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�للعمليات� �الرق�� �التحول �من ��ثار�املتوقعة �معرفة ��� �الدراسة �ل�ذه �املحوري �ال�دف يتمثل

�نظم� �بتطبيق �املرتبط �التطور �ظل ��� �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل مستوى

�و  �الدراسة �أ�داف �تحقيق �س�يل �و�� �السودانية، ��عمال �بي�ية ��� ��لك��ونية �املواقع ختبار�اموثوقية

�املحاسبة� �نظام �تطبيق �أن �إ�� �الدراسة �خلصت �وقد �الوصفي، املن��

سا�م����تفعيل�خاصية�" Web Trust"املوقع��لك��و�ي��موثوقية الرق������إطار��تطبيق�مبادئ�ومعاي��

�املحاس�ية �ا����ات �تدر�ب �بضرورة �أوصت �فيما �املحاس�ية، �للمعلومات �الصادق التوج�ات� ع�� التمثيل

  .التكنولوجية�والرقميةالعاملية����ب�ئة��عمال�السودانية�من�أجل�التعامل�مع�املتغ��ات�

التمثيل�الصادق�للمعلومات�� ;نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي�;نظام�املحاسبة�الرق���

Abstract:The main objective of this study is to identify the expected effects of the 
digital transformation of accounting operations on the level of Faithful Representation 
of Accounting Information in light of the development of the application of website 
reliability systems in the Sudanese business environment
application of the digital accounting system within the framework of the application of 
the principles and standards of the website "Web Trust" contributed to activating the 
feature of faithful representation of accounting information, while its recommended the 
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إاللكرتوين  الرتقمي
، �دد )4(جم� 

  

 

أثر�التحول�لنظام�املحاسبة�الرقمية�ع

 املحاس�ية����ظل�مبادئ�ومعاي���موثوقية�املوقع��لك��و�ي

The Impact of the Transformation of the Digital Accounting System on the 

Characteristic of Faithful Representation of Accounting Information in light of 

eliability (Web Trust) 

Mohamed lmhdi(محمد�امل�دي��م��.د

صالح�ع���أحمد�محمد. د.أ

رئ�س�قسم�املحاسبة،��لية�العلوم��دار�ة،�جامعة�أم�درمان��سالمية��1

mohamed.almhdi3@gmail.com

رئ�س�قسم�الدراسات�العليا،��لية�العلوم��دار�ة،�جامعة�أم�درمان��سالمية��2

أستاذ�املحاسبة،��لية�العلوم��دار�ة،�جامعة�أم�درمان��سالمية��3

  م5/10/2021:ستالمتار�خ�� 

�للعمليات�: م��ص �الرق�� �التحول �من ��ثار�املتوقعة �معرفة ��� �الدراسة �ل�ذه �املحوري �ال�دف يتمثل

�ع� �نظم���املحاس�ية �بتطبيق �املرتبط �التطور �ظل ��� �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل مستوى

�و  �الدراسة �أ�داف �تحقيق �س�يل �و�� �السودانية، ��عمال �بي�ية ��� ��لك��ونية �املواقع موثوقية

� �أعتمد �املحاسبة���ع�) الباحثون (الفرضيات �نظام �تطبيق �أن �إ�� �الدراسة �خلصت �وقد �الوصفي، املن��

الرق������إطار��تطبيق�مبادئ�ومعاي��

�املحاس�ية �ا����ات �تدر�ب �بضرورة �أوصت �فيما �املحاس�ية، �للمعلومات �الصادق التمثيل

العاملية����ب�ئة��عمال�السودانية�من�أجل�التعامل�مع�املتغ��ات�

نظام�املحاسبة�الرق����:ال�لمات�املفتاحية

  .املحاس�ية

  .M41;C80; 033:تص�يف�جل�
The main objective of this study is to identify the expected effects of the 

transformation of accounting operations on the level of Faithful Representation 
of Accounting Information in light of the development of the application of website 

e Sudanese business environment The study concluded that the 
ation of the digital accounting system within the framework of the application of 

the principles and standards of the website "Web Trust" contributed to activating the 
feature of faithful representation of accounting information, while its recommended the 
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need to training accounting expertise on global trends in the Sudanese business 
environment in order to deal with technological and digital variables. 
Keywords: Digital Accounting System; Web Trust; Faithful Representation of 
Accounting Information 
JEL Classification Codes: M41; C80; 033.  

  :مقدمة�-1

������� �التكنولوجية �التطورات �من �مجموعة �املاضية ��خ��ة �السنوات �خالل ��عمال �ب�ئة ش�دت

�مما��انت�عليھ�
ً
�و�عقيدا

ً
����مجال�نظم�املعلومات�وأصبحت�أك���تقلبا

ً
مختلف�القطاعات�خاصة

���املا���،�وأدى��ذا�التطور�التكنولو���السر�ع�إ���إحداث��غ��ات�تتمثل����التحول�من�النظم�

التقليدية�إ����قتصاد�الرق��،�ولقد��ان�لعمليات�التحول�الرق���تأث���كب������مختلف�املجاالت،�

�نظام� �و�عد �ا��ديثة، �التكنولوجية �بالتطورات �تأثرت �ال�� �املجاالت �إحدى �املحاسبة و�عت��

�ال �إ�� ��س�� �ال�� �املعاصرة ��عمال �ب�ئة ��� �املستحدثة ��نظمة �أ�م �من �الرق�� بقاء�املحاسبة

� �ز�ادة �ع�� �النظام ��ذا ��ساعد �حيث �ا��ديد �الرق�� ��قتصاد ��� �تنافسية �مزايا سرعة�وتحقيق

املحاس�ية�بصورة�مكتملة�للمستخدم�ن،�بحيث�تمك��م��ذه�الدورة�املحاس�ية�ووصول�املعلومات�

املعلومات�من�ف�م�الظوا�ر�و�حداث��قتصادية�من�خالل��فصاح�عن�السياسات�املحاس�ية�

  .ملستخدمةا

  :إش�الية�الدراسة1.1-

�التا��   �الرئ���� �ال�ساؤل ��� �الدراسة �مش�لة �التحول�:تت��ص �من ��ثار�املتوقعة ��� ما

�املرتبط� �التطور �ظل ��� �للمعلومات �الصادق �التمثيل �مستوى �ع�� �املحاس�ية �للعمليات الرق��

  .ة؟بتطبيق�نظم�موثوقية�املواقع��لك��ونية����بي�ية��عمال�السوداني

  : أ�داف�الدراسة-2.1

�للعمليات����� �الرق�� �التحول �من ��ثار�املتوقعة �معرفة ��� �الدراسة �ل�ذه �املحوري �ال�دف يتمثل

�بتطبيق� �املرتبط �التطور �ظل ��� �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل �مستوى �ع�� املحاس�ية

�السودانية ��عمال �بي�ية ��� ��لك��ونية �املواقع �موثوقية �نظم �من�، �ال�دف ��ذا �تحقيق و�مكن

  :خالل�تحقيق���داف�الفرعية�التالية

  .التعرف�ع���مف�وم�التحول�الرق���ونظام�املحاسبة�الرق���-1.2.1

�املوقع��-2.2.1 �موثوقية �ونظم �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل �خاصية �ع�� �الضوء إلقاء

  .�لك��و�ي
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��ثار���� �ودراسة �الر�ط �موضوع �ت�ناول �ال�� ��و�� �الدراسات �من �باعتبار�ا �الدراسة �أ�مية تكمن

� �الصادق �التمثيل �مستوى �ع�� �املحاس�ية �للعمليات �الرق�� �التحول �من �التقار�ر�املتوقعة ملحتوى

��قتصادية� �الب�ئة ��� ��لك��ونية �املواقع �موثوقية �نظم �بتطبيق �املرتبط �التطور �ظل ��� املالية

�ست�ون� �ور�ما �العاملية، �نحو��قتصاديات �باالنفتاح �التغ���املرتبط �ظل ��� �السودان ��� لألعمال

اسات�الالحقة�املتعلقة���ذا�الدراسة��واحدة�من�املسا�مات��دبية�ال����عت���نقطة�انطالق�للدر 

  .املجال����ظل�الضعف����املمارسة�التطبيقية

  :فرضيات�الدراسة�4.1-

  :ألغراض�دراسة�وتحليل�مش�لة�الدراسة�وتحقيق�أ�داف�ا�تم�صياغة�الفرضيات��تية

�للمعلومات��1.4.1- �الصادق �التمثيل �وخاصية �الرق�� �املحاسبة �نظام �ب�ن �ارتباط �عالقة توجد

 . املحاس�ية؟

�نالك�عالقة�ذات�داللة�إحصائية�ب�ن�نظام�املحاسبة�الرق���ومبادئ�نظم�موثوقية�املوقع��2.4.1-

  .�لك��و�ي؟

�موثوقية�3.4.1- �نظم �إطار�تطبيق ��� �الرق�� �املحاسبة �نظام �استخدام ��لك��و�ي��يؤدي املوقع

"Web Trust "إ���تفعيل�خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية؟. 

  :من��ية�الدراسة�5.1 -

ع���تآزر�م�����جمع�) الباحثون (���س�يل�تحقيق�أ�داف�الدراسة�واختبار�الفرضيات�أعتمد�����

  .الوصفي�ب�ن�املن����ستقرا�ي�واملن����ست�باطي�واملن���التار����واملن��

  :نموذج�الدراسة6.1- 

�مع�أ�داف�الدراسة،�فقد�تمت�صياغة�����
ً
�ع���ما�ورد����الدراسات�السابقة،�وا���اما

ً
اعتمادا

  :نموذج�يمثل�متغ��ات�الدراسة،�وفيما�ي���توضيح�ل�ذا�النموذج�من�خالل�الش�ل�التا��
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  نموذج�الدراسة):1(الش�ل�

  املتغ���التا�ع�                                                                                            املتغ���املستقل��������        

      

  

 

  

  

  

  

 

  
  .م2021باالستفادة�من��دبيات،��)الباحثون (إعداد��:ملصدرا

  

:خطة�الدراسة  -7.1 

�أل�داف�ا،�تم�تقسيم�ا�إ���ستة�محاور�ع���النحو�التا�����
ً
  :���ضوء�من��ية�الدراسة�وتحقيقا

  .املقدمة�و�شتمل�ع����طار�امل�����والدراسات�السابقة: املحور��ول 

  .نظام�املحاسبة�الرق��التحول�الرق���و إطار�عام�ملف�وم�:املحور�الثا�ي

  ).Web Trust(نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي�:املحور�الثالث

�الرا�ع �النوعية�: املحور �ا��صائص �كإحدى �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل خاصية

  .للمعلومات

  .الدراسة�امليدانية: املحور�ا��امس

  .ئج�والتوصياتا��اتمة�و�شتمل�ع���النتا: املحور�السادس

  .املراجع

 : الدراسات�السابقة8.1- 

� �بمتغ��اتھ�املختلفة،�وسيقوم �الدراسة �موضع �السابقة �الدراسات �من �العديد �)الباحثون (تناولت

�عرض�نماذج�من��ذه�الدراسات�حسب�متغ��ات�الدراسة����ثالثة�محاور�،�ومن�ثم�يتم�توضيح�

التمثيل�الصادق�للمعلومات�

 املحاس�ية

 )ا��لو�من��خطاء+ ا��يادية�+ �كتمال�(

  :نظام�املحاسبة�الرقمي

 سرعة�الدورة�املحاس�ية

 نطاق�جغرا���واسع

الدقة�وإنخفاض�معدالت�

 �خطاء�

 خفض�الوظائف�املحاس�ية

 تخفيض�الت�اليف

  تحس�نأداء�املراجعة�

  �لك��ونية�مبادئ�نظم�موثوقية�املواقع

خصوصية�+ نزا�ة�وسالمة�وت�امل��جراءات�+ ا��ماية�(

 )السر�ة+ شبكة��ن��نت�
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� �الفجوة �و�يان �و�ختالف ��تفاق �بالدراسة�جوانب �الدراسات �تلك �مقارنة �خالل �من العلمية

  .يةا��ال

 
ً
  :Digital Accounting"" دراسات�مرتبطة�بنظام�املحاسبة�الرقمي: أوال

�ا��: Titko (2019و��Verina( دراسة �الدراسة ��ذه �التحول���دفت �ملف�وم �إطار�مفا�ي�� إيجاد

ما����: ،�و�تمثلت�ال�ساؤالت�الرئ�سة�للدراسة����د�أ�م�عناصره�و�م�وناتھ�الرئ�سيةالرق��،�وتحدي

�لعملية�التحالعناصر��ساسية�للتحول�الرق��؟ ��عم،�وما����العوامل�الدافعة ال�ول�الرق�����

�ملصط���) 30( ونت�من�قاعدة�بيانات�معلومات�حوت،�عينة�الدراسة�ت�؟التجار�ة
ً
التحول�"�عر�فا

،�و�تم�إجراء�تحليل�إلطار�نظري،�ت�متعددة�و�مختلفةت�الصلة�بمؤسساواملصط��ات�ذا" الرق��

،�توصلت�الدراسة�من�املحتوى�لقاعدة�البيانات�السابقةباستخدام�تقنيات�مختلفة����إطار�تحليل�

لتقنيات�و�دارة�و�جراءات�ا(خالل�التحليل�لثالث�فئات�من�التحول�الرق�������عمال�التجار�ة�

 .(Titko & Verina, 2019)تم�بناء�النموذج�املفا�ي���للتحول�الرق��و�بناًء�ع���ذلك�) واملتعامل�ن�

� �الرقابية�: 2019 )مؤمن(دراسة �املمارسات �لدعم �مدخل �أو �تصور �وضع �ا�� �الدراسة �دفت

��عمال، �ملنظمات �للبيانات�الداخلية �املا�� �التعدين �بتقنية �ل�ذه �الرئ�سة �و�ال�ساؤالت الدراسة�،

�ز�ادة�ذات�داللة� �إ�� �للبيانات �املا�� �بتقنية�التعدين �الرقابية �املمارسات �تدعيم ����ال�يؤدي تمثلت

�الن �كفاءة ��� �للمعلومات؟احصائية �الرقمية �املحاس�ية �من�ظم �مجموعة �الدراسة �عينة ،

 ) 60(��اديمي�ن�املختص�ن����ا��امعات�املصر�ة�وعدد�م�
ً
املن����الدراسة�ع���واعتمدت،�عضوا

�و�ست�باطي ��ستقرا�ي �املن���ن �ب�ن �يمزج �الذي �املعاصر، �،العل�� �الدراسة �نتائج ظ�ور�وأبرز

� �املعلومات �ألتمتة �ن�يجة �الرقمية �املحاس�ية �للنظم �التحول �عند �الصعو�ات �من لطفي،�(العديد

2019(. 

