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 الرقابة في المنظومة المصرفية الموحدة في ليبيا
 1الشريف إدريــــس عبدالحميدد. 
 2ود المزينيـــــــــطارق محم.   أ

 3لىـــــــــــلد زيدان الفضـخاأ.   

 

 

 الُملخص
تداول و  نظم التشغيل اإللكتروني مزايا متعددة في مجال تشغيل حققت

المتعلقة بالرقابة علي  العديد من المشاكل وصاحب ذلكالبيانات المحاسبية، 
، لذا به البيانات اإللكترونية، وبكيفية حماية البيانات من الدخول غير المصرح

آليات الرقابة في المنظومة المصرفية  فعالية الدراسة بالتعرف علي هذه اهتمت
ولتحقيق هدف الدراسة تم صياغة فرضية رئيسة  .المصارف الليبية فيالموحدة 

ضيات فرعية، وتمثل مجتمع الدراسة في المصارف التجارية واحدة، وعدد تسع فر 
تستمد الدراسة و. التي تستخدم المنظومة المصرفية الموحدة بمختلف المدن الليبية

أهميتها من أهمية دور الرقابة في النظم المصرفية اإللكترونية، وكونها أول دراسة 
المهتمين سواء في من نوعها فيتوقع أن يستفيد من نتائجها ذوي العالقة من 

 القطاع المصرفي أو األكاديمي.
وقد استخدمت في الدراسة أداتين لتجميع البيانات الالزمة، هما االستبيان 
ستخدم كأل من اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي لتحليل  والمالحظة، وا 

(، ووفرت 2013البيانات، وأشتملت فترة الدراسة على النصف األول من سنه )
سة دليل علمي بعدم فعالية آليات رقابة المنظومة المصرفية الموحدة في الدرا

المصارف الليبية المشاركة في الدراسة. وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من 
البحوث في هذا المجال باستخدام منهجيات أخرى قد تساهم في زيادة المعرفة 

 .حول موضوع الدراسة
 ، البيئة األلكترونية، منظومة المقاصة اإللكترونية.الكلمات المفتاحية: النظام المحاسبي

ـــس عبدالحميد الشريف، أستاذ مساعد، كلية اإل .1  جامعة بنغازي  –قتصاد د. إدريـ
 جامعة بنغازي  –أ. طارق محمود المزيني، محاضر، كلية اإلقتصاد  .2
 جامعة بنغازي  –أ. خالد زيدان الفضلى، محاضر، كلية اإلقتصاد  .3
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 مقدمــة ال -1

 هاتكنولوجيا المعلومات إلنجاز أعمال ا وأحجامها علىتعتمد المؤسسات بمختلف أنواعه
جراءات رقابية جزًء من نظام  ،معاملتهاو  وأصبح النظام المحاسبي بما يتضمنه من قواعد وا 

ونظرًا إلى تطور بيئة العمل المحاسبي من  (.2005المعلومات اإللكتروني )رسالن والشيشنى، 
تروني نتجه عن ذلك صعوبة اإللمام بكافة مستجدات النظام المحاسبي اليدوي، إلى النظام اإللك

النظام المحاسبي، وأدى ذلك ايضًا إلى صعوبة فهم تدقيق البيانات داخل النظام، األمر الذي 
تطلب ضرورة حدوث مما ، دعي إلى التساؤل حول مدى كفاءة وفعالية هيكل الرقابة الداخلية

ومن الطبيعي أن تتأثر مهنة ، (2002لى، توجه نحو تطوير عملية الرقابة الداخلية )الجبا
المحاسبة والمراجعة بالتطور التكنولوجي الذي حدث في أساليب تشغيل ومعالجة البيانات، وأن لم 
يؤثر بالضرورة على المبادئ الرئيسية للمحاسبة والمراجعة، ولذلك فقد أصبح على المحاسب 

 (. 2006ي للبيانات )طلبه، اإللكترون والمراجع أن يكونا ملمين بأساليب التشغيل
لقد نتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ظهور العديد من الصعوبات والتحديات، وهو و 

األمر الذي تطلب ضرورة دراسة تلك الصعوبات ومحاولة تبويبها وعرضها في إطار علمي 
ات متناسق، للعمل على التغلب عليها، من خالل استحداث أساليب رقابة مالئمة للبيان

وأكد تقرير صادر عن منظمة  (.2002والمعلومات في بيئة األعمال اإللكترونية )الجبالي، 
أهمية توفير أساليب رقابة محكمة لضمان سالمة  على (OCEPالتعاون االقتصادي والتنمية )

البيانات والمعلومات المستقاة من تلك النظم التكنولوجية، وعادة ما يتسبب عدم توافر إجراءات 
 (.2002بية مناسبة في حدوث جرائم المعلومات )الجبالى، رقا

وبرغم هذه التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات إال أن الباحثين لم يولوا اهتمامًا موازيًا 
بدراسة نجاح هذه النظم ومدى تحقيقها ألهدافها، والتعرف على العوامل التي  تؤثر على نجاح 

لنظم تتأثر بالعوامل التنظيمية والبيئية والشخصية للمستخدمين، وبما أن فعالية الرقابة فإدارة تلك ا
هذه العوامل عرضه للتغيير المستمر فأن نظم الرقابة تحتاج إلى المتابعة الدائمة لمعرفة مدى 

 .(2005نجاحها في تحقيق أهدافها )حسين، 
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 اإلطار النظري  .2
رات تكنولوجيا المعلومات، شرع محاولة لتحسين بيئة العمل المصرفي في ظل تطو في 
في تنفيذ برنامج يطمح إلى تطوير أنظمة والمصارف التجارية األخرى  ليبيا المركزي  مصرف

الخدمات المصرفية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية، وهو ما يعرف "بمشروع نظام 
ظومة التسوية المدفوعات الوطني" وقد انبثقت من هذا النظام خمس مكونات أساسية وهى، من

الصكوك  (، منظومة معالجةACH، منظومة المقاصة االلكترونية ) (RTGSاإلجمالية الفورية 
دارة البطاقات )ACPأليا ) (، وأخيرًا المنظومة ATM(، نظام آالت السحب الذاتي نقاط البيع وا 

  .(FLEXCUBEالمصرفية الموحدة أو المتكاملة )
نشر بيئة مركزية لتقنية المعلومات تم اختيار تطبيق ب وتحقيقًا لهدف مصرف ليبيا المركزي 

المنظومة المصرفية الموحدة أو المتكاملة، والتي تعتمد في األساس على مزود لخدمات 
التطبيقات التي تعمل بها المنظومة، والذي يغطى العمليات المصرفية لإلفراد والشركات معًا 

دعم تعدد الفروع أي إمكانية  ؛يميز هذا النظام هووالخدمات المصرفية االلكترونية، ومن أهم ما 
ودعم  ؛تنفيذ المعامالت الحالية عن طريق أي فرع دون الرجوع إلى الفرع الذي به حساب العميل

ودعم تعدد وسائل االتصال والدفع ومركزية قواعد البيانات الخاصة  ؛الحسابات بعمالت مختلفة
 بالعمالء والحسابات. 

كبير في مجال االتصاالت والتشغيل عن بعد إلى خلق نظم متقدمة كما أدى التقدم ال
للتشغيل اإللكتروني للبيانات تعمل على تلبية احتياجات العديد من المستفيدين بكفاءة وفعالية، 
وقد ظهرت العديد من المشاكل المتعلقة بالرقابة على تلك النظم، وبكيفية حماية البيانات 

لمصرح به، وقد ترجع المخاطر الناتجة عن التشغيل اإللكتروني والمعلومات من الدخول غير ا
إلى التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات والتي لم يواكبها تطور موازى في ممارسات 

 (.2006الرقابة والتزام ووعى ومهارة ومعرفة العاملين )حسين، 
ولقد تبنت العديد من الجهات المهنية مسعى رقابة البيانات والمعلومات االلكترونية، وقد 
بين المعيار الصادر عن )اللجنة الفنية المشتركة التي أسستها كل من المنظمة الدولية 

 . - 2009-27000) (ISO/IEC)للمواصفات القياسية واللجنة اإللكترونية الفنية الدولية
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ظام الجيد لرقابة البيانات والمعلومات تتمثل في توفير مناخ أخالقي يبعث أن مقومات الن
على األمن في المؤسسة، ويتمثل كذلك في وجود قسم منفصل إلدارة الرقابة علي المعلومات يتبع 
لإلدارة العليا، وتأسيس مجلس المديرين ولجنة المراجعة تحرص كل هذه األقسام على توافر نظام 

يانات والمعلومات االلكترونية، والموازنة بين التكاليف الالزمة والمنافع المترتبة من جيد لرقابة الب
تطبيق تلك اإلجراءات، وتحديد الواجبات والمسؤوليات، والتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة 

 بالدولة.
تم بها الكيفية التي ي NIST)( )2008وقدم إرشاد )المؤسسة الدولية للمعايير والتكنولوجيا، 

وضع خطط فعالة لرقابة المعلومات، من خالل تحديد مجموعة شاملة من اإلجراءات التي يجب 
وهدفت دراسة )مكتب  تنفيذها للحصول على تأكيد لفعالية الرقابة المطبقة في أنظمة المعلومات.

