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 الشكـر والتقدير

 دوام على فيه باركا  م   طيبا   كثيرا   حمدا   ،شيء   كل هرحمت عتسو  الذي العالمين بر  هلل مدالح        

 المروءة شمائل فيه كتملتإ الذي(  وسلم عليه اهلل صلى) حمد  م   سيدنا على والسالم   والصالة   ،نعمه

 .الدين يوم   إلى حسان  بإ   تبعهم ومن الطاهرين الطيبين وصحبه آله وعلى لقا  خ  و  قا  لخ   فاكتمل

إلى بلدي الثاني األردن  والعرفان شكربال قدمتأ   نأ   رسالتي أ نجز ناوأ   دنيعي س نهفإ   ب عد، ماأ       

راستيكا  وشعل  م    . با  ، هذا الش عب الذي ق دم ي د الع ون لي خ الل ف ترة د 

زيل كر  الش  دم  بك ما أ ت ق     متنانوع الج   على رفشالم   حمروأ   نحسي سماعيلإِ  كتورالد لىإ   ظيم اإل 

رشادات هت وجيهات نسحل تيرسال علي  ولم يبخل وم تابعته نصائحه في لي ب  كاأل   كان   دفق مةالقي هوا 

 . مرهك في ع  بار ن ي  ل اهلل أ  أ  وأس الجزاء يرخ نيع اهلل ف جزاه   ، تهقو و من علمه أ   يء  ما  بشو ي  

 الرسالة هذه بقراءة لتفضلهم المناقشة لجنة عضاءأ   السادة لىإ   والثناء الشكر بخالص تقدمأ   ماك      

غو  المالحظات وتقديم مراجعتها عناء وتحملهم اهناقشتم   قة علىوالم واف  القيمة واألفكار باآلراء نائهاا 

 . النهائي بالشكل تخرج لكي

 قدموه لما بانةاإلست مارةتسإ ميكم ح السادة لىإ   بالشكر تقدمأ   نأ   لميةالع   األمانة واجب ي لزمنيو      

 . ةميهأ   ذو اإلستبيان جعلت قيمة ومعلومات جهد   من لي

راقي في لى المستشار الثقافي الع  إ   ريكش عميق أسجل نأ بالجميل العرفان واجب يفوتني وال    

 ةخالل فتر  مساعدةراقية لما قدموه من قافية الع  لحقية الث  لى جميع العاملين في الم  لك إ  ذاألردن، وك

 سة .الدرا

قدموه لي من الجهد  مارا  لئيسا  وكادرق األوسط ر  جامعة الش   لىإ   وتقديري كريش   سجلأو  كما     

 المحاسبة ملك الشكر واإلمتنان موصول إلى عمادة كلية األعمال وكذلك إلى قسذوالمساعدة، وك



 
 

 ه

من المعلومات التي وجميع أساتذتي الذين لم يبخلوا علي يوما  من علمهم وأغنوني بالكثير  والتمويل

 تفيدني في حياتي العلمية والعملية .

 الحكومي العام لقطاعا في العاملين عميج لىوكل اإلحترام إ والثناء ربالشك تقدمأ   نأ   يفوتني   الو      

من الوزارات والدوائر المركزية والوحدات الحكومية  راسةدال عينة الهاشمية ردنيةاأل كةلالمم في

 من قدموه لما غيرهمو  عمان الكبرى وجميع البلديات في المملكة مسؤولين وموظفين المستقلة وأمانة

واإلجابة على األسئلة بكل شفافية  عليهم عند توزيع اإلستبانةري تسهيل أ م في يد المساعدة والعون

 . معي التعامل وطيب الخلق حسن على يضا  أ   لكذكو   ودقة،

خوتي كل من السيد عماد طارق المختار، والسيد أ   لىإ   الجزيل بالشكر تقدمأو  ماك       صدقائي وا 

قدموا  لما، عةبة الذين كانوا معي في الجامللى جميع الطروي وا   سعد جاسم الك  أ   دي، والسحسن صالح

  كمال رسالتي.إل المصادر ضعب على الحصول تسهيل وأ المالحظات بداءا  و  العون يد لي من

خوتي وزوجتي وأوالديأمي و أبي و تي أ  لئاعفراد كل أ  ان لوكل الشكر والتقدير واإلمتن       ختي وا 

                                                              . والمعرفة العلم طريق لمواصلة لي الدائم مهوتشجيع ليع همبر ص   على

 برأي بعيد وأ ريبق من ساهم ممن ذكرهم على الذاكرة تسعفني لم من كل لىإ عتذارباإل تقدمأو     

 . جزاءال خير عني زيهمجي نأ   جميعا   لهم اهلل سألأ   الطريق عناء هونت   شجيعت   لمة  ك   وأ شورة  م   وأ

 
 هلل مدالح   نأ   دعوانا خروآ ،ناتيحس ميزان في الرسالة هذه جعلي   نأ   وتعالى بحانهس   اهلل لسأ  أ  و     
 . العالمين رب
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 اإلهداء
  

 . وءسُ  كل من اهلل فظكح   باءواإلِ  زةالعِ  لدب   العراق لديب   ،،، ،،،،،، إلى

 
 . نونالح   ميأُ  إلى ، الجنة تكمن قدمها تحت من  ،،،،،،،،،، إلى

 
 . الغالي بيأ   إلى ، مكناا مُ  العلمي شواريمِ  علج   من  ،،،،،،،،،،، إلى

 
 تي .ِإخوتي وُأخ إلى الحياة، بعصام   على ونينأعا قوياا  سراا جِ  واكان من ،، ،،،،،،، إلى

 
 .العزيزة زوجتي إلى دربي، في وآزرتني ساندتني من  ،،،،،،، إلى

 
 مارياو  وحمزة، عبداهلل، بنائيأ   إلى والمعرفة، العلم طلب في مشيت ألجلهم من ،،،،،،، إلى

 . األعزاء
 

 . بأعمارهم طالةاإلِ  اهلل راجياا  هذا عتواضِ المُ  هديجُ  أهدي جميعاا  إليهم
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نظام الرواتب واألجور لداخلية في مواجهة التهديدات التي تواجه ا ةأثر الرقاب
 اإللكتروني

 (ستكشافية على وحدات القطاع العام في الردندراسة إ) 

 

     إعداد
 عدي نايف لطفي الجراح  

  إشراف 
 إسماعيل حسين أحمروالدكتور 

 الملخص
 

التي تواجه نظام الرواتب ة التهديدات هدفت الدراسة إلى بيان أثر الرقابة الداخلية في مواجه     

 إستخدام تم الدراسة أهداف ولتحقيق ،نردفي األ اإللكتروني في وحدات القطاع العامواألجور 

وحدات القطاع العام الحكومي في  مجتمع الدراسة وعينتها من ونتكو  ،اإلستكشافي الوصفي المنهج

الوزارات والوحدات الحكومية  وهي ،ميةفئات من الوحدات الحكو  الثوالذي يتكون من ث األردن

 دات اإلدارة المحلية المتمثلة بأمانة عمان الكبرى وجميعحالمركزية والوحدات الحكومية المستقلة وو 

 . محافظات المملكةالبلديات في 

كانت الفئة المستهدفة من الموظفين  حيث وحدة حكومية( 39)ونت عينة الدراسة منكوقد ت     

هي من المدراء الماليين ومدراء الرقابة الداخلية والمدققين الداخليين والمحاسبين وكل  لعينة الدراسة

 . الرواتب واألجور في هذه الوحدات من له عالقة بتنظيم

وقد كانت أداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات والمعلومات هي عبارة عن إستبانة قام      

   محكمين من أهل اإلختصاص لتحكيمهاة من الالباحث بتصميمها وتم عرضها على مجموع

عن الخصائص الديموغرافية التي تخص عينة  عبارة من قسمين، القسم األول هو االستبانة تتكونو 



 
 

 ق

، وقد تم توزيع األستبانة على العينة رخمسة محاو  من ويتكون ، والقسم الثاني من اإلستبانةالدراسة

 ( إستبانة174)هي استرجاعها ان عدد اإلستبانات التي تموك ،( إستبانة لكل وحدة حكومية2بواقع )

قد ، وقد تم إستخدام إختبار الثبات ألداة الدراسة عن طريق إستخدام مقياس كرونباخ ألفا و تم تحليلها

، كما تم إستخدام العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية في ممتازةنت نتيجة الثبات لألداة اك

حصائية وأبرزها المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وبيان الرتبة التحليل والمعالجات اإل

 . عن باقي الفقراتلكل فقرة من الفقرات ولكل المحاور لبيان أهمية كل فقرة 

 ، توصلت الدراسة إلىالتي تم الحصول عليها من العينة وبعد إجراء عملية التحليل للبيانات      

إستخدام األنظمة واالجهزة اإللكترونية غير المتطورة والتي كان  ة الداخليةيواجه الرقاب تهديدأهم  أن

مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة العمل راسة الد قدمتوقد ، المهامليس لها القدرة على تحقيق 

على تحديث وتطوير أنظمة المعلومات المحاسبية اإللكترونية في بعض وحدات القطاع العام 

ستبدالها باألنظمة الحديثة المستخدمة الحكومي وباألخص  وحدات اإلدارة المحلية )البلديات(، وا 

          . نظام الرواتب واألجور اإللكترونيبعلى مستوى الوزارات والدوائر المركزية، وخصوصا  ما يتعلق 

 
ع العام وحدات القطا -نظام الرواتب واألجور –التهديدات  –الرقابة الداخلية  : الكلمات المفتاحية

 في األردن .
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Abstract 

The Impact of the Internal Control in Facing the Threats to 

Salaries and Wages Electronic System  

 ( explorative study on the public sector units in Jordan) 

 

    by  

Oday N. Al-Jarrah 

Supervised    

Ismael H. Ahmro Dr. 

 

 

      This study aimed to determine the Impact of the internal control in 

facing the threats to the electronic system of the salaries and wages in the 

public sector units in Jordan.  An exploratory descriptive methodology was 

adopted to achieve this goal.  The sample used in this study covered the 

units of the governmental public sector in Jordan. This sector includes three 

categories, namely the ministries and central municapility units, the 

independent governmental units and the local municipality units 

represented by The Great Amman  secretariat   and the all municipalities in 

kingdom states. 

     Study sample consisted of (90) governmental units.The targeted 

category in the study sample encompassed of the financial managers, 

internal control managers, internal auditors, accountants and every person 

related to salaries and wages organizing process in these units. 

      A questionnaire designed by the researcher was to collect data and 

information required for this study. The questionnaire was assessed by a 

group of experts in the field.  The questionnaire consists of two parts: the 

first is on the demographic characteristics, while the second part  consists 

of five divisions related to study objectives. 



 
 

 ش

 The questionnaire was distributed in a rate of (2) forms for each 

governmental unit.  and the number of questionnaires that have been 

retrieved is (174) filled forms were collected.  The stability of the 

instrument was examined using Cronbach’s Alpha and the result was good. 

Several statistical techniques were used for data analysis such as the mean, 

standard deviation and the statement of rank for each component to find out 

its significance. 

     Through the analysis, this study found that the most dangerous threat   

facing internal control the use of undeveloped electronic devices and 

systems that are unable to conduct the required tasks ،The study presented a 

set of recommendations include the necessity to modernize and develop the 

electronic systems of accounting information in some of the municipalities 

and replace the old devices by advanced ones.  This should be done at the 

level of the ministries and central departments, particularly in relation to 

the electronic system of salaries and wages . 

                                          

Key word :  Internal Control - Threats - Salaries & Wages System - Public 

Sector Units in Jordan .  
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  الفصل الول 

  خلفية الدراسة وأهميتها 
 :المقدمة  1:1

من ( AIS) Accounting Information System ات المحاسبيم المعلومايعتبر نظ     

 Management اإلداري أحد أجزاء نظام المعلومات ، وهووحدةالمهمة في أي  النظم

Information Systems (MIS) لبياناتالجة تجميع وتسجيل وتخزين ومعاب ، ويقوم هذا النظام 

ن القرارات المالئمة والمناسبة في الوحدة تخاذإن م العالقة أصحابدة ، من أجل مساع  المالية ، وا 

نظام  نكما أ   ،أو خليطا  منهما با  يدويا  أو محوس   يمكن أن يكون بيلمعلومات المحاسنظام ا

، وكذلك في حداتو الله دور فعال في تسهيل العمليات المحاسبية والمالية في  بيالمعلومات المحاس

من خالل  سهيل عملية الرقابة الداخلية على الحساباتفي ت ور كبير، كما له ديانات الماليةدقة الب

 ه البيانات المالية بشكل  منظم .توفير 

 إلىد تم التوجه قنظرا  للتطور التكنولوجي في الوقت الحاضر وعلى جميع المستويات اإلدارية فو     

 دات الحكومية وغيرنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في جميع القطاعات والوح ستخدامإ

هذه النظم ل وذلك لما، اليدوية بنظم محاسبية إلكترونية النظم المحاسبية ستبدالوا  الحكومية 

دوية من خالل التخلص من المشاكل المرافقة لألنظمة الي تبرز والتي ،بيرةكمية أه مناإللكترونية 

إنجاز العمل لها القدرة على  ، كما أن النظم المحاسبية اإللكترونيةفي معالجة البيانات المالية

تقدمه  بما، وأيضا  المعلومات وسهولة الحصول عليها سترجاعوا  ذلك حفظ ك، و المحاسبي بدقة فائقة

 تخاذإمن  بيةسحامالية تساعد هذه الوحدات الهذه النظم اإللكترونية من تقارير ومعلومات وبيانات م

أن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية تساعد القرارات اإلدارية والمالية وتحقيق أهدافها، وكما 
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ن خالل البيانات المالية والتقارير مأيضا   الماليةقابة الداخلية على الوحدات لر ملية افي تسهيل ع

 كبر .تنفيذ أهدافها بفاعلية أ  و ها دمها لهذه الوحدات الرقابية والتي تساعدها من تأدية مهامقالتي ت

لية التي تكفل التشغي الدوراتمات المحاسبي اإللكتروني من مجموعة من لمعلو ويتكون نظام ا     

 : (1-1رقم )كل الش في ، وكما موضحالقيام بأهدافه هل

 

 

  

 

 

 

 

 يلية في نظام المعلومات المحاسبي( : الدورات التشغ1-1قم )ر  الشكل

 ( . Romney & Steinbart , 2012 , 27)   المصدر :

نظام  الرواتب واألجور هي جزء من إن دورةف، (1-1)رقم الشكلو موضح في وكما ه      

لفرعية النظم اهم هي من أكبر وأ   جوردورة الرواتب واأل ، بل إناإللكتروني المعلومات المحاسبي

ن دراسة هذه( AIS) لنظام المعلومات المحاسبي لمهمة ولكافة الدورة هي من األمور ا ، وا 

 كما أنمع كافة، تللفرد والمج جتماعيةوا   صاديةتقإلرواتب واألجور من أهمية ، وذلك لما لالقطاعات

 الوحدةالعوامل التي تساعد على إيجاد عالقة طيبة بين العاملين في  من تبرعواتب واألجور تر ال

َالعامَتاذاألسَ َفترَ دَ 

َالتقاريرَعدادإَظامون َ

 راداتياإلَورةدَ  -1

َبيعاتَ المَ و

 تَ الحصَ تَ والمَ 

 نتاجاإلَورةدَ َ-3

َ:َفقاتالنَ َورةدَ  -2

َوالمصروفاتَشترياتالمَ 

َورةدَ وَ َشريةالبَ َواردمَ الَدارةإ-5 النقدية

 جورواأل ََبوات َالرَ 

َمويلالتَ َورةدَ  -4

َ 
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رة و جم األموال في دح، فالوحدةورة من الناحية المالية في دال ، وكذلك لألهمية الكبيرة لهذهدارةواإل  

 بيرا  .ب واألجور يكون ك  توالر ا

جموعة معرض لتي فهو كذلكع كبيرة زايا ومناف  م هلكتروني لب واألجور اإل  وكما أن نظام الروات       

ضمن التهديدات  تصنيفه يمكن ما هذه التهديدات ن، ومنشطته كافةديدات التي تؤثر على أ  من الته

    و قصود أ  م   بشكل   سواء  كان يرهمغ نظام أوقبل القائمين على هذا ال من تحدثالبشرية والتي 

ضها للسرقة ر تع ،به للبيانات والمعلومات المالية ، مثل الوصول غير المصرحمقصود غير

ضمن التهديدات  تصنيفه يمكن، ومنها ما و غيرهاأ   ،لكترونيالنظام اإل   ختراقإ   ،والتالعب بها

، زالزل والبراكين والعواصف وغيرهالكتروني مثل الاإل ج من البيئة المحيطة بالنظامتالبيئية والتي تن

مثل بالفايروسات التي تتعرض تضمن التهديدات للبرامج اإللكترونية والتي ت تصنيفه يمكننها ما مو 

 لكترونية وضياعظمة اإل  نتلف هذه األ إلىلكترونية والتي تؤدي ظمة اإل  نفي هذه األ لها البرامج

 للمعلومات المحاسبية .

واتب واألجور ر ال ظيمنقلة خبرة الموظفين في مجال ت هذه التهديدات يضا  ضمنخل أ  ويد

 رجو تب واألاو ر و الضوابط الرقابية في تنظيم البيق القوانين والتعليمات أ  طو عدم ت، أ  اإللكترونية

عدادها  موعد الوحدات بل المسؤولين عن هذهعدم وجود الرقابة الكافية من ق و، أ  اإللكترونية وا 

 ستعدادإ دمع و، أ  هم وتطبيق القوانين واألحكام بحقر في هذا النظاصبة الموظف الذي يقسحام

الرواتب  وحدةلمهامه في  ثناء ممارستهالمسؤولين لمواجهة التهديدات التي تواجه الموظف أ  

مور جعلت األ هذه ، كلل مع الموظف المقصر وعدم معاقبتهو المحسوبية في التعام، أ  واألجور

 ،حقها المالية الوحداتن ال يعطي هذه وأ  موظف يتهاون ويتساهل في هذا الجانب المهم ال

لكتروني من هذه التهديدات التي ترافق جميع أنشطته وللمحافظة على نظام الرواتب واألجور اإل  

ظام اإللكتروني من قابة داخلية يعمل على حماية هذا النر  هناك نظام نكو ن يأ وعملياته فالبد من
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اإلجراءات  نكو قابة الداخلية مواكب للتطورات التكنولوجية وأن تر ال ، وأن يكون نظامذه التهديداته

لكتروني من هذه التهديدات اإل تى تعمل على حماية نظام الرواتب واألجورحوية الرقابية فعالة وق

، وكذلك توفير ةتروني بطرق قانونيكالنظام اإلل في هذا واالنحرافات التهديدات ومعالجة هااكتشافو 

 شطته ومنع هذه التهديدات من التأثيرنظام الرواتب واألجور اإللكتروني ولكافة أنالوقائية لاألساليب 

 هتماماإل، من خالل تطبيق اللوائح والقوانين والضوابط الرقابية وزيادة حتيالواإله ومنع التالعب يف

 في النهاية المحافظة على المال العام .  ، حتى يتملكترونيإلا ظامنبالرقابة الداخلية على هذا ال

ن ما      هذا المجال  ن الباحث يعمل في، هو أ  هذا الموضوع ختياربإيقوم  ثجعل الباح وا 

 ،إحدى الدوائر الحكومية في العراقواتب واألجور في ر ال وحدةكمحاسب في قسم الحسابات / 

تهديدات لهذا النظام له من  ريظه، ومما كان تقارب الخمس سنوات هفي مجال عمل ولديه خبرة

خسائر مالية  إلىة النظام اإللكتروني وكانت تؤدي والتي تؤثر على كفاء ،القيام بهذا العمل ثناءأ  

 .  كبيرةفي أحيان  

وما أهميتها  ترونيةكاإلل ورة الرواتب واألجوردهي  تي هذه الدراسة للتعرف على ماأومن هنا ت     

وابط ما هي التهديدات التي تواجه هذا النظام الحساس وما هي الضو ها وما هي مكوناتها وأنشطت

 وحداتفي  لمعالجة الثغرات فيه وما هي الضوابط الواجبة لحمايته من التهديدات وخاصة  قابية ر ال

 . القطاع العام في األردن
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتها  2:1

نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في  ماستخدا انتشارمشكلة الدراسة من خالل  تنشأ     

الوحدات  ، والذي يشكل جزءا  مهما  فيلكترونيوحدات القطاع العام ومنها نظام الرواتب واألجور اإل

على هذا النظام ، وما يتعرض له هذا النظام من تهديدات من قبل القائمين في هذا القطاع المالية

عداد نظامتعمد غيررهم بشكل  متعمد  أو غي أو م الرواتب واألجور ، وذلك خالل عملية تنظيم وا 

، ومعرفة ئر في المال العام في هذا القطاع، وما ينتج عن هذه التهديدات من خساولجميع أنشطته

 أثر الرقابة الداخلية على هذا النظام اإللكتروني ودورها في الحفاظ عليه .

 الية :ومن خالل مشكلة الدراسة تنتج لدينا األسئلة الت 

 ؟العام  وحدات القطاع في جور اإللكترونينظام الرواتب واألتواجه  التهديدات التي ما هي -1

 وحدات في اإللكتروني نظام الرواتب واألجور التي تواجهالتهديدات ما هي أسباب وجود  -2

 ؟العام القطاع 

جور اإللكتروني التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واأل اكتشافالرقابة الداخلية في  دورما   -3

 في وحدات القطاع العام ؟

ما دور الرقابة الداخلية في معالجة التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في   -4

 وحدات القطاع العام ؟ 

ما هي اإلجراءات الوقائية للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجه نظام الرواتب  -5

  وني في وحدات القطاع العام ؟ واألجور اإللكتر 
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 أهداف الدراسة:  1:1

خدمة جميع األطراف من ذوي العالقة بنظام الرواتب واألجور في الشؤون  إلى الدراسة تهدف     

 عن طريق التالي : ،والمالية في وحدات القطاع العام داريةاإل

 كتروني .جور اإللنظام الرواتب واأل تواجه التعرف على التهديدات التي  -1

 جور اإللكتروني .نظام الرواتب واأل التي تواجهالتهديدات التعرف على أسباب وجود   -2

 التي تواجه نظام الرواتب واألجورالتهديدات  اكتشافالتعرف على دور الرقابة الداخلية في   -3

 اإللكتروني .

رواتب واألجور ى دور الرقابة الداخلية في معالجة التهديدات التي تواجه نظام الالتعرف عل  -4

 اإللكتروني .

التعرف على اإلجراءات الوقائية للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجه نظام   -5

 الرواتب واألجور اإللكتروني .

  

 أهمية الدراسة:  1:1

مهم لنظام الرواتب واألجور اإللكتروني وما له من دور  تطرقهاتتمثل أهمية الدراسة من خالل      

 السلبية نتائجها، وما أثر التهديدات التي يتعرض لها هذا النظام و فعال في وحدات القطاع العامو 

األساليب  واتخاذومعالجة هذه التهديدات  اكتشاف، وكذلك أثر الرقابة الداخلية في على المال العام

أهمية نظام الرواتب ين تبت، و نظام الرواتب واألجور اإللكترونيالوقائية التي تمنع حدوث التهديدات ل

 : الميزات التالية لهإللكتروني من خالل واألجور ا
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، وبذلك من حجم موازنة الوحدة الحكومية %79 - %59تشكل الرواتب واألجور ما يقارب   1-

/ وزارة المالية/ دائرة للوزارات 2915) خالصة موازنة  تب واألجور أهم بند في الموازنةتشكل الروا

 . (الموازنة العامة

، نظرا  ألن هذا االمر يمس جميع العاملين واألجور شريحة كبيرة من المجتمع تخدم الرواتب-  2

 في القطاع العام .

يوجد إطار تشريعي واسع ومتنوع من القوانين واألنظمة والتعليمات تمس الرواتب واألجور - 3

وأجور أو عالوات أو ويجب اإللمام بها من قبل العاملين في هذا المجال سواء  كانت رواتب 

 وسلف وخالفها . واقتطاعاتخصومات 

، وبذلك فإن أي خطأ فيها ينسحب على فترات عديدة واألجور لها طبيعة متكررة شهريا  الرواتب - 4

 قد تستمر شهورا  أو سنوات .

، ت التي تعمل على الرواتب واألجور، منها ما هو تنفيذي، ومنها ما هو رقابيتتعدد الوحدا- 5

ك يجب على كل وحدة منها أن تتحمل دورها لضمان الحصول على نظام رواتب خالي من ولذل

 . التهديدات

إن طبيعة الرواتب ال تحتمل أي تأخير أو أخطاء بل يجب تنفيذها في ظل جدول زمني محدد - 6

  وشهري . 

 حدود الدراسة:  1:1

 : إلى الدراسة حدود تقسم

 مية .في المملكة األردنية الهاش   العام وحدات القطاع أو مؤسسات وتشمل :نيةالحدود المكا-1
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تتمثل في كل من لهم عالقة بالرواتب واألجور ويشمل ذلك الموظفين  :الحدود البشرية-2

التدقيق  وحدةحسابات الرواتب،  وحدةبشرية وكذلك الموارد ال وحدةاإلداريين العاملين في كل من 

 .القطاع العام وحدات واتب واألجور فيالر  وحدة، وكل من له صلة بعمل الداخلي

دراسة تتمثل بالفترة التي تم بها جمع الالمستغرقة إلنجاز هذه  المدة الزمنية مانية:ز ال الحدود-1

البيانات وتوزيع األداة واسترجاعها والحصول على النتائج، والتي كانت من شهر أذار إلى نهاية 

  . 2915شهر أب / 

 

 ت الدراسة:ادحدم  6:1

وبالتالي لن  ،القطاع العام وحداتتنحصر الدراسة في مجال نشاط الرواتب واألجور في  -1 

 العام.أو قطاعات خارج القطاع  وحداتتشتمل على 

محدودية المعرفة والخبرة لدى البعض ممن شملتهم عينة الدراسة بنظام الرواتب واألجور  -2

 اإللكتروني .

 

 :تعريف المصطلحات اإلجرائية  7:1

وهو مجموعة من اإلجراءات الالزمة لتسجيل وتبويب األحداث  :نظم المعلومات المحاسبية -1

مخرجاته  حيث أنالمالية ومعالجتها والتقرير عنها سواء لألطراف الخارجية أو األطراف الداخلية 

ل التنظيمي من المعلومات تدعم عملية صنع القرارات خارج وداخل مختلف مستويات الهيك

 .(316 – 315 ص ،2011، عبداللطيف)،للوحدة
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 والبيانات والعمليات األفراد من مجموعة عن عبارة وهو :نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية-2

 الوحدة والعمالء والموظفين المديرين لتزويد وتتناسق وتتكامل معا   تتفاعل التي الحديثة والتقنيات

 نظام وتصميم قوية تحتية بنية بناء خالل من وذلك لهم الزمة بمعلومات االنترنت شبكة ىعل

 السرية البيانات وحماية السرقة من للمنظمة الهامة البيانات وحماية البيانات ألمن قوي إلكتروني

، ص 2911)أبو كميل،  للفيروسات المضادة البرامج استخدام خالل من وذلك عمالئها أو بالوحدة

21 . ) 

هو النظام الفرعي لنظم المعلومات المحاسبية الذي يتولى  :نينظام الرواتب واألجور اإللكترو  -3

اإللكترونية  األنظمةكليا  على  باالعتمادجمع ومعالجة وصرف كل ما له عالقة بالرواتب واألجور 

  ولكافة أنشطته في الوحدة الحكومية .

 الوحدة تتبناها لتيا المتناسقة والمقاييس الطرق وكافة التنظيمية الخطة هيو  :الرقابة الداخلية -4

 وتشجيع اإلنتاجية، بالكفاءة واالرتقاء المحاسبية بياناتها في والثقة الدقة وضبط أصولها لحماية

 (.23 ص ،2911 الجويفل،) مقدما   الموضوعة اإلدارية بالسياسات االلتزام

ناء التنظيمي الب منها يتكون الفئات التي: في المملكة األردنية الهاشميةوحدات القطاع العام  5- 

، طة المركزية أو اإلدارة المركزيةالحكومة المركزية أو السل)وهي، ة في األردنلإلدارة العام

( 4، ويبين الملحق رقم)(، ووحدات اإلدارة المحليةاريالمالي واإلد االستقاللوالوحدات العامة ذات 

 ( . 23،  26، ص 2993،)أحمرو، الوحدات الحكومية التي شملتها الدراسة موزعة حسب كل فئة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 

  النظري األدب  1:2

  المقدمة  1:1:2

 لمعلومات المحاسبية اإللكترونية مفهوم النظم ونظم ا  2:1:2

 : المفهوم والعناصر واألنشطة دورة الرواتب واألجور  1:1:2

 هوم الرقابة الداخلية مف  1:1:2

 م في المملكة األردنية الهاشمية ات القطاع العاوحد  1:1:2

  الدراسات السابقة العربية واألجنبية  2:2

  الدراسات العربية  1:2:2

  الدراسات األجنبية  2:2:2
 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة   1:2
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 
 :رياألدب النظ  1:2 

 :المقدمة  1:1:2

المتعلقة بمفهوم النظم ونظام المعلومات المحاسبية  نظري تغطية المواضيعسيتم في األدب ال

اإللكترونية، وكذلك ما يتعلق بمفهوم دورة الرواتب واألجور وعناصرها وأنشطتها، ومفهوم الرقابة 

 هاشمية .الداخلية، وكذلك التعريف بوحدات القطاع العام في المملكة األردنية ال

 

 المعلومات المحاسبية اإللكترونية : ونظاممفهوم النظم  1:22:

 مفهوم النظم :  1:2:1:2

غايات  تحقيق إلىالنظام بأنه عبارة عن مجموعة من األجزاء المترابطة التي تهدف معا   يعرف     

   . ( 12ص ،2008والعتر،  ،)الخطيب ةمحدد

ما يطلب منها  واسترجاعظام لحفظ وتشغيل المعلومات بأنه ن فيعرف نظام المعلومات أما     

ي نوع من ، بمعنى أنه ال يستخدم أظام يدويا  ، وقد يكون هذا النالشكل المناسب وفي الوقت المالئمب

من  لالستفادة اإللكترونية، وقد يستخدم الحاسبات ، وقد يستخدم بعضا  منهااإللكترونيةالوسائل 

النظام المناسب منها على نوعية  اختيار، ويتوقف شغيل أو الحفظلفائقة سواء في التقدراتها ا

 المطلوبة االسترجاعالمعلومات والبيانات وطبيعتها وحجمها ومدى تعقدها وتشابكها وسرعة 

 ( .33 ص ،2010، السجاعي)
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يختص بجمع و  الوحدةأحد مكونات تنظيم إداري في  :المعلومات المحاسبية بأنهويعرف نظام    

األطراف  إلىالقرارات  التخاذومعالجة وتحويل وتوصيل المعلومات المالية المالئمة وتبويب 

دارة خارجية ال  ( . 61ص ،2015، والخطيب ،كورتل) الوحدةوا 

يعرف نظام المعلومات المحاسبية أيضا  بأنه نظام يقوم بجمع وتسجيل وتخزين ومعالجة كما     

، والذيبة ،رمحيال)القرارات المناسبة اتخاذتساعدهم في  البيانات إلنتاج المعلومات لصانعي القرار

 ( .  22ص، 2011

 

 من نظام المعلومات المحاسبيةويتكون  :نظام المعلومات المحاسبية مكونات  2:2:1:2 

  : (2913، عياصرة) ،ةالتالي العناصر

 ختلفة.الم : البد من العنصر البشري في وجود النظام لتحقيق الوظائفالعنصر البشري -1

 .م في جمع ومعالجة وحفظ المعلومات: وتستخدواإلجراءات اليدوية والتكنولوجيةالتعليمات  -2

 : أساس المعلومات وهي البيانات عن الوحدة .البيانات -3

 البرمجيات لبناء نظم معلومات محاسبية . استخدام: البد من البرمجيات -4

التي  االتصاالتالتي تشمل أجهزة الكمبيوتر وشبكة : و ئة تكنولوجيا المعلومات األساسيةبي -5

 تجمع وتحفظ البيانات والمعلومات .

 : البد من التدقيق للمعلومات والنتائج لتالشي التهديدات  .التدقيق -6

 : وتتضمن أمن البيانات في نظام المعلومات المحاسبي .مقاييس األمان-7
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توافر فيه مجموعة من السمات أو الخصائص تميزه وينبغي لنظام المعلومات المحاسبية أن ي    

 ،التكامل ،المواءمة :هي الخصائصوهذه ، لنظم وتحقق له الفاعلية المنشودةعن غيره من ا

 .( 62ص ، 2010، )السجاعي االستجابة، , المرونة، األسلوب العلميالبشري رالعنص ،المفاضلة

( ألغراض  Systrust) تقييم جديدة تدعى خدمة مبادئوقد حدد المعهد الكندي للمحاسبين      

مكانية  االختبار  الطائي،)هي المبادئعليه وهذه  االعتمادوالتحقق من مدى مالئمة النظام وا 

 : (2912 وسالمة،

 ، وهذا يعني أن المستخدم يجب أنواالستخدام: وتعني بأن النظام متاح للتشغيل إتاحة النظام  -1

 . واسترجاعهاوتحديث المعلومات ، يكون قادرا  على إدخال البيانات

 االستخداممنع  المنطقي وهذا يساعد على: أي أن النظام محمي ضد الوصول المادي و األمن  -2

 . ، ومنع سرقة موارد النظاماإلفصاح عن المعلومات والبرمجيات، أو أو تدميره الخاطئ

ر على إتاحة ن التأثيوب دو : أي أن النظام يمكن تعديله وتكييفه حسب المطلالقابلية للصيانة  -3

 توثيق التغييرات . أو ،تكامل النظام النظام، أمن النظام،

  . ، مع وجود التمويل: معالجة النظم مكتملة، دقيقة، في الوقت المناسبالتكامل  -4

  

  :(2011،لجويفلا) المعلومات المحاسبية اإللكترونيةمفهوم نظم   1:2:1:2

لكترونية بأنها مجموعة األجزاء واألنظمة الفرعية التي تعرف نظم المعلومات المحاسبية اإل     

، وتعمل كمجموعة واحدة تتداخل العالقة بين بعضها البيئة المحيطة وكذلكببعضها البعض ترتبط 

، بحيث يعتمد كل جزء منها على األخر في تحقيق األهداف التي ام الذي يضمهاالبعض وبين النظ

، وهو بالتالي شبكة من اإلجراءات المرتبطة ببعضها لالنظام المحاسبي الشاميسعى إليها 
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وقواعد سليمة والتي يتم إعدادها بطريقة متكاملة بهدف تقديم البيانات  بمبادئوالمحكومة 

 . الحتياجاتهة المالئمة والمعلومات لمتخذ القرار بالصور 

 البيانات جمع ىتتول التي النظم هي اإللكترونية المحاسبية المعلومات نظمويرى الباحث بأن 

 فقط، اإللكترونية األنظمة استخدام طريق عن وتخزينها ومعالجتها وتنظيمها وتبويبها المحاسبية

 في القرار أصحاب تساعد لكي العالية وبالدقة بالمالئمة تتميز المحاسبية البيانات لجعل وذلك

 . السليمة اإلدارية القرارات اتخاذ من الوحدة

 

جمعة )المعلومات المحاسبية لحاسبات اإللكترونية في بناء نظمم اأهمية إستخدا 1:2:1:2 

 (: 2007، خرونآو 

، فإن النظم الحديثة للمعلومات ما كان لها تتميز بها الحاسبات اإللكترونية نظرا  للصفات التي   

 ، ونظرا  للمقدرةجزءا  أساسيا  في هذه النظم باعتبارها، هذه الحاسبات استخدامأن تتطور بدون 

، وفضال  عن الدقة التي معلومات إلىالفائقة لهذه الحاسبات في سرعة تشغيل البيانات وتحويلها 

ومن ناحية  أخرى تتصف الحاسبات اإللكترونية بأنها  ،تتسم بها المعلومات المتولدة هذا من ناحية

النوعية التي ذات طاقة تخزينية كبيرة تمكنها من حفظ وتشغيل البيانات وتوفير معلومات بالكمية و 

 يطلبها مستخدمي المعلومات  .

