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  مقدمة :

تعتبر دراسة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية من األمور الضرورية في مختلف وحدات األعماال  وفاي القعاال الحكاومي      

لوحادات االقتااادية  األمار الاضى قضاو بضارورة خاصة  حيث يتجه العالم نحو استخدام وتعبيق األنظمة االلكترونية في مختلاف ا

قيام قعال الحكومي بتعوير أنظمة المحاسبة لديه نحو اساتخدام تكنولوجياا المعلوماات واالتجااو نحاو الحكوماة االلكترونياة ل سات ادة 

ة   حيااث تسااهم األنظمااة ماان ميايااا األنظمااة االلكترونيااة فااي الساارعة والدقااة وتااوفير المعلومااات الم ئمااة لاا دارة الماليااة الحكومياا

االلكترونية في المحاسبة الحكومية في توفير الوقت وفي إنجاز المعام ت إضافة إلو تحقيق الدقة   وتوفير المعلومات الم ئماة فاي 

ال ائادة إعداد الموازنة العامة  وفي تن يضها والرقاباة علاو تن ياضها  إضاافة إلاو المسااهمة فاي رسام السياساة العاماة للدولاة  ولتحقياق 

المرجوة من األنظمة االلكترونياة الباد مان تاوافر المقوماات األساساية التاي تساهم فاي تحقياق الااياة مان نظاام المعلوماات المحاسابي 

 االلكتروني.

من هنا تأتي هضو الدراسة لدراسة وتقييم نظم المعلومات المحاسبية الحكومياة االلكترونياة مان خا ل دراساة ماد  تاوفر المقوماات    

ساسية في نظم المعلومات المحاسبية والتاي تساهم فاي تحقياق نظام المعلوماات ألهدافاه  إضاافة إلاو دراساة خااائ  المعلوماات األ

 المحاسبية الحكومية المعالجة من خ ل  نظام المعومات المحاسبي االلكتروني وتمتعها بخاائ  نوعية للبيانات المحاسبية.

 

Abstract 

     The study of electronic accounting information systems is necessary in various business units 

and in the governmental sector in particular. The world is moving towards the use and application 

of electronic systems in various economic units. This necessitates that the government sector 

develop its accounting systems towards the use of information technology and government 

Electronic systems to benefit from the advantages of electronic systems in the speed and accuracy 

and provide appropriate information to the management of financial government, where electronic 

systems contribute to the accounting of the government to save time and completion of transactions 

in addition to the right And to provide appropriate information in the preparation of the general 

budget, and in the implementation and control of its implementation, in addition to contributing to 

the formulation of the general policy of the state, and to achieve the usefulness of electronic 

systems must be the basic elements that contribute to the goal of the electronic accounting 

information system. 

   This study aims to study and evaluate the electronic government accounting information systems 

by examining the availability of the basic components of accounting information systems which 

contribute to the achievement of information systems for its objectives. In addition, the study of the 

characteristics of accounting information processed through the electronic accounting system and 

enjoy the characteristics of qualitative accounting data  .  

 مشكلة البحث  :  

يمثاال م هااوم الجااودة مجموعااة الااا ات التااي تجعاال نظاام المعلومااات المحاساابية االلكترونيااة منسااجما  ومعابقااا للمواصاا ات        

والمقاييس والتااميم الموضاوعة  والهادم مان إعاداد نظام المعلوماات المحاسابية االلكترونياة الحكومياة هاو المشااركة فاي تحساين 
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ي منظمااات األعمااال  وأن جااودة نظاام المعلومااات المحاساابية الحكوميااة تتااأير بحاجااات مسااتخدمي المعلومااات وتعييااي األعمااال فاا

 المحاسبية الحكومية .

ويمكن  القنوأ  ج دننودم نظنم المعلومننات المحاسنبية االلكترونيننة الحكومينة تتملنص فنني لعنا الت نناي  والموا نفات التنني         

  يستتدم في المفاضلة لي  النظم وهي :

 ويقاد بالدقة معالجة البيانات بدون أخعاء وتوفير المعلومات الدقيقة بدون تناقضات.ة : ـــالدق 

 :وتمثاال الساارعة فااي مرحلااة إدخااال ومعالجااة واسااترجال وإعااداد التقرياار وخاصااة أن نظااام المعلومااات المحاساابي  السننر:ة

باد مان السارعة فاي إدخاال ومعالجاة الحكومي قد يتعرض إلو ضاا  الساتخدامها مان قبال أكثار مان القعاال لاضا ال

 البيانات  واسترجال التقرير ال زمة  وسرعة في انتقال المعلومات والبيانات عبر شبكات االتاال.

 :تمثل ك اءة نظام المعلومات المحاسابي الحكاومي فاي قادرة النظاام علاو تقاديم الخادمات والمعلوماات فاي زمان  كفاءم النظام

علو الحكومة والمواطنين  وزيادة اإلنتاجية الوحدات الحكومياة فاي عادد المعاام ت قاير وتخ يض تكل ة الخدمات 

 المنجية خ ل العمل الرسمي .