الية بالواليات المتحدة األمريكية لدراسة مدى قيام اإلدارة الم GAO( 2003المحاسبة العام، 
بتحديد المخاطر المرتبطة بالمدفوعات التي تتم عن طريق االنترنت، ومدى قيام تلك اإلدارة 

إنه لم يتم  GAOدراسة  بينتبتوثيق وتطبيق إجراءات رقابية مالئمة لحماية تلك المدفوعات، و 
اد عدم اعتقبسبب تحديد المخاطر المرتبطة بنظام المدفوعات عن طريق االنترنت بصورة شاملة، 

المسئولين في تلك اإلدارة بأهمية ذلك، وكذلك اإلجراءات والسياسات التي تم اتخاذها من قبل 
اإلدارة للحد من مخاطر الرقابة التي لم تطبق بفعالية مما يؤدى إلى وجود العديد من نقاط 

 الضعف في تلك اإلجراءات.  
د المصارف بوالية (، تقريرًا يوضح سياسة رقابة المعلومات ألح2002) Wayneوقدم 

تكساس األمريكية، حيث تناول األهداف الرقابية التي يسعى المصرف لتحقيقها والتهديدات التي 
تتعرض لها المصارف، وقد أشار التقرير إلى أن سياسة رقابة المعلومات االلكترونية للمصرف 

توثيق التهديدات تسعى لتحقق ثالثة أهداف أساسية متمثلة في حماية وسرية بيانات العمالء، و 
المتوقعة ومحاولة تقليل احتمال حدوث هذه التهديدات إلى ادني حد، والمتابعة المستمرة للتعرف 

 Jacobs and Weinerعلى التهديدات الجديدة التي قد تطرأ على بيئة اإلعمال. كما أوضحت 
 يعية. الكوارث الطبات في تصميم خطط للتغلب على أثار ـ(، دور مراقبي الحساب1997) 
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على أثار الكارثة القابلة شاملة للتغلب  إن التحدي أمام المراجعين يتمثل في تحديد خطة
وتوصلت ، للتطبيق في ظل الموارد المادية المنخفضة للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم

الدراسة إلى إحدى عشر عنصر يجب تحديدهن لتصميم خطة فعالة للتغلب على أثار الكارثة 
 تصميم خطة شاملة وفقًا ألسوأ كارثة يمكن أن تتعرض لها المؤسسة. والتي تضمن

ويعتبر المعيار الصادر عن )اللجنة الفنية المشتركة التي أسستها كل من المنظمة الدولية 
، اإلطار ISO/IEC )2005-27000للمواصفات القياسية واللجنة اإللكترونية الفنية الدولية، 

توصيات حول الممارسات الجيدة في مجال إدارة وتضمن ات رقابة المعلوم الشامل في مجال
رقابة المعلومات موجهة إلى اإلطراف المسئولة، وأن مجال الرقابة الداخلية يحتوى على رقابة 

سياسة الرقابة،  الرقابة  وهي: البيانات والمعلومات االلكترونية وينقسم إلى إحدى عشر مبدأ
رقابة اإلفراد، الرقابة المادية والبيئية، إدارة االتصاالت  التنظيمية، تصنيف األصول ورقابتها،

والعمليات، رقابة الوصول، تطوير األنظمة وصيانتها، إدارة حوادث رقابة المعلومات، استمرارية 
ويقدم كل مبدأ منها توصيات عامة حول الضوابط التي يمكن االستعانة ، اإلعمال، وأخيرًا االلتزام
يات إلى توفير الثقة في التعامالت التي تتم بين المؤسسات، وان الهدف بها، وتهدف هذه التوص

الرئيسي  للمعيـار هو السرية، واإلتاحة، والسالمة للمعلومات اإللكترونية وذلك من خالل تطبيق 
 تسع أهداف فرعية رقابية وهي:

رقابة خفض الخطأ والغش: يهدف إلي تخفيض فرص ارتكاب الخطأ والغش وزيادة  .1
 كتشافها.فرص ا

رقابة الوصول المادي: يهدف إلي حماية حجرات وأجهزة الحاسب وملحقاتها من  .2
  الوصول غير المصرح به.

رقابة الوصول المنطقي: يهدف إلي حماية أجهزة الحاسب اآللي من االستخدام غير  .3
  المصرح به.

 رقابة أمن البيانات: يهدف إلي حماية البيانات والمعلومات االلكترونية. .4
 ايير التوثيق: تهدف إلي تطبيق اإلجراءات الرقابية وفقًا لمواصفات التشغيل المعيارية.مع .5
خطة التغلب على آثار الكارثة: تهدف إلي التحقق من وجود خطة شاملة للتغلب علي  .6

 آثار أي كارثة محتملة الحدوث. 
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ية الرقابة الخاصة باالنترنت واالتصاالت والمصارف اإللكترونية: يهدف إلي حما .7
 العمليات اإللكترونية.

رقابة أمن النتائج: تهدف إلي حماية مخرجات الحاسب اآللي من الوصول غير المصرح  .8
 به.

رقابة خدمات التعهيد: تهدف إلي رقابة الخدمات التي يتم تعهيدها ورقابة أنشطة موفر  .9
 خدمات التعهيد لضمان سرية وسالمة البيانات والمعلومات االلكترونية. 

 
 الدراســة فرضيا  .3

باستخدام المنظومة المصرفية الموحدة في المصارف الليبية ظهرت العديد من المشاكل منها 
مما استدعى األمر التوقف عن العمل بهذه ، قصور أنظمة الرقابة وعدم تفعيلها بشكل جيد

حدوث تأخير في استئناف العمل لبعض  المنظومة، والرجوع إلى النظم السابقة للمصارف وكذلك
المدن التي تضررت بشكل كبير مثل فروع المصارف لمدينة   رف التي تقع فيافروع المص

سرت، وتاورغاء وذلك ناتج عن إهمال إدارات المصارف إلجراءات خطة التغلب على أثار 
 باإلضافة إلى وجود قصور في إعداد وتطوير أداء المشرفين على هذه المنظومة، الكارثة

 لي تضع الدراسة الفرضيات التالية:(. وبالتا2012)الساحلي، 
 / عدم فعالية الرقابة للمنظومة المصرفية الموحدة في ليبيا. الفرضية الرئيسية

وسيتم قبول أو رفض الفرضية الرئيسية للدراسة وذلك من خالل قبول أو رفض الفرضيات 
 الفرعية التسعة التالية:

 الغش./ ال تخفض آليات الرقابة من الخطأ و الفرضية األولى
 ال تخفض آليات الرقابة من الوصول المادي. الفرضية الثانية/
 ال تخفض آليات الرقابة من الوصول المنطقي. /الفرضية الثالثة
 / ال تحسن آليات الرقابة من أمن البيانات.الفرضية الرابعة

 / ال تحسن آليات الرقابة من تطبيق معايير التوثيق.الفرضية الخامسة
 / ال تمكن آليات الرقابة من التغلب على آثار الكارثة.الفرضية السادسة
/ ال تخفض آليات الرقابة من االختراقات األمنية في عمليات التجارة االلكترونية الفرضية السابعة

 واالتصاالت واالنترنت.
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 / ال تحسن آليات الرقابة من أمن النتائج.الفرضية الثامنة
 بة من أمن خدمات التعهيد./ ال تحسن آليات الرقاالفرضية التاسعة

 

 منهجيـة الدراسة. 4

إلي معرفة واقع الرقابة في المنظومة المصرفية الموحدة في بما أن الدراسة تهدف 
المصارف الليبية وبذلك تصنف الدراسة بأنها دراسة استكشافية بناًء علي هدفها، وذلك من خالل 

ي البيانات التي تم تجميعها للدراسة قيامها باستكشاف الظاهرة محل الدراسة، باالعتماد عل
بواسطة أداتي جمع البيانات المتمثلة في االستبيان والمالحظة، حيث تم استخدام استمارة 

بشكل يعطي فهم حقيقي لمشكلة الدراسة، وتجميع بيانات أكثر دقة وبالتالي  االستبيان وجهًا لوجه
حتى يتم التأكد من عدم فقد أي معلومة،  تقليل األخطاء، وتم تدوين اإلجابات ومراجعتها مباشرة

ثم تجميع بيانات المالحظة من واقع العمل المصرفي، ومن ثم تحليل هذه البيانات باستخدام 
 األساليب اإلحصائية المناسبة، للحصول علي نتائج الدراسة.