 

   :(2013،عياصرة) المعلومات المحاسبية اإللكترونيةالتهديدات التي تواجه نظم  1:2:1:2

قواعد البيانات : والتي تعمل على تشغيل نظم المعلومات  إلىالوصول غير المسموح به   -1

 من داخل الوحدة أو من خارجها . سواءا  المحاسبية 

 قواعد بيانات غير كاملة وذات كفاءة منخفضة : وذلك بأن تكون الحماية ضعيفة. حماية  -2
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 تلف المعلومات في حال فشل المعالجة ألسباب مختلفة. إلى: وهذا يؤدي دخول الفيروسات  -3

: في حالة وجود أماكن غير أمنة تتواجد بها الحواسيب يمكن سهولة سرقة هذه منةآأماكن غير   -4

 . لألفراد المجهودبة والمالية وبالتالي تسبب خسائر مادية و المعلومات المحاسبي

نظم المعلومات المحاسبية تسبب خسائر ومتاعب كبيرة  إلى: في حالة توجه القرصنة القرصنة  -5

 داخلية أو خارجية . االختراقاتسواء كانت 

  . تعطيل البرنامج إلى: أي تلف أو عطل جهاز أو جزء منه يؤدي التلف المادي  -6

  

ثالثة فئات  إلىكما تصنف التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها نظم المعلومات المحاسبية    

 :  (2997خرون،آو  جمعة،) وهي

: ويمكن تعريفها بأنها تلك التهديدات التي يمكن أن تحدث أثناء إعداد التهديدات البشرية  -1

نفيذ نظم المعلومات ى توأجهزة الحاسوب التي ستعمل عل االتصالوتصميم التجهيزات وقنوات 

 إلىالبيانات أو إدخالها  أو تجميع االختبار، وكذلك من خالل عمليات البرمجة أو المحاسبية

، وتشكل هذه النتائج، أو في عمليات تحديد الصالحيات واستخراج واسترجاعها، ومعالجتها النظام

 م المعلومات المحاسبية .التهديدات البشرية الغالبية العظمى للمشاكل المتعلقة بأمن وسالمة نظ

وهي كالتهديدات التي تسببها الزالزل والعواصف والفيضانات واألعاصير  :البيئية التهديدات  -2

طل نظام التكييف ، والحرائق والمشاكل الناتجة عن تعلمتعلقة بأعطال التيار الكهربائيوالمشاكل ا

ات وتوقفها لفترات طويلة نسبيا  تعطل عمل التجهيز  إلى، وتؤدي هذه التهديدات والتبريد وغيرها

 ، مما له األثر الواضح على أمنالبرمجيات وقواعد البيانات واستردادإلجراء اإلصالحات الالزمة 

المشاكل الناجمة عن تأخير العمليات وما  إلى، باإلضافة وسالمة نظم المعلومات المحاسبية

 يصاحب ذلك من زيادة في التكاليف .
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حاسبية لما تسببه هذه التهديدات تمثل تحديا  كبيرا  إلدارة نظم المعلومات المو  :الجرائم المحوسبة  -3

، ويمكن أن تتم الجرائم المحوسبة سواء من قبل أشخاص خارج الوحدة يقومون من خسارة كبيرة

، وقد يتم ذلك في الغالب من خالل شبكات الحاسوب باستخدامنظم المعلومات المحاسبية  باختراق

النظام ولكنهم يقومون  إلىن قبل أشخاص ضمن الوحدة يملكون صالحيات الدخول ، أو ماالتصال

  .مختلفةالنظام لدوافع  استخدامبإساءة 

  

كترونية من التهديدات الطرق المستخدمة في حماية نظم المعلومات المحاسبية اإلل 6:2:1:2  

   :(2913،عياصرة)،هي كالتالي

لوقاية العمل على منع ، ونقصد باالوقاية خير من العالجحالة كانت دائما  وفي أي  :الوقاية  -1

، ومن األمثلة طريقة هي أفضل طريقة على اإلطالق، أي منع وقوع التهديد وهذه الوقوع الحدث

 اكتشاف، حيث تساعد على سائل رقابة جيدة وذات تصميم متقنعلى ذلك أن يتم تصميم و 

 . باختراقهاح مهاجمة النظم أو ال تسم إلىالمحاوالت الهادفة 

د تنفيذ التهديدات التي يمكن أن تحدث وتتسبب في أعطال عن اكتشاف: أي محاولة كتشافاال  -2

إجراءات وقائية لمنع  اتخاذتعمل على أوامر  كتشافاال، حيث أن عملية نظم المعلومات المحاسبية

 حدوث هذه التهديدات . 

حين  إلىذلك من خالل تشغيل نظم بديلة ، و أدنى حد ممكن إلى: محاولة تقليل الخسائر التقليل  -3

 معالجة المشكلة وعدم تفاقمها .

النظام في حالة حدوث التهديدات المختلفة  السترداد: وهي عبارة عن وضع خطة االسترداد  -4

الجزء الذي سبب العطل  اكتشاف، وذلك من خالل ف إعادة تشغيله في أسرع وقت ممكنبهد

عادة تشغيل نظم واستبداله  المعلومات المحاسبية . فورا  وا 
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عادة تشغيله والعمل على اإلصالح  -5 : وهذا يعني بأن تقوم اإلدارة بإصالح الجهاز المتضرر وا 

 .حدوث تلك التهديدات ة لمنع تكرارتطوير إجراءات الحماي

  

: اإللكترونية تتكون من نوعين هما والرقابة الداخلية على نظم المعلومات المحاسبية 7:2:1:2

 :  (2993،حسين،)يلي كما وبيانها ،العامة والرقابة على التطبيقاتالرقابة 

 الرقابة العامة :  - أولا 

، ويمكن جودها الوقاية من حدوث التهديدات، حيث يعني و وهي رقابة مانعة في طبيعتها     

 : رئيسية وهي خمسة فئات إلىتصنيف إجراءات الرقابة العامة في البيئة اإللكترونية 

  من المهام التي كانت تؤدى بصورة منفصلة ومستقلة في النظام  التنظيمية: إن الكثيرالرقابة

التنظيمي أو  االستقالل، ولذلك تصبح عملية صبحت األن مركزة في نظام الحاسوباليدوي أ

وفي هذا الصدد  من األمور الهامة والحساسة جدا   الفصل المالئم بين المهام في بيئة الحاسب

األقسام  الفصل بين في بيئة الحاسب اإللكتروني وهما لفصل بين المهامتوجد ناحيتين ل

المسؤوليات داخل قسم الحاسب  ، والفصل بيندمة للحاسب وبين قسم الحاسب نفسهالمستخ

 . نفسه

 ويقصد به الفصل بين قسم الحاسب وبين األقسام التشغيلية فصل المسؤوليات بين األقسام :

، فال يسمح لمن يعمل في قسم الحاسب أن ة من خدمات الحاسبخدمة والمستفيداألخرى المست

 ينشئ، أو أن ا ال يسمح له بالتصريح بالعمليات، كمأمينا  على أصول األقسام األخرى يكون

، وأخيرا  يجب وم بأي تسويات على مخرجات الحاسبأي تغييرات في الملفات الرئيسية أو أن يق

 الفئتين، حيث يمكن التواطؤ بين هاتين ين المحاسبينان بين المبرمجين وبالفصل بقدر اإلمك

 أي حاجز رقابي . واجتياز
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 يعرفون كيف يعمل  الذينء : فيجب الفصل بين هؤالفصل المسؤوليات داخل قسم الحاسوب

ديهم تصاريح دخول على الحاسب ( وبين هؤالء اللذين لينمحللي النظام والمبرمج)النظام

 . (بتشغيل األجهزة وغيرهملقائمين افات والسجالت )ملوال

 :ونماذج والقوائم، والمطبوعات ،التدفق ، وخرائطالكتابي الوصف ثيق النظامبتو  يقصد التوثيق ،

لطريقة التي ، وأي وسائل أخرى للتعريف بأهداف ومالمح نظام المعلومات واالمستندات والتقارير

يعتبر المصدر األساسي  نه، ويخدم هذا التوثيق في عملية الرقابة أليعمل بها هذا النظام

خمس فئات للتوثيق في ، وتوجد هتقييمه و تحسينو  ظامن تشغيل النمن المسؤول ع للمعلومات

توثيق  ،توثيق اإلجراءات، توثيق النظام، توثيق البرامج، توثيق العمليات ،بيئة الحاسب وهي

 . البيانات

 ثة على العديد من إجراءات الرقابة : تشتمل أجهزة وبرامج الحاسب الحديرقابة األجهزة والبرامج

 أي قصور في أداء األجهزة. كتشافالالذاتية المبرمجة داخل برنامج نظام الحاسب نفسه 

   ل على ممن: وهي عمليات الحماية المادية لألجهزة والبيانات داخل النظام ككل وتشتقاييس األ  م

 ( .من األجهزةيانات ، أ  بمن الأ  )

 وجود  ظل ال فيجراءات السابقة لن يمكن تحقيقها إ  الشك أن كل اإل  : سليمةدارية سات إ  ر مام

، تنظيم عمل رةمينة قادعمالة أ  ، في مثلتدارية على مستويات عالية من الكفاءة تممارسات إ  

 . ييم العملقوالتطوير في النظام، وت رييشراف على التغالحاسب، اإل  

  

 :(2011،رون خآو ، الذيبة) الرقابة على التطبيقات -ثانياا 

المعلومات يطلق مصطلح الرقابة على التطبيقات على تلك األساليب المستخدمة في نظم     

، قسم معالجة البيانات إلكترونيا   ، وهي تتعلق بوظائف خاصة يقوم بأدائهاالمحاسبية اإللكترونية
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عداد وا  توفير درجة تأكيد معقولة من سالمة عمليات تسجيل ومعالجة البيانات  إلىوتهدف 

، على الرقابة على التطبيقات تؤثر وهناك عدد من اإلجراءات والسجالت التي يمكن أن،التقارير

 :مجموعات ثالث إلىوتقسم غالبا  الرقابة على التطبيقات 

 البيانات التي  اعتمادتوفير درجة تأكد معقولة من صحة  إلى: وتهدف الرقابة على المدخالت

تمكن  بواسطة موظف مختص ومن سالمة تحويلها بصورة يتسلمها قسم معالجة البيانات

، ومن عدم فقدانها أو اإلضافة إليها أو حذف جزء منها أو طبع الكمبيوتر من التعرف عليها

ن كان ذلك من  صورة منها أو عمل أية تعديالت غير مشروعة في البيانات المرسلة حتى وا 

التي تتعلق  المدخالت تلك األساليبرقابة على ، وتشتمل الالمباشرة االتصالخالل خطوط 

عادة إدخال  على البيانات  التصديق ىالبيانات السابق رفضها وتشتمل علبرفض وتصحيح وا 

 .  المعامالت تبويب وتجديدو المستندات األصلية إعداد  عتمادهاإ أو

 معالجة عمليات ذ ير درجة من تأكد معقولة من تنفيتوف إلى: وتهدف الرقابة على معالجة البيانات

، بمعنى معالجة كافة العمليات كما صرح بها وعدم ترونيا  طبقا  للتطبيقات المحددةالبيانات إلك

 إغفال معالجة أية عمليات لم يصرح بها .

 مثل قوائم  ،تأكيد دقة مخرجات عمليات معالجة البيانات إلى: وتهدف الرقابة على المخرجات

وتداول هذه  ،درةص  لممغنطة أو الشيكات الم  الحسابات أو التقارير أو أشرطة الملفات ا

 .طة األشخاص المصرح لهم فقط بذلك المخرجات بواس
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  والعناصر واألنشطة: المفهوم :الرواتب واألجور دورة3:1:2  

هي مجموعة متكررة من األنشطة وما يتصل بها من معالجة ر إن دورة الرواتب واألجو      

، وينبغي تصميم نظام الرواتب كي ى العاملة للموظفين بصورة  فعالةو البيانات والمقترنة بإدارة الق

، فكشوفات الرواتب المغلوطة حاجات اإلدارة من المعلومات إلىيتفق مع اللوائح الحكومية إضافة  

تصميم نظام ، إذا  فإن ، بل ينتج عنها غرامات وسجنمنقوصة ال تفسد صناعة القرار فقطأو ال

 رقم الشكل ويلخص، (713 -712 ص ،2009 ،وستينبارت ،رومني )حيويأمٌر  كفء وفعال

   .( سياق أو دورة الرواتب واألجور2-1)

  (  1-2رقم )  الشكل

 

  

   

                                                      

    

    

                              

 

 ( Romney & Steinbart ، 2012: 461) :و دورة الرواتب واألجور ( المصدر) سياق أ

 

َنظام

 الرواتب

 الموظفون

 البنك

َوغيرهاَالتامين

 الشركاتَمن

 البشريةَالمواردَقسم

 االقسامَمختلف

 الحكوميةَاألجهزة

 الرواتبَتعديالت الرواتبَقسائم

َشيك

 الرواتب

 التقارير

 َوالحضورَالوقتَبيانات

 التقارير

 الضريبيةَوالتقاريرَالرواتبَضريبة

 والتعليماتَالضريبةَنسبة

 وخصوماتَاقتطاعات

 والتعليماتَالنسبةَتغيرات

 وتقاريرَتاشيك
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الفرعي  )النظاموالذي يسمى واألجور بالرواتبالمحاسبية الخاص كما يمثل نظام المعلومات     

بسبب  ،الوحدات( أحد أهم النظم الفرعية لنظم المعلومات المحاسبية في واألجور الرواتبلمعلومات 

بين اإلدارات  االتصال، كما أنه يمثل قناة السجالت التي يتعامل النظام معهامالت و كبر حجم المعا

يب وغيرها من الجهات وبين األفراد العاملين فيها ومكاتب التوظيف ومراكز التدر  بالوحدةالمختلفة 

جراءات خاصة  ما يتعلق بالتأثير على إ بالوحدةجانب تأثيره على التدفقات النقدية  إلى، ذات العالقة

، فضال  عن األهمية على المصروفات والتكاليف الكلية فرضها الوحدةالرقابة التي تستطيع إدارة 

أو  الوحدةالكبيرة لمخرجات هذا النظام بالنسبة لمجموعات مختلفة من المستفيدين سواء داخل 

 ماعياالجتالضمان  ومؤسسة الضريبة دائرةخارجها ممثال  باألجهزة الحكومية وعلى األخص 

 .( 125 -124 ص ،2012  ،و سالمة ،الطائي)

  

 :مفهوم نظام الرواتب واألجور   1:3:1:2

تعد من أهم العوامل التي تساعد إدارة الموارد البشرية على  واألجور الرواتبإن طبيعة نظام      

يجاد عالقة حسنة بين األفراد العاملين في   .واإلدارة التي يعملون معها  الوحدةتكوين وا 

، أي د تعويض العاملين على أساس الوقت(، يستخدم عنSalariesمفهوم الرواتب ) إن     

، لذلك غالبا  ما يستخدم ، شهر مثال  لفترة معينة الوحدةتعويض العامل عن وضعية نفسه بتصرف 

عما  على أساس مدة الخدمة وبغض النظر المفهوم لتعويض الموظفين والذين تدفع لهم رواتب

  . (33 ص ،2915 والعبادي، الطائي،)اللها خ أنجزوا

 الغالب في شهريا   له ويصرف الموظف عليه يحصل ما بأنه أيضا   (Salary) الراتب ويعرف

 ( .273 ص ،2915، والسنجق الشرعة،)
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 المنتدى.) شهريا   له ويصرف الموظف عليه يحصل ما بأنه (Salary) اتبالر كما تم تعريف 

 ( . 2993 بشرية،ال الموارد إلدارة العربي

 نتاجاإل( عند التعويض على أساس الجهد وكم Wages)مفهوم األجور ستخداماوالشائع هو      

الذي يحققونه األساس في وهذه طريقة شائعة لتعويض العمال حيث يشكل مقدار الجهد واإلنتاج 

 ( .83 ص ،2015، والعبادي ،الطائي) تعويضهم

نه كافة العناصر المالية النقدية والعينية التي يقدمها صاحب بأ أيضا   (Wage)تم تعريف األجرو   

، وهو ما وقت وما حققه له من نتائج وأهدافالعمل للعامل مقابل ما قدمه هذا األخير من جهد و 

 ( . 2993، ى العربي إلدارة الموارد البشريةالمنتد )أو أسبوعيا   العامل يوميا   يحصله

 مقابل في العمل صاحب من العامل يستحقه الذي المقابل ( بأنه(Wage راألج كما تم تعريف 

 ( .143 ص ،2997 الصيرفي،) عليها متفق أعمال من به يكلف ما تنفيذ

 لنظم الفرعي النظام ي على أنهاإللكترون واألجور الرواتب نظامويرى الباحث أنه يمكن تعريف   

 واألجور بالرواتب عالقة هل ما كل وصرف ومعالجة جمع يتولى الذي المحاسبية المعلومات

 . الحكومية الوحدة في أنشطته ولكافة اإللكترونية األنظمة على كليا   باالعتماد

 

   :(2000،حمزة ) فهي كالتالي مميزات معالجة نظام الرواتب واألجور إلكترونيا  أما 

 المرتبات الشهرية . احتسابيوفر إمكانية   -1

 افية .أجر الساعات اإلض احتسابيوفر إمكانية   -2

، مرتبات امالت كمرتبات الموظفين المصنفينيوفر إمكانية تصنيف مختلف أنواع المع  -3

، أجور يومية أو أسبوعية وغيرها من المعامالت التي يمكن أن يتم واتفاقياتالموظفين حسب عقود 
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تصنيفها ويرمز لها برقم معين وكتابة برنامج يختص بكل نوع من أنواع المعامالت والعقود  

 مختلفة كليا  .ال

 الفترة المحددة . وعنمرتبات مقدمة جماعية أو فردية  احتسابيوفر إمكانية   -4

عن كل عملية صرف تمت خالل سنوات عمل  الرواتببتفاصيل  االحتفاظيوفر إمكانية   -5

عندما يجوز  ضريبة الدخل واحتسابالموظف التي يقضيها الموظف في الخدمة وذلك للمتابعة 

 الموظف عند نهاية العام . راتبالي من إجم اقتطاعها

 .التكلفة واإلدارات  إمكانية تصنيف عملية إعداد القوائم المالية وفق مراكز  -6

 لعامة .تكامله مع نظام الحسابات ايوفر إمكانية   -7

   

 الدورة هذه مراحل وتتم الرواتب، دورة خطوات بإتباع تنفيذه أساس على إلكترونيا   الرواتب إعداد ويتم

 :(2999،حمزة )، التالي النحو على

 أرقام تشكيل يتطلب األساسية البيانات معالجة مرحلة عند: األساسية البيانات ادخال مرحلة -1

 ودليل المصارف، ودليل والفروع، العمل جهات بدليل الخاصة األوصاف على تدل مميزة

 البيانات إدخال يف الشروع قبل تتم أن يجب خطوة وهي الرواتب، جداول ودليل االلتزامات،

 وااللتزامات الجدد الموظفين بيانات إدخال شهريا   المرحلة هذه وتتناول للموظفين، األساسية

 في وذلك الرواتب، احتساب عملية في الشروع قبل شهر كل نهاية عند وتحديثها عليهم الموجودة

 . ينالموظف وسلف التزامات وملف المالي الملف في المعرفة الحقول بيانات نطاق

 العمل وساعات الغياب أيام عدد تحديد تشمل وهي: الحركة ملف بيانات ادخال مرحلة -2

 بحركة خاص نموذج أو الشهري والغياب الحضور كشف حسب الشهرية والتسويات اإلضافي
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 أيام عدد إدخال ثم والشهر السنة تحديد يتطلب الحركة معالجة مرحلة وعند كما شهريا ، الرواتب

 . اليومي واالنصراف الحضور متابعة سجل واقع من اإلضافي العمل عاتوسا الغياب

: عند مرحلة معالجة الرواتب يتطلب تحديد جهة العمل والفرع ورقم الرواتب احتسابمرحلة  -3

الرواتب في نطاق هذه  احتسابالسنة والشهر ونوع المعاملة أو أية تحديدات أخرى بحيث يتم 

 التحديدات .

المخرجات يتطلب أيضا  تحديد جهة العمل والفرع  إعداد: عند مرحلة المخرجات مرحلة إعداد -4

ورقم السنة والشهر ونوع المعاملة أو أية تحديدات أخرى بحيث يتم إعداد المخرجات في نطاق هذه 

 التحديدات .

 

 أنشطة سبعة من الرواتب دورة تتكون ،اإللكتروني أنشطة دورة الرواتب واألجور 2:1:1:2

    :( 2009،وستينبارت، رومني) ،كاالتي هي يةأساس

إن تحديث ملف الرواتب Update Payroll Master File) : ) تحديث الملف الرئيسي للرواتب  -1

تسريحات، ال، أو الجدد الموظفون رات في الرواتب مثلالرئيسي يعني أن يعكس مختلف أنواع التغي

 . االختيارية عاتاالقتطا، أو التغيرات في األجور تغيرات فيالأو 

 تحديثوتعني :(Update Tax Rates And Deductions)واالقتطاعاتتحديث النسب الضريبية  -2

الرواتب بعمل هذه  وحدة تقوم، حيث األخرى واالقتطاعاتالمعلومات حول نسب الضريبة 

يرات في الرواتب إشعارا  بالتغي وحدة تتسلم، فهي تحدث عندما التغييرات، إال أنها ال تحدث غالبا  

الرواتب من مختلف الوحدات الحكومية وشركات التأمين  اقتطاعاتالنسب الضريبية وغيرها من 

 .وغيرها 
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وهي تثبيت  :(Validate Time And Attendance Dataتثبيت بيانات الوقت والحضور )   -3

، ويتوقف على ذلك وضع خذ هذه المعلومات أشكاال  مختلفةكل موظف وتت حضوربيانات وقت 

 جر للموظف .أ

ف بمعلومات حول التي يعمل بها الموظ الوحدةتزود  :(Prepare Payrollالرواتب ) كشف إعداد  -4

دل ، يتم الحصول على معلومات معق المشرف عادة  على هذه البيانات، ويصادالساعات المشغولة

وتتم  ،وظفعاملة دفع الراتب حسب رقم الم، ثم يتم ترتيب ملف ماألجر من ملف الرواتب الرئيسي

، املة المقابل لكل موظف، ويجري حساب األجر اإلجمالي، وملف المعقراءة ملف الرواتب الرئيسي

ة وتضاف ، يتم ضرب عدد ساعات العمل في معدل األجر ما بالنسبة لموظفي العمل بالساعةأ

 ضافي .اإلام و لدا مكافآتبعدها أي عالوات أو 

، ويتم الدفع لمعظم عملية الصرف الفعلي للموظفينوهي :( Disburse Payrollالرواتب )  دفع  -5

 الصافي في حسابهم البنكي الشخصي.الموظفين إما بالشيكات أو باإليداع المباشر ألجرهم 

 Calculate Employer Paid Benefits And)الوحداتالمنافع والضرائب المطلوبة من قبل  دفع  -6

Taxes) :وينبغي أيضا  دفع نافع الموظفين مباشرة  الرواتب ومبعضا  من ضرائب  الوحداتدفع ت ،

 من الموظف . المقتطعةالمبالغ  إلىإضافة  االجتماعيالضمان  مبالغ

 Disburse Payroll Taxes And Miscellaneous)المتنوعة واالستقطاعاتدفع ضرائب الرواتب   -7

Deductions:)  تطاعاتاالق( وغيرها من لرواتب )ضريبة الدخلضريبة ا التزاماتوهي دفع 

تحويل األموال  استخدامأن تعد بصفة دورية الشيكات أو  الوحدة، ينبغي على الطوعية لكل موظف

ة المعنية الحكومي الوحدات، وتحدد عادة  الضريبة المترتبة التزاماتإلكترونيا  كي تسدد مختلف 

جر الموظف ية من أطواع اقتطعت، كما ينبغي أيضا  صرف األموال التي توقيت مثل هذه الدفعات

  ة .المعني الوحدات إلى، مثل برنامج وفورات الراتب لمختلف المنافع
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 : نظم دفع األجور  3:3:1:2

 : يلدفع األجور وه أنظمة ثالثة هناك

: وبموجب هذا النظام يتم دفع أجر محدد عن وحدة زمنية معينة يقضيها نظام األجر الزمني  -1

  مية اإلنتاج .دون النظر لك داخل الوحدة الفرد في العمل

حافزا   ، فهو يوفرام يتوقف أجر الفرد على إنتاجيته: وبموجب هذا النظنظام األجر باإلنتاج  -2

 ،د األجر على أساس اإلنتاج الفرديتحدي :للعاملين لزيادة إنتاجهم، ولهذا النظام أسلوبان وهما

 ( .292 ص ،2011، )عامرألجر على أساس اإلنتاج الجماعي تحديد او 

لتشجيعية عن يختلف نظام األجور ا (2994،ناصر)، )المختلط(التشجيعياألجر نظام   -3

لزيادة  داخل الوحدة تشجيع األفراد لتحسين أدائهم في العمل إلى، في أنه يهدف الطريقتين السابقتين

خصائص نظام ، وتشمل األجور التشجيعية على بعض على عدة طرق باالعتماد، وذلك إنتاجهم

، وتقوم األجور اس اإلنتاج، وبعض خصائص نظام الدفع على أسلزمنالدفع على أساس ا

 : جيعية على مجموعة من األسس أهمهاالتش

 تحديد زمن معياري لإلنتاج .   -1

 تحديد معدل معياري لإلنتاج .  -2

المعدل المعياري  إلىالدفع على أساس المعدالت العادية لألجر لألفراد الذين ال يصلون   -3

 .لإلنتاج

المعدل المعياري ( لألفراد الذين ال يتجاوزون أساس إعطاء أجر إضافي)تشجيعي ىالدفع عل  -4

 .  لإلنتاج
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 : ( 2915 ،والسنجق الشرعة،)، رخطوات تصميم نظام األجو   4:3:1:2 

 حتياجاتإ النظام سيتم تصميمه بالتفصيل علىمثال  تحديد ما إذا كان  :تصميم النظامالتمهيد ل -1

 .من يقوم بتقييم الوظائف وتحديد، اء النظام من مكاتب خبرة علميةشر أم سيتم  الوحدة

 ، النقط .مثال  الترتيب، مقارنة العوامل، الدرجات :طريقة تقييم الوظائف اختيار -2

تحديد الوظائف المطلوبة للتقييم، وضع الجدول الزمني للتنفيذ،  : مثال  لتقييموضع مالمح خطة ا -3

 يف العاملين بخطة تقييم الوظائف وأهدافها .، تعر تحديد تكلفة التقييم

 : وهي تنفي عملية التقييم في ضوء الخطة الموضوعة .التقييم الفعلي للوظائف -4

درجة  ، وكلائف وهو عبارة عن عدد من الدرجات: وهي تحديد هيكل الوظتحديد عدد الدرجات -5

 .تحتوي على عدد من الوظائف 

 درجة وتحديد بداية األجر ونهايته لكل درجة . : يتم تسعير كلتسعير الدرجات -6

إدارة نظام األجور: يتم تنظيم عمليات وضع األجور والزيادات العامة وتعديل هيكل الوظائف  -7

 . ية مشكالت تطرأ على نظام األجورومعالجة أ

 

    ي:دورة الرواتب واألجور اإللكترون في التهديدات الرئيسية  1:1:1:2

Steinbart: 2012) &Romney ) وهي كاالتي: 

 . الرئيسية غير دقيقة أو غير صالحةالبيانات   -1

 .الكشف غير المصرح به للمعلومات المهمة  -2

 . خسارة أو تدمير البيانات   -3

 . غير األمينينتوظيف غير المؤهلين أو  -4
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 .  االستخداممخالفة قوانين التوظيف أو  -5

 . بالرواتتغييرات غير مصرح بها على البيانات لملف   -6

 تحديث غير دقيق للبيانات الرئيسية لكشوفات الرواتب .  -7

 بيانات الوقت والحضور غير دقيقة وغير صحيحة . -3

 أخطاء في تجهيز أو إعداد كشوفات الرواتب . -3

 في توزيع شيكات الرواتب . االحتيالالسرقة او   -19

 الفشل في تسديد الدفعات المطلوبة .  -11

 الدفعات في غير وقتها أو متأخرة .  -12

  .الدفعات تكون غير دقيقة   -13

 

 :مفهوم الرقابة الداخلية 2:1:1

( بأنها مجموعة من الوسائل واإلجراءات التي تتبناها 2919الرقابة الداخلية )الرشيدي وتعرف     

اإلدارة لتمكنها من استغالل موارد الوحدة بكفاية وحمايتها من سوء االستخدام وضمان دقة القيود 

جيهها وتتضمن ثالث أنواع من النظم وهي نظم الرقابة االدارية ونظم الرقابة المحاسبية وسالمة تو 

 المحاسبية والمالية ونظم الضبط الداخلي .

وتبدأ الرقابة الداخلية بتقييم المخاطر والتي هي عملية التعرف على المخاطر المتعلقة بتحقيق     

 لألجهزة الدولية المنظمة)،بشكل  مالئم حديد كيفية مواجهتهاأهداف الوحدة بشكل  عام وتحليلها وت

 وتشمل التالي :( 2994 العليا، الرقابية

 ( .أهداف الوحدة أو المخاطر الشاملةالمتعلقة بالتعرف على المخاطر ) -1
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 ( .تكرارها واحتمالأهميتها تقييم المخاطر من حيث ) -2

  .ى ميل الوحدة للوقوع في المخاطرتقييم مد -3

   . لمواجهة المخاطرتطوير حلول  -4

 

 :( 2338 الدلهمة،)في دورة الرواتب واألجور الداخلية الرقابة 1:1:1:2

ومعنى ذلك  ،شى مع الخطط المرسومةاالرقابة بأنها عملية التأكد من أن اإلنجازات تتم تعرف     

ن تقع ، ثم يحدد األشخاص الذيالمختلفة عن الخطط المرسومة االنحرافاتالمدير على  أن يتعرف

الالزمة من أجل تصحيح هذه  اإلجراءات اتخاذ، وأن يعمل على االنحرافاتعليهم مسؤولية هذه 

، وتتكون عملية قيق أهداف النظام بكفاءة وفاعليةتح استمرار إلىاألوضاع بالشكل الذي يؤدي 

 :ات األساسية التاليةالرقابة من المكون

 : االتيلرقابية يجب مراعاة ، فعند وضع المعايير اوضع المعايير الرقابية  -1

، الن المعايير هي ترجمة وتعبير عن األهداف التي تسعى وضوح األهداف وتحديدها بدقة -

 الخطط لتحقيقها .

 تشمل الرقابة األعمال التي تقاس بصورة كمية ونوعية . -

قياس األداء الفعلي : إن عملية قياس األداء الفعلي تعتمد على صدق المعايير الموضوعة   -2

 قابليتها لقياس العمل المطلوب .و 

 وحدة الرقابة . إلى االنحرافاتوتقديم تقرير عن  مقارنة األداء الفعلي بالمخطط  -3

من خالل المقارنة بين  واالنحرافات: تتم عملية تصحيح األخطاء واالنحرافاتتصحيح األخطاء   -4

 . وهذا هو الهدف من عملية الرقابة النتائج الفعلية والمخططة
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 :(2003،أحمرو) الحكومية الوحداتالرقابة على المال العام في   2:1:1:2

وتعرف الرقابة على المال العام بأنها ذلك النظام الفرعي من أنظمة المحاسبة الحكومية الذي     

 يهتم بالرقابة على المال العام .

 :إلىتقسم الرقابة على المال العام  :ممارسة الرقابة على المال العام

، وقد نشأت يعية على أعمال السلطة التنفيذية: وهي رقابة السلطة التشر قابة الخارجيةالر    -1

البداية من البرلمان لجان ، حيث تشكلت في لرقابة على أعمال الحكومةالبرلمان في ا ق  ح  ل   تيجة  ن  

رة على ، ألن تلك اللجان لم تكن قادكانت تتوصل إليها اللجان محدودة ، إال أن النتائج التيرقابية

الحصول على المعلومات الكافية وينقصها التخصص والدراية في الشؤون المالية ، وفي التدقيق 

ي أصعب مما يتاح ألعضاء ، كما أن التدقيق والرقابة بحاجة لعمل ميداناألعضاء المحاسبي لدى

هذا  ، وقد كان أول ظهور لمثلتشكيل جهاز متخصص للرقابة إلى، وقد أدى هذا الحال البرلمان

)الرقابة المالية يصبح، ثم تطور هذا المصطلح ل1791الجهاز في العصر الحديث في فرنسا عام 

) المنظمة (، وكان ذلك بعد نشوءرقابة السلطة التشريعية )رجية، بدال  من الرقابة المالية الخا(العليا

بة المالية العليا الرقا ، وتشارك في عضوية هذه المنظمة معظم أجهزة(لدولية لألجهزة العليا للرقابةا

 توصيات ) INTOSAI) لألجهزة العليا للرقابة المالية ، وقد أصدرت المنظمة الدوليةفي دول العالم

، والمراجعة على الوحدات الحكوميةأجهزة الرقابة العليا وحول معايير التدقيق  استقاللمتعددة حول 

 وحاليا  تتم الرقابة من قبل ديوان المحاسبة .

