتخصصين دراسات مصرفية في العينة ( )22فردا وبنسبة ( ،)%13.8وعدد األفراد املتخصصين نظم معلومات
ً
ً
فردا وبنسبة ( )%8.8لهم تخصصات أخرى غير املذكورة في الجدول اعاله  ،ويرى
في العينة ( )23فردا وبنسبة (.)%14.4تضمنت العينة على ()14
الباحث ان أعلى النسب سجلت لتخصص املحاسبة والتمويل وهذا يعزز من دقة اآلراء املعطاه إلرتباط ومعرفة غالبية أفراد العينة بموضوع
ً
الدراسة أكاديميا
ً
ً
.4الوصف الوظيفي :أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من موظفين إذ بلغ عددهم ( )61فردا وبنسبة ( ،)%38.1وتضمنت العينة على ( )12فردا
ً
وبنسبة ( )%7.5وصفهم الوظيفي ادارة عليا ،و( )6أفراد وبنسبة ( )%3.8وصفهم الوظيفي مدير إدارة ،و( )47فردا وبنسبة ( )%29.4وصفهم
ً
الوظيفي رئيس قسم ،و( )27فردا وبنسبة ( )%16.9وصفهم الوظيفي مراجع .كما تضمنت عينة الدراسة على ( )7أفراد وبنسبة ( )%4.4لهم
وظائف أخرى غير املذكورة في الجدول أعاله ،ويتضح للباحث ان عينة املبحوثين غطت غالبية اإلدارات التنفيذية في القطاع املصرفى
ً
ً
 .5سنوات الخبرة :أن هناك ( )41فردا وبنسبة ( )%25.6لهم خبرة ما بين (أقل من 6سنوات) ،وهناك ( )38فردا وبنسبة ( )%23.8لهم خبرة ما بين
ً
ً
( 10-6سنوات) ،و( )44فردا وبنسبة ( )%27.5لهم خبرة ما بين ( 15-11سنة) ،و ( )22فردا وبنسبة ( )%13.8لهم خبرة ما بين ( 20-16سنة) ،و
ً
( )12فردا وبنسبة ( )%7.5لهم خبرة ما بين ( 25-21سنة) .وتضمنت عينة الدراسة علي ( )3أفراد وبنسبة ( )%1.9لهم خبرة ما بين (أكثر من26
سنة)  ،يرى الباحث أن هؤالء املبحوثين لديهم خبرة جيدة في مجاالتهم ويمكن االستفادة من آرائهم .
ً
ً
.6عدد الدورات :أن هناك ( )92فردا وبنسبة ( )%57.5تلقوا (دورة واحدة) في التجارة االلكترونية ،وهناك ( )23فردا وبنسبة ( )%14.4تلقوا
ً
ً
(دورتان) في التجارة االلكترونية وهناك ( )24فردا وبنسبة ( )%15.0تلقوا (ثالث دورات) في التجارة االلكترونية ،وهناك ( )21فردا وبنسبة
( )%13.1تلقوا (أكثر من ثالث دورات) في التجارة االلكترونية ،يرى الباحث أن هؤالء املبحوثين لديهم معرفة جيدة في مجال التجارة اإللكترونية
ويمكن االستفادة من آرائهم.
 .3تحليل ومناقشة تنائج فرضيات الدراسة التطبيقية
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى " :تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية ".
هدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أن تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية  ،وللتحقق من صحة
هذه الفرضية ،ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية األولى ،ويتم حساب الوسيط إلجابات أفراد
عينة الدراسة
جدول ( :)2الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى
ت
1
2
3
4
5
6
7

العبارات
تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة.
تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.
تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات.
تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى صحة ودقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها الشركة.
تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى حماية التقاريراملالية األلكترونية.
تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية
تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤدى الى تحقيق اكبر قدر من الكفاية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية.
جميع العبارات