 :تمثاال فاعليااة النظااام فااي أن النظااام الحااالي يلبااي للمسااتخدم األهاادام ومتعلبااات المحااددة لااه  وياا ير بجمياا   فا:ليننة النظننام

 إلجراءات الروتينية المستخدمة في الوحدة الحكومية.المستويات اإلدارية التقرير ال زمة  وتقلي  ا

 :إن نظاام المعلومااات المحاساابية يجاات أن تتمتاا  بمرونااة ماان خاا ل قدرتااه علااو مواكبااة التعااورات المعاصاارة فااي  المرونننة

تكنولوجيا المعلومات. وعدم الحاجة إلاو التادريت ل تارات طويلاة مان التادريت  لساهولة التعامال معاه  وقدرتاه علاو 

 ة كافة حاجات اإلدارة مما يستجد من أحداث.تلبي

  :ويتم ذلك من خ ل تميي البيانات المستخرجة من النظام  باحتها وس متها وإمكانية االعتماد عليها .الموثوقية 

 :ة.ويمثل في أن نظم المعلومات المحاسبية تقوم بتقديم المعلومات المرغوبة منها    وأنها م ئمة لحاجات الوحد الماليمة 

 من حياث تاوفر عناار السارية فاي الادخول  م  المعلومات والبيانات في نظم المعلومات المحاسبية الحكومية االلكتروني :

إلو المعلومات وتحديد الا حيات  وتوافر الحماية الم ئمة لقواعد البيانات  واساترجال البياناات والمعلوماات حاال 

 فقدانها.

 وتمثال هاضو الاا ة عادم إمكانياة تعاديل المساتندات بعاد طباعتهاا   المحاسنبية الحكومينة: الرقالة الذاتية في نظنم المعلومنات

والكشوم والتقارير وعدم إمكانية طباعة المستند أكثر مان مارة. وعادم إمكانياة مساس المساتندات بعاد طباعتهاا أى ال 

 يتم إلاائها بقيد عكسي  وعدم تكرار البيانات.

 

و:ة م  التساؤالت التي تحتاج م  خالأ التق ي والتحلينص للنت تقنديم لدالنات واضنحة ويمك  تردمة مشكلة البحث في مجم

 ودقيقة ، وتتملص هذه التساؤالت فيما يلي :

 ( هل تتمت  نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في شركات الن   الكويتية بالمقومات األساسية التي تسهم في تحقيق أهدافها؟1)

المعلومات المحاسبية االلكترونية فاي شاركات الان   الكويتياة خااائ  الجاودة المرتبعاة بانظم المعلوماات  ( هل تتوافر في نظم2)

 المحاسبية االلكترونية؟

 ( هل تلبي نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في شركات الن   الكويتية حاجات اإلدارة المالية ؟3)

 

  هداف البحث  :  

 بحث فيما يلي:تتملص األهداف الرييسية لل

( التعرم علو واق  نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في شركات الان   الكويتياة مان حياث تاوافر المقوماات األساساية لانظم 1)

 المعلومات االلكترونية.

   الكويتية .( بيان مد  توافر خاائ  جودة المعلومات المحاسبية في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  في شركات الن 2)

 ( بيان مد  قدرة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في شركات الن   الكويتية علو تلبية حاجات اإلدارة المالية من معلومات 3)
 

 فروض البحث :  

 تسعي الباحلة م  خالأ هذا البحث للي اختبار الفروض التالية : 

 في شركات الن   الكويتية بمقومات أساسية تسهم في تحقيق أهدافها. ( تتمت  نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية1)

يتااوافر فااي نظاام المعلومااات المحاساابية االلكترونيااة فااي شااركات الاان   الكويتيااة خاااائ  جااودة نظاام المعلومااات المحاساابية (  2)

 . االلكترونية

 حاجات اإلدارة المالية. ( يلبي نظام المعلومات المحاسبية االلكترونية في شركات الن   الكويتية3)
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 منهجية البحث :   

 : تتضم  منهجية البحث :دم :نا ر هي كما يلي

  : الدراسة المكتبية -1

م هاوم  استهدفت الدراسة المكتبية جم  البيانات الثانوية لتحقيق أهدام البحث   وتشمل الدراساة المكتبياة علاي بياناات عان

مواصاا ات وخاااائ  النظااام المحاساابي االلكترونااي . تعااور نظاام المعلومااات نظااام المعلومااات المحاساابي االلكترونااي. 

المحاسبية االلكترونية . استخدام أنظمة المحاسبة االلكترونية . المقوماات األساساية لنظاام المعلوماات المحاسابي الحكاومي 

الرقابية العامة لانظم المعلوماات  االلكتروني . المخاطر التي تتعرض لها نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية . الضواب 

 المحاسبية االلكترونية . مشاكل استخدام الحاست اآللي في بناء نظم المعلومات المحاسبية.

 ولقد ا:تمدت الباحلة في الح وأ :لي البيانات اللانوية :لي الم ادر التالية : 

 ل إلياه مان نتاائت وتوصايات لدراساة إمكانياة البحوث والدراسات السابقة التي لها ع قة بموضول البحاث وماا تام التوصا

 االست ادة منها في البحث الحالي .

 .  التقارير الاادرة عن شركات الن   الكويتية 

 

 الدراسة الميدانية:  -2

لبيانات استهدفت الدراسة الميدانية جم  وتحليل البيانات األولية ال زمة الختبار فروض البحث وتحقيق أهدافه   وتم تجمي  هضو ا    

 بواسعة قائمة استقااء قامت الباحثة بإعدادها .

