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للمعلومات  الصادقالتمثيل روع على تخطيط موارد المش نظم أثرتقييم 

 تطبيقية: دراسة فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية المحاسبية
 1د. محمد علي وهدان  

 ملخص البحث

فى ضوء فعالية  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم أثر تقييم  إلى البحث هدف    
نظم  أثر، و الرقابة الداخلية فعاليةعلى  ERPنظم  أثرولتحقيق هذا الهدف تم فحص الرقابة الداخلية. 

ERP  الصادقالتمثيل  الرقابة الداخلية على فعالية أثر، و للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على 
 للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  تأثيروأخيرا فحص مدى  ،للمعلومات المحاسبية

فروضه، تم فحص  اختبارو  البحث أهداف. ولتحقيق ية كمتغير وسيطفى ضوء فعالية الرقابة الداخل
دراسة تطبيقية بتحليل محتوى المعلومات المستخرجة من  اجراءالدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، و 

العقارات و  التشييد ومواد البناء)ات قطاعثالثة لعينة من الشركات بوتقارير المراجعة  التقارير المالية
على فعالية الرقابة  ERPوجود تأثير لنظم ( 1) إلى البحث. وتشير نتائج (واألدويةالصحية  والرعاية

على التمثيل  ERPوجود تأثير إيجابى لنظم  (2). محل الدراسة الداخلية بشركات القطاعات الثالثة
الداخلية على وجود تأثير لفعالية الرقابة  (3)للمعلومات المحاسبية بشركات القطاعات الثالثة.  الصادق
على  ERPلنظم  وجود تأثير( 4)القطاعات الثالثة. للمعلومات المحاسبية بشركات  الصادقالتمثيل 
للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط بالشركات فى  الصادقالتمثيل 

للمعلومات  الصادقعلى التمثيل  ERPال يوجد تأثير لنظم  (5) .قطاعى التشييد ومود البناء، والعقارات
 بقطاع الرعاية الصحية واالدوية. كمتغير وسيط المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية 

للمعلومممات  الصممادقالتمثيممل الرقابممة الداخليممة،  فعاليممةتخطمميط ممموارد المشممروع، نظممم : الكلماا ا الماح ة اا 
 المحاسبية. 
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Abstract 

    The objective of the study is to evaluate the impact of ERP systems on the 

faithful representation of accounting information in the light of the 

effectiveness of internal controls. To achieve the study objective, related 

literature was reviewed and empirical study was carried out on the sample of 

firms from three sectors (construction and building materials, real estate, and 

medical care and pharmacy) to investigate the impact of ERP systems on the 

effectiveness of internal controls, the impact of ERP systems on the faithful 

representation of accounting information, the impact of the effectiveness of 

internal controls on the faithful representation of accounting information, and 

the impact of ERP systems on the faithful representation of accounting 

information in the light of the effectiveness of internal controls. The findings of 

the study indicated that: (1) there is a positive and significant impact of ERP 

systems on the effectiveness of internal controls in all sectors. (2) There is a 

positive and significant impact of ERP systems on the faithful representation of 

accounting information in all sectors. (3) There is a positive and significant 

impact of the effectiveness of internal controls on the faithful representation of 

accounting information in all sectors. (4) There is a positive and significant 

impact of ERP systems on faithful representation of accounting information in 

the light of the effectiveness of internal controls in the sectors of construction 

and building materials and real estate. (5) There is no impact of ERP systems 

on the faithful representation of accounting information in the light of the 

effectiveness of internal controls in the medical care and pharmacy sector. 

 

 Key words: ERP Systems, Effectiveness of the Internal Controls, Faithful 

Representation of Accounting Information. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدم  البحث  -1

 دقيقمممة ومالءممممة ويمتمممن االعتمممماد عليهممما محاسمممبية معلوممممات  إلمممى حتياجمممات متخمممذى القمممراراتاتتعمممدد 
خاصممممة فممممى رممممل التطممممور السممممريو فممممز تدنولوجيمممما المعلومممممات وت ايممممد ضممممغو  المنافسممممة بممممين الشممممركات 
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(Stevens, 2003)ات الدبمرى حمو  ، وأيضا بعد االنهيارات المالية التى تعرضم  لهما العديمد ممن الشمرك
. وللتمشمممز ممممو همممذا المسمممتجدات رهمممرت نظمممم تخطممميط مممموارد عمممالم، وت ايمممد ضمممغو  اصمممحا  المصمممال ال

وهمز نظمم معلوممات متداملمة تمرتبط جميعهما  Enterprise Resource Planning (ERP)المشمروع 
 ، وتشمممل(Schniederjans & Kim, 2003)بقاعممدب بيانممات مرك يممة تخممدط كممل التطبيقممات بالشممركة 

التطبيقممات الماليممة والمحاسممبية، والتصممنيو، والممموارد البشممرية، وسلسمملة التوريممد، والعمممالء مممما يحقممق تدامممل 
 ;Vemuri & Palvia, 2006نظممم المعلومممات لخدمممة احتياجممات الورممائ  المختلفممة بالشممركة )

McCombs, 2007; Vakalfotis et al., 2011) وتمدعم نظمم .ERP  االسمتراتيجيات التنظيميمة
وتحسن كفاءب القمرارات االداريمة وتعتبمر ممن أنثمر نظمم تدنولوجيما المعلوممات انتشمارا بمين الشمركات الدبمرى 

((Huang et al., 2008. 

التداممل  إلمى نتيجمة ألسمبا  تدنولوجيمة متعلقمة بالحاجمة ERPوترغب الشمركات فمى تطبيمق نظمم 
تعممل (. حيمث (Al-mashari et al., 2003 األخمرى وأسمبا  تشمغيلية متعلقمة بعيمو  نظمم المعلوممات 

 Spathis and)علممممى ةيممممادب مرونممممة وانتسمممما  المعلومممممات فممممى الوقمممم  المناسممممب  ERPم ظممممن
Contantinides, 2003) القمرار علمى سمرعة التصمرف  ىممما يحسمن قمدرب متخمذ(Weng and Liu, 

 Spathis and). التقارير والحسابات الختامية السنوية إلصدارتخفيض الوق  الالةط  . وبالتالى(2013
Ananiadis, 2005)  كمما( تحسمن ممن دقمة التقماريرGranlund and Malmi, 2002)   وتحسمن ممن

 .;Galani et al., 2010)جودب المعلومات 
فمى الشمركات بمثابمة الخمط المدفاعز األو  واألساسمز لضمما  إنجماة  الرقابة الداخليمة تعتبر نظمو 

العمليمات، وضمما  االعتماديمة علمى القموائم الماليمة، والتأنمد ممن  أهداف الشركة التى ترتبط بتفماءب وفعاليمة
مدى التمشى مو القوانين والتشريعات، مما يجعل اإلفصما  عمن ممدى كفماءب وفعاليمة نظمم الرقابمة الداخليمة 

 .((Arens, et al., 2014) من المهاط األساسية إلدارب الشركات
المنظم اإلداريمة والمحاسمبية  فمىولوجيا المعلوممات ت التطورات السريعة والمتالحقة فز تدنأثر ولقد 

 اةداد دورإحمدا  تغييمرات جوهريمة فمز منهجيمة وأسماليب الرقابمة الداخليمة. حيمث  إلمى بالشركات، ممما أدى
تدنولوجيا المعلومات فز تدعيم الدور الرقابز للمؤسسمات باسمتخداط أحمد  التقنيمات لتقمديم أفضمل الوسمائل 

الرقابممة الداخليممة المبنيممة    عناصممرأ ERPممموردى نظممم رأىولقممد  (Jiang & Xu, 2011).الرقابيممة 
تسمماعد الشممركات فممى تحسممين فعاليممة الرقابممة الداخليممة حممو  التقريممر المممالى  بقمما لمتطلبممات قممانو   همماداخل

SOX دقممة مالءمممة و تشممجو علممى االلتمم اط بعناصممر الرقابممة الداخليممة التممى تسممتخدط للتأنممد مممن  إنهمما، حيممث
تدمممو  أقمممل احتمممماال للتقريمممر عمممن  ERPكمممما وجمممد أ  الشمممركات التمممى تطبمممق نظمممم المحاسمممبية. المعلوممممات 

. ويمتممن القممو  بمما  ERP (Morris,2011)نظممم  ال تطبممقضممع  الرقابممة الداخليممة عممن الشممركات التممى 
، أي نظمماط معلومممات جممودب المعلومممات المحاسممبية يمتممن ضمممانها فقممط تحمم  نظمماط رقابممة داخليممة فعمما  فممى

 ,Feng) والرقابة الداخلية يؤكمد الموثوقيمة والمالءممة والدقمة للمعلوممات المحاسمبية ERP نظم لوا  تدام
2017.) 
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 مشكل  البحث -2
يمممم ود بفممممرع للمتابعممممة المسممممتمرب والتحسممممين فممممى نظممممم الرقابممممة  ERPا  االسممممتخداط المتثمممم  لممممنظم      

لممتمتن مممن   ERPلمبرمجممة فممى نظممم الداخليممة. فعناصممر الرقابممة الداخليممة تتدامممل مممو الممنظم المحاسممبية ا
متابعة عناصمر الرقابمة الداخليمة وهمذا غيمر ممتمن متابعتمه بمنظم المعلوممات التقليديمة. فعلمى سمبيل المثما ، 

تمد بتقارير عن الرقابة التى تلقى الضوء على الفصل غير المناسب بمين الواجبمات ممن وجهمة  ERPنظم 
عمن  ريمق الممدير أو المراجمو المداخلى فمى مراجعمة الرقابمة  نظر المشروع. ويمتمن اسمتخداط تقمارير الرقابمة

الداخليممة والتقيمميم الممذاتى وتحسممين إجممراءات الرقابممة الداخليممة والتأنممد مممن أ  العمليممات غيممر المصممر  بهمما تممم 
 (.  Turner & Owhoso, 2009منعها أو انتشافها )

ة لفحمممص وتقيممميم ا ثمممار ونظمممرا ألهميمممة ودور نظمممم الرقابمممة الداخليمممة فمممى الشمممركات  فهنممما  حاجممم
تحسممين جممودب المعلومممات  ذلممع علممى أثممرعلممى الرقابممة الداخليممة، وتقيمميم  ERPالمتوقعممة والمتعاقبممة ألنظمممة 

ولقمممد اهتمممم   بصمممفة خاصمممة. للمعلوممممات المحاسمممبية الصمممادقالتمثيمممل  تحقيمممقو  بصمممفة عاممممة المحاسمممبية
ولجنمممة معمممايير ،  IFACدولز للمحاسمممبين تحممماد الممممثمممل اإلبالرقابمممة الداخليمممة وتقييمهممما المنظممممات المهنيمممة 
المعهممممد األمريتممممى للمحاسممممبين ، و  IAPC ولجنممممة ممارسممممة المراجعممممة الدوليممممة ،IASCالمحاسممممبة الدوليممممة 

 ,AICPA  ،Sarbanes-Oxley Act, 2002، (Institute of Internal Auditorsالقمانونيين 
2011a)،  (COSO, 2013)  و (COBIT) (Rubino & Vitolla, 2014). 

فالرقابة الداخلية فى النظم االلدترونية تساعد على إدارب وحماية المعلومات ونظم المعلومات من      
، وتخفض تداليف الوكالة، عدط (Fan et al., 2013)الوصو  واالستخداط والتعديل غير المصر  به 

لناتجة من مشتلة الوكالة ا األربا سما  المساهمين، وادارب أتماثل المعلومات، خطر المستثمر، تدلفة ر 
(e.g. Enron, Worldcom and Others )(COSO, 2013) وعلى الجانب االخر فإ  أى .

سرقة المعلومات السرية، والغش المالى، وتشغيل بيانات غير سليمة.  إلى هجوط على المعلومات يؤدى
 ,Fan)ة من نظاط المعلومات ثر على دقة ودرجة االعتمادية على البيانات المالية الناتجهذا المخا ر تؤ 

et al., 2013) كثرب االخفاقات فى مجتمو االعما  العالمى ةادت من حدب االنتقادات لجودب  أ  . كما
التقارير المالية وبالتالى أضعف  ثقة المستثمر فى ادارب الشركات وفى التقارير المالية. حيث أنه فى 

تضمن دقة  ال إنهامن المعلومات، فألداخلية يضمن حالة فشل الشركات فى بناء نظاط جيد للرقابة ا
تحتوى عناصر رقابة داخلية مبنية  ERPنظم  أ  ودرجة االعتمادية على البيانات المالية. وبالرغم من

.  (Fan, et al., 2013) تضمن بالضرورب إنتشاف كل أنواع التالعب والتحريف ال إنهاداخلها، اال 
الرقابة الداخلية على التقرير المالى يرتبط عتسيا مو دقة تنبؤات  نما لوحظ ا  وجود ضع  جوهرى فى

. وأيضا من مخا ر ضع  نظاط الرقابة الداخلية (Feng et al,  2009; Li et al., 2012)االدارب 
جوهرى فى دقة التقديرات المحاسبية للمستحقات  إنخفاضو ارتفاع تدلفة رأس الما ،  SOX بقا   

(Ashbaugh-Shaife et al., 2008).  ويالحظ أ  ةيادب االندماج فى كثير من العمليات المحاسبية
اختراق الرقابة وخسائر جوهرية  إلى ي يد خطر المعلومات الذى اذا لم يراقب بطريقة مالءمة سوف يؤدى
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 ار لتقييم نظم الرقابة إ(. وبالتالى هنا  حاجة لتطوير (Turner & Owhoso, 2009للشركة 
لمساعدب اصحا  المصال  فى التحقق من فعالية الرقابة  ERPمستمرب فى نظم  الداخلية بصورب

 الداخلية لتخفيض امتانية فشل االعما  أو التضليل فى التقرير المالى.

فممى الشممركات. وةيممادب كميتهمما تنمموع البيانممات لالمعلومممات المحاسممبية أهميممة كبيممرب  جممودبسممب تدتو 
هما تأثير وتمد بنقطة البداية لتحليل واسمو لبيانمات المنظممة بسمبب تمد بأساس لتدامل البيانات،  ERPفنظم 

مممن  SOX. ويتطلممب قممانو  (Glowalla and Sunyaev, 2013) علممى جممودب البيانممات اإليجممابز
فى كمل الجوانمب للمعلومات المحاسبية بعدالة ممثلة التأنيد على تقديم قوائم مالية  302الشركات فى قسم 

الضمممع   أوجمممهطلمممب التقريمممر عمممن فعاليمممة الرقابمممة الداخليمممة االفصممما  عمممن ت 404الجوهريمممة. وفمممى قسمممم 
 . (Valipour et al., 2012)ات الرقابة الداخليةاجراءتغيرات جوهرية تم  فى  أيةالجوهرية و 

تعطى دائما منافو استراتيجية للشركة، فبعض الشركات لم  ال ERPولقد لوحظ ا  تنفيذ نظم 
، ERPبعض المشانل مثل التداليف العالية لتنفيذ كل نماذج نظم  تنج  فى تنفيذ هذا النظم بسبب

وعدط أخذ احتياجات الشركة فى الحسبا  وكذلع التركي  على التدنولوجيا نفسها وتشغيل االعما  
أتاح  فرع  ERP. فبالرغم من أ  نظم (Dantes and Hasibuau, 2011)الجوهرية فقط 

النظم  إلى حيث أ  التحو  من النظم المنفصلة ،ة والخارجيةوتحديات جديدب الدارب المخا ر الداخلي
 ،حذف التدرارات، وتخفيض عدط االتساق فى البياناتو المتداملة يسم  بالتدفق االتوماتيتى للمستندات، 

 أدتال أ  هذا النظم إدارب أفضل للمخا ر، إلوبناء عناصر الرقابة لتقرير صالحية وتدامل البيانات 
 مستمر فز تغيير إلى جديدب خال  مراحل التنفيذ والتشغيل، لذلع تحتاج هذا النظمرهور مخا ر  إلى

 ,Brazel and Dang)ولقد رأى  (Saharia et al., 2008). ريقة إدارب المخا ر فى المنظمة 
 المرك ب سوف يؤدى ERPا  ةيادب الرقابة بواسطة االدارب العليا على البيانات المالية فى بيئة  (2008

 جودب التقارير المالية. إنخفاض، وبالتالى األربا إدارب  ممارسات ةيادب إلى

تقرير مالى سريو ودقيق مو عناصر الرقابة الداخلية المبنية  نتاجإل آليةتمد ب ERPفنظم 
دين، ويعتبر التحسين يداخلها، والتى صمم  للتأنيد على دقة المعلومات المالية المفص  عنها للمستف

هل يعتبر ف. (Morris, 2011)ذات التدلفة الباهظة  ERPاخلية أحد مبررات تنفيذ نظم فى الرقابة الد
 ،للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل  تحقيقل مدخالا  ERPاالهتماط بالرقابة الداخلية فى نظم 

 (؟SOX, 2002وخصوصا فى مصر التى ليس لديها تشريو مثل ) 
ال يوجد سوى عدد محدود من الدراسات  ERPم وبالرغم من التطور السريو فز تطبيقات نظ

للمعلومات  الصادقالتمثيل الرقابة الداخلية وعلى فعالية تلع النظم على  تأثيرالعلمية المنشورب حو  
 أثروبمراجعة الدراسات السابقة يالحظ وجود تباين فز نتائج هذا الدراسات فيما يتعلق ب .المحاسبية

ERP فبينما ترى بعض للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل ية وعلى على فعالية الرقابة الداخل .
 Kumar et al., 2008; Grabski)ةيادب فعالية الرقابة الداخلية  إلى تؤدى ERPالدراسات أ  نظم 

et al., 2010; Morris, 2011; De Lira et al., 2012; Valipour, et al., 2012; Hsiung 
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& Wang, 2014; Feng, 2017)رى دراسات أخرى أ  تطبيق نظم ، تERP  لإلداربأعطى فرع 
فعالية الرقابة الداخلية وتعقدها  انخفاضالمنظمة وبالتالى  ءج اأكل  إلى ولبعض المستخدمين للوصو 

(Jufen, 2008; Kuhn and Sutton, 2010; Kim et al., 2013)وهذا النتائج تتعارض مو ما . 
الذين يرو  أنه  .(Morris and Laksmana, 2010; Dorantes, et al., 2009)توصل اليه 

مر اال أ  هذا األ ERPبعد تنفيذ نظم  األداءبالرغم من أ  المديرين لديهم فرع كبيرب للتالعب بنتائج 
 ERPي داد صعوبة ل يادب شفافية المعلومات خال  الشركة كلها. وكذلع ترى بعض الدراسات ا  نظم 

جودب التقارير  نخفاضاوبالتالى  األربا ةيادب إدارب  إلى مما يؤدى الحسابات التقارير واقفا  إنتاجتسرع ب
 ,Brazel & Dang, 2008; Aryani & Kriismiaji, 2013; Kriismiaji & Aryani) المالية

وت يد من جودب التقارير  األربا تخفض فرع إدارب  ERPاخرى ا  نظم  وترى دراسات (2014
 ,Spathis, 2006; Morris and Laksmana, 2010; Alzoubi, 2011)المالية

Shafakheibari and Oladi, 2015) . كما ترى بعض الدراسات وجود عالقة إيجابية بين فعالية
 ;Doyle, et al., 2007الرقابة الداخلية وجودب االستحقاقات وبالتالى جودب التقارير المالية )

Ashbough-Shaife, 2008; Li, et al., 2012ا  وجود ضع  فى الرقابة الداخلية  (. حيث
 األربا ، وي يد من ممارسات إدارب األربا يخفض من جودب االستحقاقات مما يخفض من جودب 

 األربا ( وي يد ايضا من ممارسات إدارب Epps & Guthrie, 2010; Ji, et al., 2017) المحاسبية
يوجد  بينما ترى دراسة اخرى أنه ال(. Lenard, et al., 2016; Amoah, et al., 2017)الحقيقية 

ولقد (. Lashgari, et al., 2015لضع  الرقابة الداخلية على االستحقاقات االختيارية ) تأثير
ات الرقابة الداخلية وهو مدى وجود اجراءهذا الدراسات على مؤشر وحيد لتقييم جودب معظم اقتصرت 

 الذى يمتن ا  يؤدى COSOإ اركل متونات ضع  جوهرى فى تقارير الرقابة الداخلية، ولم تشتمل 
تقييم كامل وشامل ويعتمد عليه. كما أ  هذا الدراسات كان  فى دو  متقدمة حيث توجد حاجة  إلى

 ERPنظم  أثردراسات تتناو   ال توجدأو النامية، وكذلع  لمثل هذا الدراسات فى الدو  االقل تقدماا 
. وهذا التعارض فز نتائج ى ضوء فعالية الرقابة الداخليةف للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على 

 الرقابة الداخلية فعالية على  ERPنظم  أثرالم يد من البحث لقياس  اجراء إلى الدراسات السابقة يدعو
وأثر فعالية الرقابة الداخلية على التمثيل  ،للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  أثرو 

للمعلومات المحاسبية فى  الصادقعلى التمثيل  ERPأثر نظم أخيرا و ات المحاسبية، للمعلوم الصادق
 فز بيئة األعما  المصرية. ضوء فعالية الرقابة الداخلية

 يمتن صياغة مشتلة البحث فز التساؤالت التالية: مما سبق و 
 ؟قابة الداخليةالر  فعاليةعلى  ERPذو داللة إحصائية لتطبيق نظم  تأثيرهل يوجد   االو : السؤ 

للمعلومات  الصادقالتمثيل على  ERPتأثير ذو داللة إحصائية لتطبيق نظم هل يوجد السؤا  الثانى: 
 المحاسبية؟

للمعلومات  الصادقالتمثيل تأثير ذو داللة إحصائية لفعالية الرقابة الداخلية على هل يوجد السؤا  الثالث: 
 المحاسبية؟
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للمعلومات  الصادقعلى التمثيل  ERPلنظم ذو داللة إحصائية تأثير هل يوجد السؤا  الرابو: 
 المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية؟  

 البحث  أهداف -3
 التالية: هدافتحقيق األ إلى يهدف البحث

 الرقابة الداخلية.  فعاليةعلى  ERPتطبيق نظم  تأثيردراسة  -أ
  .للمعلومات المحاسبية الصادق التمثيلعلى  ERPتطبيق نظم  تأثير قياسدراسة و  -  
 للمعلومات المحاسبية. الصادقالتمثيل فعالية الرقابة الداخلية على وتحديد مدى تأثير  تقييم -جم 
للمعلومممممات المحاسممممبية فممممى ضمممموء فعاليممممة الرقابممممة  الصممممادقعلممممى التمثيممممل  ERPتقيمممميم أثممممر نظممممم   -د

 الداخلية.
 البحث ودوافع أهم    -4

 األسبا  التالية:  إلى ترجو أهمية البحث
العالقمممة بمممين نظمممم )فمممى حمممدود علمممم الباحمممث( التمممى تمممدرس المنشمممورب المحاسمممبية الدراسمممات  نمممدرب -أ 

ERP  وبصممفة خاصممة فممز للمعلومممات المحاسممبية  الصممادقالتمثيممل الرقابممة الداخليممة و فعاليممة و
 د  المحاسبى فى هذا الصدد.وبالتالى تعد الدراسةَ إضافة علمية لأل. مصر

 .ERPلعناصر الرقابة الداخلية فى نظم  مقترحاا  ر الدراسة إ اراا تطو  -  
لتمممدعيم تلمممع المممنظم وجمممد حاجمممة فمممى البيئمممة المصمممرية ت ERPالسمممريو لمممنظم  االنتشمممارنتيجمممة  -جمممم 

التمثيمل علمى  ذلمع أثرودراسة وتحقيق الهدف منها، نجاحها لضما  بعناصر الرقابة الداخلية 
 .للمعلومات المحاسبية الصادق

 الصمادقأ  التمثيمل للشركات، باعتبمار  المعلومات المحاسبيةتساهم الدراسة فى تحسين جودب  - د
، وبالتممالى تحسممن لمعلومممات المحاسممبيةل للمعلومممات المحاسممبية هممو أحممد الخصممائص االساسممية

، وبالتممممالز المسممماهمة فمممز رفممممو كفممماءب سمممموق األوراق صمممنو القممممرار المممداخلى والخمممارجى جمممودب
للمعلومات المحاسبية ممن الموضموعات التمى شمغل   الصادقموضوع التمثيل ويعتبر  .المالية

 تدنولوجيممماكمممالا ممممن الفدممر المحاسمممبى، وأثيمممر الجمممد  حمممو  جمممودب المعلومممات المحاسمممبية واثمممر 
   والرقابة الداخلية الفعالة عليها. المعلومات

 الصمادقالتمثيمل اخليمة وعلمى الرقابة الد فعاليةعلى  ERPنظم  ثرتقدط الدراسة دليالا عملياا أل - هم
بين الشمركات التمز تطبمق همذا المنظم والشمركات  ثر. حيث تقار  هذا األللمعلومات المحاسبية

 الصممادقالتمثيممل علممى  ERP نظممم أثممرعلممى  عمليمماا  دلمميالا الدراسممة التممز ال تطبقهمما. كممما تقممدط 
 ريمممق نمممموذج عمممن  كمتغيمممر وسممميط فمممى ضممموء فعاليمممة الرقابمممة الداخليممة للمعلومممات المحاسمممبية

 الصمادقالتمثيمل الرقابمة الداخليمة وعلمى  فعاليمةعلمى  اا تأثير يساعد فى التنبؤ بالمتغيرات االنثر 
، حيمممث أ  االهتمممماط بهمممذا المتغيمممرات يحسمممن ممممن فعاليمممة نظممماط الرقابمممة للمعلوممممات المحاسمممبية

هممذا  حممد علممم الباحممث تعتبممرعلممى و  .للمعلومممات المحاسممبية الصممادقالتمثيممل  ويحقممقالداخليممة 
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هذا المقارنات بتحليمل محتموى التقمارير الماليمة للشمركات المقيمدب  اجراءالدراسة هز األولى فز 
 .مصرفز األوراق المالية بسوق 

 ،قطمماع العقمماراتقطماع التشممييد ومممواد البنمماء، و ) اتقطاعممثالثممة الدراسممة التطبيقيممة علممى  اجمراء - و
الحيويممة لالقتصمماد المصممرى مممن حيممث  ( مممن أهممم القطاعمماتواألدويممةوقطمماع الرعايممة الصممحية 

حجممممم العمالممممة واالسممممتثمارات المحليممممة واالجنبيممممة واالسممممتعانة بالتدنولوجيمممما الحديثممممة فممممى اتممممماط 
 .2030وهذا يدعم األهداف االقتصادية ويساهم فز تحقيق خطة التنمية المستدامة  اعمالها

 ةدود البحث  -5
التمثيمل خاصمية الرقابمة الداخليمة علمى  اليمةفعو  ERP نظمم تطبيمق أثمرالبحث علمى تقيميم يقتصر  
خاصمية البحمث يتنماو   وبالتمالى ال، )نمؤشر لجودب المعلوممات المحاسمبية( للمعلومات المحاسبية الصادق

نممممموذج  اسممممتخداطويقتصمممر البحممممث علمممى المالءممممة والخصممممائص الداعممممة لجممممودب المعلوممممات المحاسممممبية. 
Jones ختياريمممة وبالتمممالى التمثيمممل الصمممادق للمعلوممممات المحاسمممبية المعمممد  لقيممماس جمممودب االسمممتحقاقات اال

وقممد وبالتمالى فمإ  النمماذج األخممرى لقيماس جمودب االسممتحقاقات االختياريمة تدمو  خمارج نطمماق همذا البحمث.  
ثالثمة هما فمى ال تطبقوعينة من الشمركات التمى  ERPالتطبيق على عينة من الشركات التى تطبق قتصر ا

عماط  إلمى 2012فى الفترب ممن عماط  (واألدويةوالرعاية الصحية  ،العقاراتالبناء، و )التشييد ومواد  اتقطاع
2016.  

 خط  البحث -6
 القسم خصص: أقساط على النحو التالى سبعة إلى هالبحث فقد تم تقسيم أهدافمن أجل تحقيق        
الرقابة الداخلية و ، منها والمنافو المتوقعة ERPنظم مفهوط النظرى للدراسة والذى تناو    ارلإل السابو

على  ERP، وأخيرا أثر نظم للمعلومات المحاسبية الصادقونماذج قياس التمثيل ،  ERPفى نظم 
الدراسات السابقة ونتائجها. وتناو  القسم  من. وتناو  القسم الثاللمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل 
فروض البحث.  صياغةو وموقو الدراسة الحالية منها  لتحديد الفجوب البحثيةات السابقة ستقييم الدرا التاسو

كما تحليل نتائج الدراسة،  حادى عشرفقد تناو  منهجية الدراسة. وتناو  القسم ال عاشرأما القسم ال
لعرض توصيات الدراسة  الثالث عشرلعرض نتائج الدراسة. وخصص الج ء  ثانى عشرخصص الج ء ال

 البحث المستقبلية المقترحة.  مجاالت رابو عشرالج ء الأخيرا عرض و 
 النظرى للد اس  اط  اإل -7
  ERPنظم ماهوم ومن فع  7-1

تداممممل تمممدفق المعلوممممات بمممين  إلمممى بأنهممما مجموعمممة ممممن البمممرامج التمممز تمممؤدي ERPتعمممرف نظمممم 
هممى نظممم أو  (Morton & Hu, 2008)قطاعممات المشممروع المختلفممة وأيضمما مممو العمممالء والممموردين 

 بنماءا  جميمو أعمما  الشمركة إلتمماطللتخطيط لجميو موارد الشمركة الالةممة  محاسبياا ه معلومات متداملة موج
كممل بيانممات الشممركة فممى قاعممدب بيانممات مرك يممة واحممدب لتخطمميط يجمممو  ERPنظمماط فعلممى  لممب العمممالء. 

 إنتممماججميمممو أعمممما  الشمممركة داخليممما وخارجيممما لتسمممهيل إدخممما  وتشمممغيل وتخممم ين البيانمممات و  تنظممميم ومراقبمممةو 
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جميممو ادارات الشممركة بعضممها الممبعض وبينهمما  فوريممة ومتداملممة تحسممن مممن عمليممة االتصمما  بممينومممات معل
 .(Emerson, et al., 2009) وبين اال راف الخارجية

 ;Shang & Seddon, 2002; O'Leary, 2004)فيمما يلمز ERPنظمم وتتمثمل أهمم منمافو 
Morris, 2011; Kanellou & Spathis, 2011; Dezdar, 2017). : 

 تحسين الرقابة على التدلفة  -
 دمج عمليات المنشأب عبر المواقو والورائ  التنظيمية  -
 االستجابة السريعة لطلبات العمالء ومتابعتهم  -
 الدفاءب فز جمو النقدية  -
 انتاج وتوصيل المعلومات فز الوق  المناسب لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وتخفيض التدلفة  -
 ت أو االستفسارات الحلو  السريعة للتساؤال -
 القدرب على االستجابة السريعة للتغيرات فز عمليات المنشأب  -

عن نظم المعلومات ا لية األخرى مثل نظم تخطيط االحتياجات من المواد الخماط  ERPوتتمي  نظم 
ونظممم تخطمميط التصممنيو بأنهمما تمتممن الشممركات مممن تدامممل المعلومممات حممو  أنشممطتها وعملياتهمما ومممن ةيممادب 

 استغال  مواردها المتاحة.  نفاءب

  ERPالرق ب  الداخل   فى نظم  7-2
 انتشافهايتناو  هذا الج ء مفهوط الرقابة الداخلية، وأجه الضع  فى الرقابة الداخلية والتى يتم 

حص تقرير المراجو على القوائم المالية، ثم يتم مناقشة تقرير المراجو عن مدى فعالية الرقابة فمن 
 .ERPإ ار للرقابة الداخلية فى بيئة  اقترا اع رأى المراجو عن الرقابة الداخلية، وأخيرا يتم الداخلية وأنو 

 ماهوم الرق ب  الداخل   7-2-1
تعرف الرقابة الداخلية بأنها عملية مصممة بواسطة إدارب المنشأب لإلمداد بتأنيد معقو  عن 

العمليات، وفعالية لى القوائم المالية، وكفاءب المنشأب فيما يتعلق بدرجة االعتمادية ع أهدافمدى إنجاة 
 .(Arens, et al., 2014) ومدى التمشى مو القوانين واللوائ 

 
 الضعف )مشكالا( فى الرق ب  الداخل   أوجه 7-2-2

  من إ  مشتالت الرقابة الداخلية يمتن تصنيفها إلى خمس مجموعات يقابل كل منها متو 
 (:  Rubino & Vitolla, 2014كما يلى)   COSOلجنة ل بقا الرقابة الداخلية  إ ارنات متو 

جودب المراجعة الداخلية أو لجنة المراجعة،  انخفاضوتتمثل فى  أوال: مشكالا مرتبط  ببيئ  الرق ب 
فرض أسلو  غير مناسب على العاملين بواسطة االدارب العليا، الضع  فى بيئة الرقابة الذى يؤثر على 

ى توصيل أهمية الرقابة الداخلية، نقص االهتماط ببرامج التدريب، النقص فى الدوادر مدى فعالية اإلدارب ف
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ورائ  االشراف والمراجعة، التطبيق غير المتناسق  ألداءالبشرية المؤهلة، نقص االشخاع المؤهلين 
 إعداد التقارير المالية. ورائ للسياسات المحاسبية، ونقص المورفين الدائمين فى 

ليات ساق عملية تقييم المخا ر، نقص ا وتتمثل فى عدط ات ا مرتبط  بحقي م المخ اطرث ن  : مشكال
 الدافية للتنبؤ بالمخا ر وتحديدها، والقصور فى تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية.