أي مدى  إلى: وتمارسها الوحدة الحكومية على نفسها بهدف التعرف قابة الذاتية ) اإلدارية (الر - 2

، المسؤولة األولى عن عملها باعتبارها، وتقوم الوحدة بذلك تحقيق النتائج األساسية ألهدافهاتم 

م سير الوحدات لتنظيوتمثل الرقابة الذاتية مجموعة من النظم والضوابط التنفيذية التي تضعها 

 ، ويشمل ذلك النظم اإلجرائية والتعليمات والسجالت ونظم المعلومات وخالفها .العمل داخلها
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التنفيذية على أجهزتها التنفيذية، أي على التي تباشرها السلطة وهي الرقابة  :الرقابة الداخلية -3

، وقد أطلق أسم ة المالية تمارس مثل هذه الرقابة، وفي معظم الدول فإن وزار وحداتها المختلفة

، مقابل أسم الرقابة الخارجية للسلطة قابة السلطة التنفيذية على نفسهاالرقابة الداخلية على ر 

 . ، وبهذا تكون الرقابة الداخلية إحدى وظائف الحكومةطة التنفيذيةالتشريعية على السل

إدارة  ط التي تتبناهاكافة السياسات واإلجراءات والضواب تتضمن وتتلخص الرقابة الداخلية في أنها 

، لعملاءة اوكف الوحدة هدفها في ضمان إدارة إلىمكان في الوصول لمساعدتها قدر اإل الوحدة

 واكتمالالغش والخطأ ودقة  اكتشافو  بسياسات اإلدارة وحماية األصول ومنع االلتزاموالمتضمنة 

 ص،2009، الحسبان )السجالت المحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب

56. ) 

ويرى الباحث بأن الرقابة الداخلية هي مجموعة من الخطط واإلجراءات والضوابط التي تتبناها     

الموظفين من الغش أو التالعب الوحدات في أي قطاع في سبيل حماية أصولها وممتلكاتها ومنع 

 . الوحدات، وتحقيق االهداف التي تسعى إليها هذه بها

 

 :(2993، الدالهمة) تيباآلالحكومية  الوحداتفي  الداخلية تمثل الرقابةت  1:1:1:2

 الموظفين باألنظمة والقوانين . التزامالتأكد من  -

 نفوذه الوظيفي . استغاللالتأكد من حسن أداء الموظف وعدم  -

 مراعاة األسس الكفيلة بحسن األداء . -

 تقييم كفاءة األنشطة والعمليات وفعاليتها في الوحدة . -

 ألخطاء ومعالجتها .ا اكتشاف -
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  : (2009،الرماحي) الداخلية والحاجة لها في الوحدة أهمية وجود الرقابة 1:1:1:2

لرقابة الداخلية من خالل تخفيض أثر التهديدات المالية على الوحدات التي تتعرض لها ا أهميةتنبع 

 : كالتالي هي المالية أثناء وجودها والتهديدات

 ة والسياسية .الكوارث الطبيعي  -1

 أخطاء في البرمجيات وقصور التجهيزات .  -2

 األفعال غير المقصودة .  -3

  األفعال المقصودة .  -4

   

   :(2913،الحسبان) وتتمثل باألتي :ادة أهمية نظام الرقابة الداخليةأسباب زي 1:1:1:2

 .  الوحداتكبر حجم  1-
 تفويض السلطات .     2-
 حماية الموجودات . 3-
 الضعف البشري . مواجهة 4-
 حاجة اإلدارة لبيانات دورية . 5-
 خدمة الرقابة الخارجية . 6-
  

جراءات موضوعة لمواجهة أما األنشطة الرقابية ف نجاز أهداف  التهديداتهي سياسات وا  ، الوحدةوا 

متناسقة وفق  اختصاصاتوحتى تكون األنشطة الرقابية فعالة فإنها يجب أن تكون مالئمة وذات 

 الوحدة، شاملة ومعقولة ومتكاملة مع أهداف ية وأن تكون كذلك قليلة التكاليفخطيط دور عمليات ت

عام وعلى مختلف المستويات  الوحدة، وحتى يتم ممارسة األنشطة الرقابية في كافة انحاء بشكل  
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، وهي تشمل مجموعة متنوعة من الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة االختصاصاتوفي كافة 

 . (2004، الدولية لألجهزة الرقابية العلياالمنظمة  ) النحرافالنواحي 

 

   :(2011، والذيبة الرمحي) الرقابة الداخلية على الرواتب واألجور 6:1:1:2 

، فالمبلغ الكبير لألجور إجراءات قوية للرقابة الداخلية إلىإن نظام الرواتب واألجور يحتاج      

متطلبات الدفع والتوزيع النظامي،  إلى، إضافة دقيقة للبياناتالسرعة، والمعالجة ال إلىوالحاجة 

إحكام الرقابة الداخلية  إلى، كل هذه العوامل تدعو الحكومية الوحداتالمطلوبة من قبل  والتقارير

ظام الرقابة ن إجراءات التشغيل وضوابط النظم تعتبر عناصر أساسية ضمن نكما أوتعزيزها، 

 :ية تساعد في زيادة فاعلية النظاموة  على ذلك فإن العوامل التال، وعالالداخلية على األجور

يط اإلنتاج تخط مبادئعن طريق إتباع  مهمة وألوقت المعياري إلنجاز كل فعالية تحديد ا  -1

، ومما يمكن في النهاية من مقارنة األوقات الفعلية لإلنجاز مع األوقات ودراسة الوقت والحركة

 المعيارية .

والتي تعتبر  المخططة للقوى العاملة واألجور االستخداماتنة العمل التي توضح مواز  استعمال  -2

 بعد المصادقة عليها بمثابة مقياس للمقارنة مع الموجود الفعلي .

 واتخاذ االنحرافاتالمحققة لتحديد  التكاليفالتي تقارن مع  كلفة العملتمعايير  استخدام  -3

 اإلجراءات المناسبة بصددها .

ملين لتطوير اإلنتاج قوي وفاعل للحوافز من شأنه أن يخلق الدافع الذاتي لدى العا إنشاء نظام -4

دارة الوحدة، ويكون منصفا  لكل من العاملين و كما  ونوعا    . ا 

تساعد في إنشاء الرقابة تقارير الغرض  باستخدامتقييم أداء العاملين على فترات دورية  -5

 .اإلدارية
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 .مكافأة العامل المجد ومعاقبة المقصرين والمهملينللعاملين، يتضمن  سلوكم وضع نظا -6

من  نتقالواإل الجنس واعتباراتتتضمن أصناف العاملين ومؤهالتهم  وضع سياسات للعمالة  -7

 .العمالة الوقتية ستخدامإعن طريق العرضية والموسمية  حتياجاتاإلخر وتغطية آ إلىموقع 

عداد   -3 ، كما األمر هامبالغقوائم األجور ودفع الفصل الوظيفي بين وظائف مراقبة الدوام وا 

 إلدارة بفترات منتظمة .ا إلىيتطلب إعداد تقارير تقدم 

  

بما  اجراءات الرقابية لألجور نجملهومن أجل زيادة الرقابة على األجور وتفعيلها يوجد عدد من اإل

   :(2009، الجزراوي والجنابي) ،يلي

تلك القائمة مهمة و ، قابة مخولة مهمة في نظام األجورر : إن قائمة األفراد توفر تخويل المعاملة  -1

قسم  إلى، حيث تعطي تلك القائمة ترخيص عاملين المعتمدينلمنع أي تالعب باألجور من خالل ال

 األجور لتجديد قائمة العاملين والتي يتم مقارنتها مع قوائم الوقت .

وظيفة األفراد حيث أن : إن وظيفة تسجيل الوقت يجب أن تكون بمعزل عن فصل الوظائف  -2

مدة والتي تتحدد القسم األخير يوفر معلومات متعلقة بتحديد معدل األجر لساعات العاملين المعت

، إن المعلومات المذكورة لو تم تقديمها واالستحقاق، ضمن نطاق الخبرة، صنف العاملين، األقدمية

تالعب من قبل أحد  إلىتتعرض لر كبي حتمالا فهناكقسم األجور  إلىتاج مباشرة  من قبل قسم اإلن

العاملين لذا ومن أجل توخي الدقة والرقابة فمن الضروري أن تأتي تلك المعلومات من مصدر 

 مستقل كقسم األفراد .

تسجيل الوقت كقيام أحد العاملين بإدخال بطاقة الوقت ب تهديد التالعب: لتجنب بعض اإلشراف  -3

ائب من الضروري أن يقوم المشرف بمالحظة تلك و غأالساعة لتثبيت حضور عامل متأخر  في

 .م الوقت مع الحضور الفعلي للعمالاألفعال في ساعة حضور العمال مع قيامه بتسوية قوائ
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 :وكالتاليالخاصة بنظام األجور  السجالت: من الضروري مراجعة السجالت المحاسبية  -4

 ، ومستندات الدفع .العملقوائم الوقت، بطاقات  -

 اليومية والتي مصدرها ملخص توزيع األجور وسجل األجور . دفتر ثبتة فيالمعلومات الم -

 سجالت العاملين ومختلف حسابات المصاريف . على حسابات األستاذ الفرعي التي تحتوي -

 ، السلفة .حسابات األستاذ العام، حسابات مراقبة األجور، النقدية -

السجالت في نظام األجور مهمة مصادر المستندات و  إلى: إن رقابة الوصول رقابة الوصول -5

جدا  وبخاصة إذا ما توفرت سوء النية ألحد الموظفين المسؤولين عن األجور الذي قد يسيء 

 اختالسه إلىت وبالتالي النتيجة قد تؤدي في عمله من خالل تالعبه في بطاقات الوق االستخدام

 دقيق لألجر الحقيقي .الغير النقد فضال  عن التحديد 

 :التحقيق المستقل في نظام األجور رقابة أساليب : األمثلة التالية عبارة عنمستقليق الالتحق -6

قسم األجور يجب على المشرف التحقق من  إلى: قبل إرسال بطاقات الوقت التحقيق من الوقت -

 دقتها وتوقيعها .

قق : يقوم بتوزيع الشيكات بصورة مستقلة وبدال  عن المشرف مما يساعد على التحمسؤول الدفع -

قيامه من وجود العاملين بصورة فعلية ألن المشرف قد يكون جزء من مشكلة التالعب من خالل 

 موجودين .الغير بتوزيع الشيكات للعاملين 

: كاتب حسابات الدائنين يتحقق من دقة سجل األجور قبل تكوين مستند الدائنين مراقبة حسابات -

 سلفة .حساب ال إلى االعتماداتالدفع الذي بموجبه ترسل 

وزيع : قسم األستاذ العام يوفر تحقيقا  شامال  من خالل تسوية ومقارنة ملخص تاألستاذ العام -

 األجور ومستند الدفع .
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 :تيكاآل تكون واألجور الرواتب دورة في التهديدات معالجة 7:1:1:2

Romney & Steinbart )  ، 2012 ): 

 :كاالتيير صالحة فالمعالجة لها تكون إن البيانات الرئيسية عندما تكون غير دقيقة أو غ

 نزاهة ضوابط معالجة البيانات .  -1

 البيانات الرئيسية . إلىتقييد الوصول  -2

 مراجعة لجميع التغييرات إلتقان البيانات .  -3

 :كاالتيكما تكون المعالجة للكشف غير المصرح به للمعلومات المهمة 

 وضع ضوابط للوصول .  -1

 التشفير للبيانات . -2

 :أو تدمير البيانات فتكون كاالتي الجة لخسارةأما المع

 من الكوارث . االحتياطيةالنسخ  ستعادةإأو  ستردادإإجراءات  -

 :كاالتييكون  قليلي األمانةوالمعالجة لتوظيف غير المؤهلين أو 

، التاريخ تحقق من أوراق المتقدمين للوظائف، المهارات، بما في ذلك الإجراءات توظيف سليمة  -1

 لمتقدم .ل الوظيفي

واألحكام ، لية لجميع مقدمي الطلبات للتوظيفالجنائية الما للسجالتالتحقق من المعلومات   -2

 ذات الصلة . والعقوبات

 : كاالتيهي  االستخدامقوانين التوظيف أو  النتهاكاتوالمعالجة 

جراءات اإلقالة .، تقييم األداءوثائق ومعلومات شاملة للتوظيف  -1  ، وا 

  .االستخداميب المستمر على التحديثات والتغييرات في قانون التوظيف أو التعليم أو التدر   -2

 :لملف الرواتب الرئيسي هي كاالتي والمعالجة للتغييرات غير المصرح بها
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، قضايا قسم كشوفات الرئيسية إلدارة الموارد البشرية، تحديثات البيانات الفصل بين الواجبات -1

 جور .الرواتب فقط لشيكات الرواتب واأل

 وضع ضوابط للوصول أو الدخول لملف الرواتب الرئيسي . -2

 : كاالتيوالمعالجة للتحديثات غير الدقيقة للبيانات الرئيسية لكشوفات الرواتب فهي 

 نزاهة ضوابط معالجة البيانات .  -1

  مراجعة منتظمة لجميع التغييرات إلتقان بيانات كشوفات الرواتب .  -2

 :الدقيقة وغير الصحيحة هي كاالتي والحضور غيروالمعالجة لبيانات الوقت 

 جمع البيانات . أتمته  -1

 للوقت والحضور . التوثيق والمصادقة على البيانات  -2

 والحضور( ، بطاقات وسجالت الوقت)مطابقة حساب الوقت والحضورالفصل بين الواجبات  -3

 .لبيانات الوقت والحضور  يةاإلشرافالمراجعة  4-

 : كاالتيفي تجهيز أو إعداد كشوفات الرواتب هي  للتهديداتوالمعالجة 

عبر سجل كشوفات الرواتب  : مثل مراقبة مجاميع الدفعةالمة الرقابة في معالجة البياناتس  -1

 ومتابعة حساب شيكات الرواتب غير المصروفة . واستخدام، القديمة

 المراجعة الرقابية على سجل كشوفات الرواتب وغيرها من التقارير .  -2

 ر بيانات الدخل للموظفين .إصدا  -3

التوجيهية واللوائح والتشريعات الخاصة بالوحدات الحكومية لضمان التبويب  المبادئمراجعة   -4

 السليم للعمال كالموظفين أو المتعاقدين .

 :كاالتيفي توزيع الشيكات هي  االحتيالوالمعالجة للسرقة أو 
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ألية التوقيع  ووضع الرواتب الفارغة شيكات إلىفرض القيود والتضييق على الوصول الفعلي   -1

 على الشيكات .

 الحساب الجاري للرواتب . إلىتقييد الوصول   -2

، ومراجعة جميع معامالت اإليداع سبة الدورية لجميع شيكات الرواتبالترقيم المسبق والمحا  -3

 المباشر للحساب الجاري .

 ب سليمة .يستلزم أن تكون الوثائق والبيانات التي تدعم كشوفات الروات  -4

بصندوق  حتفاظاإل، منفصلة عن كشوفات الرواتب الشيكات لحسابمجموعة فحص  ستخدامإ  -5

 .النقدية ) النثرية ( 

ين الصندوق للحسابات واجبة الدفع، توزيع شيكات العقود مقابلة أمالفصل بين الواجبات )  -6

 ( .شيكات الرواتب اتلحساب مستقل وفحص، مطابقة المؤقتة ) الوقتية (

 قاعدة البيانات الرئيسية لكشوفات الرواتب . إلىرض قيود على الوصول ف  -7

 التحقق من هوية جميع الموظفين أو العاملين الذين يتلقون شيكات الرواتب .  -3

يداع شيكات الرو   -3  الشيكات قضية، والتحقيق في اتب التي لم يطالب بها ولم تستلمإعادة وا 

 والسبب. المعادة

 :كاالتياالخرى هي  واالقتطاعات يبةعات المطلوبة للضر الدف تحويل عدمومعالجة 

 دائرة إلىالتوجيهات واللوائح والتشريعات الحالية  وفقتصميم نظام لجعل الدفعات المطلوبة  1-

 الحكومية األخرى . والوحدات الضريبة

ة األخرى في غير وقتها تكون نفس المعالجة للفقر  واالقتطاعاتومعالجة الدفعات للضرائب  -2

 التي قبلها .

 : تيكاآلاالخرى هي  واالقتطاعاتومعالجة الدفعات غير الدقيقة للضرائب 
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 قابية نزيهة وأمينة .معالجة ر   -1

 . اإلشرافية للتقارير مراجعة وفحص -2

 . والمصروفات اإليراداتمراجعة وفحص الموظف لقوائم وبيانات  -3

  

 :(2993 أحمرو،) ةام في المملكة األردنية الهاشميوحدات القطاع الع 1:1:2

 فئات وهي :  إلدارة العامة في األردن من ثالثيتكون البناء التنظيمي ل

: وهي الوحدات التي تتمثل في جاللة طة المركزية أو اإلدارة المركزيةالحكومة المركزية أو السل -

 . الملك ومجلس الوزراء ورئاسة الوزراء والدوائر المركزية المرتبطة بها

عن برامج الخصخصة أ المالي واإلداري: وهي الوحدات التي تنش االستقاللامة ذات الوحدات الع -

الحكومي نحو  التي تتبعها الحكومة لبعض وحداتها أو الدمج أو إلغاء بعضها في ضوء التوجه

، وتشمل هيئة األوراق المالية وهيئة تنظيم في المملكة واالجتماعي االقتصاديتنفيذ خطة التحول 

 . االت وغيرها من الوحداتقطاع االتص

، ن بين السلطات المحلية والمركزية: وهي التي تقوم على المشاركة والتعاو وحدات اإلدارة المحلية -

 .  برى والبلديات والمجالس القرويةوتشمل أمانة عمان الك
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 :الدراسات السابقة 2:2 
 

 الدراسات العربية:1:2:2  
 
دراسة  /نوان " واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي ، بع( 2004دراسة ، كالب ، )   -

 ميدانية على وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة "

تحليل وتشخيص واقع الرقابة الداخلية في وزارات السلطة الوطنية  إلىهدفت الدراسة      

ى تطبيق ما ، ومستو يةاتها اإلدارية والمالية األساسمقوم استكمال، ومدى طاع غزةالفلسطينية بق

 إلى، كما هدفت أيضا  متكامل والفعال للرقابة الداخليةمقارنة  مع النظام ال توفر من هذه المقومات

وتحديد األسباب والمعوقات الرئيسية  ،لية في المحافظة على المال العامبيان أهمية الرقابة الداخ

، وقد ارات السلطة الوطنية الفلسطينيةز التي تحول دون تطبيق وتطوير نظم رقابة داخلية جيدة بو 

رأي الموظفين الرقابيين العاملين بدوائر الرقابة الداخلية بوزارات  استطالعركزت الدراسة على 

، وقد ت الوظيفية تماسا  مع هذا الواقعالسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة بإعتبارهم أكثر الفئا

باألبحاث والدراسات والتقارير  االستعانة، كما تم غرضلهذا ال استبانةتم ذلك من خالل تطوير 

وجود  إلى، وقد توصلت الدراسة بالت الشخصية لتأكيد نتائج البحثالرسمية والصحفية والمقا

، وهو ما اخلية بوزارات السلطة الفلسطينيةضعف في مستوى تطبيق المقومات األساسية للرقابة الد

 إلىخلصت الدراسة  كما ،عن تحقيق األهداف المنوطة بهاية في ضعف نظم الرقابة الداخل انعكس

مجموعة من التوصيات التي من شأنها تقوية ودعم نظم الرقابة الداخلية بوزارات السلطة الوطنية 

 الفلسطينية بما يمكنها من تحقيق األهداف المنوطة بها بأقصى كفاءة ممكنة .
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عداد إفي  EXCELإستخدام برنامج ( ، بعنوان "  2005خرون ، )آدراسة ، حسين ، و  - 

 رواتب منتسبي جامعة تكريت " لحتسابنظام معلومات محاسبي 

 وبستخدام برامج الحاس، وأهمية إنظام الرواتب واألجور بيان أهمية إلىهدفت الدراسة      

توفير  إلى، في إعداد نظم معلومات محاسبية إلحتساب رواتب يؤدي وخصوصا  برنامج إكسل

وقت المناسب ، فضال  عن توفير المعلومات المناسبة في اللجهد وقلة األخطاء المحاسبيةت واالوق

إعداد نظام معلومات محاسبي  إلى من الحاجة الدراسة، وتأتي أهمية لغرض اإلستفادة منها

، المتغيرات التي تطرأ على الرواتبلكتروني إلحتساب رواتب منتسبي جامعة تكريت يتناسب مع إ

في هذه  االعتماد، وقد تم يته في إعداد الرواتبمتطبيق النظام المحوسب أله إلى اسةالدر  توهدف

على  االعتماد، وكذلك تم المصادر المكتبية إلىالدراسة على المنهج الوصفي من خالل الرجوع 

مجموعة  إلى، وقد توصلت الدراسة تطبيق البرامج المعدة في الجامعةالمنهج التطبيقي من خالل 

لكتروني في مجاالت تحليل وتصميم نظم المعلومات قد ستخدام الحاسب اإلإأن  أهمهاائج لنتا من

عطائه فرصة ألن يصبح مديرا  للمعلومات وخبيرا  في النظم  ساهم في تسهيل عمل المحاسب وا 

لكتروني إلحتساب ، وكذلك إن إعداد نظام محاسبي إاالمحاسبية من حيث تحليلها وتصميمه

، وكذلك االحتسابتوفير الوقت والجهد وقلة األخطاء المحاسبية أثناء عملية  إلىالرواتب يؤدي 

ضرورة إستخدام المحاسبين للحاسبات اإللكترونية في مجال تحليل وتصميم  إلىأوصت الدراسة 

سبين في ، وكذلك أوصت بتطوير مهارات المحااسبية ألن ذلك يوفر الوقت والجهدالنظم المح

 لكترونية وخصوصا  برنامج إكسل .اإل اتالتطبيقإستخدام برامج 
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األخطاء  اكتشاف( ، بعنوان " العوامل المساعدة في  2007دراسة ، النوايسة ، والعقدة ، )  -

 "ن وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبةوالغش : دراسة تطبيقية م

ن وجهة األخطاء والغش م اكتشافالتعرف على العوامل المساعدة في  إلىتهدف الدراسة       

سبعة متغيرات  عددها اسة البالغ، وذلك من خالل تحليل متغيرات الدر نظر مدققي ديوان المحاسبة

 واختبار، ولتحقيق اهداف الدراسة ل رفع مستوى أداء ديوان المحاسبة، وتقديم توصيات حو مستقلة

بقة ومعايير الدراسات السا إلى، وذلك بعد الرجوع تتكون من جزأين استبانةفرضياتها تم تصميم 

غراض الدراسة ، وتكونت العينة النهائية والمعتمدة ألق الدولية وقانون ديوان المحاسبةالتدقي

، 2995ا  حتى نهاية سنة ( مدقق 336بطريقة عشوائية من أصل )  اختيارهم، تم ( مدققا   125من)

، ( %73.6اإلدارية ) المالية و  االستقالليةأن أعلى نسبة تأثير تعود لمتغير  إلىوتوصلت الدراسة 

، اإلدارة العليا لديوان المحاسبة ( تعود لمتغير دعم %74.6في حين كانت أدنى درجة تأثير ) 

 إلىالدراسة ببعض التوصيات الموجهة  اختتمتأكانت السلطة التشريعية أم التنفيذية ، وقد  واء  س  

 .مدققين أنفسهم بهدف تحسين األداءديوان المحاسبة وال

بعنوان " أثر بيئة الرقابة الداخلية على تحقيق أهداف التغيير ،  ( 2313) ،  هنوشن دراسة -

 التنظيمي لمنظمات القطاع العام في األردن "

إلى قياس أثر بيئة الرقابة الداخلية على تحقيق أهداف التغيير التنظيمي في  هدفت الدراسة

ين مكونات بيئة الرقابة الداخلية وحدات القطاع العام في األردن، حيث تم اختبار العالقة ب

لوحدات القطاع العام في األردن، وتحسين رضا كل من الموظفين ومتلقي الخدمة، ولهذا الغرض 

األولى للموظفين والثانية لمتلقي الخدمة ولمختلف تم تصميم أداة القياس من استبانتين خصصت 

طاع العام في األردن، حيث تم الوحدات موضع الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من وحدات الق

اختيار ثالث وزارات ألغراض الدراسة، وتم اختيار العينة من مجمل عدد الموظفين في الوحدات 
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( موظفا  وبطريقة العينة العشوائية، حيث بلغ حجم العينة من 1251المختارة والبالغ عددها )

مة، وكانت أهم النتائج هي إن ( وكذلك كان نفس العدد من العينة من متلقي الخد393الموظفين )

درجة االهتمام بعناصر بيئة الرقابة الداخلية في الوحدات موضوع الدراسة متباينة، فكانت درجة 

االهتمام بعنصر الهيكل التنظيمي قد احتلت المرتبة األولى، وكما كانت أهم التوصيات للدراسة 

 الرقابة الداخلية واالهتمام بمكوناتها . وتعزيز مفهوم بيئةهي ضرورة االهتمام بالرقابة الداخلية 

 

، بعنوان " تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق  (2313) ، خصاونه دراسة -

 الحكومة اإللكترونية : دراسة ميدانية على ديوان المحاسبة في المملكة األردنية الهاشمية .

في المملكة األردنية الهاشمية في ضوء  تهدف الدراسة إلى التعرف على إجراءات ديوان المحاسبة

حيث تتطرق الدراسة إلى مجموعة من اإلجراءات والخطوات المقترحة تطبيق الحكومة اإللكترونية، 

للرقابة الحكومية والتي تشتمل على إجراءات التخطيط للعملية الرقابية الحكومية، وتصميم نموذج 

جراءات تحد جراءات لتنفيذ عملية لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية، وا  يد مجاالت الرقابة الحكومية، وا 

الرقابة الحكومية في مجال األنظمة اإللكترونية، وقد كانت أداة الدراسة هي االستبانة والتي من 

 للتحليل(  SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية ) خاللها تم جمع البيانات، كما تم استخدام 

 أنه وقد كانت أهم التوصيات للدراسة هي، ها من العينةاإلحصائي للبيانات التي تم الحصول علي

لدى ديوان المحاسبة إجراءات رقابية مالئمة تشتمل على إجراءات التخطيط للعملية  يتوفر ال

الرقابية الحكومية وال يوجد كذلك تصميم نموذج لتنفيذ عملية الرقابة الحكومية وكذلك ال يوجد 

جراءات ت نفيذ عملية الرقابة الحكومية في مجال األنظمة اإللكترونية، إجراءات تحديد مجاالتها وا 

كما توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات وهي أن يولي ديوان المحاسبة اهتمام أكبر في الرقابة 

مفهوم لرقابة ديوان المحاسبة، كما الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة اإللكترونية من خالل تحديد 
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هتمام بوضع توفير أدلة تدقيق مالئمة للرقابة الحكومية في البيئة يجب على ديوان المحاسبة اال

 . للحكومة اإللكترونية

( ، بعنوان " تطوير أدوات الرقابة الداخلية لهدف حماية البيانات  2011دراسة أبو كميل ، )  -

 دراسة تطبيقية " –المعدة إلكترونياا 

الرقابة الداخلية بهدف حماية البيانات التعرف على مدى تطور أدوات  إلىهدفت الدراسة       

التي  والتهديدات كلا، والتعرف على أهم المشفي المصارف العاملة في قطاع غزة المعدة إلكترونيا  

المطبقة في المصارف  هي تلك النظم م، وأهم أنواع تلك النظها إستخدام النظم اإللكترونيةأوجد

بحاث العلمية في هذا المجال تم التعرف على واقع ، ومن خالل الدراسات السابقة واألالفلسطينية

أهم الوسائل واإلجراءات الرقابية في ظل النظم و  ،رونية المطبقة في مصارف قطاع غزةالنظم اإللكت

تحليلي في الوصول لنتائج الباحث المنهج الوصفي ال استخدم، وقد المصارف هذه في اإللكترونية

، وتم إستخدام برنامج التحليل المصارف العاملة في قطاع غزةعلى  استبانة، حيث تم توزيع الدراسة

التي  التهديداتأنه تتحدد  أهمهاالنتائج  مجموعة من إلى، وقد تم التوصل (SPSSاإلحصائي )

، أكثر من موظف في كلمة السر اشتراكتواجه نظم الرقابة الداخلية في النظم اإللكترونية في 

اءات رقابية صارمة ومشددة في عملية إدخال وتشغيل وكذلك إن إدارة المصارف تطبق إجر 

، كما كانت أهم التوصيات هي ضرورة معلومات في ظل النظم اإللكترونيةالبيانات وال واستخراج

قيام سلطة النقد بصفتها الجهة المخولة بالرقابة على المصارف في قطاع غزة بوضع مجموعة 

تعاقب كل من يخالف ملة في قطاع غزة بإتباعها و إجراءات رقابية إلكترونية تلزم المصارف العا

 . تلك اإلجراءات
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( ، بعنوان " العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة  2011، وصيام ، ) غنيماتدراسة ،  -  

 الداخلية في الوزارات األردنية"

اخلية في الوزارات ة الدمعرفة العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقاب إلىتهدف هذه الدراسة       

ية ، والوقوف على أهم المعوقات أو المحددات التي تحد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلاألردنية

احثان بتصميم ، قام البرضياتهاف واختبار، لتحقيق أهداف الدراسة وتطورها في الوزارات األردنية

 أهم ومن ،الممثلة لعينة الدراسة الوزارات ، ثم توزيعها على المديرين والعاملين في أجهزةاستبانة

 هو األردنية الوزارات في الداخلية الرقابة أنظمة فاعلية في تأثير ا العوامل أكثر أن الدراسة نتائج

الدراسة  وأظهرت  ،األداء ورقابة العاملين كفاءة كان تأثير ا العوامل وأقل ومكوناته، المحاسبي النظام

، للعاملين ونقص التدريب الجيد لهموتعيين موضوعية  اختياروجود ضعف في تطبيق سياسات 

 التشريعية السلطة دور في ونقص ،ت اإلدارية في الوزارات األردنيةضعف القيادا إلىإضافة 

 الحكومة تولي أن بضرورة الباحثان أوصى الدراسة نتائج ضوء ، فيعليها التنفيذية السلطة وهيمنة

 التركيز خالل من وذلك االهتمام من ، المزيداألردنية لوزاراتا في الداخلية الرقابة أنظمة األردنية

 أسس وتفعيل الداخلية، الرقابة أنظمة فاعلية في المؤثرة األساسية والمالية اإلدارية المقومات على

 .الحكومي  األداء وتقييم لقياس دقيقة معايير وتطوير والتعيين، االختيار ومعايير

بعنوان " مخاطر إستخدام نظم المعلومات المحاسبية  ( ، 2012دراسة العبيدي ، )  -

 المحوسبة وأثرها على فاعلية عملية التدقيق في األردن " 

التعرف على مخاطر إستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها  إلىهدفت الدراسة       

، وتكون صة عمانبور  في ساهمة العامة المدرجةعلى فاعلية عملية التدقيق في الشركات الم

، والمدققون الدراسة وهم ) المديرون الماليونفئات ذات صلة بموضوع  مجتمع الدراسة من ثالث
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( أفراد تم  293، أما عينة الدراسة فيبلغ عدد مفرداتها ) الداخليون، والمدققون الخارجيون (

حليل البيانات ضمن ستخدام عدد من األساليب اإلحصائية في تا، وتم من مجتمع الدراسة اختيارهم

الحسابية واإلنحرافات  مثل المتوسطات ) SPSS)  االجتماعيةبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

 واختبارتحليل التباين األحادي  إلى، باإلضافة المتعدد واالنحدارالبسيط  واالنحدار، المعيارية

لة إحصائية للمخاطر البيئية دال وعدة نتائج من أهمها أن هناك أثر ذ إلى، وتوصلت الدراسة شيفيه

لشركات المساهمة الخاصة بنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على فاعلية عملية التدقيق في ا

نظم المعلومات لمخرجات الو  تشغيلوال دخالاإلأثر لمخاطر  ، كما كشفت عن وجودالعامة األردنية

، وقدمت لمساهمة العامة األردنيةلشركات االمحاسبية المحوسبة على فاعلية عملية التدقيق في ا

للمخاطر البيئية الخاصة بنظم المعلومات المحاسبية  نتباهاإلالدراسة عددا  التوصيات منها 

لمعلومات بإدخال البيانات في نظم ا هتمامواإل، على فاعلية عملية التدقيق ا تؤثرالمحوسبة لكونه

 من .آالمحاسبية بشكل  سليم و 

 بلدية جباليا "  –( ، بعنوان " نظام الرواتب وشؤون الموظفين  2012دراسة غنيم ، )  -

، وبيان أن النظام وشؤون الموظفين في بلدية جباليا لقد أهتمت الدراسة بتوضيح نظام الرواتب     

نظام محوسب يعتمد كليا  على  إلى، وتوضيح أهمية تحويله ا زال نظاما  يدويا  بشكل  أساسيفيها م

جراءاته حديثةالتقنيات ال ، وكذلك هدفت ذلك ألهمية نظام الرواتب واألجور، و في جميع عملياته وا 

األنظمة المقترحة لنظام  واستخدامتوفير األفراد المهنيين القادرين على التطوير  إلىالدراسة 

يانات ، وكذلك أهمية حفظ بد وضمان األمان والسرية للبيانات، وأهمية توفير الوقت والجهالرواتب

، وهم اإلدارة العامة لمساعدتهم في ين من التلف والضياع، وبيان المستفيدين من الدراسةالموظف

، وقد تم إستخدام عدة أساليب في جمع البيانات حول القرارات، وكذلك الموظفين بشكل عام اتخاذ
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ت الالزمة، المالحظة، تسجيل ، جمع الوثائق والمستندالدراسة منها ) المقابالت الشخصيةا

تنظيمي مع ما منها عدم تطابق الهيكل ال االستنتاجات مجموعة من إلى، وقد تم التوصل (ناتلبياا

العملية لتنفيذ الخطوات  تخاذإأن يتم البدء في  إلى، كما أوصت الدراسة هو موجود بشكل فعلي

لى تطوير ، وكذلك توصي الدراسة العمل وبشكل سريع عقسم الرواتب في ستخدامهإ النظام المقترح

، وذلك بوضع خطة لتدريب الموظفين العاملين في قسم الرواتب للتدريب ظام الحوافز التشجيعيةن

النظام المقترح  ، والتدريب علىطريق عقد دورات تدريبية لهم عن على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر

 بشكل خاص . إستخدامه في قسم الرواتب

لبات الرقابة الداخلية في ظل الحكومة ( ، بعنوان " متط 2013دراسة ، طاهر، وتركي ، ) -

 اإللكترونية " 

أهمية متطلبات الرقابة الداخلية في ظل الحكومة اإللكترونية وذلك من  بيان إلىهدفت الدراسة      

خير من القرن الماضي خالل توضيح ما يمر به العالم في الفترة األخيرة والتي بدأت منذ العقد األ

ور التكنولوجيا الحديثة التي لعبت دورا  رئيسيا  في إحداث هذه التحوالت ، حيث تعاظم دوحتى اليوم

الحكومية بتقديم الخدمات  الوحدات، الذي نتج عنه قيام الحكومة اإللكترونية إلىومنها التحول 

، ت المستفيدة بأقل كلفة وأسرع وقتالمواطنين والجها إلىوالمعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت 

الحكومية البيروقراطية المعقدة التي أصبحت  الوحداتر من المشاكل التي تعاني منها لمعالجة الكثي

الحكومية في  الوحدات، ونظرا  ألهمية الرقابة الداخلية في ضا  خصبة للفساد اإلداري والماليأر 

ا ، وما للحكومة اإللكترونية وما يرافقهدولة وضمان حسن سير العملالرقابة على األموال العامة لل

من تطبيق لتكنولوجيا المعلومات من تأثير في كل من خصائص الرقابة الداخلية والحيلولة دون 

باألصول ووسائلها من حيث  واالحتفاظالفصل بين وظائف التصديق على العمليات المالية والحيازة 

جراءاتها التي أصبحت تؤدى بفاعلية استحداث أكبر  وسائل وأساليب جديدة تسهل عملية الرقابة وا 
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لتي تأثرت هي وسند المراجعة الذي أنعدم وجوده ومكوناتها ا ،التهديداتوبدقة متناهية وبأقل 

ضرورة توافر متطلبات خاصة بالرقابة الداخلية متمثلة   إلى، أدى ذلك كله األخرى بهذا التحول

عادة تصميم أنظمة الرقابة الداخلية ووجود ضوابط رق ابية للبنية بوجود العنصر البشري المؤهل وا 

وتطوير الضوابط الرقابية العامة والخاصة والمتطلبات القانونية  التهديداتالتحتية األمنية لتخفيف 

والتشريعية للحد من تلك التأثيرات لكي تتحقق الدقة في العمل الرقابي وتتحقق أهداف الرقابة 

 الداخلية في ظل الحكومة اإللكترونية .