 

 مجتمع البحث :  -3

م اردة   وساوم  577يتضمن مجتم  البحث العاملين في نظم المعلومات المحاسبية في شركات الن   الكويتية    والضى يبلا   

 يراعو عند تحديد حجم العينة أن تشتمل علو كافة القعاعات .

 :ينة البحث : -4

العاملين في نظم المعلومات المحاسبية في تحديد حجم العينة من أسلوب العينة العبقية العشوائية في مت الباحثة بإتبال قا

 وذلك من خ ل المعادلة التالية : شركات الن   الكويتية   

 

 
 حيث :

 % 1951% =   57ت = الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة 

 زي    من العبيعي أن تكون نسبة النجاح وال شل = متساويتانم = نسبة النجاح في التو

   = 7=  نسبة الخعأ المسموح به والمنتشر علو طرفي التوزي  بمقدار متساوى وهو % 

 ن = حجم المجتم    وباستخدام المعادلة السابقة يتضس أن حجم العينة :

 

 
 

بعريقة التخاي  المتناست حيث يتناست عدد المشاركين الضين يتم وقامت الباحثة بتحديد حجم العينة المعلوبة في كل شركة 

اختيارهم عشوائياً من كل شركة تناسباً طردياً م  حجم العاملين في كل شركة  لتعكس كافة اآلراء بما يخدم موضول الدراسة   وتم 

( مشارك   وبعد 281اب منهم )( لضمان الحاول علو حجم العينة المعلوب   استج333توزي  عدد أكبر من االستبيانات )

مشاركاً   وهو معدل أكبر من حجم العينة المعلوبة بما  212( بل  عدد م ردات العينة  15استبعاد االستبيانات غير المستوفاة ) 

 يسمت بالخروج بنتائت لها .
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 اإلطار النظري والدراسات السالقة  :  -6

 :  ةمفهوم نظم المعلومات المحاسبية االلكتروني   

يعرم نظام المعلومات المحاسبية بأنه نظام فرعي للمعلومات داخل الشاركة يتكاون مان مجموعاة مان إمكانياات بلياة وبشارية      

ومسئولة عن توفير المعلومات التي يتم الحاول عليها من تشايل البيانات التاريخية وذلك لمساعدة اإلدارة وفئات أخرى خارجية 

(. كما يعرم نظام المعلومات المحاسبية علو انه "هيكل متكامال داخال 2335بة واتخاذ القرار )قضاة  في عملية التخعي  والرقا

الوحدة االقتاادية يقوم باستخدام الموارد المتاحة واألجياء األخر  لتحويل البيانات االقتااادية إلاو المعلوماات محاسابية بهادم 

 ( 2338ت )عبد المقاود وعبد اللعيف  إشبال احتياجات المستخدمين المختل ين من المعلوما

( أن االهتمام بتاميم نظم المعلومات المحاسبية يعمل علاو تحساين نوعياة الخادمات وتقليال التكل اة 2335ويرى )دهراوى        

ن الهيكال  وتحسين ك اءة اإلجراءات في النظام وزيادة القدرة علو اتخاذ القرارات والعمال علاو زياادة تباادل المعرفاة ونظارا لتبااي

التنظيمي بين م سسة وأخر  األمر الضى بشاكل أساساي علاو التااميم نظام المعلوماات المحاسابية اإللكترونياة كماا تا ير طريقاة 

 عمل الم سسة وإستراتيجيتها ومستو  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات علو تاميم تلك النظم .

ويتية التي تستخدم أنظمة المحاسبة االلكترونية في أداء عملها فإن الباحثة تارى ومن خ ل إجراء مسس مبدئي لعينة من الشركات الك

 أنه يمكن حار المواص ات ال زم توقرها في أنظمة المحاسبة االلكترونية بما يلي :
 

 ( السر:ة :1)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية :

 . سرعة إدخال المعلومات في النظام 

  ت علو المدخ ت في النظام سرعة إجراء التعدي 

 . سرعة إعداد التقارير في النظام 

 . سرعة تقديم الخدمة   ووصولها إلو المستخدم النهائي 

 

 ( الدقة:2)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية :     

  ندرة وجود أخعاء وتناقضات في التقارير والمخرجات من النظام 

 من النظام . يمكن االعتماد علو البيانات الناتجة 

  يوفر النظام المعبق الحالي معلومات دقيقة 
 

 ( الكفاءم والفعالية .3)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية :     

  ي دى النظام المعبق الحالي إلو تخ يض التكل ة 

  ي ئم النظام المعبق الحالي األعمال المعينة وي ديها بإنتاجية عالية 

 الي المستخدم األهدام والمتعلبات المحددة له يلبي النظام المعبق الح 

  يوفر النظام المعبق الحالي لمستويات اإلدارة التقارير ال زمة 

  النظام المعبق الحالي لمستويات اإلدارة التقارير ال زمة 

 . النظام المعبق الحالي يعمل علو تقلي  اإلجراءات الروتينية المستخدمة في الشركة 

 مة تمكن مستخدمي النظام المعبق الحالي من تبادل المعلومات بسهولة ويسر .البرمجيات المستخد 

  النظام المعبق الحالي يعمل علو عرض  البيانات حست حاجة المست يد من مخععات ورسوم بيانية 