وتتمثل فى عدط كفاية إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة  نشط  الرق ب أث لث : مشكالا مرتبط  ب
ابة غير فعالة لمنو المديرين من تخطى إجراءات رقابية معينة والتأثير على العمليات والقيود بالمتابعة، رق

عة غير الدافية جالمحاسبية، نقص الفصل بين الواجبات، نقص توثيق السياسات واالجراءات، المرا
المحاسبية  المبادئلسجالت المراجعة، مشانل التسويات المحاسبية، ونقص االجراءات الرقابية لتطبيق 

 وإعداد التقارير المالية.

وتتمثل فى نقص التوثيق المناسب لدعم قيود اليومية،   ابع : مشكالا مرتبط  ب لمعلوم ا واالتص الا
نقص التوثيق المناسب لمراجعة قيود اليومية غير العادية، نقص التوثيق المناسب حو  إجراءات 

ولوجيا المعلومات، نقص إجراءات الرقابة لتأمين نظم التشغيل المعيارية لجوانب رئيسية فى بيئة تدن
المعلومات، عدط كفاية عمليات النسخ االحتيا ى والحماية، االخفاق  المتعلق بالبنية التحتية للمحاسبة 

عداد التقارير المالية، ضع  صياغة معايير لمراجعة قيود اليومية وتوثيق الملفات، والفشل فى الفصل إ و 
الفشل فى إنشاء حسابات جديدب وإقفا  الحسابات القديمة فى الوق  و  ،التطبيقات بين الواجبات بين

 المناسب.

رقابية غير كافية لمتابعة نتائج العمليات  اجراءاتوتتمثل فى  خ مس : مشكالا  ق ب   مرت ط  ب لمح بع 
االفتراضات، ونقص مناسبة الطرق أو مدى وأنشطة الرقابة االخرى، عدط كفاية إجراءات الرقابة لمتابعة 

 .ات وتعديالت االدارب غير السليمةاالشراف المناسب لعمل تعديالت فى التطبيق

 ERPاالاط   المقحرح للرق ب  الداخل   فى نظم  7-2-3
 ;COSO, 2013, Musaji, 2003من العناصر االتية: ) ERPيتدو  ا ار الرقابة الداخلية فى نظم 

IIA, 2011b; Fan, et al., 2013). 
 ERPالاط   المقحرح للرق ب  الداخل   فى نظم ا

 ERPالبيئ  الرق ب   بعد تطبيق نظم  -1
 اله كل الحنظ مى وتقس م الوظ ئف 1-1

 يوجد تقسيم جديد للواجبات والمسئوليات فى الهيتل التنظيمى
 يوجد تحديد دقيق لمهاط ومسئوليات كل فرد وموقعه فى الهيتل التنظيمى

 ERPاجبات والمسئوليات بين إدارب المنشأب وموردى نظم يوجد تقسيم واض  للو 

للتأند من جودب المعلومات و  -و   ERPلموردى نظم  -توجد ورائ  جديدب فى الهيتل التنظيمى: 
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 ERPمخا ر نظم  إلدارب -
 االرتبا  والتدامل الوثيق بين االدارات وتباد  البيانات فيما بينها

 الق م االخالق   والنزاه  1-2
 االهتماط بالقيم االخالقية من فلسفة االدارب

 ERPاالهتماط بتصميم وتنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية فى بيئة 
 ERPاالهتماط بتنفيذ االجراءات المحاسبية السليمة فى بيئة 

 ERPالمراجعة الداخلية فى بيئة  بإجراءاتاالهتماط 
 القوانين والتعليماتتطوير اجراءات دعم الن اهة والت اط االفراد ب

 اجراءات رادعة )أنظمة أمنية ورقابية( لمنو وانتشاف االنحرافات فى أداء المهاط
 المستخدمين إلى سلو  مناسب إلرشادتصميم وتوصيل معلومات الحوكمة 

 إدا ة الموا د البشري  1-3
 رهور ورائ  جديدب تتطلب انتسا  مهارات جديدب

  ERPرات جديدب للتعامل مو نظم تدريب وتعليم المورفين مها
 ERPنظم  استخداطتعيين واستقطا  الدفاءات المهنية فى 
 تحسين الرضا الوريفى من فلسفة االدارب

 تنمية الدفاءب التشغيلية للمورفين
 تنمية العمل برو  الفريق

 ERPتقدير المخ اطر بعد تطبيق نظم  -2
 ERPرهور مخا ر جديدب فى نظم 

 ERPبراء للتنبؤ بمخا ر نظم بالخ االستعانة
 ERPقياط إدارب المخا ر بتقدير مخا ر نظم 

 تحدد إدارب المخا ر االجراءات الرقابية الالةمة لمنو وانتشاف المخا ر المحتملة
 االنحرافات واالختراقات متابعة التقارير الدورية عن كافة

     اختبار دورى للنظاط كتل للتأند من عدط حدو  أعطا  أو توق
 متابعة الوصو  غير المصر  به ألج اء النظاط

 ERPاإلجراءاا الرق ب   بعد تطبيق نظم  -3
  ق ب  الحنظ م والحشغيل إجراءاا 3-1

 نين واللوائ ابالقو  االلت اطيتم فحص المخططات التنظيمية ومراجعة 
 ERPالمتعلقة بنطم يتم مراجعة نظم التشغيل وقاعدب البيانات المرك ية 

 ERPبمصادر خارجية لمراجعة الدفاءب التشغيلية لنظم  االستعانةم يت
 يتم حظر الورائ  الحساسة على بعض المستخدمين



 - 98 - 

 بانتظاطيتم مراجعة تصريحات المستخدمين 
 إجراءاا  ق ب  الحوثيق وتطوير النظم 3-2
 قبل وبعد التنفيذ ERP يتم متابعة عمليات تطوير نظاط 

 المستخدمين الحتياجاتمة خطط التطوير يتم مراجعة مدى مالئ
 يتم توثيق اجراءات وخطوات تعديل النظم والبرامج

 يتم مراجعة البرامج المعدلة والجديدب بواسطة المستخدمين
 توجد اجراءات مستقلة لتطوير واختبار البرامج والنظم

 يتم الفصل بين البيانات الدائمة والبيانات المؤقتة
 بيانات لتناسب تعديالت البرامجيتم تعديل نسخ ال

 والبرامج اآلالاإجراءاا  ق ب   3-3
 يتم فحص مدى سالمة البرامج المستخدمة بالنظاط

 وقاعدب البيانات فى الظروف غير العادية وا التيتم حفظ مستندات وسجالت صيانة البرامج 
 اطبانتظيتم فحص الحماية المتعلقة بوسائل التخ ين وقاعدب البيانات 

 يتم مراجعة نظم واجراءات تصحي  التجاوةات واالخطاء الداخلية واالختراقات والمخا ر الخارجية
 يتم تقييم مخا ر تل  وفقد البيانات فى حالة االعطا  غير المتوقعة  

 يتم فحص الخطط البديلة لتشغيل االعما  عند التعرض لمخا ر غير متوقعة
 كبار المستخدمين يتم متابعة العمليات المنفذب من

 إجراءاا  ق ب  الوصول 3-4
 يتم فحص صالحيات الوصو  المصر  به للنظاط والبرامج لدل المستخدمين

 توجد اجراءات رقابية على كلمات السر 
 توجد برامج لفحص والتحقق من تحويل البيانات الخارجية إلى النظاط

 يةتوجد رقابة على الوصو  للنظاط عبر النهايات الطرف
 يوجد شخص مسئو  عن صيانة قاعدب البيانات

 
 واآلالاإجراءاا  ق ب  تأمين الب  ن ا  3-5
 والنظاط ضد االختراقات ا التتوجد اجراءات أمنية لحماية 

 توجد اجراءات لحماية حجرب التسهيالت ومنو الوصو  اليها
 والوثائقيتم تقييم نقا  الضع  والمخا ر للوحدات المادية وغرف األجه ب 

 يتم فحص األدلة الرقمية والملخصات ومصادر البيانات للتأند من عدط تحريفها
 توجد اجراءات رقابية مبرمجة لالسترجاع عن بعد

 أمن المعلومات إلجراءاتيوجد شخص مسئو  للمراجعة الدورية 
 يتم مراجعة  رق نسخ واسترداد البيانات وتعليمات النسخ االحتيا ى



 - 99 - 

 ا  ق ب   على المدخالاإجراءا 3-6
 يتم فحص مدى توفر المستندات االصلية المستخدمة فى إدخا  البيانات

 يتم فحص ترقيم المستندات بواسطة النظاط
 فحص مدى وجود سجالت للتعديالت فى البيانات المدخلة

 تتبو محاوالت االدخا  غير الصحيحة وتعقبها ومنعها
 ئق غير الدقيقة وغير المتتملةيوجد ايقاف تلقائى لمعالجة الوثا
 المدخالت انتما توجد اجراءات لفحص مدى 

 إجراءاا الرق ب  على الحشغيل 3-7
 البيانات للتشغيل انتما يتم التحقق من مدى 

 ضوابط رقابية مبرمجة للتحقق من صحة البيانات المعدلة استخداطيتم 
 فى البيانات المعدلةالتغيرات  إلداربيتم التأند من وجود تسلسل مالئم 

 فحص ومراجعة عينة من البيانات مو مصدرها الورقى أو االلدترونى
 يتم التحقق من إعادب تشغيل البيانات المرفوضة بعد تصويبها

 يتم التحقق االلدترونى من صحة البيانات الواردب من نظاط التغذية العتسية قبل معالجتها
 إجراءاا  ق ب   على المخرج ا 3-8

 فحص مدى معقولية المخرجات والتأند من صحتها قبل توةيعها
 المستخدمين الحتياجاتيتم فحص مدى مالءمة المخرجات النهائية 

 يتم متابعة البيانات المفقودب بعد التشغيل وأثناء إنتاج المخرجات
 يتم تحديد صالحية من لهم حق تعديل المخرجات 

 ئ س   وانحق ل الب  ن اإجراءاا  ق ب   على الملا ا الر  3-9
 يتم مراجعة عمليات انتقا  البيانات بين أج اء النظاط للتأند من صحتها وانتمالها 

 يتم التحقق من صحة البيانات المستلمة وانتشاف االخطاء
 يتم تحديد من لهم سلطة تعديل الملفات الرئيسية

 ERPتوجد اجراءات رقابية تتعلق بالتعامل مو موردى نظم 
 ERPيتم التأند من وجود عقود معتمدب مو موردى نظم  

 ERPبعد تطبيق نظم  واالتص الاالمعلوم ا  -4
 يتم مشاركة المعلومات بين االدارات المختلفة فى التوقي  المناسب

 يتم مراقبة تداو  البيانات بين اإلدارات المختلفة وبينها وبين اال راف الخارجية
 التشغيلية فى نظاط واحديتم ربط الورائ  والعمليات 

 فعالة داخلية وخارجية اتصا توافر قنوات 
 أو مو الشركات المثيلة سهولة مقارنة نتائج الشركة مو فترات سابقة

 وسهولة التشغيل واالتصاالتتحسين جودب المعلومات 
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 ERPالمح بع  بعد تطبيق نظم  -5
 يتم إجراء االختبارات الرقابية بصورب ن يهة وعادلة

 مراجو الداخلى سلطة كاملة فى مراقبة االعما  ورصد االنحرافاتلل
 فى تقييم واصدار تقارير عن مدى تطبيق االجراءات الرقابية ERPنظم  المراجو الداخلىيستخدط 

 يتم تقييم نتائج إدارب المراجعة الداخلية عن  ريق جهات رقابية متخصصة
 من تحقيق أهداف المنظمة للتأندقابة يتم إخضاع كل عمليات المنشأب الختبارات الر 

 يتم تقييم اإلجراءات الرقابية على الوحدات الطرفية لتحديد الوصو  للمخرجات 

 قرير المراجع عن الرق ب  الداخل  ت  7-2-4

ط  2002عاط  Sarbanes-Oxely (SOX)تطورت عملية المراجعة الخارجية بعد صدور قانو       
راجو إعداد تقرير عن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية على التقرير المالز حيث تطلب القانو  من الم

للمنشأب واإلفصا  عن أى ضع  جوهري فى هيتل الرقابة الداخلية  وله تأثير على القوائم المالية وذلع 
 .إلعادب الثقة والمصداقية فى التقارير المالية

ذلع إلعادب الثقة والمصداقية فى التقارير ط و 2002عاط  Sarbanes-Oxelyوتم إصدار قانو      
( اإلدارب بضرورب إصدار تقرير بمدى فعالية SOX( من قانو  )404المالية  حيث أل ط القسم رقم )

إجراءات الرقابة الداخلية  وتصديق المراجو على تقرير اإلدارب وإبداء رأيه فى تقرير منفصل عن فعالية 
أهم متطلبات هذا القانو  إنشاء مجلس اإلشراف المحاسبز على ضوابط الرقابة الداخلية. ويعد من 

( والذى يتولى مهاط اإلشراف والرقابة على متاتب المحاسبة والمراجعة التى  PCAOBالشركات العامة )
تقوط بمراجعة حسابات الشركات المساهمة المقيدب فى سوق األوراق المالية  باإلضافة إلى إصدار معايير 

( الصادر عاط 2أهم ما تم إصدارا بخصوع تقرير الرقابة الداخلية المعيار رقم ) المراجعة  ومن
ط بعنوا  " مراجعة فعالية الرقابة الداخلية على التقرير المالز بالت امن مو مراجعة القوائم المالية ". 2004

كفاءب وفعالية  ويشير هذا المعيار إلى المراجعة المتداملة من خال  قياط مراقب الحسابات بتقييم مدى
هيتل الرقابة الداخلية وذلع للتأند من مدى صحة تقرير اإلدارب  وال يقتصر هذا المعيار على تصديق 
المراجو على تقرير اإلدارب بل يمتد ليشمل إعداد المراجو تقريراا عن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية بجانب 

 لة وجود ضع  جوهري فى هيتل الرقابة الداخلية.تقرير القوائم المالية  كما يصدر تقرير سلبز فى حا

ويحدد المعيار بعض الحاالت التى تعتبر قصور جوهرى وتؤدي إلى احتما  وجود تحريف 
( 3) عدط االلت اط بالقوانين واللوائ .( 2) عدط فعالية المراجعة الداخلية ولجا  المراجعة.( 1) جوهري:
أي قصور ( 4. )افه من خال  تقييم هيتل الرقابة الداخليةلتحريف جوهري لم يتم انتش المراجوانتشاف 

تم انتشافه وتم إبالغ كل من اإلدارب ولجنة المراجعة به ولم يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بشأنه فى 
 إعادب إصدار القوائم المالية لتعتس تصحي  األخطاء الجوهرية. ( 5) الوق  المناسب.

 الرق ب  الداخل   أنواع تقرير المراجع عن فع ل  
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بتقييم فعالية الرقابة الداخلية والتأند من عدط وجود قصور جوهرى فى الرقابة الداخلية   المراجويقوط      
وجد أربعة أنواع لتقرير مراقب الحسابات توذلع إلعداد تقرير يوض  فيه رأيه الذى توصل إليه  حيث 

 (:Wahdan, 2013وتتمثل فى: )الرقابة الداخلية على التقرير المالز  فعاليةعن 
ضع   أوجهبإصدارا فى حالة عدط وجود  المراجوويقوط : الحقرير غير المححاظ عن الرق ب  الداخل   -أ

 وجد أي قيود على نطاق تقييم فعالية الرقابة الداخلية.تجوهرية فى هيتل الرقابة الداخلية  وال 
ضع  فى هيتل  أوجهبإصدارا عند وجود  المراجوويقوط : الحقرير المححاظ عن الرق ب  الداخل   -ب 

بشتل  ال تؤثرالرقابة الداخلية  ويوجد قيود على نطاق تقييم هيتل الرقابة الداخلية  ولدن هذا القيود 
 جوهري على فعالية الرقابة الداخلية.

هري فى هيتل ضع  جو  أوجهبإصدارا عند وجود  المراجوويقوط : الحقرير السلبي عن الرق ب  الداخل   -جا 
 رها عن فعالية الرقابة الداخلية.الرقابة الداخلية  ولم تفص  اإلدارب عن ذلع فى تقري

ضع   أوجهبإصدارا فى حالة وجود  المراجوويقوط : االمحن ع عن إبداء الرأي عن الرق ب  الداخل   -د
ؤثر بشتل جوهري على تقرير فى هيتل الرقابة الداخلية  ووجود قيود على تقييم هيتل الرقابة الداخلية  ت

 عن فعالية الرقابة الداخلية. المراجو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( رأي المراجو بشأ  فعالية الرقابة الداخلية على التقرير المالز:1ويوض  الشتل رقم )
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هل ا دارة  ددت 
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تقييم ا دارة  و  فعالية الرقابة 

 الداخلية على التقر ر المالي

رأ  المراج   و  فعالية الرقابة 

 الداخلية على التقر ر المالي

 Wahdan, 2013 المصدر:

  

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

  

  

  

  

 

 للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل على  ERPنظم  أثر 7-3
 للمعلوم ا المح سب    الص دقالحمثيل  7-3-1

دراسات مختلفة  بواسطة األ ر )المفاهيم( التى تحدد خصائص المعلومات المحاسبية  تتعدد     
(  ومجلس معايير المحاسبة FASB) من مجلس معايير المحاسبة المالية ونتيجة للجهود الفردية قاط كالا 

  وذلع لتطوير وتحقيق 2010عاط  بإصدار قائمة المفاهيم المشتركة الج ئية فى (ISAB) الدولية
الخصائص  2010التقار  فى المعايير المحاسبية. وتصن  القائمة المشتركة للمفاهيم الصادرب فى عاط 

مجموعتين: المجموعة األولى الخصائص الرئيسية والمجموعة الثانية  إلى النوعية للمعلومات المحاسبية
وصدق التمثيل. وتشمل الخصائص  ،من المالءمة الخصائص الداعمة. وتشمل الخصائص الرئيسية كل

والقابلية للفهم. مو وجود قيود  ،)الت امن(  والقابلية للتحقق الداعمة كل من القابلية للمقارنة  والتوقي 
 ,FASB)حانمة لتحقيق التواة  بين الخصائص النوعية  وتشمل تحليل التدلفة والعائد واألهمية النسبية 

2010; IFRS, 2012; AL-Sharairi, 2013) 
ويعرف صدق التمثيل بأنه قدرب المعلومات المحاسبية الواردب فى التقارير المالية على التعبير      

حتى تتحقق و محل القياس واإلفصا .  االقتصاديةن األحدا  والظواهر عبصدق وعدالة وموضوعية 
ادية  وخالية من األخطاء دو  المعلومات المحاسبية متتملة  وحيتخاصية صدق التمثيل يجب أ  

 (.ISAB, 2010, CF, Para:Qc12) الجوهرية
والعمليات   وااللت امات  االقتصاديةد ر المتمثلة فى التقارير المالية هى الموا االقتصاديةالظواهر و      

 والظروف التى تغير كل ما سبق. األخرى واألحدا  
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قييم التقارير المالية فقط  حيث أ  المعلومات تبمباشرب  الصادقوتوجد صعوبة فى قياس التمثيل      
 Maines and. وبناءا على )الصادقؤكد التمثيل تالحقيقية من الضرورى أ   االقتصاديةمن المظاهر 

Wahlen, 2006 تؤسس معايير يمتن أ   االقتصاديةالتى تقابل األحدا   واالفتراضات( فإ  التقديرات
 احتماليةالتركي  على عناصر التقارير المالية التى ت يد من  ه يجب. وبالتالى فإنالصادقتحسن التمثيل 

أى نوع من المعايير مثل  إلى . هذا العناصر ال تشير مباشرالمحاسبية للمعلومات الصادقالتمثيل 
GAAP  أوIFRS للمعلومات فى التقارير المالية  الصادقمقياس غير مباشر للتمثيل بمد ولدنها ت

 ير محاسبية معينة.المعدب وفقاا لمعاي
 الخلو من األخطاء (3)لحيادية  ( ا2)  االنتما  (1)هذا المقاييس والعناصر تشمل: 

القدرب على تقديم معلومات متتملة )هامة وضرورية(  إلى : ويشيرCompleteness : االكحم ل .1
فصا  عن المفص  عنها. ويشمل ذلع اإل االقتصاديةللمستخدمين تمتنهم من فهم األحدا  والظواهر 

فى التقارير المالية  نافة السياسات المحاسبية والظروف والمالبسات الواجب اإلفصا  عنها لفهم ما ورد
 ,c13)Q2010,CF, Para,  (IASBالتدلفة والعائد واألهمية النسبية  فى ضوء قيدى

 اختيارواء فى المعلومات المحاسبية بالحياد والبعد عن التحي  ستتسم يجب أ    Neutrailityالح  دي : .2
وفقاا  ختيار السياسات المحاسبيةفى اموضوعية الأو  ريقة عرضها  وكذلع  االمعلومات التى تفص  عنه

 .(IASB, 2010,CF, Para:qc14)محل القياس واإلفصا  والعرض  االقتصاديةلطبيعة األحدا  
 االقتصاديةاألحدا  يالحظ أنه من الصعوبة وجود معلومات خالية من التحي  بصفة مطلقة حيث أ  و 

بالتالى فإ  مستوى معقو  من الدقة يتو  ضرورى فى معلومات و تقاس تح  رروف من عدط التأند  
 واالفتراضاتلتقديرات لوإذا تم تقديم تبريرات منطقية وصالحة  القرارات. اتخاذالتقارير المالية لترشيد 

ى معدى التقارير المالية فهم  رق القياس بدو  تحي ، وهذا يسهل عل االقتصاديةيمتن تقديم الظواهر ف
(IASB, 2008; Beest, et al., 2009). 

 ,Maines & Wahlen)  أخطاء جوهرية غير مقصودب فى التقارير المالية حدو وهذا يقلل إمتانية      
 إلى الوصو  احتما . وفى حالة وص  المبادئ المحاسبية المستخدمة بوضو   فإ  ذلع ي يد من (2006

و  الصور التى لفالمعلومات المحايدب ال ت لمستخدمى التقارير المالية والمراجعين. االنحرافات وانتشافخطاء األ
 .(IASB, 2008)معين اتجااالتأثير على السلو  فى  بهدف توصلها

 Freedom from Errorالخلو من األخط ء: .3

ة من األخطاء من األمور الجوهرية التى يجب يعتبر خلو المعلومات المحاسبية الواردب فى التقارير المالي     
للمعلومات المحاسبية وترشيد قرارات أصحا  المصال   الصادقتوافرها فى المعلومات المحاسبية لضما  التمثيل 

وبالتالى يجب أ  تخلو المعلومات المحاسبية من األخطاء التى قد تؤثر على دقة وموضوعية األحدا  
أ   إلى كما يمتن اإلشارب. (IASB, 2010, CF,Para:QC15)فصا  والعرض محل القياس واإل االقتصادية

 تقرير المراجو غير المتحفظ شر  ضرورى لجعل معلومات التقارير المالية تمثل بعدالة أو يعتمد عليها
(Maines & Wahlen, 2006) كما وجد أ  ضع  حوكمة الشركات والرقابة الداخلية تخفض من جودب .

 الصادقالتمثيل  احتما وبالتالى فإ  معلومات حوكمة الشركة ت يد من  (Rezaee, 2003)لية التقارير الما
 .(Sloan, 2001) للمعلومات فى التقارير المالية
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 نم ذج ق  س جودة الحق  ير الم ل   7-3-2
استخدم  الدراسات السابقة  رق مختلفة لقياس جودب التقارير المالية، ومن هذا النماذج: نماذج 

لطرق الستحقاق، ونماذج مالئمة القيمة، االبحا  التى ترك  على عناصر محددب فى التقرير السنوى، واا
االستحقاق ومالءمة القيمة نماذج ( أ  Beast, et al., 2009يرى )المستخدمة للخصائص النوعية. حيث 

تح  القواعد والقوانين  ا األربنماذج االستحقاق تستخدط لقياس مدى إدارب ف، األربا على قياس جودب  ترك 
 ,Jones) األربا االستحقاقات االختيارية فى إدارب    الحالية. وتفترض هذا النماذج أ  المديرين يستخدمو 

1991; Dechow et al., 1995وبالتالى تنخفض منفعة  ارير المالية( والتى تؤثر سلبيا على جودب التق
لم ايا الرئيسية الستخداط  ريقة االستحقاقات االختيارية لقياس إدارب . وتتمثل انية على هذا التقاريربات المالقرار 

أنها تعتمد فى حسابها على المعلومات المتاحة فى التقرير السنوى، وكذلع عند استخداط نماذج  األربا 
 ;Dechow et al., 1995) األربا  إدارب على مدى ممارسةأثر خصائص الشركة  اختباراالنحدار يمتن 

Healy & Wahlen, 1999 وتتمثل الصعوبة الرئيسية فى هذا الطريقة فى كيفية التفرقة بين االستحقاقات .)
أما  .األربا لقياس جودب  ب( وهى  ريقة غير مباشر  Healy & Wahlen, 1999االختيارية وغير االختيارية )

 وتأثيرهاالقة بين االرقاط المحاسبية نماذج مالئمة القيمة فتقيس جودب معلومات التقارير المالية بالتركي  على الع
على سوق االوراق المالية. فسعر السوق يعتس القيمة السوقية للشركة، والمبالغ المحاسبية تمثل قيمة الشركة 
المبنية على االجراءات المحاسبية. وبالتالى فعندما يرتبط التغير فى المعلومات المحاسبية مو التغير فى القيمة 

 Barth et al., 2001; Nicholsتمد بمعلومات مالئمة ويعتمد عليها ) األربا فا  معلومات  السوقية للشركة،
& Wahlen, 2004  )  وهذا النوع من النماذج ال يقدط رؤية واضحة فى الفصل بين خاصيتز المالءمة

 التقارير المالية.  مالية فىلعلى المعلومات ا ترك )االستحقاق ومالءمة القيمة(  نماذجال ا. هذوالتمثيل الصادق
شمل المعلومات المالية وغير المالية. يعناصر محددب بالتقارير المالية فبفحص  والمتعلق النوع الثالث اأم     

 ,.Cohen et alوبالتالى ماهو أثر االفصا  عن معلومات محددب على قرارات المستخدمين مثل دراسة )
2004; Hirst et al., 2004ة وجودب التقارير المالية. الصادقعالقة بين محاسبة القيمة ( التى رك ت على ال

( التى فحص  العالقة بين تقرير المراجو ومنفعة  Gearemynck & Willekens, 2003وكذلع دراسة )
مد برؤية شاملة لجودب ت تركي  ج ئى وال اله النماذج االقرارات المبنية على معلومات التقارير المالية. وهذ

اما النوع االخير من النماذج )المبنية على الخصائص النوعية( فتهدف إلى تقدير جودب  الية الشاملة.التقارير الم
 Van der Meulen, et) يد منفعة القرارات المبنية على معلومات التقارير الماليةدالمعلومات بصفة شاملة لتح

al., 2007) . 
 لمداخل التالية:إلى ا مداخل قياس جودب التقارير الماليةويمتن تقسيم 

 

 االسححق ق امدخل جودة أوال: 
 األربا من  المحاسبية تحقق كالا  االستحقاقاتالمدى الذى تفسر فيه  إلى يعتبر هذا المدخل مؤشراا      

. األربا مؤشراا لموثوقية المعلومات التى تعبر عن  االستحقاقاتوالتدفق النقدى التشغيلى. وتعتبر جودب 
التى تدو  عرضه للتالعب   االستحقاقاتفى حالة ةيادب التدفقات النقدية عن   األرباوت داد جودب 
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وبالتالى  األربا فرع التالعب ب ارتفاعتعتس  األربا فى قيمة  االستحقاقاتوبالتالى فإ  ةيادب قيمة 
 .(Richardson, et al., 2005) جودب التقارير المالية إنخفاض
وتعتس التالعب المتعمد  االختيارية االستحقاقاتوعين: )أ( جودب ن إلى االستحقاقاتوتصن  جودب      
  السياسات االختياريةأمثلة ذلع: التقديرات المحاسبية ومن ) األربا بغرض إدارب  االستحقاقاتفى 

األخطاء غير المتعمدب فى تقدير  إلى وتشير االختياريةغير  االستحقاقاتالمحاسبية البديلة(. ) ( جودب 
ممارسات  النتشاف االختيارية االستحقاقاتجودب  استخداط. وبالتالى يمتن القو  بأنه يمتن اتاالستحقاق
وجد ثالثة أنواع من النماذج تللمعلومات المحاسبية و  الصادقالتمثيل  تحققوبالتالى مدى  األربا إدارب 

 .االستحقاقاتفى مدخل جودب 
 اإلجم لي االسححق قذج  كزا على نم  .أ
   Healy, 1985  الدراسات السابقة العديد من النماذج لقياس جودب التقارير المالية نموذجولقد قدم      

 Modified Jones, 1995  ونموذجJones, 1991  ونموذجDeAngelo, 1986ونموذج 
 إجمالزلفترب معينة مقسوماا على  االستحقاقات إجمالزستخدط متوسط ا (Healy, 1985) نموذج 

 انتظاط الفتراضوهو نموذج يخال  الواقو  .االختياري غير  لالستحقاقب كمؤشر األصو  فى أو  الفتر 
 .األربا ممارسات إدارب 
اإلجمالية للفترب السابقة مقسوماا  االستحقاقاتوهو يعتبر أ   (DeAngelo, 1986)  ونموذج

و فرض غير للفترب الحالية وه االختياري غير  لالستحقاقمقياس األصو  فى أو  الفترب  إجمالزعلى 
 واقعى.