الوسيط
4
4
4
4
5
4
4
4

التفسير
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق

املصدر :بيانات الدراسة التطبيقية2017 ،م

يتبين من الجدول رقم ( )2ما يلي:
 .1من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة األولى ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية
يؤدى الى حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة.
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 .2من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الثانية ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة
اإللكترونية يؤدى الى الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.
 .3من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الثالثة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة
اإللكترونية يؤدى الى املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات.
 .4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الرابعة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة
اإللكترونية يؤدى الى صحة ودقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها الشركة.
 .5من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الخامسة ( ،)5ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون بشدة على أن تطبيق نظام الرقابة
اإللكترونية يؤدى الى حماية التقاريراملالية األلكترونية.
 .6من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السادسة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة
اإللكترونية يؤدى الى توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية.
 .7من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السابعة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن تطبيق نظام الرقابة
اإللكترونية يؤدى الى تحقيق أكبر قدر من الكفاية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية.
 .8بلغ قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية األولى ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على عبارات
الفرضية األولى.
للتأكيد من صحة عبارات الفرضية األولى تم استخد ام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث ان تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية
كمتغير مستقل ممثل بـ ( )x1وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع ممثل بـ ((yوذلك كما يلي:
جدول ( :)3نتائج تحليل االنحدارالخطي البسيط لقياس العالقة بين تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية

Bˆ 0
ˆB

معامالت االنحدار

أختبار ()t

القيمة االحتمالية))Sig

التفسير

1.649

4.467

0.000

معنوية

0.625

8.991

0.000

معنوية

1

0.58

معامل االرتباط ( ) R

0.34

2

معامل التحديد ( ) R

80.833

أختيار ( ) F

النموذج معنوي

yˆ  1.649  0.625x 1
املصدر :بيانات الدراسة التطبيقية2017 ،م

يتبين من الجدول رقم (:)3
 .1تبين وجود عالقة ارتباط بين تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقل وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع ،حيث
بلغ قيمة معامل االرتباط البسيط (.)0.58
2

 .2بلغت قيمة معامل التحديد (  ،) 0.34( ) Rهذه القيمة تدل على ان تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقلة يساهم بـ ( )%34في تحقيق
الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية (املتغير التابع) .كما تشير هذه القيمة إلى وجود عوامل أخرى تساهم في تحقيق الثقة واألمان في عمايات
التجارة اإللكترونية.
 .3أظهرت نتائج نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار ( )80.833( (Fوهي دالة عن مستوى داللة (.)0.000
ً
 :1.649 .4متوسط تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية عندما يكون تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يساوي صفرا.
 :0.625 .5وتعني زيادة تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية وحدة واحدة يزداد تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية .%63
يتضح مما تقدم أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن " :تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية "
قد تحققت.
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية " :املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية ".
هدفت الفرضية إلى بيان أن املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
وللتحقق من صحة هذه الفرضية ،ينبغي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية الثانية ،ويتم حساب
الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة
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جدول ( :)4الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية
ت
1
2
3
4
5
6
7

العبارات

الوسيط

تؤدى املراجعة اإللكترونية الى الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.
تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة.
تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من قدرة نظام املعلومات املحاسبى على حماية املعلومات املتبادلة الكترونيأ.
تؤدى املراجعة اإللكترونية الى جمع وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت بدقة وبشكل
كامل.
تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من أن املعلومات باملواقع اإللكترونية تتميز بالسرية.
تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية.
تؤدى املراجعة اإللكترونية الى التأكد من كفاءة نظام الرقابة
الداخلية.
جميع العبارات