 )النظام المعبق الحالي المستخدم يتيس ألكثر من مست يد االتاال في وقت واحد )متعدد المستخدمين 

 ظام المعبق الحالي شبكة اتااالت محوسبة لنقل البيانات والمعلومات يستخدم الن 

  شبكة االتااالت المستخدمة لنقل البيانات والمعلومات كافية إلنجاز األعمال المعلوبة في الوقت المناست 

 ضم / عرض / طباعة نظم إدارة وتشايل قواعد البيانات التي يستخدمها النظام لها قدرة عالية من حيث تخيين / استرجال / ح 
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 ( المرونة :4)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية       

  تتوفر في هضا النظام المعبق الحالي القدرة علو تلبية حاجة مستويات اإلدارة بما يستجد من تقارير 

  يوفر النظام المعبق الحالي الحاول علو كل ما تحتاجه الشركة من بيانات بسهولة 

 الحالي ال يحتاج إلو فترة طويلة من التدريت   لسهولة التعامل معه  النظام المعبق 

   النظام المعبق الحالي يعمل علو توصيل المعلومات بشكل سهل ومبس 

  سهولة الجهد الخاص بالتايير في وظائف األداء أو في البيانات التي تت ق م  المتعلبات 

  النظام المعبق الحالي يواكت التايرات التي تحدث 

  النظام المعبق الحالي يساند المستخدمين بسهولة 

 

 ( الموثوقية :5)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية      

 . تتميي البيانات المستخرجة من النظام المعبق الحالي باحتها وس متها ويمكن االعتماد عليها 

 البيانات الناتجة من النظام المعبق الحالي تعابق الواق  ال علي 

 معلومات التي يوفرها النظام المعبق الحالي معلومات حديثة ال 

 . النظام المعبق الحالي يعمل علو توفير معلومات متعابقة م  متعلبات متخض القرار 

 

 ( الماليمة: 6)

 يتملص هذا العامص في النقاط التالية .     

 د المعلومات الثانوية .يستعي  النظام المعبق الحالي تقديم المعلومة المرغوبة فق    واستبعا 

 . تعتبر نوافض الواجهة في النظام المعبق الحالي   تعتبر كافية وتاعي جمي  جوانت العمل 

  تعتبر التقارير المستخرجة من النظام المعبق الحالي م ئمة لحاجات المنشأة 
 

 ( الشموأ : 7)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية :     

 يعتبر نظاما متكام  . النظام المعبق الحالي 

  المعلومات التي يوفرها النظام المعبق الحالي تعتبر كافية وتاعي جمي  جوانت العمل 

  النظام المعبق الحالي يقدم تقارير مختل ة دورية أو خاصة تاعي كافة جوانت العمل 

  يوجد  دليل مكتوب ل جراءات المتبعة عن كي ية استخدام النظام المعبق الحالي 

 ل اإلجراءات سهل االستخدام ويتعابق تماما م  بليات العمل في نظام المعلومات المعبق الحالي .دلي 

 . يمكن االعتماد علو الدليل لتعلم كي ية استخدام النظام الحالي 
 

 (  م  المعلومات والبيانات .8)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية :     

 لمعلومات في النظام المعبق الحالي توفر عنار السرية في الدخول إلو ا 

 توفر عنار تحديد الا حيات للمستخدمين في النظام المعبق الحالي 

  توفر عنار تحديد الا حيات للمستخدمين في النظام المعبق الحالي 

 . توفر قواعد البيانات المستخدمة حاليا حماية جيدة للبيانات حيث تتعلت مستويات أمنية متعددة 

 عبق الحالي يمكن من استرجال البيانات والمعلومات حال فقدانها النظام الم 

  توفر عنار األمنية في الدخول إلو المعلومات من غير ذوى االختااص 
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 ( ال يانة والتدمة 9)

 ويتملص هذا لعامص في النقاط التالية :     

 توفر عنار الايانة وجودة الخدمة المقدمة من الشركة المنتجة للنظام 

 يارات دورية للايانة الوقائية تقوم بها الشركة المنتجة للنظام .يوجد ز 

 . سرعة تقديم خدمة الايانة عند طلبها من الشركة المنتجة للنظام المعبق الحالي 
 

 ( تكلفة البرامج : 11)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية     

  الحالي توفر عنار التكل ة االقتاادية في سعر شراء النظام المعبق 

 . توفر عنار التكل ة االقتاادية في تكاليف الايانة السنوية في النظام المعبق الحالي 

   تتناست تكل ة الشراء البرنامت م  الخدمات المست ادة منه 
 

 ( الرقالة الذاتية: 11)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية          

 . ويشمل هضا العامل في النقاط التالية 

 مكن تعديل المستندات وال واتير بعد طباعتهاال ي 

  ال يمكن تعديل المستندات وال واتير بعد طباعة الكشوم والتقارير التي تشملها 

  ال يمكن طباعة أكثر من أصل واحد لل واتير والمستندات 

 ال يمكن مسس المستندات وال واتير بعد طباعتها وإنما يتم إلااؤها بقيد عكسي 

  لمستندات وال واتير بعد إلاائها بن س بياناتها وتكون ملااة يتم االحت اظ با 

  النظام المعبق الحالي يمكنه اكتشام األخعاء وإصدار رسائل خاصة بهضو األخعاء 

  تعمل القواعد البيانات المستخدمة حاليا   علو عدم تكرار البيانات المخينة 

  تساعد علو التعرم علو المشكلة .قواعد البيانات في النظام المعبق الحالي توفر معلومات 
 