تجميعها ة بأنها دراسة كمية، والحقائق التي تم ـوأما من حيث اإلجراءات المتبعة فتصنف الدراس
للدراسة تتسم بالوجود المادي الظاهر وذلك من خالل التطبيقات الرقابية الظاهرة بالمنظومة 

 .دة بالمصارف الليبيةـة الموحــالمصرفي
 ذي يهتمـ، ال(Hussey and Hussy, 1997) وبناًء علي ذلك تم تبني النموذج الوظيفي

 ونظرية المعرفـة االيجابية، الوجود الواقعيللعالــم االجتماعــي باستخدام علم ، اءاتـباالستقص
(Crott, 1998)وحتمية وجهة النظر للطبيعة البشرية ، (Burrell and Morgan, 1979.) 

 Burrell and Morgan, 1979 :Hopper andووجهة نظر منهجية البحث الطبيعية البشر )
Powell,1985.)  

 
 مجتمع وعينــة الدراســة .5

ي المصارف التي تطبق المنظومة المصرفية الموحدة في بيئة تمثل مجتمع الدراسة ف 
 العمل الليبية، لعدة فروع من مصارف شمال أفريقيا، والوحدة، والجمهورية، بمختلف مدن ليبيا. 

 
 



 
 

 

 JREStudies (Sconomics Eesearch and Rournal of J(         العدد  األول-جملة البحوث والدراسات االقتصادية 

105 

وتم استبعاد المصارف التي رفضت إجراء هذه الدراسة العتقادهم أن هذه الدراسة تمثل 
مثل بعض فروع مصرف الجمهورية والوحدة، وكذلك تهديدًا ألنظمة الرقابة الخاصة بها 

أو لم  أوقفت العمل بالمنظومة المصرفية الموحدة مثل مصرف التجاري الوطني المصارف التي
تعمل أساسًا بها مثل مصرف الصحاري، ومصرف التجارة والتنمية، ومصرف األمان، ومصرف 

من اإلطراف التي تهتم بمشكلة  نةوالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام عي اإلجماع العربي.
(، ويرجع سبب Fredrik, 2001) الدراسة وهم المراجعين الداخليين، ومشرفين المنظومة

اختيارهما إللمامهما بظروف القطاع المصرفي الليبي والتهديدات الرقابية التي يتعرض لها هذا 
( مفردة 45لي عدد العينة )القطاع، وأيضًا عالقتهما المباشرة بموضوع الدراسة، وقد بلغ إجما

 ( فرع مصرفي.15موزعة علي عدد )

 

  جميع بيانــا  الدراســة .6

لتجميع البيانات الالزمة للدراسة تم االعتماد على االستبيان والمالحظة كأداتين رئيسيتين في 
وجهًا ما تتميز به استمارة االستبيان لالدراسة، فقد تم استخدام استمارة االستبيان )وجهًا لوجه(، 

لوجه من توفير اإليضاحات الكافية وشرح طبيعة األسئلة وا عطاء معلومات إضافية لتقديم فهم 
حقيقي لمشكلة الدراسة وبالتالي تقليل األخطاء مع التأكيد على سرية المعلومات التي سيتم 

، وتم اإلجابة على صحيفتي استبيان بكل الحصول عليها واستخدامها إلغراض البحث العلمي
ع مصرف أحدهما من قبل المراجعين الداخليين واألخرى من قبل مشرفي المنظومة، وذلك فر 

 .للحصول على بيانات شاملة من كل طرف منهما
لكونها أكثر وسائل فقد تم االعتماد عليها  المالحظة،أما عن األداء الثانية والمتمثلة في  
علي فقط  ، وعدم االعتماد الواقعكما هي في ارض  جمع البيانات فائدة للتعرف علي الظاهرة

بشكل أوسع  إجابات أفراد العينة المشاركين في الدراسة، وهذا ما يمكن من اإللمام بمشكلة الدراسة
، وبذلك تكون أألداتين أكثر واقعية ومن مقارنة ما هو موجود فعاًل مع إجابات االستبيان

 للحصول علي بيانات الدراسة. 
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 ل البيانا ـة في  حليـلمستخدمة اـاإلحاائي األسالي  .7

 تحليل البيانات باستخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية: تم
للتأكد  Alpha Cronbachاستخدام اختبار "ألفا كرونباخ"  تم :صدق وثبـات البيانات -أ

من مدى ترابط األسئلة التي احتوتها استمارة االستبيان، وموثوقية اإلجابات المتحصل 
 عليها. 

 -Kolmogorovاستخدام اختبار كولمجوروف سمرنوف تم  :لتوزيع الطبيعياختبار ا -ب
Smirnov Test".الختبار ما إذا كانت بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه " 

تم استخـدام هذا األسلوب للتعرف علي خصـائص ومعــالم عينة  :التحليــل الوصفـي -ت
 .بعض المؤشـرات اإلحصـائيةالدراســة ووصفها، من خـــالل استخـالص 

ار الفرضيات الفرعية للدراسة ــل االستداللي الختبـتم استخدام التحلي :التحليل االستداللي -ث
(، الذي يستخدم لفحص ما إذا كان One Sample T- Testباستخدام اختبار )

   (.0.05معنوية ) ى عند مستو  متوسط متغير ما لعينة واحدة يساوي قيمة ثابتة

 

 بيانا  الدراسة  حليـل .8

تم تقسيم تحليل بيانات الدراسة إلي جزئيين، يختص الجزء األول بتحليل بيانات الدراسة المجمعة 
باستمارة االستبيان، أما الجزء الثاني فيختص بتحليل بيانات الدراسة المجمعة باألداة الثانية وهي 

 المالحظة كما يلي:  
 

   االستبيــان  حليل بيانا  الدراسة المجمعة باستمارة 1.8

 

 نتائج اختبــار الفرضية الفرعية األولــي (1
 (. 0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولي عند مستوى معنوية ) 
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 نتائج الفرضية الفرعية األولى  1 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

المتوسط 

 بيالحسا

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

التأشد من الصحيفة الجنائية للعاملين 

 المصرح لهم الوصول للبيانات الهامة.

 0Hرفض  0H 4.53 0.000رفض  0.000 4.67

الفصل الجيد بين وظائف تطوير نظم 

 ة.المعلومات، والوظائف المحاسبي

 0Hرفض  0H 4.53 0.000رفض  0.000 4.33

 0Hرفض  0H 3.73 0.022رفض  0.036 3.67 وجود إ را  علي الوظائف الرقابية.

تناوب الواجبات لتقليل فرص حدوث 

 الغش وزيادة فرص اشتشا  الخطأ.

 0Hرفض  0H 3.80 0.001قبول  0.189 3.40

إعطاء إجازات إجبارية للعاملين 

 ش.لتخفيض احتمال الغ

 0Hرفض  0H 1.93 0.003رفض  0.003 2.00

 

( فرضيات 4أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى للمراجعين الداخليين رفض عدد )
تم ف( فرضية صفرية، أما نتائج اختبار مشرفي المنظومة 5صفرية للفرضيات الجزئية من أصل )

( H0رفض الفرضية الصفرية )رفض كل الفرضيات الصفرية للفرضيات الجزئية، مما يعني 
( لها، أي أن المراجعين الداخليين ومشرفي H1للفرضية الفرعية األولى، وقبول الفرضية البديلة )

المنظومة متفقون علي أن المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة يمكن من خالله 
رقابة خفض الخطأ  تخفيض الخطأ والغش وزيادة فرص اكتشافها مما يدل علي فعالية آليات

 والغش.

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية (2
 (.0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية عند مستوى معنوية ) 
 

 نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية  2 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

ط المتوس

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

( Serverوعع جهاز الخادم )

والمعدات الهامة في حجرات مغلقة 

 بإحكام.

 0Hرفض  0H 4.60 0.000رفض  0.000 4.40

ترشيب أجهزة إنذار علي معدات 

 الحاسب اآللي.

 0Hرفض  0H 1.93 0.008رفض  0.032 2.13

وعع سجةت دخول وخروج 

حجرات الحاسب اآللي والمتابعة من 

 الموظف المختص.

 0Hقبول  0H 2.27 0.060رفض  0.017 2.07
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وجود سجةت للزائرين يحتو  علي 

 البيانات الكافية وأسباب الزيارة.