� �و�عبدهللا(دراسة �: 2020 )سليمان �أثر�التحول��دفت �ع�� �التعرف �إ�� �رئ�سة �بصفة الدراسة

ما�أثر�التحول�الرق���: ،�السؤ�ملحوري��ممارسة�م�نة�املحاسبة�والتدقيقالرق���وا�ع�اساتھ�ع�

�ع�� �والتدقيق؟�وا�ع�اساتھ �املحاسبة �م�نة �ممارسة �من �ت�ونت �عشوائية �اختيار�عينة �تم ،)50 (

،�وتمثلت�أ�م�النتائج����يوفر�املن���الوصفي�التحلي��راسة�ع���عضو،�اعتمدت�الد) 30(مدقق�و�

��ش�ل� �والتدقيق �املحاسبة �م�نة �ممارسة �لنجاح �الالزمة �التكنولوجية �امل�ارات �الرق�� التحول

 .)2020سليمان�و�عبدهللا،�(واقعيو�جعل�ا�أك���فاعلية�ودقة�
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� �التواب(دراسة �الدراسة:2020) عبد �تطبيق��تناولت �نحو �الرق�� �أثر�التحول �وتحليل دراسة

سبة�و�عز�ز�فعالية�تكنولوجيا�سالسل�الكتل����م�شآت��عمال�ع���تحس�ن�جودةاملعلومات�املحا

�الشر�ات ��سئلةحوكمة �وتركزت �حول ، �للدراسة �سالسل�: املحور�ة �تكنولوجيا ��و�أثر�تطبيق ما

،�و�ما��و�أثر�تطبيق�تكنولوجيا�ات�املحاس�ية؟تحس�ن�جودة�املعلومالكتل����م�شآت��عمال�ع���

تم�اختيارعينة�عشوائية�و ،�ع����عز�ز�فعالية�حوكمة�الشر�ات؟سالسل�الكتل����م�شآت��عمال�

� �من �واملحاسب�ن�) 226(ت�ونت �املصر�ة �بالبورصة �املقيدة � �املسا�مة ��شر�ات �املحاسب�ن من

�املحاس �املالي�نبم�اتب �واملحلل�ن �واملراجعة �الدراسة�،بة ��ستقرا�ي��استخدمت املن��

أن�تطبيق�تكنولوجيا�سالسل�الكتل�،�تمثلت�أ�م�النتائج����واملن���الوصفي�التحلي��و�ست�باطي

�مالءمة� �بأ�عاد �يتعلق �فيما � �املحاسبة �املعلومات �جودة �تحس�ن ��� �سا�م ��عمال �م�شآت ��

� �للمعلومات، �التأكيدية �القيمة �من �تتضمنھ �وما �وما�املعلومات �للمعلومات �الصادق والتمثيل

 .)2020عبدالتواب،�(يتضمنھ�من��كتمال�وا��ياد�وا��لو�من��خطاء

� �م�نة�: 2021) طا�ر�وصا��(دراسة �واج�ت �ال�� �التحديات �ع�� �التعرف �إ�� �الدراسة �دفت

� �أثر�تطبيقيات �و�يان �الرق��، ��قتصاد �ب�ئة �ظل ��� �القياس��قاملحاسبة �ع�� �الرق�� تصاد

�املحاس�� �إش�الية �تمثلت ��ةالدارس، �الرق��معرفة�� ��قتصاد �تطبيقات �القياس�أثر �ع�� �

�ااستخد�املحاس��؟�و�فصاح �الدراسة �و�ست�باطيمت ��ستقرا�ي �ملن�� �ا���و ، �الدراسة توصلت

�و�فصاح �القياس �ع�� �متغ��ات �من �عنھ �نتج �وما �الرق�� �خالل��تأث����قتصاد �من املحاس��

�الرق ��قتصاد �بفعل �استحدثت �ع��االعناصر�ال�� �و�فصاح �قياس�ا �وكيفية طا�ر�و�صا��،�(��

2021(. 

� �ال�دف: 2021) نص���(دراسة � تمثل ��� �للدراسة �التحول� فحص"الرئ�س �تقنيات �تطبيق تأث���

� �تماثل �عدم �درجة �من �ا��د ��� �الشر الرق�� ��� �السعوديةاملعلومات �البورصة ��� �املدرجة ،�"�ات

�ل�يؤدي�تطبيق�تقنيات�التحول�الرق���إ���ا��د�من�درجة�عدم�تماثل�: املحوري��� وتمثل�السؤال

�سوق  ��� �املدرجة �الشر�ات ��� �السعودية؟ املعلومات �املالية �اختيار���وراق �تم �الدراسة من�عينة

)50 (� �من �قطاعات �عشرة ��غطي �شركة �القطاعات �السعودية،�مختلف �املالية ��وراق �سوق ��

�التحلي��ا استخدمت �الوصفي �املن���ن �الب�ية�لدراسة �ي�� �الرق�� �التحول �أن �ا�� �وتوصلت ،

التحتية�ملعلومات�الشركة�مما��س�م����رقمنة�املعلومات�املحاس�ية�و�س�ل�من�تطبيق�لغة�تقار�ر�

  .)2021نص��،�(قار�ر�املالية�الرقمية�للشر�اتالت�ال���تقوم�عل��ا) XBRL(�عمال�املوسعة�
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 Faithful"دراسات مرتبطة بالتمثیل الصادق للمعلومات المحاسبیة : ثانیاً 

Representation":  

العالقة�ب�ن�القياس�و�فصاحاملحاس����معرفةإ���الدراسة��دفت�:2016) التميمي�و�ب��ة(دراسة�

�للمعلومات� �الصادق �التمثيل �خاصية �و��ن �واملخصصات �املحتملة �واملطلو�ات �املوجودات عن

،�تركزت�اش�الية�الدراسة����ة����سوق�العراق�لألوراق�املاليةاملحاس�ية�لشر�ات�املسا�مة�املدرج

�عن�املوجودات�واملطلو�ات�املح �املحاسبة ��و�ا�ع�اس �التمثيل�ما �خاصية �ع�� تملة�واملخصصات

�للمعلو  �الفرعية؟الصادق �وخصائص�ا �املحاس�ية �مات �اختيار �تم �مختلف�) 50(، �من شركة

�املاليةالقطاعا �لألوراق �العراق �سوق ��� �تمت �الدراسة �استخدمت �الوصفي��، �املن�� استخدام

�و التحلي�� �أ، �الدراسة �نتائج ��فصاحأبرز �عدم �املحتملة� ن �واملطلو�ات �املوجودات �عن املحاس��

�
ً
واملخصصات�يجعل�املعلومات�املالية�املقدمة�ضمن�التقار�ر�املالية�مضللة،�ومن�ثم�ال��ع����عب��ا

�عن�الوقع�املا���ا��قيقي�للشر�ات�ونتائج�
ً
 .)2016التمي���و�ب��ه،�( أعمال�اصادقا

� �( دراسة �املشروع�ع���التمثيل� دف��:2018) و�دان �موارد �أثر�نظم�تخطيط �إ���تقييم الدراسة

�و�ساؤالت� �اش�الية �تمثلت �الداخلية، �الرقابة �فعالية �ضوء ��� �املحاس�ية �للمعلومات الصادق

� �نظام �لتطبيق � �إحصائية �داللة �ذو �تأث�� �يوجد ��ل ��� �التم�ERPالدراسة �الصادق�ع�� ثيل

ثيل�جد�تأث���ذو�داللة�إحصائية�لفعالية�الرقابة�الداخلية�ع���التمو��ل�يو �للمعلومات�املحاس�ية؟

�ت �املحاس�ية؟، �للمعلومات ���ونتالصادق ��� �الدراسة ��وراق�) 30(عينة ��سوق �م��لة شركة

،�)ال�ش�يد�ومواد�البناء�و�العقارات،�والرعاية�ال��ية�و�دو�ة(املالية�املصري�من�ثالثة�قطاعات�

�م�نتائج�الدراسة�أ،�ست�باطي�واملن���الوصفي�التحلي�����ستقرا�ي�و� استخدمت�الدراسة�املن�

� �من �غ���مباشر�ل�ل �تأث���معنوي �النقدية�(وجود �التدفقات �املشروع،معدل �موارد �تخطيط نظم

� �دوران �معدل �فعالية�) �صول ال�شغيلية، �ضوء ��� �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل ع��

 . )2018و�دان،�(وسيطلية�كمتغ���الرقابة�الداخ

� ��:Umobong (2019و��Ogbonna(دراسة ��دفت ��ذه �التمثيل�الدراسة �خاصية �دور �معرفة إ��

� �باستخدام �املحاس�ية �للمعلومات �املعلومات�) ABSPA(الصادق �وجودة �املا�� ��داء �ز�ادة ��

�السؤالاملحاس�ية ����املحوري ، �للمعلومات�ع����:للدراسة�يتمثل �الصادق �أثر�للتمثيل ��نالك �ل

�للبنوك �املا�� �املحاس�ية��داء �املعلومات �؟وجودة �تم �النيجر�ة، �املصارف �من �تماختيار�عينة ،�



 …ٔ��ر التحول لنظام احملاس�بة الرمقیة �ىل �اصیة ا�متثیل 

 

  

  2021د�سمرب ، )2( 4جم� ٔ�رصاد ��راسات �ق�صادیة وإالداریة   24
 

 
 
 
 

،�توصلت�الدراسة�ا���وجود�تأث���كب���ع���أداء�البنوك�النيجر�ة�استخدام�املن���الوصفي�التحلي��

 & ,Abakasanga, Ogbonna)دق�للمعلومات�املحاس�يةمثيل�الصامن�خالل�استخدام�خاصية�الت

Umobong, 2019).  

� �و�عقوب(دراسة �للمعلومات�:2019) حسن �الصادق �التمثيل �خاصية �قياس �إ�� �الدراسة ��دف

�لألوراق� �العراق �سوق ��� �املدرجة �املختلطة �املسا�مة �للشر�ات �املالية �القوائم �ضمن املحاس�ية

� �املعيار�الدو�� �ملتطلبات
ً
�وفقا �العمالء��يراد) IFRS-15(املالية، �مع �العقود �من �تمثلت �إش�الية،

� ��ل ��� �الدراسة �املعيار�الدو�� �املحاس�ية�) IFRS-15(يحقق �للمعلومات �الصادق �التمثيل خاصية

�املدرجة �املختلطة �املسا�مة �للشر�ات �املالية �القوائم �املالية؟�ضمن �لألوراق �العراق �سوق ��� تم�،

) 4(عينة�من�الشر�ات�املسا�مة�املختلطة�املدرجة����سوق�العراق�لألوراق�املالية�وعدد�ا�يار�تاخ

،�توصلت�الدراسة��ي�و�ست�باطي�والبيانات�الكمية،�اعتمدت�الدراسة�ع���املن����ستقراتشر�ا

���الشر�ات�املدرجة����) IFRS-15(ومن�ضم��ا�املعيار�الدو���ا���أن�تب���معاي����بالغ�املا���الدولية�

سوق�العراق�لألوراق�املالية،�يحقق�خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية�و�التا���يمنح�

 .)2019حسن�و��عقوب،�(الثقةبالقوائم�املالية�ملستخدم��ا

� ��م���(دراسة �و�عبد � تدف�: 2020) ي�� �ب�ن �الت�امل �تحقيق �إ�� �نماذج���فصاحالدراسة عن

أنھ�ال�الدراسة�����إش�اليةائص�النوعية�للمعلومات�املحاس�ية،�تتمحور�أعمال�الشر�ات�مع�ا��ص

� �ب�ن �الت�امل �تحقيق ���فصاحيمكن �نموذج �ا��صا��عمالعن �للمعلومات�مع �النوعية ئص

�املحاس�ية؟ �اختيار�، �املسا�متم �الشر�ات �من �املالية�عينة �لألوراق �العراق �سوق ��� �املدرجة ة

برز�نتائج�أ،��ي�و�ست�باطي�والبيانات�الكمية،�تم��عتماد�ع���املن����ستقراشر�ات) 8(وعدد�ا�

�ألطر�
ً
�طبقا ��عمال �أنموذج �عن ��فصاح �دراسة �ان �أن���فصاحالدراسة �ع�� �تتفق الدولية،

�املعل �من �مجموعة �من �جزء ��و ��عمال �فصل�اأنموذج �يمكن �ال �وال�� �املرتبطة، �و�(ومات ي��

 .)2020عبد�م��،�

 
ً
  ":Web Trust" مبادئ�نظم�موثوقية�املواقع��لك��ونيةدراسات�مرتبطة�ب: ثالثا

� ��دف��:2005) مبارك(دراسة �إ�� �التجار�ة�ع���الدراسة �املواقع �إضفاء�الثقة�ع�� �خدمة توصيف

شبكة�املعلومات�الدولية،�وتوضيح�أحدث�مبادئ�ومعاي���خدمة�إضفاء�الثقة�ع���املواقع�التجار�ة�

WEB TRUST) (� �يكمن � السؤال، �أن ��� �الدراسة �ل�ذه �ع���: املحوري �تجار�ا �املتعامل�ن �ثقة عدم

تمام�املعامالت�التجار�ة�بأمان�ع���الشبكة،��مر�الذي�يمثل�شبكة�املعلومات�الدولية����إم�انية�إ
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 ،�تم�اختيارذلك�من�عدم��ستفادة�من�مزايا�اعائقا�أمام�نمو�التجارة��لك��ونية�وما�ي��تب�ع���

� عينة �املحاسب�ن �م�اتب ��سكندر�ةمن �محافظة ��� �القانوني�ن �ب�ن �ما �الدراسة �جمعت املن���،

�و�ست�باطي ��ستقرا�ي �و ، �الدراسة �إتوصلت �ع����أن�� �تأثر ��لك��ونية �املواقع مصداقية

املعلومات�مستخدمي�شبكة�املعلومات�الدولية�مما�زاد�من�رغب��م����الشراء�والتعامل�ع���الشبكة�

  .)2005 مبارك،(ستفادة�من�املزايا�ال���تحقق�احيث�أس�م����نمو�التجارة��لك��ونية�و�  الدولية

� ��لك��و�ي��:2015) العقي��(دراسة �املوقع �موثوقية �مبادئ �أثر�تطبيق �بيان �إ�� �الدراسة �دفت

: للدراسة�املحوري السؤال،��ردنية ع���كفاءة�أداء�نظام�املعلومات�املحاس�ية����البنوك�التجار�ة

موثوقية�املوقع��لك��و�ي�لتطبيق�مبادئ�) 0.5(ال�يوجد�أثر�ذو�داللة�إحصائية�عند�مستوي�داللة�

"Web Trust "كفاءة�أداء�نظام�املعلومات�املحاس�ية����البنوك�التجار�ة� تم�انتقاء�،��ردنية ع��

املالية���دارة(بنك�تجاري�متمثلة�من�) 13(عينة�متخصصة�من�املجتمع�الدراسة�الك���امل�ون�من�

استخدام�املن���الوصفي��،�تم)العليا،�إدارة�تكنولوجيا�املعلومات،�إدارة�الرقابة�والتدقيق�الداخ��

�أ،التحلي�� ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �مبادئ �تطبيق �عملية �أن �وجد �النتائج " Web Trust"برز

  .)2015العقي��،�(ة�تتمتع�بالدقة�والتوقيت�املناسبمعلومات�محاس�ي�سا�م����إخراج

الدراسة�إ���التعرف�ع���دور�اتجا�ات�املصمم�ن�وامل��مج�ن�ا����اء� دف��:2017) رمضان(دراسة�

�عمان�نحو�ز�ادة�قابلية�استخدام�املواقع ،��لك��ونية�التجار�ة�����ردن����شر�ات�التصميم���

قع��لك��ونية�التجار�ة�ز�ادة�قابلية�استخدام�املواما�دور�اتجا�ات�التصميم����: املحوري السؤال