ليس  ثابتة من فترب ألخرى   اإلجمالية االستحقاقاتأ   افتراض:  Jones, 1991)) نموذج
 األصو  الثابتة القابلة لإلهال . إجمالزوكذلع  اختياري غير  استحقاقوالتغير فى اإليرادات يعتبر 

اإلجمالية  ولدن  الستحقاقاتامن التغير فى  %25وتؤكد النتائج أ  هذا النموذج قادر على تحديد نسبة 
 .اختياريا استحقاقا  ليس واعتبارهايرادات يعا  عليه تجاهل اال

 Dechowتوصل  دراسة  حيث  (Modified Jones Mode,1995)نموذج جون  المعد 
et al, 1995)) أ  نموذج جون  المعد  هو األنثر قدرب من بين تلع النماذج على الدش  عن  إلى

 . ويتمي  نموذج جون  المعد  بما يلى:ألربا اإدارب ممارسات 
من فترب ألخرى من خال   االختياريةغير  االستحقاقاتالتغيرات التى تحد  فى  االعتباراألخذ فى  -

 .االستحقاقاتعلى هذا  االقتصاديةالتحتم فى أثر التغيرات 
خدمات األصو  الثابتة من  االستفادب إلى اإلجمالية الذى يرجو االستحقاقاتهذا النموذج يقيس ج ء  -

 فى عمليات التشغيل بالشركة.
 سهولة توفير البيانات المطلوبة لتطبيق هذا النموذج من واقو القوائم المالية المنشورب. -
 .األخرى ة بالنماذج نالنموذج من جانب الباحثين والممارسين مقار  استخداطسهولة  -
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المهتمين بأمر الشركات مثل المحللين  بعض األفراد احتياجاتمتطلبات تطبيق النموذج تتمشى مو  -
فر لهم ألية عملية تو و  وجودب التقارير المالية. األربا الماليين والمستثمرين والباحثين فى مجا  إدارب 

 .األربا ممارسات إدارب  تمتنهم من إنتشاف
ث أ  هذا هذا النموذج فى إجراء الدراسة التطبيقية  حي استخداط إلى هذا األسبا  دفع  الباحث    

 المبررات تتمشى مو البيئة المصرية.
 أما فيما يتعلق بخطوات تطبيق هذا النموذج  فتم التعرض لها فى ج ء الدراسة التطبيقية.       

 االستحقاقاترض تحديد جودب غنموذج ب 2002( فى عاط (Dechow & Dichevنما قدط كل من 
ة. وتعتبر استحقاقات رأس الما  العامل مؤشراا للتدفقات بالتدفقات النقدية التشغيلي ارتبا هاوتحديد مدى 

المعيارى للقيمة  االنحرافحيث يتم حسا   ،النقدية التشغيلية خال  الفترات السابقة والحالية والمستقبلية
 االستحقاقاتجودب  نخفاضا إلى االنحراف ارتفاعحيث يشير  ،االستحقاقاتالمتبقية كمقياس لجودب 

غير  اا مؤشر  هالمتداولة يجعل االستحقاقاتهذا النموذج على  اقتصارتقارير المالية. ولدن وبالتالى جودب ال
 مؤكد لجودب التقارير المالية.

 على مسحوى الصن ع  االسححق قنم ذج  كزا على أثر  ب.
ال تختل  على مستوى الشركات فى  ختياريةاال االستحقاقاتى فرضية أ  ترتد  هذا النماذج عل     
ب فإ  هذا آيتأثر بظروف المنش ختياريةغير اال االستحقاقاتغير فى ة. ولدن إذا كا  التعلصنانفس ا

 . االستحقاقاتالنماذج ال تستطيو فصل النوعين من 
 قصيرة األجل االسححق ق اج. نم ذج  كزا على 

ممارسات إدارب عند القياط ب قصيرب األجل لها تأثير كبير االستحقاقاتترتد  هذا النماذج على ا       
قصيرب األجل فى  االستحقاقات استخدطالذى  (Miller,2007)ومن أشهر هذا النماذج  نموذج  .األربا 

عن  ريق نسبة العالقة بين التغيير فى رأس الما  العامل كعنصر  األربا إنتشاف ممارسات إدارب 
فإذا كان  القيمة تساوى معرض للتالعب والتدفقات النقدية التشغيلية كعنصر يصعب التالعب به. 

عن الصفر كان  مؤشراا  اختلف أما إذا  األربا صفر فإ  ذلع دليل على عدط وجود ممارسات إدارب 
 .األربا على وجود ممارسات إدارب 

(   (Lee, 2006قصيرب األجل أيضاا هى نموذج  االستحقاقات استخدم ومن النماذج التى      
 .et al., ,ight(Wr 2006(نموذج و   Chou), (2006ونموذج

 
 األ ب حمدخل جودة  ث ن  :
 ارتفع كمقياس لجودب التقارير المالية حيث أنه كلما  األربا بعض الدراسات على جودب  اعتمدت     
حيث أ  الرب  المحاسبى هو أنثر المعلومات  جودب التقارير المالية. ارتفع كلما  األربا جودب 

الرب  المحاسبى على مدى توفر  إنتاجل  فى المشروع ويتوق  المحاسبية  أهمية ألصحا  المصا
 (.2007المتوقعة )أبو الخير  االقتصاديةالفرع  واستغال  إدارتهاالموارد وكفاءب 

 (Kormendi & Lipe, 1987) األربا ( نموذج انحدار 1ومن أشهر نماذج هذا المدخل: )
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. (Francis, et al., 2004)رب التنبئوية لألربا  ونموذج قياس القد األربا  استمراريةلقياس مدى      
سنة.  20 من على بيانات سالسل ةمنية  ويلة نسبياا تمتد ألنثر اعتمادهاويعا  على هذا النماذج 

بدرجات مختلفة  األربا ممارسة إدارب  إلى قد يدفو إدارب الشركات األربا وكذلع فإ  هدف تحقيق جودب 
للمعلومات المحاسبية الواردب بالتقارير المالية مما يؤثر على جودب  الصادقللتأثير على التمثيل 

 المعلومات المحاسبية الواردب بهذا التقارير مما يؤثر على جودب القرارات المتعلقة بأصحا  المصال .
 والخس ئر  أل ب حب االعحرافمدخل توقيت  ث لث :
والخسائر( فى التوقي  المناسب  األربا الى باإليرادات أو المصروفات )وبالت االعتراف  تأخير إ     

هذا  للمعلومات المحاسبية  ومن نماذج الصادقوبالتالى يضع  من التمثيل  األربا يضع  من جودب 
   (Ball, et al., 2003) األربا ( ونموذج توقي   2007)أبو الخير  االستثنائيةالمدخل نموذج البنود 

 للمعلوم ا المح سب   الص دقل الحمثيو  ERPالعالق  بين نظم  7-3-2

الموثوقية واالعتمادية على القوائم المالية .وهذا يؤدي الز  ت يدن جودب المعلومات المحاسبية و تحس ERPنظم    
انها ت يد من  ERP. وبالتالز يتوقو منفذي نظم ERPقارير المالية للشركات المطبقة لنظم تتحسين جودب ال

الرقابة الداخلية وت يد التدامل بين التطبيقات المختلفة وتساعد متخذى القرارات  المعلومات وتحسن إنتاجمرونة 
من خال  االمداد بمعلومات محاسبية يعتمد عليها وفى الوق  المناسب وبالتالى ةيادب جودب المعلومات عن 

 فى التقارير المالية. المحاسبية للمعلومات  الصادق ريق تحسين التمثيل 
  بق  الد اس ا الس -8

الرقابممة الداخليممة وعلممى  فعاليممةعلممى  ERPتطبيممق نظممم  أثربممتناولمم  الدراسممات السممابقة المتعلقممة 
ة نتمائج متباينمة، وفمى همذا الدراسم إلمى الدراسماتهمذا وقمد توصمل  . للمعلوممات المحاسمبية الصادقالتمثيل 

 كما يلى: الدراسات السابقة  عرضتم 
 الرقابة الداخلية فعاليةعلى  ERP نظم تطبيق أثردراسات متعلقة ب أوال:
 للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  تأثيردراسات متعلقة ب ً :ث ن 

 للمعلومات المحاسبية الصادقالرقابة الداخلية على التمثيل  فعاليةدراسات متعلقة بتأثير  ث لثً :
 وفيما يلى عرض لهذا الدراسات:

 الرق ب  الداخل   فع ل  على  ERP نظم قتطبي أثرأوال: د اس ا محعلق  ب
نتممائج  إلممى الرقابممة الداخليممة فعاليممةعلممى  ERPتطبيممق  أثرتوصممل  الدراسممات السممابقة المتعلقممة بمم

لهممذا التطبيممق، ويتنمماو  هممذا الجمم ء الدراسممات السممابقة ذات  ضممعيفةمتباينممة بممين وجممود وثممار قويممة أو وثممار 
)يقلمل  ق يحسمن أو يسماعد علمى ةيمادب فعاليمة الرقابمة الداخليمةالصلة والتز تدش  عمما إذا كما  همذا التطبيم

أط أنممه يبقممى علممى مسممتوى فعاليممة الرقابممة الداخليممة الحممالى دو  أي تغييممر أط  الضممع  الجمموهرى( أوجممهمممن 
 .الضع  الجوهرى فى الرقابة الداخلية( أوجه)ةيادب  أنه ي يد من مخا ر الرقابة الداخلية

، ERPنظم تصمممميم نظممماط للرقابمممة الداخليمممة لممم إلمممى (Hongyu) همممدف  دراسمممة 2008فمممى عممماط 
، وكيمف تصممم الرقابمة الداخليمة، ERPالرقابة الداخلية مو نظمم تدمج الشركات  وترك  الدراسة على كيف
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لرقابمممة جديمممدب ل اتاجمممراءوجمممود  إلمممى . وتوصمممل  الدراسمممةERPفمممى نظمممم  جنمممب المخممما رتد وتتحمممدكيمممف و 
ثمم أوال  ERPعمما  فمى نظمم ألتمدفق ا فهممظم التقليديمة، حيمث يمتم عن النتختل   ERPالداخلية فى نظم 
. وبممالرغم مممن تحسممن فعاليممة متونممات هيتممل ERP نظمممقابممة الداخليممة يتناسممب مممو جديممد للر تصممميم نظمماط 

الرقابة الداخلية )بيئة الرقابة، وتحديد المخما ر، وأنشمطة الرقابمة، والمعلوممات واالتصماالت، والمتابعمة( إال 
خطممورب تسممر  المعلومممات السممرية الخاصممة  مثمملأضمماف  مخمما ر جديممدب للرقابممة الداخليممة  ERPأ  نظممم 

 سعار وغيرها.واأل نتاجبالمبيعات واإل
فمز تحسمين  ERPتقييم فعالية تطبيق نظمم  إلى (Kumar et al هدف  دراسة )وفى نفس العاط 

قمممادرب علمممى تلبيمممة المتطلبمممات  ERPفعاليمممة الرقابمممة الداخليمممة فمممز المنظممممات العالميمممة، ممممو إدرا  أ  نظمممم 
 إلممى وتوصممل  الدراسممة .SOXوفقمما لقممانو   ومواجهممة التحممديات وتع يمم  تطبيممق نظمماط جيممد للرقابممة الداخليممة

لتحليممممل وتوثيممممق  SOXفممممى تطبيممممق الرقابممممة الداخليممممة وفقمممما لقممممانو   سمممماعدت بممممدور رئمممميس ERPأ  نظممممم 
الدفممماءب التشمممغيلية وأنظممممة   حسمممن ERPظمممم الرقابيمممة المناسمممبة. كمممما أ  ن االجمممراءاتالعمليمممات وتصمممميم 

كفمماءب العمليممات وتممدعم فعاليممة الرقابممة الداخليممة مممو تحسممن ملحمموو فممى إدارب الجممودب وإدارب   حسممنن، و األممم
 إدارب المخمممم و  وإدارب سلسمممملة التوريممممد وادارب الجممممودب.  التغييممممر واالحتياجممممات الوريفيممممة، كممممما أنهمممما دعممممم

تشمممل التحممديات الماليممة  ERPوعممة مممن التحممديات المصمماحبة لبيئممة   هنمما  مجمأ إلممى شممارت الدارسممةأو 
والتحمممديات التقنيمممة  االستشممماريينالمتمثلمممة فمممى ةيمممادب تدممماليف الرقابمممة المسمممتمرب والمراجعمممة وةيمممادب تدممماليف 

المتمثلة فى عدط مرونة األنظمة ونقص األما  وعدط كفاية الرقابة فى بعض النمواحى، والتحمديات الثقافيمة 
 .ERPفى مقاومة التغيير وعدط االفصا  عن مشانل المستخدمين مو نظاط متمثلة 

بيما  هيتمل الرقابمة الداخليمة فمى بيئمة  إلمى (Huang et al) همدف  دراسمة 2008وفى عاط      
ERP   من منظور قمانوSOX  "Sarbanes-Oxley وأثمرا فمى تحسمين الرقابمة الداخليمة  2002" فمى ،

 ERP فمى بيئمة  SOXإ ار لنظاط الرقابمة الداخليمة متوافمق ممو قمانو   قترا على التقرير المالى ومن ثم ا
عامممل. وتممم اسممتخداط هممذا اال ممار فممى الدراسممة الميدانيممة للتعممرف  19يتدممو  مممن خمسممة متونممات رئيسممية و

فمى تمايوا . وتشمير   ERP التمى تسمتخدط نظممعلمى عناصمر الرقابمة الداخليمة الهاممة فمى الشمركات العاممة 
هممم متممو  مممن متونممات الرقابممة الداخليممة وا  تصممميم تدنولوجيمما أ   بيئممة الرقابممة هممى أ إلممى اسممة نتممائج الدر 

همم عنصمر تحم  بيئمة الرقابمة. كمما توجمد اربعمة عناصمر اخمرى هاممة همى تداممل أ معلومات الشمركات همو 
المعلوممات، وتوصيل المعلومات المالية، وتطوير الخطط االستراتيجية لتدنولوجيا المعلومات، وادارب جمودب 

همممى  ERPعواممممل نجممما  تنفيمممذ نظمممم أهمممم ا   إلمممى ومتابعمممة االجمممراءات التشمممغيلية. كمممما توصمممل  الدراسمممة
 . ERPعناصر رقابة داخلية هامة فى بيئة 

وصمم  الممنظم واالجممراءات  إلممى 2009فممى عمماط  (Turner & Owhoso)ولقممد هممدف  دراسممة 
مممن خممال   SOXقابممة الداخليممة وااللتمم اط بمتطلبممات الر  بممإجراءاتالجديممدب الضممرورية لمتابعممة مممدى االلتمم اط 

وخاصمممة تقمممارير االنحرافمممات واسمممتخداط همممذا التقمممارير لتحسمممين عناصمممر  ERPالتقمممارير التمممى يوفرهممما نظممماط 
ا  تقمارير االنحرافمات  إلمى رقابة الوصو  لبيانات المسمتخدط والفصمل بمين الواجبمات. وتشمير نتمائج الدراسمة

ت األعممما  بدقممة مممو تمموافر متطلبممات حمايممة وأمممن المعلومممات  بقمما لقممدرات تمموفر إمتانيممة تحديممد انحرافمما
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النظمماط، مممن خممال  الممتحتم فممى منممو الوصممو  غيممر المصممر  بممه، ومممن خممال  القممدرب علممى تحديممد أي مممن 
همممذا التقمممارير يمتمممن ممممن  اسمممتخداط  أعلمممى المعلوممممات. و  واال مممالعالمسممتخدمين المصمممر  لهمممم بالوصمممو  

العمليممممات الرئيسمممية والتحقمممق ممممن صممممحة العمليمممات والبيانمممات دوريممماا ومراجعممممة  تحديمممد وتحمممديث معلوممممات
ير االنحرافمات بسمهولة وارسما  ر يمتمن ممن اعمداد تقما  ERPنظمم  اسمتخداط  أاألخطاء وتقارير المتابعمة. و 

 .التخاذ االجراءات المناسبة المديرين والمشرفين إلى الرقابة الداخلية بشتل دورى  انتهاناتتحذيرات عن 
ثمر ذلمع أو  ERPتقييم نظاط الرقابة الداخلية فز بيئمة  إلى (Jufen) وفى نفس العاط هدف  دراسة

فممى الشممركات  ERPأ  تطبيممق نظممم  إلممى علممى الشممركات الصممغيرب ومتوسممطة الحجممم. وتوصممل  الدراسممة
تممأثيرا   الممداخلى ويممؤثر علممى نظمماط الرقابممة الداخليممة األداءالصممغيرب ومتوسممطة الحجممم يمممدها بفممرع لتقويممة 

، ويؤثر علمى كافمة العمليمات التجاريمة فمى الشمركات الصمغيرب ومتوسمطة الحجمم. حيمث تسمعى همذا متباينا 
تقليل التدلفة ومشاركة البيانات مو العمالء ممما يجعمل هنما  خطمورب فمى التعمرض لالختمراق  إلى الشركات

تمممدعم بيئمممة  ERPكمممما أ  نظمممم  وتظهمممر مشمممتلة ملديمممة البيانمممات والمعلوممممات والصممميانة الروتينيمممة للنظممماط.
م يمد ممن التمأثير علمى الرقابمة  إلمى االجه ب والبرامج فى الشركات الصغيرب ومتوسمطة الحجمم ممما قمد يمؤدى

الداخليممة. كممما ا  اسممتراتيجية الرقابممة الداخليممة للشممركات الصممغيرب ومتوسممطة الحجممم تتممأثر مممن حيممث البيئممة 
فمممى حالممة اسمممتخداط نظمممم الممممدخالت والتشممغيل والمخرجمممات الرقابيممة ونظممماط األممما  وعناصمممر الرقابمممة علممى 

ERP. 
تحديممد المخمما ر وعناصممر الرقابممة  إلممى 2010فممى عمماط  (Grabski et al)ولقمد هممدف  دراسممة 
التى يمتن أ  تستخدمها الشمركات لتقليمل المخما ر  مو تحديد أهم الطرق ERP المستخدمة فى تنفيذ نظم 
تحديمد االجمراءات الرقابيمة الالةممة لنجما   إلمى الدراسمة أيضما نمما همدف ERP. المصاحبة لتطبيقات نظم 

الرقابيمة لتقليمل المخما ر للحمد  بماإلجراءات تطموير نمموذج للمخما ر ممدعماا  إلمى وصوالا  ERPتطبيق نظم 
( أهممم االجمراءات التممز تعمممل علممى 1ا : ) إلممى وتشممير نتمائج الدراسممة األدنمى مممن خممال  بيئمة رقابيممة فعالممة.

: عقد الدورات التدريبية المستمرب لمراجعز الحسابات، وتدعيم العناصمر الرقابيمة الفعالمة فمز تقليل المخا ر
السممليم ومشمماركة  االسممتراتيجزنممل المسممتويات اإلداريممة، مشمماركة المسممتخدط، دعممم االدارب العليمما، التخطمميط 

عممن ERP ظممم ( يمتممن تقليممل المخمما ر المرتبطممة بتطبيممق ن2. )االسممتراتيجيةالخبممراء فممز وضممو الخطممط 
  ريق االلت اط بعناصر الرقابة بالنموذج المقتر .

علمممى فعاليمممة الرقابمممة  ERPتحديمممد أثمممر نظمممم  إلمممى Morris)همممدف  دراسمممة ) 2011وفمممى عممماط  
تحسمن ممن فعاليمة الرقابمة الداخليمة علمى  ERPنيد على ا  نظمم أالت واختبارالداخلية على التقارير المالية 
وتشمير .  ERPفمى عينمة ممن الشمركات التمى تطبمق نظمم Sarbanes-Oxleyالنحو المطلو  فى قانو  

أقممل احتممماال للتقريممر عممن وجممود ضممع  فممى الرقابممة  ERPا  الشممركات المطبقممة لممنظم  إلممى نتممائج الدراسممة
تختل  لدل ممن عناصمر الرقابمة العاممة  . وهذا النتيجة الERPنظم  ال تطبقالداخلية عن الشركات التى 

 . وعناصر رقابة التطبيق
علممى عمليممة  ERPنظممم  أثممر توضممي  إلممى (Soral & Jain)دراسممة  هممدف  2011وفممى عمماط 

، مممممو بيمممما  أهممممم ERPنظممممم  اسممممتخداطالمراجعممممة والرقابممممة الداخليممممة، ومممممن ثممممم تحديممممد دور المممممراجعين فممممى 
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عمليممممة المتعلقمممة بأ  هنممما  ةيممممادب فمممى المخمممما ر  إلمممى التحمممديات المصممماحبة لتطبيقهمممما. وتوصمممل  الدراسممممة
. كممما ا  هنمما  حاجممة للتممدريب المسممتمر لمراجعممز الحسممابات ERPة والرقابممة الداخليممة فممى بيئممة المراجعمم

نثممر كفمماءب وفعاليممة أنظمماط الرقابممة الداخليممة تقيمميم عمليممة المراجعممة و كممما أصممبح  . ERPومسممتخدمز نظممم 
 .ERP مو تطبيق نظم

تطبيقمى ال ثبحمالنتمائج  فحمص واستدشماف إلمى 2011فمى عماط ( (Wang et al وهمدف  دراسمة
فعاليممة الرقابممة  أ  إلممى وتوصممل  الدراسممة علممى الرقابممة الداخليممة بالشممركة. ERPتنفيممذ نظممم  رأثبمم المتعلممق

وجممود  إلمى توصممل  الدراسمةكمما . ERPالنظمماط المناسمب لبيئمة  اختيمارالداخليمة تتحسمن بممدى القممدرب علمى 
أجنبيمة )مسمتوردب( و مو  بمرامج علمى كفماءب العمليمات وخصوصما عنمد اسمتخداط   ERPتأثير ايجابز لمنظم

العمليممات  فعاليممةاألجنبيممة علممى  ERPوجممود تممأثير سمملبز لممنظم  إلممى كممما تشممير الدراسممة .ERPفتممرب نظممم 
 األجنبيممة ERPوكممذلع تممأثير سمملبز لطممو  فتممرب التطبيممق علممى فعاليممة العمليممات. كممما يممؤدي اسممتخداط نظممم 

علمى  أ   مو  فتمرب التطبيمق تمؤثر سملبياا  إلمى اضمافةة عتماديمة علمى القموائم الماليمعدط التمأثير علمى اال إلى
 درجة االعتمادية على القوائم المالية.  

إستدشمماف مممدى رضمما المسممتخدط عممن  إلممى 2012فممى عمماط  (Hsiung, et al)هممدف  دراسممة و 
جمودب الخدممة  تقريمر، مو دراسة وتحليل أثمر جمودب نظماط المعلوممات و ERPجودب الرقابة الداخلية فى بيئة 

ا  تحسمين جمودب  إلمى . وتوصمل  الدراسمة ERPرضا المستخدط عن جودب الرقابة الداخلية فمى بيئمة  على
،  كمما يحسمن ممن ERPنظاط المعلومات وجودب الخدمات تؤثر على جودب نظاط الرقابة الداخليمة فمى بيئمة 

 مستوى رضا المستخدط عن جودب الرقابة الداخلية.
علمممى  ERP نظممم تمممأثيرتوضممي   إلممى (Valipour, et al) همممدف  دراسممة 2012وفممى عمماط 

لتخفمميض وقمم  وتدمماليف المراجعممة. ولتحقيممق هممدف  COSOمتونممات هيتممل الرقابممة الداخليممة  بقمما لمممنهج 
 تمأثيروجمود  إلمى يرا . وتشمير نتمائج الدراسمةإدراسمة حالمة علمى شمركة أصمفها  للصملب بم اجراءالدراسة تم 

ليمممة )بيئمممة الرقابمممة، تحديمممد المخممما ر، أنشمممطة الرقابمممة، علمممى كمممل متونمممات هيتمممل الرقابمممة الداخ ERPلمممنظم 
امتانية اعتماد االدارب علمى بيانمات نظماط  إلى المعلومات واالتصاالت، والمتابعة(. كما تشير نتائج الدراسة

ERP أ  نظمم  إلمى ونظاط الرقابة الداخلية التخاذ القمرارات للحمد ممن المخما ر المحتملمة. كمما تشمير أيضما
ERP ات اختبممار م الرقابممة الداخليممة بواسممطة المراجممو الممداخلى مممما سمماعد المراجممو الخممارجى فممى سممهل  تقيممي

 ات المالحظة المنفذب.اختبار تخفيض التداليف وةيادب االعتمادية على  إلى االلت اط وأدى ذلع
علممى  ERPنظمم  أثمرتحديمد وتحليمل  إلممى 2012فمى عماط  De Lira, et al)) وهمدف  دراسمة

والتحسينات الممتنمة فمى همذا الورمائ .  ERPوالتحقق من العالقة بين استخداط حلو   الورائ  الرقابية،
نظممم  أ  إلممى . وتشممير نتممائج الدراسممةواالستدشممافزولتحقيممق هممدف الدارسممة تممم اسممتخداط المممنهج الوصممفى 

ERP حيممممث تممممم  ،تحسممممن الورممممائ  الرقابيممممة وتحقممممق بطريقممممة أفضممممل المتطلبممممات الرقابيممممة علممممى التشممممغيل
ن التدرار فى العمليات الرقابية. كما تم تحسمين متونمات هيتمل الرقابمة الداخليمة وخاصمة عمليمة التخلص م

تخفمميض الخطممر المممالةط للعمليممات كممما  إلممى المتابعممة. كممذلع فمما  تنفيممذ العمليممات بطريقممة معياريممة يممؤدى
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قمم  خفضمم  الو  ERPيخفممض المخمما ر التشممغيلية ويحسممن مممن ادارب هممذا المخمما ر. كممما لمموحظ ا  نظممم 
 داء االنشطة الرقابية الروتينية وحسن  من عملية اتخاذ القرار.الالةط أل

للرقابمة الداخليمة يمتمن تطبيقمه  إ مارتطموير  إلمى Fan, et al))همدف  دراسمة  2013وفمى عماط 
 إ ممارلمسمماعدب المممراجعين فممى تقيمميم الرقابممة الداخليممة. ولتحقيممق هممدف البحممث تممم تأسمميس  ERPفممز بيئممة 

  مارممن جمدوى اإل للتأنمدعلى مراجعة الدراسمات السمابقة، وتمم اسمتخداط دراسمة الحالمة  بناءا ية للرقابة الداخل
بهممدف مسمماعدب  فرعممى عنصممر رقابممة 37عنصممر رئمميس للرقابممة الداخليممة مممو  12المطممور الممذى يتدممو  مممن

ج . وتشمممير نتمممائERPداء مراجعمممة فعالمممة بفحمممص نقممما  الرقابمممة الداخليمممة االساسمممية فمممى نظمممم الممممراجعين أل
المقتر  للرقابة الداخلية يحسن ممن فعاليمة مراجعمة تدنولوجيما المعلوممات والحمد ممن   اراإل أ  إلى الدراسة

، ERPوالبمرامج والبيانمات همى أهمم عنصمر رقمابى فمى بيئمة  ا التعناصر رقابة  أ  مخا ر الرقابة. كما
عتمممدت علممى عممدد بسمميط مممن هممذا الدراسممة ا  أ  أممما بمماقى عناصممر الرقابممة فلهمما أهميممة متوسممطة. ويالحممظ

الخبممراء ودراسممة حالممة واحممدب مممما يحممد مممن القممدرب علممى تعممميم النتممائج وكممذلع لممم يممتم فحممص مممدى جممدوى 
 المقتر .  اراإل

فحمص العواممل الممؤثرب علمى منمافو  إلمى ((Hsiung  & Wangهمدف  دراسمة  2014وفى عاط 
( أهممم 1) أ  إلممى وتشممير نتممائج الدراسممة.  ERP( فممى بيئممة COSOالرقابممة الداخليممة )المبنيممة علممى أسمماس 

مثمل  ERPالعوامل التى تؤثر على منافو الرقابة الداخلية فى المشروع تتضمن المتغيرات المختلفمة لجمودب 
جمودب االتصما   أ  نمما جودب نظاط المعلومات والمعلومات المتوفرب وجودب الخدمة وجودب الرقابمة الداخليمة.

 ERP( توجمد عالقمة ايجابيمة بمين ممدى تنفيمذ نظمم 2الرقابمة الداخليمة. )تحسمن ممن منمافو  أ  الفعا  يمتمن
  تطبيمق عناصمر الرقابممة الداخليمة ممو اليمات الرقابمة الداخليمة المرتبطممة إومنمافو الرقابمة الداخليمة بالشمركة. 

 يحسن منافو الرقابة الداخلية بالشركة.   ERPببيئة 
واجممراءات  ERPلعالقممة بممين نجمما  نظممم ا تحديممد إلممى (Shaiti)هممدف  دراسممة  2014وفممى عمماط 

العواممممل التنظيميمممة شمممر  كيمممف تمممؤثر  إلمممى الرقابمممة الداخليمممة بالمملدمممة العربيمممة السمممعودية. وهمممدف  الدراسمممة
علمى فعاليمة اجمراءات الرقابمة الداخليمة. ولتحقيمق  ERP نظمم عواممل نجما و  ERPوالعوامل المتعلقة بنظم 

قائمممة تممم  110شممركة. وتممم اسممتالط  217ةيممو االستقصمماء فممى هممدف الدراسممة تممم اجممراء دراسممة ميدانيممة بتو 
تتبمممو  اسمممتراتيجيات مختلفمممة لمممنظم  الشمممركات المختلفمممة أ  إلمممى سمممةرااخضممماعها للتحليمممل. وتشمممير نتمممائج الد

ERP  فمممى ادرا  العناصمممر الثمانيمممة ال مممار إدارب  اخمممتالفوالتمممى تعتممممد علمممى هيتمممل الملديمممة. كمممما يوجمممد
وجممود عالقممة ايجابيممة بممين  إلممى .  اخيممراا تشممير الدراسممةCOSOطة لجنممة مخمما ر المشممروع المصممممة بواسمم

 وفعالية اجراءات الرقابة الداخلية. ERPنجا  نطم 
تقييم أثر الرقابة الداخلية فمى بيئمة  إلى (Wahdan & Nasser)هدف  دراسة  2015وفى عاط 

ERP  هممدف الدراسممة تممم تصممميم علممى القممدرب التنافسممية بممالتطبيق علممى قطمماع البريممد فممى مصممر. ولتحقيممق
. ERPشركة ممن شمركات البريمد السمريو فمى مصمر والتمى تسمتخدط نظمم  23قائمة استقصاء وتوةيعها فى 

وتعظمميم القممدرب  ERPوجممود عالقممة جوهريممة بممين نظممم الرقابممة الداخليممة فممى بيئممة  إلممى وتشممير نتممائج الدراسممة
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علممى  ERP، كممما أثممرت نظممم ERPق نظممم التنافسممية للشممركات. وكممذلع تممأثرت الرقابممة الداخليممة بعممد تطبيمم
 القدرب التنافسية للشركات.  

إلى تحليل الرقابة الداخلية فى نظاط المعلومات المحاسبية داخل  Feng)هدف  دراسة ) 2017وفى عاط 
. وتناول  الدراسة تحليل النظريات المتعلقة بتنفيذ الرقابة الداخلية فى نظم المعلومات ERPبيئة 

. وتوصل  الدراسة إلى أ  جودب المعلومات المحاسبية يمتن ضمانها فقط ERPسب بيئة المحاسبية لتنا
 ERP  تدامل أ، و ERPتح  نظاط رقابة داخلية فعا  فى أي نظاط معلومات وليس فقط فى نظم 

 والرقابة الداخلية يؤكد الموثوقية والمالءمة والدقة للمعلومات المحاسبية.

 للمعلوم ا المح سب   الص دقعلى الحمثيل  ERPنظم  ث ن ً : د اس ا محعلق  بحأثير
 ERPأ  منممافو تطبيممق نظممم  إلممى  (Spathis & Constantinides)توصممل 2003فممى عمماط       

تشممممل ةيمممادب بشمممتل فممموري ومتممم امن فمممى تحسمممين جمممودب التقمممارير الماليمممة، وسمممهولة تحمممديث وصممميانة قاعمممدب 
التدامممل بممين التطبيقممات المختلفممة للنظمماط. وهممذا المنممافو ةيممادب  إلممى إضممافة ،البيانممات التممز أصممبح  مرك يممة

تممؤثر علممى فعاليممة نظممم المعلومممات المحاسممبية وت يممد مممن كفمماءب عمليممات الشممركة كتممل وتمموفر المعلومممات 
 الفورية الالةمة التخاذ القرارات. 