 0Hرفض  0H 2.20 0.017رفض  0.004 2.07

وجود تأمين عد السرقة والمخاطر 

 ألخرى تغطي أجهزة الحاسب اآللي.ا

 0Hرفض  0H 2.00 0.010رفض  0.000 1.53

 

 

الفرضيات  جميعلمراجعين الداخليين رفض المتعلقة بااختبار الفرضية الفرعية الثانية  بينت نتائج
( فرضية 4تم رفض عدد )فالصفرية للفرضيات الجزئية، أما نتائج اختبار مشرفي المنظومة 

فرضية صفرية للفرضيات الجزئية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية  (5صفرية من أصل )
(H0( للفرضية الفرعية الثانية، وقبول الفرضية البديلة )H1 لها، أي أن المراجعين الداخليين )

علي أن المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة يمكن  أشارت إجابتهمومشرفي المنظومة 
لمادي ومنع الوصول غير المصرح به لحجرات ومعدات المنظومة من خالله تخفيض الوصول ا

 الموحدة مما يدل علي فعالية آليات الرقابة في تخفيض الوصول المادي.
 

 ملخص نتائج اختبـار الفرضية الفرعية الثالثة (3
 (.0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة عند مستوى معنوية )

 
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة نتائج  3 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

تغيير شلمات المرور بصورة دورية 

 يوم. 90علي األقل 

 0Hرفض  0H 4.80 0.000رفض  0.000 4.80

وعع  ا ات توقف بكلمات مرور 

(Screen Saver.) 

 0Hرفض  0H 4.67 0.000رفض  0.000 4.80

في حالة الحاجة إلي تجاوز اإلجراءات 

الرقابية البد من توافر التصريح المةئم 

 لذلش التجاوز.

 0Hرفض  0H 4.60 0.000رفض  0.000 4.73

شلمة و (IDشل مستخدم لن هوية )

المرور الخاصة بن التي يصعب 

 تخمينها.

 0Hرفض  0H 4.67 0.000رفض  0.000 4.67

توفير إجراءات رقابية لحماية أ رطة 

األمن المخزنة في النظام التي تستخدم 

 للتحق  من الصحة.

 0Hرفض  0H 4.33 0.000رفض  0.000 4.67

منع النسخ غير المصرح بن لرخص 

 البرام .

 0Hرفض  0H 4.67 0.000رفض  0.000 4.53

 0Hرفض  0H 4.53 0.000رفض  0.000 4.53منع استخدام نسخ غير أصلية من 
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 البرام .

تحديد األ خاص المصرح لهم منح 

تغيير هويات التعريف وشلمات المرور 

 للمستخدمين.

 0Hرفض  0H 4.60 0.000رفض  0.000 4.40

تحديد األ خاص المفوض لهم الوصول 

ر  وتوفير الهويات إلي معلومات المص

 الةزمة لذلش.

 0Hرفض  0H 3.93 0.001رفض  0.008 3.93

توعية العاملين بضرورة عدم شتابة شلمة 

المرور أو إظهارها علي الشا ة أو 

 تداولها فيما بينهم.

 0Hرفض  0H 3.53 0.041رفض  0.045 3.60

استخدام برنام  ربط الشبكات 

االفتراعي لمنع الوصول غير المصرح 

 ن.ب

 0Hقبول  0H 3.27 0.301قبول  0.238 3.33

التحديد االلكتروني لكل الشبكات 

 الطرفية.

 0Hقبول  0H 3.53 0.120 قبول 1.000 3.00

( 6احتواء شلمة المرور علي األقل )

 خانات واحدها علي األقل رقمي.

 0Hقبول  0H 3.13 0.610قبول  0.670 2.87

استخدام إجراءات التحق  من المسلش 

ضمان عدم إرسال رسائل االلكترونية ل

 إلي عناوين خاطئة.

 0Hقبول  0H 2.67 0.313قبول  0.413 2.73

إجراء فحوصات رقابية للمخاطر 

المحتملة بصورة دورية والتقرير عن 

 النتائ   الفحص لإلدارة العليا.

 0Hرفض  0H 2.13 0.022قبول  0.403 2.67

استخدام تقنيات التقرير عن الرسائل 

عةم الراسل إن الرسائل المرسلة تم إل

 استةمها.

 0Hقبول  0H 2.87 0.728قبول  0.235 2.53

استخدام أنظمة تعقب المتطفلين 

لةشتشا  المبكر لةختراقات الرقابية 

 المحتملة.

 0Hرفض  0H 2.00 0.006رفض  0.007 2.13

 

( فرضيات 11ين رفض عدد )نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة للمراجعين الداخلي وضحتأ
مشرفي المنظومة تم رفض عدد  و( فرضية صفرية، 17صفرية للفرضيات الجزئية من أصل )

( فرضية صفرية للفرضيات الجزئية، مما يعني رفض 17( فرضية صفرية من أصل )12)
 ( لها، H1( للفرضية الفرعية الثالثة، وقبول الفرضية البديلة )H0الفرضية الصفرية )

 
إلي أن المصارف المشاركة في الدراسة  أكدواالمراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة  أي أن

يوجد بها نظام رقابة يمكن من خالله تخفيض الوصول المنطقي وحماية أجهزة الحاسب من 
االستخدام غير المصرح به، وهذا يدل علي فعالية آليات الرقابة في تخفيض الوصول المنطقي 

 كة في الدراسة.في المصارف المشار 
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 نتائج اختبــار الفرضية الفرعية الرابعة (4
 (.0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة عند مستوى معنوية )

 
 نتائج الفرضية الفرعية الرابعة  4 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

المتوسط 

 الحسابي

لة الدال

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

توفير إجراءات الحماية من الكتابة 

لضمان عدم إعادة الكتابة علي البيانات 

 المخزنة أو حذفها.

 0Hرفض  0H 4.67 0.000رفض  0.000 4.80

حماية األقراص المغناطيسية للنسخ 

ظها في خزائن االحتياطية وذلش لحف

 آمنة.

 0Hرفض  0H 4.67 0.000رفض  0.000 4.80

تخزين الملفات في أماشن محمية من  

 الحري  واألتربة وأ  ظرو  عارة.

 0Hرفض  0H 4.33 0.001رفض  0.000 4.67

منع استخدام لغات البرمجة المتقدمة 

 التي قد تغير من البيانات.

 0Hرفض  0H 4.80 0.000رفض  0.000 4.40

 0Hرفض  0H 4.47 0.000رفض  0.000 4.40 ابعة البيانات الهامة بصورة دورية.مت

 0Hرفض  0H 3.53 0.015رفض  0.001 4.00 تشفير البيانات الهامة.

تحديد المستخدم المصرح بن الحصول 

علي شل نوع من المعلومات وتحديد 

 التوقيت المةئم ومكان تواجدها.

 0Hول قب 0H 3.60 0.120رفض  0.004 3.93

تطبي  اإلجراءات الرقابية المةئمة عند 

المناولة اليدوية للبيانات بين األقسام 

 المختلفة والمرشز الرئيسي والفروع.

 0Hقبول  0H 3.67 0.055رفض  0.028 3.80

توفير جداول زمنية إلعداد نسخ 

احتياطية من البيانات وحفظها بصورة 

 جيدة.

 0Hول قب 0H 3.60 0.108قبول  0.550 3.20

تقسيم البيانات حسب أهميتها وتحديد 

 مستوى الحماية لكل نوع.

 0Hقبول  0H 2.53 0.131قبول  0.869 2.93

 0Hقبول  0H 2.60 0.288قبول  0.288 2.60 إعداد واستخدام دليل جيد للبيانات.

 

ت صفرية ( فرضيا8للمراجعين الداخليين رفض عدد ) اختبار الفرضية الفرعية الرابعةنتائج  بينت
 .( فرضيات صفرية11ل )للفرضيات الجزئية من أص

( 11صفرية من أصل ) ات( فرض6تم رفض عدد )فأما نتائج اختبار مشرفي المنظومة 
( للفرضية الفرعية H0فرضيات صفرية للفرضيات الجزئية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية )

جعين الداخليين ومشرفي المنظومة ( لها، أي أن المراH1الرابعة، وقبول الفرضية البديلة )
المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة يمكن من خالله تحسين  بأن أوضحت نتائجهم
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أمن البيانات وحمايتها سواء كانت هذه البيانات موجودة علي أجهزة الحاسب اآللي أو محفوظة 
 تحسين أمن البيانات. في صورة رقمية أو ورقية، مما يدل علي فعالية آليات الرقابة في

 
 نتائج اختبــار الفرضية الفرعية الخامسة (5

 (.0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة عند مستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الخامسة   5 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

المتوسط 

 يالحساب

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

التحديد الجيد لإلجراءات المتبعة في حالة 

 عدم االلتزام بالسياسات الرقابية.