في الوحدات الحكومية  بعنوان " دور نظام الرقابة الداخلية . (2014) ، العباديدراسة ،  -

 األردنية في ضبط اإلنفاق الحكومي/ دراسة ميدانية على الوحدات الحكومية في محافظة جرش "

الدراسة إلى التعرف على ضوابط نظام الرقابة الداخلية وعالقتها بضبط اإلنفاق الحكومي،  تهدف

اع وعناصر الرقابة الداخلية، وتحديد مواطن القوة والضعف في وكذلك التعرف على مفاهيم وأنو 

األردنية ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث  نظام الرقابة الداخلية المطبق في الوحدات الحكومية

( فردا  من أفراد مجتمع الدراسة المكون من 59على عينة مكونة من )بتصميم استبانة وتوزيعها 

( ووجدت واحدة غير قابلة للتحليل، ومن أهم %39( استبانة، بنسبة )45د )( فرد، تم استردا126)

النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود دور كبير النتقاء وتدريب الموظفين الماليين في ضبط 

(،وكذلك ضعف في تدريب وتأهيل %32اإلنفاق الحكومي، حيث بلغت نسبة التأثير حوالي )

على التشريعات واللوائح المالية، والتدريب على الطرق دات الحكومية الموظفين الماليين في الوح

المحاسبية الحديثة، وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة إيالء ضوابط الرقابة الداخلية العناية الكافية 

من أجل ضبط اإلنفاق الحكومي والحد من الهدر، وعقد دورات وورش تدريبية للموظفين الماليين 

ر، وتعزيز قيم االنتماء والنزاهة، وكذلك تحديد صالحيات ومرجعيات اإلنفاق لمواكبة التطو 

 الحكومي، ووضع الضوابط الالزمة للصرف خارج الموازنة العامة .
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   :  جنبيةاأل راساتالد  2:2:2

 Automated Payroll System “بعنوان ( :  Haris , 2003دراسة , ) -

4BTL-00-2 “                                                                           
وكذلك  في ماليزيا، الموظفين لجميع بالنسبةبيان أهمية نظام الرواتب  إلىهدفت الدراسة      

 وجيا المعلومات بشكل كامل من قبل، وأن يتم االستفادة من تكنولنظام الرواتب أهمية تطوير

وأنهم ال يدركون أن  العملية، قد استخدمت في حياتهم من أنها الموظفين اإلداريين على الرغم

طريقة إدخال  إلى، وهذه الدراسة هدفت أيضا  أسهل أعمالهمالتكنولوجيا المتاحة يمكن أن تجعل 

تصميم وتطوير البرمجيات لنظام  ذه الدراسة علىوتشتمل ه ،جديدة لنظام حضور الموظفين

ر، وهذا البرنامج أيضا  ن تلقائيا  بحلول نهاية الشهالموظفي رواتبالرواتب والتي تمكن من حساب 

 الرواتب ، والحفاظ على نظامقبة حضور الموظفين في مكان العملقادرا  على مرا سوف يكون

ستخدام أن إ ، ومن أهم النتائج هيوحساب الوقت بدل الضائع للموظفين، التهديداتاألجور من و 

ها وتقليل الجهد والوقت والحفاظ علي الوحداتألنظمة في التكنلوجيا له تأثير كبير في تطوير جميع ا

الحسابية  لوجيا في األنظمةو ستخدام التكنهم التوصيات هي اإلهتمام بضرورة إ، وكانت أللموظفين

 وتطويرها . والرقابية

 

               Impact of Automated“ بعنوان) :    Folorunsho, 2006دراسة , )   -

-  Accounting System on Payroll Preparation in Some Selected Large 

Organisation”                                                                                           

لي على إعداد كشوفات الرواتب في آلأثر النظام المحاسبي ا بيان إلىهدفت الدراسة        

لدراسة تأثير النظام  محاولة وذلك في نيجيريا دة الغوس ووحدة أوتاوح وهيالوحدات الكبيرة 

تم توزيعها  استبانة، وقد تم جمع البيانات من خالل لي على إعداد كشوفات الرواتبآلا المحاسبي
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استخدام البيانات عن طريق ، وقد تم تحليل الموجودة في الغوس وأوتاة على الوحدات المختلف

 ،ANOVA)وكذلك تم تحليل التباين باستخدام تحليل) إلنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية وا

هي أداة فعالة لإلتصال  وسبةالح إستخدام ، وأظهرت الدراسة أنلدراسةافرضيات ختبار اتم  كماو 

 ستبانةوتحقيق األهداف التنظيمية في الوحدات ومع ذلك كان أغلبية األشخاص الذي تم توزيع اال

 قلل من القوى العاملة في الوحداتلية يآلا كان إستخدام الحوسبة والنظم اين ما إذعليهم غير مهتم

فرضيات بأن تطبيق برامج الحاسوب الحديثة ليس بالضرورة أن الختبارات ا، وكذلك أظهرت أم ال

ن أسباب إ، وكذلك فات الرواتب في الوحداتتعمل على حل دائم لمشاكل المحاسبة وتجهيز كشو 

 إلىعمليات اإلحتيال والمخالفات وغيرها في العديد من الوحدات قد تعزى مثل  اتالتهديدوجود 

نما لوجود تالعب من قبل البعض في  التي بعض األمور ال تتعلق بالتكنولوجيا وتطوير األنظمة وا 

، كما خسارة كبيرة في الوحدات إلىحيان ، وقد أدى ذلك في كثير من األمعالجة البيانات المحاسبية

 التوصيات للدراسة تقوم على أساس النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة .كانت 

 

 Internal Controls, Collusion , and “بعنوان (: Novoselov, 2007, )دراسة -

Hierarchical Structure “                                                                        

في الحد من التواطؤ من قبل الموظفين  الرقابة الداخليةدور  التعرف على إلىاسة هدفت الدر      

والتي تنتج عن  الوحدات هذه تخفيض الخسائر غير المالئمة في في وكذلك دورها في الوحدات،

والمفاضلة فيما بين المنافع التي تتحقق من تطبيق  لموظفينالممارسات االدارية غير السليمة ل

وقد تم افتراض مجموعة من  ،وما بين تكاليف تنفيذها قابة الداخلية في الحد من التواطؤإجراءات الر 

 نموذجين تحليل الدراسة هذه في تم كما الفرضيات والمتغيرات التي تتعلق بالدراسة واختبارها،

وقد تم إجراء هذه الدراسة على احدى  ،الموظفين من ولمجموعة االختبار هذا يوضح مختلفين
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بأن للرقابة  وهي كما أظهرت الدراسة مجموعة من النتائجت في مدينة أوستن في أمريكا، الوحدا

قبل الموظفين إذا كان هنالك للمدراء دور في مراقبة الداخلية دور في التقليل من التواطؤ من 

 الموظفين ومنعهم من التواطؤ، أما إذا لم يكن دورهم فعال فان تطبيق الرقابة الداخلية ودورها ال

أن تكاليف تطبيق الرقابة الداخلية تكون أكبر من المنافع والفوائد التي بل  يعمل على منع التواطؤ

 تنتج عن تطبيقها، كما بينت النتائج أن الهيكل التنظيمي الجيد للوحدة وعملية اختيار موظفين

ل على االهتمام كما أوصت الدراسة بالعم ،أمينين له دور في التقليل من عملية التواطؤ في الوحدة

استخدام نظام رقابة داخلية تكنولوجي حديث بتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل الوحدات، وكذلك 

لمتابعة المعامالت المالية التي يقوم بها الموظفين والتقليل من عملية التواطؤ، وكذلك أوصت 

 الدراسة على ضرورة اختيار المدراء من أهل الخبرة والكفاءة .

        

       “ Salary Management System “بعنوان (: (Azeem ,2011   ,دراسة - 

بالكامل  لسويدية وجعل النظام االكاديمية ا الوحدةبرنامج الرواتب في  تطوير إلىهدفت الدراسة 

جتماعي اتب الشهرية والضرائب والضمان اإلحتساب الرو إعلى  يكون البرنامج قادربحيث مؤتمت 

ستخدام التكنولوجيا وتقليل األخطاء التي كانت تحصل إب التهديداتوتقليل  الوحدةك للعاملين في تل

تم إنشاء  فقد ،معينة علمية صيغ مبني على تصميم البرنامج على أساس وقد، في النظام اليدوي

ملفات متعلقة بمخرجات النظام والتي تكون لجهات متعددة منها البنك والرقابة الداخلية في ما يتعلق 

 الوحدةعلى حساب الضريبة المستحقة من قبل  والنظام أيضا قادر ،الرواتب وغيرها أخطاءب

نشاءو  جتماعيوالضمان اإل  تخزين جميع البيانات وكذلك ،الملف الضريبي لمكتب الضرائب ا 

محددة  معايير استخدامن أعدة نتائج منها  إلىوتم التوصل من خالل الدراسة ،  المتعلقة بالنظام

سهولة لنظام الرواتب يعمل على تقليل األخطاء في الكشوفات، وكذلك يعمل على  الملفات إلنشاء
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التوصل ستنتاج الرئيسي الذي تم واإل، ي الوقت المحددتسليم الرواتب فو  تنظيم كشوفات الرواتب

اتب حتى تكون المصارف قادرة على نقل و الر عن رف بمعلومات اتزويد المص يتم أن هو إليه

واما  ،وتقليل الجهد والتكلفة التي كانت في النظام اليدوي حسابهم المصرفي، إلىظفين واتب المو ر 

 ،ستخدام برنامج الميزانية في المستقبلإالرواتب وتعزيزه ب هم التوصيات هي ربط برنامج إدارةأ

 نفقات المكاتببطريقة أفضل مثل  مبالغالستخدام إ عن طريق دارةوبرنامج الميزانية سوف يدعم اإل

 . وغيرها نرواتب الموظفيو 

 

 Design and Analysis : Payroll of “( : بعنوان   Suryanto ، 2011دراسة ) َ-

Accounting Information System “                

، اتب من نظام المعلومات المحاسبيةالتعرف على تصميم وتحليل الرو  إلىهدفت الدراسة      

تم ، وقد التي تتعلق بتنظيم كشوفات الرواتب الداخلية لحل المشاكلعم الرقابة والتي بدورها تد

، والدراسات راسات والكتب والدراسة الميدانيةمن الد بيانات الدراسة المستخدمةالحصول على 

 باستخدام سح لحقل العينةالدراسة عن طريق الم تمت، وقد لمتعلقة بعملية التصميم والتحليلا

الرواتب  كشوفات على الرقابة الداخليةالتي تم التوصل إليها هي أن ، وكانت النتائج المقابلة

، نظام الرواتب في المشاكلعلى حل جميع  يعمل الوحدةفي  نظام المعلومات المحاسبية باستخدام

، كما أظهرت معلومات متكامل في إعداد الرواتبوحدة يمكنها إستخدام نظام  وبالتالي فإن أي

ال تزال تظهر عند  تالعب في بيانات الحضور والوثائقمثل ال لتهديداتاالدراسة بأنه هناك بعض 

التالعب في نظام  تهديد، كما أنه هناك لبيانات والنسخ اإلحتياطية بسيطةإستخدام النظام اليدوي وا

 ، وأن التوصيات للدراسة تعتمد على النتائج التي ظهرت في الدراسة .أيضا   النقد
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 Compensation Committee“( : بعنوان  Uusitalo,  2012دراسة , ) -

Composition and CEO Compensation – Finnish Evidence“ 
أهمية التعويضات ومكوناتها وكذلك مكونات لجنة  التعرف على إلىهدفت الدراسة      

، وكذلك دراسة تأثير هذه التعويضات والحوافز للموظفين وتنظيمالتعويضات التي تعمل على إعداد 

، وبينت الدراسة الوحدةاللجنة على مستوى ونسبة التعويضات التي تقدم للرئيس التنفيذي في  هذه

والتعويض  أدوات وهي الراتب األساسي التنفيذي باستخدام ثالثيتم حساب تعويضات الرئيس  بأنه

  انت وك، الوحداتبيانات ألحدى ال قوائم االعتماد على مجموعة من كما تم ،النقدي والتعويض الكلي

، 2993 -2996ما بين السنوات  تتراوح للمتغيرات المستقلة للدراسة التي تم استخدامها بياناتال

 2919 -2997ما بين السنوات  تتراوح كانت لمتغيرات التابعةل التي تم استخدامها بياناتالبينما 

أن لجنة لدراسة هي ، ومن أهم النتائج التي ظهرت في هذه االقوائم البيانات لهذهتحليل  وبعدها تم

الرئيس التنفيذي لها تأثير سلبي على نسبة ومستوى  ماعدا الوحدةفي  راءالتعويضات ونسبة المد

، ومن أهم التوصيات تعويضات النقدية للرئيس التنفيذيمجموع التعويضات كالراتب األساسي وال

عداد نظام للتعوي ن لجنة وكذلك تكوي ضات يتبع مبدأ العدالة والمساواةللدراسة هي تصميم وا 

 . دور فعال في داخل الوحدةألن له  هتمام بتعويضات الرئيس التنفيذي، واإلتعويضات جيدة

 

 Computer Based Payroll “ ( : بعنوان Kaur & Grover,  2012دراسة , )  -

System Implementation for E-Governance at Punjab Agricultural 

University “                                                                                         

وحتى يتم دفع  وحدةلكل  هامةالرواتب وأنه عملية  بيان أهمية نظام إلى هدفت الدراسة     

كبيرة الحجم فإن فكرة  وحداتنتظام وفي الوقت المحدد ومع وجود ات بدقة و آالرواتب والمكاف

 إلى، وكذلك هدفت الدراسة شاقة جدا   عملية رواتب الموظفين ودفع حساباتهم تكون السيطرة على
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 تنظيم كشوفات عن عمليات المخاطرإزالة  إلىبيان أن نظام الرواتب بإستخدام الحاسوب يهدف 

 والجهد المستغرق في تنظيم الكشوفات  الرواتب وعالوة  على ذلك فهو أداة قوية لتقليل الوقت

وتوفير البيانات بسرعة ودقة حتى تساعد متخذي القرارات في  للموظفام المعقدة وتسهيل المه

نات المتعددة للموظفين البيا إلى، وكذلك يسهل هذا النظام الوصول عملية اتخاذ القرارات والتخطيط

 ويتم من خاللها تنظيم الكشوفات للرواتب منتظمة وصحيحةويجعل عملية إعداد الرواتب  بسهولة

 وصرف الرواتب إعداد الكشوفات إلىخطوة وبتعليمات واضحة من إضافة موظف جديد خطوة  ب

وتم استخدام االسلوب  هذه الدراسة في جامعة البنجاب الحكومية الزراعية أجريتوقد  ،للموظفين

الحاسوب عند  أن وقد توصلت الدراسة إلى ،التجريبي بتطبيق النظام في الجامعة المذكورة

يكون قادرا  على الحفاظ على سجل بيانات الموظف  وتنظيم الكشوفات الرواتب في نظام استخدامه

بيانات على أساس شهري بحيث يعكس و ر والبدالت والخصومات والضرائب و وبما في ذلك األج

 كما أوصت الدراسة ،ذي يجعل جميع البيانات تكون جيدة، األمر الشهر كامل فصاعدا   متوفرة عن

المقترح والذي  نظام الرواتبأن ، و اإللكترونية النظماعدة البيانات بإستخدام تم تطوير وتصميم قي أن

يزيد  وهو للموظفينسهلة  عمل يوفر بيئةسحيث أنه  ا  مفيد سيكونستخدام الحاسوب ا إلىيستند 

 . لنظام الرواتب التهديداتلمعلومات المالية ويقلل من اأيضا  من أمن 

 

 Evaluating Internal Controls in a “وان ( : بعن Anomah،  ( 2013دراسة ،  -

Computerized Works Environment – a Risk to Audit Professionals and 

a Challenge to Accountancy Training Providers “   

، حيث أصبحت المحوسب العمل المحاسبيداخلية في بيئة تقييم الرقابة ال إلىهدفت الدراسة       

تلك ، ومع المعلومات المحاسبية الحديثة أنظمة من لمعلومات والحاسوب جزءا  ال يتجزأتكنولوجيا ا
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  الضعفوذلك نظرا  للمستوى العالي من نقاط  ،موجودة فالتهديدات التقنيات الحديثة المستخدمة

ات التهديدهو في تحديد  الرقابية يجب أن يكون التركيز األساسي لإلجراءاتف، للنظام المحوسب

الداخلية  الرقابة ضوابط ختباروا   ستفساراتاإلعن طريق  ، وذلكواألخطاء الغش تنتج عن التي

، وأن يتم تحديد المسؤولية في اإلحتيال والغش التقارير الداخلية على االعتمادوأن يتم  داخل الوحدة

منطقة وقد أجريت الدراسة في أحدى الوحدات في  ،ير التنظيمية والقوانين والضوابطوفقا  للمعاي

من قبل  واالتصاالتستخدام تكنولوجيا المعلومات ا وقد أظهرت الدراسة بأن ،آوسو في غانا

 إصدار عملية وكذلك ولكافة مراحل العمل موظفي الوحدات المالية أو في وحدة الرقابة الداخلية

صت الدراسة ، وقد أو الخاصة باألمور المالية للوحدات يزيد من كفاءة الموظفين والقوانين التشريعات

في مجال  هممهاراتوزيادة  وتدريب الموظفين بمواكبة التطور المعنية التدريب وحداتبأن تقوم 

، وكذلك ذات الصلة بمجال عملهم لتحسين مهاراتهم المهنية واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

سهيل عملية االهتمام من قبل الوحدات باستخدام نظم المعلومات المحاسبية اآللية في عملها لت

 . الرقابة الداخلية

 

 The Impact of Information and “( : بعنوان  Abiola، 2013دراسة ، )  -

Communication Technology on Internal Controls Prevention and 

Detection of Fraud “                                                                        

على فعالية الرقابة الداخلية  واالتصاالتبيان تأثير تكنولوجيا المعلومات  إلىهدفت الدراسة       

 كأداة للدراسة ستبانة، وقد تم إستخدام اإلفي نيجيريا لكشف عن الغش داخل القطاع الماليفي ا

 خدامهمباستوكذلك أسلوب المقابلة للتحقق من أنشطة المدققين الداخليين النيجيريين فيما يتعلق 

، وتم أيضا  إستخدام الجداول للوقاية من اإلحتيال والكشف عنه واالتصاالتلتكنولوجيا المعلومات 

 عتماداإل، وكذلك تم المالية التي تم الحصول عليهالتحليل البيانات  االرتباطالمتقاطعة ومعامل 
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الدراسة هي أن ، وكانت أهم النتائج التي أظهرتها لتحليل الموضوعي للجوانب النوعيةعلى ا

ستخدام األدوات القائمة على اعلى  ت في نيجيريا يعتمدون بشكل  كبيرالمدققين الداخليين للحسابا

ن أالنتائج أيضا   وأظهرت، شطةفي الرقابة الداخلية على األن واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

للمدققين  وتوفرجابية في الرقابة الداخلية هي إي واالتصاالتستخدام تكنولوجيا المعلومات ا

ريق التدقيق اإللكتروني الداخليين القدرة على كشف اإلحتيال اإللكتروني ومنعه من الحدوث عن ط

ستخدام تكنولوجيا اقامت بتسليط الضوء على  تأثير  ستطالعيةاإلوأن هذه الدراسة ، المستمر

أهم  ، ومنالمدقق الداخلي ستقالليةاة وعلى على فعالية الرقابة الداخلي واالتصاالتالمعلومات 

في مجال تخصص  واالتصاالتالمعلومات  التكنولوجيستخدام االتوصيات هي بأن يكون هناك 

ساليب التكنولوجية وتطويرها ودراسة المتغيرات دام هذه األدوات واألالمحاسبة وكذلك اإلهتمام بإستخ

ف ومنع اإلحتيال والغش في لهذه التكنولوجيا في كش ستخدامهماعلى المدققين الداخليين عند 

 الوحدات المالية . 

 

 يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: ما  1:2

 :السابقة يمكن أن يلخص بالتالي أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراساتإن 

 :من حيث هدف الدراسة - 1

والتأثير وتحديد العالقة  أهداف الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية من حيث ختلفتا     

أثر الرقابة الداخلية في مواجهة التهديدات ، أما الدراسة الحالية فتعنى بالتعرف على األهمية للدراسة

في وحدات القطاع العام في المملكة األردنية  التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني

  الهاشمية .
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 :هجيةمن حيث المن - 2

في المرتبطة بأثر الرقابة الداخلية المفاهيم  إلى، للتوصل استكشافيةاسة ميدانية تعد هذه الدر      

على المعلومات  االعتمادتم وقد ، مواجهة التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني

تظهر  النتائج التيتم جمعها من عينة الدراسة والتي تخص مشكلة الدراسة وتحليلها ومعرفة التي 

   .من خاللها

 

 : من حيث بيئة التطبيق - 1

 نت في البيئة العربية تختلف فيماإن الدراسات السابقة يالحظ فيها تعدد بيئة التطبيق فقد كا     

وتنوعها فيها، وكذلك  الوحداتبينها من حيث الدولة التي طبقت فيها الدراسة وأيضا  من حيث 

الدراسة الحالية فسوف يتم التطبيق على بيئة المملكة  ، أما فيالحال بالنسبة للدراسات األجنبية

 األردنية الهاشمية وخصوصا  بيئة القطاع العام . 
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 الثالث الفصل

 (واإلجراءات الطريقة) الدراسة منهجية

 المقدمة  1:1

 منهج الدراسة المستخدم   2:1

 مجتمع الدراسة   1:1

 عينة الدراسة  1:1

 أداة الدراسة  1:1

 صدق أداة الدراسة  6:1

 ثبات أداة الدراسة  7:1

 المعالجة اإلحصائية   8:1

 إجراءات الدراسة   9:1
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 
 :المقدمة 3:1

وما هو مجتمع   من قبل الباحث ةالمستخدم الدراسة  منهجيةعرض  هذا الفصل إلى يهدف     

تي تم ، وبيان عينة الدراسة وعدد الوحدات الحكومية الفئات التي يتكون منهاوما هي ال الدراسة

وكذلك صدق أداة خاللها جمع البيانات من العينة،  ، وأداة الدراسة التي تم منعتماد عليهااإل

جراءات الدراسة للبيانات التي تم جمعها من  المستخدمة والمعالجات اإلحصائية الدراسة وثباتها وا 

 . راسةعينة الد

 

 :المستخدم منهج الدراسة 3:2

للحصول على  االستكشافيالمنهج  عتماد علىمن خالل اإلتم إعداد هذه الدراسة          

تم جمعها من عينة الدراسة وهو الكادر المحاسبي ولية للدراسة وهي البيانات التي المصادر األ

 (SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي)وتم إستخدام  ،القطاع العام في األردن وحداتوالرقابي في 

على المنهج الوصفي والذي جرى  االعتماد، أما المصادر الثانوية للدراسة فتم لتحليل بيانات الدراسة

على الدراسات والبحوث النظرية العربية منها واألجنبية من أجل بناء  طالعواإلفيه المسح المكتبي 

 سات السابقة التي تعتبر جزءا  مهما  في هذه الدراسة .أهم الدرا علىالنظري للدراسة والوقوف  األدب
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 مجتمع الدراسة: 3:1

والبالغ  التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبةالوحدات الحكومية يتكون مجتمع الدراسة من      

الوحدات الحكومية المركزية والوحدات الحكومية  ،فئات وهي على ثالث ( وحدة224عددها)

الوحدات  هذه في المحاسبي والرقابي العاملالكادر دارة المحلية، وخصوصا  المستقلة ووحدات اإل

معرفة و ى العينة وهي أداة الدراسة عل ستبانةاالتم توزيع و  عينة الدراسة تم تحديد ومنها ,في األردن

 لدراسة بيانها كما في الجدول رقم، وفئات مجتمع االدراسة أداةها تشملالمحاور التي حول  راءهمآ

 ( .2015، أحمرو)،  (3-1)

 

 العدد         فئات مجتمع الدراسة          

   57           وحدات حكومية مركزية         

   67            مستقلة وحدات حكومية        

 100          وحدات اإلدارة المحلية         

 224          المجموع               

 فئات مجتمع الدراسة ( 3-1 ) الجدول رقم

 ( .2015،أحمرو ): المصدر
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 عينة الدراسة:4:3 

مثل ت وهي، حكومية وحدة (39)تتكون من عشوائية من مجتمع الدراسة على عينة االعتمادتم     

موظفي أقسام  وهذه العينة تضمنت، القطاع العام في األردن وحدات من (%49)نسبة

 ومن له عالقة بتنظيم كشوفات الرواتب واألجور الداخلية قابةوالر  جورشعبة الرواتب واأل/الحسابات

المصممة من قبل الباحث  ستبانةاإلأداة الدراسة وهي تم توزيع  وقد ,في هذه الوحدات الحكومية

 ستردادوتم ا ،ستبانة( ا139حيث تم توزيع ) ( إستبانة لكل وحدة حكومية2بواقع ) على العينة

دراسة بيانها كما وعينة ال( من اإلستبانات التي تم توزيعها، %37.7( إستبانة أي ما نسبته )174)

 :وكالتالي( 2-3)في الجدول رقم 

 

 العدد      نسبة العينة   فئات مجتمع الدراسة             

 37       %65       وحدات حكومية مركزية

 33       %49       وحدات حكومية مستقلة          

 20       %20       ت اإلدارة المحلية  وحدا          

 90       %40       المجموع                

 ( عينة الدراسة ونسبتها  3-2الجدول رقم )                       

 ( .2015،أحمرو ): المصدر
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 أداة الدراسة:5:3 

ة لجمع البيانات من كأداالباحث بتصميمها  قد قام ستبانةإ عبارة عن هي داة الدراسةأ إن      

، وقد لدراسةالمحاور الرئيسية لمشكلة ا تغطي تحتوي على مجموعة من األسئلة، و عينة الدراسة

 رئيسيين هما: اإلستبانة على قسمين إشتملت

القسم األول: ويتضمن الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة وهي )المسمى الوظيفي، المؤهل  

نظام  هل تستخدم وحدتكم ت الخبرة، العمر، نوع الوحدة الحكومية،سنوا التخصص، عدد العلمي،

 . (يتعلق بالرواتب واألجور إلكتروني يمحاسبمعلومات 

القسم الثاني: ويتضمن عملية قياس أثر الرقابة الداخلية على التهديدات التي تواجه نظام الرواتب 

( 59تتكون من ) رئيسية سة محاوراإللكتروني في القطاع العام في األردن من خالل خم واألجور

 فقرة.

 

 صدق أداة الدراسة:6:3  

تم  فقد وبيان مدى توافقها مع أهداف الدراسة، وهي اإلستبانة كد من صدق أداة الدراسةللتأ    

في مجال  ختصاصاالالمحكمين من ذوي  األساتذة األكاديميين من عرضها على مجموعة

الرقابة الداخلية والتدقيق، حيث قد تم تحكيمها من قبل سبعة و محاسبة ونظم المعلومات المحاسبية ال

ضافة بعض الفقرات  محكمين وهم من أعضاء هيئة التدريس في ثالثة جامعات وتم األخذ بآرائهم وا 

  .إلى اإلستبانة وحذف البعض األخر
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 أداة الدراسة: ثبات7:3  

( لقياس الثبات Cronbach Alphaكرونباخ ألفا) تم إستخدام إختبار اإلتساق الداخلي      

وكانت  ،سةاألسئلة في أداة الدراالداخلي لألداة ومدى التناسق في إجابات عينة الدراسة على كافة 

( 9.353بنسبة ) مجتمعة   نتيجة القياس لثبات أداة الدراسة وهي االستبانة وللمحاور الخمسة كلها

 .   (9.69وهي ) بولة للمقياسألنها أعلى من النسبة المق ممتازةوهي تعتبر نسبة 

 

 :حصائيةاإلالمعالجة 8:3  

بعد اإلنتهاء من عملية جمع البيانات من عينة الدراسة، تم إستخدام برنامج الحزمة       

 استخدامك اإلحصائية األساليب ( من أجل تحليل البيانات، وقد تم إستخدامSPSSاإلحصائية)

الوحدات بأفراد العينة من  قةالمتعل ات الديموغرافيةرات لوصف المتغير النسب المئوية والتكرا

  لتحليل محاور اإلستبانة واالنحراف المعياري وسط الحسابيمتال ستخدامإتم  وكما، الحكومية

أهمية العبارات  وبيانواإلجابة على أسئلة الدراسة ومعرفة األهمية النسبية لكل فقرة من الفقرات 

  .يهاف تردو  التي

  

 ت الدراسة :جراءاإ9:3  

أهداف الدراسة تم إستخدام المصادر الثانوية لجمع البيانات من خالل المسح المكتبي لتحقيق 

من الدراسة،  واإلطالع على الدراسات والبحوث النظرية العربية منها واالجنبية لبناء الجانب النظري

تماد على  أداة الدراسة أما المصادر االولية والتي تخص الجانب العملي من الدراسة فقد تم اإلع

وهي اإلستبانة التي تم تصميمها من قبل الباحث في جمع البيانات من العينة والتي تحتوي على 
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من  ستبانةااللإلجابة عن أسئلة الدراسة والتي تتكون منها فقرات مجموعة من المحاور والفقرات، و 

تم منح  ، حيثالخماسي الرتب Liker Scale ليكرتوفقا  لمقياس  فتم إجراءهاقبل أفراد العينة 

، غير يد، غير موافق، محابالبدائل) موافق بشدة، موافق إبتداءا  (  1،  2،  3،  4،  5الدرجات ) 

 . ( موافق بشدة
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 الرابع الفصل

 والتحليل اإلحصائينتائج الدراسة  

 

 المقدمة   1:1

 الدراسة أداة ثبات إختبار  2:1

   لعينة وتحليل نتائج الدراسة ئص اوصف خصا  1:1

 لى مستوى جميع الوحدات الحكومية ع  1:1:1

  المركزية على مستوى الوزارات والدوائر   2:1:1

   على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة   1:1:1

  (  وحدات اإلدارة المحلية )البلديات/أمانة عمان الكبرىعلى مستوى   1:1:1
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 الرابع الفصل

 اإلحصائي والتحليل الدراسة تائجن  

 

 المقدمة :  1:1

وذلـك علـى أربعـة مسـتويات،  هذا الفصل عرض وتحليل نتائج ما تم جمعـه مـن بيانـات، شمل      

 :كما يليوكذلك عرض نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة و 

 : تحليل النتائج على مستوى جميع الوحدات الحكومية .المستوى األول -

 : تحليل النتائج على مستوى الوزارات والدوائر المركزية .الثانيالمستوى  -

 : تحليل النتائج على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة .المستوى الثالث -

ــــع - ــــى مســــتوى وحــــدات اإلدارة المحلالمســــتوى الراب ــــائج عل ــــل النت ــــة عمــــان : تحلي ــــة )البلديات/أمان ي

 .الكبرى(

 

  : الدراسة أداة ثبات اختبار 2:1

 للمحـاور الثبـات قيمـة بلغـت حيث القياس أداة ثبات مدى لقياس ألفا كرونباخ اختبار استخدام تم لقد

 قيمـة أن كمـا ،9.69 المقبولـة النسـبة مـن أعلـى كونهـا ممتـازة نسـبة وهـي 9.353=  لـألداة الخمسة

 االسـتبانة ثبـات يعكـس بـدوره والـذي 9.69 المقبولـة النسـبة من أعلى هي محور لكل بالنسبة الثبات

 :وكالتالي( 1-4) رقم الجدول يوضحه ما وهذا ،(2996, هاشم)
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 (1-1) جدول
 الدراسة ألداة الثبات اختبار

    األداة ثبات قيمة المحور

 القطـاع وحدات في اإللكتروني واألجور الرواتب نظام تواجه التي التهديدات: األول المحور

 .العام
9.356 

 فـي اإللكتروني واألجور الرواتب نظام تواجه التي التهديدات وجود أسباب: الثاني المحور

 . العام القطاع وحدات
9.343 

 الرواتــب نظــام تواجــه التــي التهديــدات اكتشــاف فــي الداخليــة الرقابــة دور: الثالــث المحــور

 . العام القطاع وحدات في اإللكتروني واألجور
9.394 

 الرواتـــب نظـــام تواجـــه التـــي التهديـــدات الجـــةمع فـــي الداخليـــة الرقابـــة دور: الرابـــع المحـــور