التفسير

5
4
4
4

أوافق بشدة
أوافق
أوافق
أوافق

4
4
4

أوافق
أوافق
أوافق

4

أوافق

املصدر :بيانات الدراسة التطبيقية2017 ،م

يتضح من الجدول رقم ( )4ما يلي:
 .1من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة األولى ( ،)5ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على بشدة أن املراجعة اإللكترونية
تؤدى الى الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.
 .2من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الثانية ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى الى
التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة.
 .3من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الثالثة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى الى
التأكد من قدرة نظام املعلومات املحاسبى على حماية املعلومات املتبادلة الكترونيأ.
 .4من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الرابعة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى الى
جمع وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت بدقة وبشكل كامل.
 .5من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة الخامسة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى
الى التأكد من أن املعلومات باملواقع اإللكترونية تتميز بالسرية.
 .6من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السادسة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى
الى التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية.
 .7من خالل الوسيط إلجابات أفراد الدراسة على العبارة السابعة ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين يوافقون على أن املراجعة اإللكترونية تؤدى
الى التأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية.
 .8بلغ الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الفرضية الثانية ( ،)4ويعني هذا أن معظم املبحوثين موافقون على عبارات الفرضية
الثانية.
2
للتأكد من صحة الفرضية سيتم استخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل ممثل بـ ( )x
و تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع ممثل بـ ( (yوذلك كما في الجدول اآلتي:
جدول( :)5نتائج تحليل االنحدارالخطي البسيط لقياس العالقة بين املراجعة اإللكترونية و تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية

Bˆ 0
ˆB

معامالت االنحدار

أختبار ()t

القيمة االحتمالية))Sig

التفسير

1.661

6.306

0.000

معنوية

0.625

10.253

0.000

معنوية

1

معامل االرتباط ( ) R

0.63

معامل التحديد ( ) R

0.40

أختيار ( ) F

105.355

2

النموذج معنوي
2

y=1.66+0.625x

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة التطبيقية2017 ،م
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يتبين من الجدول رقم ()5
 .1اتضح وجود ارتباط طردي قوي بين املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل وتحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع ،وبلغ قيمة
معامل االرتباط البسيط (.)0.63
2

 .2بلغت قيمة معامل التحديد (  ،)0.40( ) Rهذه القيمة تدل على ان املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل يساهم بـ ( )%40في تحقيق الثقة
واألمان فى التجارة اإللكترونية (املتغير التابع).
 .3نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار ( )105.335( (Fوهي دالة عن مستوى داللة (.)0.000
ً
 :1.661 .4متوسط تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية عندما املراجعة اإللكترونية يساوي صفرا.
 :0.625 .5وتعني زيادة املراجعة اإللكترونية وحدة واحدة يزداد تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية .%49
يتضح من نتائج الفرضية الثانية " :املراجعة اإللكترونية تؤثر فى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية " قد تحققت.