 0Hرفض  0H 4.40 0.000رفض  0.002 4.20

التحديد الجيد للمعايير واإلجراءات 

لمناولة الخاصة بعمليات التخزين وا

 للبيانات.

 0Hقبول  0H 3.27 0.413قبول  0.056 3.53

تزويد المستخدم بالتوجيهات الةزمة 

 للتبليغ عن أ  اختراقات أمنية للنظام.

 0Hقبول  0H 3.27 0.364قبول  0.173 3.33

 

مشرفي المنظومة وكذلك أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة للمراجعين الداخليين 
( فرضيات صفرية، مما يعني 3( فرضيات صفرية للفرضيات الجزئية من أصل )2عدد ) قبول

( لها، أي H1( للفرضية الفرعية الخامسة، ورفض الفرضية البديلة )H0قبول الفرضية الصفرية )
أن المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام  اأكدو أن المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة، 

ن من خالله تحقيق نظام رقابي فعال يتضمن اإلجراءات الرقابية المالئمة لبيئة رقابة ال يمك
النظام وتطبيقاته، وال يعمل وفقًا لمواصفات التشغيل المعيارية، مما يدل علي عدم فعالية آليات 

 الرقابة في تحسين تطبيق معايير التوثيق.
 

 نتائج اختبــار الفرضية الفرعية السادسة (6
 (.0.05ل نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة عند مستوى معنوية )يوضح هذا الجدو

 

 نتائج اختبار الفرضية السادسة   6 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

ر القرا

 اإلحاائي

الملفات  توفير نسخ احتياطية من

لبرام  مخزنة خارج المصر  وا

 0Hرفض  0H 4.33 0.001رفض  0.003 4.20



 
 

 

 JREStudies (Sconomics Eesearch and Rournal of J(         العدد  األول-جملة البحوث والدراسات االقتصادية 

112 

من استعادة الملفات والبرام   لتمكين

 عند حدوث الكارثة.المفقودة المدمرة أو 

االحتفاظ بالبرام  األصلية في أماشن 

آمنة خارج المصر  حتى يمكن 

البرام  عند حدوث  االستفادة من تلش

 الكارثة.

 0Hرفض  0H 4.20 0.001قبول  0.106 3.67

توفير إجراءات رقابية مةئمة تطب  

على خروج وعودة ملفات البيانات 

والبرام  من أماشن تخزينها إلي أماشن 

 استخدامها.

 0Hقبول  0H 3.20 0.663قبول  0.288 3.40

وجود التطبيقات واألجهزة والبرام  

للحفاظ على استمرار الضرورية 

 .طوار المصر  في حالة حدوث 

 0Hرفض  0H 2.07 0.014رفض  0.019 2.00

إجراء فحص واختبار دور  لخطة 

التغلب على آثار الكارثة للتأشد من 

 إمكانية تنفيذها في الواقع العملي.

 0Hرفض  0H 1.27 0.000رفض  0.001 1.73

توافر بوليصة تامين  املة تغطي 

زة ومعدات الحاسب اآللي تكاليف أجه

باإلعافة إلي تكاليف انقطاع اإلعمال 

الذ  قد ينت  من حدوث شوارث 

 بالحاسب اآللي.

 0Hرفض  0H 1.47 0.000رفض  0.001 1.67

التحديد الواعح لأل خاص المسئولين 

عند تنفيذ خطة التغلب علي آثار الكارثة 

 مع تحديد مسؤولية شل فرد 

 0Hرفض  0H 1.40 0.000رفض  0.000 1.60

التحديد الجيد لكل األنشطة الةزمة 

الستعادة اإلعمال وتتابع تنفيذ تلش 

 األنشطة والوقت الةزم لتنفيذ شل نشاط.

 0Hرفض  0H 1.67 0.001رفض  0.000 1.53

األماشن التي يمكن من خةلها متابعة 

مزاولة نشاط المصر  في حالة ما إذا 

 شان الضرر يلح  بمباني المصر .

 0Hرفض  0H 1.47 0.000رفض  0.000 1.47

 

( 7نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة للمراجعين الداخليين رفض عدد ) أوضحت 
( فرضيات صفرية، أما نتائج اختبار مشرفي 9فرضيات صفرية للفرضيات الجزئية من أصل )

رضيات ( فرضيات صفرية للف9( فرضية صفرية من أصل )8تم رفض عدد )فالمنظومة 
( للفرضية الفرعية السادسة، وقبول الفرضية H0الجزئية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية )

علي أن  تؤكد إجابتهم( لها، أي أن المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة H1البديلة )
المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة يمكن من خالله التغلب علي آثار الكارثة لتحقيق 
نظام فعال وضمان توافر التطبيقات والبرامج واألجهزة الضرورية للحفاظ علي تشغيل المصرف 
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في الحاالت الطارئة باإلضافة إلي تحديد الوقت الالزم الستعادة اإلعمال عند المستوى الطبيعي 
 آثار الكارثة. لها مما يدل علي فعالية آليات الرقابة في التغلب علي

 ية الفرعية السابعةنتائج اختبــار الفرض (7
 (.0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة عند مستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة  7 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

يتم وقف التعامل علي أ  حساب غير 

 (  هور.6مستخدم لمدة )

 0Hرفض  0H 4.93 0.000رفض  0.000 4.93

وعع برام  الحماية عد الفيروسات 

بما فيها البرام  الخاصة بفحص رسائل 

البريد االلكتروني الواردة، باإلعافة 

 المستمر لتلش البرام . إلي التحديث

 0Hرفض  0H 4.93 0.000رفض  0.000 4.80

تنشيط الحسابات االلكترونية يتم بعد 

التسجيل علي الموقع ويستطيع 

المستخدم الخروج بالخاصية المةئمة 

(Sign out أو بعد مرور وقت قصير )

 جداً من التوقف عن االستخدام.

 0Hرفض  0H 4.80 0.000رفض  0.000 4.67

ع الدخول علي الحساب بعد ثةث من

محاوالت غير ناجحة إلدخال الهوية مع 

تسجيل تلش المحاوالت حتى يتم 

 متابعتها.

 0Hرفض  0H 4.87 0.000رفض  0.000 4.40

( لكل مستخدم IDتوفير بطاقتي هوية )

لعمليات المصر  االلكترونية األولي 

تستخدم في االستعةمات العامة والرانية 

جراء التحويةت تستخدم في إ

 والصفقات النقدية.

 0Hرفض  0H 3.73 0.010رفض  0.001 3.93

استخدام التشفير للمعلومات السرية 

والخاصة وهويات المستخدمين وشلمات 

 المرور.

 0Hرفض  0H 4.20 0.000رفض  0.016 3.73

حصر التحويةت النقدية علي الحسابات 

في نفس المصر  )المرسل والمرسل 

 س المصر (.إلين في نف

 0Hرفض  0H 3.60 0.023قبول  0.131 3.47

وعع حد للصفقات النقدية االلكترونية 

التي تتم في اليوم الواحد علي نفس 

 الحساب.

 0Hقبول  0H 3.20 0.384قبول  0.670 3.13

برام (  -استخدام حوائط النار )أجهزة 

لرقابة وحماية االتصاالت بين الشبكة 

ارجية مرل الداخلية والشبكات الخ

 االنترنت.

 0Hقبول  0H 3.07 0.827قبول  0.843 2.93
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( فرضيات 6تائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة للمراجعين الداخليين رفض عدد )بينت ن     
نتائج اختبار مشرفي  فيما يخص ( فرضيات صفرية، أما9صفرية للفرضيات الجزئية من أصل )

( فرضيات صفرية للفرضيات 9ت صفرية من أصل )( فرضيا7تم رفض عدد )فالمنظومة 
( للفرضية الفرعية السابعة، وقبول الفرضية H0الجزئية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية )

أن المصارف أشاروا إلي ( لها، أي أن المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة H1البديلة )
تقليل من االختراقات األمنية في عمليات المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة يمكن من خالله ال

االتصاالت واالنترنت والمصارف االلكترونية، مما يدعم فعالية آليات الرقابة للمنظومة المصرفية 
 .الموحدة

 
 نتائج اختبـار الفرضية الفرعية الثامنة (8

 (.0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثامنة عند مستوى معنوية )

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثامنة  8 ولجد

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

شل مخرجات أنظمة المعلومات الهامة 

 ها في حجرات مقفلة.يتم االحتفاظ ب

 0Hرفض  0H 4.47 0.000رفض  0.000 4.60

الدخول المصرح بن للمعلومات الهامة 

يجب أن يتم مراقبتن وتحديده للمستخدمين 

 المصرح لهم خةل فترة التصريح.