 ( توفر القدرم واإلمكانيات الالزمة لتلبية حادات ورغبات المستتدمي : 12)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية :

 . توفر القدرة واإلمكانات ال زمة في النظام المعبق الحالي 

 ين .فاعلية النظام الحالي المعبق نحو تلبية حاجات ورغبات المستخدم 
 

 ( التميز والت و ية : 13)

 ويتملص هذا العامص في النقاط التالية :

  اإلمكانات المتوفرة في النظام المعبق الحالي تت وق علو األنظمة األخر 

   يوجد في النظام المعبق الحالي إمكانات وقدرات ال تتوفر في األنظمة األخر 

 ة والمستقبلية القدرة علو تلبية حاجات ورغبات المستخدمين الحالي 
 

 ( مواكبة التطورات التكنولودية : 14)

 : ويتمثل هضا العامل في النقاط التالية 

  توفر عنار مسايرة التعوير وتلبية حاجة اإلدارة 

 . توفر الك اءة والخبرة لد  شركة البرمجة للنظام المعبق الحالي 

 النظام . اعتماد شركة البرمجة للنظام المعبق الحالي علو الضات في إعداد 
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 المقومات األساسية لنظام المعلومات المحاسبي االلكتروني   : 

تعتباار نظاام المعلومااات المحاساابية أحااد مكونااات التنظاايم اإلدارى فااي منظمااات األعمااال  الااضى يخاات  بجماا  وتبوياات ومعالجااة 

وفاي القعاال الحكاومي يمثال نظام المعلوماات  البيانات وتوصيل المعلومات المالية والكمية ال زمة التخاذ القرارات إلاو مساتخدميه.

المحاسبية الحكاومي جايء أساسايا فاي التنظايم اإلدارى  حياث يعتماد علياه فاي معالجاة العملياات الحكومياة مان خا ل جما  وتبويات 

مااات ومعالجااة البيانااات الحكوميااة وتوصاالها إلااو المسااتخدمين لاايااات تحقيااق أهاادام المحاساابة الحكوميااة  ويسااتخدم نظااام المعلو

المحاساابي االلكترونيااة الحكااومي تكنولوجيااا المعلومااات واالتااااالت ماان خاا ل برمجيااات يااتم إعاادادها ماان قباال متخااااين كااون 

اخت م طبيعة نظام المحاسبة الحكومي من دولة إلو األخر   ويقوم هاضا النظاام بتاوفير المعلوماات المحاسابية فاي الوقات المناسات 

مة للدولة  والرقابة علي تن يض الموازنة  والتخعي  لدولاة وتسااعد أيضاا فاي اتخااذ القارارات المتعلقاة لتساعد في إعداد الموازنة العا

بتمويل اإلقراض. ورسم سياسات المالية لدولة  أى أن نظم المعلومات المحاسابية الحكاومي االلكتروناي تخادم اإلدارة الحكومياة فاي 

 وظائف التخعي  الرقابة واتخاذ القرارات.

نظم المعلومات المحاسبية الحكومية االلكترونية :لت مجمو:ة م  المقومنات التني تسنهم فني تحقينا  هدافنه ومن  هنذه تعتمد 

 (:1991المقومات )داموس، 

  المعدات واألجهية: ولتحقيق أهدام النظام ال بد من االست ادة من األجهية ذات الك اءة العالياة  والمتعاورة التاي تساهم فاي

 .إنجاح هضو األنظمة

  البرمجيااات: ال تسااتعي  نظاام المعلومااات تحقيااق أهاادام النظااام البااد ماان وجااود باارامت تسااهم فااي تااوفير معلومااات م ئمااة

 للبرمجيات هي سلسلة من التعليمات التي تمكن جهاز الحاست من ت سير وترجمتها ومعالجتها وتكون مكتوبة باللاة معينة.

 ني هو نظام مستمد من نظام يدوى  ومستمدة مان مانهت علماي  وتعليماات األنظمة والتعميمات: أى نظام محاسبي االلكترو

معينة  ف ي نظام الحكومي  يستند النظام المحاسبي الحكومي إلو تعليمات تاادرها اإلدارة المالياة الحكومياة ياتم بموجبهاا 

م ت الحكومياة علاو مساتندات تاميم األنظمة االلكترونية بما يت ءم م  التشريعات وتعليمات مالية حيث تعتمد فاي المعاا

معااين مثاال مسااتندات الااارم والقاابض التااي تعتباار أحااد مسااتندات الرئيسااية بموجاات النظااام الحكااومي حيااث يمثاال مسااتند 

الارم مستند يتم بموجبه صرم الن قات الحكومية )الجارية والرأسمالية( والمحدد في الموازنة العامة للدولة  أما مساتند 

 د يتم بموجبه قبض جمي  المبال  بموجت التعليمات واألنظمة المالية المتعلقة بتحايل اإليرادات.القبض فتمثل نموذج محد

  المستخدمين وإدارة قسم تكنولوجيا المعلومات: لنجاح نظم المعلومات المحاسبية الحكومي في الوحدات الحكومياة الباد مان

لبرامت  ومتابعة األععاال ودمات الاا حيات إضاافة إلاو وجود إدارة تكنولوجيا معلومات تتولو تشايل البرامت وصيانة ا

تعوير األنظمة وتحديثه بما يت ءم م  التعورات المعاصرة وحاجات المساتخدمين. إضاافة إلاو ضارورة تادريت العااملين 

 ومستخدمين األنظمة االلكترونية علو استخدام األنظمة.