 . العام القطاع وحدات في اإللكتروني واألجور
9.343 

 التـــي التهديـــدات حـــدوث منـــع فـــي الداخليـــة للرقابـــة الوقائيــة اإلجـــراءات: الخـــامس المحـــور

 . العام القطاع وحدات في اإللكترونية واألجور الرواتب نظام تواجه
9.343 

 

: وتـــم ذلـــك علـــى المســـتويات  الدراســـة نتـــائج وتحليـــل ينـــةالع خصـــائص وصـــف  1:1

 : التالية

الوحـدات علـى مسـتوى جميـع وتحليل نتائج الدراسة عينة الخصائص وصف   1:1:1

 :  الحكومية

لقــد تــم اســتخراج التكــرارات والنســبة المئويــة لوصــف إجابــات العينــة علــى فقــرات القســم األول        

 : كما يليم الثاني من االستبانة، و والقس
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 :القسم األول: الخصائص الديموغرافية

 :( تحليل خصائص هذه الفقرة2-4قم ): يبين الجدول ر الوظيفي المسمى (1

 (2-1جدول )  
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

 النسبة تكرار: عدد اإلستبانات الفئة: المسمى الوظيفي

 %6.8 15 مدير مالي

 %14.3 26 مدير رقابة داخلية
 %29.7 36 مدقق داخلي
 %36.3 64 محاسب 
 % 19 33 أخرى

 %100 174 المجموع
      

، بينما كانت % 23.5( إلى أن نسبة المستجيبين من المدراء كانت 2-4يشير الجدول رقم )      

العينة والتي بلغت  في، أما المحاسبين فقد كانت نسبتهم هي األكبر % 29.7نسبة المدققين 

 ) المسمى الوظيفي ( ثلث العينة، وبينت الردود أن هذه الفئة عن يزيدوهي ما  % 36.3نسبتهم 

مثل كتبة حسابات، مدقق بيانات، مسؤول شعبة  ،% 13شملت وظائف أخرى والتي كانت نسبتها 

الرواتب، مسؤول القسم المالي ، مسؤول قسم التدقيق والرقابة المالية، مسؤول قسم الحسابات، 

قابة اإلدارية، مسؤول قسم المتابعة والتحليل والتدقيق، ويرى الباحث أن هناك توازنا  مسؤول قسم الر 

 في تنوع الفئات مما يخدم أغراض البحث .
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 : ( تحليل خصائص هذه الفقرة3-4م ) : يبين الجدول رقالعلمي المؤهل (2

 (1-1جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة ار: عدد اإلستباناتتكر  الفئة: المؤهل العلمي

 %29.7 36 دبلوم )دون البكالوريوس(
 %64.3 113 بكالوريوس
 %19.3 13 ماجستير
 %2.3 5 دكتوراه
 %1.2 2 أخرى

 %133 171 المجموع
         

نسبتهم نالحظ أن غالبية المستجيبين من العينة كانت من حملة البكالوريوس إذ بلغت       

من نسبة المستجيبين الكلية، يليهم حملة الدبلوم )دون  ة تقارب ثلثي، وهذه النسب64.3%

الدكتوراه بنسبة  حملة ، ثم%19.3الماجستير بنسبة  حملة ، ثم يليهم%29.7البكالوريوس( بنسبة 

فقد كانت من المؤهالت العلمية األخرى مثل  %1.2، والنسبة المتبقية والتي كانت نسبتها 2.3%

ثانوية العامة وقد كانت في وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/ أمانة عمان مؤهل التوجيهي أو ال

 . %73الكبرى(، وبشكل  عام يمكن القول أن نسبة الجامعيين في العينة تجاوزت 
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 ( تحليل خصائص هذه الفقرة :4-4: يبين الجدول رقم ) التخصص (3

 (1-1جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

 النسبة تكرار: عدد اإلستبانات الفئة: التخصص
 %66.7 116 محاسبة

 %19.3 13 إدارة أعمال
 %2.3 5 نظم معلومات محاسبة
 %6.3 12 علوم مالية ومصرفية

 %13.2 23 أخرى
 %133 171 المجموع

      

، يلـيهم حملـة %66.7لقد قاربـت نسـبة حملـة تخصـص المحاسـبة مـن ث لثـ ي المسـتجيبين بنسـبة      

، ثـــم %6.3، كمـــا كانـــت بعـــدها حملـــة علـــوم ماليـــة ومصـــرفية بنســـبة %19.3عمـــال بنســـبة إدارة األ

مــن التخصصــات  %13.2، فــي حــين كانــت نســبة %2.3حملــة نظــم المعلومــات المحاســبية بنســبة 

دارة  األخرى والتي كانت تشمل تخصص دبلوم تجارة، دبلوم نظم معلومات إدارية، دبلوم سكرتارية وا 

ـــوم أثـــار إدارة عامـــة، دبلـــوم ضـــريبة دخـــل وماليـــة، بكـــالوريوس حاســـوب، مكاتـــب، دبلـــوم تربيـــة ، دبل

حصـــاء، بكـــالوريوس هندســـة،  بكـــالوريوس جغرافيـــة، بكـــالوريوس علـــوم إداريـــة، بكـــالوريوس إقتصـــاد وا 

بكـــالوريوس قـــانون، ماجســـتير إدارة ماليـــة، دكتـــوراه قـــانون إداري، دكتـــوراه إدارة ماليـــة ، وبشـــكل  عـــام 

فــي المحــاور الماليــة مــن العينــة هــم مــن المتخصصــين  %37قــول أن مــا يزيــد علــى يمكــن للباحــث ال

 واإلدارية . 
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 ( تحليل خصائص هذه الفقرة : 5-4: يبين الجدول رقم )الخبرة سنوات عدد (4

 (1-1جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

 النسبة تكرار: عدد اإلستبانات الفئة: عدد السنوات
 % 3 14 سنوات 5 لى أقل منإ  1   
 %26.4 46 سنوات 19 إلى أقل من 5  
 %21.3 37 سنة 15 إلى أقل من 19  

 %44.3 77 سنة 15أكثر من 
 %133 171 المجموع

      

دول رقم )       15من ذوي سنوات خبرة أكثر من  %44.3( يتضح أن ما نسبته 5-4م ن  الج 

على  ، مما يدل%32فأكثر هي  سنوات 5يبين الذين لديهم ، وبشكل  عام كانت نسبة المستجا  عام

  . أن المستجيبين كانوا من ذوي الخبرات

                                              

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة :6-4: يبين الجدول رقم )العمر(1

 (6-1جدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة تكرار العمر :الفئة
 %9.6 1 سنة 25 أقل من      

 %52.3 32 سنة 49 من إلى أقل 25  
 %33.3 53 سنة 59 من إلى أقل 49  

 %12.6 22 سنة 59أكثر من 
 %133 171 المجموع
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سـنة  25( أنه كانت نسبة المستجيبين الذين تزيـد أعمـارهم علـى 6-4نالحظ من الجدول رقم)      

سنة، ويتضـح  49-25العينة تقريبا  من الذين أعمارهم بين من العينة، ونصف  %33.4هم بنسبة 

منــه أن المســتجيبين كــانوا مــن فئــة عمريــة مرتفعــة، ويتفــق هــذا الجــدول مــع مــا ورد فــي الجــدول رقــم 

 ( المتعلق بسنوات الخبرة .4-5)

 

 ( تحليل خصائص هذه الفترة : 7-4: يبين الجدول رقم) الحكومية الوحدة نوع( 6

 (7-1جدول )
 يع عينة الدراسة حسب نوع الوحدة الحكوميةتوز 

 النسبة تكرار: عدد اإلستبانات الفئة: نوع الوحدة الحكومية
 %49 63 وزارات ودوائر مركزية
 %37 65 وحدات حكومية مستقلة

 %23 49 البلديات / أمانة عمان الكبرى
 %133 171 المجموع

      

  من العينة يعملون  %37ارات ودوائر مركزية، و من العينة يعملون في وز  %49نالحظ أن       

من العينة يعملون في  البلديات/أمانة عمان الكبرى، ويعتبر  %23في وحدات حكومية مستقلة، و

هذا الجدول مؤشرا  على تركيز إجابات المستجيبين حسب نوع الوحدة، ألن هناك تماثال  في 

 لوحدات الحكومية .الممارسات المالية والمحاسبية حسب كل نوع من ا
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 هل تستخدم وحدتكم نظام معلومات محاسبي إلكتروني يتعلق في الرواتب واألجور؟( 7

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة :3-4يبين الجدول رقم)   

 (8-1جدول )
 بلكتروني في الرواتجابات العينة حسب مدى استخدام نظام المعلومات المحاسبي اإل إ توزيع

 واألجور
 النسبة ر: عدد اإلستباناتتكرا الفئة
 %37.3 153 نعم
 %12.1 21 ال

 %133 171 المجموع
       

مـــن العينـــة تســـتخدم نظـــام المعلومـــات المحاســـبي  %37.3( أن 3-4يتبـــين مـــن الجـــدول رقـــم)     

مـن العينـة أجـابوا أن الوحـدات  %12.1اإللكتروني فـي تنظـيم الرواتـب واألجـور للوحـدة ، أمـا نسـبة 

ون فيهــا ال تســتخدم نظــام محاســبي إلكترونــي، ولــدى مراجعــة الباحــث للوحــدات الحكوميــة التــي يعملــ

بــدال  مــن إســتخدامها  EXCELأثنــاء توزيــع اإلســتبانات، علــم أن بعــض الوحــدات تســتخدم برنــامج 

ــــــــة هــــــــذه الوحــــــــدات مــــــــن وحــــــــدات اإلدارة  ــــــــت غالبي ــــــــي، وكان نظــــــــام معلومــــــــات محاســــــــبي إلكترون

 ة كما سيظهر في الجداول الالحقة .وحدات الحكومية المستقلالمحلية)البلديات(، وبعض ال
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 لمحـاور السـتبانة الحسـابي للمتوسط األهمية تحديد لمقياس وفقاا  الموافقة مستوى تحديد تم وقد

 : وكالتالي

 الموافقة مستوى الحسابي الوسط(المحور)

 ضعيف 2.32 – 1

 متوسط 3.66 – 2.33

 مرتفع 5 – 3.67

 ( .2996,  هاشم: ) المصدر

 

 

 القسم الثاني : محاور اإلستبانة لجميع الوحدات الحكومية:

لقد تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف إجابات العينة للقسم الثاني من      

 اإلستبانة والذي يشمل المحاور الخمسة لإلستبانة وكاألتي :

 .م الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع العامالمحور األول: التهديدات التي تواجه نظا
 (9-1جدول )

 للعينة األول المحورالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات 
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

استخدام األنظمة واألجهزة اإللكترونية غير المتطورة -1
   على تحقيق المهام والتي ليس لها القدرة 

 متوسط 1 1.213 3.49

استخدام أو توظيف أشخاص غير مؤهلين )ذو خبرة -2
 قليلة( في مجال تنظيم كشوفات الرواتب واألجور .

 متوسط 2 1.293 3.47

استخدام أو توظيف أشخاص غير أمينين في مجال -3
 تنظيم كشوفات الرواتب واألجور . 

 متوسط 6 1.492 3.10
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 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

الوصول إلى ملفات البيانات من غير  إمكانية-4
  القائمين على النظام .

 متوسط 5 1.464 3.17

استخدام طرق غير سليمة في عملية إدخال وتحديث 5-
 البيانات والمعلومات لملف الرواتب واالجور . 

 متوسط 4 1.352 3.25

إمكانية التالعب في ملف بيانات الوقت للحضور -6
 والغياب للموظفين . 

 متوسط 3 1.347 3.27

معالجة وتشغيل البيانات والمعلومات بصورة غير -7
 سليمة لملف الرواتب واألجور . 

 متوسط 7 1.417 3.10

عدم تطبيق اللوائح والقوانين في إعداد كشوفات -8
 الرواتب واألجور.

 متوسط 8 1.492 2.84

التالعب في نسب الضريبة أو غيرها من -3
 .الرواتب واألجور عند تحديث ملف االقتطاعات

 متوسط 9 1.470 2.78

عند صرف الرواتب  التالعب بالحسابات البنكية-19
 واألجور للموظف .

 متوسط 10 1.433 2.54

 متوسط  1.18163 3.0993 المتوسط العام انحرافه المعياري

     

متوســط  يعكــس مســتوى موافقــة 3.9333يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ       

لدى أفراد العينة نحـو المحـور األول مـن االسـتبانة، وبـالنظر إلـى التهديـدات العشـرة التـي شـملها هـذا 

،  5،  6،  2،  1المحــور نجــد أن أعلــى خمســة تهديــدات إتفــق عليهــا المســتجيبون كانــت الفقــرات) 

( ممـا يشـير  1.2( على الترتيب، مـع مالحظـة أن متوسـط اإلنحـراف المعيـاري فيهـا جميعـا  كـان) 4

  اين ال يستهان به بين اإلجابات .إلى وجود تب
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في وحـدات  المحور الثاني: أسباب وجود التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني
 :القطاع العام 

 (13-1جدول )
 للعينة المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الثاني

 الفقرات
المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

قلة اإلهتمام بتحديث وتطوير األنظمة واألجهزة -1
 اإللكترونية لنظام الرواتب واألجور .

 متوسط 2 1.209 3.62

ممارسات إدارية غير سليمة في التوظيف أو -2
في الوحدات وعدم التركيز على جانب الخبرة  االستخدام
 والكفاءة .

 متوسط 1 1.119 3.63

عدم إعطاء جانب النزاهة واألمانة أهمية كبيرة عند -3
 أو التوظيف في الوحدات . االستخدام

 متوسط 3 1.251 3.39

نظام الرقابة الداخلية في منع غير  عدم حيلولة-4
 القائمين على النظام بالوصول إلى ملفات البيانات .

 متوسط 7 1.295 3.29

السليمة المحددة في  عدم اإلهتمام بإستخدام الطرق-5
إدخال وتحديث البيانات للملف بشكل متعمد أو نتيجة 

 إهمال .
 متوسط 4 1.222 3.35

عملية توثيق البيانات  فيضعف نظام الرقابة الداخلية -6
 .وتسجيلها في ملف الرواتب واألجورللحضور والغياب 

 متوسط 8 1.254 3.30

ة وتشغيل عدم تطبيق الطرق السليمة المحددة لمعالج-7
 البيانات لملف الرواتب واألجور .

 متوسط 6 1.269 3.16

قلة معرفة القائمين على النظام باللوائح والقوانين -3
 الخاصة بتنظيم الرواتب واألجور .

 متوسط 5 1.250 3.31

للضريبة  لالقتطاعاتبالنسب المحددة  االلتزامعدم  -3
 أو غيرها نتيجة إهمال أو بشكل متعمد .

 متوسط 11 1.305 2.84

ضعف نظام الرقابة الداخلية عند صرف الرواتب 10- 
  واألجور وتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للموظف 

 متوسط 9 1.322 2.88

 متوسط  .024871 3.2769 المتوسط العام وانحرافه المعياري

    

س مســتوى موافقــة متوســط يعكــ 3.2763يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ       

( كانـت هـي أكثـر أسـباب وجـود  3،  5،  3،  1،  2على المحور أعاله، كما نالحظ أن الفقـرات) 
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التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحـدات القطـاع العـام، مـع مالحظـة أن 

بـاين ال يسـتهان بـه بـين ت( ممـا يشـير إلـى وجـود  1.92437ري فيهـا كـان) متوسط اإلنحراف المعيا

 اإلجابات.

لتهديـدات التـي تواجـه نظـام الرواتـب واألجـور ور الرقابة الداخلية فـي اكتشـاف ا: دالثالثالمحور 
 .اإللكتروني في وحدات القطاع العام

 (11-1جدول )
 المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الثالث للعينة

المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 المستوى الرتبة نحراف المعيارياال

الرقابة الداخلية في التعرف على التهديدات  قدرة-1
للنظام نتيجة إستخدام األنظمة واألجهزة غير 

 المتطورة . 
 متوسط 8 1.018 3.69

هناك دور للرقابة الداخلية في تشخيص كفاءة -2
العاملين على األجهزة واألنظمة من خالل إجراء 

 . االختبارات لهم 
 متوسط 11 1.096 3.43

إمكانية الرقابة الداخلية في معرفة نزاهة -3
 .واختبارهمالعاملين من خالل تقييم الموظفين 

 متوسط 9 1.030 3.56

 واكتشافإمكانية الرقابة الداخلية في معرفة -4
       الوصول غير المصرح به للبيانات 

 متوسط 7 9501. 3.63

إكتشاف الخلل عند  قدرة الرقابة الداخلية في-5
إستخدام طرق غير سليمة في إدخال وتحديث 

 البيانات لملف الرواتب واألجور .
 مرتفع 4 9791. 3.75

إمكانية الرقابة الداخلية في معرفة التالعب في -6
 ملف بيانات الوقت للحضور والغياب للموظفين .

 مرتفع 5 1.026 3.73

كتشا-7 ف الخلل للرقابة الداخلية دور في معرفة وا 
 عند معالجة وتشغيل البيانات بطرق غير سليمة .

 مرتفع 3 9191. 3.76

توجيه ومتابعة  تعمل الرقابة الداخلية على-3
 بااللتزام بتطبيق اللوائح والقوانين .  الموظفين

 مرتفع 1 8791. 4.02

للرقابة الداخلية دور في معرفة التهديدات نتيجة -9
يرها من التالعب بالنسب للضريبة أو غ

 اإلقتطاعات األخرى .
 مرتفع 2 8981. 3.86
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المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 المستوى الرتبة نحراف المعيارياال

تقوم الرقابة الداخلية بالعمل على التحقق من 10-
الحسابات البنكية للموظف عند تحويل المبالغ عند 

 الصرف .
 متوسط 6 1.111 3.57

 مرتفع  727060. 3.6995 المتوسط الحسابي وانحرافه المعياري

       

يعكس مستوى موافقة مرتفعة علـى  3.6335لى أن المتوسط العام البالغ يشير الجدول أعاله إ     

( ممــا يشــير إلــى نــوع 9.72796 )اإلنحــراف المعيــاري لإلجابــات كــان  المحــور أعــاله، وأن متوســط

( كانــــت األعلــــى فــــي  6،  5،  7،  3،  3مـــن التقــــارب فــــي اإلجابــــات، كمــــا يالحـــظ أن الفقــــرات) 

(، وبـذلك يمكـن القـول إن  6( بإسـتثناء الفقـرة)  1رة منهـا أقـل مـن) الترتيب وكـان التبـاين فـي كـل فقـ

للرقابـــة الداخليـــة دور فـــي إكتشـــاف التهديـــدات التـــي تواجـــه نظـــام الرواتـــب واألجـــور اإللكترونـــي فـــي 

 وحدات القطاع العام .

ر المحــور الرابــع: دور الرقابــة الداخليــة فــي معالجــة التهديــدات التــي تواجــه نظــام الرواتــب واألجــو 
 اإللكتروني في وحدات القطاع العام.

 (12-1جدول )
 الرابع للعينةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور 

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل  .1
التوجيه بالعمل على تحديث األجهزة 

 خدمة .واألنظمة المست
 مرتفع 5 9031. 3.72

معالجة من يوجد للرقابة الداخلية دور في ال .2
ضوابط للتوظيف  خالل العمل على تحديد
 على أساس الكفاءة .

 متوسط 11 1.056 3.47

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل  .3
مراقبة عمل الموظفين ونزاهتهم في إعداد 

 الكشوفات وعدم التالعب .
 مرتفع 1 9161. 3.82



80  

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

تعمل الرقابة الداخلية على وضع ضوابط  .4
لمنع الوصول غير المصرح به لملفات 

 البيانات وحمايتها . 
 متوسط 8 9851. 3.65

يوجد للرقابة الداخلية دور في المعالجة من  .5
خالل التحقق من سالمة الطرق المستخدمة 

 في إدخال وتحديث البيانات للملف . 
 مرتفع 3 9291. 3.74

الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل تقوم  .6
زيادة الرقابة على توثيق البيانات لملف 

 الحضور والغياب والتحقق من صحتها . 
 مرتفع 2 9831. 3.79

على المعالجة من  الرقابة الداخليةتعمل  .7
خالل وضع ضوابط رقابية على عملية 

 المعالجة والتشغيل لملف الرواتب واألجور.
 مرتفع 4 9431. 3.74

يوجد للرقابة الداخلية دور في معالجة عدم  .3
تطبيق اللوائح والقوانين من خالل إقتراح 

 صيغة تشجع الموظفين لإللتزام بتطبيقها . 
 متوسط 7 1.007 3.62

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل  .3
وضع ضوابط رقابية على عملية إدخال 
 النسب وتوثيقها عند تحديث الملفات . 

 متوسط 6 1.002 3.61

ة من خالل الرقابة الداخلية تقوم بالمعالج .19
 وضع ضوابط حماية على عملية تحويل

المبالغ إلى الحسابات البنكية للموظف عند 
 الصرف . 

 متوسط 9 1.054 3.52

 مرتفع  795920. 3.6677 المتوسط الحسابي وانحرافه المعياري

     

يعكـس مسـتوى موافقـة مرتفـع علـى المحـور أعـاله،  3.6677نالحظ أن المتوسط العـام البـالغ       

( علــــــى التـــــــوالي  كانــــــت هـــــــي األعلــــــى وفـــــــق أراء  1،  7،  5،  6،  3كمــــــا تبــــــين أن الفقـــــــرات) 

( مما يدل على نوع من  9.73532معياري لمتوسط اإلجابات فكان ) المستجيبين، أما اإلنحراف ال

ع، كمـا يالحـظ أن الفقـرات التـي كـان اإلنحـراف اإلتفاق بين المستجيبين وأدى ذلـك إلـى مسـتوى مرتفـ
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( أدت إلـى رتبـة متـأخرة نتيجـة عـن إنسـجام بـين اإلجابـات لتلـك  1المعيـاري فيهـا مرتفـع ) أكثـر مـن 

 الفقرات .  

المحور الخامس: اإلجراءات الوقائية للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجـه نظـام 
 .ية في وحدات القطاع العامالرواتب واألجور اإللكترون

 (11-1جدول )
 للعينة المتوسط  الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الخامس

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

الرقابة الداخلية العمل على التحقق من  تمكن .1
إستبدال األنظمة واألجهزة القديمة بأخرى ذات 

 .كفاءة أعلى 
 متوسط 7 1.068 3.63

قيام الرقابة الداخلية بالتأكد من أن عملية إختيار  .2
الموظفين لإلستخدام تكون وفق ضوابط الكفاءة 

 والخبرة .
 متوسط 11 1.090 3.57

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من نزاهة وأمانة  .3
الموظفين من خالل العمل على متابعة الموظفين 

 ومراقبتهم .
 مرتفع 4 1.014 3.71

الرقابة الداخلية من العمل على وضع أرقام  تمكن .4
 سرية للدخول إلى ملف الرواتب واألجور .  

 متوسط 8 1.133 3.65

تقوم الرقابة الداخلية بوضع ضوابط رقابية على  .5
الطرق السليمة في  كاستخدامالمدخالت للنظام  

 عملية إدخال وتحديث ملف البيانات .
 متوسط 6 1.028 3.63

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من البيانات  .6
ختبار دقتها قبل  لملف الحضور والغياب وا 
دخالها إلى ملف البيانات .  إستخدامها وا 

 مرتفع 2 9511. 3.78

بالتحقق من إستخدام طرق  الرقابة الداخليةتقوم  .7
سليمة عند معالجة وتشغيل البيانات  واإللتزام 

 بتطبيقها .
 مرتفع 3 9671. 3.71

بتعريف الموظفين القائمين تقوم الرقابة الداخلية  .3
 الصادرة التعليمات واللوائح والقوانينب على النظام

 ومتابعة تنفيذها .
 متوسط 9 9991. 3.62
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

الرقابة الداخلية تعمل على التحقق من عدم  .3
التالعب بالنسب للضريبة أو غيرها من 
 اإلقتطاعات واإللتزام بالنسب المحددة .

 مرتفع 1 9031. 3.86

زيادة إجراءات الرقابة الداخلية على تحويل المبالغ  .19
إلى الحسابات البنكية  للموظف عند صرف 

 الرواتب واألجور .
 مرتفع 5 1.039 3.67

 مرتفع  831620. 3.6830 المتوسط العام وانحرافه المعياري

     

وافقة مرتفعة على المحور أعاله، يعكس مستوى م 3.633نالحظ أن المتوسط العام البالغ       

( والتي فيها تأكيد على أهمية  19،  3،  7،  6،  3وكانت الفقرات الخمس األعلى ترتيبا  هي) 

تلك الفقرات كإجراءات وقائية كفيلة لمنع حدوث التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور 

ة اإلجابات إمتازت بإنحراف معياري اإللكتروني في وحدات القطاع العام، كما يالحظ أن غالبي

 ( مما يشير إلى وجود تفاوت عام بين المستجيبين . 1مرتفع) أكثر من 
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ـــوزارات   2:1:1 ـــى مســـتوى ال ـــائج الدراســـة عل ـــل نت ـــة وتحلي وصـــف خصـــائص العين

 والدوائر المركزية:  

ارات والـــدوائر مـــن الـــوز  لقـــد تـــم اســـتخراج التكـــرارات والنســـبة المئويـــة لوصـــف إجابـــات العينـــة

 كما يلي :من االستبانة، و  والقسم الثاني فقرات القسم األول على المركزية

  :القسم األول: الخصائص الديموغرافية

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:14-4يبين الجدول رقم ) :الوظيفي المسمى (1

 (11-1جدول )
 لمسمى الوظيفيحسب ا على مستوى الوزارات والدوائر المركزية توزيع عينة الدراسة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: المسمى الوظيفي
 %7.2 5 مدير مالي

 %14.5 19 مدير رقابة داخلية
 %31.3 22 مدقق داخلي
 %27.5 13 محاسب 
 %13.3 13 أخرى

 %133 69 المجموع
      

النسبة األكبر  ، كما كانت%21.7( أن نسبة المدراء بلغت 14-4تضح من الجدول رقم )ي      

من المستجيبين من العينة هم من المدققين الداخليين في هذه الوحدات الحكومية المركزية والتي 

، كما أن هذه الفئة شملت وظائف أخرى %27.5، يليها المحاسبون بنسبة %31.3بلغت نسبتهم 

حليل والتدقيق، والتي كانت تشمل مسؤول شعبة الرواتب، ومسؤول قسم المتابعة والت %13.3بنسبة 

ومسؤول قسم الرقابة المالية، ومسؤول قسم الرقابة اإلدارية، كما يالحظ أن نسب المستجيبين حسب 
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المسمى الوظيفي في الوحدات الحكومية المركزية تتقارب إلى حد ما مع تلك الواردة في الوحدات 

 ( [ .2-4ككل ] أنظر الجدول رقم)

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:15-4يبين الجدول رقم ) :العلمي المؤهل (2

 (11-1جدول )
 حسب المؤهل العلمي على مستوى الوزارات والدوائر المركزية توزيع عينة الدراسة

 نسبة تكرار الفئة: المؤهل العلمي
 %29.3 14 )دون البكالوريوس(دبلوم

 %63.6 43 بكالوريوس
 %5.3 4 ماجستير
 %4.3 3 دكتوراه
   %صفر    صفر أخرى

 %133 69 موعالمج
     

( أن غالبية المستجيبين كانت من حملة البكالوريوس، إذ 15-4يتبين لنا من الجدول رقم )      

ث لث ي عدد المستجيبين، يليهم حملة الدبلوم ) دون  تزيد عنمن العينة والتي  %63.6بلغت نسبتهم 

، %4.3لدكتوراه بنسبة ، وثم كانت ا%5.3، ثم الماجستير بنسبة %29.3البكالوريوس( بنسبة 

( وهي نسبة مرتفعة، كما يالحظ أن  %39وبذلك تكون نسبة الجامعيين من المستجيبين بحدود) 

نسب المستجيبين حسب المؤهل العلمي في الدوائر المركزية تتقارب إلى حد ما مع تلك الواردة في 

 ( [ . 3-4ة ككل ] أنظر الجدول ) الوحدات الحكومي
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 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:16-4لجدول رقم )يبين ا :التخصص (3

 (16-1جدول )
 حسب التخصص على مستوى الوزارات والدوائر المركزية توزيع عينة الدراسة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: التخصص
 %66.7 46 محاسبة

 %19.1 7 إدارة أعمال
 %2.3 2 ةينظم معلومات محاسب
 %صفر صفر علوم مالية ومصرفية

 %29.3 14 أخرى
 %133  69 المجموع

       

وهـي  %66.7( أن نسـبة حملـة تخصـص المحاسـبة بلغـت 16-4يتضح لنا من الجـدول رقـم )     

والتـي كانـت تشـمل  %29.3ث لثـ ي المسـتجيبين، يليهـا مـن حملـة التخصصـات األخـرى بنسـبة  تقارب

إدارة عامـــة، وبكـــالوريوس إقتصـــاد، تخصـــص دبلـــوم ضـــريبة مبيعـــات وماليـــة، ودبلـــوم تربيـــة، ودبلـــوم 

وبكالوريوس إحصاء، وبكالوريوس نظم معلومات إدارية، ودكتـوراه قـانون إداري، أمـا النسـب المتبقيـة 

، %2.3، وتليهــا نظــم المعلومــات المحاســبية بنســبة %19.1فكانــت مــن حملــة إدارة األعمــال بنســبة 

داريــة وهــذا كمــا يالحــظ  وبــذلك نجــد أن غالبيــة المســتجيبين يحملــون تخ صصــات ماليــة ومحاســبية وا 

 المركزيـــة الـــدوائر فـــي التخصـــص حســـب المســـتجيبين نســـب أن يالحـــظ كمـــا يخـــدم أغـــراض البحـــث،

 ([ .4-4ككل] أنظر الجدول) الحكومية الوحدات في الواردة تلك مع ما حد إلى تتقارب
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 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:17-4يبين الجدول رقم ) :الخبرة سنوات عدد (4

 (17-1دول )ج
 حسب عدد سنوات الخبرة على مستوى الوزارات والدوائر المركزية توزيع عينة الدراسة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: عدد السنوات
 %7.2 5 سنوات 5 أقل من إلى 1     
 %23.2 16 سنوات 19 إلى أقل من 5  
 %23.2 16 سنة 15 إلى أقل من 19  

 %46.4 32 سنة 15أكثر من 
 %133  69 المجموع

      

 التي تزيدخبرة الهم من ذوي سنوات  %46.4( أن ما نسبته 17-4يتبين من الجدول رقم )     

، مما يدل على %32.3سنوات فأكثر هي  5سنة، وكانت نسبة المستجيبين الذين لديهم  15 عن

 في سنوات الخبرة حسب ينالمستجيب نسب أن يالحظ كما ،أن المستجيبين كانوا من ذوي الخبرات

-4 )الجدول أنظر] ككل الحكومية الوحدات في الواردة تلك مع ما حد إلى تتقارب المركزية الدوائر

5) ] . 

  

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:13-4يبين الجدول رقم ) :العمر (5

 (18-1جدول )
 حسب العمر على مستوى الوزارات والدوائر المركزية توزيع عينة الدراسة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار ئة: العمرالف
 %صفر صفر سنة 25أقل من 

 %42 23 سنة 49 من إلى أقل 25  
 %34.3 24 سنة 59 من إلى أقل 49  
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 %23.2 16 سنة 59أكثر من 
 %133 69 المجموع

      

 سنة 25 على أعمارهم تزيد الذين المستجيبين نسبة كانت أنه( 13-4)رقم الجدول من يتبين      

 49-25 بين أعمارهم الذين منهم  تقريبا   العينة نصفأقل من و  العينة، من %199 بنسبة هم

 في ورد ما مع الجدول هذا ويتفق مرتفعة، عمرية فئة من كانوا المستجيبين أن منه ويتضح سنة،

 في العمر حسب المستجيبين نسب أن يالحظ كما ،الخبرة بسنوات المتعلق( 17-4) رقم الجدول

-4) الجدول أنظر] ككل الحكومية الوحدات في الواردة تلك مع ما حد إلى تتقارب المركزية الدوائر

5 . ] ) 

 

 ؟كتروني يتعلق في الرواتب واألجورتستخدم وحدتكم نظام معلومات محاسبي إل هل( 6

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:13-4يبين الجدول رقم ) 

 (19-1جدول )
 امحسب مدى استخدام نظ ى مستوى الوزارات والدوائر المركزيةعل توزيع إجابات العينة

 لكتروني في الرواتب واألجورالمعلومات المحاسبي اإل 
 نسبة تكرار الفئة
 %37.1 67 نعم
 %2.3 2 ال

 %133 69 المجموع
      

 المحاســبي المعلومــات نظــام تســتخدم العينــة مــن %37.1 أن( 13-4)رقــم الجــدول مــن يتبــين      

أجـــابوا أن الوحـــدات التـــي  العينـــة مـــن %2.3 نســـبة أمـــا ، واألجـــور الرواتـــب تنظـــيم فـــي لكترونـــياإل
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علما  بأن الباحث الحظ أن الوحـدات الحكوميـة  إلكتروني، محاسبي نظام يستخدمون ال يعملون فيها

العينـة المركزية جميعها تستخدم نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني، ولم يجد تبريرا  لسبب إجابـة 

من العينة، ويمكـن تفسـير ذلـك بوجـود لـبس لـدى المسـتجيب، مـع مالحظـة وجـود  %2.3في  ) ال (

ـــك المتعلقـــة بالوحـــدات الحكوميـــة ككـــل، ويبـــدو أن هـــذا  إخـــتالف بـــين نســـب هـــذه المجموعـــة مـــع تل

 ( [.  3-4األختالف ناشئ عن وحدات حكومية من الفئات األخرى] أنظر الجدول رقم )

 

 ي: محاور اإلستبانة في الوزارات والدوائر المركزية:القسم الثان 

للقسـم الثـاني  لقد تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف إجابـات العينـة

 من اإلستبانة والذي يشمل المحاور الخمسة لإلستبانة وكاألتي: 

الــوزارات والــدوائر ي فــي اإللكترونــالمحــور األول: التهديــدات التــي تواجــه نظــام الرواتــب واألجــور 

 المركزية.

 (23-1جدول )
على مستوى الوزارات والدوائر  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور األول

 المركزية
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

المتطورة ألنظمة واألجهزة اإللكترونية غير استخدام ا .1
 ا القدرة على تحقيق المهام . والتي ليس له

 متوسط 1 1.183 3.46

استخدام أو توظيف أشخاص غير مؤهلين )ذو  .2
خبرة قليلة( في مجال تنظيم كشوفات الرواتب 

 واألجور .
 متوسط 2 1.287 3.30

استخدام أو توظيف أشخاص غير أمينين في  .3
 مجال تنظيم كشوفات الرواتب واألجور . 