��لك��ونية�باألردن �املواقع �بتصميم �املختصة �املؤسسات �من �عشوائية �طبقية �اختيار�عينة �تم ،

� �عدد�ا �و�لغ �عمان �مدينة �داخل �املحلية �التجر���) 62(التجار�ة �املن�� �استخدام �تم ،�شركة،

��مج�ن�ا����اء����شر�ات�التصميم����عمان�نحو�ز�ادة�أظ�رت�النتائج�أن�اتجا�ات�املصمم�ن�وامل

 .)2017رمضان،�(قابلية�استخدام�املواقع��لك��ونية�التجار�ة�����ردن��انت�إيجابية

� �:Yang (2019و��Gejing(دراسة ��دفت ��لك��و�ي��ذه �املوقع �أثر�استخدام �معرفة �إ�� الدراسة

�ع �املحاس�ية �املعلومات �مصداقية �املحاس�� �املشكالت �ودراسة �املحاس�ية �الناتجة�والعمليات �ية

��ن��نت �استخدام �عن ��و�أثر� �ما ��� �الدراسة ��ساؤالت �تمثلت ،"Web Trust "العمليات�� ع��

��و�أثر�املحاس�ية �و�ما ،"Web Trust"املحاس�ية� �املعلومات �مصداقية �ع�� �من��، �عينة �انتقاء تم

�الص�نية �الشر�ات �و� ، ��ستقرا�ي �املن�� �استخدام �التحلي��تم �الوصفي �واملن�� �أبرز�ست�باطي ،
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� �النتائج �أن ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �للعمليات��Web Trust""نظم �ا��لول �تقديم ��� ا�تمت

  .(Gejing & Yang, 2019)الشر�ات�عينة�الدراسة ��املحاس�ية�وتوف���املعلومات�املحاس�ية��سرعة�

� �معرفة�دف��:2020) مدروس(دراسة �إ�� ��لك��و�ي الدراسة �املوقع �اتصاالت��جودة ملؤسسة

� �تلمسانا��زائر����تحقيق �بوالية �لدى�العمالء �الرضا �داللة� توجد: املحوري السؤال، عالقة�ذات

تم�اختيار�عينة�غ���عشوائية�قدرت�بـ�،�وتحقيق�رضا�العمالء احصائية�ب�ن�أ�عاد�املوقع��لك��و�ي

راسة�ع���املن���الوصفي�عتمدت�الدإعميل�ع���مستوى�و�الة�مؤسسة�اتصاالت�ا��زائر،�) 272(

��لك��و�ي�التحلي�� �املوقع �أ�عاد �ب�ن �طردية �ارتباط �عالقة �وجود ��� �تمثلت �الدراسة �نتائج �أ�م ،

�وال�� ( �املتعة ��ستخدام، �س�ولة �املعلومات، �والتفاعليةمنفعة �لدى�) فيھ �الرضا وتحقيق

  .)2020مدروس،�(العمالء

  :السابقةأوجھ��تفاق�و�ختالف�ب�ن�الدراسات��9.1-

�دراسة��- �باست�ناء �الرق�� �املحاسبة �نظام �و�و �مش��ك ��دف �ع�� �السابقة �الدراسات اتفقت

)� �و���ة، �)م2016التمي�� �ودراسة ،)� �) م2018و�دان، �(ودراسة �و�عقوب، ودراسة�) م2019حسن

)2019(Gabrial� ��م��،(ودراسة �وعبد �الصادق�) م2020يح�� �التمثيل �خاصية �ع�� �ركزت ال��

� �دراسة �أما �املحاس�ية، �(للمعلومات �) م2017العقي��، �(ودراسة �ودراسة�)م2017رمضان، ،

(Geijingxu, 2019) �� �(ودراسة �) م2020نادية، �ع�� �ركزت �املواقع�مبال�� �موثوقية �نظم ادئ

  ".Web Trust"�لك��ونية�

�املالية��- ��سواق �من �عينة �ع�� �الدراسات بقت
ُ
�ط �حيث �عين��ا ��� �السابقة �الدراسات اتفقت

بقت�ع���مجموعة�من���اديمي�ن�املختص�ن����ا��امعات�) م2019مؤمن،(باست�ناء�دراسة�
ُ
ال���ط

� �وعدد�م �) 60(املصر�ة �ودراسة ،
ً
�رشوا(عضوا �رحمة، �وأبو �عينة�) م2019ن �ع�� �طبقت ال��

� �من �ت�ونت �و) 50(عشوائية �مجالس�) 30(مدقق �وأعضاء �والتدقيق �املحاسبة �م�اتب �من
ً
عضوا

 .إدارة�نقابة�املحاسب�ن�واملدقق�ن�الفلسطي�ية����قطاع�غزة

�دراسة��- �باست�ناء �واملعلومات �البيانات ���مع ��س�بانة �أداة �السابقة �الدراسات استخدمت

�)م2021نص��،( �ودراسة ،)� �)م2018و�دان، �ودراسة ،)� �و�عقوب، �)م2019حسن �ودراسة يح���(،

� ��م��، �است)م2020وعبد �حيث ،� �أما �الكمية، �البيانات �خدمت �(دراسة �)م2021طا�ر�وصا��،

  .ركزت�ع���جانب�تحليل�املحتوي (Source & Titko, 2019)ودراسة
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-�� �السابقة �الدراسات �التوظفت �الوصفي �دراسة�حلي��املن�� �(باست�ناء ودراسة�) م2019مؤمن،

)� �و�عقوب، �) م2019حسن �(ودراسة ��م��، �وعبد �املن��) م2020يح�� �ستقرا�ي��استخدمت

 .التجر���ال���استخدمت�املن���) م2017رمضان،�(،�ودراسةو�ست�باطي

ة�الدراسة�من�،�عن�بقية�الدراسات����أ��ا�تناولت�مش�ل)م2021طا�ر�وصا��،�(اختلفت�دراسة��-

 .جانب�نظري�مستخدمة�من���تحليل�املحتوى 

  :الفجوة�العلمية�ال����عا���ا�الدراسة�ا��الية�10.1-

إ���أن��)الباحثون (من�خالل�استعراض�أوجھ��تفاق�و�ختالف�ب�ن�الدراسات�السابقة��ش�������

الدراسة�ا��الية�تتفق�مع�الدراسات�السابقة����موضوع�ا�الدرا����و�دف�ا�العام�إال�أ��ا�تختلف�

  :ع��ا����عدة�جوانب�تحمل�الفجوة�العلمية�ال����عا���ا��ذه�الدراسة�و��

-�� �املعاصرة �باملتغ��ات �البحثية �للمش�لة �ر�ط �الدراسة ��ذه �الرق��،�(تضمنت �املحاسبة نظام

 Web""،�مبادئ�نظم�موثوقية�املواقع��لك��ونية�مثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�يةخاصية�الت

Trust.( 

�كما��- �الدراسة �مش�لة �عن �دقيقة �فكرة �لت�و�ن �وذلك �الكيفي �املدخل �الدراسة ��ذه استخدمت

� �ل�شمل �الدراسة �من�� ���
ً
�تنوعا �التار���،�(تضمنت �املن�� ��ست�باطي، �املن�� ��ستقرا�ي، املن��

 ).واملن���الوصفي

-�� �من �العينة ��� �تنوع �تضمنت �وإنما �فقط �واحدة �عينة �ع�� �تقتصر�الدراسة ��اديمي�ن�(لم

 .لضمان����يص�الواقع�بدقة) وامل�ني�ن

�جمع��- �أجل �من �وذلك �والثانو�ة ��ولية �البيانات �شملت �حيث �الدراسة ��ذه �أدوات �عددت

 . البيانات�بدقة�أك��

�يت���� �السابق �العرض �بتطرق�ا�ومن �ا��وانب �متعددة �علمية �فجوة �عا��ت �الدراسة ��ذه �أن �

أثر�التحول��لنظام�املحاسبة�الرقمية�ع���خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية�"ملوضوع

وشمول�عين��ا�لأل�اديمي�ن�وامل�ني�ن�واستخدم�ا�"���ظل�مبادئ�ومعاي���موثوقية�املوقع��لك��و�ي

 .ن����ست�باطي�واملن���التار����واملن���الوصفيللمن����ستقرا�ي�وامل

  :نظام�املحاسبة�الرقميإطار�عام�ملف�وم�التحول�الرقمي�و �-2

�نمو� �تواجھ �ال�� �أك���التحديات �من �واحد �و�عمال ��قتصاد �مجاالت ��� �الرق�� �التحول يمثل

الكب��������م��عمال�وتطور��س�ثمارات����الشر�ات�الكب��ة�نحو�العالم،�حيث�صاحب�التطور�
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���� �املتمثلة �التحديات �الكث���من �إ�� �أدت �املالية �والتبادالت �التعامالت ���م ��� ���مة ز�ادة

معا��ة�تلك�التعقيدات،�و�ا�عكس�أثر�ذلك�ع���إحداث��غ��ات�و�عديالت����ب�ئة�العمل�التنظي���

�إ�� �التقليدية �املحاسبة �نظم �من �التحول �أ�مية �و�رزت ��واحدة��والتكنولو��، �الرقمية املحاسبة

 .من�آليات�رقمنة��قتصاد�ملواج�ة�تلك�التحديات

  :مف�وم�التحول�الرقمي1.2- 

  � �الرق�� �التحول �مف�وم �املفا�يم�" "DT (Digital Transformation(برز �أ�م كأحد

���املتداولة����أبحاث�نظم�املعلومات��س��اتيجية،�وكذلك�عند�املمارس�ن�بصورة�كب��ة،�حيث��ع

� �الرق�� �التحول � �خالل��)DT(مف�وم �من �والصناعات �املجتمع ��� �تحدث �ال�� �الكب��ة التغي��ات

�إيجاد� �ع�� ��عمال �تركز�منظمات ��داري �املستوى �فع�� �ا��ديثة، �الرقمية �التقنيات استخدام

داء�طرق�و�دائل�لالبت�ار�،�من�خالل�ا�يتم�تب���مضام�ن�رقمية�جديدة�من�شأ��ا�أن��س�م�وتؤدي�أل 

��من�خاللھ�استعرض�حوا����Vial""،�وقد�عرضت�دراسة�(Vial, 2019, p. 2)�شغي���أفضل�
ً
تحليال

لعينة�من��)الباحثون (مصدر�عل����عرض�) 28(�عر�ف�ملف�وم�التحول�الرق���مستقاة�من�) 23(

  :التا���) 1(رقم��تلك�التعر�فات�من�خالل�ا��دول 

  مف�وم�التحول�الرقمي��عر�ف :)1( ا��دول 

 م التعر�ف املصدر  مدى�وضوح�املف�وم

  Westerman et al. (2011) .ا��لط�ب�ن�املف�وم�وتأث��اتھ

Westerman et al. (2014) 

 Karagiannaki et al. (2017) 

ـــــــــ�ن�أداء� ــــــــ ــــا�لتحســــــ ــــــــ ــــــــ ـــتخدام�التكنولوجيــ ــــــــ ــــــــ اســـ

املؤسســـات��شـــ�ل�جـــزري�أو�بمجـــرد�و�صـــول�ا�

  .للشر�ات

1  

ـــــــــدم ــ���عــــــ ــــــــ ـــــــــــــط����ـــــ ـــــــــــوح�املصــ وضــــ

ــــات� ــــــــ ــــــق�بالتقنيـ ــــــــــــف�املتعلـــــــ التعر�ـ

ــــــــــالل� ــــــــــن�خــ ـــــــــك�مــ ـــــــة�،�وذلـــ الرقميـــــ

ــــــــة�ا��لـــــــــط�بــــــــــ�ن� ـــتخدام�أمثلــ إســــــ

 .املف�وم�وتأث��اتھ

Fitzgerald et al. (2014) 

Liere-Netheler et al. (2018) 

مثـــل�( اســـتخدام�التقنيـــات�الرقميـــة�ا��ديـــدة�

ــــاتف� ــــــــ ـــــــــا���،�ال�ـــــ ـــــــــل��جتمــــــــ ــــائل�التواصــــــــ ــــــــ وســـــ

ـــيار،�التحلـــــيالت� ��ـــــد�) املضـــــمنة�بـــــاألج�زة�الســ

ـــــــة� ـــــــال�الرئ�ســــــ ــــ�ن��عمــــــ ــــــــ ـــــــــ�ن�أداء�(تحسـ تحســــ

ـــــاء�نمـــــــاذج� ــــيط�العمليـــــــات،�إ�شــ ــــل،�ت�ســـ العميـــ

  )أعمال�جديدة

2 

ــ�� ــــــــ ـــــــــــــط����ـــــ ـــــــــــوح�املصــ ـــــدم�وضــــ ــــــــ عــ

ــــات� ــــــــ ــــــق�بالتقنيـ ــــــــــــف�املتعلـــــــ التعر�ـ

ـــــــة� ــــــق�بدائر�ــ ـــــــة�فيمـــــــــا�يتعلـــ الرقميــ

 .التحول 

Matt et al. (2015) ـــــ��مخطــــــــــط� ــــ��اتيجية�التحـــــــــول�الرق�ــــــــــ���ــــ اســـــ

ـــ���يــــــدعم�الشــــــ ر�ات��ــــــ��إدارة�التحــــــوالت�أسا�ـــ

ال�ـــ��ت�شـــأ��ســـ�ب�ت�امـــل�التقنيـــات�الرقميـــة�،�

 .وكذلك����عمليا��م��عد�التحول 

3 

ــ�� ــــــــ ـــــــــــــط����ـــــ ـــــــــــوح�املصــ ـــــدم�وضــــ ــــــــ عــ

ــــات� ــــــــ ــــــق�بالتقنيـ ــــــــــــف�املتعلـــــــ التعر�ـ

ــــــــــالل� ـــــــــن�خـــ ــــــــــك�مــــ ــــــــــة،�وذلـــ الرقميـــ

Piccinini et al. (2015) يتضــمن�التحــول�الرق�ــ��مــدى��ســتفادة�مـــن�

التقنيــات�الرقميــة�لتحســ�ن��عمــال�التجار�ــة�

الك��ى،�مثل�تحس�ن�تجر�ـة�العمـالء�أو�إ�شـاء�

3 
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 .نماذج�أعمال�جديدة ا��لط�ب�ن�املف�وم�وتأث��ات�

ــ�� ــــــــ ـــــــــــــط����ـــــ ـــــــــــوح�املصــ ـــــدم�وضــــ ــــــــ عــ

ــــات� ــــــــ ــــــق�بالتقنيـ ــــــــــــف�املتعلـــــــ التعر�ـ

ــــــــــالل� ــــــــــن�خــ ـــــــــك�مــ ـــــــة�،�وذلـــ الرقميـــــ

  .ا��لط�ب�ن�املف�وم�وتأث��اتھ�

Bekkhus (2016) ــــات�الرقميـــــــة�لتحســـــــ�ن�أداء� ـــتخدام�التقنيـــ اســــ

  .لشر�ات��ش�ل�جذري ا

4 

ــــــط��ات ــــــــ ـــــــــــوح�مصـــــ ـــــدم�وضـــــــ ــــــــ : عـــــ

 ".القدرات�الرقمية"،�"الرقمنة"

Berghaus and Back (2016) 

 