  ضواب  رقابية: إن قواعد البيانات الحكومية تشمل علو معلومات مالية وغير مالية  وتعرض هاضو البياناات إلاو االختاراق

وإساااءة االسااتعمال كالتعااديل أو الحااضم قااد ياا د  إلااو ضاارر بااالمجتم  وضاايال فااي حقااوق المااواطنين لااض البااد ماان تقرياار 

الستعمال لألنظمة االلكترونية من خ ل توفر ضواب  رقابياة م ئماة ضواب  رقابية للتقليل من مخاطر االختراق وإساءة ا

 لمن  ولضمان وس مة التشايل االلكتروني.

 

 :  الدراسة الميدانية واختبار الفروض 

 تقوم الباحلة فيما يلي لتناوأ نتايج الدراسة الميدانية الختبار مدى  حة فروض البحث ، وذلك :لت النحو التالي : 

 يانات و اختبار الفرضيات تم ا:تماد األوزاج التالية مقياس لقبوأ التكرار:لتحليص الب

 ( 133 -%81( ما نسبته )7 -37 4كبيرة جدا.)% 

 ( 83 -%11( ما نسبته )4 -37 3بدرجة كبيرة.)  % 

 ( 13 -%41( ما نسبته )3-37 2بدرجة متوسعة.)% 

 ( 43 -%21( ما نسبته )2 -37 1بدرجة قليلة.)% 

 ( 23 -%7( ما نسبته )1 -7 3قليل جدا.)% 

 

%. من  مقيناس ليكنرت.  منا لذا كناج 61فنككلر  ي  كبنر من    3وتبعا لذلك تكوج الفرضية مقبولنة :نندما يكنوج الوسنط الحسنالي 

 فتكوج النسبة غير مقبولة وضعيفة. 3الوسط الحسالي  قص 

  الفرضية األولت: -1

 .ي شركات الن   الكويتية  بمقومات أساسية تسهم في تحقيق األهدامتتمت  نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية ف     

و للتحقق من صاحة هاضو ال رضاية تام اساتخراج المتوساعات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة ألداء عيناة الدراساة عان ال قارات 

 المتعلقة بال رضية األولو  والجدول أدناو يبين ذلك.
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 (1ددوأ )
مرتبة تنازليا حسب  ألداء :ينة الدراسة :  الفقرات المتعلقة لالفرضية األولت رافات المعياريةالمتوسطات الحسالية واالنح

 المتوسطات الحسالية

 ال قرات
المتوس  

 الحسابي

االنحرام 

 المعيارى

 توجه اإلجابة 

 درجة متوسعة 849. 2.54 لد  شركات الن   الكويتية أجهية االلكترونية ذات ك اءة

 درجة متوسعة 959. 2.63 الكويتية أجهية االلكترونية متعورة لد  شركات الن  

 درجة متوسعة 891. 2.81 لد  شركات الن   الكويتية برامت حاسوبية م ئم لعبيعية نشاط الوحدة الحكومية 

إن األنظمة االلكترونية المعبقة في شركت الن   الكويتية تعمل وفق األنظمة 

 وبتعليمات مالية 
2.46 .898 

 جة متوسعةدر

 درجة متوسعة 898. 2.46 إن األنظمة االلكترونية تم برمجتها لتعمل بموجت األنظمة  مالية الحكومية اليدوية 

لد  شركات الن   الكويتية قسم تكنولوجيا معلومات يعنو بش ون إدارة برامت 

 الحاسوب .
2.38 .815 

 درجة متوسعة

علومات يعنو بش ون بايانة األجهية و لد  شركات الن   الكويتية قسم تكنولوجيا م

 البرمجيات  .
2.50 1.011 

 درجة متوسعة

لد  شركات الن   الكويتية قسم تكنولوجيا معلومات يعنو بتعوير األنظمة 

 االلكترونية   .
2.50 1.011 

 درجة متوسعة

 سعةدرجة متو 942. 2.42 يتمت  نظام المحاسبة االلكتروني بضواب  رقابة لحماية النظام 

 درجة متوسعة 942. 2.42 يتمت  نظام المحاسبة االلكتروني بضواب  رقابة لحماية المعلومات 

 درجة متوسعة 890. 2.51 اإلجمالي 

والمتعلقاة بالمقوماات   لل قارات التاي تشاكل ال رضاية األولاويبين الجدول الساابق المتوساعات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة     

 ( 2.41-2.81المعلومات االلكتروني المحاسبي في الوحدات الحكومية وقاد تراوحات المتوساعات الحساابية ماابين )األساسية لنظام 

 حيث يدل ذلك علو توفر المقومات األساسية للنظام المعلومات و لكن بدرجة متوسعة 
  

 -معيار قبوأ الفرضية -( 3المعيارية )كما تم مقارنة المتوسط الحسالي للفقرات التي تشكص الفرضية األولت مع العالمة      