القطماع  قاط الباحثا  بإجراء دراسة ميدانية باسمتخداط قموائم االستقصماء علمى شمركات 2004وفز عاط 
أ  أهممم المنممافو هممز إلممى . وتوصممل الباحثمما  ERPالعمماط للتعممرف علممى المنممافو المتوقعممة مممن تطبيممق نظممم 

ةيممادب المرونممة فممز إعممداد المعلومممات والتقممارير وتحسممين عمليممات صممنو القممرار وإجممراءات ذات كفمماءب عاليممة 
االعتماديمممة علمممى القممموائم  ذلمممع تحسمممين جمممودب المعلوممممات وةيمممادب إلمممى لمراقبمممة واسمممتخداط األصمممو . إضمممافة

 المالية. 

علمى إدارب  ERPاختبمار أثمر تطبيمق نظمم  إلمى (Spathis & Ananiadis, 2005)همدف  دراسمة و 
المعلومات المحاسبية، وفز هذا الدراسمة تمم اسمتخداط أسملو  دراسمة الحالمة ممو التطبيمق علمى شمركة كبمرى 

قبممل وبعممد التنفيممذ الفعلممز، وهممل  ERPدمز نظممم فممز اليونمما . وقمماط الباحثمما  بالمقارنممة بممين توقعممات مسممتخ
أ  أنثممر المنممافو التممز تحققمم  هممز تحسممين  إلممى توقعمماتهم أط ال. وتشممير نتممائج الدراسممة ERPحققمم  نظممم 

وريفة متابعة األصو ، ةيادب المرونمة فمز المعلوممات، تحسمين رقابمة النقديمة، تقليمل الوقم  المطلمو  وخمر 
اسمبية، وتحسمين جمودب التقمارير، وتقليمل الوقم  إلصمدار التقمارير. وكانم  العاط إلنهاء إجراءات المدورب المح

 مما توصملمهاط تشغيل المعلومات تؤدى بصمورب أفضمل ممن أنشمطة إعمداد التقمارير وتتفمق همذا النتمائج ممو 
 .(Spathis & Constantinides, 2003; 2004)اليه 

لمحاسبية التز أنجم ت ممن وراء فحص المنافو ا إلى (Spathis)، هدف  دراسة 2006وفز عاط     
هممذا الدراسمة حاولمم  تحديممد المتغيممرات المسمتقلة التممز تممؤثر علمى عممدد المنممافو المحاسممبية  ERP.تنفيمذ نظممم

مممن المنظمممات اليونانيممة صممغيرب وكبيممرب  73 اسممتجابةوبنمماءا علممى  ERP.المسممتلمة مممن وراء اسممتخداط نظممم 
 إنتمماجهممز ةيممادب المرونممة فممز  ERPة مممن تنفيممذ نظممم الحجممم، اتضمم  أ  أفضممل المنممافو المحاسممبية الناتجمم
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المعلومات، ةيادب التدامل بين التطبيقات، تحسين جودب التقارير، سرعة إصمدار التقمارير، تحسمين القمرارات 
ء اإلجممراءات المحاسممبية فممز إنهمما بنمماء علممى معلومممات محاسممبية يعتمممد عليهمما وفممز الوقمم  المناسممب، سممرعة

وإعمممداد  ERPممممو الدراسمممات السمممابقة وجمممدت الدراسمممة عالقمممة معنويمممة بمممين نظمممم نهايمممة العممماط. وفمممز مقارنمممة 
 التقارير وصنو القرارات. 

ثر علمى يمو  ERPأى ممدى تنفيمذ نظمم  إلمى فحمص إلمى Brazel & Dang)) هدف  دراسمة 2008وفى عاط 
ج الدراسممة لعينممة مممن . وتشممير نتممائفممى القمموائم الماليممة األربمما وتممواريخ االعممال  عممن  بالشممركات األربمما مممدى إدارب 

ةيممممادب القيممممة المطلقمممة لالسمممتحقاقات االختياريمممة )ةيممممادب إدارب  إلمممى أدى ERPأ  تنفيمممذ نظمممم  ERPمطبقمممى نظمممم 
. كمما وجمد أ  نظمم األربما وممدى ممارسمة إدارب  ERPكما توجد عالقة إيجابية بين مدى تطبيق نمماذج  .(األربا 
ERP ق  المناسب. التقارير المالية فى الو  إنتاج إلى تؤدى 

علممى إدارب  ERPفحممص أثممر تطبيممق نظممم  إلممى Laksmana  & (Morris ( هممدف  دراسممة 2010وفممى عمماط 
، وتممم  مقارنممة مسممتويات األربمما  إلداربالقيمممة المطلقممة لالسممتحقاقات االختياريممة كمقيمماس  اسممتخداط، وتممم األربمما 

 2003و  1994فمى الفتمرب بمين  ERPت نظمم شمركة نفمذ 143القيمة المطلقة لالستحقاقات االختياريمة لعينمة ممن 
صناعة كمجموعة أولى و مسمتويات القيممة المطلقمة لالسمتحقاقات االختياريمة فمى المجموعمة الرقابيمة وهمى  32فى 

نظمم أنه فى فترب أنبمر ممن عشمر سمنوات ممن تماريخ تنفيمذ  إلى . وتشير نتائج الدراسة ERPنظم  ال تطبقشركات 
ERP  نظم أ  الشمركات المنفمذب لمERP   جموهرى فمى القيممة المطلقمة لالسمتحقاقات االختياريمة  إنخفماضأوضمح

أ  االسمممتحقاقات االختياريمممة فمممى الممممدى  إلمممى توضممم  ذلمممع. كمممما تشمممير نتمممائج الدراسمممة بينمممما المجموعمممة الرقابيمممة ال
هرى بممين القصممير تتمشممى مممو هممذا النتممائج، بينممما االسممتحقاقات االختياريممة فممى المممدى الطويممل ال توضمم  تغيممر جممو 

 المجموعتين من الشركات.

تحديمد فعاليمة نظماط المعلوممات المحاسمبية فمى الشمركات التمى  إلى (Alzoubi)  هدف  دراسة 2011فى عاط     ,
، وعالقتممه مممو جممودب كممل مممن المخرجممات المحاسممبية والرقابممة الداخليممة. ولتحقيممق هممدف الدراسممة، ERPتطبممق نظممم 

منطقمممة الحسمممن الصمممناعية، وبصمممفة خاصمممة الشمممركات التمممى تسمممتخدط نظمممم اختمممار الباحمممث الشمممركات التمممى تقمممو فمممى 
ERPالتدامممممل بممممين نظمممماط  أ  إلممممى . وتممممم اسممممتخداط االستقصمممماء لتجميممممو بيانممممات الدراسممممة. وتشممممير نتممممائج الدراسممممة

ي يد من مالئمة المعلومات المحاسبية ويقلل ممن درجمة عمدط التأنمد لمدى متخمذ  ERPالمعلومات المحاسبية ونظاط 
النشمطة، والمركم  الممالى ونتمائج االعمما  اتسهم فز تقديم صمورب واضمحة عمن مجممل   ERPنظم  أ  . كماالقرار

 فى الشركة. كما تعمل على توفير المعلومات المالية والمحاسبية بطريقة سهلة ومفهومة وفى الوق  المناسب. كما
د ممن موثوقيمة نظمم المعلوممات المحاسمبية تسمهل عمليمات المقارنمة بمين القموائم الماليمة للشمركة وت يم  ERPنظم  أ 

مممن خممال  الحفمماو علممى السممرية والخصوصممية وأمممن المعلومممات، وت يممد مممن إمتانيممة متابعممة جميممو األنشممطة الماليممة 
 والمحاسبية. 

على جودب  ERPنظم  استخداط أثرتحديد  إلى 2011فى عاط  (عصيمى)نما هدف  دراسة 
 بالمملدة العربية ERPالتى تطبق نظم  عما ت األآعلى منشعملية التقرير المالى وذلع بالتطبيق 

ستخدط الباحث اسلو  االستقصاء لجمو البيانات المطلوبة لتحديد االسعودية. وإلنجاة هدف البحث 
على التقارير المالية الداخلية والخارجية. وتشير نتائج  ERPثار االيجابية والسلبية لتطبيق نظم ا 
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 التقارير المالية الداخلية والخارجية.وجودب على مالئمة  ERPإيجابية لنظم  وجود أثار إلى الدراسة
والمراجو الداخلى. وهنا  تأثيرات سلبية  اإلداري على كفاءب المحاسب  ERPوتوجد أثار إيجابية لنظم 

كفاءب  تنجم من السرعة فى إعدادها أو نقصعلى دقة بعض التقارير خاصة التقارير الداخلية والتى قد 
   المحاسبين.

وحوكمممة تدنولوجيمما  ERPتحليممل العالقممة بممين نظممم  إلممى 2011فممى عمماط  (عبممد الغفممار)وهممدف  دراسممة     
المعلومممات ومممدى تممأثير هممذا العالقممة علممى جممودب المعلومممات المحاسممبية. وقممد تممم تجميممو البيانممات الالةمممة 

اهمم دوافمو تطبيمق نظمم  أ  إلمى لدراسمةهذا الدراسة باستخداط قائممة االستقصماء. وتشمير أهمم نتمائج ا الجراء
ERP  ،ألغممراضمعلومممات  إنتمماجهممى تحقممق التميمم  وادارب الجممودب، معالجممة مشممتالت اللوجسممتيات والنقممل 

أهمممم منمممافو  أ  صمممنو القمممرار، ةيمممادب الطلمممب علمممى المعلوممممات الفوريمممة، وادارب العالقمممات ممممو العممممالء. كمممما
ختلمم  االدارات وتسممهيل تبمماد  المعلومممات والتدامممل تتمثممل فممى تحسممين التنسمميق بممين م ERPتطبيممق نظممم 

تحسمين  اا خيمر أالتقمارير والقموائم، و  إلصمدارفيما بينها، وتحسمين عمليمة صمنو القمرار، تخفميض الوقم  المالةط 
وحوكمممة  ERPوجممود عالقممة تدامليممة بممين  إلممى جممودب التقممارير والقمموائم الماليممة. كممما أشممارت نتممائج الدراسممة

نتمائج الدراسمة وتتمشمى  وهذا العالقة تؤثر ايجابيا على جودب المعلومات المحاسبية. تدنولوجيا المعلومات،
  (.2011مو نتائج دراسة )عصيمى، 

على  ERPتنفيذ نظم  أثرتحديد  إلى Aryani & Krismiaji))هدف  دراسة  2013وفى عاط 
ثل مؤشرات جودب وتتمالبورصة االندونيسية. بجودب المعلومات المحاسبية فى الشركات المقيدب 

عن  ريق  الصادق. ويتم قياس التمثيل الصادقالمعلومات المحاسبية فى المالءمة والتمثيل 
شركة تطبق  30ولتحقيق هدف البحث قاط الباحثا  باختيار عينة من االستحقاقات االختيارية المطلقة. 

بالتمثيل ما يتعلق مشاهدب. وتشير أهم نتائج الدراسة في 180سنوات أى  6وذلع لمدب  ERPنظم 
حقاقات االختيارية ةيادب االست إلى قد أدى ERPتطبيق نظم  أ  إلى للمعلومات المحاسبية الصادق

هذا الدراسة تعانى من صغر حجم  للمعلومات المحاسبية. الصادقالمطلقة وبالتالى انخفض التمثيل 
 .األخرى بقة عن  بيعة الدو  العينة وكذلع اختالف  بيعة الدولة محل الدراسة والتدنولوجيا المط

إلى تحديد أهمية إدارب جودب البيانات  Sunyaeu) & (Glowalla  وفى  نفس العاط هدف  دراسة    
تم استخداط أسلو   لدراسةبالتطبيق على قطاع التأمين. ولتحقيق هدف ا ERPفى حالة استخداط نظم 

تخاذ قرارات استراتيجية لتدنولوجيا خبير مسئولو  عن ا 15المقابالت الشخصية غير المنظمة مو 
تستخدط  ERPنظم  أ  إلى . وتشير نتائج الدراسةERPالمعلومات والمسئولو  عن استخداط نظم 

بنقطة البداية لتحليل بيانات  ERPلتدامل البيانات بعد انتسابها ودمجها وتنفيذ التشريعات. وتمد نظم 
 ال يمتنجودب البيانات. ونظرا لصغر حجم  العينة على  اإليجابزالشركة على مدى واسو مو تأثيرها 

 تعميم نتائج الدراسة.

ولجنمة المراجعمة  ERPالمى تحديمد أثمر نظمم Krismiaji & Aryani) )وفمى نفمس العماط همدف  دراسمة     
علممى جممودب المعلومممات المحاسممبية. ولتحقيممق هممدف البحممث تممم اختيممار عينممة عمديممة مممن الشممركات المقيممدب 
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 إلمى ها. وتشير نتمائج الدراسمةال تطبقشركة  39و ERPشركة تطبق نظم  39ونسية حيث بالبورصة االند
علمى  ثر ايجابيماا أ  لجنمة المراجعمة تمؤ لها أثر سملبى علمى جمودب المعلوممات المحاسمبية، اال  ERPنظم  أ 

 .ERPجودب المعلومات المحاسبية فى الشركات التى تطبق نظم 

اوى( إلى تحديد أثر تطوير أنشطة المراجعمة الداخليمة علمى جمودب هدف  دراسة )الشه 2014فى عاط      
. وقمد اسمتخدط الباحمث قموائم االستقصماء لجممو بيانمات الدراسمة. ERPالتقارير المالية فى رل تطبيق نظم 

فمى بيئمة المراجعمة الداخليمة  ERPوتشير نتمائج الدراسمة إلمى ضمرورب تموافر عمدد ممن االليمات لتطبيمق نظمم 
رورب تمموافر عمدد مممن المهممارات لمدى المراجممو المداخلى مثممل المهمارات التدنولوجيممة، مهممارات الحديثمة مثممل ضم

للبيانمممات وامتانيمممة تدممموين فمممرق عممممل ممممن  اإلضمممافز، مهمممارات التصمممميم والتحليمممل االسمممتراتيجزالتخطممميط 
رب فمى فى دعم دور المراجو المداخلى فمى مسماعدب االدا ERPاالقساط واالدارات المختلفة. كما تساهم نظم 

المخمما ر، واعممادب هندسممة العمليممات، ودعممم االدارب العليمما. كممما تسمماهم فممى دعممم  إلداربتصممميم اسممتراتيجية 
استقال  وموضوعية المراجو الداخلى. كمما تشمير نتمائج الدراسمة إلمى أ  أنثمر المتغيمرات تمأثيرا علمى جمودب 

بية وممارسممة االسمماليب االحتياليممة، ثممم التقممارير الماليممة كمما  الحممد مممن درجممة التبمماين فممى المعلومممات المحاسمم
تحسممين القممدرب التنبؤيممة للتقممارير الماليممة مممن خممال  تمموافر خاصممية المالءمممة، ثممم ةيممادب المرونممة والسممرعة فممى 

ت تقممارير الماليممة المسممتخرجة. وأشممار اعممداد التقممارير الماليممة، وتحسممين جممودب ودقممة المحتمموى المعلوممماتى لل
المتغيمممرات والعممممل علمممى رفمممو كفاءتهممما يسممماهم فمممى تحسمممين جمممودب التقمممارير  الدراسمممة إلمممى أ  االهتمممماط بهمممذا

 المالية.

على  ERPتنفيذ نظم  أثرتقييم  إلى Shafakheibari & Oladi))هدف  دراسة  2015وفى عاط    
المترتب على مالئمة المعلومات المحاسبية )التوقي ( على جودب  ثرمالئمة البيانات المحاسبية واأل

سوق الشركات المقيدب بلمالية )جودب االستحقاقات(. ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة من التقارير ا
وجود عالقة جوهرية بين مالئمة البيانات المحاسبية  إلى االوراق المالية بطهرا . وتشير نتائج الدراسة

وبالتالى  األربا إدارب ممارسات خفض سوف يرير افى التق تأخيرةيادب الارير المالية، حيث أ  وجودب التق
 . ت يد جودب التقارير المالية

 للمعلوم ا المح سب   الص دقالرق ب  الداخل   على الحمثيل  فع ل  ث لثً : د اس ا محعلق  بحأثير 
فحص العالقة بين جودب االستحقاقات  إلى (Doyle, et al)هدف  دراسة  2007فى عاط 

مرب واحدب على االقل  باإلفصا شركة قام   705رير المالى فى االختيارية والرقابة الداخلية على التق
. وقد وجدت  2005نوفمبر  إلى 2002عن ضع  جوهرى فى الرقابة الداخلية فى الفترب من أغسطس 

يمتن إدرانها مثل التدفقات  حقاقات التى التالضع  ترتبط عموما مو سوء تقدير االس أوجهالدراسة أ  
جودب  إنخفاضالرقابة الداخلية و الضع  فى  أوجهراسة أ  العالقة بين النقدية. ولقد وجدت الد

المتعلقة بالرقابة على مستوى الشركة  الضع  أوجهاالستحقاقات يمتن إدارتها عن  ريق االفصا  عن 
: االستحقاقات االختيارية، وهى نتل. وقد استخدم  الدراسة اربو  رق لقياس جودب االستحقاقات
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. وخلص  األربا القوائم المالية التاريخية، واستمرارية  إعادب إصدارو ات، تحقاقمتوسط جودب االسو 
 الضع  الجوهرى فى الرقابة الداخلية وجودب االستحقاقات. أوجهوجود عالقة عتسية بين  إلى الدراسة

 تحديد أثر تقرير االدارب والمراجو الخارجى عن فعالية إلى (سعد الدين)هدف  دراسة  2008وفى عاط 
على تحسين جودب التقرير المالى بالتطبيق على  Sarbanes-Oxleyالرقابة الداخلية فى ضوء قانو  

أ  التقرير  إلى البيئة المصرية. ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء دراسة ميدانية. وقد توصل  الدراسة
التقرير المالى حيث  تحسين جودب إلى عن فعالية الرقابة الداخلية يحقق الدثير من المنافو التى تؤدى

خفض المخا ر المالية مما ي يد من مصداقية وجودب المعلومات المحاسبية كما أ  التقرير  إلى تؤدى
 يوض  مدى الت اط االدارب بقواعد الحوكمة.

إلى فحص أثر إخفاقات الرقابة Ashbaugh-Skaife) هدف  دراسة  )وفى نفس العاط 
شركة لديها ضع   1281عينة متونة من  اختيارقاقات. وتم الداخلية ومعالجتها على جودب االستح

وعينة اخرى رقابية ليس لديها ضع   2005، و 2004، 2003  السنوات فى الرقابة الداخلية خال
أ  الشركات التى  إلى شركة خال  نفس الفترب. وتشير نتائج الدراسة 6497فى الرقابة الداخلية من 

لية لديها جودب منخفضة لالستحقاقات مقاسة بالقيمة المطلقة تقر بوجود ضع  فى الرقابة الداخ
ة. وكذلع الشركات التى تعانى من ضع  فى يمجموعة الرقاباللالستحقاقات غير العادية مقارنة ب

سالبة مرتفعة واستحقاقات غير عادية  ،موجبة مرتفعة استحقاقات غير عادية الرقابة الداخلية لديها 
 الضع  فى الرقابة الداخلية يحتمل أوجه أ  إلى ة. كما تشير النتائجيالرقاب مجموعةالمقارنة بشركات 

نبر من االنحرافات المقصودب. أعلى االستحقاقات بصورب ير مقصودب تؤثر أخطاء غ إلى تؤدى أ 
الضع  فى الرقابة  وجهمعالجتها أل إلى الشركات التى يشير المراجو أ  إلى وتشير النتائج أيضا

الضع  فى الرقابة  أوجهو  جودب االستحقاقات فيها أعلى من الشركات التى لم تعالج الداخلية تد
تقارير مختلفة من المراجو عن الرقابة الداخلية فى السنوات الشركات التى استلم   أ  الداخلية. كما

تقرير  فى غير فى فعالية الرقابة الداخليةتالسابقة توض  تغير جودب االستحقاقات بصورب متسقة مو ال
 أ  جودب الرقابة الداخلية تؤثر على جودب االستحقاقات.  إلى . كما خلص  الدراسةالمراجو

أى مدى وجود ضع   إلى فحص إلى ((Epps & Guthrieهدف  دراسة  2010وفى عاط 
 Sarbanes-Oxleyمن قانو   404 بقا لقسم  فى الرقابة الداخلية فى بعض الشركات جوهرى 

أقصى درجة باستخداط االستحقاقات االختيارية عن  إلى األربا شركات بالتالعب بيسم  لمديري هذا ال
 218وترك  الدراسة على عينة من الضع  الجوهرية.  أوجهتفص  عن  المديرى الشركات التى 

ضع   ليس لديهاشركة  218شركة تفص  على االقل عن ضع  جوهرى واحد فى الرقابة الداخلية و
اخلية وتم  مقارنة المجموعتين فى نفس الفترب. وكذلع تم فحص سلو  جوهرى فى الرقابة الد

ثالثة  إلى االستحقاقات االختيارية للعينة الدلية من الشركات. وتم تقسيم االستحقاقات االختيارية
قاقات اختيارية حواستموجبة،  قاقات اختيارية عاليةحقاقات اختيارية عالية سالبة، استحمجموعات: است
-Sarbanesمن قانو   404أ  الضع  الجوهرى  بقا لقسم  إلى تشير نتائج الدراسةمنخفضة. و 



 - 117 - 

Oxley ( على االستحقاقات االختيارية. كما تشير  إنخفاضله أثر سلبى وجوهرى متوسط )الدخل
 األربا فى يسم  بتالعب كبير  أ  وجود ضع  جوهرى فى الرقابة الداخلية إلى نتائج الدراسة

 أما ةيادب الدخل أو تخفيض الدخل.  االتجاابصرف النظر عن قات االختيارية باستخداط االستحقا

فحص العالقة بين قوب عناصر رقابة تدنولوجيا  إلى ( (Li, et alهدف  دراسة  2012وفى عاط 
المترتبة على المعلومات الناتجة من هذا  باألثارالمعلومات فى نظم المعلومات االدارية والقدرب على التنبؤ 

ضع  جوهرية بنظاط  أوجهؤات اإلدارب أقل دقة فى الشركات التى لديها أ  تنب إلى ر نتائج الدراسةينظم. وتشال
ضع  جوهرية بنظاط  أوجهالمعلومات المتعلق بالتقرير المالى عن تنبؤات اإلدارب فى الشركات التى ليس لديها 

: تدامل تشغيل وهى لتدنولوجيا المعلومات للضع  الجوهرى  أوجهالمعلومات. كما قام  الدراسة بفحص ثالثة 
هيتل النظاط واستخدامه. ولقد وجدت الدراسة ا  العالقة مو دقة التنبؤ تبدو و البيانات، نظاط االمن والوصو ، 

ة بتدامل تشغيل البيانات. وتدعم نتائج الدراسة أ  طضع  رقابة تدنولوجيا المعلومات المرتب وجهقوية أل
جة من تيا المعلومات كج ء من نظاط المعلومات االدارية تؤثر على جودب المعلومات الناعناصر رقابة تدنولوج

 هذا النظاط.

التجممارب  ألنشممطةتحديممد اثممر الرقابممة الداخليممة  إلممى (Al-Sharairi)هممدف  دراسممة  2013وفممى عمماط        
حقيممق هممدف البحممث قمماط رد . ولتااللدترونيممة علممى جممودب المعلومممات المحاسممبية فممى البنممو  العاملممة فممى األ

عممدط  إلممى بنممع. وتشممير نتممائج الدراسممة 22الباحممث بتجميممو بيانممات الدراسممة باسممتخداط قمموائم االستقصمماء فممى 
التشممممريو والقمممموانين( علممممى جممممودب  –وجممممود أثممممر للمتغيممممرات المسممممتقلة للدراسممممة متجمعممممة )االممممما  والحمايممممة 

لمممه أثمممر جممموهرى علمممى جمممودب المعلوممممات مممما  والحمايمممة المعلوممممات المحاسمممبية. ففمممى حمممين أ  متغيمممر األ
 المحاسبية، فا  متغير التشريو والقوانين ليس له أثر جوهرى على جودب المعلومات المحاسبية. 

الضمع   أوجمهالعالقة بين  اختبار إلى Foster & Shastri) ( وفى نفس العاط هدف  دراسة 
. فوجممود Sarbanes-Oxleyتطبيممق قممانو   فممى الفتممرب بعممد األربمما الجوهريممة فممى الرقابممة الداخليممة وإدارب 

لتجميمو  إضمافزبمذ  جهمد  إلمى رقابمة الداخليمة يمدفو المراجمو لتعمويض همذا الخطمرالضع  الجوهرى فمى ال
أتعمما  المراجعممة للشممركات التممى  ارتفمماعأدلممة متنوعممة وكافيممة لتممدعيم رأيممه علممى القمموائم الماليممة، وهممذا يبممرر 

مممن هممذا الضممع . وبالتممالى  ال تعممانىليممة عممن الشممركات التممى تعممانى مممن ضممع  جمموهرى فممى الرقابممة الداخ
مراجعممة غيممر مممتحفظ يجممب أال تحتمموى علممى اسممتحقاقات غيممر عاديممة وهممذا  بممرأيالقمموائم الماليممة المصممحوبة 

عينة لتقمدير االسمتحقاقات االختياريمة  اختيارليس له عالقة بمدى فعالية الرقابة الداخلية. والختبار ذلع تم 
ن من الشركات التمى لمديها ويتين متسايلعينت باإليراداتاستخداط نموذج االستحقاقات المتعلقة غير العادية ب

لمديها  األخمرى ضع  فى الرقابمة الداخليمة و  أوجهتقرير مراجعة غير متحفظ ولدن العينة االولى تعانى من 
لمقارنة بين النموعين ممن ، وبالإليراداتالجوهرية رقابة داخلية فعالة. وتم حسا  االستحقاقات غير العادية 

بمممين  لإليمممراداتجممموهرى فممى االسمممتحقاقات غيممر العاديمممة الجوهريممة  اخممتالف ال يوجمممدالشممركات أتضممم  أنممه 
 ضع  فى الرقابة الداخلية والشركات التى لديها رقابة داخلية فعالة. أوجهالشركات التى تعانى من 
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عالقمة بمين ضمع  الرقابمة فحمص ال إلمى  (Lashgari, et al)هدف  دراسة  2015وفى عاط  
ركة مقيمممدب بسممموق االوراق شممم 200اسمممتخداط البيانمممات المتعلقمممة بعينمممة ممممن بالداخليمممة وجمممودب االسمممتحقاقات 
تحليل االرتبما  لتحديمد همل ضمع  الرقابمة  استخداط. وتم 2013 إلى 2008المالية بطهرا  فى الفترب من 

وهممل عناصممر الرقابممة الداخليممة صمممم  لتحديممد  ؟الداخليممة يممرتبط مممو جممودب االسممتحقاقات االختياريممة أط ال
مممدى صممالحية ودرجممة االعتماديممة علممى نظمماط المعلومممات المحاسممبية وبطريقممة تمنممو االنحرافممات فممى تحديممد 
. االسمممتحقاقات. وتمممم تقمممدير ضمممع  الرقابمممة الداخليمممة وجمممودب االسمممتحقاقات بطريقمممة منفصممملة عمممن بعضمممهما

وفمى الواقمو فما   ،تمرتبط بقموب ممو ضمع  الرقابمة الداخليمة قاقاتاالسمتحأ  جمودب  إلمى وتشير نتائج الدراسمة
جمممممودب المعلوممممممات المحاسمممممبية )االسمممممتحقاقات( تعتممممممد بصمممممورب كبيمممممرب علمممممى بيئمممممة المعلوممممممات ومصمممممادر 

 المعلومات. 

الجوهرى فى  الضع  أوجهتحديد اثر  إلى (Lenard, et al ) هدف  دراسة 2016وفى عاط 
عن  لإلفصا الحقيقية فى عينة من الشركات التى تعد تقارير  األربا إدارب  الرقابة الداخلية على ممارسة

 مقارنة بالشركات التى ال SOXمن قانو   404الجوهرى فى الرقابة الداخلية  بقا لقسم  الضع  أوجه
الرقابة الداخلية  الضع  أوجهتعد هذا التقارير. ووجدت الدراسة عالقة إيجابية بين التقرير عن 

يختل  مستوى االستحقاقات االختيارية بين الشركات التى  الحقيقية، وكذلع ال األربا ت إدارب وممارسا
الضع  فى الرقابة الداخلية والشركات التى ال تعد هذا التقرير. وبالتالى فإ  التقرير  أوجهتقرير عن  عدت
أصبح  بأ  الشركات الحقيقية من الحدو . وبالتالى يمتن القو   األربا يمنو ممارسات إدارب  ال

حقيق ت، وذلع لSOXقاقات االختيارية بعد تنفيذ قانو  الحقيقية وليس إدارب االستح األربا تمارس إدارب 
للفترب  ، مو مالحظة أ  أداء الشركة ينخفض فى الواقو فى الفترب التاليةالمرغوبة األربا أو الحفاو على 
 .الحقيقية األربا التى تم فيها إدارب 
إلى تحديد أثر الرقابة الداخلية على جودب  ) Chen, 2016العاط هدف   دراسة ) وفى نفس

. ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء دراسة تطبيقية باستخداط بيانات عينة األربا الحقيقية وإدارب  األربا 
. وتشير 2013إلى  2010من الشركات المدرجة فى سوق االوراق المالية بالصين خال  الفترب من 

على مستوى االستحقاقات  األربا د من إدارب حتائج الدراسة الى أ  الرقابة الداخلية الفعالة يمتنها الن
المحاسبية باختالف مراحل دورب حياب الشركات، حيث تدو  العالقة إيجابية بين فعالية  األربا وجودب 

شركات التى فى مرحلة النمو أو الرقابة الداخلية وجودب االستحقاقات فى الشركات تامة النمو. أما فى ال
فى حالة تراجو نمو الشركة فال توجد عالقة جوهرية بين فعالية الرقابة الداخلية وجودب االستحقاقات. 

، ولدن األربا جودب و فعالية الرقابة الداخلية  فتوجد عالقة إيجابية بينولدن فى حالة تراجو نمو الشركة 
 فى مرحلة النمو أو تامة النمو )مرحلة النضوج(.العالقة تدو  عتسية فى الشركات التى 

الضع   أوجهفحص العالقة بين  إلى  (Amoah, et al)هدف  دراسة  2017وفى عاط 
الحقيقية  األربا الحقيقية. وتم قياس إدارب  األربا وإدارب  SOXالجوهرى فى الرقابة الداخلية  بقا   

العادية، والمصروفات االختيارية غير العادية، وتداليف  لية غيريدفقات النقدية التشغت: الوهى بعدب  رق 
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 .2011 إلى 2004شركة صناعية خال  الفترب من  1824عينة من  استخداطغير العادية. وتم  نتاجاإل
الضع  الجوهرية فى الرقابة الداخلية ترتبط سلبيا مو التدفقات النقدية  أوجها   إلى وتشير نتائج الدراسة
الضع  الجوهرية فى الرقابة الداخلية  أوجهبين  إيجابزعادية، كما يوجد ارتبا  التشغيلية غير ال

الضع   أوجهأ  الشركات الصناعية ذات  إلى غير العادية. كما تشير نتائج الدراسة نتاجوتداليف اإل
سعار إلدارب الدثيف والخصم العالى لأل نتاجالجوهرية فى الرقابة الداخلية تستخدط بصفة دائمة اإل

 أوجهأ  الشركات ذات  إلى غيلية لتحقيق الربحية المتوقعة. وتشير نتائج الدراسة أيضاشالت األشظة
 األربا الحقيقية، أنه يمتن تخفيض إدارب  األربا وتمارس إدارب الضع  الجوهرية فى الرقابة الداخلية 

ية فى الرقابة الضع  الجوهر  أوجهفى تخفيض  SOXمن قانو   404اذا نج  قسم  لديها الحقيقية
      الداخلية. 