ـــــــھ� ـــــــــن�رقمنــــ �مــ
ً
ــــــال ـــــــــ��كـــــ ــــــــمل�التحـــــــــــول�الرق�ــ �شـــ

ــار� ــاءة�و�بت�ـــ ــ��الكفـــ ــــات�مـــــع�ال��ك�ـــــ��ع�ـــ العمليـ

الرق�ـ��مــع�ال��ك�ـ��ع�ــ���عز�ـز�املنتجــات�املاديــة�

  ا��الية�بالقدرات�الرقمية�

5 

ـــــــــــوح� ـــــدم�وضــــ ــــــــ ــ��عــ ــــــــ ـــــــــــــط����ـــــ املصــ

ــــات� ــــــــ ــــــق�بالتقنيـ ــــــــــــف�املتعلـــــــ التعر�ـ

ـــــــة� ــــــق�بدائر�ــ ـــــــة�فيمـــــــــا�يتعلـــ الرقميــ

ـــط�بـــــ�ن� التحـــــول�مـــــع�خـــــالل�ا��لــ

 .املف�وم�وتأث��اتھ

Demirkan et al. (2016) التحول�الرق����و�التحـول�العميـق�وامل�سـارع�

ـــــــــاءات� ــــات�والكفــــ ــــــال�والعمليــــــــ ــــــــــطة��عمــــــ أل�شــ

ـــن�التغي�ـــــ�ات� والنمـــــاذج�لالســـــتفادة�ال�املـــــة�مــ

ـــــرص�ال ـــــــة�والفـــــ ــــات�الرقميــــ ــــا�التقنيـــــــ ــــ��ت�يح�ــــــ �ـــــــ

ــــ��اتيجية� ــــــة�اســــــ ـــــــع�بطر�قــــ ـــــ��املجتمـــ ــــا��ـــــ وتأث���ــــــ

  .وذات�أولو�ة�

6 

  (Vial, 2019, p. 6):املصدر�

�الرق�� �مف�وم�التحول �حول ��ختالفات �تؤكد �مالحظات �مجموعة �إ�� �الدراسة �خلصت ) DT(وقد

من�حيث�املصط���وطبيعة�التحول�و�رز��شابھ�فيما�ب�ن�التعر�فات،�وا��لط�ب�ن�املف�وم�وتأث��ه،�

وقد�أشارت��عض�الدراسات�لتناول�مف�وم�التحول�الرق���من�خالل�الر�ط�ب�ن�املف�وم�باألعمال�

�بأنھ �الرق�� �التحول �مف�وم �و�بت�ار�وعرفت �الرقمي: "التجار�ة �التقنيات �إستخدام ����عملية ة

�ثقافة��سوق�مختلفة�وتجر�ة�عمالء� �عمال�التجار�ة�ا��ديدة�أو�تطو�ر��عمال�القائمة�إلبت�ار�

 .George Westerman , et all, 2018, p)" جديدة�من�أجل�تلبية�املتطلبات�املتغ��ة�لألعمال�والسوق 

27)� �الدراسات �إحدى �عرفت �بأنھ(OECD, 2018)،وقد �الرق�� �التحول ��ش���إ���: "مف�وم مف�وم

�ت�سيق� �إ�� �التناظر�ة �والعمليات �البيانات �تحو�ل ��ع�� �للرقمنة�ال�� �ثار��قتصادية�واملجتمعية

�إ��� �باإلضافة �الرقمية �والبيانات �التقنيات �استخدام �بأ��ا �و�عت���الرقمنة �قراءتھ، �لآللة يمكن

�ا��اليةتر  ���شطة ��� ��غي��ات �أو �جديدة ��غي��ات �عنھ �ي�تج �الذي �عرفت�"ابط�ا �كذلك ،

Deloitte(Deloitte, 2018)بأنھ�� �الرق�� �التحول ��داء�: "مف�وم �لتحس�ن �التكنولوجيا استخدام

�التق ن
ّ

�وتمك ،
ً
�رقميا �تحو�ل�ا �تم �ال�� �التجار�ة ��عمال ��� �جذري �تحس�ن��ش�ل �من �الرقمية نيات

  ".العمليات�واملشاركة�ونماذج��عمال�ا��ديدة

���� �يخلص �سبق �ما �ع��
ً
�) الباحثون (اس�نادا �الرق�� �التحول �مف�وم �تناول �أن �ب�ئة�) DT(إ�� ��

��عمال� �مل�شآت �بال�سبة �كب��ة �أ�مية �يك�سب �ا��ا�� ��قتصاد �عصر�عوملة ��� �التجار�ة �عمال
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،�و�ركز�املف�وم�ع���أ�مية�التغي������ب�ئة��عمال�سوى��ان�ذلك�من�منظور�واقتصاديات��عمال

�وثيق� �ارتباط �املف�وم �وأرتبط �والعمالء، �املستخدم�ن �باحتياجات �مرتبط �منظور �أو تنظي��

بالتطورات�التكنولوجية�الكب��ة�ال�����دف�إ���خلق�أو�تطو�ر�نماذج�مبتكرة�لألعمال�من�شأ��ا�أن�

  . الت��عمال�املختلقةتحدث�تطو�ر�ملجا

 :�شأة�وتطور�املحاسبة�الرقمية�2.2-

�حيث� �الثانية، �العاملية �ا��رب �إبان �العال�� �عصر�الكساد �إ�� �املحاسبة�الرقمية ��شأة يرجع�تأر�خ

�آنذاك� �با��رب �املتعلقة �للتعقيدات ��سبة �وذلك �الضرائب، �وإدارة �تنظيم ��� �صعو�ات برزت

وى�واملتمثلة����العديد�من�املشا�ل�اللوجس�ية�املرتبطة�بإدارة�البيانات،��مر�الذي�قلل�من�مست

� ��مر �املالية، �املعامالت �لتفاصيل �ووجدت��الذياملوثوقية ،� �الكمبيوتر �ألج�زة �ا��اجة أبرز

�أواخر� �و�� �البيانات، �بإدارة �املرتبطة �التطبيق �مجاالت ��� �وأحدث �أوسع �مساحات التكنولوجيا

�ذلك ��� �الكب��ة �الشر�ات �بدأت �عشر�امليالدي �التاسع �القرن �من �الست�نيات �و�داية �ا��مسي�يات

�لك�����م�وتكرار�املعلومات�
ً
�نظرا

ً
الوقت����التعامل�مع�البيانات�ال���يصعب�التعامل�مع�ا�يدو�ا

� �ألتمتة
ً
�مدخال �ذلك �وأصيح �ا��ديدة، �التكنولوجيا �ع�� املعلومات��""Automationاملحاس�ية

�ذ ��� �املصط�� �وجود �عدم �من �الرغم �ع�� �املعلومات �تكنولوجيا �دور �حي��ا �وتبلور لك�املحاس�ية،

�لذلك�برزت�ا��اجة�لدور�معا��ة�البيانات�وجاء�ظ�ور�أول�جمعية�إلدارة�معا��ة�
ً
الوقت،�وتبعا

� �املحاسبة�" Data Processing Management Association" (DPMA)البيانات �دور
ً
،�وتال���الحقا

� ��لك��و�ي �التبادل �خالل �من ��لك��ونية �التجارة ،�" Electronic Data Interchange" (EDI)مع

� �لألموال ��لك��و�ي �التحول�"Electronic Fund Transfer" (EFT)والتحو�ل �بدايات ��ذه �و�انت ،

�املحاس�ية �للمعلومات �التجاري ����(Deshmukh, 2006, pp. 1-2)الرق�� �املحاسبة �بدأت �وقد ،

� �الرقمنة �عصر� ��Digital Age""دخول �العام �ج�از�كمبيوتر�) م1945(�� �أول �استخدام �بداية عند

�بـ�
ً
بواسطة�شركة�" ENIAC  ("Electronic Number Integrator & Computer(تجاري�س���إختصارا

)IBM(التغ���التدر����للنظم�املحاس�ية�والتطبيقات�املحاس�ية��س���نحو�� �ذلك�ا���ن�بدأ ،�ومنذ

  .Digitization ((Enyi Patric Enyi, september 8 , 2016, p. 17)(الرقمنة�

�و�عمال�الرقمية،��)الباحثون (و�ش���� ����ب�ئة��قتصاد ��ن��نت �ا�شار�استخدامات إ���أنھ�ومع

�والتداول� ��ستخدام �و��امة �ك�����م ��س�ب ��لك��و�ي �املا�� �التعامل �استخدامات وظ�ور
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ملالية�ظ�ر�الدور�الكب���للمحاسبة�الرقمية�خالل�القرن�ا��ادي�والعشر�ن�ع���الرغم�للتعامالت�ا

  .من�بدايات�ال�شأة�التار�خية�للمحاسبة�الرقمية����القرن�التاسع�عشر�

  :مف�وم�املحاسبة�الرقمية3.2- 

ل�س��ناك��عر�ف�موحد�للمحاسبة�الرقمية�وإنما��ش���مجموعة�التعر�فات�املتداولة�ا��الية����

��مر�الذى� �ا��ديثة، �إنتقال�للتقنيات �التقليدية��س�ب �املحاسبة ��� �حدث �والتغي���الذي للتطور

����عملي���التنظ���واملمارسة�املحاس�ية،�و�ع���مف�وم�املحاسبة�الرقم
ً
�وا��ا

ً
 Digital"ية�ترك�أثرا

Accounting "أو�املحاسبة��لك��ونية�E-Accounting" "معا��ة�ونقل�وتبادل�البيانات�واملعلومات�

� ،�صفحة�2004توفيق،�(وقد�عرف�ا�(Deshmukh, 2006, p. 1)املحاس�ية�����سق�رق���إلك��و�ي

�ع���تنفيذ�امل�ام�املحاس�ية�التقليدية�والبحث�املحاس���واملجاالت�التعليمية�للمحاسبة�: "��ابأ�)42

،�و�ش���إحدى�) �ن��نت(من�خالل�ا��اسب�����ومختلف�مقومات�الشبكة�الدولية�للمعلومات�

�املال �واملعلومات �البيانات �ونقل �وعرض �إعداد ��ع�� �الرقمية �املحاسبة �مف�وم �إ�� ية�التعر�فات

�وال��مجيات� �ا��اسوب �أج�ره �لدور �الكب�� ��س�ام �خالل �من �إلك��و�ي �ش�ل ��� واملحاس�ية

�وتفس��� �تحليل �عملية ��� �املحاسب �وتطو�ر�دور �التكنولو�� �التقدم �من �عززت �ال�� املحاس�ية

،�ومن�املتوقع�أن��سا�م�(Group, n.d, p. 1)" و�فصاح�عن�املعلومات��ش�ل�أسرع�و�أك���كفاءة

� ة
ّ
�ِقل ��� �الرقمية �شب�ات�املحاسبة �وتوسع �نطاق �وازدياد �الرقمية، �النظم ��� �ال�شري التدخل

��قتصاد� �املحاس�ية،�ومستوى �البيانات �تخز�ن �سعات ��� �للم�شآت،�والتوسع املعلومات�الرقمية

�ع �الك�� ��قتصاد �مستوى �ع�� �البيانات �مركز�ة �ع�� �ف�ساعد �الوقت�الك�� �مبدأ �أساس ��

 .Tugui & Luliana, n,d, p)املناسب؛�و�ناء�مستوى�قيا����موحد�عن�طر�ق�املعلوماتية�والرقمنة��

3) .  

�ع���ما�سبق�يرى����
ً
أنھ�ال�يوجد�من�خالل��دبيات�امل�شورة��عر�ف�وا����)الباحثون (تأس�سا

،�حيث�تناولت�التعر�فات�الواردة�املصط���)�لك��ونية(بة�الرقمية�ومحدد���عاد�ملف�وم�املحاس

�ما� �املحاس�ية،�وم��ا ��عمال �برقمنة �املتعلقة �باملنافع�واملزايا ��و�مرتبط �ما �م��ا �زوايا�مختلفة من

�ش���لدور�التقنيات�وال��مجيات�وما�أحدثتھ�من�تطور�تق������مجاالت�السرعة�والكفاءة�والدقة،�

صل��عر�ف�مصط���املحاسبة�الرقمية�عن��عر�ف�الرقمنة�باعتبار�أن�رقمنة��عمال�وال�يمكن�ف

�فإن� �عليھ ،� �و�عمال ��قتصاد �ب�ئة �رقمنة �محاور �من �محور �يمثل �املحاسبة �بمجاالت املرتبطة

مصط���املحاسبة�الرقمية��ع���إستخدام�التقنيات�ا��ديثة����استحداث�نظم�محاس�ية�جديدة�
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� ����أو�تطو�ر�النظم �واملحاس�ية �املالية �البيانات �ب��امة �املرتبطة �الكب��ة �النقلة �لتواكب القائمة

  .ب�ئة��عمال�املتطورة�مما��س�م����تطو�ر�وظائف�املحاسبة

  : منافع�وت�اليف�التحول�لنظم�رقمنة��عمال�املحاس�ية�4.2 -

���� ��غي��ات �أحدث ��لك��ونية �والتجارة ��ن��نت �ظ�ور �أن �املعلوم ��عمال�من ���م ��� كب��ة

واملمارسات�التقليدية�التجار�ة�الرا��ة����ب�ئة��عمال�التقليدية،�ومن�الطبي���أن�ينعكس�أثر�

�
ً
�آثارا �ت��ك �وعوائد �ت�اليف ��نتقال �ذلك �ع�� �و���تب �التقليدية، �املحاس�ية �املمارسة �ع�� ذلك

� �دراسة �و��صت �وسالبة، �ال�(Deshmukh)موجبة ��ذا �وت�اليف ���ي�منافع ��� تحول

(Deshmukh, 2006, pp. 10-11):  

  :منافع�التحول�لنظم�رقمنة��عمال�املحاس�ية�1.4.2-

  :تتمثل�منافع�التحول�لنظم�رقمنة��عمال�املحاس�ية������ي���

�املحاس�ية - �الدورة �: سرعة �(و�شمل �واملدفوعات ��ئتمانية، �وترحيل�املوافقات والتحصيالت،

  ).التعامالت،�وإقفال�الدفاتر،�وإ�شاء�التقار�ر،�وتوف���مساحة�زمنية�ملز�د�من�التحليل�املا��

�أوسع - �جغرا�� �نطاق �ع�� �مستمر�: ا��صول ��ش�ل �توافر�ا��دمة �حيث �من �املعلومات لوصول

  .وا��ارجي�نع���مدار�الساعة�طوال�أيام��سبوع،�وكسب�املز�د�من�رضا�العمالء�الداخلي�ن�

من�خالل�ا��صول�إ���أقل��سبة�من��خطاء����التقار�ر�املالية�: انخفاض��سبة�معدالت�ا��طأ -

  ). الدقة(

مدفوعات��- مع�تحس�ن��داء�من�خالل�إدارة�أفضل�للنقد�: انخفاض�عدد�الوظائف�املحاس�ية -

  .فعالة�وعمليات�تحصيل�فعالة

�الت�اليف - ��� �وفورات �و : خلق �الورق �ت�لفة �املعلومات�مثل �وإرسال �وتوصيل �املس�ندات، تخز�ن