 .4النتائج والتوصيات للدراسة التطبيقية

ً
أوال :نتائج املشروع املقترح
 .1إتضح من خالل الدراسة تآثير عمليات التجارة اإللكترونية كتقتيات متقدمة على مجاالت املحاسبة واملراجعة.
 .2إتضح أن البيئة املتطورة واملتقدمة للتجارة اإللكترونية نحتاج الى توفير آليات لالمن والثقة لحماية عملياتها.
 .3أن عدم توفر األمان والثقة لعمليات التجارة اإللكترونية ساهم في وجود معوقات أساسية تعترض مهنة املحاسبة واملراجعة تتمثل باآلتي:
أ .عدم وجود أدوات للتأكد من اإليراد الناتج من معامالت التجارة اإللكترونية.
ب .عدم وجود أدوات لحساب الضريبة في معامالتها.
 .4لم تستطيع نظريات املحاسبة إيجاد آليات للتحقق من اإليرادات الناتجة من معامالت التجارة اإللكترونية.
ً
ثانيا :نتائج الفرضية األولى
 .1وجود ارتباط طردي قوي بين تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقل وتحقيق الثقة واألمان فى
التجارة اإللكترونية كمتغير تابع  ،حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ( )0.58من خالل تحقيق نظام الرقابة الداخلية لألتى :
أ .حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة
ب .الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.
ج .املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات.
د .صحة ودقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها الشركة.
ه .حماية التقارير املالية األلكترونية.
و .توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية.
ز .تحقيق أكبر قدر من الكفاية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية
 .2يساهم تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية كمتغير مستقل بـ ( )%34في تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية (املتغير التابع) .
ً
ثالثا :نتائج الفرضية الثانية
 .1وجود ارتباط طردي قوي بين املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل و تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية كمتغير تابع ،حيث بلغت قيم
معامل االرتباط البسيط ( ، )0.63وبلغت قيمة معامل التحديد ( ،) 0.40هذه القيمة تدل على ان املراجعة اإللكترونية كمتغير مستقل يساهم بـ ()%40
في تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية (املتغير التابع)  ،من خالل تحقيق املراجعة اإللكترونية لألتى :
أ .الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.
ب .التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة.
ج .التأكد من قدرة نظام املعلومات املحاسبى على حماية املعلومات املتبادلة الكترونيأ.
د .جمع وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت بدقة وبشكل كامل.
ه .التأكد من أن املعلومات باملواقع اإللكترونية تتميز بالسرية.
و .التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية.
ز .التأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

التوصيات:
 .1ضروة حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة
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 .2ضرورة الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.
 .3املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات.
 .4ضرورة توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية.
 .5ضرورةالحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.
 .6التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة.

دراسات مستقبيلية:
 .1إطار مقترح لتأثير التجارة األلكترونية على تصميم نظام املعلومات املحاسبي.
 .2دور نظم املعلومات املحاسبية األلكترونية فى تحسين مخاطر األئتمان فى البنوك.
 .3أثر الرقابة الداخلية على التجارة اإللكترونية.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إسحق .عادل )2001( ،تطوير نظام املراجعة فى ظل إستخدام الحاسبات اإللكترونية ،القاهرة :جامعة عين شمس ،كلية التجارة ،املجلة العلمية
لالقتصاد والتجارة ،العدد الرابع ص 34
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Abstract:

The study tackled the problem of the lack of protection of the accounting information system in
light of the use of e-commerce for the loss of control over the inputs that result from the use of e-commerce.
The study aimed at identifying the obstacles that can limit the ability of banks to use e-commerce and the obstacles in the accounting system The use of e-commerce has been followed by the research of the deductive
approach to test hypotheses. A proposed framework for an accounting information system has been designed
to harmonize e-commerce processes as well as the preparation and distribution of a questionnaire for the target
group The study concluded that the internal electronic control system is compatible with the work system in
the light of e-commerce and achieves safety in its dealings. The electronic review is more secure and secure to
provide confidence in e-commerce transactions. The study recommends the need to provide reasonable confidence in the integrity and validity of financial reports. And the need to obtain proof of paper and electronic
evidence with the assurance of the integrity and authenticity of the website of the company.
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املالحق
استبانة الدراسة
بسم هللا الرحمن الرحيم
........................................................./ السيد
املحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 إستمارة إستبانه: املوضوع
 " إطار مقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم عمليات التجارة اإللكترونية " (دراسة ميدانية على القطاع املصرفى: يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان
. )بالسودان
ً
 علما بأن اآلراء،  وعليه فإن دقة إجاباتكم لها أكبر األثر في إثراء هذه الدراسة، يهدف هذا االستبيان إلى التعرف على آرائكم وتقييمكم ملوضوع الدراسة
.  كما ان نتائج الدراسة ستكون تحت طلبكم في حال رغبتم في ذلك، املعطاة ستحاط بسرية تامة وستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي
.ويشكر لكم الباحث حسن تعاونكم للمساهمة في تعزيز مسيرة البحث العلمي
محى الدين محمد إبراهيم: الباحث