 أوجهعن  االختياري فحص العالقة بين االفصا   إلى  (Ji, et al)وفى نفس العاط هدف  دراسة
شركة مقيدب فى  1059فى الصين. وتم استخداط عينة من  األربا الضع  فى الرقابة الداخلية وجودب 

 األرباقأ  جودب  إلى ر نتائج الدراسة. وتشي2011-2010وراق المالية بالصين خال  الفترب سوق األ
 أوجهعن  االختياري )مقاسة بالقيمة المطلقة لالستحقاقات االختيارية( ترتبط معنويا مو االفصا  

الضع  فى الرقابة الداخلية  أوجهأ  كل من  إلى الضع  فى الرقابة الداخلية. وتشير النتائج ايضا
 .األربا بالجانب المحاسبى توثر على جودب  المتعلقة بالجانب المحاسبى أو غير المتعلقة

 نظم أثروبمراجعة الدراسات السابقة يالحظ وجود تباين فز نتائج هذا الدراسات فيما يتعلق ب
ERP  وأثر فعالية الرقابة  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على فعالية الرقابة الداخلية وعلى

. وهذا كما سبق توضيحه فى مشتلة البحثالمحاسبية للمعلومات  الصادقالداخلية على التمثيل 
على  ERPنظم  أثرالم يد من البحث لقياس  اجراء إلى التعارض فز نتائج الدراسات السابقة يدعو

وأثر الرقابة  ،للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  أثرو   الرقابة الداخليةفعالية 
للمعلومات  الصادقالتمثيل على  ERP نظم أثرو لومات المحاسبية، للمع الصادقالداخلية على التمثيل 

يالحظ على الدراسات كما  فز بيئة األعما  المصرية.فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية  المحاسبية
الرقابة الداخلية  فعاليةه بالرغم من تباين نتائجها فإنها لم تفحص مدى وجود فروق جوهرية فز أن السابقة

لم تحاو  الدراسات السابقة . و هذا النظم ال تطبقوالشركات التز  ERPت التز تطبق نظم بين الشركا
 تأثيرمدى يد دوتح .للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPتطبيق نظم  تأثيرتحديد مدى 

 ERP نظم تأثيرتحديد مدى وكذلع  .للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على الرقابة الداخلية  فعالية
وهذا الموضوعات هز . على التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية

ويالحظ اساس لبناء هذا الورقة البحثية اضافة الز ندرب الدراسات العربية التز تتناو  هذا الموضوع. 
اخلية اقتصرت على على الرقابة الد ERPنظم  أثرمعظم الدراسات السابقة والتى فحص   أ  أيضا

مؤشر وحيد وهو الضع  الجوهرى فى تقارير الرقابة الداخلية وأجري  معظم هذا الدراسات فى دو  
 يد من الدراسات مال جراءوالقليل منها فى دو  نامية وبالتالى فهنا  حاجة ال (Morris, 2011) متقدمة

 فى الدو  النامية.
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 لبحثتقي م الد اس ا الس بق  وص  غ  فروض ا -9

  الرق ب  الداخل   فع ل  على  ERPنظم  أثرأوال: 
 ,.Kumar et al)ةيادب فعالية الرقابة الداخلية  إلى تؤدى ERPترى بعض الدراسات أ  نظم 

Morris, 2011; De Lira et  ;42008; Grabski et al., 2010; Hsiung & Wang, 201
al., 2012; Valipour, et al., 2012; Feng, 2017) ، بينما ترى دراسات أخرى أ  تطبيق نظم

ERP  إنخفاضكل أج اء المنظمة وبالتالى  إلى ولبعض المستخدمين للوصو  لإلداربأعطى فرع 
 ,.Jufen, 2008; Kuhn and Sutton, 2010; Kim et al)فعالية الرقابة الداخلية وتعقدها 

 ,Morris and Laksmana, 2010; Dorantes). وهذا النتائج تتعارض مو ما توصل اليه (2013
et al., 2009).  بعد  األداءالذين يرو  أنه بالرغم من أ  المديرين لديهم فرع كبيرب للتالعب بنتائج

 ال أ  هذا األمر ي داد صعوبة ل يادب شفافية المعلومات خال  الشركة كلها.إ ERPتنفيذ نظم 
 ،العملياتوفعالية كفاءب تحقيق :  (Arens, et al., 2014)الرقابة الداخلية فى أهدافتتمثل و 

تقوط الدراسة لذلع  التمشز مو القوانين والتشريعاتضما  ، و االعتمادية علز التقارير الماليةةيادب و 
الشركات التز  بينالرقابة الداخلية عن  ريق المقارنة فعالية علز  ERPتطبيق نظم  أثر الحالية بتقييم
من خال  فحص تقرير  الرقابة الداخلية فعاليةها على أثر  من حيثوالتز ال تطبقها  ERPتطبق نظم 

  .بالشركات محل الدراسة المراجو عن الرقابة الداخلية
  نظمففز الدراسات السابقة   هتحقق منافو للشركات كما تم مناقشت ERP  نظم ويالحظ أ

ERP  ن لنظم وبالتالز يمت ،مراقبةية و داء العمليات بطريقة معيار أتتمتو بتدامل عالز وERP  تؤدي  أ
مما يتي  تدفق المعلومات  األخرى فضل من الرقابة الداخلية فز النظم أات رقابة معيارية بطريقة اجراء
هذا يجعل معلومات الشركة انثر شفافية ويخفض من و . ةويلها الز المستخدمين داخل وخارج الشركحوت

 ERPالشركات التى تطبق نظم  أ  ىإل . كما توصل  بعض الدراساتاليةععدط تماثل المعلومات بف
 ,ERP (Morrisنظم  ال تطبقتدو  أقل احتماال للتقرير عن ضع  الرقابة الداخلية عن الشركات التى 

 :االو الفرض  صياغةوبالتالز يمتن  .(2011
بالشركات محل  فعالية الرقابة الداخليةعلى  ERPنظم لذو داللة إحصائية  تأثير ال يوجد" 

 الدراسة"
  للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل على  ERPنظم  أثر  : ث ن

ةيادب  إلى التقارير واقفا  الحسابات مما يؤدى إنتاجتسرع ب ERPنظم  أ  ترى بعض الدراسات
 & Brazel & Dang, 2008; Aryani)جودب التقارير المالية  إنخفاضوبالتالى  األربا إدارب 

Kriismiaji, 2013; Kriismiaji & Aryani, 2014)  نظم  أ  خرى أوترى دراساتERP  تخفض
 ,Spathis, 2006; Morris and (Laksmana)وت يد من جودب التقارير المالية األربا فرع إدارب 

2010; Alzoubi, 2011, Shafakheibari and Oladi, 2015،  الصادقوبالتالى تحسن التمثيل 
 . للمعلومات المحاسبية فى التقارير المالية
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الموثوقية واالعتمادية  بجودب المعلومات المحاسبية وةيادهز تحسين  ERPحد م ايا نظم وأ
وبالتالز . ERPالمطبقة لنظم للشركات  قارير الماليةتتحسين جودب الهذا يؤدي الز .و  على القوائم المالية
وت يد التدامل بين المعلومات وتحسن الرقابة الداخلية  إنتاجها ت يد من مرونة أن ERPيتوقو منفذي نظم 

االمداد بمعلومات محاسبية يعتمد عليها وفى التطبيقات المختلفة وتساعد متخذى القرارات من خال  
للمعلومات فى  الصادقالوق  المناسب وبالتالى ةيادب جودب المعلومات عن  ريق تحسين التمثيل 

على التمثيل  ERPأثر نظم  يوجد تعارض فى نتائج الدراسات السابقة فىولدن  التقارير المالية.
للمعلومات المحاسبية فى التقارير المالية بين مؤيد ومعارض كما سبق توضيحه فى الدراسات  الصادق
 : كما يلى وبالتالز يمتن صياغة الفرض الثالث .السابقة

فى  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل  ىعل ERPلنظم  ذو داللة إحصائية تأثيروجد ي" ال 
 "ات محل الدراسةالشرك

 للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل على الرق ب  الداخل    فع ل   أثر: ث لث 
)الذى يعتبر خط الدفاع االو  لجودب  ERPط اإ  عدط وجود نظاط فعا  للرقابة الداخلية فى نظ

غير من خال  الدخو  ةيادب فرع التالعب بملفات النظاط  إلى المعلومات المحاسبية( سوف يؤدى
 ;Wang, 2013)جودب المعلومات المحاسبية الناتجة من هذا النظاط على  تأثيروأيضا الالمصر  به 

Lenard, et al., 2016; Ji, et al., 2017; Amoah, et al., 2017).  وترى بعض الدراسات
رير المالية وجود عالقة إيجابية بين فعالية الرقابة الداخلية وجودب االستحقاقات وبالتالى جودب التقا

(Doyle, et al., 2007; Ashbough-Shaife, 2008; Li, et al., 2012حيث .)  وجود  أ
، وي يد من األربا ضع  فى الرقابة الداخلية يخفض من جودب االستحقاقات مما يخفض من جودب 

 يضا من ممارساتأ( وي يد Epps & Guthrie, 2010; Ji, et al., 2017) األربا ممارسات إدارب 
(. بينما ترى دراسة Lenard, et al., 2016; Amoah, et al., 2017الحقيقية ) األربا إدارب 
 ,.Lashgari, et alلضع  الرقابة الداخلية على االستحقاقات االختيارية ) تأثيريوجد  ه الأن اخرى 

لداخلية (. ولقد اقتصرت معظم هذا الدراسات على مؤشر وحيد لتقييم جودب اجراءات الرقابة ا2015
الذى  COSOوهو مدى وجود ضع  جوهرى فى تقارير الرقابة الداخلية، ولم تشتمل كل متونات إ ار

تقييم كامل وشامل ويعتمد عليه. وبالتالى يسعز هذا البحث الز دراسة أثر فعالية  إلى يؤدى أ  يمتن
 فرض الرابو كما يلى:للمعلومات المحاسبية، وذلع بصياغة ال الصادقالرقابة الداخلية على التمثيل 

للمعلومات  الصادقلفعالية الرقابة الداخلية على التمثيل  ذو داللة إحصائية "ال يوجد تأثير
 المحاسبية فز الشركات محل الدراسة"

 فى ضوء فع ل   الرق ب  الداخل   للمعلوم ا المح سب   الص دقعلى الحمثيل  ERP نظم ابع : أثر 
يمتن ضمانها تح  نظاط رقابة داخلية فعا   (الصادق)التمثيل    جودب المعلومات المحاسبيةإ

البحث الز هذا عز . وبالتالى يس(Li, et al., 2012; Feng, 2017)فقط  ERPوليس تح  نظاط 
فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  أثردراسة 



 - 122 - 

 الصادقالتمثيل و  ERPنظم  على العالقة بينفعالية الرقابة الداخلية  أثروذلع بدراسة ير وسيط. غنمت
 كما يلى: خامسال الفرضبالتالى يمتن صياغة و  للمعلومات المحاسبية

فى  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم ذو داللة إحصائية ل تأثير"ال يوجد 
 "اسةفز الشركات محل الدر  ضوء فعالية الرقابة الداخلية

 : منهج   الد اس -10
مصادر و متغيرات الدراسة و رق قياسها  و تتناو  منهجية الدراسة عرض مجتمو وعينة الدراسة  

   واالساليب االحصائية المستخدمة فز تحليل بيانات الدراسة.جمو البيانات
  مجحمع وعين  الد اس -10-1 

همها فى سوق االوراق المالية المصرى المقيدب والمتداو  أسشركات اليتدو  مجتمو الدراسة من 
والرعاية  ،شركة( 30 إجمالز) العقاراتو  ،شركة( 25 إجمالز) التشييد ومواد البناء هم: قطاعات ةثالثب

من حيث  بيعة التشغيل وكذلع لمساهمتهم  ختلفةم قطاعات وهى شركة( 16 إجمالز) واألدويةالصحية 
يار توقد تم اخ داخل كل قطاععشر شركات من متونة نة عيفز الدخل القومز. وتم اختيار الجوهرية 

استمرار قيد وتداو  الشركات فز سوق االوراق المالية خال  الفترب من ( 1) :العينة وفقا للشرو  االتية
فر او ( ت2) .ةالحصو  علز البيانات الخاصة بمتغيرات الدراس إلمتانية 2016عاط  إلى 2012عاط 

داخل كل شركات ال من %50 طو قت( 3) .)خمس سنوات(خال  فترب الدراسة التقارير المالية للشركات 
شركات  10شركة منها  30وبتطبيق هذا الشرو  بلغ عدد شركات العينة  .ERP نظم قيتطببقطاع 

بتل قطاع(  ERPنظم  ال تطبقشركات  خمسو  ERPشركات تطبق نظم  خمسبتل قطاع )منها 
 (.2الجدو  رقم )ويمتن توضي  الشركات محل الدراسة فز 
 الشركات عينة الدراسة: (2جدو  )

 ERP   تطب شركات  م ERPشركات تطب   م القطاع 

 

 

 قطاع التشييد 

 ومواد البناء

 

 أسنت سيناء 6 ميراكو–مصر لصناعة التبريد والتكييف  1

 المصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت سالب مصر( 7 القومية لالسمنت 2

 باكين –البويات والصناعات الكيماوية  8 دند رر  المصريةاسمنت بورتوال 3

 دلتا لالدنشاء والتعمير 9 مصر بنى سويف لالسمنت 4

 العربية للمحابس 10 المعددنية والسقاالتأكرو مصر للشدات  5

   

 

  

 قطاع العقارات

 

 

 

 سكان والتعميرالمتحدة لإل 6 مجموعة رلعت مصطفى القابضة 1

 المصريين لالسكان والتنمية والتعمير 7 لتعميربالم هيلز ل 2

 االستثمار العقارى العربى )اليكو( 8 المصريين لالستثمار والتنمية العمرادنية 3

 المجموعة المصرية العقارية 9 مصر الجديدة لالسكان والتعمير 4

 ك(السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار)سودي 10 والتعمير لإلسكانمدينة دنصر  5

     

 

 قطاع الرعا ة

الصحية  

 واألدو ة

 االسكندرية لألدوية والصناعات الكيميائية 6 أكتوبر فارما 1

 المصرية الدولية للصناعات الدوائية  7 سبأ الدولية لألدوية 2

 العبوات الطبية 8 النيل لألدوية والصناعات الكيميائية 3

 القاهرة لألدوية والصناعات الكيميائية 9 ممفيس لألدوية والصناعات الكيميائية 4

 جالكسو سميثكالين  10 فارم لألدوية والصناعات الكيميائية مينا 5

  www.mubasher.infالمصدر: إعداد الباحث من البيانات المنشورب بسوق األوراق المالية المصرى وموقو    

  اس  واطريق  ق  سه :محغيراا الد -10-2

http://www.mubasher.inf/
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الرقابة الداخلية وكذلع العوامل المؤثرب  فعالية ىمجموعة من العوامل المؤثرب عل ىاعتمدت الدراسة عل
العوامل فز ضوء  اوقد تم تحديد وتوصيف هذ ERP نظم بيئةفز  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل علز 

 (.3) يقة قياسها كما فز الجدو  رقمويمتن توضي  تلع المتغيرات و ر  .الدراسات السابقة
 محغيراا الد اس  واطريق  ق  سه : (3جدول )

 المصد  والحبرير اطريق  الق  س المحغير رمز ال
X1 

 
 ERP نظم
 
 

 ERPللشركات التز تطبق  (واحد)متغير وهمز يعاد  
 .ERP ال تطبقللشركات التز  (صفر)او 

Brazel & dang, 2008; 
Shafakheibari & Oladi, 
2015;Aryani & Krismia, 
2013 

X2 
 

 حجم الشركة
 

 االصو  ألجمالزاللوغاريتم الطبيعز 
الرقابة فعالية  حجم الشركة يفترض انه يؤثر ايجابيا على

لتوفر االمتانيات المادية وضغو   الصادقالداخلية والتمثيل 
المحللين الماليين ووسائل االعالط لوجود عدد كبير من 

 التقارير المالية للشركات كبيرب الحجم معلومات مستخدمز

Brazel & dang, 2008; 
Chen & Zhang, 2014; 
Lenard, et al., 2016; 
Amoah, et al., 2017; Ji , 
et al, 2017 

X3 
 

 الرافعة المالية
 

 اجمالز االلت امات/اجمالز االصو 
حيث يؤدى إلى  الصادقيل ثيفترض ا  يرتبط سلبيا مو التم

تحقاقات االختيارية نتيجة االعتماد على التمويل االس ارتفاع
 الخارجى

Brazel & dang, 2008; Li, 
et al., 2012; Chen & 
Zhang, 2014 

X4 ةااليرادات فز السن[ االيرادات معد  نمو(t )– ةااليرادات فز السن(t-1 )[ 
 (t-1)ةااليرادات فز السن/

أ  يمتن إ  رقابة النمو كوسيلة للضغط للحفاو على النمو 
  الصادقتدفو الشركات الى تخفيض التمثيل 

Doyle, et al., 2007; Gray, 
et al., 2009; Ji, et al., 
2017 

X5   التدفقات معد
 التشغيلية النقدية

 التشغيلية / اجمالز االصو النقدية التدفقات 
 حيث أنه يؤثر على تعظيم االستحقاقات االختيارية

Doyle, et al., 2007; 
Brazel & dang, 2008; 
Aryani & krismia, 2013  

X6   اجمالز االيرادات / متوسط اجمالز االصو  معد  دورا  االصو 
أداء الشركة مو نتيجة الربط  اتساقلرقابة مدى  استخدامهتم 

 )الصحة المالية( األربا بين أداء الشركة وممارسات إدارب 

Hunton, et al., 2002; 
Wang, et al., 2011; 
Aryani & krismia,2013; 
Amoah, et al., 2017 

X7 اذا كا  متتب المراجعة من  (واحد)متغير وهمز يعاد   حجم متتب المراجعة
 .بخالف ذلع (صفر)المتاتب الدبري او 

الرقابة الداخلية  ايجابيا مو فعالية يرتبطويفترض انه  
لوجود إبالغ عن الضع  فى الرقابة  الصادقوالتمثيل 
 ة، وتوفر المراجعين ذوى الخبرب النتشاف االنحرافاتالداخلي

Li, et al., 2012; Chen & 
Zhang,2014; Lenard, et 
al., 2016;  

Z  فعالية الرقابة
 الداخلية

تقرير المراجو عن اذا  (واحد)متغير وهمز يعاد  
ضع   أوجهال توجد ) الرقابة الداخلية غير متحفظ

 بخالف ذلع (صفر) او (جوهرية فى الرقابة الداخلية
 (ضع  جوهرية فى الرقابة الداخلية أوجهوجود )

Li, et al., 2012; Lashgari, 
et al., 2015; Lenard, et 
al., 2016; Amoah, et al., 
2017; Ji , et al, 2017  

 المصدر: إعداد الباحث   

 يلى: كما (Y)الحمثيل الص دق للمعلوم ا المح سب     ويحم ق  س المحغير الح بع
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تمثل إدارب األربا  االساس الذى يمتن استخدامه للحتم على مدى جودب التقارير المالية، حيث أ      
حاسبية وبالتالى التأثير على ماإلدارب يمتنها من خال  تطبيق أساس االستحقاق التالعب باألربا  ال

ق للمعلومات المحاسبية(. وهذا بدورا جودب المعلومات المحاسبية الواردب بالتقارير المالية )التمثيل الصاد
يؤثر على جودب القرارات المبنية على هذا المعلومات، حيث أ  التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية 
يعنى االلت اط بمتطلبات االفصا  الدامل والشفافية وهذا بدورا يؤثر على منفعة المعلومات المحاسبية 

 لمتخذى القرارات. 

لفدر المحاسبى العديد من نماذج قياس جودب المعلومات المحاسبية )نما سبق توضيحه ولقد تناو  ا     
فى اال ار النظرى للبحث(، وفى الدراسة الحالية اعتمد الباحث لقياس جودب المعلومات المحاسبية 

 ( وذلع النتشاف مديYاالختيارية ويرم  لها بالرم  ) االستحقاقات)التمثيل الصادق( على قياس جودب 
وذلع تمشيا مو كل  وجود ممارسات ادارب األربا  وبالتالى مدى وجود تمثيل عاد  للمعلومات المحاسبية

 ,Brazel & Dang, 2008; Morris & Laksmana, 2010; Kriismiaji & Aryaniمن )
2013; Aryani & Kriismiaji, 2014; Shafakheibari & oladi, 2015) وقد اعتمدت الدراسة .

االختيارية وهو االنثر النماذج دقة واستخداما  االستحقاقاتالمعد  لقياس جودب   Jones علز نموذج
فز الدراسات المحاسبية كما يتمي  بالدقة فز قياس جودب المستحقات االختيارية، وبصفة خاصة بعد 

إدارب (   والتى ةادات من فاعليته فى قياس ممارسات Dechow et al, 1995التعديالت التى أجراها ) 
األربا ، وجعلته يتفادى أوجه القصور فى النماذج االخرى. كما تتوافر الخصائص النوعية )المالئمة، 

. (Khansalar, 2012)التمثيل الصادق، والقابلية للمقارنة ( فى معلومات االستحقاق المحاسبى 
تحقاقات وفقا للخطوات وتتوافر البيانات المطلوبة لتطبيقه فى البيئة المصرية( ويتم قياس جودب االس

 التالية:

قياس االستحقاقات الدلية المتمثلة فمز الفمرق بمين صمافز المرب  التشمغيلز والتمدفق النقمدي ممن االنشمطة  -1
 التشغيلية من خال  المعادلة التالية:

 TACC i,t = ONI i,t  -  CFO i,t 

 حيث: 

        TACC i,t ( المستحقات الدلية للشركة =i خال  فترب )(t ) 

= ONI i,t          ( صافز الرب  التشغيلز  للشركةi( خال  فترب )t) 

CFO i,t         ( التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية  للشركة  =i( خال  فترب )t) 

 NDACCالذي يتم من خالله احتسما  االسمتحقاقات غيمر االختياريمة ) B1, B2, B3تقدير معالم النموذج  -2
i,tموضوع العينة لدل سنة على حدا.الشركات    معادلة االنحدار التالية لمجموعة( من خال 



 - 125 - 

(PPEi,t /  31) + B-REC i,t )/ A i,t▲-REV i,t▲((2(1/Ai,t)+ B11= B-TACC i,t / A i,t
Ai,t-1) + E i,t 

 حيث أ 

= TACC i,t   ( االستحقاقات الدلية للشركةi( خال  فترب )t ) 

▲REV i,t  التغير فز =( إيرادات الشركةi خال  الفترب من )(t-1)  إلى الفترب(t) 

= ▲REC i,t (  التغير فز الحسابات المدينة  للشركةi خال  الفترب من )(t-1)  إلى الفترب(t) 

  =   PPE i,t   وا التالعقارات والممتلدات  إجمالز ( للشركةi( خال  فترب )t) 

  =    Ai,t-1    ( إجمالز أصو  الشركةi فى بداية الفترب )t)) 

E i,t          الخطأ العشوائز     = 

مممن خمممال   (t)( فممى الفتمممرب  i( لدمممل شممركة  ) NDACC i,tتحديممد االسممتحقاقات غيمممر االختياريممة العاديممة ) -3
 المعادلة التالية:

1)+ -REC i,t ) / Ai,t▲-REV i,t▲(( 21) + B-(1/ Ai,t 1+ B 0NDACC i,t =B
1) + E i,t-t( ppE i,t/ Ai, 3B 

(  لدمل شمركة والمتمثلمة فمز الفمرق بمين االسمتحقاقات الدليمة  DACCi,tيتم احتسما  االسمتحقاقات االختياريمة )   -4
 و االستحقاقات غير االختيارية 

DACC i,t = TACC i,t – NDACC i,t                       

خممال  فتممرب الدراسممة لدممل قطمماع علممى حممدا حسمما  القيمممة المطلقممة االسممتحقاقات االختياريممة لشممركات العينممة  -6
ومتوسممممط هممممذا القيمممممة، فمممماذا كانمممم  القيمممممة المطلقممممة االسممممتحقاقات االختياريممممة السممممنوية أقممممل مممممن متوسممممط 

ذا السمنة ممما يمد  علمى المستحقات االختيارية فهذا يد  على عدط ممارسة الشركة إلدارب األربما  خمال  هم
التمثيممل الصممادق للمعلومممات المحاسممبية وبالتممالى ارتفمماع جممودب المعلومممات المحاسممبية المقدمممة لمسممتخدمى 
القوائم المالية. أما إذا كان  القيمة المطلقة االستحقاقات االختيارية السنوية أعلى ممن متوسمط المسمتحقات 

التمثيمل  انخفماضرب األربا  خال  هذا السمنة ممما يمد  علمى االختيارية فهذا يد  على ممارسة الشركة إلدا
جمودب المعلومممات المحاسممبية المقدممة لمسممتخدمى القمموائم  انخفمماضالصمادق للمعلومممات المحاسمبية وبالتممالى 

 المالية.   
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 :ب لنم ذج الح ل   الح بع الوس ط  و  راايويحم ق  س المحغ
 :وذج الح لينم  عن اطريق اليحم ق  سهف (Z) الرق ب  الداخل   فع ل   (1)

+E 7X 7+B 6X 6+B5X 5+B 4X 4+B 3X 3+B2X 2+B 1X 1+ B0B= Z 
 

 فعالية الرقابة الداخلية Z  أ  حيث
 الميل فى معادلة االنحدار Bو         

 : فيحم ق  سه ب لنم ذج االت   (Y) للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل أم  ( 2) 
 بالنموذج التالى:  للمعلومات المحاسبية لصادقاالتمثيل على  ERPنظم  أثر

+E 7X 7+B 6X 6+B5X 5+B 4X 4+B 3X 3+B2X 2+B 1X 1+ B0BY=  
 للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل   Y أ  حيث

 بالنموذج التالى:  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل الرقابة الداخلية على  فعالية أثرنما يتم قياس 
+E 7X 7+B 6X 6+B5X 5+B 4X 4+B 3X 3+B2X 2BZ + 1+ B0B= Y 

فعالية الرقابة  ضوءفى  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  أثريتم قياس   واخيراا  
  بالنموذج التالى:الداخلية كمتغير وسيط 

+E 7X 8+B6X 7+B 5X 6+B4X 5+B 3X 4+B 2X 3+BZ  2+B 1X 1+ B0Y= B 
  امص د  جمع الب  ن-10-3

البيانات المتاحة علز فروض الدراسة عن  ريق  ختبارتم الحصو  على البيانات الالةمة ال
  والتقارير المالية للشركات المقيدب بسوق االوراق المالية (www.mubasher.inf) شبتات االنترن 

من ثال   شركة 30فز البورصة وبياناتها البيانات المستخدمة هز بيانات الشركات المسجلة و  المصري.
 10ارات وعقشركات من قطاع ال 10شركات من قطاع التشييد ومواد البناء و 10قطاعات بواقو 

وبالتالز  ERP  داخل كل قطاع خمس شركات تطبق نظم واألدويةشركات من قطاع الرعاية الصحية 
اجو عن كما تم فحص االيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير المر  (.5*30)شاهدب م 150 لدينا

للتعرف على مدى فعالية الرقابة الداخلية بالشركات محل الدراسة  القوائم المالية وعن الرقابة الداخلية
 .ضع  جوهرية بالرقابة الداخلية( أوجه)مدى وجود 

 االس ليب االةص ئ  -10-4
 مدى صحة فروض الدراسة، تم استخداط االساليب االحصائية التالية:  ختبارال     
االنحراف المعيارى( وذلع لرصد سلو  بيانات  –: )الوسط الحسابى الوصاى للب  ن ا الححليل .1

 . الدراسة
 Multiple Regression/Correlation Analysis: تحليل االنحدا  المحعدد .2

التز  اإلحصائزتحليل االنحدار المتعدد وتحليل االرتبا  المتعدد من أساليب التحليل  أسلو يعتبر 
غيرات المتعددب، وغالباا يتم استخداط هذين األسلوبين معاا وذلع بغرض الدش  عن تتعامل مو المت

المتغير التابو والمتغيرات المستقلة، حيث يساعد أسلو  تحليل االنحدار نوع وقوب العالقة بين 
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المتعدد الباحث فى التحقق من وجود عالقة بين المتغير التابو والمتغيرات المستقلة  وتقدير نموذج 
ستطيو منه الباحث التنبؤ بقيم المتغير التابو من خال  قيم المتغيرات المستقلة. كما يستخدط مو ي

هذا األسلو  فز التحليل أسلو  تحليل االرتبا  المتعدد وذلع لتحديد قوب العالقة بين هذين 
 النوعين من المتغيرات

الستجابة مو المتغيرات ا ثنائزLogistic Regression Model  نموذج االنحدا  اللوجسحى. 3
 اربعات الصغرى والجتياة مللتخلص من المشانل االحصائية المصاحبة لطريقة ال التابعة الثنائية

 ات االرتبا  الذاتى والتعدد الخطى وعدط تجانس التباين.اختبار 
ج معنوية النموذ ختبارال F-  test  اختبار: واشتمل  على اا اإلةص ئ   لاروض الد اس خحب   اال.4

 Variance Inflationكما تم استخداط   معنوية كل متغير على حدب، ختبارال T-test اختبارو  ،نتل
Factor (VIF) اختبار( و (Toleranceالنتشاف مدى وجود مشتلة التداخل الخطى فى النموذج ) 

 لفحص مدى وجود مشتلة االرتبا  Autocorrelationاالرتبا  الذاتى  اختبار استخداطوكذلع تم 
ات مصاحبة ألساليب التحليل التى تقرر ختبار وتعتبر جميو هذا اال. الذاتى فى نموذج الدراسة

 .SPSS استخدامها والمتوافرب فز ح مة األساليب اإلحصائية
المقار   المطابقةمؤشر و  Goodness of Fit Index (GFI ])[جودب المطابقة استخداط مؤشرات . 5
] [ Comparative Fit Index (CFI)  فى اسلو  التحليل العاملى التوكيدىConfirmatory 

Factor Analysis (CFA)  لقياس مدى تطابق النموذج للتحقق من الصدق البنائى لمقاييس البحث و
ثيرات المباشرب وغير المباشرب للمتغيرات المستقلة والتابعة والوسيطة أالتحقق من التمو بيانات العينة، و 
بين )صفر و واحد( ، وكلما ارتفع   CFI)  ( و )  GFI)كالا من قيمة   وتتراو  على بعضها البعض.