 متوسط 7 1.494 3.06

نية الوصول إلى ملفات البيانات من غير إمكا .4
  القائمين على النظام .

 متوسط 6 1.478 3.14
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المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

استخدام طرق غير سليمة في عملية إدخال  .5
وتحديث البيانات والمعلومات لملف الرواتب 

 واالجور . 
 متوسط 4 1.342 3.14

إمكانية التالعب في ملف بيانات الوقت للحضور  .6
 والغياب للموظفين . 

 متوسط 3 1.328 3.24

معالجة وتشغيل البيانات والمعلومات بصورة غير  .7
 سليمة لملف الرواتب واألجور . 

 متوسط 5 1.427 3.14

عدم تطبيق اللوائح والقوانين في إعداد كشوفات  .3
 الرواتب واألجور.

 متوسط 8 1.499 2.93

التالعب في نسب الضريبة أو غيرها من  .3
 ب واألجور.اإلقتطاعات عند تحديث ملف الروات

 متوسط 9 1.502 2.91

عند صرف الرواتب  التالعب بالحسابات البنكية .19
 واألجور للموظف .

 متوسط 10 1.426 2.71

 متوسط  1.20019 3.1042 المتوسط العام انحرافه المعياري 

     

 ةيعكــس مســتوى موافقــة متوســط 3.1942يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ       

وهـذه النتيجـة تتقـارب مـع تلـك المتعلقـة بـالمحور  دى أفراد العينة نحـو المحـول األول مـن االسـتبانة،ل

( [، علما  بأن يوجـد بعـض اإلختالفـات 3-4األول على مستوى جميع الوحدات الحكومية] الجدول )

الحكوميـة في ترتيب التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني على مسـتوى الوحـدات 

  المركزية وتلك على مستوى الحكومة ككل . 
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ي ف المحور الثاني: أسباب وجود التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني
 الوزارات والدوائر المركزية .

 (21-1جدول )
ائر على مستوى الوزارات والدو  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الثاني

 المركزية
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

قلة اإلهتمام بتحديث وتطوير األنظمة واألجهزة  .1
 اإللكترونية لنظام الرواتب واألجور .

 متوسط 1 1.156 3.58

ممارسات إدارية غير سليمة في التوظيف أو .2
لخبرة في الوحدات وعدم التركيز على جانب ا االستخدام
 والكفاءة .

 متوسط 2 1.088 3.39

عدم إعطاء جانب النزاهة واألمانة أهمية كبيرة عند 3.
 أو التوظيف في الوحدات . االستخدام

 متوسط 3 1.238 3.23

نظام الرقابة الداخلية في منع غير  عدم حيلولة.4
 القائمين على النظام بالوصول إلى ملفات البيانات .

 متوسط 7 1.250 3.10

عدم اإلهتمام بإستخدام الطرق السليمة المحددة في .5
إدخال وتحديث البيانات للملف بشكل متعمد أو نتيجة 

 إهمال .
 متوسط 4 1.180 3.18

عملية توثيق البيانات  فيضعف نظام الرقابة الداخلية .6
 للحضور والغياب وتسجيلها في ملف الرواتب واألجور .

 متوسط 8 1.246 3.12

ق الطرق السليمة المحددة لمعالجة وتشغيل عدم تطبي7.
 البيانات لملف الرواتب واألجور .

 متوسط 6 1.272 3.03

قلة معرفة القائمين على النظام باللوائح والقوانين .3
 الخاصة بتنظيم الرواتب واألجور .

 متوسط 5 1.243 3.12

للضريبة أو  لالقتطاعاتبالنسب المحددة  االلتزامعدم .3
 ة إهمال أو بشكل متعمد .غيرها نتيج

 متوسط 9 1.306 2.97

ضعف نظام الرقابة الداخلية عند صرف الرواتب .19
  واألجور وتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للموظف 

 متوسط 11 1.271 2.87

 متوسط  1.03639 3.1601 المتوسط العام وانحرافه المعياري
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 ةيعكــس مســتوى موافقــة متوســط 3.1691توســط العــام البــالغ الجــدول أعــاله إلــى أن المر يشــي     

كمــا نالحــظ بــأن هــذه النتيجــة تتقــارب مــع تلــك المتعلقــة بــالمحور الثــاني علــى  علــى المحــور أعــاله،

( [، علمـا  بأنـه يوجـد بعـض اإلختالفـات 19-4مستوى جميع الوحدات الحكومية] أنظر الجدول رقـم)

تـــي تواجـــه نظـــام الرواتـــب واألجـــور علـــى مســـتوى الوحـــدات فـــي الترتيـــب ألســـباب وجـــود التهديـــدات ال

الحكوميــة المركزيــة وتلــك علــى مســتوى الوحــدات الحكوميــة ككــل، كمــا يالحــظ أن متوســط اإلنحــراف 

 باين ال يستهان به بين اإلجابات.( مما يشير إلى وجود ت1.93633 المعياري للفقرات أعاله كان )

 

فـي اكتشـاف التهديـدات التـي تواجـه نظـام الرواتـب واألجـور  المحور الثالث: دور الرقابة الداخلية

 المركزية . والدوائر الوزاراتاإللكتروني في 

 (22-1جدول )
على مستوى الوزارات والدوائر  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الثالث

 المركزية
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 ىالمستو الرتبة االنحراف المعياري

التهديدات  الرقابة الداخلية في التعرف على قدرة.1
للنظام نتيجة إستخدام األنظمة واألجهزة غير 

 المتطورة . 
 متوسط 8  0.914  3.58

هناك دور للرقابة الداخلية في تشخيص كفاءة 2.
العاملين على األجهزة واألنظمة من خالل إجراء 

 االختبارات لهم . 
 متوسط 11 1.059 3.29

الرقابة الداخلية في معرفة نزاهة العاملين  قدرة 3.
 .واختبارهممن خالل تقييم الموظفين 

 متوسط 6 1.009 3.49

كتشاف  قدرة 4. الرقابة الداخلية في معرفة وا 
       الوصول غير المصرح به للبيانات 

 متوسط 7 9791. 3.54

قدرة الرقابة الداخلية في إكتشاف الخلل عند 5.
ير سليمة في إدخال وتحديث إستخدام طرق غ

 البيانات لملف الرواتب واألجور .
 مرتفع 4 1  035. 3.75
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المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 ىالمستو الرتبة االنحراف المعياري

إمكانية الرقابة الداخلية في معرفة التالعب في 6.
 ملف بيانات الوقت للحضور والغياب للموظفين .

 متوسط 5 1.107 3.62

كتشاف الخلل 7. للرقابة الداخلية دور في معرفة وا 
 يانات بطرق غير سليمة .عند معالجة وتشغيل الب

 مرتفع 3 9121. 3.81

توجيه ومتابعة  ىتعمل الرقابة الداخلية عل.3
 بااللتزام بتطبيق اللوائح والقوانين .  الموظفين

 مرتفع 1 7661. 4.03

للرقابة الداخلية دور في معرفة التهديدات 9.
نتيجة التالعب بالنسب للضريبة أو غيرها من 

 اإلقتطاعات األخرى .
 مرتفع 2 8701. 3.91

تقوم الرقابة الداخلية بالعمل على التحقق من .10
الحسابات البنكية للموظف عند تحويل المبالغ عند 

 الصرف .
 متوسط 9 1.157 3.32

 متوسط  726740. 3.6340 المتوسط الحسابي وانحرافه المعياري

      

 متوســطةيعكــس مســتوى موافقــة  3.6349يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ       

، كمــا نالحــظ بــأن هــذه النتيجــة تتقــارب مــع تلــك المتعلقــة بــالمحور الثالــث وعلــى علــى المحــور أعــاله

ــــم ــــة] أنظــــر الجــــدول رق ــــع الوحــــدات الحكومي ــــث، ( [11-4)مســــتوى جمي أن متوســــط اإلنحــــراف  حي

يشـــير إلـــى نـــوع مـــن  ( وهـــذا1أقـــل مـــن ) ( وهـــو 9.72674)  المعيـــاري إلجابـــات المســـتجيبين كـــان

فـي الترتيـب  األعلـى( كانـت  6، 5،  7،  3،  3التقارب في اإلجابات، وكما يالحـظ بـأن الفقـرات) 

إن للرقابـة  وبـذلك يمكـن القـول( 6،  5الفقـرتين) بإسـتثناء (1وكان التباين في كل فقرة منها أقل مـن)

جــور اإللكترونــي فــي الوحــدات الداخليــة دور فــي إكتشــاف التهديــدات التــي تواجــه نظــام الرواتــب واأل

 المركزية .
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المحــور الرابــع: دور الرقابــة الداخليــة فــي معالجــة التهديــدات التــي تواجــه نظــام الرواتــب واألجــور 

 الوزارات والدوائر المركزية .اإللكتروني في 

 (21-1جدول )
ت والدوائر على مستوى الوزارا المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الرابع

 المركزية
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل  .1
التوجيه بالعمل على تحديث األجهزة 

 واألنظمة المستخدمة .
 متوسط 3 9601. 3.59

يوجد للرقابة الداخلية دور في المعالجة من  .2
ابط للتوظيف ضو  ل العمل على تحديدخال

 على أساس الكفاءة .
 متوسط 9 995. 0 3.33

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل  .3
مراقبة عمل الموظفين ونزاهتهم في إعداد 

 الكشوفات وعدم التالعب .
 مرتفع 1 9281. 3.70

تعمل الرقابة الداخلية على وضع ضوابط  .4
لمنع الوصول غير المصرح به لملفات 

 يتها . البيانات وحما
 متوسط 7 1.009 3.51

يوجد للرقابة الداخلية دور في المعالجة من  .5
خالل التحقق من سالمة الطرق المستخدمة 

 في إدخال وتحديث البيانات للملف . 
 متوسط 5 9621. 3.57

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل  .6
زيادة الرقابة على توثيق البيانات لملف 

 تحقق من صحتها . الحضور والغياب وال
 متوسط 2 9561. 3.62

على المعالجة من  الرقابة الداخليةتعمل  .7
خالل وضع ضوابط رقابية على عملية 

 المعالجة والتشغيل لملف الرواتب واألجور.
 متوسط 4 9111. 3.58

يوجد للرقابة الداخلية دور في معالجة عدم  .3
تطبيق اللوائح والقوانين من خالل إقتراح 

 الموظفين لإللتزام بتطبيقها . صيغة تشجع 
 متوسط 6 1.120 3.51
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المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل  .3
وضع ضوابط رقابية على عملية إدخال 
 النسب وتوثيقها عند تحديث الملفات . 

 متوسط 8 1.079 3.52

بالمعالجة من خالل  الرقابة الداخليةتقوم  .19
عملية تحويل  وضع ضوابط حماية على

لغ إلى الحسابات البنكية للموظف عند المبا
 الصرف . 

 متوسط 11 1.080 3.26

 متوسط   841960. 3.5188 المتوسط الحسابي وانحرافه المعياري

       

علـى المحـور أعـاله،  متوسطيعكس مستوى موافقة  3.5133نالحظ أن المتوسط العام البالغ       

علـــــى التـــــوالي كانـــــت هـــــي األعلـــــى وفـــــق إجابـــــات (  5،  7،  1،  6،  3ات) كمـــــا تبـــــين أن الفقـــــر 

( وهـو يتفـق تقريبـا  مـع مـا 9.34136اري لمتوسط هذه اإلجابـات كـان)المستجيبين، واإلنحراف المعي

( [  وذلـك مـن 12-4جاء بالمحور الرابع على مستوى الوحدات الحكوميـة ككـل] أنظـر الجـدول رقـم)

 ( من ناحية األهمية. 5، 1فقرتين) تالف في الناحية األهمية للفقرات وترتيبها مع وجود بعض اإلخ

المحور الخامس: اإلجراءات الوقائية للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجـه نظـام 

 وني في الوزارات والدوائر المركزية .الرواتب واألجور اإللكتر 

 (21-1جدول )
على مستوى الوزارات والدوائر  امسالمتوسط  الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الخ

 المركزية
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

الرقابة الداخلية العمل على التحقق من  تمكن .1
إستبدال األنظمة واألجهزة القديمة بأخرى ذات 

 كفاءة أعلى .
 متوسط 11 1.123 3.28
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 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

لية إختيار قيام الرقابة الداخلية بالتأكد من أن عم .2
الموظفين لإلستخدام تكون وفق ضوابط الكفاءة 

 والخبرة .
 متوسط 6 1.082 3.35

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من نزاهة وأمانة  .3
الموظفين من خالل العمل على متابعة الموظفين 

 ومراقبتهم .
 متوسط 3 1.019 3.59

الرقابة الداخلية من العمل على وضع أرقام  تمكن .4
 للدخول إلى ملف الرواتب واألجور .   سرية

 متوسط 8 1.162 3.41

وابط رقابية على تقوم الرقابة الداخلية بوضع ض .5
كإستخدام الطرق السليمة في  المدخالت للنظام

 عملية إدخال وتحديث ملف البيانات .
 متوسط 9 1.161 3.35

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من البيانات  .6
ختبار دقتها قبل لملف الحضور وال غياب وا 

دخالها إلى ملف البيانات .  إستخدامها وا 
 متوسط 2  1.053  3.60

بالتحقق من إستخدام طرق  الرقابة الداخليةتقوم  .7
واإللتزام  ليمة عند معالجة وتشغيل البياناتس

 بتطبيقها .
 متوسط 4   1.066  3.52

بتعريف الموظفين القائمين تقوم الرقابة الداخلية  .3
 الصادرة ائح والقوانينالتعليمات واللو ب النظامعلى 

 ومتابعة تنفيذها .
 متوسط 5 9751. 3.48

ن عدم على التحقق م الرقابة الداخليةتعمل  .3
غيرها من اإلقتطاعات التالعب بالنسب للضريبة أو 
 واإللتزام بالنسب المحددة .

 مرتفع 1  1.004  3.70

ل المبالغ يزيادة إجراءات الرقابة الداخلية على تحو  .19
للموظف عند صرف الرواتب  إلى الحسابات البنكية

 واألجور .
 متوسط 7 1.055 3.35

 متوسط  879440. 3.4593 المتوسط العام وانحرافه المعياري

     

علـــى المحــــور  متوســــطةيعكـــس مســــتوى موافقـــة  3.4533نالحـــظ أن المتوســــط العـــام البــــالغ       

( وعلــى التــوالي،  3،  7،  3،  6،  3ا  فــي هــذا المحــور هــي) وكانــت الفقــرات األعلــى ترتيبــأعــاله، 
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وهـــي تشـــابه تقريبـــا  مـــا جـــاء فـــي إجابـــات المســـتجيبين علـــى فقـــرات المحـــور الخـــامس وعلـــى مســـتوى 

( [، ولكنهـــا إختلفـــت فـــي الترتيـــب مـــن حيـــث  13-4الوحـــدات الحكوميـــة ككـــل] أنظـــر الجـــدول رقـــم) 

( فهي تختلف عن مـا جـاء فـي إجابـات المسـتجيبين علـى 3)(، أما الفقرة  7،  3األهمية للفقرتين ) 

مســــتوى الوحــــدات الحكوميــــة ككــــل، وهــــذا يــــدل بــــأن المســــتجيبين يجــــدون أهميــــة فــــي هــــذه الفقــــرات 

ويعتبرونهـا إجــراءات وقائيــة للرقابـة الداخليــة لمنــع التهديـدات التــي تواجــه نظـام الرواتــب واألجــور فــي 

ظ أيضـا  أن غالبيـة اإلجابـات كانـت بـإنحراف معيـاري مرتفـع الوحدات الحكوميـة المركزيـة، كمـا يالحـ

 ( مما يشير إلى تفاوت عام بين المستجيبين في اإلجابة . 1أكثر من)
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 وصف خصائص العينة وتحليل نتائج الدراسة على مستوى الوحدات  11:1:
 الحكومية المستقلة:

مــن الوحــدات الحكوميــة  إجابــات العينــةلقــد تــم اســتخراج التكــرارات والنســبة المئويــة لوصــف 

 : كما يليمن االستبانة، و  والقسم الثاني فقرات القسم األول على المستقلة

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:25-4يبين الجدول رقم ) :المسمى الوظيفي) 1

 (21-1جدول )
 حسب المسمى الوظيفي على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة توزيع عينة الدراسة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: المسمى الوظيفي
 %3.3 6 مدير مالي

 %16.3 11 مدير رقابة داخلية
 %29 13 مدقق داخلي
 %32.3 21 محاسب 
 %21.5 14 أخرى

 % 133 61 المجموع
      

لغت ب الماليين ومدراء الرقابة الداخلية ( أن نسبة المدراء25-4يتبين من الجدول رقم )      

وهي تمثل أكثر من ربع عدد المستجيبين، وأن أكبر نسبة كانت للمستجيبين هي من فئة  26.2%

والتي تقريبا  تقارب ثلث عدد المستجيبين، كما تبين من هذا  %32.3المحاسبين والتي بلغت نسبتها 

ق والتي تضمنت مدق %21.5التحليل أن نسبة المسمى الوظيفي من الوظائف األخرى هي بنسبة 

بيانات، ومسؤول القسم المالي، ومسؤول قسم التدقيق والرقابة المالية واإلدارية، ومسؤول قسم 

، كما %29الرواتب، ومسؤول قسم المحاسبة، والنسبة المتبقية كانت من المدققين الداخليين بنسبة 
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إلى  يالحظ أن نسب المستجيبين حسب المسمى الوظيفي في الوحدات الحكومية المستقلة تتقارب

 ( [ .2-4حد ما مع تلك الواردة في الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)

 

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:26-4يبين الجدول رقم ) المؤهل العلمي:2) 

 (26-1جدول )
 حسب المؤهل العلمي على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة توزيع عينة الدراسة

 نسبةال دد اإلستبانات: عتكرار الفئة: المؤهل العلمي
 %3.2 6 )دون البكالوريوس(دبلوم

 %66.2 43 بكالوريوس
 %21.5 14 ماجستير
 %3.1 2 دكتوراه
 %صفر  صفر أخرى

 %133 61 المجموع
       

، وهي تمثل ما %66.2إن غالبية المستجيبين كانت من حملة البكالوريوس، إذ بلغت نسبتهم       

، ثم حملة الدبلوم ) دون %21.5جيبين، يليهم حملة الماجستير بنسبة يقارب ث لث ي عدد المست

، والنسبة المتبقية من حملة الدكتوراه، وبذلك تكون نسبة الجامعيين من %3.2البكالوريوس( بنسبة 

( وهي نسبة مرتفعة، كما يالحظ بانها أعلى من نسب الجامعيين على %39المستجيبين تجاوزت)

 ( [ .3-4ة ككل] أنظر الجدول رقم)مستوى الوحدات الحكومي

 

 

 



99  

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:27-4يبين الجدول رقم ) التخصص:( 3

 (27-1جدول )
 حسب التخصص الدراسة على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة توزيع عينة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: التخصص
 %73.3 43 محاسبة

 %3.2 6 إدارة أعمال
 %3.1 2 معلومات محاسبةنظم 

 %3.2 6 علوم مالية ومصرفية
 %4.6 3 أخرى

 %133 61 المجموع
        

( أن نسبة حملة تخصص المحاسبة هي ما يقارب ثالثـة 27-4يتضح لدينا من الجدول رقم )      

، ويلــيهم حملــة إدارة األعمــال وتخصــص علــوم %73.3أربــاع عــدد المســتجيبين حيــث بلغــت نســبتها 

ة ومصــرفية بــنفس النســبة، ثــم يلــيهم تخصــص نظــم معلومــات محاســبية، فــي حــين كانــت نســبة ماليــ

دارة مكاتب، بكـالوريوس إقتصـاد، ماجسـتير  4.6% من التخصصات األخرى مثل دبلوم سكرتارية وا 

تخصــص إدارة ماليــة، دكتــوراه تخصــص إدارة حكومــة إلكترونيــة، وبــذلك نجــد أن غالبيــة المســتجيبين 

داريــة وبنســبة كبيــرة تجــاوزت) يحملــون تخصصــات ( مــن المســتجيبين وهــي %35ماليــة ومحاســبية وا 

بذلك تخدم أغراض البحـث، كمـا يالحـظ بأنهـا كانـت أكبـر مـن النسـبة التـي ظهـرت لنـا علـى مسـتوى 

 ( [ . 4-4الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)
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 هذه الفقرة:( تحليل خصائص 23-4يبين الجدول رقم )عدد سنوات الخبرة: (1

 (28-1جدول )
 حسب عدد سنوات الخبرة على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة توزيع عينة الدراسة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: عدد سنوات الخبرة
 %6.2 4 سنوات 5 أقل منإلى  1
 %27.6 13 سنوات 19 من إلى أقل 5  
 %23.1 15 سنة 15 من إلى أقل 19  

 %43.1 23 سنة 15ن أكثر م
 %133  61 المجموع

     

 مـن أكثـر خبـرة سـنوات ذوي مـن هـم %43.1 نسـبته ما أن يتضح (23-4) رقم الجدول من       

 يـدل ممـا ،%33.3 هي فأكثر سنوات 5 لديهم الذين المستجيبين نسبة كانت عام وبشكل   ،سنة 15

بأن هذه النسبة أكبر من نسب المستجيبين ، كما يالحظ الخبرات ذوي من كانوا المستجيبين أن على

 ( [ .5-4ة ككل] أنظر الجدول رقم)وعلى مستوى الوحدات الحكومي

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:23-4يبين الجدول رقم ) العمر:-5 

 (29-1جدول )  
 حسب العمر على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة توزيع عينة الدراسة

 نسبة اإلستبانات: عدد تكرار الفئة: العمر
 %صفر صفر سنة 25أقل من  

 %66.2 43 سنة 49 من إلى أقل 25  
 %23.2 13 سنة 59 من إلى أقل 49  

 %4.6 3 سنة 59أكثر من 
 % 133 61 المجموع
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 سنة 25 على أعمارهم تزيد الذين المستجيبين نسبة كانت أنه( 23-4)رقم الجدول من يتبين    

 سنة، 49-25 بين أعمارهم الذين من هم العينة وما ي قارب ث لث ي ة،العين من %199 بنسبة هم

 الجدول في ورد ما مع الجدول هذا ويتفق مرتفعة، عمرية فئة من كانوا المستجيبين أن منه ويتضح

تقارب في هذه النسب والنسب التي  ، كما يالحظ أن هناكالخبرة بسنوات المتعلق( 23-4) رقم

 ( [ .5-4وحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)ظهرت لنا وعلى مستوى ال

 

 هل تستخدم وحدتكم نظام معلومات محاسبي إلكتروني يتعلق في الرواتب واألجور؟(  6

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:39-4يبين الجدول رقم )

 (13-1جدول )
 امظحسب مدى استخدام ن على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة توزيعات إجابات العينة

 لكتروني في الرواتب واألجورالمعلومات المحاسبي اإل 
 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة
 %33.2 53 نعم
 %19.3 7 ال

 %133 61 المجموع
       

 المحاســبي المعلومــات نظــام تســتخدم العينــة مــن %33.2 أن( 39-4)رقــم الجــدول مــن يتبــين      

أجـابوا أن الوحـدات  العينـة مـن %19.3 نسـبة أمـا ، للوحـدة واألجـور الرواتـب تنظـيم فـي اإللكتروني

هــذا الشــيء عنــد  الحــظ الباحــث بــأن علمــا   إلكترونــي، محاســبي نظــام تســتخدم ال التــي يعملــون فيهــا

 نظــام تســتخدم المســتقلة كانــت ال الحكوميــة الوحــدات توزيــع اإلســتبانة علــى هــذه الوحــدات، فــبعض

نم اإللكتروني المحاسبي المعلومات  ،في تنظيم الرواتب واألجور EXCELا كانت تستخدم برنامج وا 
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، كما يالحظ بأن هذه النسب تختلـف عـن مـا ظهـر مـن المستجيب لدى هذه النسبة وجود يفسر وهذا

نسب على مستوى الوحدات الحكومية ككل وهي أيضا  تفسر ما ظهر من نسبة إجابات المسـتجيبين 

( [، فهنـا 3-4الوحـدات الحكوميـة ككـل] أنظـر الجـدول رقـم) الذين أجابوا بعبارة ) ال ( وعلى مستوى

ظهــر لنــا جــزء مــن هــذه النســب وســيتبين لنــا الحقــا  النســب المتبقيــة فــي وحــدات حكوميــة مــن الفئــات 

 األخرى .

 

 الثاني: محاور اإلستبانة على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة: القسم 

للقسـم الثـاني  المعياري لوصف إجابـات العينـةلقد تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف 

 :من اإلستبانة والذي يشمل المحاور الخمسة لإلستبانة وكالتالي

الحكوميـة  وحـداتالاإللكترونـي فـي المحور األول: التهديدات التي تواجـه نظـام الرواتـب واألجـور 

 المستقلة .

 (11-1جدول )
على مستوى الوحدات الحكومية  ور األولالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المح
 المستقلة

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

غير المتطورة واألجهزة اإللكترونية استخدام األنظمة. 1
 والتي ليس لها القدرة على تحقيق المهام .

 مرتفع 2 1.226 3.68

خبرة شخاص غير مؤهلين )ذو استخدام أو توظيف أ. 2
  في مجال تنظيم كشوفات الرواتب واألجور قليلة(

 مرتفع 1 1.227 3.80

استخدام أو توظيف أشخاص غير أمينين في مجال . 3
 تنظيم كشوفات الرواتب واألجور .

 متوسط 6 1.524 3.34

 لوصول إلى ملفات البيانات من غيرإمكانية ا. 4
 القائمين على النظام .

 متوسط 5 1.519 3.41
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 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

ستخدام طرق غير سليمة في عملية إدخال ا. 5
 .والمعلومات لملف الرواتب واالجوروتحديث البيانات 

 متوسط 4 1.413 3.45

إمكانية التالعب في ملف بيانات الوقت للحضور . 6
 والغياب للموظفين .

 متوسط 3 1.371 3.52

معالجة وتشغيل البيانات والمعلومات بصورة غير . 7
 واألجور .سليمة لملف الرواتب 

 متوسط 7 1.455 3.29

عدم تطبيق اللوائح والقوانين في إعداد كشوفات . 3
 الرواتب واألجور.

 متوسط 8 1.548 3.09

التالعب في نسب الضريبة أو غيرها من . 3
 اإلقتطاعات عند تحديث ملف الرواتب واألجور .

 متوسط 9 1.551 2.97

واتب عند صرف الر  التالعب بالحسابات البنكية. 19
 واألجور للموظف .

 متوسط 10 1.520 2.69

 متوسط  1.21576 3.3217 المتوسط العام انحرافه المعياري

     

 ةيعكــس مســتوى موافقــة متوســط 3.3217يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ       

هديـدات إتفـق عليهـا ونالحـظ بـأن أعلـى خمسـة تاألول مـن االسـتبانة،  رلدى أفراد العينة نحـو المحـو 

( وهــذه النتيجــة تتقــارب مــع تلــك المتعلقــة بــالمحور األول  4،  5،  6،  1،  2المســتجيبون كانــت) 

( [ مـع أنـه يوجـد بعـض اإلختالفـات 3-4وعلى مستوى الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجـدول رقـم)

مســتوى وحــدات اإلدارة فــي الترتيــب للتهديــدات التــي تواجــه نظــام الرواتــب واألجــور اإللكترونــي علــى 

المحلية) البلديات/أمانة عمان الكبرى( وتلك علـى مسـتوى الوحـدات الحكوميـة ككـل، كمـا يالحـظ ان 

( ممـا يشـير إلـى وجـود تبـاين ال يسـتهان 1متوسط اإلنحراف المعياري للفقـرات أعـاله كـان أكبـر مـن)

 به بين اإلجابات .
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فــي  واجــه نظــام الرواتــب واألجــور اإللكترونــيالمحــور الثــاني: أســباب وجــود التهديــدات التــي ت
 الوحدات الحكومية المستقلة .

 (12-1جدول )
على مستوى الوحدات الحكومية  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الثاني

 المستقلة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

األنظمة واألجهزة  ويرقلة اإلهتمام بتحديث وتط. 1
 اإللكترونية لنظام الرواتب واألجور .

 مرتفع 2 1.218 3.78

ممارسات إدارية غير سليمة في التوظيف أو . 2
في الوحدات وعدم التركيز على جانب الخبرة  االستخدام
 والكفاءة .

 مرتفع 1 1.140 3.83

عدم إعطاء جانب النزاهة واألمانة أهمية كبيرة عند .  3
 أو التوظيف في الوحدات . تخداماالس

 متوسط 5 1.276 3.51

نظام الرقابة الداخلية في منع غير  عدم حيلولة. 4
 القائمين على النظام بالوصول إلى ملفات البيانات .

 متوسط 8 1.359 3.51

عدم اإلهتمام بإستخدام الطرق السليمة المحددة في . 5
و نتيجة إدخال وتحديث البيانات للملف بشكل متعمد أ

 إهمال .
 متوسط 3 1.190 3.61

عملية توثيق  فيضعف نظام الرقابة الداخلية . 6
البيانات للحضور والغياب وتسجيلها في ملف الرواتب 

 واألجور .
 متوسط 6 1.243 3.35

عدم تطبيق الطرق السليمة المحددة لمعالجة وتشغيل . 7
 البيانات لملف الرواتب واألجور .

 سطمتو 7 1.271 3.44

قلة معرفة القائمين على النظام باللوائح والقوانين . 3
 الخاصة بتنظيم الرواتب واألجور .

 متوسط 4 1.218 3.59

للضريبة أو  لالقتطاعاتبالنسب المحددة  االلتزامعدم . 3
 غيرها نتيجة إهمال أو بشكل متعمد .

 متوسط 11 1.402 2.94

رواتب ضعف نظام الرقابة الداخلية عند صرف ال. 19
  واألجور وتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للموظف 

 متوسط 9 1.420 2.98

 متوسط  1.06159 3.4515 المتوسط العام وانحرافه المعياري
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يعكــس مســتوى موافقــة متوســط  3.4515يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ        

( كانـت هـي أكثـر أسـباب وجـود  3،  3،  5،  1،  2) الفقـراتعلى المحور أعاله، كما نالحظ أن 

التهديــدات التـــي تواجـــه نظـــام الرواتـــب واألجـــور اإللكترونــي فـــي الوحـــدات الحكوميـــة المســـتقلة والتـــي 

( مـع تلـك المتعلقـة بـالمحور الثـاني وعلـى  1،  2تتقارب بجزء بسـيط  وبالـذات مـا يخـص الفقـرتين) 

( [، بينمـــا كـــان هنـــاك إخـــتالف فــــي 19-4جــــدول رقـــم)مســـتوى الوحـــدات الحكوميـــة ككـــل] أنظـــر ال

( مــن حيــث الترتيــب واألهميــة ألســباب وجــود التهديــدات لنظــام الرواتــب واألجــور 3،  3،  5الفقــرات)

اإللكتروني للوحدات الحكومية المستقلة مع تلك علـى مسـتوى الوحـدات الحكوميـة ككـل، كمـا يالحـظ 

وهــو يشــير إلــى وجــود  ( 1.96153)  تجيبين كــانبــأن متوســط اإلنحــراف المعيــاري إلجابــات المســ

 تباين ال يستهان به بين اإلجابات .

المحور الثالث: دور الرقابة الداخلية فـي اكتشـاف التهديـدات التـي تواجـه نظـام الرواتـب واألجـور 

 الوحدات الحكومية المستقلة.اإللكتروني في 

 (11-1جدول )
على مستوى الوحدات الحكومية  ت المحور الثالثالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرا

 المستقلة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 المستوى الرتبة االنحراف المعياري

الرقابة الداخلية في التعرف على التهديدات  قدرة .1
للنظام نتيجة إستخدام األنظمة واألجهزة غير 

 المتطورة .
 مرتفع 5 1.061 3.78

خلية في تشخيص كفاءة هناك دور للرقابة الدا. 2
العاملين على األجهزة واألنظمة من خالل إجراء 

 االختبارات لهم .
 متوسط 11 1.084 3.52

الرقابة الداخلية في معرفة نزاهة العاملين  قدرة. 3
 .واختبارهممن خالل تقييم الموظفين 

 متوسط 9 1.065 3.59
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المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 المستوى الرتبة االنحراف المعياري

كتشاف  . قدرة4 الرقابة الداخلية في معرفة وا 
 ر المصرح به للبيانات .     الوصول غي

 مرتفع 6 9771. 3.67

قدرة الرقابة الداخلية في إكتشاف الخلل عند . 5
إستخدام طرق غير سليمة في إدخال وتحديث 

 البيانات لملف الرواتب واألجور .
 مرتفع 8 9301. 3.73

الرقابة الداخلية في معرفة التالعب في  قدرة. 6
 ياب للموظفين .ملف بيانات الوقت للحضور والغ

 مرتفع 3 1.022 3.81

كتشاف الخلل . 7 للرقابة الداخلية دور في معرفة وا 
 عند معالجة وتشغيل البيانات بطرق غير سليمة .