 0Hرفض  0H 4.40 0.000رفض  0.000 4.47

استخدام اآلالت المخصصة للتخلص من ا 

 نها.األوراق التي تم االنتهاء م

 0Hرفض  0H 4.40 0.000رفض  0.017 3.93

طباعة وتوزيع النسخ الورقية لمخرجات 

المنظومة يتم ختمها بالوقت والتاريخ في 

 ظل إ را  مةئم.

 0Hرفض  0H 4.13 0.002رفض  0.041 3.80

إجراء مراجعة عشوائية للمدخةت 

والمخرجات للتحق  من التشغيل 

 الصحيح.

 0Hرفض  0H 2.20 0.028قبول  0.086 2.33

 

( فرضيات 4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثامنة للمراجعين الداخليين رفض عدد ) وأضحت
( فرضيات صفرية، أما نتائج اختبار مشرفي المنظومة 5صفرية للفرضيات الجزئية من أصل )

ضية ( للفر H0صفرية الجزئية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية )الالفرضيات  جميعتم رفض ف
( لها، أي أن المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة H1الفرعية الثامنة، وقبول الفرضية البديلة )
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أن المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة يمكن خالله تحسين أمن النتائج  متفقون على
الية لحماية كافة مخرجات المنظومة الموحدة من الوصول غير المصرح به وهذا يدل علي فع

 آليات الرقابة في تحسين أمن النتائج.
 

 نتائج اختبــار الفرضية الفرعية التـاسعة (9
 (.0.05يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية التاسعة عند مستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية التاسعة  9 جدول

 

 األسئلة المتعلقة بالفرضية

 في المنظومةمشر المراجعين الداخليين

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

المتوسط 

 الحسابي

الداللة 

 اإلحاائية

القرار 

 اإلحاائي

وجود تحديد واعح لمسؤوليات 

والتزامات شة الطرفين في تعاقدات 

 خدمات التعهيد،

 0Hقبول  0H 2.67 0.265قبول  0.531 2.80

دفة من قبل توثي  متطلبات الرقابة المسته

المصر  والتي يجب أن يلتزم بها موفر 

 خدمات التعهيد.

 0Hقبول  0H 2.47 0.135قبول  0.452 2.73

توفير التصريحات الةزمة لمقدم خدمات 

التعهيد حتى يتمكن من أداء اإلعمال 

 المكلف بها.

 0Hقبول  0H 2.47 0.120قبول  0.469 2.73

 0Hرفض  0H 1.53 0.000رفض  0.029 2.07 تحديد مستوى األداء الرقابي.

تقييم األداء الرقابي لموفر خدمات التعهيد 

 من قبل المصر .

 0Hرفض  0H 1.83 0.024رفض  0.015 2.00

 

مشرفي المنظومة قبول كذلك نتائج اختبار الفرضية الفرعية التاسعة للمراجعين الداخليين و  أظهرت
قبول ( فرضيات صفرية، مما يعني 5ل )( فرضيات صفرية للفرضيات الجزئية من أص3عدد )

( لها، أي أن H1الفرضية البديلة ) ورفض( للفرضية الفرعية التاسعة، H0الفرضية الصفرية )
أن المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة  اأكدو المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة 

طتها لضمان سرية وسالمة المنظومة ال يمكن من خالله تحسين أمن خدمات التعهيد ورقابة أنش
الموحدة، وهذا يدل علي عدم فعالية آليات الرقابة في تحسين أمن خدمات التعهيد في المصارف 

 المشاركة في الدراسة. 
 
 
 



 
 

 

 JREStudies (Sconomics Eesearch and Rournal of J(         العدد  األول-جملة البحوث والدراسات االقتصادية 

116 

 الفرعية اتنتائج اختبار الفرضي (10
 (.0.05يوضح هذا الجدول ملخص نتائج اختبار الفرضيات الفرعية عند مستوى معنوية )

 

 نتائج اختبار الفرضيات الفرعية    10 جدول

 

 الفرضيا  الفرعية للدراسة

 

المراجعين 

 الداخليين

 

 مشرفي المنظومة

 0Hرفض  0Hرفض  ال تخفض آليات الرقابة من الخطأ والغش.

 0Hرفض  0Hرفض  ال تخفض آليات الرقابة من الوصول الماد .

 0Hض رف 0Hرفض  ال تخفض آليات الرقابة من الوصول المنطقي.

 0Hرفض  0Hرفض  ال تحسن آليات الرقابة من أمن البيانات.

 0Hقبول  0Hقبول  ال تحسن آليات الرقابة من تطبي  معايير التوثي .

 0Hرفض  0Hرفض  ال تمكن آليات الرقابة من التغلب علي آثار الكارثة

ال تخفض آليات الرقابة من االختراقات األمنية في عمليات التجارة 

 رونية واالتصاالت واالنترنت.االلكت

 0Hرفض  0Hرفض 

 0Hرفض  0Hرفض  ال تحسن آليات الرقابة من أمن النتائ .

 0Hقبول  0Hقبول  ال تحسن آليات الرقابة من أمن خدمات التعهيد.

  

قبول فرضيتان صفريتان  مشرفي المنظومةلللمراجعين الداخليين وكذلك  االختبارأظهرت نتائج 
تحديدًا الفرضية الفرعية الخامسة والفرضية الفرعية التاسعة ورفض باقي الفرضيات فرعيتان وهما 

( فرضيات فرعية صفرية، مما يعني رفض 9من أصل ) (7) الصفرية الفرعية السبعة أي رفض 
( لها، أي أن H1( للفرضية الرئيسية للدراسة، وقبول الفرضية البديلة )H0الفرضية الصفرية )

أن الرقابة في المنظومة المصرفية الموحدة في  علي اأكدو يين ومشرفي المنظومة المراجعين الداخل
  .المصارف الليبية فعالة

 
 الدراسة المجمعة بالمالحظة:    حليـل بيانـا  2.8

وذلك باالعتماد علي األسئلة الواردة  جمعت بإستخدام المالحظة المباشرةتم تحليل البيانات التي 
وذلك من خالل المشاهدة الشخصية آلليات  اتاس لتجميع المالحظفي استمارة االستبيان كأس

( آليات رقابة وذلك كما 9علي عدد ) احتوت والتيواقع العمل المصرفي، في الرقابة المطبقة 
 يلي:
تهدف : نتائج المالحظة حول آليات خفض الخطأ والغش )الفرضية الفرعية األولي( -أ

والغش وزيادة فرص اكتشافها، وتحتوى  هذه اآلليات إلي تخفيض فرص ارتكاب الخطأ
تحديدًا فيما  أظهرت المالحظة و(، للحكم على فاعلية هذه اآلليات( أسئلة )5علي عدد )
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(، نتائج بعكس االستبيان لكل من المراجعين 5(، )4(، )3يتعلق باألسئلة الثالثة أرقام )
ود إشراف على الداخليين ومشرفي المنظومة، فقد تبين من خالل المالحظة عدم وج

الوظائف الرقابية وعدم تناوب الواجبات بفرض تقليل فرص حدوث الغش وزيادة احتمال 
بالمصارف  نظام رقابة اكتشاف األخطاء وعدم منح إجازات إجبارية للعاملين وبذلك فان

ال يمكن من خالله تخفيض الخطأ والغش وزيادة فرص اكتشافها  المشاركة بالدراسة
 الية آليات رقابة خفض الخطأ والغش. عدم فع ويعني ذلك

تهدف  )الفرضية الفرعية الثانية(:نتائج المالحظة حول آليات رقابة الوصول المادي -ب
هذه اآلليات إلي حماية حجرات وأجهزة وتجهيزات الحاسب اآللي من الوصول غير 

أظهرت  و(، للحكم على فاعلية هذه اآلليات( أسئلة )5تحتوى علي عدد ) والمصرح 
( نتائج معاكسة تمامًا 5( إلى رقم )2المتعلقة باألسئلة األربعة من رقم ) ةلمالحظا

للمتحصل عليها عن طريق االستبيان لكل من المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة، 
 ىفقد اتضح من خالل المالحظة المباشرة في واقع العمل عدم تركيب أجهزة إنذار عل

م وجود سجالت للدخول والخروج إلى ومن حجرات معدات أجهزة الحاسب اآللي وعد
الحاسب اآللي فضاًل عن عدم وجود سجالت للزائرين لهذه الحجرات كما ال يوجد أي 

نظام نوع تامين ضد المخاطر المحتمل وقوعها والمتعلقة بأعمال الحاسب اآللي. وبذلك 
المادي ومنع  ال يمكن من خالله تخفيض الوصول بالمصارف المشاركة بالدراسة رقابة

الوصول غير المصرح به لحجرات ومعدات المنظومة الموحدة مما يدل علي عدم  
 فعالية آليات الرقابة في تخفيض الوصول المادي.