 القيمة د  ذلع على تطابق افضل للنموذج مو بيانات العينة.
وهو  AMOS (Ver. 18)باستخداط تحليل المسارات الهيتلية  Path Analysisتحليل المسار . 6

ت فى صورب قياسية بحيث يتم فى شتل من المتغيرااسلو  ينظم االرتبا ات المتداخلة بين مجموعة 
(. وتم استخدامه فى البحث Hair, et al., 2010نماذج سببية )السبب والنتيجة( لهذا المتغيرات )

للمعلومات  الصادقالتمثيل لية الرقابة الداخلية وبين اعوف ERPلعالقة بين نظم اللتحقق من نوع 
 ERPنظم  داخلية كمتغير وسيط على العالقة بينثير فعالية الرقابة الأالمحاسبية، وتحديد درجة ت

  للمعلومات المحاسبية.  الصادقالتمثيل و 
 تحليل نح ئج الد اس  -11

على  ERPنظم  أثرقام  الدراسة بتوريف البيانات التى تم الحصو  عليها بهدف تحديد 
للمعلومات  الصادقيل التمثعلى  ERPنظم  أثرالرقابة الداخلية بالشركات عينة الدراسة وكذلع فعالية 

ثر نظم أ، وأيضا للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل الرقابة الداخلية على فعالية  أثروكذلع  المحاسبية
ERP  وذلع كمتغير وسيط،  للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية الصادقعلى التمثيل

للمعلومات  الصادقالتمثيل و الرقابة الداخلية فعالية ةيادب  إلى تحديد العوامل التى تؤدىبغرض 
ساليب وقد اعتمدت الدراسة على استخداط األ .(IASB, 2010التخاذ قرارات نافعة ) المحاسبية
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وتحليل المسار وغيرها ونموذج االنحدار اللوجستى االحصائية المتمثلة فى اسلو  االنحدار المتعدد 
وض الدراسة واستخالع نتائجها، ويمتن توضي  ذلع مدى صحة فر  اختباربغرض تحليل البيانات و 

 يلى:  نما
 الححليل الوصاى لمحغيراا الد اس -11-1
متغيرات متصلة ومتغيرات  إلى رات الدراسةياعتمدت الدراسة فى التحليل الوصفى على تقسيم متغ   

 يلى:  كما متقطعة
 راا المحصل يالمحغ-11-1-1

االيرادات،  معد  نموو ، والرافعة المالية، الشركة ى حجمتتمثل المتغيرات المتصلة للدراسة ف
. للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل و دورا  االصو ، معد  و ، التشغيلية التدفقات النقديةمعد  و 

من خال  الجدو  رقم  التشييد ومواد البناءويمتن توضي  التحليل الوصفى لتلع المتغيرات فى قطاع 
(4.) 

 ومواد البن ء الحشييدالوصاى للمحغيراا المحصل  بشرك ا قط ع  (: الححليل4جدول )
 

  رمز ال
 المحغير

 ERPشرك ا ال تطبق  ERPشرك ا تطبق 
االنحراف  المحوسط

 المع   ى 
االنحراف  المحوسط

 المع   ى 
X2  2.62 20.3 2.67 21.3 ةجم الشرك 

X3   11.3 3.02 872. 52. الرافع  الم ل 
X4 3.10 1.27 11.1 6.37 اداااالير  معدل نمو 
X5   876. 23. 954. 27. معدل الحدفق ا النقدي  الحشغيل 
X6 190. 20. 237. 32. دل دو ان االصولمع 
Y  153. 11. 237. 43. للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل 

 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

عن  ERPالشركات التى تطبق نظم ( ارتفاع  فيف فى متوسط حجم 4ويوض  الجدو  رقم )   
( على التوالى وبمقارنته 20.3، 21.3حيث بلغ ) ERPمتوسط حجم الشركات التى ال تطبق نظم 

  (Ji, et al., 2017)بالدراسات السابقة لوحظ وجود تقار  فى متوسط حجم شركات القطاع مو دراسة 
(. وكذلع 6.86حيث بلغ )Ittonen, 2010) ( واعلى من بعض الدراسات مثل )22.5حيث بلغ )

عن  ERP( ارتفاع متوسط الرافعة المالية فى الشركات التى ال تطبق نظم 3يوض  الجدو  رقم )
( على التوالى 0.52، 3.02حيث بلغ ) ERPالتى تطبق نظم فى الشركات متوسط الرافعة المالية 

  ERPكات التى ال تطبق نظم الشر فى  متوسط الرافعة المالية أ  وبمقارنته بالدراسات السابقة لوحظ
 ,Sun) ( و )62.( حيث بلغ ) (Feng, et al., 2009بعض الدراسات مثل  فىأيضا منه أعلى 
 ERPااليرادات فى الشركات المطبقة لنظم  معد  نمو(. كما يالحظ ارتفاع 78.حيث بلغ )  2016

شغيلية فى الشركات المطبقة لنظم المطبقة لها وكذلع ارتفاع معد  التدفقات النقدية التغير عن الشركات 
ERP  متوسط معد  دورا  االصو  اعلى  أ  (4) الجدو  يوض كما المطبقة لها. غير عن الشركات
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على الترتيب  20.)،  32.عن الشركات غير المطبقة لها حيث بلغ ) ERPفى الشركات المطبقة لنظم 
التشييد ومواد فى شركات قطاع  الداخليةفعالية الرقابة على  ERPتأثير ايجابى لنظم  إلى مما يشير

معد  دورا  االصو  فى بعض الدراسات كمقياس لدفاءب العمليات وبالتالى فعالية  استخدط، حيث البناء
للمعلومات  الصادقالتمثيل متوسط  أ  يالحظ . واخيراا (Wang, et al., 2011الرقابة الداخلية )

 43.عن الشركات التى ال تطبقها حيث بلغ ) ERPفى الشركات التى تطبق نظم  علىالمحاسبية أ 
المعلومات  الصادقتحسين التمثيل  إلى تؤدى ERPنظم  أ  إلى على الترتيب مما يشير ) 11.،

الحد من ممارسات و تحسين جودب التقارير المالية وبالتالى  ERPالمحاسبية فى الشركات التى تطبق نظم
الشركات المنافسة التى ال  على هذا المعلومات بصورب أفضل منوترشيد القرارات المبنية  األربا إدارب 

 التشييد ومواد البناء.قطاع  فى ERPتطبق نظم 
 (.5فى قطاع العقارات من خال  الجدو  رقم ) المتصلة لمتغيراتل ويمتن توضي  التحليل الوصفى

 قط ع العق  ااشرك ا ب الححليل الوصاى للمحغيراا المحصل : (5جدول )
  رمز ال

 المحغير
 ERPشرك ا ال تطبق  ERPشرك ا تطبق 

االنحراف  المحوسط
 المع   ى 

االنحراف  المحوسط
 المع   ى 

X2  1.24 20.55 2.42 21.57 ةجم الشرك 
X3   11.20 2.67 1.93 89. الرافع  الم ل 
X4 9.26 2.95 2.89 1.16 االيراداا معدل نمو 
X5   1.26 40. 21. 11. معدل الحدفق ا النقدي  الحشغيل 
X6 11. 11. 27. 31. دل دو ان االصول مع 
Y  08. 08. 24. 37. للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل 

 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

عن  ERPالتى تطبق نظم م الشركات متوسط حج فيف فى ( ارتفاع 5ويوض  الجدو  رقم )   
وبمقارنته على التوالى  (20.55، 21.57بلغ )حيث  ERPنظم  ال تطبقمتوسط حجم الشركات التى 

  (Ji, et al., 2017)دراسة  موفى متوسط حجم شركات القطاع بالدراسات السابقة لوحظ وجود تقار  
(. وكذلع 6.86حيث بلغ )Ittonen, 2010) )( واعلى من بعض الدراسات مثل 22.5)حيث بلغ 

عن  ERPنظم  ال تطبقالتى فى الشركات لمالية ا( ارتفاع متوسط الرافعة 5يوض  الجدو  رقم )
وبمقارنته ( على التوالى 0.89، 2.67حيث بلغ ) ERPالتى تطبق نظم الرافعة المالية متوسط 

( 62.) ( حيث بلغ (Feng, et al., 2009مثل  على من بعض الدراساتأ ه أن بالدراسات السابقة لوحظ
غير االيرادات فى الشركات  معد  نموفاع كما يالحظ ارت(. 78.حيث بلغ ) Sun, 2016) ) و

فى التشغيلية ارتفاع معد  التدفقات النقدية كذلع و  عن الشركات المطبقة لها ERPالمطبقة لنظم 
أ  متوسط معد   (5) الجدو  ويوض  .عن الشركات المطبقة لها ERPالمطبقة لنظم  الشركات غير

، 31.حيث بلغ )عن الشركات غير المطبقة لها  ERPدورا  االصو  اعلى فى الشركات المطبقة لنظم 
نفاءب ) فعالية الرقابة الداخليةعلى  ERPايجابى لنظم  تأثير إلى مما يشيرعلى الترتيب  11.)
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للمعلومات المحاسبية  الصادقالتمثيل متوسط يالحظ أ   واخيراا  قطاع العقارات.شركات فى  (العمليات
على  08. )،  37.الشركات التى ال تطبقها حيث بلغ ) عن ERPفى الشركات التى تطبق نظم  علىأ 

المعلومات المحاسبية فى  الصادقتحسين التمثيل  إلى تؤدى ERPأ  نظم  إلى الترتيب مما يشير
 األربا تحسين جودب التقارير المالية والحد من ممارسات إدارب وبالتالى  ERPالشركات التى تطبق نظم

الشركات المنافسة التى ال تطبق نظم  ذا المعلومات بصورب أفضل منوترشيد القرارات المبنية على ه
ERP فى قطاع العقارات . 

( التحليل الوصفى للمتغيرات المتصلة فى شركات قطاع الرعاية 6نما يوض  الجدو  رقم )
 .الصحية واألدوية
 ي (: الححليل الوصاى للمحغيراا المحصل  بشرك ا قط ع الرع ي  الصح   واألدو 6جدول )

 

  رمز ال
 المحغير

 ERPشرك ا ال تطبق  ERPشرك ا تطبق 
االنحراف  المحوسط

 المع   ى 
االنحراف  المحوسط

 المع   ى 
X2  1.14 20.19 1.21 19.55 ةجم الشرك 
X3   244. 33. 48. 44. الرافع  الم ل 
X4 1.68 43. 2.09 56. االيراداا معدل نمو 
X5 178. 16. 052. 07.   معدل الحدفق ا النقدي  الحشغيل 
X6 351. 67. 55. 84. دل دو ان االصول مع 
Y  024. 015. 17. 09. للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل 

 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

عن  ERPنظم  ال تطبق( ارتفاع  فيف فى متوسط حجم الشركات التى 6يوض  الجدو  رقم )و 
( على التوالى. وكذلع يوض  الجدو  19.55، 20.19حيث بلغ ) ERPظم متوسط حجم الشركات التى تطبق ن

عن متوسط الرافعة المالية التى ال  ERP( ارتفاع متوسط الرافعة المالية فى الشركات التى تطبق نظم 6رقم )
( على التوالى. كما يالحظ ارتفاع نسبة التغير فى االيرادات فى 0.33، 44.حيث بلغ ) ERPتطبق نظم 

عن الشركات غير المطبقة لها وعلى النقيض يالحظ ارتفاع معد  التدفقات النقدية  ERPات المطبقة لنظم الشرك
 عن الشركات المطبقة لها. ERPالمطبقة لنظم  التشغيلية فى الشركات غير

عن  ERPكما يالحظ من الجدو  أ  متوسط معد  دورا  االصو  اعلى فى الشركات المطبقة لنظم        
على  ERPايجابى لنظم  تأثير إلى على الترتيب مما يشير 67.)، 84.ت غير المطبقة لها حيث بلغ )الشركا

للمعلومات  الصادقالتمثيل متوسط يالحظ أ   واخيراا . واألدويةالرعاية الصحية فى قطاع  فعالية الرقابة الداخلية
 )،  09.ى ال تطبقها حيث بلغ )الشركات الت يقتر  منه فى ERPالمحاسبية فى الشركات التى تطبق نظم 

 الصادقلتمثيل على ا ERPنظم تحليل إضافز لدراسة أثر  إلى الحاجة إلى مما يشير ،على الترتيب 015.
 . الرعاية الصحية واالدويةفى قطاع المعلومات المحاسبية 

ثة الثالوجود تشابه بين  (6، 5، 4)الجداو   ليل الوصفى للمتغيرات المتصلةحويالحظ من الت
، االصو   دورا معد بفيما يتعلق  قطاعات )التشييد ومواد البناء، والعقارات، والرعاية الصحية واالدوية(
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االيرادات  نموالشركة والرافعة المالية ومعد   فيما يتعلق بحجم الثالثة قطاعاتويوجد اختالف بين 
 حاسبية.للمعلومات الم الصادقالتمثيل ة التشغيلية، و معد  التدفقات النقديو 

 (المناصل المحقطع  )المحغيراا -11-1-2
( 1فى المتغيرات الوهمية التى يتم التعبير عنها بالقيمتين ) تقطعةتتمثل متغيرات الدراسة الم

( 7ويوض  الجدو  رقم ). فعالية الرقابة الداخليةو حجم متتب المراجعة، و ، ERPو)صفر(، وتتدو  من 
 .التشييد ومواد البناءقطاع شركات فى  التحليل الوصفى لهذا المتغيرات

 الحشييد ومواد البن ء بشرك ا قط ع حقطع (: الححليل الوصاى للمحغيراا الم7جدول )
 ERPشرك ا ال تطبق  ERPشرك ا تطبق  المحغير الرمز

 مش هداا غير محقق  مش هداا محقق  مش هداا غير محقق  مش هداا محقق 
 نسب  تكرا  سب ن تكرا  نسب  تكرا  نسب  تكرا 

X1  نظمERP 25 %100 0 0% 0 0% 25 %100 
X7 60% 15 40% 10 52% 13 48% 12 حجم متتب المراجعة 
Z 52% 13 48% 12 44% 11 66% 14 فعالية الرقابة الداخلية 

 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

يتساوى مو عدد  ERPعدد المشاهدات فى الشركات التى تطبق  أ  (7الجدو  رقم )من ويتض  
من  %48متاتب المراجعة الدبرى تراجو حسابات  أ  المشاهدات فى الشركات التى ال تطبقها، كما يالحظ

من  %66 أ  . ويالحظ أيضاERPمن الشركات التى ال تطبق نظم  ERP 40%الشركات التى تطبق نظم 
)مالحظات  لية الرقابة الداخليةعن فعا  نال  تقرير غير متحفظ من المراجو ERPالشركات التى تطبق نظم 

من الشركات التى ال تطبق نظم  %48 أ  فى حين الرقابة الداخلية فى تقرير المراجعة(الضع  فى  أوجهعن 
ERP عن فعالية الرقابة الداخلية من المراجو نال  تقرير غير متحفظ.  

 لعقارات.( التحليل الوصفى لهذا المتغيرات فى شركات قطاع ا8ويوض  الجدو  رقم )
 

 قط ع العق  ااشرك ا ب حقطع الححليل الوصاى للمحغيراا الم: (8جدول )
 ERP ال تطبقشرك ا  ERPشرك ا تطبق  المحغير رمزال

 مش هداا غير محقق  مش هداا محقق  مش هداا غير محقق  مش هداا محقق 
 نسب  تكرا  نسب  تكرا  نسب  تكرا  نسب  تكرا 

X1  نظمERP 25 %100 0 0% 0 0% 25 %100 
X7 40% 10 60% 15 60% 15 40% 10 حجم متتب المراجعة 
Z 52% 13 48% 12 48% 12 52% 13 فعالية الرقابة الداخلية 

 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

يتساوى مو  ERPعدد المشاهدات فى الشركات التى تطبق  أ  (8الجدو  رقم )من ويتض  
متاتب المراجعة الدبرى  أ  ، كما يالحظفى قطاع العقارات هاال تطبقالتى عدد المشاهدات فى الشركات 

نظم  ال تطبقمن الشركات التى  %60و ERPمن الشركات التى تطبق نظم  %40تراجو حسابات 
ERPمن الشركات التى تطبق نظم  %52 أ  . ويالحظ أيضاERP  نال  تقرير غير متحفظ من
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 أ  فى حين)مالحظات عن الرقابة الداخلية فى تقرير المراجعة(  يةعن فعالية الرقابة الداخل المراجو
  .عن فعالية الرقابة الداخلية نال  تقرير غير متحفظ ERPنظم  ال تطبقمن الشركات التى  44%

الرعاية الصحية  قطاعشركات فى  ( التحليل الوصفى لهذا المتغيرات9نما يوض  الجدو  رقم )
 .واألدوية

 واألدوي الرع ي  الصح    قط عشرك ا ب محقطع ليل الوصاى للمحغيراا الالحح: (9دول )ج 
 ERP ال تطبقشرك ا  ERPشرك ا تطبق  المحغير رمز ال

 مش هداا غير محقق  مش هداا محقق  مش هداا غير محقق  مش هداا محقق 
 نسب  تكرا  نسب  تكرا  نسب  تكرا  نسب  تكرا 

X1  نظمERP 25 %100 0 0% 0 0% 25 %100 
X7 40% 10 60% 15 68% 17 32% 8 حجم متتب المراجعة 
Z 56% 14 44% 11 56% 14 44% 11 فعالية الرقابة الداخلية 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل 

يتساوى مو  ERPعدد المشاهدات فى الشركات التى تطبق  أ  (9الجدو  رقم )من ويتض  
ا يالحظ أ  متاتب ، كمفى قطاع الرعاية الصحية واالدوية هاطبقال تعدد المشاهدات فى الشركات التى 

من الشركات التى  %60و ERPمن الشركات التى تطبق نظم  %32الدبرى تراجو حسابات  المراجعة
نال  تقرير غير  ERPمن الشركات التى تطبق نظم  %44. ويالحظ أيضا أ  ERPنظم  ال تطبق

)مالحظات عن الرقابة الداخلية فى تقرير المراجعة(،  الداخليةعن فعالية الرقابة متحفظ من المراجو 
عن  نال  تقرير غير متحفظ من المراجو ERPنظم  ال تطبقمن الشركات التى  %44وكذلع نال 

  .فعالية الرقابة الداخلية
ونال  تقرير  ERPنسبة الشركات التى تطبق نظم  ارتفاع (9، 8، 7) و امن الجديتض  و 

 وتراجو عن  ريق متاتب المراجعة الدبرى فى قطاع عن فعالية الرقابة الداخلية فظمراجعة غير متح
 ال تطبقولدن فى الشركات التى . واألدويةقطاع الرعاية الصحية و العقارات  التشييد والبناء عن قطاعى

لية عن فعالية الرقابة الداخ فقد ةادات نسبة الشركات التى نال  تقرير مراجعة غير متحفظ ERPنظم 
 مو عدط وجود اختالف بين واألدويةالرعاية الصحية  ى التشييد والبناء والعقارات عن قطاعفى قطاع

فى نسبة الشركات التى تراجو عن  ريق متاتب المراجعة والرعاية الصحية واألدوية  قطاعى العقارات
 الدبرى.

 
 محل الد اس الرق ب  الداخل   فى الشرك ا فع ل   على  ERPنظم  أثر اخحب  -11-2

 ERPنظم ل ذو داللة إحصائية تأثير ال يوجدمدى صحة الفرض االو  للدارسة وهو " ختبارال
لتحديد مدى االنحدار اللوجستى " يتم استخداط اسلو  محل الدراسةشركات الب فعالية الرقابة الداخليةعلى 
وذلع ال  المتغير  محل الدراسة بالشركات فعالية الرقابة الداخليةعلى  األخرى والعوامل  ERPنظم  تأثير

 أوجه)عدط وجود  غير متحفظ الرقابة الداخليةفعالية  ن( اذا كا  رأى المراجو ع1التابو يأخذ القيمة )
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ضع   أوجه)وجود  ، والقيمة )صفر( اذا كا  رأى المراجو متحفظضع  جوهرية فى الرقابة الداخلية(
 . جوهرية فى الرقابة الداخلية(

التشييد ومواد ( نتائج تحليل نموذج االنحدار اللوجستى بشركات قطاع 10جدو  رقم )ويوض  ال     
 .البناء

 Z فع ل   الرق ب  الداخل  لعوامل المؤثرة على هم ا(: نح ئج تحليل نموذج االنحدا  اللوجسحى أل10جدول )
 الحشييد ومواد البن ءبشرك ا قط ع 

مع مل  المحغير رمزال
 االنحدا 

الخطأ 
  ى المع  

Wald P-value 

X1  نظمERP 2.698 1.216 4.921 .027 

X2 020. 5.421 301. 701. حجم الشركة 

X4   034. 4.491 673. 1.427 االيرادات نمومعد 

X6  043. 4.111 3.603 7.306 معد  دورا  االصو 

X7 247. 1.338 1.254 1.450- حجم متتب المراجعة 

Wald= 4.251 
Sig.= .033 

 Constant = -18.517 Cox & Snell R Square = .577 
Nagelkerke R Square = .770 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل    

( نتائج تحليل نموذج االنحدار اللوجستز ألهم العوامل المؤثرب على 10يوض  الجدو  رقم )
وذج المستخدط كتل فعالية الرقابة الداخلية بشركات قطاع العقارات. ويتض  من الجدو  معنوية النم

(. كما يؤكد أ  النموذج المقدر 033.ومستوى معنوية ) ) 4.251للنموذج كتل ) Waldحيث قيمة 
، Hosmer-Lemeshowيمثل البيانات تمثيالا كامالا ويدعم المعنوية الداملة للنموذج حسب اختبار 

صلية( والتدرارات المتوقعة (، وتبين أ  التدرارات المشاهدب )اال2Xالذى يقوط على اختبار مربو كاى )
(. وباالعتماد على قيمة Gujarati & Porter, 2009)المقدرب( للمتغير التابو كان  متطابقة تماما )

Wald  لدل متغير اتض  أ  أنثر المتغيرات أهمية فى التأثير على فعالية الرقابة الداخلية هو حجم
حيث كلما ةادت قيمة معد  دورا  االصو   ، ثممعد  نمو االيرادات ، ثم  ERPنظم  يليه الشركة
Wald  د  ذلع على أهمية المتغير. كما توض  النتائج قوب نموذج الدراسة فى تفسير األثر على فعالية

 الرقابة الداخلية.
فهو يؤثر ايجابيا على فعالية الرقابة الداخلية مما يعنى أ   ERP نظم متغير إلى وبالنسبة
( وكذلع يؤثر حجم 027.فعالية الرقابة الداخلية بمستوى معنوية )يحسن من  ERPاستخداط نظم 

(. كما يؤثر كالا من 020.الشركة ايجابياا ومعنويا على فعالية الرقابة الداخلية عند مستوى معنوية )
، 034.معد  نمو االيرادات ومعد  دورا  االصو  إيجابياا على فعالية الرقابة الداخلية بمستوى معنوية )

على فعالية الرقابة الداخلية تأثير لحجم متتب المراجعة  ال يوجده أن . كما يالحظعلى التوالى (043.
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. أما فيما يتعلق بالقدرب التفسيرية للنموذج، والتى توض  نسبة قطاع التشييد ومواد البناءفى شركات 
 Cox & Snell Rالمساهمة النسبية ) أ  تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابو، يتبين

Square  من  % 57.7المتغيرات المستقلة تفسر ما مقدارا  أ  ( وهذا يعنى% (57.7( لها بلغ
التغير فى المتغير التابو )فعالية الرقابة الداخلية( . وتدو  معادلة نموذج االنحدار بشركات قطاع 

 (Boldتظهر المتغيرات المؤثرب معنويا كما يلى: ) التشييد ومواد البناء
 7X1.450 - 6X 306.7+ 4X+1.427  2X 701+ . 1X 2.698+  18.517-= Z 

 ( نتائج تحليل نموذج االنحدار اللوجستى بشركات قطاع العقارات.11ويوض  الجدو  رقم )
فع ل   لعوامل المؤثرة على هم األ اللوجسحىاالنحدا  نموذج نح ئج تحليل : ( 11جدول )

 ق  ااالع بشرك ا قط ع Z الرق ب  الداخل  
مع مل  المحغير رمزال

 االنحدا 
الخطأ 
 المع   ى 

Wald P-value 

X1  نظمERP 4.276 1.590 7.229 .007 

X2 026. 4.926 386. 856. حجم الشركة 

X3 547. 363. 265. 159.- الرافعة المالية 

X4   069. 3.299 453. 822. االيرادات نمومعد 

X5  معد  التدفقات النقدية
 التشغيلية

.049 .730 .004 .947 

X6  052. 3.768 4.103 7.964 معد  دورا  االصو 

Wald= 6.259 
Sig.= .040 

 Constant = -22.925 Cox & Snell R Square = .652 
Nagelkerke R Square = .874 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل    

فعالية ألهم العوامل المؤثرب على  زلوجستاالنحدار النموذج ( نتائج تحليل 11يوض  الجدو  رقم )و 
 Waldكتل حيث قيمة المستخدط معنوية النموذج  من الجدو العقارات. ويتض   بشركات قطاعالرقابة الداخلية 
 كامالا  النموذج المقدر يمثل البيانات تمثيالا  أ  . كما يؤكد(040.)ومستوى معنوية  ) 6.259للنموذج كتل )

مربو كاى  اختبار، الذى يقوط على Lemeshow-Hosmer اختبارذج حسب ويدعم المعنوية الداملة للنمو 
(2X.للمتغير التابو كان  متطابقة تماما )(، وتبين أ  التدرارات المشاهدب )االصلية( والتدرارات المتوقعة )المقدرب 

 الرقابة الداخليةفعالية على  تأثيرأهمية فى الأنثر المتغيرات  أ  لدل متغير اتض  Waldوباالعتماد على قيمة 
 Waldحيث كلما ةادت قيمة اليرادات اثم معد  دورا  االصو ، ثم معد  نمو  ،ثم حجم الشركة ERP نظمهو 

 .فعالية الرقابة الداخليةعلى  ثركما توض  النتائج قوب نموذج الدراسة فى تفسير األد  ذلع على أهمية المتغير. 
استخداط  أ  ىمما يعنفعالية الرقابة الداخلية بيا على ايجا فهو يؤثر ERP نظم متغير إلى وبالنسبة

ومعنويا  ايجابياا  الشركة( وكذلع يؤثر حجم 007.مستوى معنوية )ب فعالية الرقابة الداخليةيحسن من  ERPنظم 
اليرادات ومعد  دورا  امعد  نمو  كالا من (. كما يؤثر026.مستوى معنوية )عند  فعالية الرقابة الداخليةعلى 
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تأثير للرافعة  ال يوجده أن كما يالحظ .(1.مستوى معنوية )عند ولدن  فعالية الرقابة الداخليةعلى  صو  إيجابياا اال
ما فيما يتعلق بالقدرب المالية ومعد  التدفقات النقدية التشغيلية على فعالية الرقابة الداخلية فى شركات العقارات. أ

بية المساهمة النس أ  يتبين، المتغير التابو المتغيرات المستقلة على تأثيرالتفسيرية للنموذج، والتى توض  نسبة 
(Cox & Snell R Square)   65.2مقدارا  المتغيرات المستقلة تفسر ما أ  ( وهذا يعنى% (65.2لها بلغ 
 بشركات قطاع ( . وتدو  معادلة نموذج االنحدارفعالية الرقابة الداخليةمن التغير فى المتغير التابو ) %

 (Boldتظهر المتغيرات المؤثرب معنويا )كما يلى: العقارات 
6X 7.964+ 5X .049+4 X .822+ 3X .159- 2X.856  + 1X 4.276 + 22.925-Z=  

ألهم العوامل المؤثرب على  ( نتائج تحليل نموذج االنحدار اللوجستى12يوض  الجدو  رقم )نما 
 .واألدويةلصحية بشركات قطاع الرعاية ا فعالية الرقابة الداخلية

 Zفع ل   الرق ب  الداخل   العوامل المؤثرة على  ألهمنح ئج تحليل االنحدا  المحعدد : ( 12 جدول )
 واألدوي بشرك ا قط ع الرع ي  الصح   

 Wald P-value الخطأ المع   ى  مع مل االنحدا  المحغير رمزال
X1  نظمERP 3.583 1.121 10.218 .001 

X2 013. 6.171 340. 845. حجم الشركة 

X3 480. 498. 1.250 882. الرافعة المالية 

X5 322. 979. 2.247 2.224 معد  التدفقات النقدية التشغيلية 

X6  767. 088. 1.098 326. معد  دورا  االصو 

Wald= 5.823 
Sig.= .043 

 Constant = -19.993 Cox & Snell R Square = .468 
Nagelkerke R Square = .636 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل 

( نتائج تحليل نموذج االنحدار اللوجستى ألهم العوامل المؤثرب على 12يوض  الجدو  رقم )و 
. ويتض  من الجدو  معنوية النموذج واألدويةبشركات قطاع الرعاية الصحية  Zفعالية الرقابة الداخلية 

النموذج  أ  كما يؤكد (.043.ى معنوية )ومستو  ) 5.823للنموذج كتل ) Waldنتل حيث قيمة 
-Hosmer اختبارويدعم المعنوية الداملة للنموذج حسب  كامالا  المقدر يمثل البيانات تمثيالا 

Lemeshow اختبار، الذى يقوط على ( مربو كاىX2وتبين ،)  التدرارات المشاهدب )االصلية(  أ
لدل  Waldوباالعتماد على قيمة . متطابقة تماماا والتدرارات المتوقعة )المقدرب( للمتغير التابو كان  

حجم يليه  ERP نظمهو  فعالية الرقابة الداخليةعلى  تأثيرأنثر المتغيرات أهمية فى ال أ  متغير اتض 
د  ذلع على أهمية المتغير. كما توض  النتائج قوب نموذج  Waldالشركة، حيث كلما ةادت قيمة 

 .ة الرقابة الداخليةفعاليعلى  ثرالدراسة فى تفسير األ
استخداط  أ  مما يعنىفعالية الرقابة الداخلية فهو يؤثر على  ERP نظم متغير إلى وبالنسبة

 ايجابياكما يؤثر حجم الشركة (. 001.فعالية الرقابة الداخلية بمستوى معنوية )يحسن من  ERPنظم 
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لق بالقدرب التفسيرية للنموذج، والتى اما فيما يتع (.013.مستوى معنوية )ب فعالية الرقابة الداخليةعلى 
 Cox & Snellالمساهمة النسبية ) أ  المتغيرات المستقلة على المتغير التابو، يتبين تأثيرتوض  نسبة 
R Square )   من  %46.8 ما مقداراالمتغيرات المستقلة تفسر  أ  ز( وهذا يعن% (46.8لها بلغ

الرعاية (. وتدو  معادلة نموذج االنحدار بشركات قطاع الداخليةفعالية الرقابة التغير فى المتغير التابو )
 (Boldتظهر المتغيرات المؤثرب معنويا )كما يلى:  واألدويةالصحية 
6X.326  +5X2.224  + 3X 882. + 2X+.845  1X + 3.58319.993 -Z=  

على  ERPلنظم ذو داللة إحصائية  تأثير ال يوجدوهو " و بالتالى يتم رفض الفرض االو 
الدراسة الثالثة )التشييد ومواد البناء، والعقارات، فى قطاع " بالشركات محل الدراسة فعالية الرقابة الداخلية

بشركات  فعالية الرقابة الداخليةعلى  ERPايجابى لنظم  تأثيرهنا   أ  حيث والرعاية الصحية واالدوية(
المؤثرب على فعالية الرقابة الداخلية  األخرى  العوامل اختالفوذلع مو  ،القطاعات الثالثة محل الدراسة

 . (12، 11، 10من قطاع ألخر )الجداو  
 للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل على  ERPنظم  أثر-11-3

 ERPلنظم ذو داللة إحصائية  تأثير ال يوجد"للدارسة وهو  ثانىمدى صحة الفرض ال ختباروال
تم استخداط اسلو  االنحدار المتعدد  "بالشركات محل الدراسة للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على 

ويوض  . للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  األخرى والعوامل  ERPنظم تأثيرلتحديد مدى 
للمعلومات  الصادق( نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على التمثيل 13الجدو  رقم )
 قطاع التشييد والبناء. بشركات Yالمحاسبية 

( معنوية النموذج المستخدط كتل فى اختبار العالقة التأثيرية فى 13ويتض  من الجدو  رقم )
( وهى 000.( بمستوى معنوية )9.241للمعلومات المحاسبية. حيث بلغ  قيمة ف ) الصادقالتمثيل 

بقيمة المتغير التابو. كما يتض   النموذج بمتغيراته المستقلة صال  للتنبؤ أ  ( مما يعنى05.أقل من ) 
( وهى  Toleranceوقيمة التباين المسمو  به ) (10)( وهى أقل من VIFمن قيمة تضخم التباين )

ه ال توجد مشتلة التداخل الخطى وقوب نموذج الدراسة فى تفسير األثر على التمثيل أن (1.أنبر من )
 .(O'Brien, 2007) للمعلومات المحاسبية الصادق

 الص دق(: نح ئج تحليل االنحدا  المحعدد ألهم العوامل المؤثرة على الحمثيل  13)  جدول
 الحشييد ومواد البن ءبشرك ا قط ع Y  للمعلوم ا المح سب    

المع مالا غير  المحغير رمزال
 المع   ي 

المع مالا 
المع   ي  

Beta 

T P-
value 

VIF Tol. 