  ).ال��يد(

 . تحس�ن�برامج�وخطط�املراجعة�والتدقيق -

  .نظم�تأم�ن�املعلومات�والسر�ة -

  :ت�اليف�التحول�لنظم�رقمنة��عمال�املحاس�ية�2.4.2-

  :تمثلت�ت�اليف�التحول�لنظم�رقمنة��عمال�املحاس�ية������ي�

 .����ج�زة�وال��مجيات�الالزمة�ملتطلبات�التحول�نحو�الرقمنةت�لفة��س�ثمارات�املطلو�ة� -

 .ك���ت�لفة��س�شارات��ولية�الالزمة�لعملية�التحول�الرق�� -
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�املعلومات� - �وتج��� �والعمليات، �بالنظم �يتعلق �فيما �الرق�� �التحول �ع�� �امل��تبة الت�اليف

 .والتغي��ات����ش�ل�التقار�ر�املالية

 .لتدر�ب�والتأ�يل�املستمر����املجاالت�املتخصصةالت�اليف�املتعلقة�با -

 .مقاومة�العامل�ن�لعملية�التغي���التنظي���لرقمنة��عمال -

�للتحول� - ��ولية �املرحلة �خالل �املالية �املعامالت ��� �والتدقيق �والرقابة ��من �ملتطلبات ��تمام

  .لتال���تكرار�الت�اليف����حالة�البداية�غ���ال��يحة

  ":Web Trust"نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي��3-

  :�شأة�خدمات�توكيد�موثوقية�املواقع��لك��ونية�1.3-

�من���� �كب��ة ��سبة ��ناك �إال�أن ��لك��ونية �التجارة �استخدام ��� �النمو�امل�سارع �من �الرغم ع��

منية�املرتبطة�بـقناة�املستخدم�ن�ال�تزال�م��ددة����الشراء�ع����ن��نت��س�ب�املخاطر�واملخاوف�� 

�ال��� �الضمان �خدمات �دور �ظ�ر�أ�مية �املش�لة ��ذه �من �التخفيف �و�غرض �ع����ن��نت، الشراء

فيما�يتعلق�بأمن�املعلومات�أو�خصوصية�العميل�) كطرف�ثالث(تقدم�ا��عض�ا���ات�ا��ارجية�

ي،�ووجود�مثل��ذا�أو�املوثوقية�ال�شغيلية،�و�تم�منح�ا�كختم�ضمان��عرض�ع���املوقع��لك��و�

�واملستخدم�ن،� �املس��لك�ن �سوق �إ�� �والطمأن�نة �و�مان �الثقة �إشارة �إرسال �إ�� ���دف ا��تم

��لك��ونية� �التجارة ��� �الثقة عرف
ُ
�و� �أوسع، �بصورة �الشراء �ع�� �ع����ن��نت �امل�سوق�ن و���ع

)Trust in E-commerce (أ��ا� �: "ع�� �موقع �بـقدرة �املستخدم �وقناعة ��لك��ونية�إيمان التجارة

�ع����ن��نت �املعامالت �وأمن �با��صوصية �يتعلق �فيما �ن�تھ �وحسن �معظم�"ونزا�تھ �وركزت ،

� �الو�ب �ضمان �تأث���أختام �تحديد �ع�� �املجال ��ذا ��� �السابقة ع���) web Assurance(الدراسات

ن�الدراسات�تناولت�مستخدمي�التجارة��لك��ونية�واملس��لك�ن�وسلوكيات�الشراء،�إال�أن�القليل�م

عملية�صنع�القرار��داري�حول�اعتماد�وتنفيذ�والتخ���عن��ذه��ختام،�من��مور�ذات���مية�

� �ضمان �بختم �ا��اص �املش��ك �املشروع �املع�د�" Web Trust"ا��اصة �قبل �من �تطو�ره �تم الذي

،�(CICA)ب�ن�القانوني�ن�واملع�د�الكندي�للمحاس (AICPA) �مر��ي�للمحاسب�ن�القانوني�ن�املعتمدين

�وشر�ات� �الرئ�س�تان �املحاسب�تان �ال�ي�تان ��اتان �خصص��ا �ال�� �الكب��ة �املوارد �من �الرغم وع��

� �أن �إال �التجارة�" WebTrust"املحاسبة، �سوق ���
ً
�كب��ا

ً
�واع��افا

ً
�قبوال �يجد لم

،�و�عت���أ�م�أ�داف�ا��صول�ع����(Boulianne & Charles H. Cho, 2010, pp. 1-2)�لك��ونية

�واملس��لك�ن� �املستخدم�ن �عند �الطمأن�نة �من �نوع �خلق ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �ضمان ختم
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�مصط��ات� �و�ناك �ع����ن��نت، �ال�سوق �عند �وا��صوصية ��مان ��شأن �مخاوف�م �ع�� وتقليل

� �الثقة �عالمة ��� �الو�ب �ضمان �أختام �إ�� �لإلشارة �مستخدمة أوختم��(Trustmark)أخرى

�مع� (Seal of Approval)املوافقة �و�ختام �الو�ب�الرئ�سية �ضمان �خدمات �مزودي �أر�عة ،�و�ناك

�و�� �السوق، ��� �متاحة �ورسوم �مختلفة �خدمة  BBBOnline) TRUSTe @@VeriSign:نطاقات

@Web Trust (وقد�عرفت�دراسة�، )Boulianne & Charles H. Cho (خدمة�ضمان�موثوقية�املوقع�

�� �القانوني�ن�: "بأ��ا" Web Trust"لك��و�ي �املحاسبون �يقدم�ا �ال�� ��ئتمانية �ا��دمات �من جزء

� �) CAS(الكندي�ن ��مر�كي�ن �املعتمدين �)CPAS(واملحاسب�ن �من ��ل �وضعت ،)CICA@AICPA (

�ش�ل�مش��ك�مجموعة�من�ا��دمات�امل�نية�ألختام�الضمان�وفق�املبادئ�التوج��ية�امل�نية�و�طر�

�ومعاي�� ��ذه�) CAS  @CPAs(واملبادئ �و��دف ��لك��ونية، �التجارة �ألنظمة �الضمان خدمات

� �وسر�ة �وخصوصية ��لك��و�ي �املوقع �وسالمة ��من �تقييم �إ�� �ع���ا��دمات �املقدمة املعلومات

�و  �من�املوقع، �جيدة �بثورة �املراجعة �عملية �استكمل �إ�� ��لك��و�ي �املوقع �ع�� �ا��تم �ش���وجود

اسبون�املرخصون�واملح��ف�ن،�وأن�املوقع�يل���املعاي���املطلو�ة،�وسوف��ستفيد�املستخدمون�املح

والوصول�إ���املمارسات�التجار�ة�للبا�ع��"Web Trust-Streamed"ع����ن��نت�بال�سوق�ع���موقع�

-Boulianne & Charles H. Cho, 2010, pp. 4)وتقر�ر�مراجع�ن�ا��سابات�املستقل�ن�بصورة�أمنھ�

5)  

أن�م��رات��شأة�خدمات�توكيد�موثوقية�املواقع��لك��ونية��)الباحثون (بناًء�ع���ما�ورد�يرى����

بصورة�عامة�تمثلت����مخاطر��التوثيق��لك��و�ي�و�ذه�املخاطر��عت���من�أ�م�التحديات�الصعبة�

��ن��ن�ت،� �شبكة �ع�� �املعلومات �حماية �ع�� �القدرة �ومخاطر�عدم ��عمال، �م�شآت �واج�ت ال��

ت�تأم�ن�آمن�تطبيقات�التكنولوجية�املختلفة،�وعدم�كفاية�إجراءاوكذلك�املشا�ل�و�خطاء����ال

  .لل��مجيات�املختلفة

  :مبادئ�ومعاي���موثوقية�املوقع��لك��و�ي�2.3-

�� � �املش��كة �الدراسة �املعتمدين��صت �القانوني�ن �للمحاسب�ن ��مر��ي واملع�د� (AICPA) للمع�د

" Web Trust"ومعاي���موثوقية�املوقع��لك��و�ي��أ�م�مبادئ (CICA) الكندي�للمحاسب�ن�القانوني�ن

  :�����ي

  :"Principles"املبادئ��1.2.3-
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-�� �": Security"ا��ماية �و�خ��اقات �بھ �غ���املصرح �الوصول �من �مح�� �النظام �أن املادية�(و�ع��

ا��اصة�بما�يتوافق�مع�سياسات��مان�) (Both Physical and Logicalع���حد�سواء�) واملنطقية

  .بامل�شآت

-�� �النظام �مع�": Availability"جا�ز�ة �يتوافق �بما �و�ستخدام �لل�شغيل �متاح �النظام �أن و�ع��

  .سياسات�املعدة�من�قبل�امل�شآت

-�� �املعا��ة �وت�امل �وسالمة �للنظام�: "Processing Integrity"نزا�ة �بال�سبة �املعا��ة �نزا�ة و�ع��

  .اسب�واملصرح�بھت�ون��املة�ودقيقة�و���الوقت�املن

-�� ��ن��نت �شبكة �جمع�: "Online Privacy"خصوصية �يتم �أن �ع����ن��نت �ا��صوصية و�ع��

�ع��ا� �و�فصاح �واستخدام�ا ��لك��ونية �التجارة �من �عل��ا �ا��صول �يتم �ال�� �ا��اصة املعلومات

�لسياسات�ا��صوصية�ا��اصة�بامل�شآت
ً
 .و�حتفاظ���ا�وفقا

و�ع���تص�يف�املعلومات�املصنفة�ع���أ��ا�سر�ة�ومحمية�بما�يتوافق�": Confidentiality"السر�ة��-

  .مع�سياسات�السر�ة�و�مان����امل�شآت

  ": Criteria"املقاي�س�/ املعاي����2.2.3-

يتم�تنظيم�املعاي���واملقاي�س�املرتبطة�ب�ل�مبدأ�من�مبادئ�خدمات�موثوقية�املوقع��لك��و�ي�����

  :ل��غطي�الفئات��ر�ع�التاليةباستخدام�إطار�عم

��و���- �: الفئة �تالئم�": Policies"السياسات �ال�� �للسياسات �وا�� �مف�وم �تحديد �امل�شآت ع��

 .وت�ناسب�مع�املبادئ�ال���نص�عل��ا�املشروع�املش��ك

�الثانية�- ��تصاالت: الفئة �سياسا��ا�": Communications"مجال �ور�ط �امل�شآت �عر�ف

  ملصرح�ل�م�باملستخدم�ن�ا

�الثالثة�- �: الفئة �وفًقا�: "Procedures"�جراءات �أ�داف�ا �لتحقيق ��جراءات �امل�شآت �ستخدم

  .لسياسا��ا�املحددة�واملعلنة

�الرا�عة�- �: الفئة �تتخذ�: Monitoring""املراقبة �أن �ع�� ���ا، �ا��اص �النظام �امل�شآت تراقب

 .�سياسا��ا�املحددة�واملعلنة�جراءات�الالزمة�ل��فاظ�ع����ل��ام�

وقد�أشار�املشروع�املش��ك�ع���أ�مية�أن�يتم�ترقيم�املعاي���بال�سلسل�داخل��ل�فئة�وإطار�من����

��تية �ا��وانب �و�يحوي �بي��ما �يجمع �مش��ك �أسا��� ��ي�ل � ��� �تنظيم�ا �و�تم : �طر�املحددة،

)� �""Policies Criteriaمعاي���سياسات �ومعاي���اتصاالت ،"Communications Criteria"ومعاي���� ،
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� �"Procedures Criteria"إجراءات �ومعاي���مراقبة ،"Monitoring ("بصورة�� �املشروع �أورد�ا وقد

  . (CICA, 2002, pp. 4-7)مفصلة�

����� �يرى �سبق �ما �ع�� �ب�)الباحثون (بناء �واملعاي���املتعلقة �املبادئ �مجموعة �املوقع�أن موثوقية

� �"Web Trust"�لك��و�ي �املش��ك �املشروع �تضم��ا �عن�) AICPA/CICA(ال�� ��فصاح ��� تمثل

ممارسات��عمال�و�ذا��ع���أن�الطرف��خر�يتعامل�مع�السياسات�املعلنة�من�قبل�امل�شأة�ع���

ة�عن�إكتمال�تنفيذ�صفح��ا�ع����ن��ن�ت،�واكتمال�الصفقة�ع���توف���امل�شأة�تأكيد�بدرجة�معقول

�ا��صوصية� �وحماية �والعمالء، �امل�شأة �ب�ن ��تفاق �حسب �العمالء �من �املقدمة الطلبات

�توف���إجراءات�رقابية�للمعلومات�املتداولة�ع���شبكة��ن��ن�ت��ش�ل�آمن� واملعلومات�عن�طر�ق

  . و�تم�حماي��ا�من��خ��اقات

  :"Web Trust"نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي��مزايا�3.3-

�ع���ختم�الضمان�موثوقية�املوقع��لك��و�ي����� تتم�سلسلة�من�" Web Trust"��دف�ا��صول�

�املعاي��� �دقة �مع �املوقع �ش�ادة �ع�� �ا��صول �إ�� �باإلضافة �املوقع، �ع�� �والفحوصات �جراءات

�املطور  �املعاي�� ��ذه �و�غطي �الثالث، �بالطرف �يتعلق �فيما �ا��صوص �وجھ �ع�� ة�املستخدمة

  :(CPA, 2021 CPA Canada)والضوابط�ذات�الصلة�املجاالت�التالية

�وا��ة�- �بصورة �البيع �وشروط �أح�ام �ع���: تحديد �بالبيع �املتعلقة �التعاقدية �البنود تضمن

بما����(�ن��نت�للمنتجات�أو�ا��دمات�����ذا�املجال�أن�الشركة�قد�أعلنت�وإتاحة�شروط�البيع�

 .وال���امتثلت�مع�تلك��ح�ام) ذلك�الراجع،�والسداد،�وال�سليم،�وتوف���التحكيم���ل�أي�نزاعات

و�ذا�يضمن�أن�الشركة��علن�وتحافظ�ع���أ��ا�تنوي��ستفادة�: سر�ة�املعلومات�ال���تم�جمع�ا�-

� �املطلو�ة �املعاملة �ألداء �فقط �جمع�ا �تم �ال�� �البيانات �ا(من �وتقييد ��ساليب �إ���تطبيق لوصول

�أخرى،� �ألغراض �خارجية �ألطراف �املعلومات �عن ��ستغناء �ال�يتم �بحيث �جمع�ا �تم �ال�� البيانات

 ). مثل�است�يانات�العمالء

�املعامالت�- �وسالمة �وتوف���: أمن �املناسبة ��جراءات �العتماد �أمنية �آلليات �الشركة �اعتماد يؤكد

�الب �استخدام �وإساءة �البيانات �سرقة �ضد �معقول ����تحوط �العميل، �حساب �ع�� �املجمعة يانات

��ليات�ال���أوصت���ا� �ع���الشركة�إثبات�أ��ا�خططت�واعتمدت �النوع�من�التحقق،�يجب �ذا

 ".Web Trust"معاي���

  .فيما�يتعلق�بالوصول�إ����ن��نت�و�و�م�م��ش�ل�خاص�ملقدمي�خدمات��ن��نت: ا��ا�ز�ة�-
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  :املحاس�ية�كإحدى�ا��صائص�النوعية�للمعلوماتالتمثيل�الصادق�للمعلومات� خاصية�4 -

�للمعاي����1.4- ��طار�املفا�يمي �الصادق��� �التمثيل �إ���خاصية �املوثوقية �من�خاصية التحول

  :املحاس�ية

���� �العام �)م2010(�� �نورواك �اتفاقية ��عد �التقارب �أعمال �جدول �من �وكجزء ،)Norwalk 

Agreement(� �املحاسبة �معاي�� �مجلس ��شر ،� �املالية�) IASB(الدولية �املحاسبة �معاي�� ومجلس

� �) FASB(�مر��ي �املفا�ي�� ��طار �مراجعة �حول �املش��ك �مشروع�ما  Conceptual(ن�يجة

Framework(� �املوثوقية �خاصية �اس�بدال �تم �حيث ،"Reliability "الصادق�� �التمثيل بخاصية

"Faithful Representation"أحد� �املوثوقية �و�عت���خاصية �للمعلومات��، �النوعية �ا��صائص أ�م

املحاس�ية�ال���نالت�ا�تمام�كب������الدراسات�املحاس�ية�سيما�تلك�الدراسات�املرتبطة�بمفا�يم�

� �املالءمة �خاصي�� �ب�ن �املفاضلة �مسألة �و�انت �التقار�ر�املالية، واملوثوقية�" Relevance"إعداد

"Reliability "ب� �حظيت �ال�� �البحثية �املوضوعات �ا�تمت�إحدى �ال�� �الدراسات ��� �كب�� ��ك��

ومجلس�) IASB(بالتقار�ر�املالية�واتخاذ�القرارات��س�ثمار�ة،�و�برر�مجلس�معاي���املحاسبة�الدو���

مسألة�التعديل�بأنھ��عديل�ركز�ع���توضيح�للمصط��ات،�) FASB(معاي���املحاسبة�املالية��مر��ي�

 & Pelger)الذي�نتج�عن�سوء�ف�م�ملصط���املوثوقية�وال����عت���ضرور�ة��س�ب�التعدد�امل��وظ

Erb, 2015, p. 1).  