 مرتفع 4 8811. 3.78

توجيه ومتابعة  تعمل الرقابة الداخلية على. 3
 بااللتزام بتطبيق اللوائح والقوانين .  الموظفين

 مرتفع 1 9251. 4.03

للرقابة الداخلية دور في معرفة التهديدات . 3
نتيجة التالعب بالنسب للضريبة أو غيرها من 

 اإلقتطاعات األخرى .
 مرتفع 2 8141. 3.94

تقوم الرقابة الداخلية بالعمل على التحقق من . 19
الحسابات البنكية للموظف عند تحويل المبالغ عند 

 الصرف .
 مرتفع 7 1.034 3.70

 مرتفع  718660. 3.7563 سابي وانحرافه المعياريالمتوسط الح

       

يعكــس مســتوى موافقــة مرتفعــة  3.7563يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ       

 ( وهو 9.71366)  كما يالحظ أن متوسط اإلنحراف المعياري لإلجابات كان على المحور أعاله،

 7،  6،  3،  3رب في اإلجابات، كما نالحظ بأن الفقرات) ( مما يشير إلى نوع من التقا1أقل من)

( بإســــتثناء 1ا أقــــل مــــن)( كانــــت هــــي األعلــــى فــــي الترتيــــب، وكــــان التبــــاين فــــي كــــل فقــــرة منهــــ 1، 

( وبذلك يمكن القول أن للرقابة الداخلية دور في إكتشاف التهديدات التـي تواجـه نظـام 1، 6الفقرتين)

الوحــدات الحكوميــة المســتقلة، وهــي تتقــارب مــع مــا جــاء مــن نتــائج الرواتــب واألجــور اإللكترونــي فــي 

 ( [ .11-4لإلجابات على مستوى الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)
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المحــور الرابــع: دور الرقابــة الداخليــة فــي معالجــة التهديــدات التــي تواجــه نظــام الرواتــب واألجــور 

 ي الوحدات الحكومية المستقلة .اإللكتروني ف

 (11-1ول )جد
على مستوى الوحدات الحكومية  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الرابع

 المستقلة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل . 1
التوجيه بالعمل على تحديث األجهزة واألنظمة 

 المستخدمة .
 مرتفع 4 7411. 3.92

معالجة من يوجد للرقابة الداخلية دور في ال. 2
ضوابط للتوظيف على  خالل العمل على تحديد

 أساس الكفاءة .
 متوسط 11 1.037 3.56

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل . 3
مراقبة عمل الموظفين ونزاهتهم في إعداد 

 الكشوفات وعدم التالعب .
 مرتفع 1 7451. 3.98

تعمل الرقابة الداخلية على وضع ضوابط . 4
لمنع الوصول غير المصرح به لملفات البيانات 

 وحمايتها .
 مرتفع 8 9411. 3.81

يوجد للرقابة الداخلية دور في المعالجة من . 5
خالل التحقق من سالمة الطرق المستخدمة في 

 إدخال وتحديث البيانات للملف .
 مرتفع 3 8331. 3.94

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل . 6
زيادة الرقابة على توثيق البيانات لملف الحضور 

 والغياب والتحقق من صحتها . 
 مرتفع 5 9481. 3.92

على المعالجة من  ةالرقابة الداخليتعمل . 7
خالل وضع ضوابط رقابية على عملية المعالجة 

 والتشغيل لملف الرواتب واألجور.
 مرتفع 2 8251. 3.95

يوجد للرقابة الداخلية دور في معالجة عدم . 3
تطبيق اللوائح والقوانين من خالل إقتراح صيغة 

 تشجع الموظفين لإللتزام بتطبيقها . 
 مرتفع 7   0.839   3.80
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المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل . 3
وضع ضوابط رقابية على عملية إدخال النسب 

 يث الملفات . وتوثيقها عند تحد
 مرتفع 6 0.845   3.78

خالل  جة منبالمعال الرقابة الداخليةتقوم . 19
تحويل المبالغ  وضع ضوابط حماية على عملية

 إلى الحسابات البنكية للموظف عند الصرف . 
 مرتفع 9 0.963   3.73

 مرتفع  665880. 3.8406 المتوسط الحسابي وانحرافه المعياري

       

يعكــس مســتوى موافقــة مرتفــع علــى المحــور أعــاله،  3.3496ظ أن المتوســط العــام البــالغ نالحــ     

( علـــــى التـــــوالي كانـــــت هـــــي األعلـــــى وفـــــق إجابـــــات  6،  1،  5،  7،  3ات) كمـــــا تبـــــين أن الفقـــــر 

( ممــا يــدل 9.66533ســط إجابــات المســتجيبين فقــد كــان)المســتجيبين، أمــا اإلنحــراف المعيــاري لمتو 

بــين المســتجيبين وأدلــى إلــى مســتوى مرتفــع، وهــو يتفــق مــع مــا جــاء بــالمحور  علــى نــوع مــن اإلتفــاق

الرابع على مستوى الوحدات الحكومية ككل في بعـض الفقـرات مـن حيـث الترتيـب واألهميـة ويختلـف 

 ( [ .12-4( ، ] أنظر الجدول رقم)1، 7،  6مع البعض األخر وخصوصا  الفقرات)

 

للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجـه نظـام المحور الخامس: اإلجراءات الوقائية 

 الوحدات الحكومية المستقلة .الرواتب واألجور اإللكتروني في 

 (11-1جدول )
على مستوى الوحدات الحكومية  المتوسط  الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الخامس

 المستقلة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي
 المستوى الرتبة

الرقابة الداخلية العمل على التحقق من  تمكن. 1
إستبدال األنظمة واألجهزة القديمة بأخرى ذات كفاءة 

 أعلى .
 مرتفع 5 0.941 3.81
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 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي
 المستوى الرتبة

قيام الرقابة الداخلية بالتأكد من أن عملية إختيار  .2
 الموظفين لإلستخدام تكون وفق ضوابط الكفاءة والخبرة .

 مرتفع 9 1.003 3.70

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من نزاهة وأمانة . 3
الموظفين من خالل العمل على متابعة الموظفين 

 ومراقبتهم .
 مرتفع 7 0.967  3.78

الرقابة الداخلية من العمل على وضع أرقام  تمكن. 4
 سرية للدخول إلى ملف الرواتب واألجور .  

 مرتفع 6 1.058 3.73

قابة الداخلية بوضع ضوابط رقابية على تقوم الر . 5
المدخالت للنظام  كإستخدام الطرق السليمة في عملية 

 إدخال وتحديث ملف البيانات .
 مرتفع 8 0.929  3.80

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من البيانات لملف . 6
دخالها  ختبار دقتها قبل إستخدامها وا  الحضور والغياب وا 

 .إلى ملف البيانات 
 مرتفع 4 8031. 3.92

الرقابة الداخلية تقوم بالتحقق من إستخدام طرق  -7
  واإللتزام بتطبيقها  ليمة عند معالجة وتشغيل البياناتس

 مرتفع 3 7831. 3.92

بتعريف الموظفين القائمين على تقوم الرقابة الداخلية . 3
ومتابعة  الصادرة التعليمات واللوائح والقوانينب النظام
 ها .تنفيذ

 مرتفع 11 9741. 3.69

الرقابة الداخلية تعمل على التحقق من عدم التالعب . 3
بالنسب للضريبة أو غيرها من اإلقتطاعات واإللتزام 

 بالنسب المحددة .
 مرتفع 1 6601. 4.09

زيادة إجراءات الرقابة الداخلية على تحويل المبالغ  .19
اتب إلى الحسابات البنكية  للموظف عند صرف الرو 

 واألجور .
 مرتفع 2 0.852   3.94

 مرتفع  691820. 3.8391 المتوسط العام وانحرافه المعياري

    

ـــالغ          ـــى المحـــور  3.3331نالحـــظ أن المتوســـط العـــام الب يعكـــس مســـتوى موافقـــة مرتفعـــة عل

( 1،  6 ، 7،  19،  3كما يالحظ بأن الفقرات األعلى ترتيبا  في المحـور أعـاله كانـت هـي)أعاله، 

وعلــى التــوالي، ويمكــن القــول بــأن أهميــة تلــك الفقــرات للمحــور تــدل علــى أنهــا إجــراءات وقائيــة كفيلــة 
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ـــع حـــدوث التهديـــدات التـــي تواجـــه نظـــام الرواتـــب واألجـــور اإللكترونـــي فـــي الوحـــدات الحكوميـــة  لمن

أقــل  وهــو(  9.63132)  المســتقلة، كمــا أن متوســط اإلنحــراف المعيــاري إلجابــات المســتجيبين كــان

( ممـــا يـــدل علـــى تقـــارب إجابـــات المســـتجيبين، وهـــي تتقـــارب بعـــض الشـــيء مـــع مـــا جـــاء فـــي 1مـــن)

( مـــن  7، 3إجابــات المســتجيبين علــى مســتوى الوحــدات الحكوميـــة ككــل وخصوصــا  فــي الفقــرتين) 

(  مـن خـالل المقارنـة بـين  1،  6،  19حيث الترتيب واألهمية لهذه الفقـرات وتختلـف فـي الفقـرات) 

 ( [ .13-4الفقرات] أنظر الجدول رقم) هذه
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وصف خصائص العينة وتحليل نتائج الدراسة على مستوى وحدات اإلدارة  1:1:1

 المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى(:

من وحـدات اإلدارة المحليـة  لقد تم استخراج التكرارات والنسبة المئوية لوصف إجابات العينة

 : وكما يليمن االستبانة،  والقسم الثاني فقرات القسم األول على ان الكبرى()البلديات/أمانة عم

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:36-4يبين الجدول رقم ) : المسمى الوظيفي( 1

 (16-1جدول )
 حسب المسمى الوظيفي على مستوى البلديات وأمانة عمان الكبرى توزيع عينة الدراسة

 نسبة عدد اإلستبانات: تكرار الفئة: المسمى الوظيفي
 %19 4 مدير مالي

 %12.5 5 مدير رقابة داخلية
 %2.5 1 مدقق داخلي
 %69 24 محاسب 
 %15 6 أخرى

 %133 13 المجموع
      

من المستجيبين  الماليين ومدراء الرقابة الداخلية ( أن نسبة المدراء36-4رقم )الجدول  يبين       

من العينة، وهي تمثل تقريبا  ث لث ي  %69الذي كانت نسبتهم ، يليها المحاسبون و %22.5كانت 

المستجيبين وهي أكبر نسبة في عدد المستجيبين، في حين كانت الفئة قد شملت عدد من 

وقد كانت من الوظائف كاتبة حسابات،  %15المستجيبين من الوظائف األخرى والتي كانت بنسبة 

ة، بينما كانت نسبة المدققين من المستجيبين قليلة ومسؤول شعبة الرواتب، ومسؤول قسم المحاسب

جدا ، وهذا ما الحظه الباحث أثناء توزيع اإلستبانة في بعض البلديات حيث ال يوجد وحدة رقابة 
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نما كان هناك مدقق واحد في هذه البلديات أو كان هناك محاسب يعمل  داخلية كاملة فيها، وا 

وظيفي كما يالحظ أن نسبة المستجيبين حسب المسمى ال كمدقق للمستندات المالية في نفس الوقت،

البلديات/أمانة عمان الكبرى( تتقارب إلى حد ما مع تلك الواردة في في وحدات اإلدارة المحلية)

 ( [ .2-4الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)

 

 :( تحليل خصائص هذه الفقرة37-4يبين الجدول رقم) المؤهل العلمي:(2

 (17-1جدول )
 حسب المؤهل العلمي على مستوى البلديات وأمانة عمان الكبرى توزيع عينة الدراسة

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: المؤهل العلمي
 %49 16 )دون البكالوريوس( دبلوم

 %55 22 بكالوريوس
 %صفر  صفر ماجستير
 %صفر صفر دكتوراه
 %5 2 أخرى

 %133  13 المجموع
      

 بلغت إذ البكالوريوس، حملة من كانت المستجيبين غالبية نأ (37-4يبين الجدول رقم )      

 الدبلوم )دون البكالوريوس( حملة يليهم المستجيبين، عدد نصف من أكثر تمثل وهي %55 نسبتهم

والتي تمثلت بمؤهل  األخرى، العلمية المؤهالت حملة من ثم النسبة المتبقية كانت ،%49 بنسبة

من نسبة  %69وية العامة أو التوجيهي، حيث نالحظ أن نسبة الجامعيين في هذه الفئة بلغت الثان

المستجيبين وهي أقل من نسبة المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول 

 ( [ . 3-4رقم)
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 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:33-4يبين الجدول رقم ) التخصص:( 3

 (18-1جدول )
 حسب التخصص على مستوى البلديات وأمانة عمان الكبرى نة الدراسةتوزيع عي

 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: التخصص
 %55 22 محاسبة

 %12.5 5 إدارة أعمال
 %2.5 1 نظم معلومات محاسبة
 %15 6 علوم مالية ومصرفية

 %15 6 أخرى
 %133 13 المجموع

      

 نصـف مـن أكثـر هـي المحاسـبة تخصـص حملـة نسـبة أن( 33-4) مرقـ الجـدول منلنا  يتبين      

 ،%15 نســـبةب ومصـــرفية ماليـــة علـــوم حملـــة ويلـــيهم ،%55 نســـبتها بلغـــت حيـــث المســـتجيبين عـــدد

بنفس النسبة أيضا  والتي تمثلت بالتخصصات، توجيهي أدبي، ودبلوم تجـارة،  األخرى التخصصاتو 

، %12.5ب، وتليها تخصص إدارة األعمال بنسـبة ودبلوم نظم معلومات إدارية، وبكالوريوس حاسو 

والمتبقي من تخصص نظم المعلومات المحاسبية، وكما نالحظ بأن غالبية المستجيبين هـم يحملـون 

داريــة فقــد كانــت نســبتهم ) ( مــن نســبة المســتجيبين وهــي تقــارب %35تخصصــات ماليــة ومحاســبية وا 

  ( [.4-4أنظر الجدول رقم )نسبة المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل] 
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  ( خصائص هذه الفقرة:33-4يبين الجدول رقم) عدد سنوات الخبرة: 4)

 (19-1جدول )
 حسب عدد سنوات الخبرة على مستوى البلديات وأمانة عمان الكبرى توزيع عينة الدراسة

 نسبة : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: سنوات الخبرة
 %12.5 5 سنوات 5 من إلى أقل 1  
 %39 12 سنوات 19 من إلى أقل 5  
 %15         6 سنة 15 من إلى أقل 19  

 %42.5 17 سنة 15أكثر من 
 %133 13 المجموع

      

 15 من أكثر خبرة سنوات ذوي من هم%42.5 نسبته ما أن يتضح( 33-4) رقم الجدول من     

 على يدل مما ،%37.5 هي فأكثر نواتس 5 لديهم الذين المستجيبين نسبة كانت عام وبشكل   ،سنة

، كما يالحظ أن هذه النسب تقارب نسب المستجيبين وعلى الخبرات ذوي من كانوا المستجيبين أن

 ( [ . 5-4مستوى الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:49-4يبين الجدول رقم ) العمر:( 1

 (13-1جدول )
 حسب العمر على مستوى البلديات وأمانة عمان الكبرى اسةتوزيع عينة الدر 
 نسبة : عدد اإلستباناتتكرار الفئة: العمر

 %2.5 1 سنة 25أقل من       
 %59 29 سنة 49 من إلى أقل 25  
 %49 16 سنة 59 من إلى أقل  49  

 %7.5 3 سنة 59أكثر من 
 %133 13 المجموع
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 بنسبة هم سنة 25 على أعمارهم تزيد الذين المستجيبين بةنس أن( 49-4)رقم الجدول يوضح     

 من ذلك ويتضح سنة، 49-25 بين أعمارهم الذين من هم العينة نصف وأن العينة، من 37.5%

( 33-4)رقم الجدول في ورد ما مع الجدول هذا ويتفق مرتفعة، عمرية فئة من كانوا المستجيبين أن

ن هناك تقارب بين هذه النسبة والنسب التي ظهرت ، كما يالحظ بأالخبرة بسنوات المتعلق

 ( [ .5-4للمستجيبين وعلى مستوى الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)

 

 هل تستخدم وحدتكم نظام معلومات محاسبي إلكتروني يتعلق في الرواتب واألجور؟ 6)

 ( تحليل خصائص هذه الفقرة:41-4يبين الجدول رقم )

 (11-1جدول )
 امحسب مدى استخدام نظ على مستوى البلديات وأمانة عمان الكبرى إجابات العينة توزيعات

 لكتروني في الرواتب واألجورالمعلومات المحاسبي اإل 
 نسبةال : عدد اإلستباناتتكرار الفئة
 %79 23 نعم
 %39 12 ال

 %133 13 المجموع
      

 المحاســـبي المعلومـــات نظـــام تخدمتســـ العينـــة مـــن %79 أن( 41-4)رقـــم الجـــدول مـــن يتبـــين      

أجــابوا أن الوحـــدات  العينــة مــن %39 نســبة أمــا ، للوحــدة واألجــور الرواتــب تنظــيم فــي اإللكترونــي

 هـــذا الحـــظ الباحـــث بـــأن علمـــا   إلكترونـــي، محاســـبي نظـــام تســـتخدم ال الحكوميـــة التـــي يعملـــون فيهـــا

 المعلومـات نظـام تسـتخدم ال كانـت فمعظـم البلـديات الوحدات، هذه على اإلستبانة توزيع عند الشيء

نما اإللكتروني المحاسبي  يفسر وهذا واألجور، الرواتب تنظيم في EXCEL برنامج تستخدم كانت وا 
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، مــع العلــم بــأن بعــض المــوظفين كــان يحصــل لــديهم لــبس المســتجيب لــدى العاليــة النســبة هــذه وجــود

، كما يالحـظ وجـود إخـتالف EXCEL بين النظام المحاسبي اإللكتروني في تنظيم الرواتب وبرنامج

بــين نســب إجابــات المســتجيبين فــي هــذه الوحــدات وبــين النســب التــي ظهــرت علــى مســتوى الوحــدات 

 ( [ .3-4الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)

 

على مستوى وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة  اإلستبانةمحاور  :الثانيالقسم 

 عمان الكبرى(:

للقسـم الثـاني مـن  راج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف إجابـات العينـةلقد تم استخ    

 :وكالتالي ستبانةإلل الخمسة محاورال اإلستبانة والذي يشمل

اإلدارة اإللكترونـــي فـــي وحـــدات المحـــور األول: التهديـــدات التـــي تواجـــه نظـــام الرواتـــب واألجـــور 

 المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى(.

 (12-1)جدول 
على مستوى البلديات/أمانة عمان  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور األول

 الكبرى

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

غير المتطورة  ام األنظمة واألجهزة اإللكترونيةاستخد.1
 والتي ليس لها القدرة على تحقيق المهام . 

 متوسط 2 1.218 3.21

استخدام أو توظيف أشخاص غير مؤهلين )ذو خبرة . 2
 قليلة( في مجال تنظيم كشوفات الرواتب واألجور .

 متوسط 1 1.330 3.23

استخدام أو توظيف أشخاص غير أمينين في مجال . 3
 تنظيم كشوفات الرواتب واألجور . 

 متوسط 6 1.405 2.78

نات من غير إمكانية الوصول إلى ملفات البيا .4
  القائمين على النظام .

 متوسط 5 1.312 2.85
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 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

استخدام طرق غير سليمة في عملية إدخال  .5
 وتحديث البيانات والمعلومات لملف الرواتب واالجور . 

 متوسط 3 1.257 3.10

إمكانية التالعب في ملف بيانات الوقت للحضور . 6
 والغياب للموظفين . 

 متوسط 4 1.285 2.92

الجة وتشغيل البيانات والمعلومات بصورة غير مع. 7
 سليمة لملف الرواتب واألجور . 

 متوسط 7 1.285 2.70

عدم تطبيق اللوائح والقوانين في إعداد كشوفات  .3
 الرواتب واألجور.

 ضعيف 8 1.265 2.30

التالعب في نسب الضريبة أو غيرها من . 3
 اإلقتطاعات عند تحديث ملف الرواتب واألجور .

 ضعيف 9 1.149 2.25

عند صرف الرواتب  التالعب بالحسابات البنكية. 19
 واألجور للموظف .

 ضعيف 10 1.158 1.97

 متوسط  1.01672 2.7294 المتوسط العام انحرافه المعياري

     

يعكــس مســتوى موافقــة متوســط  2.7234الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ  يشــير      

(  4،  6،  5،  1،  2كما نالحظ بأن الفقرات)  األول من االستبانة، رعينة نحو المحو لدى أفراد ال

عتبارها أكثـر التهديـدات  كانت أعلى نسبة إجابات من حيث الترتيب واألهمية من قبل المستجيبين وا 

التـــي تواجـــه نظـــام الرواتـــب واألجـــور اإللكترونـــي فـــي وحـــدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانـــة عمـــان 

 (1.91672) الكبرى(، كما كان متوسط اإلنحراف المعياري إلجابات المستجيبين على هذه الفقـرات

( ممــا يشــير إلــى وجــود تبــاين ال يســتهان بــه بــين اإلجابــات، كمــا أن هــذه الفقــرات 1أكبــر مــن)وهــو 

المــذكورة أعــاله هــي تتفــق مــن حيــث الفقــرات مــع تلــك المتعلقــة بإجابــات المســتجيبين وعلــى مســتوى 

لوحــدات الحكوميـــة ككـــل وتختلـــف معهــا مـــن حيـــث الترتيـــب واألهميـــة، بينمــا إتفقـــت معهـــا فقـــط فـــي ا

 ( [ .3-4( من حيث الترتيب واألهمية] أنظر الجدول رقم)4الفقرة)
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في وحـدات  المحور الثاني: أسباب وجود التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني

 انة عمان الكبرى( .اإلدارة المحلية)البلديات/أم

 (11-1جدول )
على مستوى البلديات/أمانة عمان  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الثاني

 الكبرى

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

قلة اإلهتمام بتحديث وتطوير األنظمة واألجهزة . 1
 األجور .اإللكترونية لنظام الرواتب و 

 متوسط 4 1.279 3.43

ممارسات إدارية غير سليمة في التوظيف أو . 2
في الوحدات وعدم التركيز على جانب الخبرة  االستخدام
 والكفاءة .

 مرتفع 1 1.086 3.73

عدم إعطاء جانب النزاهة واألمانة أهمية كبيرة عند .3
 أو التوظيف في الوحدات . االستخدام

 متوسط 3 1.233 3.49

نظام الرقابة الداخلية في منع غير  عدم حيلولة.4
 القائمين على النظام بالوصول إلى ملفات البيانات .

 متوسط 5 1.240 3.28

عدم اإلهتمام بإستخدام الطرق السليمة المحددة في .5
إدخال وتحديث البيانات للملف بشكل متعمد أو نتيجة 

 إهمال .
 متوسط 8 1.301 3.21

عملية توثيق البيانات  فيبة الداخلية ضعف نظام الرقا.6
 للحضور والغياب وتسجيلها في ملف الرواتب واألجور .

 متوسط 2 1.240 3.52

عدم تطبيق الطرق السليمة المحددة لمعالجة وتشغيل .7
 البيانات لملف الرواتب واألجور .

 متوسط 6 1.207 2.92

ن قلة معرفة القائمين على النظام باللوائح والقواني. 3
 الخاصة بتنظيم الرواتب واألجور .

 متوسط 7 1.259 3.17

للضريبة أو  لالقتطاعاتبالنسب المحددة  االلتزامعدم .3
 غيرها نتيجة إهمال أو بشكل متعمد .

 متوسط 11 1.086 2.48

ضعف نظام الرقابة الداخلية عند صرف الرواتب . 19
  ف واألجور وتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للموظ

 متوسط 9 1.261 2.73

 متوسط  92477. 0 3.1947 المتوسط العام وانحرافه المعياري
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يعكــس مســتوى موافقــة  3.1347العــام البــالغ  الحســابي يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط     

،  2من إجابات المستجيبين بـأن الفقـرات الخمسـة األعلـى) متوسط على المحور أعاله، كما نالحظ 

( كانت هي أكثر أسـباب وجـود التهديـدات لنظـام الرواتـب واألجـور اإللكترونـي فـي  4،  1،  3،  6

وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى( وهي نوعا  ما تتقارب مع تلك المتعلقة بـالمحور 

ت ( [، كمـا تبـين مـن إجابـا19-4الثاني وعلى مستوى الوحـدات الحكوميـة ككـل] أنظـر الجـدول رقـم)

( وهـو يشـير 9.32477) اإلنحـراف المعيـاري لإلجابـات كـان المستجيبين للفقرات أعاله بأن متوسـط

 إلى وجود تباين ال يستهان به بين إجابات المستجيبين .

المحور الثالث: دور الرقابة الداخلية فـي اكتشـاف التهديـدات التـي تواجـه نظـام الرواتـب واألجـور 

 لمحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى(.اإلدارة ااإللكتروني في وحدات 

 (11-1جدول )
على مستوى البلديات/أمانة عمان  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الثالث

 الكبرى

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

الرقابة الداخلية في التعرف على التهديدات  قدرة .1
تيجة إستخدام األنظمة واألجهزة غير للنظام ن

 المتطورة . 
 مرتفع 8 1.123 3.72

هناك دور للرقابة الداخلية في تشخيص كفاءة . 2 
العاملين على األجهزة واألنظمة من خالل إجراء 

 االختبارات لهم . 
 متوسط 11 1.176 3.55

الرقابة الداخلية في معرفة نزاهة العاملين  قدرة. 3 
 .واختبارهمم الموظفين من خالل تقيي

 متوسط 9 1.030 3.62

كتشاف  قدرة. 4 الرقابة الداخلية في معرفة وا 
 الوصول غير المصرح به للبيانات .     

 مرتفع 5 8571. 3.72
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 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

قدرة الرقابة الداخلية في إكتشاف الخلل عند . 5 
إستخدام طرق غير سليمة في إدخال وتحديث 

 البيانات لملف الرواتب واألجور .
 مرتفع 4 9811. 3.75

إمكانية الرقابة الداخلية في معرفة التالعب في . 6
 ملف بيانات الوقت للحضور والغياب للموظفين .

 مرتفع 2 0.891 3.78

كتشاف الخلل . 7  للرقابة الداخلية دور في معرفة وا 
 عند معالجة وتشغيل البيانات بطرق غير سليمة .

 متوسط 7  1.001  3.65

توجيه ومتابعة  رقابة الداخلية علىتعمل ال. 3
 بااللتزام بتطبيق اللوائح والقوانين .  الموظفين

 مرتفع 1  1.000  3.98

للرقابة الداخلية دور في معرفة التهديدات . 3 
نتيجة التالعب بالنسب للضريبة أو غيرها من 

 اإلقتطاعات األخرى .
 متوسط 6  1.051  3.65

بالعمل على التحقق من تقوم الرقابة الداخلية . 19 
الحسابات البنكية للموظف عند تحويل المبالغ عند 

 الصرف .
 مرتفع 3 1.097 3.77

 مرتفع  750180. 3.7217 المتوسط الحسابي وانحرافه المعياري

      

يعكــس مســتوى موافقــة مرتفعــة  3.7217يشــير الجــدول أعــاله إلــى أن المتوســط العــام البــالغ       

للمحــــــــور ككــــــــل  ويالحــــــــظ أن متوســــــــط اإلنحــــــــراف المعيــــــــاري لإلجابــــــــاته، علــــــــى المحــــــــور أعــــــــال

،  19،  6،  3الخمسـة األعلـى مـن حيـث الترتيـب وهـي)  ( أمـا بالنسـبة لإلجابـات 9.75913كان)

(، كمـا نالحـظ أنـه يوجـد تقـارب 3،19( مـا بإسـتثناء الفقـرتين)1( كان التباين فيهـا أقـل مـن ) 4،  5

 مــع فقــرات المحــور الثالــث علــى مســتوى الوحــدات الحكوميــة ككــل فــي بعــض الفقــرات للمحــور أعــاله

[، ولكنهــا تختلــف معهــا مــن حيــث الترتيــب واألهميــة للفقــرات وخصوصــا  (11-4أنظــر الجــدول رقــم)]

 ( . 5،  6،  3الفقرات) 
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المحــور الرابــع: دور الرقابــة الداخليــة فــي معالجــة التهديــدات التــي تواجــه نظــام الرواتــب واألجــور 

 وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى( .روني في اإللكت

 (11-1جدول )
البلديات/أمانة عمان  على مستوى المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الرابع

 الكبرى

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

ة من خالل تقوم الرقابة الداخلية بالمعالج. 1
التوجيه بالعمل على تحديث األجهزة واألنظمة 

 المستخدمة .
 متوسط 7  1.001   3.61

يوجد للرقابة الداخلية دور في المعالجة من . 2
ضوابط للتوظيف على  تحديدخالل العمل على 
 أساس الكفاءة .

 متوسط 6 1.191 3.57

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل . 3
مل الموظفين ونزاهتهم في إعداد مراقبة ع

 الكشوفات وعدم التالعب .
 مرتفع 2  1.119  3.79

تعمل الرقابة الداخلية على وضع ضوابط . 4
لمنع الوصول غير المصرح به لملفات البيانات 

 وحمايتها . 
 متوسط 5 9981. 3.63

يوجد للرقابة الداخلية دور في المعالجة من . 5
طرق المستخدمة في خالل التحقق من سالمة ال

 إدخال وتحديث البيانات للملف . 
 مرتفع 3 9781. 3.74

تقوم الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل . 6
زيادة الرقابة على توثيق البيانات لملف الحضور 

 والغياب والتحقق من صحتها . 
 مرتفع 1  1.070  3.87

على المعالجة من  الرقابة الداخليةتعمل . 7
ضوابط رقابية على عملية المعالجة خالل وضع 

 والتشغيل لملف الرواتب واألجور.
 متوسط 4 0.994 3.66

 عدم معالجة في دور الداخلية للرقابة يوجد. 3
 صيغة إقتراح خالل من والقوانين اللوائح تطبيق
 . بتطبيقها لإللتزام الموظفين تشجع

 متوسط 9 1.033 3.53



122  

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

جة من خالل . تقوم الرقابة الداخلية بالمعال3
وضع ضوابط رقابية على عملية إدخال النسب 

 وتوثيقها عند تحديث الملفات .
 متوسط 11 1.084 3.47

ة من خالل بالمعالج الرقابة الداخليةتقوم . 19 
عملية تحويل المبالغ  وضع ضوابط حماية على

 إلى الحسابات البنكية للموظف عند الصرف . 
 متوسط 8 1.076 3.63

 متوسط  871360. 3.6468 حسابي وانحرافه المعياريالمتوسط ال

       

يعكــس مســتوى موافقــة مرتفــع علــى المحــور أعــاله،  3.6463نالحــظ أن المتوســط العــام البــالغ      

( علـــــى التـــــوالي كانـــــت هـــــي األعلـــــى وفـــــق إجابـــــات  4،  7،  5،  3،  6الفقـــــرات) كمـــــا تبـــــين أن 

وبين مع ما جاء من إجابات للمستجيبين لفقـرات المحـور المستجيبين وأنه يالحظ وجود تقارب بينها 

( [، ولكن هنـاك إخـتالف مـن 12-4الرابع على مستوى الوحدات الحكومية ككل] أنظر الجدول رقم)

( مـــن فقـــرات المحـــور أعـــاله عـــن إجابـــات 4حيـــث الترتيـــب واألهميـــة للفقـــرات بإســـتثناء الفقـــرة رقـــم )

ككــــل مــــن حيــــث إعتبارهــــا إحــــدى طــــرق المعالجــــة  المســــتجيبين علــــى مســــتوى الوحــــدات الحكوميــــة

للتهديــــدات التــــي تواجــــه نظــــام الرواتــــب واألجــــور فــــي وحــــدات اإلدارة المحليــــة، وكمــــا كــــان متوســــط 

( وهذا يشير إلى وجود تباين ال يسـتهان بـه  9.37136 ) عياري لفقرات المحور أعالهاإلنحراف الم

 لمحلية . في إجابات المستجيبين على مستوى وحدات اإلدارة ا
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المحور الخامس: اإلجراءات الوقائية للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجـه نظـام 

 اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى(.الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات 

 (16-1جدول )
مستوى البلديات/أمانة على  المتوسط  الحسابي والنحراف المعياري لفقرات المحور الخامس

 عمان الكبرى

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

على التحقق من  الرقابة الداخلية العمل تمكن. 1
 األجهزة القديمة بأخرى ذات كفاءةإستبدال األنظمة و 

 أعلى .
 مرتفع 1 1.000 3.97

إختيار  قيام الرقابة الداخلية بالتأكد من أن عملية. 2
 الموظفين لإلستخدام تكون وفق ضوابط الكفاءة والخبرة .

 مرتفع 9 1.195 3.76

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من نزاهة وأمانة . 3
الموظفين من خالل العمل على متابعة الموظفين 

 ومراقبتهم .
 مرتفع 5 1.087 3.82

الرقابة الداخلية من العمل على وضع أرقام  تمكن. 4 
 سرية للدخول إلى ملف الرواتب واألجور .  