B  الخطأ
 الق  سى

X1  نظمERP .310 .063 .613 4.950 .000 1.510 .662 

X2 810. 1.234 028. 2.268 254. 011. 024. حجم الشركة 

X4   751. 1.331 790. 268.- 031.- 004. 001.- االيرادات نمومعد 
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X5  871. 1.148 008. 2.793 302. 030. 085. معد  التدفقات النقدية 

X6  682. 1.467 666. 435.- 053.- 141. 061.- معد  دورا  االصو 

X7 743. 1.345 832. 213.- 025.- 060. 013.- حجم متتب المراجعة 

Constant -.390 
R 750. معامل االرتبا  المتعدد 

R2 563. معامل التحديد 
Adj.R2  502. معامل التحديد المعد 

 F 9.241قيمة  
 P-value  .000 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل 

قيمة معامل االرتبا  المتعدد بين المتغيرات  أ  علق بالقدرب التفسيرية للنموذج يتبيناما فيما يت
( وهذا %(56.3( والمساهمة النسبية )معامل التحديد( لها بلغ  750.المستقلة والمتغير التابو بلغ  )

 الصادقثيل من التغير فى المتغير التابو )التم % 56.3المتغيرات المستقلة تفسر ما مقدارا  أ  يعنى
 للمعلومات المحاسبية(. 

للمعلومات  الصادقتوض  نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على التمثيل 
للمعلومات  الصادقتؤثر تأثيراا  رديا على التمثيل  ERPنظم  أ  (13فى الجدو  رقم ) Yالمحاسبية 

 الصادقتحسين التمثيل  إلى يؤدى ERPنظم  تطبيق أ  ( مما يعنى000.المحاسبية بمستوى معنوية )
 الصادقللمعلومات المحاسبية، كما يوض  الجدو  أ  حجم الشركة يؤثر ايجابيا على التمثيل 

 يؤثر معد  التدفقات النقدية التشغيلية إيجابيا على(، كما 028.للمعلومات المحاسبية بمستوى معنوية )
(. فى حين لم يؤثر كالا من معد  نمو 008.وى معنوية )للمعلومات المحاسبية بمست الصادقالتمثيل 

للمعلومات المحاسبية  الصادقحجم متتب المراجعة على التمثيل معد  دورا  االصو  و االيرادات و 
تظهر المتغيرات المؤثرب كما يلى: ) التشييد ومواد البناءوتدو  معادلة نموذج االنحدار بشركات قطاع 

 (Boldمعنويا 
7X .013-6 X .061- 5X.085 +4X .001- 2X 024+. 1X 103+. .390-Y=  

 الصادقالتمثيل ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على 14ويوض  الجدو  رقم )   
 بشركات قطاع العقارات. Y للمعلومات المحاسبية

 الص دقلحمثيل (: نح ئج تحليل االنحدا  المحعدد ألهم العوامل المؤثرة على ا 14جدول ) 
 بشرك ا قط ع العق  ااY  للمعلوم ا المح سب    

المع مالا  المع مالا غير المع   ي  المحغير رمزال
المع   ي  

Beta 

T P-
value 

VIF Tol 
B  الخطأ

 الق  سى
X1  نظمERP .213 .053 .465 4.039 .000 1.258 .795 
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X2 688. 1.453 006. 2.908 360. 011. 031. حجم الشركة 

X3 922. 1.085 038. 2.136- 228.- 003. 007.- الرافعة المالية 

X4   850. 1.177 179. 1.365 152. 004. 005. االيرادات نمومعد 

X7 880. 1.136 586. 548.- 060.- 050. 027.- حجم متتب المراجعة 

Constant -.506 
R 732. معامل االرتبا  المتعدد 

R2 537. معامل التحديد 
Adj.R2  484. معامل التحديد المعد 

 F 10.187قيمة  
 P-value  .000 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل 

ية فى تأثير العالقة ال اختبار( معنوية النموذج المستخدط كتل فى 14ويتض  من الجدو  رقم )
( وهى 000.نوية )( بمستوى مع10.187. حيث بلغ  قيمة ف )للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل 

( مما يعنى أ  النموذج بمتغيراته المستقلة صال  للتنبؤ بقيمة المتغير التابو. كما يتض  05.أقل من ) 
( وهى  Toleranceوقيمة التباين المسمو  به ) (10)( وهى أقل من VIFمن قيمة تضخم التباين )

التمثيل راسة فى تفسير األثر على مشتلة التداخل الخطى وقوب نموذج الد ال توجد( أنه 1.أنبر من )
 .للمعلومات المحاسبية الصادق

قيمة معامل االرتبا  المتعدد بين المتغيرات  أ  اما فيما يتعلق بالقدرب التفسيرية للنموذج يتبين
( وهذا %(53.7لها بلغ   ( والمساهمة النسبية )معامل التحديد(732.المستقلة والمتغير التابو بلغ  )

 الصادقالتمثيل من التغير فى المتغير التابو ) % 53.7 ما مقداراتغيرات المستقلة تفسر الم أ  يعنى
 (. للمعلومات المحاسبية

للمعلومات  الصادقالتمثيل نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على  توض و 
للمعلومات  الصادقلتمثيل اعلى   رديا اا تأثير تؤثر  ERPنظم  أ  (14رقم )فى الجدو   Y المحاسبية
 الصادقالتمثيل  سينتح إلى أدى ERPتطبيق نظم  أ  مما يعنى( 000.)توى معنوية مسب المحاسبية

 الصادقالشركة يؤثر ايجابيا على التمثيل  حجم أ  ، كما يوض  الجدو للمعلومات المحاسبية
التمثيل على  عتسياا ؤثر ت الماليةالرافعة  أ  (، كما يالحظ006.للمعلومات المحاسبية بمستوى معنوية )

االيرادات  نمومعد   كالا منؤثر يفى حين لم  (.038.بمستوى معنوية ) للمعلومات المحاسبية الصادق
 وتدو  معادلة نموذج االنحدار للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  وحجم متتب المراجعة
 (Boldلمؤثرب معنويا تظهر المتغيرات ا)كما يلى: بشركات قطاع العقارات 

7X .027- 4X .005+3X .007- 2X.031 + 1X +.213 .506-Y=  
التمثيل ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على 15ويوض  الجدو  رقم )

 .واألدويةبشركات قطاع الرعاية الصحية  Y للمعلومات المحاسبية الصادق
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للمعلوم ا  الص دقالحمثيل لمحعدد ألهم العوامل المؤثرة على نح ئج تحليل االنحدا  ا: (15دول )ج
 واألدوي الرع ي  الصح   بقط ع  Y المح سب  

المع مالا  المع مالا غير المع   ي  المحغير رمزال
المع   ي  

Beta 

T P-
value 

VIF Tol 
B  الخطأ

 الق  سى
X1  نظمERP .063 .030 .245 2.057 .046 1.104 .906 

X2 980. 1.020 001. 3.651 418. 008. 030. حجم الشركة 

X4   989. 1.011 262. 1.137- 130.- 007. 008.- االيرادات نمومعد 

X6  967. 1.034 033. 2.202 254. 032. 070. معد  دورا  االصو 

X7 904. 1.107 028. 2.272 271. 031. 070. حجم متتب المراجعة 

Constant -.638 
R 659. الرتبا  المتعددمعامل ا 

R2 434. معامل التحديد 
Adj.R2  370. معامل التحديد المعد 

 F 6.756قيمة  
 P-value  .000 

 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

ية فى تأثير العالقة ال اختبارفى  معنوية النموذج المستخدط كتل( 15من الجدو  رقم )ويتض  
( وهى 000.( بمستوى معنوية )6.756حيث بلغ  قيمة ف ) .بيةللمعلومات المحاس الصادقالتمثيل 
 بمتغيراته المستقلة صال  للتنبؤ بقيمة المتغير التابو. كما يتض  النموذج أ  ( مما يعنى05.أقل من )

 الصادقالتمثيل على  ثرمشتلة التداخل الخطى وقوب نموذج الدراسة فى تفسير األ ال توجده أن
 .للمعلومات المحاسبية

قيمة معامل االرتبا  المتعدد بين المتغيرات  أ  يتبين ،ما فيما يتعلق بالقدرب التفسيرية للنموذجا
( وهذا % 43.4لها بلغ  ) ( والمساهمة النسبية )معامل التحديد(659.)المستقلة والمتغير التابو بلغ  

 الصادقالتمثيل لتابو )من التغير فى المتغير ا %43.4 ما مقداراالمتغيرات المستقلة تفسر  أ  يعنى
 ( . للمعلومات المحاسبية

للمعلومات  الصادقالتمثيل نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على  توض و 
التمثيل تؤثر معنويا على  ERPنظم  أ  (15رقم )بشركات قطاع العقارات فى الجدو   Y المحاسبية
 امعنويو  إيجابياؤثر يحجم الشركة  أ  . كما وجد(046.) يةمستوى معنو ب للمعلومات المحاسبية الصادق
دورا  معد  من  كالا  أ  كما وجد(. 001.بمستوى معنوية ) للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل عل 

 للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل ومعنويا عل  إيجابيا ا يؤثر االصو  وحجم متتب المراجعة 
التمثيل على معد  نمو االيرادات  ؤثريفى حين لم  ،( على الترتيب028. ، 033.بمستوى معنوية )
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 واألدويةبشركات قطاع الرعاية الصحية  وتدو  معادلة نموذج االنحدار .للمعلومات المحاسبية الصادق
 (Boldتظهر المتغيرات المؤثرب معنويا )نما يلى: 

7X .070+ 6X .070+ 4X .008 - 2X .030+ 1X .063+  .638-Y=  
على  ERPلنظم  ذو داللة إحصائية تأثير ال يوجدوهو " الثانىوبالتالى يتم رفض الفرض 

ات الدراسة الثالثة بشركات قطاع"  محل الدراسةشركات الب للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل 
على  ERPلنظم  تأثير  هنا أ  حيث اتض  (الصحية واألدويةالرعاية و العقارات )التشييد ومواد البناء و 

 اختالفوذلع مو  ،بشركات القطاعات الثالثة محل الدراسة للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل 
، 14، 13العوامل االخرى المؤثرب على التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية من قطاع ألخر )الجداو  

15) . 
 

  ح سب  للمعلوم ا الم الص دقالحمثيل الرق ب  الداخل   على  فع ل   أثر-11-4
 فعاليةلذو داللة إحصائية  تأثير ال يوجد" :للدارسة وهو ثالثمدى صحة الفرض ال ختبارال

 "محل الدراسةشركات الب للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل الرقابة الداخلية على 
 رى األخالرقابة الداخلية والعوامل  فعالية تأثيرم استخداط اسلو  االنحدار المتعدد لتحديد مدى ت

 . للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على 
 

( نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على التمثيل 16ويوض  الجدو  رقم )
 بشركات قطاع التشييد ومواد البناء. Yللمعلومات المحاسبية  الصادق

 
على  والعوامل الح كم  الداخل  (: نح ئج تحليل االنحدا  المحعدد لحأثير فع ل   الرق ب   16جدول )

 الحشييد ومواد البن ءبقط ع  Yللمعلوم ا المح سب    الص دقالحمثيل 
المع مالا غير  المحغير رمزال

 المع   ي 
المع مالا 
المع   ي  

Beta 

T P-
value 

VIF Tol 

B  الخطأ
 الق  سى

Z فعالية الرقابة الداخلية 
.328 .068 .648 4.863 .000 1.726 .579 

X2 حجم الشركة 
.008 .012 .082 .652 .518 1.531 .653 

X4 معدل دنمو االيرادات 
-.004 .004 -.125 -1.014 .316 1.486 .673 

X5 معدل التدفقات النقدية 
.097 .031 .344 3.129 .003 1.174 .852 

X6 معدل دوران االصول 
-.052 .141 -.045 -.370 .713 1.456 .687 

X7 ب المراجعةحجم مكت 
.083 .056 .162 1.468 .149 1.186 .843 

Constant -.099 
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R 747. معامل االرتبا  المتعدد 
R2 558. معامل التحديد 

Adj.R2  496. معامل التحديد المعد 
 F 9.034قيمة  
 P-value  .000 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل 

لمستخدط كتل فى اختبار العالقة التأثيرية فى معنوية النموذج ا (16ويتض  من الجدو  رقم )
( وهى 000.( بمستوى معنوية )9.034للمعلومات المحاسبية. حيث بلغ  قيمة ف ) الصادقالتمثيل 

النموذج بمتغيراته المستقلة صال  للتنبؤ بقيمة المتغير التابو. كما يتض   أ  ( مما يعنى05.أقل من ) 
اخل الخطى وقوب نموذج الدراسة فى تفسير األثر على التمثيل ه ال توجد مشتلة التدأن من الجدو 
 للمعلومات المحاسبية. الصادق

اما فيما يتعلق بالقدرب التفسيرية للنموذج، والتى توض  نسبة التغير فى المتغير التابو والتى 
لمستقلة والمتغير قيمة معامل االرتبا  المتعدد بين المتغيرات ا أ  تفسرها المتغيرات المستقلة. حيث يتبين

المتغيرات  أ  ( وهذا يعنى%55.8 (( والمساهمة النسبية )معامل التحديد( لها بلغ  747.التابو بلغ  )
للمعلومات  الصادقالتمثيل  من التغير فى المتغير التابو ) % 55.8 المستقلة تفسر ما مقدارا 

 المحاسبية (. 
 الصادقلعوامل المؤثرب على التمثيل ويتض  من نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألهم ا

فعالية الرقابة  أ  (16فى الجدو  رقم ) التشييد ومواد البناءبشركات قطاع  Yللمعلومات المحاسبية 
 أ  ( مما يعنى000.للمعلومات المحاسبية بمستوى معنوية ) الصادقالداخلية تؤثر إيجابيا على التمثيل 

للمعلومات المحاسبية، كما  الصادقتحسين التمثيل  إلى لية يؤدىاالهتماط بتحسين فعالية الرقابة الداخ
للمعلومات  الصادقإيجابيا على التمثيل أيضا يؤثر  معد  التدفقات النقدية التشغيلية أ  يوض  الجدو 

حجم الشركة ومعد  نمو االيرادات ومعد  كل من ؤثر لم ي(. فى حين 003.المحاسبية بمستوى معنوية )
. وتدو  التشييد ومواد البناءللمعلومات المحاسبية بشركات قطاع  الصادقعلى التمثيل  دورا  االصو 

 (Boldتظهر المتغيرات المؤثرب معنويا معادلة نموذج االنحدار كما يلى: )
7X +.083 6.052 X- 5X 097+ . 4X .004- 2X .008+  Z .328+ .099 - Y= 

التمثيل ر المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على ( نتائج تحليل االنحدا17ويوض  الجدو  رقم )   
 بشركات قطاع العقارات. Y للمعلومات المحاسبية الصادق

على  والعوامل الح كم  الرق ب  الداخل   فع ل   حأثيرلنح ئج تحليل االنحدا  المحعدد : ( 17جدول )
 العق  اابقط ع  Y للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل 

ع مالا غير الم المحغير رمزال
 المع   ي 

المع مالا 
المع   ي  

Beta 

T P-
value 

VIF Tol 

B  الخطأ
 الق  سى
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Z فعالية الرقابة الداخلية 
.243 .059 .528 4.124 .000 1.569 .637 

X2 حجم الشركة 
.025 .012 .286 2.159 .036 1.681 .595 

X3 الرافعة المالية 
-.006 .003 -.201 -1.926 .060 1.041 .961 

X7 حجم مكتب المراجعة 
-.016 .050 -.035 -.324 .747 1.128 .887 

Constant -.375 
R 728. معامل االرتبا  المتعدد 

R2 530. معامل التحديد 
Adj.R2  488. معامل التحديد المعد 

 F 12.667قيمة  
 P-value  .000 

 اإلحصائيالمصدر: دنتائج التحليل 

( معنوية النموذج المستخدط كتل فى اختبار العالقة التأثيرية فى 17) ويتض  من الجدو  رقم
( وهى 000.( بمستوى معنوية )12.667التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية. حيث بلغ  قيمة ف )

( مما يعنى أ  النموذج بمتغيراته المستقلة صال  للتنبؤ بقيمة المتغير التابو. كما يتض  05.أقل من ) 
أنه ال توجد مشتلة التداخل الخطى وقوب نموذج الدراسة فى تفسير األثر على التمثيل  من الجدو 

 الصادق للمعلومات المحاسبية.
اما فيما يتعلق بالقدرب التفسيرية للنموذج، والتى توض  نسبة التغير فى المتغير التابو والتى 

المتعدد بين المتغيرات المستقلة والمتغير تفسرها المتغيرات المستقلة. حيث يتبين أ  قيمة معامل االرتبا  
( وهذا يعنى أ  المتغيرات %53 (( والمساهمة النسبية )معامل التحديد( لها بلغ  728.التابو بلغ  )

.  (من التغير فى المتغير التابو )التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية % 53المستقلة تفسر ما مقدارا 
للمعلومات  الصادقلتمثيل ار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على ويتض  من نتائج تحليل االنحدا

على فعالية الرقابة الداخلية تؤثر إيجابيا  أ  (17بشركات قطاع العقارات فى الجدو  رقم ) Y المحاسبية
 فعاليةاالهتماط بتحسين  أ  ( مما يعنى000.مستوى معنوية )ب للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل 
حجم  أ  ، كما يوض  الجدو للمعلومات المحاسبية الصادقلتمثيل تحسين ا إلى لداخلية يؤدىالرقابة ا
(. فى 036.بمستوى معنوية ) للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  إيجابيايؤثر أيضا الشركة 
لم و (، 060.للمعلومات المحاسبية بمستوى معنوية ) الصادقسلبيا على التمثيل  الرافعة الماليةؤثر حين ت

وتدو   بشركات قطاع العقارات.للمعلومات المحاسبية  الصادقيؤثر حجم متتب المراجعة على التمثيل 
 (Boldتظهر المتغيرات المؤثرب معنويا ) كما يلى: معادلة نموذج االنحدار

7X.016 - 3X .006- 2X .025 + Z .243 .375 +-Y= 
التمثيل المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على  ( نتائج تحليل االنحدار18ويوض  الجدو  رقم )

 . واألدويةبشركات قطاع الرعاية الصحية  Y للمعلومات المحاسبية الصادق
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( معنوية النموذج المستخدط كتل فى اختبار العالقة التأثيرية فى التمثيل 18ويتض  من الجدو  رقم )         
( 05.( وهى أقل من ) 000.( بمستوى معنوية )6.826الصادق للمعلومات المحاسبية.. حيث بلغ  قيمة ف )

مما يعنى أ  النموذج بمتغيراته المستقلة صال  للتنبؤ بقيمة المتغير التابو. كما يتض  أنه ال توجد مشتلة 
أ   يتض التداخل الخطى وقوب نموذج الدراسة فى تفسير األثر على التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية. و 

( والمساهمة النسبية )معامل 661.رتبا  المتعدد بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابو بلغ  )قيمة معامل اال
من التغير فى المتغير  %43.7( وهذا يعنى أ  المتغيرات المستقلة تفسر ما مقدارا %43.7 (التحديد( لها بلغ  

  )التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية (.التابو 
ليل االنحدار المتعدد ألهم العوامل المؤثرب على التمثيل الصادق ويتض  من نتائج تح

الرقابة الداخلية الثالئة  فعالية( أ  18بشركات قطاع العقارات فى الجدو  رقم ) Yللمعلومات المحاسبية 
. كما يوض  الجدو  (041.بمستوى معنوية ) على التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبيةإيجابيا تؤثر 

يؤثرو   ردياا على التمثيل الصادق وحجم متتب المراجعة  دورا  االصو لشركة ومعد  أ  حجم ا
معد  فى حين لم يؤثر ( على الترتيب. 010.،  043.،  009.بمستوى معنوية ) للمعلومات المحاسبية

بشركات  وتدو  معادلة نموذج االنحدار. التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبيةعلى االيرادات  نمو
 (Boldتظهر المتغيرات المؤثرب معنويا )اع الرعاية الصحية واألدوية كما يلى: قط

7+.080 X 6+.067 X 4.008 X- 2.521+ .069 Z + .024 X- =2Y 
 
 
 

على والعوامل الح كم  الرق ب  الداخل   فع ل    حأثيرنح ئج تحليل االنحدا  المحعدد ل(: 18جدول )
 واألدوي بقط ع الرع ي  الصح    Y  للمعلوم ا المح سب  الص دقالحمثيل 

المع مالا  المع مالا غير المع   ي  المحغير رمز ال
المع   ي  

Beta 

T P-
value 

VIF Tol 
B  الخطأ

 الق  سى
Z فعالية الرقابة الداخلية 

.069 .033 .264 2.109 .041 1.227 .815 

X2 حجم الشركة 
.024 .009 .335 2.714 .009 1.192 .839 

X4 اليراداتا معدل دنمو 
-.008 .007 -.124 -1.085 .284 1.013 .987 

X6 معدل دوران االصول 
.067 .032 .242 2.087 .043 1.048 .954 

X7 حجم مكتب المراجعة 
.080 .030 .309 2.689 .010 1.034 .967 

Constant -.521 
R 661. معامل االرتبا  المتعدد 

R2 437. معامل التحديد 
Adj.R2  373. معامل التحديد المعد 

 F 6.826قيمة  
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 P-value  .000 
 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

الرقابة الداخلية  فعاليةل ذو داللة إحصائية تأثير ال يوجدوهو " ثالثالوبالتالى يتم رفض الفرض 
وبالتالى  عات الثالثة،القطابشركات بالشركات محل الدراسة"  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على 

بشركات القطاعات  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل الرقابة الداخلية على  لفعالية تأثيرفا  هنا  
العوامل االخرى المؤثرب على التمثيل الصادق للمعلومات  اختالفوذلع مو  ،الثالثة محل الدراسة

 (.18، 17، 16المحاسبية من قطاع ألخر )الجداو  
 

 الرق ب  الداخل   فى ضوء فع ل   للمعلوم ا المح سب   الص دقالحمثيل على  ERPنظم  أثر-11-5
  كمحغير وس ط

 ERPلنظم ذو داللة إحصائية للدارسة وهو: "ال يوجد تأثير  رابومدى صحة الفرض ال الختبار
محل الدراسة" تم  بالشركات فى ضوء فعالية الرقابة الداخليةللمعلومات المحاسبية  الصادقعلى التمثيل 

التمثيل على  ERP نظم لتحديد مدى تأثير AMOSتحليل المسار باستخداط برنامج استخداط اسلو  
. ويوض  الجدو  رقم كمتغير وسيط فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية للمعلومات المحاسبية الصادق

 .التشييد ومواد البناءبشركات قطاع المسار نتائج تحليل  (19)
 
 
 

 للمعلوم ا المح سب   فى ضوء فع ل   الرق ب  الداخل   الص دقعلى الحمثيل  ERPلاحأثير نظم  AMOSنح ئج نموذج  :(19)جدول 

المحغيراا 
 الح بع 

 المحغيراا 
 المسحقل 

مع مل 
 اال تب ط

مع مل 
 الححديد 

مع مل 
 االنحدا 

p-
value 

االثر 
 المب شر

االثر غير 
 المب شر

االثر 
 VIF Tole اإلجم لي

فع ل   
الرق ب  
 الداخل  

Z)) 

X1  نظمERP 0.56 

0.72 

0.53 *** 0.524 0.000 0.524 1.71 0.59 
X2  0.80 1.25 0.054 0.000 0.054 *** 0.29 0.40 ةجم الشرك 
X3   0.83 1.20 0.011 0.000 0.011 0.191 0.17 0.12 الرافع  الم ل 
X4 0.70 1.42 0.013 0.000 0.013 0.011 0.22 0.39 معدل نمو االيراداا 
X5   0.86 1.17 0.041- 0.000 0.041- 0.314 0.08- 0.02 معدل الحدفق ا النقدي 
x6 0.66 1.53 0.012 0.000 0.012 0.174 0.05 0.23 معدل دو ان االصول 
x7  0.70 1.42 0.206- 0.000 0.206- 0.027 0.21- 0.13 ةجم مكحب المراجع 

الحمثيل 
 الص دق

للمعلوم ا 
 المح سب  

Y)) 

X1  نظمERP 0.64 

0.68 

0.34 *** 0.165 0.239 0.404 2.08 0.48 
X2  0.65 1.53 0.142 0.130 0.012 0.373 0.13 0.39 ةجم الشرك 
X3   0.81 1.23 0.073 0.077 0.004- 0.237 0.12- 0.12- الرافع  الم ل 
X4 0.64 1.55 0.096 0.099 0.003- 0.100 0.12- 0.30 معدل نمو االيراداا 
X5   0.84 1.19 0.06 0.034- 0.093 *** 0.35 0.31 معدل الحدفق ا النقدي 
x6 0.62 1.65 0.03 0.022 0.012 0.079 0.10 0.06 معدل دو ان االصول 
x7  0.69 1.46 0.05- 0.094- 0.049 0.557 0.10 0.24 ةجم مكحب المراجع 
Z 0.48 2.11 0.22 0.000 0.219 *** 0.45 0.69 اخل  فع ل   الرق ب  الد 



 - 145 - 

GFI :    0.838                     مؤشر جودة الحوافق CFI: 0.722    مؤشر المط بق  المق  ن 
 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

عدط وجود مشتلة التداخل الخطى فى النموذج حيث أ  قيمة تضخم ( 19ويتض  من الجدو  رقم )
( 1.أنبر من )  .Tole( لدل المتغيرات، كما ا  قيمة التباين المسمو  به10اقل من ) (VIF)اين التب

الية الرقابة لدل المتغيرات الداخلة فى النموذج. وهذا يشير غلى قوب النموذج فى تفسير االثر على فع
. شييد ومواد البناءبشركات قطاع الت للمعلومات المحاسبية الصادقثر على التمثيل الداخلية وكذلع األ

وجد  Durbin Watson (D-W)باستخداط قيمة  Autocorrelationوباجراء إختبار االرتبا  الذاتى 
فعالية الرقابة الداخلية و تعاد   ىالمتغيرات المؤثرب عل إلى النسبةب 149 2( تعاد  D-Wا  قيمة )
فى ضوء فعالية الرقابة المحاسبية  للمعلومات الصادقالتمثيل  ات المؤثرب علىلمتغير لبالنسبة  892 1
عدط وجود مشتلة االرتبا  الذاتى التى تؤثر على  إلى ( مما يشير5 2: 5 1وهى تتراو  بين )الداخلية 

 .فى قطاع التشييد ومواد البناء دقة نموذج الدراسة

ل ( وجود عالقة معنوية مباشرب بين فعالية الرقابة الداخلية والتمثي19ويوض  الجدو  رقم )
( عند مستوى معنوية 219.للمعلومات المحاسبية حيث بلغ  قيمة معامل المسار لها ) الصادق

للمعلومات المحاسبية وبالتالى  الصادقويعنى ذلع أ  فعالية الرقابة الداخلية تحسن التمثيل (. 001.)
عالية للتغير فى  و  أ  نموذج الدراسة يحقق نسبة تفسيرن الجدترتفو جودب التقارير المالية. ويالحظ م

(، كما أ  68.( حيث كان  قيمة معامل التحديد )68%بلغ  )للمعلومات المحاسبية  الصادقالتمثيل 
 الصادق( من التغير فى التمثيل 72%فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط تساهم فى تفسير )

 (.  72.للمعلومات المحاسبية حيث كان  قيمة معامل التحديد )

، ERPنظم كل من )( أ  هنا  عالقة معنوية مباشرب بين تطبيق 19من الجدو  ) نما يالحظ
وفعالية الرقابة الداخلية، حيث بلغ   (حجم الشركة، معد  نمو االيرادات، وحجم متتب المراجعة

( على الترتيب. كما  206.-، 013.، 054. ، 524. ) معامالت المسار لهذا المتغيرات المستقلة
ومعد  دورا  فعة المالية، معد  التدفقات النقدية التشغيلية، االر )عنوية بين كل من التوجد عالقة م

 وفعالية الرقابة الداخلية.  (االصو 

 الصادقوالعوامل الحانمة على التمثيل  ERPوفيما يتعلق بالتاثيرات غير المباشرب لنظم 
غير ط، يتض  وجود تأثير معنوى للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسي

، معد  التدفقات النقدية التشغيلية، معد  دورا  االصو ( على التمثيل ERPلدل من )نظم مباشر 
للمعلومات المحاسبية فى ضوء ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط بمستوى معنوية  الصادق

المباشر لهذا المتغيرات )معامالت المسار( ( على الترتيب. ولقد تغير التأثير  079.، 001.،  001.)
( على  03.، 06.،  404.التأثير االجمالى ) إلى ( على الترتيب012.،  093.، 165.من ) 

ومعد  دورا   ERPفى متغيرى نظم )تأثير إيجابى( الترتيب. ويرجو هذا التغير فى التأثير بال يادب 
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وجود التأثير غير  إلى التشغيلية دفقات النقديةفى متغير معد  الت)تأثير سلبى( االصو  وبالنقص 
للمعلومات  الصادقوالتمثيل  ERPالمباشر لفعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط فى العالقة بين نظم 

ظ عدط وجود تأثير معنوى ح( على الترتيب. كما لو  022.،  034.-،  239.المحاسبية والذى بلغ )
على التمثيل  (الية ومعد  نمو االيرادات وحجم متتب المراجعةحجم الشركة والرافعة الم)لدل من 
بقطاع التشييد ومواد  للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط الصادق
 . البناء

للمعلومات  الصادقوالتمثيل  ERP( وجود درجة توافق بين نظم 19ويتض  أيضا من الجدو  )
معامالت االنحدار عالية المعنوية مما يؤكد على أ  فعالية الرقابة الداخلية لها المحاسبية  وأ  أغلب 

للمعلومات المحاسبية بقطاع التشييد ومواد  الصادقوالتمثيل  ERPتأثير وسيط على العالقة بين نظم 
ة الداخلية، وأوضح  النتائج أ  التأثير الوسيط يفسر العالقة بشتل أنبر ويدعم تأثير فعالية الرقابالبناء. 

( CFI، كما بلغ  قيمة مؤشر المطابقة المقار  )(838.)(  GFIقيمة مؤشر جودب التوافق )حيث بلغ  
بقطاع  رتفاع جودب النموذجإ، وكلما ةادت قيمة هذا  المؤشرا  د  ذلع على توافق أفضل و (722.)

 .التشييد ومواد البناء

للمعلومات المحاسبية  الصادقالتمثيل و  ERP( العالقة المقترحة بين نظم 2ويوض  الشتل )
وذلع باستخداط برنامج بقطاع التشييد ومواد البناء، فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط 

AMOS  باستخداط  ريقةMaximum Likelihood Estimates (MLE). 