إ���أن�مسألة�ال�شابھ�والتداخل�ب�ن�ا��صائص�الرئ�سية�النوعية�للمعلومات��)الباحثون (و�ش���

لصدق����عرض�مثل�خاصية�ا(و�عض�مقومات�خاصية�املوثوقية�) املالءمة�واملوثوقية(املحاس�ية�

�أو�املعززة�""Representational Faithfulnessاملعلومات �الداعمة �ا��صائص ��عض �ب�ن �وا��لط ،

� �للمعلومات �النوعية �(ل��صائص �للف�م �القابلة �خاصية ��عت���واحدة�"Understandability"مثل ،

�التعديل لتوضيح��من�املسائل�ال���وجدت�حظ�ا����الكث���من�الدراسات�والبحوث،�وقد�أ�ى��ذا

  .و�عر�ف�املصط��ات�بما��ساعد����إزالة��ذا�التداخل�وسوء�الف�م

  :مف�وم�وخصائص�ومقومات�خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية�2.4-

�ت�ون���� �ل�ي �ح�� �و�رقام �بال�لمات ��قتصادية �الظوا�ر �عن �املالية �التقار�ر ��ع�� �أن يجب

املعلومات�املالية�مفيدة�التخاذ�القرار�،�و�جب�أال�ينحصر�التمثل����الظوا�ر�املالئمة�وذات�الصلة�

�ول� ،
ً
�وأمينا

ً
�صادقا

ً
�تمثيال �تتضم��ا �الظوا�ر�ال�� �بأمانة �تمثل �أن �يجب �ولكن �ي�ون�فحسب، ي

�يجب�أن�يتصف�بثالث�خصائص�و�مقومات،�أن�ت�ون�املعلومات��املة�ومحايدة�
ً
التمثيل�صادقا
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�معاي���املحاسبة� �مجلس ��دف �للتحقيق،�وإنما
ً
�قابال �الكمال �ي�ون �ما

ً
��خطاء،�ونادرا �من وخالية

)FASB (� �ممكن �حد �أق��� �إ�� �وا��صائص �الصفات �تلك ��عظيم  .FASB, 2010, p)إ��

17.para.QC12)للمستخدم�� �الالزمة �املعلومات ���ميع
ً
��امال

ً
�وصفا �العرض �يتضمن �أن �و�جب ،

وال���تمك��م�من�ف�م�الظوا�ر��قتصادية�،�بما����ذلك�جميع��وصاف�والتفس��ات�الالزمة�ع���

��صول  �من �ملجموعة �ال�امل �العرض �يتضمن �قد �املثال، �����س�يل ��صول �لطبيعة
ً
وصفا

� �التصو�ر�العددي �يمثلھ �ملا
ً
�ووصفا �املجموعة، ��� ��صول ���ميع

ً
�رقميا

ً
�وتصو�را ع���(املجموعة،

�العادلة �أو�القيمة �املعدلة �أو�الت�لفة �التار�خية ��صلية �الت�لفة �املثال، �لبعض�)س�يل �بال�سبة ،

�م �حقائق �تفس��ات
ً
�أيضا �ال�امل �العرض ��ستلزم �العناصر�العناصر�قد �وطبيعة �جودة �حول �مة

و�مكن�.  (FASB, 2010, p. 18.para.QC13)والعوامل�والظروف�ال���قد�تؤثر�ع���جود��ا�وطبيع��ا

  :)103،�صفحة�2018و�دان،�(تحديد�خصائص�ومقومات�التمثيل�الصادق�للمعلومات������ي�

 -1.2.4� �املعلومات��Completeness":"�كتمال �وعرض �تقديم �ع�� �القدرة �باالكتمال و�قصد

�الظوا�ر� �ف�م �من �املعلومات ��ذه �تمك��م �بحيث �للمستخدم�ن، �مكتملة �بصورة املحاس�ية

�الظروف �و�ل �املستخدمة، �املحاس�ية �السياسات �عن ��فصاح �خالل �من ��قتصادية �و�حداث

  ).Cost / Benefit(الواجب��فصاح�ع��ا،�مع�مراعاة�قيدي�الت�لفة�واملنفعة�

يجبأن�ت�سم�املعلومات�املحاس�ية�با��ياد�والبعد�عن�التح���سواء��"Neutrality":ا��يادية�2.2.4-

�اختيار�السياسات� ��� �املوضوعية �وكذلك �عرض�ا، �أو�طر�قة �اختيار�املعلومات�ال���تف���ع��ا ��

�لطبيعة��حداث��قتصادية�محل�القياس�و�فصاح�والعرض،�و�الحظ�أنھ�من�
ً
املحاس�ية�وفقا

�خال �معلومات �وجود �تقاس�الصعو�ة ��قتصادية ��حداث �أن �حيث �مطلقة �التح���بصفة �من ية

تحت�ظروف�من�عدم�التأكد،�و�بالتا���فإن�مستوى�معقول�من�الدقة�ي�ون�ضروري����معلومات�

�للتقديرات� �وصا��ة �منطقية �ت��يرات �تقديم �تم �وإذا �القرارات، �اتخاذ �ل��شيد �املالية التقار�ر

�الظوا�ر�� �تقديم �فيمكن �التقار�ر�و�ف��اضات �معدي �ع�� ��س�ل �و�ذا �تح���، �دون قتصادية

  .املالية�ف�م�طرق�القياس

-3.2.4� ��خطاء �من ����": Freedom from Error"ا��لو �الواردة �املحاس�ية �املعلومات �عت���خلو

التقار�ر�املالية�من��خطاء�من��مور�ا��و�ر�ة�ال���يجب�توافر�ا����املعلومات�املحاس�ية�لضمان�

�قرارات�أ��اب�املصا��،�و�التا���يجب�أن�تخلو�التمث �للمعلومات�املحاس�ية�وترشيد يل�الصادق
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�محل� ��قتصادية ��حداث �وموضوعية �دقة �تؤثر�ع�� �قد �ال�� ��خطاء �من �املحاس�ية املعلومات

  .القياس�و�فصاح�والعرض

  : الدراسة�امليدانية�5-

�الدر ��� �وعينة �ملجتمع �وصف �ع�� �املحور ��ذا �ال����شتمل ��حصائية ��ساليب �إ�� �باإلضافة اسة

  :بموج��ا�تم�تحليل�البيانات�واختبار�فروضات�الدراسة،�وذلك�ع���النحو�التا��

  :مجتمع�وعينة�الدراسة1.5- 

يت�ون�مجتمع�الدراسة�من���اديمي�ن�املتخصص�ن����مجال�املحاسبة� :مجتمع�الدراسة1.1.5- 

�والية �داخل �السودانية �ا��امعات ��قسام���� �ورؤساء �و�دار��ن �املالي�ن �واملديرون ا��رطوم،

  .واملحاسب�ن�واملراجع�ن�الداخلي�ن����املصارف�السودانية

ة�أو��:عينة�الدراسة�2.1.5- �اختيار�عينة�من�مجتمع�الدراسة�عن�طر�ق�أسلوب�العينة�القصديَّ تمَّ

اس�أ��م�يحققون�غرضا�أو��عض�العمدية�وال����ع���اختيار�عدد�من�ا��االت�أو��فراد�ع���أس

�من� �مقبولة �بدرجة ��فراد ��ؤالء �يتمتع �أن �يجب �ا��ال �و�طبيعة �س�نفذ، �ال�� �الدراسة أغراض

حيث�, املوضوعية����أقوال�م�وآرا��م�والثقة�ف��م،�و�تم��ختيار�القصدي�أو�العمدي�أو�التحك��

؛�طبقا�ملعرفتھ�التامة�بمجتمع�الدراسة�أ��ا�تم�)الباحثون (يرى�
ً
���يحا

ً
ثل�املجتمع��ص���تمثيال

استمارة�وتم�اس��جاع�عدد�) 120(وذلك����حال��قتصار�ع����ذه�العينة،�حيث�تم�توز�ع�عدد�

)100 (� �بلغت �اس��جاع �ب�سبة �العالية�)% 83.3(استمارة �املعدالت �من ��ستجابة و�عت���معدل

  )%.75(باعتباره�يفوق�ا��دود�املتعارف�عل��ا�

  :الصدق�والثبات�ألداة�الدراسةاختبار�2.5- 

�ش�ل�عام�يمثل�صدق�وثبات�قائمة��ستقصاء�إحدى�الر�ائز��ساسية�ال���يقوم�عل��ا�تصميم����

�أداة� �صالحية �من �وللتأكد �الدراسة �متغ��ات �قياس �عقبات �ملواج�ة �وذلك �البيانات �جمع أداة

  :الدراسة�تم�استخدام��ل�من�اختبارات�الصدق�والثبات،�وذلك�ع���النحو�التا��

يقصد�بصدق�أو�صالحية�أداة�القياس�أ��ا�قدرة��داء�ع���قياس�ما�: لدراسةصدق�أداة�ا1.2.5-

صممت�من�أجلھ�و�ناء�ع���نظر�ة�القياس�ال��يح��ع���الصالحية�التامة�خلو��داة�من�أخطاء�

وقد�اعتمدت�الدراسة����قياس�صدق�أداة�الدراسة�ع���, القياس�سواء��انت�عشوائية�أو�منتظمة

  ."content validity"قياساختبار�صدق�محتوى�امل
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����أداة�جمع�البيانات�قبل�: ِاختبار�الثبات2.2.5-
ً
من�الصفات��ساسية�ال���ي�ب���توافر�ا�أيضا

و�قصد�بالثبات��و�أن�أي�مقياس��عطي�نفس�النتائج�, الشروع����استخدام�ا����خاصية�الثبات

� ����نفس�الظروف�والشروط �أعيد�تطبيقھ�ع���نفس�العينة، �ا��صول�إذا �إ�� و�التا���ف�و�يؤدى

�ع��� �الدراسة �واعتمدت �القياس، �إعادة �ف��ا �يتم �مرة ��ل ��� �متوافقة �أو�نتائج �النتائج �نفس ع��

�الف �خالل�و كر �اطر�قة �من �ذلك �توضيح �و�مكن �للمقاي�س، �الداخ�� ���ساق �من �للتأكد نباخ

  :آدناه) 2(رقم��ا��دول 

  ):2(ا��دول�

  حاور�الدراسةنباخ�ملو كر �انتائج�اختبار�الف

  املحاور  عدد�الفقرات معامل�الفأ�كرنباخ

 .نظام�املحاسبة�الرق���-1 5 0.86

 .خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية�-2 5 0.80

  ".Web Trust"نظم�مبادئ�املوقع��لك��و�ي�-3 5 0.88

  إجما���العبارات  15 0.85

  .م�2021حصا�ي،�من�نتائج�التحليل�) ن�الباحث( إعداد: املصدر

نباخ���ميع�متغ��ات�الدراسة�أك���و كر �انتائج�اختبار�الثبات�أن�قيم�الف�)2(يت���من�ا��دول�رقم�

و�ع����ذه�القيم�توافر�درجة�عالية�من�الثبات�الداخ���مما�يمكننا�من��عتماد�ع���%) 60(من�

  .�ذه��جابات����تحقيق�أ�داف�الدراسة�وتحليل�نتائج�ا

  :ب�التحليل��حصا�ي�املستخدم����الدراسةأسالي3.5- 

  � �برنامج �من ��ل �استخدام �تمَّ �الدراسة، �فروض �واختبار �البيانات ) SPSS(لتحليل

  :وذلك�من�خالل��دوات��حصائية�التالية) AMOS(و�رنامج

اختبار�(ألسئلة��س�بانة�وذلك�باستخدام��ل�من�": Reliability Test"إجراء�اختبار�الثبات�1.3.5- 

  ).الصدق�الظا�ري،�واختبارات�الصدق�والثبات

�الوصفي2.3.5-  ��حصاء �خالل�: أساليب �من �الدراسة �عينة �مفردات �خصائص �لوصف وذلك

  ). الوسط�ا��سا�ي،�و�نحراف�املعياري (

�البنائية�3.3.5- �باملعادالت �النمذجة وتمثل�): Structure Equation Modeling" )SEM"من��ية

�النم �إ���من��ية �و��دف ��جتماعية �العلوم �بحوث ��� ��حدث ��سلوب �البنائية �باملعادالت ذجة

تحديد�مدى�مالءمة�ومطابقة�النموذج�النظري�للعالقات�ب�ن�املتغ��ات�والعناصر�الختبار�الفروض�
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�املسار� �تحليل �استخدام �خالل �من �وذلك �من�" Path analysis"البحثية �مجموعة �ع�� و�االس�ناد

�وا �املؤشرات �املطابقة �حسن �بمؤشرات ��س�� ��ذه�" Goodness of Fit Indices"ل�� �أ�م ومن

  :املؤشرات�ال���تم�استخدام�ا�����ذه�الدراسة�ما�ي��

  ).5و�جب�أن�ت�ون�أقل�من�(�سبھ�مر�ع��اى�لدرجات�ا��ر�ة��-

  )  .0.90( و�جب�أن�ي�ون�أك���من" (GFI"مؤشر�حسن�املطابقة��-

  ).0.90(و�جب�أن�ي�ون�أك���من" CFI"مؤشر�املطابقة�املقارن��-

  ). 0.05و�جب�أن�ي�ون�أقل�من�" (RMSEA"مؤشر�ا��ذر�ال��بي�����طأ��ق��اب��-

  :عرض�وتحليل�نتائج�الدراسة4.5 -

  ":نظام�املحاسبة�الرقمي"لمتغ���املستقل��حصاء�الوصفي�ل1.4.5- 

نظام�املحاسبة�الرق��،�وذلك�فيما�ي���التحليل��حصا�ي�الوصفي�للعبارات�ال���تق�س�محور������

  :التا���) 3(ما�ورد����جدول�رقم��نحو  ع��

 التحليل��حصا�ي�الوصفي�لعبارات�محور�نظام�املحاسبة�الرقمي ):3(ا��دول�

 العبارة م
املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 

الوزن�

  %ال�س��

مستوى�

  �ستجابة

  ال��ت�ب

  83.8 0.84 4.19 .السرعة����الدورة�املحاس�ية 1
ً
  3 مرتفعة�جدا

2 
توف���املعلومات�ع���نطاق�

 .جغرا���أوسع

4.18  0.94 83.6  
ً
  4 مرتفعة�جدا

3 
وسيلة���فض�معدالت�

 .�خطاء����التقار�ر�املا��

4.26 0.80 85.2  
ً
  2 مرتفعة�جدا

4 
�تقليص�عدد�من�الوظائف

  .املحاس�ية

4.11 1.02 82.2  
ً
 5 مرتفعة�جدا

5 
وضع�نظام�لسر�ة�املعلومات�

 .املحاس�ية

4.30 0.75 86.0  
ً
  1 مرتفعة�جدا

  %84.2 0.87 4.21  جميع�العبارات 
ً
  مرتفعة�جدا

  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) ن�الباحث( إعداد: املصدر

  :ما�ي��) 3(يت���من�ا��دول�رقم�

1-�� �للدراسة �الفر��� �الوسط �أك���من �العبارات ���ميع �ا��سا�ي �الوزن�) 3(املتوسط وأك���من

بمستوى�نظام�املحاسبة�الرق���و�ذه�الن�يجة�تدل�ع���موافقة�أفراد�العينة�ع���%) 60(ال�س���
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� �مقداره �عام
ً
�متوسطا �العبارات �جميع �حققت �حيث

ً
�جدا �مرتفعة و�انحراف�) 4.21(استجابة

  )%.84.2(وأ�مية��س�ية�) 0.87(معياري�

جاءت����املرتبة��و���) وضع�نظام�لسر�ة�املعلومات�املحاس�ية(و�الحظ�من�ا��دول�أن�العبارة��-2

� �العبارة �ع�� �العينة �أفراد �إجابات �متوسط �بلغ �حيث �ال�س�ية ���مية �حيث بانحراف�) 4.30(من

�بلغت�) 0.75(معياري�
ً
املرتبة��خ��ة�فقد�جاءت�العبارة��،�أما)%86(و�أ�مية��س�ية�مرتفعة�جدا

�املحاس�ية( �الوظائف �من �عدد �) تقليص �متوسط�ا �بلغ �) 4.11(حيث �معياري ) 1.02(و�انحراف

  )%.82.1(وأ�مية��س�ية�بلغت�

  ":خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية" لمتغ���التا�ع�حصاء�الوصفي�ل2.4.5- 

�الوصفي��� ��حصا�ي �التحليل �ي�� �الصادق��فيما �التمثيل �خاصية �محور �تق�س �ال�� للعبارات

 :التا��) 4(ما�ورد����جدول�رقم��نحو�للمعلومات�املحاس�ية،�وذلك�ع���

 التحليل��حصا�ي�الوصفي�لعبارات�محور�خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية ):4(ا��دول�

 العبارة م
املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 

الوزن�

  %ال�س��

مستوى�

  �ستجابة

  ال��ت�ب

1 
ـــ�ية�بصـــــــورة� ــــات�املحاســــ تقـــــــديم�املعلومـــ

  .مكتملة�للمستخدم�ن

4.29 0.86 85.8  
ً
  1 مرتفعة�جدا

2 
ـــ�ية� ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــات�املحاســـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــرض�املعلومــ ــــــــ ــــــــ عـــــــــ

  .بموضوعية

4.14 0.82 82.8  
ً
  4 مرتفعة�جدا

3 

ـــــــة� ـــ�ية�بحياديـــ ــــات�املحاســـــــ ـــــر�املعلومــــــ �شــــ

ــــات� ــــــــ ـــــــــن�املعلومــــــــ ــــــــ ـــــــــاح�عـــ ــــــــ ـــــــــد��فصـــ ــــــــ عنـــ

 .املحاس�ية

  5 مرتفعة 79.0 0.96 3.95

4 
ــــات� ــــــــ ـــــــــ��املعلومـ ـــــاء��ــــ ـــــن��خطــــــــ ـــــــــد�مــــــــ ا��ــــ

 .املحاس�ية�الواردة����التقار�ر�املالية

4.21 0.89 84.2  
ً
  2 مرتفعة�جدا

5 
مراعــاة�قيــد�الــزمن�عنــد��شــر�املعلومــات�

  .املحاس�ية

4.17 0.84 83.4  
ً
  3 مرتفعة�جدا

  %83 0.87 4.15  جميع�العبارات 
ً
  مرتفعة�جدا

  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) الباحثون ( إعداد: املصدر

  :ما�ي��) 4(يت���من�ا��دول�رقم����

1-�� �للدراسة �الفر��� �الوسط �أك���من �العبارات ���ميع �ا��سا�ي �الوزن�) 3(املتوسط وأك���من

� �الصادق�%) 60(ال�س�� �التمثيل �خاصية �ع�� �العينة �أفراد �موافقة �ع�� �تدل �الن�يجة و�ذه
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�عام�للمعلومات�
ً
�حيث�حققت�جميع�العبارات�متوسطا

ً
املحاس�ية�بمستوى�استجابة�مرتفعة�جدا

  )%.83(وأ�مية��س�ية�) 0.87(و�انحراف�معياري�) 4.15(مقداره�

2-�� �العبارة �أن �ا��دول �من �للمستخدم�ن(و�الحظ �مكتملة �بصورة �املحاس�ية �املعلومات ) تقديم

�ال�س�ي ���مية �حيث �من ��و�� �املرتبة ��� �ع���جاءت �العينة �أفراد �إجابات �متوسط �بلغ �حيث ة

� �) 4.29(العبارة �معياري �) 0.86(بانحراف �بلغت
ً
�جدا �مرتفعة �املرتبة�)%85.8(و�أ�مية��س�ية �أما ،

� �العبارة �جاءت �فقد �املعلومات�(�خ��ة �عن ��فصاح �عند �بحيادية �املحاس�ية �املعلومات �شر

  )%.79(وأ�مية��س�ية�بلغت�) 0.96(عياري�و�انحراف�م) 3.95(حيث�بلغ�متوسط�ا�) املحاس�ية

�ل3.4.5-  �الوصفي ��حصاء �الوسيط ��لك��و�ي�"لمتغ�� �املوقع �موثوقية �مبادئ نظم

WebTrust:"  

ئ�املوقع��لك��و�ي،�فيما�ي���التحليل��حصا�ي�الوصفي�للعبارات�ال���تق�س�محور�نظم�مباد���

  :التا���)5(ما�ورد����جدول�رقم��نحو وذلك�ع���

 التحليل��حصا�ي�الوصفي�لعبارات�محور�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي ):5(ا��دول�

 الفقرات م
املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 

الوزن�

  %ال�س��

مستوى�

  �ستجابة

  ال��ت�ب

  85.4 0.76 4.27  . نظام�مح���يتوافق�مع�سياسات��مان 1
ً
  2 مرتفعة�جدا

  85.2 0.75 4.26 . نظام�متاح�لالستخدام�وال�شغيل 2
ً
  3 مرتفعة�جدا

  84.6 0.72 4.23 .نزا�ة�عند�معا��ة�البيانات 3
ً
  4 مرتفعة�جدا

4 
ـــق� ــــــــ ــــات�وفــــ ــــــــ ـــــــــن�املعلومـــ ـــاح�عــــــ ــــــــ ــــــــــتم��فصــــ يـــــ

 . السياسات�ا��اصة�بامل�شأة

4.17 0.79 83.4  
ً
  5 مرتفعة�جدا

  86.0 0.77 4.30 .يتم�حفظ�املعلومات�املحاس�ية��سر�ة 5
ً
  1 مرتفعة�جدا

  %84.9 0.76 4.25  جميع�العبارات 
ً
  مرتفعة�جدا

  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) ن�الباحث( إعداد: املصدر

  :ما�ي��) 5(يت���من�ا��دول�رقم��

1-�� �للدراسة �الفر��� �الوسط �أك���من �العبارات ���ميع �ا��سا�ي �الوزن�) 3(املتوسط وأك���من

� �%) 60(ال�س�� ��لك��و�ي�و�ذه �املوقع �مبادئ �نظم �ع�� �العينة �أفراد �موافقة �ع�� �تدل الن�يجة

� �مقداره �عام
ً
�متوسطا �العبارات �جميع �حققت �حيث

ً
�جدا �مرتفعة �استجابة ) 4.25(بمستوى

  )%.84.9(وأ�مية��س�ية�) 0.76(و�انحراف�معياري�
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جاءت����املرتبة��و���) يتم�حفظ�املعلومات�املحاس�ية��سر�ة(و�الحظ�من�ا��دول�أن�العبارة��-2

� �العبارة �ع�� �العينة �أفراد �إجابات �متوسط �بلغ �حيث �ال�س�ية ���مية �حيث بانحراف�) 4.30(من

�بلغت�) 0.77(معياري�
ً
،�أما�املرتبة��خ��ة�فقد�جاءت�العبارة�)%86(و�أ�مية��س�ية�مرتفعة�جدا

�بامل�شأة( �ا��اصة �السياسات �وفق �املعلومات �عن ��فصاح �) يتم �حيث �متوسط�ا ) 4.17(بلغ

  )%.83.4(وأ�مية��س�ية�بلغت�) 0.79(و�انحراف�معياري�

  : مناقشة�فرضيات�الدراسة�5.5-

توجد�عالقة�إرتباط�ب�ن�نظام�املحاسبة�الرقمي�وخاصية�"ال���تنص�ع���: الفرضية��و���1.5.5-

�املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �: "التمثيل ��نحدار�إلثبات��)الباحثون (استخدم �تحليل أسلوب

واملتغ���التا�ع�" نظام�املحاسبة�الرق��"�ذه�الفرضية�لتحديد�عالقة�السب�ية�ب�ن�املتغ���املستقل�

) AMOS(و�استخدام�برنامج�التحليل��حصا�ي�" خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية"

رقم��وا��دول ) 2(ة�املو��ة����الش�ل�رقم�تم�الوصول�إ���النتائج�التالي) SPSS(املدعوم�ب��نامج�

  :الذي�يليھ�) 6(

  العالقة�ب�ن�نظام�املحاسبة�الرقمي�وخاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية ):2(الش�ل�

  املتغ���التا�ع�املستقل��������������������������������������������������املتغ�� 

  

  املستقل�����������������������������

  

  

  

  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) الباحثون ( إعداد: املصدر

  

التمثیل الصادق  خاصیة  نظام المحاسبة الرقمي
  للمعلومات المحاسبیة
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  نتائج�تقدير�العالقة�ب�ن�نظام�املحاسبة�الرقمي�وخاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية ):6(ا��دول�

  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) ن�الباحث( إعداد: املصدر

  :ما�ي��) 6(يت���من�ا��دول�رقم��

-�� �التمثيل �وخاصية �الرق�� �املحاسبة �نظام �ب�ن �قوى �طردي �إرتباط �للمعلومات�وجود الصادق

حيث�بلغت�) R(املحاس�ية����املجتمع�قيد�الدراسة،�و�ت���ذلك�من�خالل�قيمة�معامل��رتباط�

� �)0.81(قيمتة �انحدار�العالقة �معامل �قيمة �و�لغت ،)B) (0.81 (املحاسبة�� �نظام �أن ��ع�� و�ذا

� ��غ���قدره �فأن �و�التا�� �الصادق �التمثيل �خاصية ���
ً
�يؤثر�طرديا �نظام��)%1(الرق�� �مستوى ��

� ��غ���قدرة �إحداث �ع�� ��عمل �الرق�� �الصادق�)% 0.8(املحاسبة �التمثيل �خاصية �مستوى ��

�التحديد ��ش���معامل �كما �املحاس�ية، �يؤثر����) R2(للبيانات �الرق�� �املحاسبة �متغ���نظام أن

�املتغ��ات��خرى�تؤ )% 65(خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية�ب�سبة� ثر�ب�سبة�ب�نما

�و�ش���اختبار)35%( ،)T (وخاصية�� �الرق�� �املحاسبة �نظام �ب�ن �معنو�ة �داللة �ذات �عالقة وجود

بمستوى�دالة�) 5.007(ملعامل�انحدار�) t(التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية�حيث�بلغت�قيمھ�

  ).0.05(و���قيمة�أقل�من�مستوى�املعنو�ة�) 0.000(معنو�ة�

ج�التقدير�إ���أن�جميع�مؤشرات�املطابقة�تمثلت����املدى�املثا���ل�ل�كما�يت���من�جدول�نتائ�-

�, مؤشر �ا��ر�ة �لدرجات ��اى�تر�يع ��سبة �قيمة �بلغت �) 1.53(حيث �من �أقل �قيمة و�لغت�) 5(و��

وجم��ا�أك���) 0.95" (CFI"وقيمة�مؤشر�املطابقة�املقارن�) GFI) "0.91"قيمة�مؤشر�حسن�املطابقة�

مما�, )0.08(و���قيمة�أقل�من�املدى�املعياري�) 0.04" (RMSEA"قيمة�مؤشر�كما�بلغت�, )0.90(من�

  مؤشرات�التحليل

    

معامل��نحدار�

)B( 

مستوى�  )T(اختبار�

  املعنو�ة

معامــل�العالقــة�بــ�ن�نظــام�املحاســبة�الرق�ــ��وخاصــية�التمثيــل�الصــادق�للبيانــات�

  .املحاس�ية

0.81 5.007  0.000 

   R.(  0.81(معامل��رتباط

 R2.(  0.65(معامل�التحديد�

  1.53  . �سبھ�مر�ع��اى�لدرجات�ا��ر�ة

  GFI.(  0.91(مؤشر�حسن�املطابقة�

 CFI .(  0.95(مؤشر�املطابقة�املقارن�

  RMSEA.( 0.04(مؤشر�ا��ذر�ال��بي�����طأ��ق��اب�
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  .يدل�ع���أن�النموذج�يحظى�بمطابقة�جيدة�للبيانات�موضع��ختبار

توجد�عالقة�إرتباط�: "مما�تقدم�من�نتائج�التحليل�يتم�قبول�الفرضية��و���وال���نصت�ع�����

  ."الصادق�للمعلومات�املحاس�يةب�ن�نظام�املحاسبة�الرقمي�وخاصية�التمثيل�

�نالك�عالقة�ذات�داللة�إحصائية�ب�ن�نظام�املحاسبة�"ال���تنص�ع���: الفرضية�الثانية�2.5.5-

أسلوب�تحليل��نحدار��)الباحثون (استخدم�: "الرقمي�ومبادئ�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي

واملتغ���" نظام�املحاسبة�الرق��"إلثبات��ذه�الفرضية�لتحديد�عالقة�السب�ية�ب�ن�املتغ���املستقل�

� ��لك��و�ي"الوسيط �املوقع �موثوقية �" نظم ��حصا�ي �التحليل �برنامج ) AMOS(و�استخدام

) 7(رقم��وا��دول ) 3(��الش�ل�تم�الوصول�إ���النتائج�التالية�املو��ة��) SPSS(املدعوم�ب��نامج�

  :الذي�يليھ�

  

  العالقة�ب�ن�نظام�املحاسبة�الرقمي�ومبادئ�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي ):3(الش�ل�

  

  املتغ���التا�ع��������������������������������������������������                                املتغ���املستقل����    

  

  

  

  

  

  
  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) الباحثون ( إعداد: املصدر

  

  

نظم موثوقیة الموقع   نظام المحاسبة الرقمي 
 اإللكتروني



 ٔ�محد، صالح �يل/ اخللیفة، عبد الرمحن یوسف/ ا�ٔمري، محمد املهدي

 

  

  47  2021د�سمرب ، )2( 4جم� ٔ�رصاد ��راسات �ق�صادیة وإالداریة 
 

 
 
 
 

  ):7(ا��دول�

  نتائج�تقدير�العالقة�ب�ن�نظام�املحاسبة�الرقمي�ومبادئ�نظم�موثوقية�املوقع

  لك��و�ي�

  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) ن�الباحث( إعداد: املصدر

  :ما�ي��) 7(يت���من�ا��دول��

�املوقع��- �موثوقية �نظم �ومبادئ �الرق�� �املحاسبة �نظام �ب�ن �الوسط �فوق �طردي �إرتباط وجود

حيث�بلغت�) R(�لك��و�ي����املجتمع�قيد�الدراسة،�و�ت���ذلك�من�خالل�قيمة�معامل��رتباط�

�كما�بلغت�قيمة�معامل�انحدار�العالقة�)0.62(قيمتھ� ،)B) (0.61 (نظام�املحاسبة�� و�ذا��ع���أن

� ��غ���قدره �فأن �و�التا�� ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �نظم �مبادئ ���
ً
�يؤثر�طرديا ���)% 1(الرق��

� ��غ���قدرة �إحداث �ع�� ��عمل �الرق�� �املحاسبة �نظام �نظم�)% 0.6(مستوى �مبادئ �مستوى ��

أن�متغ���نظام�املحاسبة�الرق���يؤثر�) R2(موثوقية�املوقع��لك��و�ي،�كما��ش���معامل�التحديد�

� �ب�سبة �الدراسة �موضوع �املجتمع ��� ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �نظم �املتغ)38%(�� �ب�نما ��ات�،

وجود�عالقة�ذات�داللة�معنو�ة�ب�ن�نظام�املحاسبة�) T(،�و�ش���اختبار�)%62(�خرى�تؤثر�ب�سبة�

� �قيمھ �بلغت �حيث ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �نظم �ومبادئ �انحدار�) t(الرق�� ) 4.108(ملعامل

  ).0.05(و���قيمة�أقل�من�مستوى�املعنو�ة�) 0.000(بمستوى�دالة�معنو�ة�

جدول�نتائج�التقدير�إ���أن�جميع�مؤشرات�املطابقة�تمثلت����املدى�املثا���ل�ل��كما�يت���من�-

� �ا��ر�ة �لدرجات �تر�يع ��اى ��سبة �بلغت�قيمة �حيث �) 2.67(مؤشر� �من �أقل و�لغت�) 5(و���قيمة

ــــــــــــتوى�  )T(اختبار� )B(معامل��نحدار�  مؤشرات�التحليل ــــــــ ــــــــ مســـ

  املعنو�ة

ــــادئ�نظـــــــــم� ــــــــبة�الرق�ـــــــــ��ومبـــــ ــــام�املحاسـ ــــ�ن�نظـــــ ــــــة�بـــــ ـــع�معامـــــــــل�العالقـــ ـــــــة�املوقــــــ موثوقيــ

 .�لك��و�ي

0.61 4.108 0.000 

  R.(  0.62(معامل��رتباط

  R2.(  0.38(معامل�التحديد�

  2.67  . �سبھ�مر�ع��اى�لدرجات�ا��ر�ة

  GFI .(  0.91(مؤشر�حسن�املطابقة�

 CFI .(  0.94(مؤشر�املطابقة�املقارن�

  RMSEA .( 0.31(مؤشر�ا��ذر�ال��بي�����طأ��ق��اب
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وجم��ا�أك���) 0.94" (CFI"وقيمة�مؤشر�املطابقة�املقارن�) GFI) "0.91"قيمة�مؤشر�حسن�املطابقة�

, )0.08(و���قيمة�أقل�من�املدى�املعياري�) 0.031" (RMSEA"كما�بلغت�قيمة�مؤشر��,)0.90(من�

 .مما�يدل�ع���أن�النموذج�يحظى�بمطابقة�جيدة�للبيانات�موضع��ختبار

�نالك�عالقة�ذات�داللة�": مما�تقدم�من�نتائج�التحليل�يتم�قبول�الفرضية�الثانية�وال���نصت���

  ."رقمي�ومبادئ�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�يإحصائية�ب�ن�نظام�املحاسبة�ال

يؤدي�إستخدام�نظام�املحاسبة�الرقمي����إطار�تطبيق�"ال���تنص�ع���: الفرضية�الثالثة�3.5.5-

إ���تفعيل�خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�" Web Trust"نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي��

�": املحاس�ية �عالقة��)الباحثون (استخدم �لتحديد �الفرضية ��ذه ��نحدار�إلثبات �تحليل أسلوب

� �املتغ���املستقل �ب�ن �الرق��"السب�ية �املحاسبة �" نظام �املوقع�"واملتغ���الوسيط �موثوقية نظم

�" �لك��و�ي �املحاس�ية"واملتغ���التا�ع �للمعلومات �الصادق �التمثيل �برنامج�" خاصية و�استخدام

� ��حصا�ي �امل) AMOS(التحليل �ب��نامج ����) SPSS(دعوم �املو��ة �التالية �النتائج �إ�� �الوصول تم

  :الذي�يليھ�) 8(رقم��وا��دول ) 4(الش�ل�رقم�

  ):4(الش�ل�

العالقة�ب�ن�نظام�املحاسبة�الرقمي�وخاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية����اطار�

  تطبيق�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي

 

  املتغ���التا�ع����������������������                                             املتغ���املستقل������          

  

  

  

  

  

  املتغ���الوسيط

  

  نظام المحاسبة الرقمي

 نظم موثوقیة الموقع اإللكتروني

خاصیة التمثیل الصادق 
 المعلومات المحاسبیة
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  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) ن�الباحث( إعداد: املصدر

  

  وغ���املباشر�للمتغ��ات نتائج�اختبار��ثر�املباشر� ):8(

  العالقة�ب�ن�املتغ��ات

التأث���

  املباشر

مستوى�

 الداللة

Sig. 

التأث���غ���

 املباشر

مستوى�

 الداللة

Sig. 

الداللة�

  اللفظية

ــ��ع�ــــ��خاصــــية� أثــــر�نظــــام�املحاســــبة�الرق�ــ

 . التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية

0.72 0.001  

 دال 0.008 0.48
ـــــر  ــــــــ ـــع��اثـــ ــــــــ ـــــــة�املوقــــــ ــــــــ ــــم�موثوقيــ ــــــــ ـــــــــق�نظـــــ تطبيــــــــ

خاصــية�التمثيــل�الصــادق���لك��و�ــي�ع�ــ�

  . للمعلومات�املحاس�ية

0.66 0.002 

  .م2021من�نتائج�التحليل��حصا�ي،�) الباحثون ( إعداد: املصدر

  :ما�ي��) 8(يت���من�ا��دول������

�املسار�للتأث���املباشر�-1  �تحليل �أثر�ذو�داللة��،نتائج �وجود ��حصا�ي �التحليل �نتائج �أظ�رت اذ

معنو�ة��لنظام�املحاسبة�الرق���ع���خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية�حيث�بلغت�

��ثر�املباشر �معامل �) 0.72(قيمة �) 0.001(بمستوى�املعنو�ة �الداللة �مستوى �من �أقل ) 0.05(و��

����تفعيل�خاصية�التموتدل��ذه�الن�يجة�إ���أن�نظام�املحا
ً
يل�الصادق�ثسبة�الرق���يؤثر�إيجابيا

�ع��� ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �نظم �أثر�لتطبيق �وجود
ً
�أيضا �يت�� �كما �املحاس�ية، للمعلومات

��ثر�املباشر� �معامل �قيمة �بلغت �حيث �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل ) 0.66(خاصية

�����مما�يدل�ع��) 0.002(بمستوى�معنو�ة�
ً
أن�تطبيق�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي�يؤثر�إيجابيا

  .خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية
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�للمعلومات��-2 �الصادق �التمثيل �خاصية �ع�� �الرق�� �املحاسبة �التأث���غ���املباشر�لنظام �بلغ كما

) 0.008(بمستوى�داللة�معنو�ة�) 0.48(املحاس�ية����ظل�تطبيق�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي�

����تأث���نظام�امل
ً
حاسبة�الرق���و�و�ما�يؤكد�أن�تطبيق�مبادئ�ومعاي���املوقع��لك��و�ي�تلعب�دورا

إذ�أن�ز�ادة���تمام�بنظام�املحاسبة�الرق���, ع���خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية

من�شأنھ�التأث������)% 1(من�قبل�املجتمع����ظل�تطبيق�نظم�موثوقية�املوقع��لك��و�ي�ب�سبة�

� �ب�سبة �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل �ت)%0.5(خاصية �يتم
ً
�وأيضا �ِاختبار�؛ وضيح

 :التا��) 9(رقممؤشرات�ا��ودة�من�ا��دول�

  نتائج�ِاختبار�مؤشرات�جودة�املطابقة ):9(ا��دول�

�سبة��اي�تر�يع�لدرجات�  درجات�ا��ر�ة  �اي�تر�يع�املحسو�ة

  ا��ر�ة

GFI CFI RMSEA  

197.456  88 2.24 0.93  0.91  0.07 

  .م�2021حصا�ي،�من�نتائج�التحليل�) ن�الباحث( إعداد: املصدر

أن�جميع�مؤشرات�املطابقة�تمثلت����املدى�املثا���ل�ل�مؤشر�حيث�) 9(يت���من�جدول�رقم�����

� �ا��ر�ة �لدرجات �تر�يع ��اى ��سبة �قيمة �) 2.24(بلغت �من �أقل �قيمة �مؤشر�) 5(و�� �قيمة و�لغت

, )0.90(أك���من��وجميع�ا) 0.91"(CFI"وقيمة�مؤشر�املطابقة�املقارن�) GFI) "0.93"حسن�املطابقة

مما�يدل�ع���, )0.08(و���قيمة�أقل�من�املدى�املعياري�) RMSEA) "0.07"كما�بلغت�قيمة�مؤشر�

 .أن�النموذج�يحظى�بمطابقة�جيدة�للبيانات�موضع��ختبار

�نصت��� �وال�� �الثالثة �الفرضية �قبول �يتم �التحليل �نتائج �من �تقدم �نظام�": مما �إستخدام يؤدي

�� �الرقمي �املحاسبة ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �نظم �إطار�تطبيق �Web Trustتفعيل��� إ��

  ."خاصية�التمثيل�الصادق�للمعلومات�املحاس�ية

  :النتائج�والتوصيات�6-

  :النتائج�-1.6

من�خالل��طار�النظري�والدراسة�امليدانية�إ���مجموعٍة�من�النتائج�تت��ص��)الباحثون (توصل����

  :�����ي

نظام�املحاسبة�الرق���آلية�إلعداد�وعرض�ونقل�البيانات�واملعلومات�املالية�و�املحاس�ية�����ُ�عت�� �-

  .ش�ل�إلك��و�ي�من�ع���أج�ره�ا��اسوب�وال��مجيات�املحاس�ية

  .نظام�املحاسبة�الرق������ا��د�من�معدالت��خطاء����التقار�ر�املالية�مل�شآت��عمالساعد��-
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إ���إتاحة�املعلومات�والبيانات�ع����طراف�املختلفة�مما�سا�م����قمية�أدى�نظام�املحاسبة�الر �-

  .،�و�التا���خلق�وفورات����الت�اليفتخفيض�ت�لفة�الورق�وتخز�ن�املس�ندات

�ت�ون��- �أن �و�� �املحاس�ية �للمعلومات �الصادق �التمثيل ���اصية �فرعية �خصائص �ثالثة �ناك

 .�خطاءاملعلومات��املة�ومحايدة�وخالية�من�

-�� �أن �الرق�� �املحاسبة �الصادق�نظام �التمثيل ���اصية �الفرعية �ا��صائص �تفعيل ��� ساعد

 .و�ذا��عزز�ن�يجة�الفرضية��و���).املالءمة،�ا��يادية،�وا��لو�من��خطاء(للمعلومات�املحاس�ية�

-�� ��لك��و�ي �املوقع �موثوقية �نظم �تطبيق �عن �م" Web Trust"نتج �املنافع �من �و�العديد �أمن ��ا

�ضد� �معقول �وتوف���تحوط �املناسبة ��جراءات �العتماد �أمنية �آليات �خالل �من �املعامالت، سالمة

  .سرقة�البيانات�وإساءة�استخدام�البيانات�املجمعة�ع���حساب�العميل

-�� �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة �املوقع��ناك �موثوقية �نظم �ومبادئ �الرق�� �املحاسبة نظام

  .�عزز�ن�يجة�الفرضية�الثانية�و�ذا�.�لك��و�ي

��أدى�- ��لك��و�ي�تطبيق �املوقع �معاي�� �و �مبادئ �تطبيق � �إطار ��� �الرق�� �املحاسبة نظام

"WebTrust"املحاس�ية�� �للمعلومات �الصادق �التمثيل �خاصية �تفعيل �ن�يجة��.إ�� ��عزز و�ذا

 .الفرضية�الثالثة

  :التوصيات�-2.6

  :يوصون�باآل�ي�)الباحثون (بناًء�ع���النتائج�ال���توصل�إل��ا�

-���� �مزاياه �من �لالستفادة �السودانية ��عمال �م�شآت ��� �الرق�� �املحاسبة �لنظام �التحول ضرورة

� �و�عز�ز�استخدام �املحاس�ية �املعلومات �جودة �تحس�ن ��لك��ونية�مجال �املواقع �موثوقية نظم

"Web Trust."  

-�� ��نظمة �تفعيل �ضرورة �السودانية �امل�شآت ����ع�� �لدور�ا �وذلك �املحاس�� �املجال ��� الرقمية

  .ت�سيط��جراءات�املختلفة�مما��س�م����تخفيض�الت�اليف�للم�شآت

تدر�ب�ال�وادر�املحاس�ية�ع���التوج��ات�العاملية����ب�ئة��عمال�السودانية�من�أجل�التعامل�مع��-

  .املتغ��ات�التكنولوجية�والرقمية

نظام�املحاسبة�الرق���كأحد��تجا�ات�ا��ديثة�البحوث�ال����غطي�إجراء�املز�د�من�الدراسات�و �-

  .���علم�املحاسبة
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