تهدف )الفرضية الفرعية الثالثة(: نتائج المالحظة حول آليات رقابة الوصول المنطقي -ت
م غير المصرح به وهي هذه اآلليات إلي حماية أجهزة الحاسب اآللي من االستخدا

نتائج ت أظهر للحكم على فاعلية هذه اآلليات(، و ) ( سؤال17تحتوى علي عدد )
المالحظة بأن هناك اختالف بسيط نسبيًا مع نتائج المراجعين الداخليين ونتائج مشرفي 
المنظومة وهذا االختالف ال يؤثر علي القرار المتخذ للحكم علي فعالية آليات رقابة 

(، وبذلك فأن النتائج 17(،)15(،)10نطقي، وذلك بالنسبة لألسئلة أرقام )الوصول الم
المتحصل عليها عم طريق االستبيان من المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة دعمتها 
 في نفس االتجاه النتائج المتحصل عليها عن طريق المالحظة وأكدت جميعها أن
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ام رقابة يمكن من تخفيض الوصول نظلديها المصارف المشاركة في الدراسة يوجد 
المنطقي وحماية أجهزة الحاسب من االستخدام غير المصرح به، وهذا يدل علي فعالية 

 آليات الرقابة في تخفيض الوصول المنطقي في المصارف المشاركة في الدراسة.
              )الفرضية الفرعية الرابعة(: نتائج المالحظة حول آليات رقابة أمن البيانات -ث

تهدف هذه اآلليات إلي حماية البيانات والمعلومات سواء كانت هذه البيانات موجودة 
علي أجهزة الحاسب اآللي أو محفوظة في صورة رقمية أو صورة ورقية وهي تحتوي 

مع  المالحظة  للحكم على فاعلية هذه اآلليات(، واتفقت نتائج( سؤال )11علي عدد )
المراجعين الداخليين ومشرفي ستبيان من كل من المتحصل عليها من اال نتائجال

المنظومة مع وجود اختالف بسيط نسبيًا ال يؤثر في الحكم حول فعالية آليات رقابة أمن 
أن المصارف وأشارت جميع هذه النتائج (، 8(،)7البيانات وهما السؤالين أرقام )

البيانات وحمايتها  نظام رقابة يمكن من خالله تحسين أمن لديهاالمشاركة في الدراسة 
سواء كانت هذه البيانات موجودة علي أجهزة الحاسب اآللي أو محفوظة في صورة رقمية 

 أو ورقية، مما يدل علي فعالية آليات الرقابة في تحسين أمن البيانات.
)الفرضية الفرعية الخامسة(: نتائج المالحظة حول آليات رقابة تطبيق معايير التوثيق -ج

بتحسين معايير التوثيق في المصارف الليبية التي تعمل وفقًا للمنظومة  تهتم هذه اآلليات
للحكم على فاعلية هذه اآلليات(، ( أسئلة )3المصرفية الموحدة وهي تحتوى علي )

نتائج المالحظة إهمال معظم المصارف المشاركة في الدراسة تطبيق آليات  أظهرتو 
نظام  لديهاارف المشاركة في الدراسة أن المصوذلك يشير إلى رقابة معايير التوثيق، 

رقابة ال يمكن من خالله تحقيق نظام رقابي فعال يتضمن اإلجراءات الرقابية المالئمة 
لبيئة النظام وتطبيقاته، وال يعمل وفقًا لمواصفات التشغيل المعيارية، مما يدل علي عدم 

نتائج  أيضاً  أكدته فعالية آليات الرقابة في تحسين تطبيق معايير التوثيق، وهذا ما
 المراجعين الداخليين ونتائج مشرفي المنظومة أيضًا.

)الفرضية الفرعية  نتائج المالحظة حول آليات خطة التغلب علي آثار الكارثة -ح
تهدف هذه اآلليات إلي التحقق من مدى وجود خطة شاملة للتغلب علي آثار السادسة(: 

كل التطبيقات والبرامج واألجهزة أي الكارثة محتملة الحدوث وتتضمن تلك الخطة 
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الضرورية للحفاظ علي تشغيل المصرف في الحاالت الطارئة، وهي تحتوي علي عدد 
 للحكم على فاعلية هذه اآلليات(.( أسئلة )9)

 
( فقط جاءت في نفس سياق نتائج 3ومن خالل المالحظة تبين، أن نتيجة السؤال رقم )

راجعين الداخليين ومشرفي المنظومة، أما نتائج االستبيان المتحصل عليها من كل من الم
المالحظة فيما يخص ألثمان أسئلة األخرى فجات معاكسة تمامًا للنتائج التي سبق 
الوصول إليها عن طريق االستبيان لكل من المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة 

ن من خالله نظام رقابة ال يمكلديها أن المصارف المشاركة في الدراسة ويبين ذلك 
التغلب علي آثار الكارثة لتحقيق نظام فعال وضمان توافر التطبيقات والبرامج واألجهزة 
الضرورية للحفاظ علي تشغيل المصرف في الحاالت الطارئة وتحديد مسؤولية كل فرد 
باإلضافة إلي تحديد الوقت الالزم الستعادة اإلعمال عند المستوى الطبيعي لها مما يدل 

  عالية آليات الرقابة في التغلب علي آثار الكارثة.علي عدم ف
نتائج المالحظة حول آليات الرقابة الخاصة باالنترنت واالتصاالت والمصارف  -خ

الحد من االختراقات  إلىتهدف هذه اآلليات  )الفرضية الفرعية السابعة(: االلكترونية
لتي تعمل وفقًا للمنظومة األمنية في عمليات االتصاالت واإلنترنت في المصارف الليبية ا

للحكم على فاعلية هذه اآلليات(، ( أسئلة )9المصرفية الموحدة وهي تحتوى علي عدد )
نتائج المالحظة بأن هناك خالف مع نتائج المراجعين الداخليين ونتائج مشرفي  أظهرتو 

ة يمكن القول أن المصارف المشارك و(، 7) (،6) (،5المنظومة بالنسبة لألسئلة أرقام )
في الدراسة بها نظام رقابة ال يمكن من خالله تقليل االختراقات األمنية في عمليات 
االتصاالت واالنترنت والمصارف االلكترونية مما يدل علي عدم فعاليتها، وهذا خالف 

 ما توصلت إليه نتائج المراجعين الداخليين ونتائج مشرفي المنظومة.
تهدف هذه  )الفرضية الفرعية الثامنة(: لنتائجنتائج المالحظة حول آليات رقابة أمن ا -د

اآلليات إلي حماية مخرجات الحاسب اآللي من الوصول غير المصرح به وهي تحتوى 
للحكم على فاعلية هذه اآلليات(، ومن خالل المالحظة تبين أن ( أسئلة )5علي عدد )

عليه من  ( فقط، جاءت في نفس سيق نتائج االستبيان المتحصل1نتيجة السؤال رقم )
 اجعين الداخليين ومشرفي المنظومة.كل من المر 
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أما نتائج المالحظة فيما يخص أربع األسئلة األخرى فجاءت معاكسة تمامًا للنتائج التي 
سبق الوصول إليها عن طريق االستبيان لكل من المراجعين الداخليين ومشرفي 

نظام رقابة ال يمكن من  أن المصارف المشاركة في الدراسة بهاالمنظومة، ويبين ذلك 
خالله تحسين أمن النتائج لحماية كافة مخرجات المنظومة الموحدة من الوصول غير 

  المصرح به وهذا يدل علي عدم فعالية آليات الرقابة في تحسين أمن النتائج.
تهدف  )الفرضية الفرعية التاسعة(: المالحظة حول آليات رقابة أمن خدمات التعهيد -ذ

لي رقابة الخدمات التي يتم تعهيدها ورقابة أنشطة موفر خدمات التعهيد هذه اآلليات إ
للحكم على ( أسئلة )5لضمان سرية وسالمة نظم المعلومات وهي تحتوى علي عدد )

اتفاق في نتائج المتحصل  المالحظة بأن هناكفاعلية هذه اآلليات(، وتبين من خالل 
 ءداخليين ومشرفي المنظومة باستثناعليها عن طريق االستبيان لكل من المراجعين ال

( فقد كان هناك اختالف بسيط نسبيًا ال يؤثر في الحكم على فعاليه تلك 4السؤال رقم )
المصارف المشاركة في الدراسة بها نظام رقابة ال يمكن من خالله اآلليات، وتبين أن 