 كما هو مبي  في الجدوأ التالي :لاستتدام اختبار "ت" 

 (2ددوأ )
 (3المتوسطات الحسالية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للفقرات التي تشكص الفرضية األولت مقارنة لالمعيار )

المقومات األساسية لنظام 

 المعلومات المحاسبية الحكومية 

 العدد
المتوس  

 الحسابي

االنحرام 

 المعيارى
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحاائية

262 2 71 0 853 3.810- 264 .000 
 

-( حياث بلاات قيماة "ت" 3يتبين من الجدول أع و وجود فروق ذات داللة احاائية  باين المتوسا  الحساابي والع ماة المعيارياة )

نظم معلومات المحاسبية االلكترونياة فاي ال رضية التي  تن  علو أن  قبول مما يشير إلو 333 3وبداللة احاائية بلات   813 3

 .شركات الن   الكويتية تتمت  بمقومات أساسية تسهم في تحقيق أهدافه

 

 الفرضية اللانية: -2

نظاام المعلومااات المحاساابية يتااوفر فااي نظاام المعلومااات المحاساابية االلكترونيااة فااي شااركات الاان   الكويتيااة  خاااائ  جااودة       

 .االلكترونية

للتحقق من صحة هضو ال رضية تم استخراج المتوسعات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عيناة الدراساة عان ال قارات المتعلقاة 

 بال رضية الثانية  والجدول أدناو يبين ذلك.
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 (3ددوأ )
  ء :ينة الدراسة :  الفقرات المتعلقة لالفرضية اللانيةألدا المتوسطات الحسالية واالنحرافات المعيارية

المتوس   ال قرات

 الحسابي

االنحرام 

 المعيارى

 توجه اإلجابة

 درجة متوسعة 922. 2.79 يتمت  نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني بسرعة في إدخال البيانات

 درجة متوسعة 881. 2.77 بياناتيتمت  نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني بسرعة في معالجة ال

 درجة متوسعة 978. 2.98 يتمت  نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني بسرعة في استخراج البيانات

ان الساارعة فااي أداء نظاام  المعلومااات المحاساابية االلكترونيااة  تسااهم فااي تلبيااة 

 حاجات اإلدارة المالية  للمعلومات
2.85 .945 

 درجة متوسعة

 درجة متوسعة 981. 2.88 م المعلومات المحاسبي االلكتروني بدقة في إعداد البيانات يتمت  نظا 

تتميي مخرجات  نظام المعلوماات المحاسابي االلكتروناي بتاوفر معلوماات دقيقاة 

 وواضس 
2.88 .981 

 درجة متوسعة

ان الدقة فاي المعلوماات المحاسابية االلكترونياة  تساهم فاي تلبياة حاجاات اإلدارة 

 ية للمعلوماتالمال
2.88 .981 

 درجة متوسعة

إن توفر الدقة في نظم المعلوماات المحاسابية االلكترونياة تساهم فاي تحساين اداء 

 الوحدات الحكومية  
2.94 .954 

 درجة متوسعة

 درجة متوسعة 915. 2.81 يساعد نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني في توفير المعلومات بك اءة

 درجة متوسعة 881. 2.77 ومات المحاسبي االلكتروني في تقلي  اإلجراءات الروتينية يساعد نظام المعل

يساعد نظاام المعلوماات المحاسابي االلكتروناي علاو زياادة ك ااءة أداء الوحادات 

 الحكومية  
2.92 .964 

 درجة متوسعة

يساعد نظام المعلوماات المحاسابي االلكتروناي علاو تحقياق أهادام و  متعلباات 

 الحكومية  الوحدة
2.96 .849 

 درجة متوسعة

يقااوم نظااام المعلومااات المحاساابي االلكترونااي بعاارض البيانااات حساات حاجااة 

 الوحدة الحكومية 
3.00 .923 

 درجة متوسعة

ان توفر الك اءة في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية تسهم فاي تحساين أداء 

 الوحدات الحكومية  
2.73 .844 

 درجة متوسعة

توفر ال اعلية في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية تسهم في تحسين أداء ان 

 الوحدات الحكومية  
2.75 .863 

 درجة متوسعة

يتااوفر فااي نظااام المحاساابة القاادرة علااو تلبيااة حاجااات مسااتويات اإلدارة الماليااة 

 المختل ة 
2.58 1.007 

 درجة متوسعة

 درجة متوسعة 890. 2.88 تاجه اإلدارة المالية الحكومية  يوفر نظام المحاسبة االلكتروني كل ما تح

 درجة متوسعة 1.031 2.71 ال يحتاج نظام المحاسبة االلكتروني الو تدريت متخا  لسهولته 

تتميي البيانات المعالجة من خ ل نظم معلومات المحاسبية االلكترونياة بالااحة 

 والس مة 
2.38 1.044 

 درجة متوسعة

نات المعالجة من خ ل نظم معلومات المحاسابية االلكترونياة بإمكانياة تتميي البيا

 االعتماد  
2.13 .981 

 درجة متوسعة

تتوفر إجراءات السرية فاي الادخول إلاو األنظماة فاي نظاام معلوماات المحاسابة 

 االلكتروني 
2.17 1.038 

 درجة متوسعة

ات المحاساابة تتااوفر إجااراءات تحديااد الااا حيات للمسااتخدمين فااي نظااام معلوماا