 الص دقحمثيل وفع ل   الرق ب  الداخل   وال ERP( النموذج المقحرح للعالق ا بين نظم 2شكل )
 AMOSللمعلوم ا المح سب   ب سحخدام نموذج 

 قط ع الحشييد ومواد البن ء
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 العقارات.بشركات قطاع المسار ( نتائج تحليل 20ويوض  الجدو  رقم )
  للمعلوم ا المح سب   فى ضوء فع ل   الرق ب  الداخل  الص دقعلى الحمثيل  ERPلاحأثير نظم  AMOSنح ئج نموذج  :(20جدول )

المحغيراا 
 الح بع 

 المحغيراا 
 المسحقل 

مع مل 
 اال تب ط

مع مل 
 الححديد 

مع مل 
 االنحدا 

p-
value 

 الحأثير
 المب شر

غير  الحأثير
 المب شر

 الحأثير
 VIF Tole االجم لى

فع ل   
الرق ب  
 الداخل  

Z 

X1  نظمERP 0.72 

0.65 

0.58 *** 0.503 0.000 0.503 1.41 0.71 

X2  0.65 1.53 0.062 0.000 0.062 *** 0.37 0.59 ةجم الشرك 
X3   0.92 1.09 0.001- 0.000 0.001- 0.863 0.01- 0.15 الرافع  الم ل 
X4 0.83 1.20 0.018 0.000 0.018 *** 0.30 0.40 معدل نمو االيراداا 

X5 
 معدل الحدفق ا النقدي  

0.05 0.00 0.955 -0.002 
0.000 

 -0.002 1.10 0.91 

X6 0.73 1.37 0.489 0.000 0.489 0.004 0.25 0.25 معدل دو ان االصول 
X7  0.73 1.38 0.009 0.000 0.009 0.907 0.01 0.12 ةجم مكحب المراجع 

الحمثيل 
 الص دق

للمعلوم ا 
 المح سب  

Y 

X1  نظمERP 0.60 

0.57 

0.31 0.025 0.133 0.174 0.307 2.31 0.43 
X2  0.53 1.90 0.135 0.112 0.023 0.017 0.28 0.57 ةجم الشرك 
X3   0.92 1.09 0.011- 0.005- 0.006- 0.018 0.24- 0.10- الرافع  الم ل 
X4 0.69 1.45 0.093 0.091 0.002 0.539 0.07 0.24 معدل نمو االيراداا 
X5   0.91 1.10 0.001- 0.001- 0.000 0.997 0.00 0.04 معدل الحدفق ا النقدي 
X6 0.65 1.54 0.038 0.076 0.038- 0.710 0.04- 0.09 معدل دو ان االصول 
X7  0.73 1.38 0.020- 0.003 0.023- 0.587 0.05- 0.08 ةجم مكحب المراجع 
Z   0.28 3.52 0.148 0.000 0.148 0.067 0.30 0.66 فع ل   الرق ب  الداخل 

GFI :    0.854  مؤشر المط بق  المق  ن    CFI: 0.799         مؤشر جودة الحوافق             
 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

قيمة تضخم  أ  ( عدط وجود مشتلة التداخل الخطى فى النموذج حيث20ويتض  من الجدو  رقم )
( 1.أنبر من )  .Toleقيمة التباين المسمو  به أ  ( لدل المتغيرات، كما10اقل من ) (VIF)التباين 
متغيرات الداخلة فى النموذج. وهذا يشير غلى قوب النموذج فى تفسير االثر على فعالية الرقابة لدل ال

. وباجراء العقاراتبشركات قطاع  للمعلومات المحاسبية الصادقالداخلية وكذلع األثر على التمثيل 
 إلى نسبةبال (384 2)( تعاد  D-Wقيمة ) أ  وجد (D-W)إختبار االرتبا  الذاتى باستخداط قيمة 

التمثيل  ات المؤثرب علىلمتغير لبالنسبة  (563 1 )فعالية الرقابة الداخلية وتعاد  ىالمتغيرات المؤثرب عل
عدط وجود مشتلة االرتبا   إلى ( مما يشير5 2: 5 1للمعلومات المحاسبية وهى تتراو  بين ) الصادق

 .فى قطاع العقارات الذاتى التى تؤثر على دقة نموذج الدراسة

 الصادق( وجود عالقة معنوية مباشرب بين فعالية الرقابة الداخلية والتمثيل 20يوض  الجدو  رقم )و 
(. ويعنى 067.عند مستوى معنوية )( 148.للمعلومات المحاسبية حيث بلغ  قيمة معامل المسار لها )

لى ترتفو جودب التقارير للمعلومات المحاسبية وبالتا الصادقفعالية الرقابة الداخلية تحسن التمثيل  أ  ذلع
 الصادقنموذج الدراسة يحقق نسبة تفسير عالية للتغير فى التمثيل  أ  و دالمالية. ويالحظ من الج

فعالية الرقابة  أ  (، كما57.( حيث كان  قيمة معامل التحديد )57%للمعلومات المحاسبية بلغ  )
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للمعلومات المحاسبية  الصادقالتمثيل ( من التغير فى 65%الداخلية كمتغير وسيط تساهم فى تفسير )
 (.  65.حيث كان  قيمة معامل التحديد )

، وحجم  ERPتطبيق نظم كل من )هنا  عالقة معنوية مباشرب بين  أ  (20نما يالحظ من الجدو  )
وفعالية الرقابة الداخلية، حيث بلغ  معامالت  ومعد  دورا  االصو (الشركة، ومعد  نمو االيرادات، 

( على الترتيب. كما التوجد عالقة  489.،018.، 062. ، 503.)لهذا المتغيرات المستقلة المسار 
وفعالية  حجم متتب المراجعة(الرفعة المالية، معد  التدفقات النقدية التشغيلية، )معنوية بين كل من 

 الرقابة الداخلية. 

للمعلومات  الصادقلى التمثيل والعوامل الحانمة ع ERPوفيما يتعلق بالتاثيرات غير المباشرب لنظم 
لدل  غير مباشر المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط، يتض  وجود تأثير معنوى 

للمعلومات المحاسبية فى ضوء  الصادق( على التمثيل حجم الشركة والرافعة المالية، ERPمن )نظم 
( على الترتيب. ولقد  018.، 017.،  025.) فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط بمستوى معنوية 

 ( على الترتيب- 006.، 023.، 133.تغير التأثير المباشر لهذا المتغيرات )معامالت المسار( من ) 
( على الترتيب. ويرجو هذا التغير فى التأثير بال يادب  - 011.، 135.،  307.التأثير االجمالى ) إلى

 الرافعة المالية )تأثير سلبى(وبالنقص فى متغير  ، وحجم الشركةERPفى متغيرى نظم )تأثير إيجابى( 
والتمثيل  ERPوجود التأثير غير المباشر لفعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط فى العالقة بين نظم  إلى

ظ عدط ح( على الترتيب. كما لو -005.،  112.،  174.للمعلومات المحاسبية والذى بلغ ) الصادق
 معد  التدفقات النقدية التشغيلية ومعد  دورا  االصو  معد  نمو االيرادات)نوى لدل من وجود تأثير مع

للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية  الصادقعلى التمثيل  (وحجم متتب المراجعة
 نمتغير وسيط. 

للمعلومات  الصادقوالتمثيل  ERP( وجود درجة توافق بين نظم 20ويتض  أيضا من الجدو  )
فعالية الرقابة الداخلية لها  أ  المحاسبية  وأ  أغلب معامالت االنحدار عالية المعنوية مما يؤكد على

. بقطاع العقاراتللمعلومات المحاسبية  الصادقوالتمثيل  ERPتأثير وسيط على العالقة بين نظم 
أثير فعالية الرقابة الداخلية، حيث التأثير الوسيط يفسر العالقة بشتل أنبر ويدعم ت أ  وأوضح  النتائج

( CFI، كما بلغ  قيمة مؤشر المطابقة المقار  )845.))(  GFIبلغ  قيمة مؤشر جودب التوافق )
بقطاع  رتفاع جودب النموذجإ، وكلما ةادت قيمة هذا  المؤشرا  د  ذلع على توافق أفضل و (799.)

 .العقارات

للمعلومات المحاسبية فى  الصادقوالتمثيل  ERPنظم  ( العالقة المقترحة بين3) رقم ويوض  الشتل
باستخداط  AMOSوذلع باستخداط برنامج بقطاع العقارات ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط 

 .Maximum Likelihood Estimates (MLE) ريقة 
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 الص دقيل وفع ل   الرق ب  الداخل   والحمث ERP( النموذج المقحرح للعالق ا بين نظم 3شكل )
 AMOSللمعلوم ا المح سب   ب سحخدام نموذج 

 قط ع العق  اا

 

 .الرعاية الصحية واالدويةبشركات قطاع المسار ( نتائج تحليل 21ويوض  الجدو  رقم )

( عدط وجود مشتلة التداخل الخطى فى النموذج حيث أ  قيمة 21ويتض  من الجدو  رقم )
أنبر من   .Toleالمتغيرات، كما أ  قيمة التباين المسمو  به( لدل 10اقل من ) (VIF)تضخم التباين 

( لدل المتغيرات الداخلة فى النموذج. وهذا يشير غلى قوب النموذج فى تفسير االثر على فعالية 1.)
بشركات قطاع الرعاية الصحية  الرقابة الداخلية وكذلع األثر على التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية

( تعاد  D-Wوجد أ  قيمة ) (D-W)راء إختبار االرتبا  الذاتى باستخداط قيمة . وباجواالدوية
بالنسبة  (895 1 )فعالية الرقابة الداخلية و تعاد  ىبالنسبة إلى المتغيرات المؤثرب عل (302 2)
( مما يشير 5 2: 5 1التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية وهى تتراو  بين ) ات المؤثرب علىلمتغير ل

فى قطاع الرعاية الصحية  عدط وجود مشتلة االرتبا  الذاتى التى تؤثر على دقة نموذج الدراسة إلى
 .واالدوية
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 للمعلوم ا المح سب   فى ضوء فع ل   الرق ب  الداخل   الص دقعلى الحمثيل  ERPلاحأثير نظم  AMOSنح ئج نموذج  :(21جدول )

المحغيراا 
 الح بع 

 المحغيراا 
 المسحقل 

مع مل 
 ال تب طا

مع مل 
 الححديد 

مع مل 
 االنحدا 

p-
value 

االثر 
 المب شر

االثر غير 
 المب شر

االثر 
 VIF Tole االجم لى

فع ل   
الرق ب  
 الداخل  

Z 

X1  نظمERP 0.72 

0.510 

0.69 *** 0.651 0.000 0.651 1.34 0.74 
X2  0.88 1.14 0.046 0.000 0.046 0.082 0.17 0.24 ةجم الشرك 
X3 0.66 1.51 0.007- 0.000 0.007- 0.955 0.01- 0.15- رافع  الم ل  ال 
X4 0.95 1.05 0.007 0.000 0.007 0.766 0.03 0.03 معدل نمو االيراداا 
X5   0.72 1.39 0.350 0.000 0.350 0.092 0.16 0.48 معدل الحدفق ا النقدي 
X6 0.70 1.42 0.046- 0.000 0.046- 0.645 0.05- 0.07 معدل دو ان االصول 
X7  0.88 1.14 0.051- 0.000 0.051- 0.587 0.05- 0.14 ةجم مكحب المراجع 

الحمثيل 
 الص دق

للمعلوم ا 
 المح سب  

Y 

X1  نظمERP 0.37 

0.460 

0.11 0.486 0.027 0.086 0.113 2.35 0.43 
X2  0.83 1.21 0.047 0.021 0.026 *** 0.38 0.44 ةجم الشرك 
X3 0.66 1.51 0.021- 0.001- 0.020- 0.577 0.06- 0.09- رافع  الم ل  ال 
X4 0.95 1.06 0.004- 0.004 0.008- 0.216 0.14- 0.07- معدل نمو االيراداا 
X5   0.69 1.45 0.082 0.021 0.061 0.324 0.11 0.39 معدل الحدفق ا النقدي 
X6 0.70 1.43 0.070 0.006- 0.076 0.010 0.29 0.29 معدل دو ان االصول 
X7  0.88 1.14 0.062 0.007- 0.069 0.012 0.28 0.29 ةجم مكحب المراجع 
Z   0.43 2.35 0.032 0.000 0.032 0.436 0.13 0.40 فع ل   الرق ب  الداخل 

             CFI = 0.734 مؤشر المط بق  المق  ن                  GFI  = 0.856مؤشر جودة الحوافق     
 المصدر: دنتائج التحليل االحصائى

( وجود عالقة مباشرب ولدن غير معنوية بين فعالية الرقابة الداخلية 21ويوض  الجدو  رقم )
للمعلومات المحاسبية بقطاع الرعاية الصحية واالدوية حيث بلغ  قيمة معامل المسار  الصادقوالتمثيل 
فعالية الرقابة الداخلية ال تؤثر على تحسن  أ  ى ذلع(. ويعن436.( عند مستوى معنوية )032.لها )

نموذج الدراسة يحقق نسبة تفسير  أ  (21للمعلومات المحاسبية. ويالحظ من الجدو  ) الصادقالتمثيل 
( حيث كان  قيمة معامل التحديد 46%للمعلومات المحاسبية بلغ  ) الصادقعالية للتغير فى التمثيل 

( من التغير فى التمثيل 51%ابة الداخلية كمتغير وسيط تساهم فى تفسير )فعالية الرق أ  (، كما46.)
 (.  51.للمعلومات المحاسبية حيث كان  قيمة معامل التحديد ) الصادق

وفعالية الرقابة  ERPنظم  هنا  عالقة معنوية مباشرب بين أ  (21نما يالحظ من الجدو  )
قة معنوية مباشرب بين كل من حجم الشركة، ومعد  جد عالو ( كما ت001.عند مستوى معنوية ) الداخلية

، حيث بلغ  ( 10.التدفقات النقدية التشغيلية وفعالية الرقابة الداخلية ولد  عند مستوى معنوية )
( على الترتيب. كما التوجد عالقة 350.، 046. ، 651.معامالت المسار لهذا المتغيرات المستقلة )

حجم متتب ومعد  دورا  االصو ، و  ،نمو االيراداتة المالية، معد  بين كل من )الرفع مباشرب معنوية
 المراجعة( وفعالية الرقابة الداخلية. 

 الصادقوالعوامل الحانمة على التمثيل  ERPوفيما يتعلق بالتاثيرات غير المباشرب لنظم 
معنوى غير ير للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط، يتض  وجود تأث
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( على ، ومعد  نمو االيرادات، ومعد  التدفقات النقدية التشغيلية، والرافعة الماليةERPلدل من )نظم 
للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط بمستوى معنوية  الصادقالتمثيل 

لهذا  غير المعنوى  ر المباشر( على الترتيب. ولقد تغير التأثي 324.، 216.،  577.،  486.)
التأثير  إلى على الترتيب(  061.، -008.، - 020.،  027.)المتغيرات )معامالت المسار( من 

على الترتيب. ويرجو هذا التغير فى (  082.، -004.، - 021.،  113.) غير المعنوى  االجمالى
نمو االيرادات، ومعد  التدفقات ومعد  ، ERPنظم  المتغيرات:التأثير بال يادب )تأثير إيجابى( فى 

وغير  وجود التأثير غير المباشر إلى وبالنقص فى متغير الرافعة المالية )تأثير سلبى( النقدية التشغيلية، 
للمعلومات  الصادقوالتمثيل  ERPلفعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط فى العالقة بين نظم  المعنوى 

ظ وجود تأثير معنوى حعلى الترتيب. كما لو ( 021.، 004.، - 001.،  086.)المحاسبية والذى بلغ 
 الصادقومعد  دورا  االصو  وحجم متتب المراجعة( على التمثيل حجم الشركة، لدل من )غير مباشر 

، 001.وذلع بمستوى معنوية ) للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط
ولقد تغير التأثير المباشر المعنوى لهذا المتغيرات )معامالت المسار( . ب( على الترتي 012.،  010.
( على  062.،070.،  047.التأثير االجمالى ) إلى ( على الترتيب 069.، 076.،  026.من )

الترتيب. ويرجو هذا التغير فى التأثير بال يادب )تأثير إيجابى( فى متغير حجم الشركة،  وبالنقص فى 
وجود التأثير غير المباشر لفعالية  إلى دورا  االصو  وحجم متتب المراجعة )تأثير سلبى(متغيرى معد  

للمعلومات المحاسبية والذى  الصادقوالتمثيل  ERPالرقابة الداخلية كمتغير وسيط فى العالقة بين نظم 
 (على الترتيب.-007.، - 006.،  021.بلغ )

للمعلومات  الصادقوالتمثيل  ERPبين نظم  ( وجود درجة توافق21ويتض  أيضا من الجدو  )
 فعالية الرقابة الداخلية أ  المعنوية مما يؤكد على منخفضةالمحاسبية  وأ  أغلب معامالت االنحدار 

للمعلومات المحاسبية بقطاع  الصادقوالتمثيل  ERPعلى العالقة بين نظم معنوى لها تأثير وسيط  ليس
يدعم ال يفسر العالقة بشتل أنبر و ال التأثير الوسيط  أ  لنتائج. وأوضح  االرعاية الصحية واالدوية

، كما بلغ  856.))بلغ  (  GFIقيمة مؤشر جودب التوافق ) أ  غم منر بالتأثير فعالية الرقابة الداخلية، 
(، وكلما ةادت قيمة هذا  المؤشرا  د  ذلع على توافق CFI( ).734قيمة مؤشر المطابقة المقار  )

 .الرعاية الصحية واالدويةجودب النموذج بقطاع  أفضل وإرتفاع

للمعلومات  الصادقوالتمثيل  ERP( العالقة المقترحة بين نظم 4)رقم ويوض  الشتل 
وذلع  الرعاية الصحية واالدويةالمحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط بقطاع 

 .Maximum Likelihood Estimates (MLE)باستخداط  ريقة  AMOSباستخداط برنامج 
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للمعلوم ا المح سب   ب سحخدام  الص دقوفع ل   الرق ب  الداخل   والحمثيل  ERP( النموذج المقحرح للعالق ا بين نظم 4شكل )
 االدوي  قط ع الرع ي  الصح   AMOSنموذج 

 

صائية لنظم ، فقد تقرر رفض الفرض الرابو القائل" ال يوجد تأثير ذو داللة إحما تقدطوفى ضوء 
ERP  للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية بالشركات محل  الصادقعلى التمثيل

الدراسة" فى قطاعى التشييد ومود البناء والعقارات وقبو  الفرض القائل بوجود تأثير ذو داللة إحصائية 
الرقابة الداخلية كمتغير وسيط للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية  الصادقعلى التمثيل  ERPلنظم 

 أ  أرهر تحليل المسار أ  والعقارات وذلع بعد ،بالشركات محل الدراسة فى قطاعى التشييد ومود البناء
كمتغير  ( لفعالية الرقابة الداخلية05.،  001.هنا  تأثير غير مباشر معنوى عند مستوى معنوية )

للمعلومات المحاسبية. فى حين يتم قبو  الفرض  الصادقوالتمثيل  ERPعلى العالقة بين نظم  وسيط
للمعلومات المحاسبية  الصادقعلى التمثيل  ERPالرابو القائل " ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لنظم 

فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية بالشركات محل الدراسة" فى قطاع الرعاية الصحية واالدوية وذلع لعدط 
 معنوية التأثير. 

 بحثح ئج الن -12
التمثيل ها على أثر الرقابة الداخلية، وكذلع  فعاليةعلى  ERPنظم  أثرتقييم  إلى هدف البحث

، للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل الرقابة الداخلية على  فعالية أثر، و للمعلومات المحاسبية الصادق
وء فعالية الرقابة الداخلية فى ض للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  أثر خيراا وأ

وراق مسجلة بسوق األشركة  ثالثو  دراسة تطبيقية على  اجراءالبحث تم  أهداف. ولتحقيق نمتغير وسيط
وتتمثل  .(واألدويةوالرعاية الصحية  ،العقاراتو  ثالثة قطاعات )التشييد ومواد البناء،من المالية المصرى 
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عند ات الثالثة قطاعالبشركات  فعالية الرقابة الداخليةعلى  ERPلنظم  تأثيرفى وجود  بحثنتائج ال
 Kumar et al., 2008; Grabski et) كالا من اليه ما توصلوهذا يتفق مو (. 05.مستوى معنوية )

al., 2010; Morris, 2011; De Lira et al., 2012; Valipour, et al., 2012; Hsiung & 
Wang, 2014; Feng, 2017).  لنظم إيجابى  تأثيروجود  إلى البحثج تشير نتائكماERP  على

وهذا  (.05.عند مستوى معنوية )بشركات القطاعات الثالثة  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل 
 ;Galani, et al., 2010; Kanellou & Spathis, 2011)من  لنتيجة تتفق مو ما توصل اليه كلا

Aryani & krismiaji, 2013) .أ  تطبيق نظم  حيث توصلوا إلىERP  أدى إلى ةيادب التمثيل
 ,Brazel & Dang) كالا من مو ما توصل اليه ةجيوال تتفق هذا النتللمعلومات المحاسبية.  الصادق

2008; Shafaeibari & Oladi, 2015،)  إلى وجود أثر سلبى لنظم الذين توصلواERP  على
للمعلومات  الصادقالتمثيل تؤثر على  ERPنظم وبالتالى فإ  . التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية

تأثير ذو داللة إحصائية لفعالية كما تشير النتائج الى وجود  .بشركات القطاعات الثالثة المحاسبية
للمعلومات المحاسبية بالشركات محل الدراسة بشركات القطاعات  الصادقالرقابة الداخلية على التمثيل 
 للمعلومات المحاسبية الصادقثير لفعالية الرقابة الداخلية على التمثيل الثالثة، وبالتالى فا  هنا  تأ

 ;Doyle, et al., 2007)) كل من النتيجة تتفق مو ما توصل اليه وهذا بالشركات محل الدراسة.
Ashbough-Shaife, 2008; Li, et al., 2012.  الذين توصلوا إلى وجود عالقة إيجابية بين

وبالتالى جودب التقارير المالية. وعلى الجانب االخر تتعارض  تة وجودب االستحقاقافعالية الرقابة الداخلي
( Foster & Shastri, 2013; Lashagri, et al., 2015) كالا من مو مل توصل اليه هذا النتيجة

 االستحقاقات االختيارية.جودب  تأثير معنوى لضع  الرقابة الداخلية على عدط وجودإلى  او توصل الذين

 الصادقوالعوامل الحانمة على التمثيل  ERPغير المباشرب لنظم  فيما يتعلق بالتاثيراتو 
، يتض  بقطاع التشييد ومواد البناء للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط

  دورا  ، معد  التدفقات النقدية التشغيلية، معدERPوجود تأثير معنوى غير مباشر لدل من )نظم 
للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط.  الصادقاالصو ( على التمثيل 

وحجم  ،ومعد  نمو االيرادات ،والرافعة المالية ،نما لوحظ عدط وجود تأثير معنوى لدل من )حجم الشركة
الية الرقابة الداخلية كمتغير للمعلومات المحاسبية فى ضوء فع الصادقمتتب المراجعة( على التمثيل 

وأوضح  النتائج أ  التأثير الوسيط يفسر العالقة بشتل أنبر ويدعم تأثير فعالية الرقابة الداخلية وسيط. 
 بقطاع التشييد ومواد البناء.

 الصادقوالعوامل الحانمة على التمثيل  ERPوفيما يتعلق بالتاثيرات غير المباشرب لنظم 
، يتض  وجود تأثير بقطاع العقارات فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيطللمعلومات المحاسبية 

 الصادقوالرافعة المالية( على التمثيل  ،، حجم الشركةERPمعنوى غير مباشر لدل من )نظم 
كما لوحظ عدط وجود تأثير معنوى  .للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط

وحجم متتب  ،ومعد  دورا  االصو  ،معد  التدفقات النقدية التشغيلية ،ن )معد  نمو االيراداتلدل م
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فى  للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط الصادقالمراجعة( على التمثيل 
م تأثير فعالية الرقابة وأوضح  النتائج أ  التأثير الوسيط يفسر العالقة بشتل أنبر ويدعقطاع العقارات. 

 الداخلية بقطاع العقارات.

 الصادقوالعوامل الحانمة على التمثيل  ERPفيما يتعلق بالتاثيرات غير المباشرب لنظم أما 
، دوية بقطاع الرعاية الصحية واأل للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط

، والرافعة المالية، ومعد  نمو االيرادات، ومعد  ERPمن )نظم  يتض  وجود تأثير غير معنوى لدل
للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية  الصادقالتدفقات النقدية التشغيلية( على التمثيل 

صو  كما لوحظ وجود تأثير معنوى غير مباشر لدل من )حجم الشركة، ومعد  دورا  األ .نمتغير وسيط
للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية  الصادقلمراجعة( على التمثيل وحجم متتب ا
وأوضح  النتائج أ  التأثير الوسيط ال يفسر العالقة بشتل أنبر وال يدعم تأثير فعالية  ،نمتغير وسيط

 الرقابة الداخلية بقطاع الرعاية الصحية واالدوية.

للمعلومات المحاسبية  الصادقعلى التمثيل  ERPة لنظم تأثير ذو داللة إحصائي وبالتالى يوجد
فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط بالشركات محل الدراسة فى قطاعى التشييد ومود البناء، 

لفعالية الرقابة الداخلية  ر مباشر معنوى والعقارات وذلع بعد أ  أرهر تحليل المسار أ  هنا  تأثير غي
للمعلومات المحاسبية. فى حين ال يوجد  الصادقوالتمثيل  ERPلعالقة بين نظم نمتغير وسيط على ا

للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة  الصادقعلى التمثيل  ERPتأثير ذو داللة إحصائية لنظم 
 قطاع الرعاية الصحية واالدوية وذلع لعدط معنوية التأثير. بالداخلية 

. فعلى المستوى مستويينعلى د  المحاسبى لألمعرفة جديدب  إضافة ساهم فىت الدراسة ذاه
فعالية بين ربط تو ، ERPفى نظم  لرقابة الداخليةل بإ ار مقتر مد تعربية دراسة أو  هى فالنظرى، 

للمعلومات  الصادقالتمثيل على  ERPأثر نظم ثم دراسة  ،ERPتطبيق نظم وبين  الرقابة الداخلية
ثم دراسة أثر فعالية الرقابة الداخلية على التمثيل  .ا األثرمى والعملى لهذمو التبرير العل المحاسبية
 الصادقعلى التمثيل  ERPفهى أو  دراسة تحدد أثر نظم  خيراا وأللمعلومات المحاسبية.  الصادق

  الربط بين الرقابة الداخلية حيث أللمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير وسيط، 
على أداء  ERPيشر  لماذا تختل  نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بأثر تنفيذ نظم  ERPونظم 
ثر د  المحاسبى المتعلق بفهم األ. كما تضيف لألللمعلومات المحاسبية الصادقوعلى التمثيل  الشركات

 الصادقلتمثيل االرقابة الداخلية وعلى فعالية التنظيمى لتطبيق تدنولوجيا المعلومات الحديثة على 
الدراسة التطبيقية فى مصر والتى تختل  عن  اجراءوعلى المستوى التطبيقى، تم . للمعلومات المحاسبية

المطبقة،  ERPونظم الدو  المتقدمة فى عدب جوانب مثل قوانين الرقابة الداخلية والنظاط الضريبى 
فى مصر  األخرى و  نافعة للشركات وراق المالية، لذلع نتائج الدراسة ستدوقواعد االفصا  بسوق األ

 وسط.ودو  الشرق األ
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وراق المالية المصري المقيدب فى سوق األ واألدويةضرورب قياط الشركات بقطاع الرعاية الصحية  -
فعالية الرقابة الداخلية فز بيئة للمعلومات المحاسبية عن  ريق تحسين  الصادقالتمثيل بتحسين 
تعانة بخبراء تدنولوجيا المعلومات وتوفير االمتانيات المادية والبشرية االسوذلع ب ERPنظم 

 الصادقالتمثيل  حسينمو ضرورب ت الالةمة، وتطبيق مبادئ حوكمة تدنولوجيا المعلومات.
ذوى  نالمراجعة الدبرى وتوفير المحاسبيمن خال  المراجعة بواسطة متاتب  للمعلومات المحاسبية
 .والشفافية باإلفصا هيئة العامة لسوق الما  فيما يتعلق لاعد وتشريعات االخبرب مو االلت اط بقو 

وبالتالى تحسين  األربا ضرورب قياط الشركات باستخداط بعض الوسائل للحد من ممارسات إدارب  -
الخصائص و رب، ادللمعلومات المحاسبية، وهذا الوسائل هى خبرب أعضاء مجلس اإل الصادقالتمثيل 

االستعانة و جودب أنشطة المراجعة الداخلية، و جودب المراجعة الخارجية، و راجعة، الجيدب للجا  الم
 ةيادب فعالية الرقابة الداخلية، وةيادب مستوى االفصا  والشفافية.و بتدنولوجيا المعلومات، 

وضو التشريعات وفرض عقوبات مشددب بوراق المالية فى مصر ضرورب قياط الهيئة العامة لسوق األ -
واصدار تلع التقارير المالية للمعلومات المحاسبية،  الصادقلشفافية لتحسين التمثيل وا لإلفصا 

 للمستخدمين فز الوق  المناسب التخاذ قرارات رشيدب تتعلق بالشركات.

الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر بعقد دورات جمعية المحاسبين المصرية و ضرورب اهتماط  -
لتحسين فعالية الرقابة  ERPوخاصة نظم فز بيئات التدنولوجيا الحديثة  تدريبية عن الرقابة الداخلية

وما  األربا ، والحد من ممارسات ادارب للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل  تحسينالداخلية، و 
 على القرارات االقتصادية. تأثيروال األربا ينتج عنها من التالعب فى 

وراق المالية المقيدب فى سوق األ واألدويةعاية الصحية ضرورب قياط شركات قطاعز العقارات والر  -
وتحسين فعالية الرقابة الداخلية عن  ريق  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل  تحقيقالمصري ب

ات منها: توفير المحاسبين والمراجعين ذوي الخبرب والدفاءب، وةيادب االلت اط جراءالعديد من اال
للمعلومات  الصادقالتمثيل  حسينت إلى ايير المحاسبية والتز تؤديبالتشريعات والقوانين والمع

 .المحاسبية

 الد اس ا المسحقبل   -14
فى  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل على  ERPنظم  أثرالم يد من الدراسات حو   اجراء -

بنو  طاعات اقتصادية أخرى مثل قطاعات القفز وسيط ضوء فعالية الرقابة الداخلية كمتغير 
أثر قطاعات اخرى بغرض التعرف على مدى االختالف بين تلع القطاعات حو  الخدمات و و 

 .للمعلومات المحاسبية فى ضوء فعالية الرقابة الداخلية الصادقعلى التمثيل  ERPنظم 
 .األربا والحد من ممارسات إدارب  ERPدراسة العالقة بين ضع  الرقابة الداخلية فز نظم  -
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للمعلومات  الصادقالتمثيل و الرقابة الداخلية فز نظم البيانات الضخمة فعالية بين دراسة العالقة  -
 .المحاسبية

فترب تطبيق و ، ERPالمتعلقة بنوع نظم مثل  األخرى ثر العوامل أ الم يد من البحث حو  جراءإ -
 على فعالية الرقابةحوكمة الشركات  وقواعدمدى االلت اط بالقوانين والتشريعات، و ، ERPنظم 

 إلى التى تؤدى األخرى  العوامل إلى باإلضافة. للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل الداخلية و 
وفعالية الرقابة  للمعلومات المحاسبية الصادقالتمثيل و  ERPبين نظم  اتالعالقنتائج تباين 
 .الداخلية

بة الداخلية فى ضوء فعالية الرقاعلى جودب المعلومات المحاسبية  ERPدراسة أثر تطبيق نظم  -
 فى القطاع الحتومى.

فى عينة الشركات التى  ERPمدى تطبيق اال ار المقتر  للرقابة الداخلية فى نظم  اختبار -
 .ERPنظم تطبق 

 على فترب تأخير التقارير المالية فى ضوء جودب المراجعة الخارجية. ERPأثر نظم  اختبار -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراجع البحث -15  
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