 مرتفع 2 1.148 3.92

وابط رقابية على تقوم الرقابة الداخلية بوضع ض. 5
كإستخدام الطرق السليمة في عملية  المدخالت للنظام

 إدخال وتحديث ملف البيانات .
 مرتفع 3 0.811  3.87

تعمل الرقابة الداخلية على التحقق من البيانات .  6
ختبار دقتها قبل إستخدامها لمل ف الحضور والغياب وا 

دخالها إلى ملف البيانات .  وا 
 مرتفع 4 9631. 3.87

بالتحقق من إستخدام طرق  الرقابة الداخليةتقوم . 7
  واإللتزام بتطبيقها  ليمة عند معالجة وتشغيل البياناتس

 مرتفع 11  1.011  3.71

ين القائمين على بتعريف الموظفتقوم الرقابة الداخلية . 3
ومتابعة  الصادرةالتعليمات واللوائح والقوانين ب النظام

 تنفيذها .
 مرتفع 6  1.076  3.76

على التحقق من عدم  الرقابة الداخليةتعمل . 3 
التالعب بالنسب للضريبة أو غيرها من اإلقتطاعات 

 واإللتزام بالنسب المحددة .
 مرتفع 7 9981. 3.76
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

 المستوى الرتبة النحراف المعياري

الرقابة الداخلية على تحويل المبالغ  زيادة إجراءات. 19 
إلى الحسابات البنكية  للموظف عند صرف الرواتب 

 واألجور .
 مرتفع 8 1.159 3.82

 مرتفع  885830. 3.8263 المتوسط العام وانحرافه المعياري

      

 ،يعكس مستوى موافقـة مرتفعـة علـى المحـور أعـاله 3.3263نالحظ أن المتوسط العام البالغ       

( وعلـــى التـــوالي وهـــي  3،  6،  5،  4،  1كمـــا لـــوحظ بـــأن الفقـــرات الخمســـة األعلـــى ترتيبـــا  هـــي) 

ــــة تتقــــارب بعــــض الشــــيء مــــع إجابــــات المســــتجيبين مــــن المحــــور  علــــى مســــتوى الوحــــدات الحكومي

( مــن حيــث إعتبارهمــا كــإجراءات 3،  6( [ فهــي تتفــق فــي الفقــرتين)13-4أنظر الجــدول رقــم)ككــل]

ت تختلف من حيث الترتيب واألهمية للفقرة، كما أن متوسط اإلنحراف المعياري إلجابا وقائية ولكنها

( ممـا يشـير إلـى وجـود تفـاوت ال يسـتهان بـه مـن قبـل 9.33533 )المستجيبين للفقـرات أعـاله كانـت

 إجابات المستجيبين .
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  الفصل الخامس 
  النتائج والتوصياتمناقشة   

 
 
 

   المقدمة  1:5

  النتائج  7:5

  اإلستنتاجات  1:1

  التوصيات  1:1
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  الفصل الخامس 
   مناقشة النتائج والتوصيات 

 

 المقدمة:  1:1
التي توصلت إليها الدراسة والتي هدفت للتعرف على أثر الرقابة يتناول الفصل مناقشة النتائج      

واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع الداخلية في مواجهة التهديدات التي تواجه نظام الرواتب 
   . العام، والتي على ضوئها يقترح الباحث مجموعة من التوصيات

 

 :النتائج  7:5
 تواجه التي التهديدات مواجهة في أثر الداخلية للرقابة بأن اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت    
 :كالتالي النتائج وكانت األردن في العام القطاع في اإللكتروني واألجور الرواتب نظام
 
أظهرت النتائج بأن فقرات المحور األول والتي تشمل التهديدات التي تواجه نظام الرواتب  -1

واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع العام وعلى كافة مستوياته لها أثر وكان مستوى الموافقة من 
عتبارها كت هديدات تؤثر على نظام الرواتب قبل المستجيبين بدرجة متوسط ولكافة المستويات وا 

كما تبين من النتائج على مستوى  أنشطته في هذه الوحدات الحكومية،واألجور اإللكتروني ولكافة 
الوزارات والدوائر المركزية أن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات ومتفقة مع 

كما تبين من النتائج على مستوى على مستوى الوحدات الحكومية ككل، و  إجابات المستجيبين
الوحدات الحكومية المستقلة أن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات ومتفقة مع 

، كما تبين من النتائج على  على مستوى الوحدات الحكومية ككل من حيث الترتيب اإلجابات
ن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة مستوى وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/ أمانة عمان الكبرى( أ

ولكنها  ،من حيث الفقرات ومتفقة مع إجابات المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل
 بعض مع تتفق النتيجةو  إختلفت مع الوحدات الحكومية ككل من حيث الترتيب واألهمية للفقرات،

 ،2912)ودراسة(  Folorunsho،2996) كدراسة النظري األدب في ذكرت التي السابقة الدراسات
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Grover  &Kaur )كشوفات تنظيم في واألجهزة األنظمة بتطوير اإلهتمام عدم أن إعتبرت والتي 
 . مالية خسائر إلى وتؤدي للنظام تهديدا   اإللكترونية واألجور الرواتب

 
التي تواجه  كما أظهرت النتائج بأن فقرات المحور الثاني والتي تشمل أسباب وجود التهديدات -2

وكان  ،لها أثر نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع العام وعلى كافة مستوياته
عتبارها كأسباب تؤدي إلى  مستوى الموافقة من قبل المستجيبين ولكافة المستويات بدرجة متوسط، وا 

كما تبين من  الوحدات، ي ولكافة أنشطته في هذهوجود التهديدات لنظام الرواتب واألجور اإللكترون
النتائج على مستوى الوزارات والدوائر المركزية أن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة من حيث 
الفقرات للمحور ومتفقة مع إجابات المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل للفقرات أعاله، 

عتبارها كأسباب لوجود التهديدات لنظام الرواتب واألجور اإل لكتروني في وحداتها، ولكنها إختلفت وا 
معها من حيث الترتيب واألهمية لبعض الفقرات، كما تبين من النتائج على مستوى الوحدات 
الحكومية المستقلة أن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات ومتفقة مع إجابات 

عتبارها كأسباب لوجود المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل، وللفقرات أع اله وا 
التهديدات لنظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحداتها، ولكنها إختلفت مع الوحدات الحكومية 
رة ككل من حيث الترتيب واألهمية للفقرات، كما تبين من النتائج على مستوى وحدات اإلدا

اتهم متقاربة من حيث بعض البلديات/أمانة عمان الكبرى( أن المستجيبين كانت إجابالمحلية)
 ،الفقرات ومختلفة مع البعض األخر من إجابات المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل

 بأن وهي( 2911)وصيام غنيمات دراسة اليها توصلت التي بنتائج جاء ما مع النتيجة هذه وتتفق
 الحكومية الدوائر يف للعاملين موضوعية وتعيين إختيار سياسات تطبيق عملية في ضعف يوجد

( Folorunsho،2996( و)Haris، 2003)، وكذلك مع دراسة كل منلهم الجيد التدريب ونقص
( والتي أظهرت نتائجها بأن عدم تحديث األنظمة واألجهزة المستخدمة Kaur&Grover، 2912)و

 يؤدي إلى حدوث تهديد لنظام الرواتب واألجور اإللكتروني في هذه الوحدات .
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فقرات المحور الثالث والتي تشمل دور الرقابة الداخلية في إكتشاف أظهرت النتائج بأن  -3
التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع العام وعلى كافة 

لدوائر مستوياته لها أثر وكان مستوى الموافقة من قبل المستجيبين بدرجة مرتفع بإستثناء الوزارات وا
عتبار أن للرقابة الداخلية دور في  المركزية والتي كان مستوى الموافقة فيها بدرجة متوسط وا 

، كما كتروني في هذه الوحدات الحكوميةإكتشاف التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإلل
اباتهم متقاربة من كانت إجتبين من النتائج على مستوى الوزارات والدوائر المركزية أن المستجيبين 

حيث الفقرات ومتفقة أيضا  من حيث الترتيب واألهمية مع جميع الفقرات إلجابات المستجيبين على 
كل، واعتبرت أن للرقابة الداخلية دور في إكتشاف التهديدات لنظام مستوى الوحدات الحكومية ك

ستوى الوحدات الحكومية الرواتب واألجور اإللكتروني في وحداتها، كما تبين من النتائج على م
المستقلة أن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات ومتفقة مع إجابات المستجيبين 

كما  على مستوى الوحدات الحكومية ككل، ولكنها مختلفة معها من حيث الترتيب واألهمية للفقرات،
ر الرقابة الداخلية في إكتشاف احد أدو ( من المحور الثالث بأنها إعتبرته كأ1إختلفت معها في الفقرة)

كما تبين  ،كومية المستقلة اإللكتروني في الوحدات الح التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور
من النتائج على مستوى وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى( أن المستجيبين كانت 

ستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل، ولكن مختلفة ومتفقة مع إجابات الم قاربةإجاباتهم مت
 ن حيث الترتيب واألهمية للفقرات .م
 
أظهرت النتائج بأن فقرات المحور الرابع والتي تشمل دور الرقابة الداخلية في معالجة  -4

التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع العام وعلى كافة 
وكان مستوى الموافقة من قبل المستجيبين بدرجة مرتفع على مستوى الوحدات ستوياته لها أثر م

الحكومية ككل والوحدات الحكومية المستقلة وكان مستوى الموافقة بدرجة متوسط على مستوى 
عتبار أن  للرقابة الوزارات والدوائر المركزية ووحدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى(، وا 

كتروني في هذه الوحدات الداخلية دور في معالجة التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإلل
كما تبين من النتائج على مستوى الوزارات والدوائر المركزية والوحدات الحكومية المستقلة  ،الحكومية

ابات المستجيبين على أن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات ومتفقة مع إج
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مستوى الوحدات الحكومية ولكنها مختلفة معها من حيث الترتيب واألهمية للفقرات، أما ما تبين من 
نتائج على مستوى وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى( فهي أن المستجيبين كانت 

ين على مستوى الوحدات الحكومية ومتفقة مع إجابات المستجيب إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات
 .ككل، ولكنها إختلفت من حيث الترتيب واألهمية للفقرات 

 
أظهرت النتائج بأن فقرات المحور الخامس والتي تشمل اإلجراءات الوقائية للرقابة الداخلية في  -5

وعلى ام منع حدوث التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع الع
كافة مستوياته لها أثر وكان مستوى الموافقة من قبل المستجيبين بدرجة مرتفع بإستثناء إجابات 
عتبارها كإجراءات وقائية  المستجيبين على مستوى الوزارات والدوائر المركزية كان بدرجة متوسط، وا 

ر في هذه الوحدات وعلى للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجو 
، كما تبين من النتائج على مستوى الوزارات والدوائر المركزية أن المستجيبين كانت مستوياته كافة

إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات ومتفقة مع إجابات المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية 
وكما تبين النتائج على مستوى  ،من حيث الترتيب واألهمية للفقراتككل، ولكنها مختلفة معها 

الوحدات الحكومية المستقلة أن المستجيبين كانت إجاباتهم متقاربة من حيث الفقرات ومتفقة مع 
من حيث الترتيب إجابات المستجيبين على مستوى الوحدات الحكومية ككل، ولكنها مختلفة 

المحلية)البلديات/أمانة عمان  ، كما تبين من النتائج على مستوى وحدات اإلدارةواألهمية للفقرات
مع إجابات المستجيبين على  بين كانت متقاربة من حيث الفقراتأن إجابات المستجيالكبرى( 
 وحدات الحكومية ككل ومختلفة معها من حيث الترتيب واألهمية .مستوى ال

 
 من محور كل من ةعشر  الحادية الفقرة على العينة إجابة خالل من الدراسة نتائج أظهرت كما -6

 إستخدام مسألة عتبرتا أنها الدراسة عينة قترحتهاا التي األمور ضمن من فكان اإلستبانة، محاور
 الداخلية الرقابة وحدات في واألجور الرواتب كشوفات تدقيق في متطورة وغير إلكترونية غير نظم

 من مزيدا   اخليةالد الرقابة إعطاء عدم وكذلك الر قابية، الوحدات لهذه الوظيفي الكادر ونقص
 تقوم والتي الحسابية الوحدات في وخصوصا   أكبر بشكل الداخلية الرقابة دور وتفعيل الصالحيات

وهي تهديدات لنظام الرواتب واألجور في وحدات القطاع العام  واألجور الرواتب كشوفات بتنظيم
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 النظري األدب في متإستخد التي السابقة الدراسات بعض مع يتفق ما وهذا ،وعلى كافة مستوياته
 عملية بأن أظهرت والتي( Abiola،2913)ودراسة( 2913وتركي، طاهر)دراسة ومنها للدراسة
 من التقليل على يعمل سوف فهو إلكترونيا   فيه العمل يصبح بأن الداخلية الرقابة نظام تطوير
 كشف عملية سهلوت الوحدات لهذه اإللكتروني واألجور الرواتب نظام تهدد التي التهديدات حدوث
 . واإلحتيال الغش
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 اإلستنتاجات:  1:1
 يمكن إدراج أهم اإلستنتاجات وهي: وبناءا  على ما تقدم

إن أثر إستخدام األنظمة واالجهزة اإللكترونية غير المتطورة والتي ليس لها القدرة على تحقيق  -1
ألول على مستوى الوحدات الحكومية ككل وعلى المهام، كان أهم تهديد بين التهديدات للمحور ا

 يمستوى الوزارات والدوائر المركزية، بينما كان أثر إستخدام أو توظيف أشخاص غير مؤهلين) ذو 
 خبرة قليلة ( في مجال تنظيم كشوفات الرواتب واألجور.

 
وعدم التركيز أو اإلستخدام في الوحدات إن أثر الممارسات اإلدارية غير السليمة في التوظيف  -2

وهو من فقرات المحور الثاني، كان أهم أسباب وجود التهديدات وعلى   على جانب الخبرة والكفاءة
مستوى الوحدات الحكومية ككل وكذلك على مستوى الوحدات الحكومية المستقلة ووحدات اإلدارة 

وتطوير األنظمة  كان أثر قلة اإلهتمام بتحديث بينما المحلية) البلديات/أمانة عمان الكبرى(،
واألجهزة اإللكترونية لنظام الرواتب واألجور من أهم أسباب وجود التهديدات على مستوى الوزارات 

 والدوائر المركزية .
 
إن أثر عمل الرقابة الداخلية على توجيه ومتابعة الموظفين باإللتزام بتطبيق اللوائح والقوانين  -3

م أدوار الرقابة الداخلية في إكتشاف التهديدات التي تواجه وهو من فقرات المحور الثالث كان من أه
 وعلى كافة المستويات للوحدات الحكومية . نظام الرواتب واألجور اإللكتروني

 
إن أثر قيام الرقابة الداخلية بالمعالجة من خالل مراقبة عمل الموظفين ونزاهتهم في إعداد  -4

ر الرابع وكان من أهم أدوار الرقابة الداخلية في الكشوفات وعدم التالعب وهو من فقرات المحو 
معالجة التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني وعلى مستوى الوحدات الحكومية 
ككل وكذلك على مستوى الوزارات والدوائر المركزية وعلى مستوى الوحدات الحكومية المستقلة، 

بالمعالجة من خالل زيادة الرقابة على توثيق البيانات لملف بينما كان أثر قيام الرقابة الداخلية 
 الحضور والغياب والتحقق من صحتها وهو أيضا  من فقرات المحور الرابع من أهم أدوار الرقابة 
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  لى مستوى وحدات اإلدارة الداخلية في المعالجة للتهديدات لنظام الرواتب واألجور ع
 . (البلديات/أمانة عمان الكبرىالمحلية)

 
إن أثر الرقابة الداخلية بالعمل على التحقق من عدم التالعب بالنسب للضريبة أو غيرها من  -5

اإلقتطاعات واإللتزام بالنسب المحددة وهو من فقرات المحور الخامس كان من أهم اإلجراءات 
وعلى مستوى  الوقائية للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات لنظام الرواتب واألجور اإللكتروني

الوحدات الحكومية ككل وكذلك على مستوى الوزارات والدوائر المركزية وعلى مستوى الوحدات 
الحكومية المستقلة، بينما كان أثر إمكانية الرقابة الداخلية العمل على التحقق من إستبدال األنظمة 

امس وهو كان أهم إجراء واألجهزة القديمة بأخرى ذات كفاءة أعلى وهو أيضا  من فقرات المحور الخ
وقائي للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات لنظام الرواتب واألجور اإللكتروني على مستوى 

 وحدات اإلدارة المحلية)البلديات/أمانة عمان الكبرى( .
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 :التوصيات  5:4
ة القديمة ضرورة العمل على تحديث وتطوير أنظمة المعلومات المحاسبية اإللكتروني -1

وحدات اإلدارة المحلية  وباألخص المستخدمة في بعض وحدات القطاع العام الحكومي
ستبدالها باألنظمة الحديثة  ،(البلديات) المستخدمة على مستوى الوزارات والدوائر المركزية، وا 

 وخصوصا  ما يتعلق نظام الرواتب واألجور اإللكتروني.
ستبدا -2 قادرة على بأخرى حديثة ومتطورة  إللكترونية المستخدمةل األجهزة االعمل على تغيير وا 

وخصوصا  في تنظيم كشوفات الرواتب واألجور في وحدات  الماليةتأدية مهامها في الوحدات 
 القطاع العام وبالذات وحدات اإلدارة المحلية )البلديات( .

ام من خالل المالية لوحدات القطاع الع الوحداتبي في سامحالعمل على تأهيل الكادر ال -3
الدورات التدريبية والتطويرية للموظفين على األنظمة واألجهزة الحديثة وخصوصا  الموظفين 

 القائمين على تنظيم كشوفات الرواتب واألجور في هذه الوحدات .
على زيادة اإلهتمام بجانب الممارسات اإلدارية السليمة في عملية التوظيف للمتقدمين للتعيين  -4

حكومية ووضع معايير للتوظيف وباألخص جانب الخبرة والكفاءة مالك الوحدات ال
واإلختصاص إلختيار المتقدمين للتوظيف على أساسها وبالذات ما يخص الوحدات الحسابية 

 وأقسام وشعب الرواتب واألجور، وتفعيل دور لجان الرقابة الداخلية في عملية التوظيف .
لزيادة كفاءة  روني في وحدات القطاع العام، وذلكالعمل على جعل نظام الرقابة الداخلية إلكت -5

النظام وخصوصا  نظام الرقابة الداخلية على نظام الرواتب واألجور اإللكتروني ومحاولة تقليل 
 التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور من خالله .

وخصوصا  في نظام الرقابة الداخلية في كافة وحدات القطاع العام الحكومي،  ضرورة تفعيل -6
في  الوحدات الحكومية المستقلة ووحدات اإلدارة المحلية )البلديات(، وزيادة عدد الكادر الر قابي

للقيام بمهامه على أحسن ما  والتطويرية التدريبيةهذه الوحدات مع تأهيل هذا الكادر بالدورات 
 يكون .

كافة وحدات القطاع العام العمل على تفعيل جانب اإلستقاللية لموظف الرقابة الداخلية في  -7
عطائه صالحيات أوسع، ألن نظام الرقابة  وتفعيل بالغ رئاسة الوزراء المتعلق بذلك الحكومي وا 

  للمحافظة على المال العام .الداخلية يعتبر هو صمام األمان في كافة الوحدات الحكومية 
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 ( 2ملحق رقم ) 
كمي أداة الدراسة )ال))  ((ستبانةقائمة بأسماء ُمح 

 جهة العمل التخصص الرتبة األكاديمية السم ت

 جامعة الزيتونة األردنية  محاسبة أستاذ مشارك الدكتور محمد النوايسة 1

 جامعة الشرق األوسط محاسبة أستاذ مشارك الدكتور علي الاليذ 2

 األردنية الزيتونة جامعة محاسبة مساعدأستاذ    الموسوي علي حاكمالدكتور  1

1 
 حسين جميل فارسالدكتور  

 الصوفي
   اإلسراءجامعة  محاسبة أستاذ مشارك

 األردنية يتونةالز جامعة  محاسبة أستاذ مساعد لعادل جمي أحمدالدكتور  1

 اإلسراءجامعة  محاسبة أستاذ  مشارك     إدريس محمد   هيثمالدكتور  6

 األردنية الزيتونة جامعة محاسبة أستاذ مشارك     شعبان أسامةالدكتور  7
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 يب ،،،ستجأخي الم  
 ستجيبة ،،،أختي الم  

 تحية طيبة ،،،
))أثر الرقابة  الداخلية  في  مواجهة  جزءا  من دراسة بعنوان  ستبانةاإلتشكل هذه 

على  استكشافيةالتهديدات التي تواجه  نظام الرواتب واألجور اإللكتروني / دراسة 
ات الحصول على لمتطلب ستكماالإ، يعدها الباحث وحدات القطاع العام في األردن ((

بداء ، وألتير في المحاسبة من جامعة الشرق األوسطدرجة الماجس همية مشاركتكم وا 
بكل  ستبانةاال، يرجو الباحث التفضل باإلجابة على أسئلة رأيكم حول موضوع الدراسة

( أمام اإلجابة التي توافق وجهة نظركم ، ونؤكد لكم X، ووضع إشارة )دقة وموضوعية
 ستبانةاالات  والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من خالل هذه بأن جميع البيان

 إال ألغراض البحث العلمي فقط . سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم
 شاكرا  لكم سلفا  على تعاونكم......... 
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 القسم األول :الخصائص الديموغرافية
 

المسمى  مدير مالي مدير رقابة داخلية مدقق داخلي محاسب أخرى أذكرها
 الوظيفي

 
1-      

  
ل المؤه دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه أخرى أذكرها

 العلمي
 

2-      

 

  التخصص محاسبة إدارة أعمال نظم معلومات محاسبية علوم مالية ومصرفية أخرى أذكرها

1-      

 

عدد  سنوات 1 إلى أقل من 1  سنوات 13 من إلى أقل 1  سنة11 من إلى أقل 13 سنة 11أكثر من 
سنوات 

 الخبرة

 

1-     
 

 

 نوع الوحدة وزارات ودوائر مركزية وحدات حكومية مستقلة الكبرى البلديات /أمانة عمان
 الحكومية

 

6-    

 
  نعم ل

هل تستخدم وحدتكم نظام معلومات محاسبي الكتروني يتعلق في الرواتب 
 . والجور

 

 7-   

 العمر سنة 21 أقل من   سنة من 13 أقل إلى 21   سنة  13 إلى أقل من 13  سنة 13أكثر من 

  
  

1-     
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 ستبانة: محاور الالقسم الثاني
 التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع العام . :المحور األول

غير موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 ت الفقرات للمحور بشدة

س لها استخدام األنظمة واألجهزة اإللكترونية غير المتطورة والتي لي     
 القدرة على تحقيق المهام . 

1- 

خبرة قليلة ( في مجال  ي) ذو تخدام أو توظيف أشخاص غير مؤهليناس     
 تنظيم كشوفات الرواتب واألجور .

2- 

اســـتخدام أو توظيـــف أشـــخاص غيـــر أمينـــين فـــي مجـــال تنظـــيم كشـــوفات      
 الرواتب واألجور . 

3- 

 -4  ات من غير القائمين على النظام .ملفات البيان إلىإمكانية الوصول      

ـــــات        ـــــي عمليـــــة إدخـــــال وتحـــــديث البيان ـــــر ســـــليمة ف اســـــتخدام طـــــرق غي
 والمعلومات لملف الرواتب واالجور . 

5- 

 -6 إمكانية التالعب في ملف بيانات الوقت للحضور والغياب للموظفين .      

سـليمة لملـف الرواتـب معالجة وتشغيل البيانات والمعلومـات بصـورة غيـر      
 واألجور . 

7- 

 -3 عدم تطبيق اللوائح والقوانين في إعداد كشوفات الرواتب واألجور.     

التالعب في نسب الضريبة أو غيرها من اإلقتطاعات عند تحديث ملف      
 الرواتب واألجور .

3- 

 -19 عند صرف الرواتب واألجور للموظف . التالعب بالحسابات البنكية     
   

   تهديدات أخرى لم تذكر، أرجو التكرم بإضافتها :  -11
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أسباب وجود التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات  :المحور الثاني
 القطاع العام .

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 ت الفقرات للمحور بشدة

ث وتطـــــوير األنظمـــــة واألجهـــــزة اإللكترونيـــــة لنظـــــام قلـــــة اإلهتمـــــام بتحـــــدي      
 الرواتب واألجور .

1- 

فـــي الوحـــدات  االســـتخدامممارســات إداريـــة غيـــر ســـليمة فـــي التوظيـــف أو       
 وعدم التركيز على جانب الخبرة والكفاءة .

2- 

ــــرة عنــــد        ــــة كبي ــــة أهمي ــــب النزاهــــة واألمان أو  االســــتخدامعــــدم إعطــــاء جان
 وحدات .التوظيف في ال

3- 

نظــام الرقابـــة الداخليـــة فــي منـــع غيـــر القــائمين علـــى النظـــام  عــدم حيلولـــة      
 ملفات البيانات . إلىبالوصول 

4- 

عـــدم اإلهتمـــام بإســـتخدام الطـــرق الســـليمة المحـــددة فـــي إدخـــال وتحـــديث       
 البيانات للملف بشكل متعمد أو نتيجة إهمال .

5- 

عملية توثيق البيانات للحضـور والغيـاب  فيلية ضعف نظام الرقابة الداخ      
 وتسجيلها في ملف الرواتب واألجور .

6- 

عـــدم تطبيـــق الطـــرق الســـليمة المحـــددة لمعالجـــة وتشـــغيل البيانـــات لملـــف       
 الرواتب واألجور .

7- 

قلة معرفة القائمين على النظام باللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم الرواتـب       
 واألجور .

3- 

للضــــريبة أو غيرهــــا نتيجــــة  لالقتطاعــــاتبالنســــب المحــــددة  االلتــــزامعــــدم       
 إهمال أو بشكل متعمد .

3- 

ضــــعف نظــــام الرقابــــة الداخليــــة عنــــد صــــرف الرواتــــب واألجــــور وتحويــــل       
 الحسابات البنكية للموظف . إلىالمبالغ 

19- 

  :م بإضافتهالم تذكر ، أرجو التكر  أسباب أخرى لوجود التهديدات -11
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التهديدات التي تواجه نظام الرواتب واألجور  اكتشافدور الرقابة الداخلية في  :المحور الثالث
 .اإللكتروني في وحدات القطاع العام 

 موافق غير
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة

 ت الفقرات للمحور

للنظــام نتيجــة إســتخدام الرقابــة الداخليــة فــي التعــرف علــى التهديــدات  قـدرة     
 األنظمة واألجهزة غير المتطورة . 

1- 

هنــاك دور للرقابـــة الداخليــة فـــي تشــخيص كفـــاءة العــاملين علـــى األجهـــزة      
 واألنظمة من خالل إجراء االختبارات لهم . 

2- 

الرقابة الداخلية في معرفة نزاهة العاملين مـن خـالل تقيـيم المـوظفين  قدرة     
 . واختبارهم

3- 

الوصـــول غيـــر المصـــرح بـــه  اكتشـــافالرقابـــة الداخليـــة فـــي معرفـــة و  قـــدرة     
 للبيانات .     

4- 

الخلل عند إسـتخدام طـرق غيـر سـليمة  اكتشافقدرة الرقابة الداخلية في       
 في إدخال وتحديث البيانات لملف الرواتب واألجور .

5- 

ـــة التالعـــ      ب فـــي ملـــف بيانـــات الوقـــت إمكانيـــة الرقابـــة الداخليـــة فـــي معرف
 للحضور والغياب للموظفين .

6- 

الخلــل عنــد معالجــة وتشــغيل  اكتشــافللرقابــة الداخليــة دور فــي معرفــة و       
 البيانات بطرق غير سليمة .

7-   

بــااللتزام بتطبيــق  توجيـه ومتابعــة المــوظفين تعمـل الرقابــة الداخليـة علــى     
 اللوائح والقوانين . 

3- 

قابـــــة الداخليـــــة دور فـــــي معرفـــــة التهديـــــدات نتيجـــــة التالعـــــب بالنســـــب للر      
 للضريبة أو غيرها من اإلقتطاعات األخرى .

3- 

تقوم الرقابة الداخلية بالعمل على التحقق من الحسـابات البنكيـة للموظـف      
 عند تحويل المبالغ عند الصرف .

19- 

  يدات لم تذكر ، أرجو التكرم بإضافتها :التهد اكتشافأدوار أخرى للرقابة الداخلية في  -11
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واألجور  ديدات التي تواجه نظام الرواتبدور الرقابة الداخلية في معالجة الته :المحور الرابع
 اإللكتروني في وحدات القطاع العام .                                                    

غير موافق 
 بشدة

غير   
 موافق محايد موافق

موافق 
 ت الفقرات للمحور بشدة

تقــوم الرقابــة الداخليــة بالمعالجــة مــن خــالل التوجيــه بالعمــل علــى تحــديث       
 األجهزة واألنظمة المستخدمة .

1- 

يوجـــد للرقابـــة الداخليـــة دور فـــي المعالجـــة مـــن خـــالل العمـــل علـــى تحديـــد         
 ضوابط للتوظيف على أساس الكفاءة .

2- 

ة الداخليـة بالمعالجـة مـن خـالل مراقبـة عمـل المـوظفين ونـزاهتهم تقوم الرقاب     
 في إعداد الكشوفات وعدم التالعب .

3- 

تعمل الرقابة الداخلية على وضع ضوابط لمنع الوصول غير المصـرح بـه       
 لملفات البيانات وحمايتها . 

4- 

ســـالمة  يوجـــد للرقابـــة الداخليـــة دور فـــي المعالجـــة مـــن خـــالل التحقـــق مـــن      
 الطرق المستخدمة في إدخال وتحديث البيانات للملف . 

5- 

تقــــوم الرقابــــة الداخليــــة بالمعالجــــة مــــن خــــالل زيــــادة الرقابــــة علــــى توثيــــق       
 البيانات لملف الحضور والغياب والتحقق من صحتها . 

6- 

على المعالجة مـن خـالل وضـع ضـوابط رقابيـة علـى  الرقابة الداخليةتعمل      
 ية المعالجة والتشغيل لملف الرواتب واألجور .عمل

7- 

يوجــد للرقابــة الداخليــة دور فــي معالجــة عــدم تطبيــق اللــوائح والقــوانين مــن       
 بتطبيقها .  لاللتزامصيغة تشجع الموظفين  اقتراحخالل 

3- 

تقـــوم الرقابـــة الداخليـــة بالمعالجـــة مـــن خـــالل وضـــع ضـــوابط رقابيـــة علـــى       
 النسب وتوثيقها عند تحديث الملفات . عملية إدخال 

3- 

بالمعالجـــة مـــن خـــالل وضـــع ضـــوابط حمايـــة علـــى     الرقابـــة الداخليـــةتقـــوم       
 الحسابات البنكية للموظف عند الصرف .  إلىعملية تحويل المبالغ 

19  

 ها : أدوار أخرى للرقابة الداخلية في معالجة التهديدات لم تذكر ، أرجو التكرم بإضافت 11- 
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اإلجراءات الوقائية للرقابة الداخلية في منع حدوث التهديدات التي تواجه نظام  الخامس: المحور
 الرواتب واألجور اإللكتروني في وحدات القطاع العام .

غير   
موافق    
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 موافق
 بشدة

 ت الفقرات للمحور

ــــ تمكــــن       ــــة العمــــل عل ــــة الداخلي ــــق مــــن الرقاب  اســــتبدالى التحق
 األنظمة واألجهزة القديمة بأخرى ذات كفاءة أعلى .

1- 

قيـام الرقابـة الداخليـة بالتأكـد مـن أن عمليـة إختيـار المــوظفين       
 تكون وفق ضوابط الكفاءة والخبرة . لالستخدام

2- 

تعمــــــل الرقابــــــة الداخليــــــة علــــــى التحقــــــق مــــــن نزاهــــــة وأمانــــــة       
 لعمل على متابعة الموظفين ومراقبتهم .الموظفين من خالل ا

3- 

الرقابــــة الداخليــــة مــــن العمــــل علــــى وضــــع أرقــــام ســــرية  تمكـــن     
 ملف الرواتب واألجور .   إلىللدخول 

4- 

تقــوم الرقابــة الداخليــة بوضــع ضــوابط رقابيــة علــى المــدخالت       
الطــرق الســليمة فــي عمليــة إدخــال وتحــديث  كاســتخدامللنظـام  
 نات .ملف البيا

5- 

تعمــــل الرقابــــة الداخليــــة علـــــى التحقــــق مــــن البيانــــات لملـــــف       
دخالهـا  اسـتخدامهادقتهـا قبـل  واختبارالحضور والغياب   إلـىوا 
 ملف البيانات .

6- 

بـالتحقق مـن إسـتخدام طـرق سـليمة عنـد  الرقابة الداخليـةتقوم       
 بتطبيقها . وااللتزاممعالجة وتشغيل البيانات  

7- 

 بتعريف المـوظفين القـائمين علـى النظـامتقوم الرقابة الداخلية       
 ومتابعة تنفيذها . الصادرةالتعليمات واللوائح والقوانين ب

3- 

على التحقق من عدم التالعب بالنسب  الرقابة الداخليةتعمل       
  بالنسب المحددة  وااللتزامللضريبة أو غيرها من اإلقتطاعات 

3- 

ــــادة إجــــر       ــــالغ زي ــــى تحويــــل المب ــــة الداخليــــة عل  إلــــىاءات الرقاب
 الحسابات البنكية  للموظف عند صرف الرواتب واألجور .
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 -إجراءات وقائية أخرى للرقابة الداخلية لم تذكر ،أرجو التكرم بإضافتها : -11 
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 (1ملحق رقم )
 ((مية لعينة الدراسةأسماء الوحدات الحكو ب)) قوائم   

 :المركزية والدوائر الوزارات -1
 األسم ت سماأل ت

   والسكان الشغال وزارة -23    العالي التعليم وزارة  -1

    البلدية الشؤون وزارة -21  الزراعة وزارة   -2

  والمساحة الراضي دائرة -22  الثقافة وزارة   -1

  الجمارك دائرة -21    والتجارة الصناعة وزارة   -1

  الردن وادي مياه سلطة -21  والتعليم التربية وزارة   -1

  العامة الموازنة دائرة -21  المعدنية والثروة الطاقة وزارة   -6

    المدنية الخدمة ديوان -26   المعلومات وتكنلوجيا التصالت وزارة   -7

  العامة الحصاءات دائرة -27  العدل وزارة   -8

  المحاسبة ديوان -28 المياه  والري   وزارة  -9

  الحكومية العطاءات دائرة -29  الجتماعية التنمية وزارة   -13

  العامة الثار دائرة -13 المالية وزارة   -11

  والدخل المبيعات ضريبة دائرة -11  واألثار السياحة وزارة   -12

  العامة اللوازم دائرة -12  الدولي والتعاون التخطيط وزارة  -11

  الشركات مراقبة دائرة -11  العام القطاع تطوير وزارة  -11

  الموحد الشراء دائرة -11  الصحة وزارة  -11

  الوقاف اموال تنمية مؤسسة -11  البيئة وزارة  -16

  القضاة قاضي دائرة -16  والشؤون الدينية والمقدسات الوقاف وزارة  -17

  المدني للدفاع العامة المديرية -17  النقل رةوزا  -18

    العمل وزارة  -19
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 : المستقلة الحكومية الوحدات -2

 األسم ت األسم ت

 الشبابية الحركة لدعم الوطني الصندوق -21 المالية الوراق هيئة  -1

 للشباب العلى المجلس -22 التصالت قطاع تنظيم هيئة -2 

 البري النقل تنظيم هيئة -21 المهني والتدريب لتشغيلوا التطوير صندوق -1 

 العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة -21 العالي التعليم دعم صندوق -1 

 المعلومات تكنولوجيا مركز -21 العامة الدارة معهد -1 

 العالم هيئة -26 العام الفتاء دائرة -6 

 لمدنيةا الستهالكية المؤسسة -27 المياه سلطة -7 

 البريد توفير صندوق -28 الردنية التعاونية المؤسسة -8 

 والمقاييس المواصفات مؤسسة -29 المركزي األردني البنك -9 

 للمعوقين األشخاص لشؤون العلى المجلس -13 الحضري والتطوير لإلسكان العامة المؤسسة -13 

 المدني رانالطي هيئة -11 والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة -11 

 الردني الطبي المجلس -12 الجتماعي للضمان العامة المؤسسة -12 

  القتصادية المشاريع لتطوير الردنية المؤسسة -11 الفساد مكافحة هيئة  -11

   والتشغيل التنمية صندوق -11 

   الوطنية المعونة صندوق -11 

   الستثمار هيئة -16 

   عيالزرا القراض مؤسسة -17

   المهني التدريب مؤسسة -18

   المالية الوراق ايداع مركز -19

   عمان بورصة -23
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 ات اإلدارة المحلية ) البلديات/أمانة عمان الكبرى(:دوح -1
 السم ت

 مانة عمان الكبرىأَ-1

 بلدية جرش  -2

 بلدية الهاشمية الجديدة  -1

 بلدية الرصيفة  -1

 الجديدة بلدية بيرين  -1

 بلدية الفحيص  -6

 بلدية ماحص  -7

 بلدية السلط الكبرى  -8

 بلدية الزرقاء  -9

 بلدية شرحبيل بن حسنة      -13

 بلدية المعدية الجديدة  -11

 بلدية ناعور    -12

 بلدية اربد الكبرى    -11

 بلدية غرب اربد    -11

 الجديدة بلدية الجيزة    -11

 لجديدةا بلدية حسبان    -16

 الكبرى بلدية مأدبا    -17

 بلدية ام البساتين    -18

 بلدية طبقة فحل    -19

 الجديدة بلدية سحاب    -23

 

 