 البيانات الشخصية: الجزء األول
 ) أمام اإلجابة املناسبة ( الرجاء التكرم بوضع عالمة
 املؤهل العلمي.1
ق
( ) دبلوم فو الجامعي
( ) بكالوريوس
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(

(

) ماجستير

) أخرى

(

حمي الدين النعيم

) دكتوراه

 .2املؤهل املنهي
( ) زمالة سودانية
( ) زمالة امريكية
( ) زمالة اسالمية
 .3التخصص العلمي
( ) إدارة أعمال
( ) محاسبة
( ) دراسات مصرفية
( ) اقتصاد
( ) أخرى
( ) نظم معلومات
 .4املركز الوظيفى
( ) مدير إدارة
( ) اداره عليا
( ) موظف
( ) رئيس قسم
( ) أخرى
( ) مراجع
 .5سنوات الخبرة
( )  10- 6سنوات
( ) أقل من  6سنوا
( )  20 - 16سنة
( )  15 - 11سنة
( )  26سنة فأكثر
( )  25 - 21سنة
 .6الدورات التى تحصلت عليها فى التجارة اإللكترونية :
( ) دورتان
( ) دوره
( ) أكثر من ثالث دورات
( ) ثالث دورات
( ) زمالة بريطانية
( ) زمالة عربية
( ) أخرى

الجزء الثاني  :عبارات االستبانة
الرجاء التكرم بوضع عالمة (  ) أمام العبارة املناسبة
املحور األول :
الفرضية األولى  :تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية يؤثرفى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
يحقق نظام الرقاية اإللكترونية األتى
حماية املعامالت األلكترونية بالطرق التى تتبناها الشركة .
الدقة فى البيانات اإللكترونية بواسطة الخطة التنظيمية املتناسقة التى تتبناها الشركة.
املساعدة الفاعلة فى تحقيق أهداف الشركة من خالل اإللتزام بالقوانين واللوائح
والسياسات.
صحة ودقة البيانات املحاسبية على املوقع األلكترونى باإلجراءات والوسائل التى تتبعها
الشركة .
حماية التقاريراملالية األلكترونية.
توفير ثقة معقولة بسالمة وصحة التقارير املالية األلكترونية
تحقيق اكبر قدر من الكفاية االنتاجية فى عملياتها اإللكترونية .

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الفرضية الثانية :املراجعة اإللكترونية تؤثرفى تحقيق الثقة واألمان فى التجارة اإللكترونية.
رقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تؤدى املراجعة اإللكترونية الى
الحصول على أدلة اإلثبات الورقية واإللكترونية.
التأكد من سالمة وصدق املوقع اإللكترونى للشركة .
التأكد من قدرة نظام املعلومات املحاسبى على حماية املعلومات املتبادلة الكترونيأ .
جمع وتقييم موضوعي لألدلة للتأكد من أن معالجة العمليات املالية تمت بدقة وبشكل كامل.
التأكد من أن املعلومات باملواقع اإللكترونية تتميز بالسرية .
التأكد من سالمة الصفقات اإللكترونية .
التأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية .

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

تحقيق الثقة واألمان بالتجارة االلكترونية
السياسات الفنية التي تستخدم لضمان املعلومات املعروضة على املوقع اإللكتروني.
اإلجراءات واألساليب التي تهدف إلي تحقيق الحماية للمواقع اإللكترونية .
إجراءات تكنولوجية معينة تمنع اآلخريين من اختراق نظام املعلومات املحاسبي عبر موقع الشركة
اإللكتروني .
اإلجراءات الواجب اتباعها لجعل املعلومات موثوقا بها من قبل أصحاب املصالح ومتخذي القرار ،
وإقناعهم بها .
مجموعة من اإلجراءات واألنظمة التى يتم فرضها بهدف حماية املعلومات عبر الشبكة .
اإلجراءات الفنية التي تستخدم لتحول دون الوصول غير املصرح به .
األساليب التي تهدف إلى تحقيق الحماية للمواقع اإللكترونية .

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

املحور الثاني :
رقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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