الموحدة، تحسين أمن خدمات التعهيد ورقابة أنشطتها لضمان سرية وسالمة المنظومة 
وهذا يدل علي عدم فعالية آليات الرقابة في تحسين أمن خدمات التعهيد في المصارف 

 المشاركة في الدراسة. 
 ملخص نتائج المالحظة حول فعالية الرقابة للمنظومة المصرفية الموحدة في ليبيا: -ر

( ملخص نتائج المالحظة حول آليات الرقابة بالمنظومة 11يوضح الجدول رقم )
(،  أنه باستثناء فاعلية 11فية الموحدة بالمصارف في ليبيا، ويبين الجدول)المصر 

( فانه السبع اآلليات األخرى ثبت عدم فاعليتها، وبذلك فأن نتائج 4( و)3اآلليات رقمي )
المالحظة تدل على عدم فاعلية آليات الرقابة في المنظومة المصرفية الموحدة 

ة، وهذه النتيجة معاكسة تمامًا للنتيجة التي تم توصل بالمصارف الليبية المشاركة بالدراس
 إليها عن طريق االستبيان.
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 ملخص نتائج المالحظة   11 جدول

 

 م

 

 آليا  الرقابة للمنظومة المارفية الموحدة

 

 التعليق

 ليست فعالة آليات رقابة خفض الخطأ والغش. 1

 ليست فعالة آليات رقابة خفض الوصول الماد . 2

 فعالة يات رقابة خفض الوصول المنطقي.آل 3

 فعالة آليات الرقابة أمن البيانات. 4

 ليست فعالة آليات رقابة معايير التوثي . 5

 ليست فعالة آليات خطة التغلب علي آثار الكارثة 6

 الةليست فع آليات رقابة االختراقات األمنية في عمليات التجارة االلكترونية واالتصاالت واالنترنت. 7

 ليست فعالة آليات رقابة أمن النتائ . 8

 ليست فعالة آليات رقابة أمن خدمات التعهيد. 9

   

 الخــالصــة .9

يلخص النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق االستبيان والمالحظة  (12الجدول رقم )
من ( أن هناك اتفاق في النتائج المتحصل عليها 12وتبين من خالل ما يظهره الجدول )

االستبيان لكل من المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة والمالحظة وذلك فيما يخص ثبوت 
فاعلية عدد آليتان للرقابة هما تحديدًا اآلليات المرتبطتان بالفرضيات الفرعية الثالثة والرابعة 

لى والمتعلقتان بخفض الوصول المنطقي وامن البيانات على التوالي، باإلضافة. باإلضافة إ
االتفاق فيما يخص ثبوت عدم فاعلية عدد آليتان للرقابة هي تحديدًا اآلليتان المرتبطتان 
بالفرضيتين الخامسة والتاسعة والمتعلقتان برقابة معايير التوثيق ورقابة امن خدمات التعهيد على 

 التوالي.
في األربع فرضيات وفيما عدا هذا االتفاق في النتائج المتحصل عليها من االستبيان والمالحظة 

المذكورة أوضحت نتائج المالحظة المرتبطة بالخمس فرضيات األخرى عدم فاعليتها في حين 
أظهرت نتائج االستبيان لكل من المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة فاعليتها، وبذلك فأنه 

الة، بينما وفقُا للنتائج وفقًا لنتائج االستبيان فأن الرقابة بالمنظومة المصرفية الموحدة في ليبيا فع
 المصرفية الموحدة في ليبيا غير فعالة. ةالمتحصل عليها من المالحظة فأن الرقابة بالمنظوم

وكون النتائج المتحصل عليها عن طريق المالحظة هي أكثر موضوعية عن مثيلتها 
 باالستبيان، 

ض الواقع وكون وان الحقائق المرتبطة بأسئلة الفرضيات تم مشاهدتها كما هي على ار 
 .جميع هذه األسئلة مرتبطة بحقائق لها وجود مادي وليست وجهات نظر أو أفكار
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يشير ذلك إلى أن اإلجابات التي تم الحصول عليها جانبت الحقائق الموجودة فعليًا وقد 
وفقًا لما يجب أن يكون وليس ما هو موجود فعليًا حرصًا منهم  ايكون من أسباب ذلك أنهم أجابو 

سمعه وكفاءة مصارفهم، باإلضافة إلى اعتقادهم بأن مثل هذه المعلومات لها حساسية على 
وسرية خاصة قد تؤثر في أعمالهم، فضاًل عن أن إحتمال الحصول على إجابات مضللة هي من 

 أهم عيوب االستبيان.
وفي ضوء ما سبق فأن هذه الدراسة أظهرت عدم موضوعية النتائج المتحصل عليها عن 

الستبيان من المصارف الليبية، ووفرت دليل علمي على ضعف وعدم فاعلية الرقابة طريق ا
 بالمنظومة المصرفية الموحدة في المصارف الليبية.

      

مقارنة مع نتائج المالحظة عند  (0.05ملخص نتائج استمارة االستبيان عند مستوى معنوية )  12 جدول

 (.0.7مستوى )

 

 مارفية الموحدةآليا  الرقابة للمنظومة ال

  استمارة االستبيان

 مشرفي المنظومة المراجعين الداخليين المالحظة

 ليست فعالة فعالة فعالة آليات رقابة خفض الخطأ والغش.

 ليست فعالة فعالة فعالة آليات رقابة خفض الوصول الماد .

 فعالة فعالة فعالة آليات رقابة خفض الوصول المنطقي.

 فعالة فعالة فعالة من البيانات.آليات الرقابة أ

 ليست فعالة ليست فعالة ليست فعالة آليات رقابة معايير التوثي .

 ليست فعالة فعالة فعالة آليات خطة التغلب علي آثار الكارثة

آليات رقابة االختراقات األمنية في عمليات التجارة 

 االلكترونية واالتصاالت واالنترنت.

 ةليست فعال فعالة فعالة

 ليست فعالة فعالة فعالة آليات رقابة أمن النتائ .

 ليست فعالة ليست فعالة ليست فعالة آليات رقابة أمن خدمات التعهيد.

 

 لدراســــةا  وصيــا  .10

 :أوصت الدراسة بالتاليوبناًء علي النتائج التي تم التوصل إليها  هافي ضوء أهداف
المنظومة المصرفية  فيع الرقابة أن تقوم المصارف بتخصيص اهتمام كبير بموضو  .1

 الموحدة وتالفي نقاط الضعف فيها.
 

. توعية المراجعين الداخليين ومشرفي المنظومة المصرفية الموحدة العاملين في المصارف 2
حدة، وتحديد اإلخطار الليبية بالدور المنتظر منهم في تقييم نظم الرقابة للمنظومة المصرفية المو 

 .التي تهددها
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ركة في اختيار الضوابط الرقابية المالئمة لمواجهة هذه اإلخطار، والمشاركة في إعداد والمشا
 برامج لتوعية إدارات المصارف الليبية والعاملين بها بأهمية أمن المعلومات المحاسبية.

بصقل  والمراكز البحثية المختصة في ليبيا. ضرورة اهتمام مصرف ليبيا المركزي والجامعات 3
علمية للمحاسبين والمراجعين وأخصائيين تقنية المعلومات في مجال الرقابة في نظم القدرات ال

 المعلومات المحاسبية االلكترونية.
. توفير برامج تدريب مهني متخصص للمراجعين الداخليين وأخصائي تقنية المعلومات في 4

 لدورعلي القيام بامجال رقابة المعلومات المحاسبية االلكترونية، بهدف إعداد كوادر قادرين 
 المطلوب منهم في مجال رقابة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية.

. يجب توجيه مزيد من البحث األكاديمي نحو البحوث التي تعالج الموضوعات الحديثة في 5
مجال الرقابة في نظم المعلومات المحاسبية وأثرها علي اإلحكام المهنية عند تقييم نظام الرقابة 

 خلية.الدا
. تبني كليات االقتصاد بمختلف الجامعات الليبية وخاصة أقسام المحاسبة بالتعاون مع 6

مصرف ليبيا المركزي بإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية التي تناقش التهديدات الرقابية لنظم 
دارتها.  المعلومات المحاسبية اإللكترونية، وسبل واستراتيجيات التعامل معها وا 

تجميع البيانات عن طريق االستبيان في الدراسات المرتبطة بالمصارف الليبية بشكل . تجنب 7
خاص وفي البيئة الليبية بشكل عام، وذلك قدر اإلمكان طالما توافرت وسائل تجميع بيانات 

 أخرى أفضل من االستبيان أو استخدام وسيلة أخرى إلي جانب االستبيان.
المجال باستخدام منهجيات أخرى قد تساهم في زيادة . أجراء المزيد من البحوث في هذا 8

 .المعرفة حول موضوع الدراسة
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