 االلكتروني
2.33 .975 

 درجة متوسعة

تتاااوفر إجاااراءات حماياااة فاااي قواعاااد البياناااات  فاااي نظاااام معلوماااات المحاسااابة 

 االلكتروني
2.54 .967 

 درجة متوسعة

 درجة متوسعة 905. 2.72 اإلجمالي

 

والمتعلقاة بتاوفر خااائ    ال رضية الثانية  لل قرات التي تشكل( المتوسعات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3يبين الجدول )     

 جودة نظم معلومات في نظم معلومات المحاسبة االلكتروني في شركات الن   الكويتية  ن حظ من الجدول أع و ما يلي : 
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 اسـاـة تتوفر الدقــة في نظام المعلومات المحاسبة االلكتروني بدرجة متوسعة حيث تراوح الوس  الحساابي إلجاباات عيناة الدر

 (55 2-58 2بين )

  تتوفر السرعة في نظام المعلومات المحاسبة االلكتروني بدرجة متوسعة حيث تراوح الوس  الحسابي إلجابات عينة الدراســة

 (88 2-54 2بين )

 سـاـة تتوفر الك اءة في نظام المعلومات المحاسبة االلكتروني بدرجة متوسعة حيث تراوح الوس  الحسابي إلجاباات عيناة الدرا

 (53 2-3بين )

  تتوفر ال اعلية و المرونة و االعتمادية و الرقابة الضاتية في نظام المعلومات المحاسبة االلكتروني بدرجة متوسعة حيث تاراوح

 (88 2-54 2الوس  الحسابي إلجابات عينة الدراســة بين)

 

 -معيااار قبااول ال رضااية -( 3ماا  الع مااة المعياريااة ) كماا تاام مقارنااة المتوساا  الحسااابي لل قاارات التااي تشااكل ال رضاية الثانيااة     

 كما هو مبين في الجدول التالي : باستخدام اختبار "ت" 

 
 (4ددوأ )

 (3اللانية مقارنة لالمعيار ) المتوسطات الحسالية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للفقرات التي تشكص الفرضية

خاااائ  جااودة نظاام المعلومااات 

 كترونيةالمحاسبية االل

 المتوس  الحسابي العدد
االنحرام 

 المعيارى
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحاائية

262 2.72 .905 -2 125 264 3 338 
 

( حياث بلاات قيماة "ت" 3يتبين من الجدول أع و وجود فروق ذات داللة إحاائية  بين المتوس  الحسابي والع مة المعيارية )     

يتاوفر فااي نظام المعلومااات المحاساابية ال رضااية التااي تان  علااو  قباول ممااا يشاير إلااو  333 3اااائية بلاات وبداللاة إح 125 2 -

 .االلكترونية في شركات الن   الكويتية خاائ  جودة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية

 

 الفرضية اللاللة:  -3

 لكويتية حاجات اإلدارة المالية : يلبي نظام معلومات المحاسبية االلكتروني في شركات الن   ا     

للتحقق من صحة هضو ال رضية تم استخراج المتوسعات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عيناة الدراساة عان ال قارات المتعلقاة 

 بال رضية الثالثة  والجدول أدناو يبين ذلك.

 (7جدول رقم )

 الدراسة عن ال قرات المتعلقة بال رضية الثالثة ألداء عينة المتوسعات الحسابية واالنحرافات المعيارية

المتوسط  الفقرات

 الحسالي

االنحراف 

 المعياري

 توده االدالة

 درجة متوسعة 871. 2.08 تتاف مخرجات نظم المعلومات المحاسبية حكومي بساطة و سهولة ال هم 

 درجة متوسعة 971. 2.69 بانتظام يوفر نظام المعلومات المحاسبية الحكومية التقارير المالية بشكل دورى و 

 درجة متوسعة 1.011 2.50 تتاف معلومات نظم المعلومات الحكومية االلكترونية بالدقة و الموضوعية   

 درجة متوسعة 1.026 2.40 يقدم نظم المعلومات المحاسبية الحكومية االلكترونية المعلومات مهم ل دارة المالية 

بية الحكومية المعلومات ل طرام المهتمة بالرقابة يقدم نظم المعلومات المحاس

 الحكومية
2.50 1.011 

 درجة متوسعة

يقدم نظم المعلومات المحاسبية الحكومية االلكترونية المعلومات ل طرام المهتمة 

 بتقديم المساعدات و المنس الحكومية 
2.40 1.026 

 درجة متوسعة

 درجة متوسعة 1.007 2.58 ية بيان إيرادات الدولة و ماادرها ترتكي مخرجات نظم معلومات المحاسبة الحكوم

 درجة متوسعة 1.026 2.40 ترتكي مخرجات نظم معلومات المحاسبة الحكومية بيان ن قات  الدولة و مجاالتها

 درجة متوسعة 1.011 2.50 ترتكي مخرجات نظم معلومات المحاسبة الحكومية معلومات مركي النقدى للدولة 

 درجة متوسعة 971. 2.69 مخرجات نظم معلومات المحاسبة الحكومية في إعداد الموازنة العامة للدولة تساعد 

 درجة متوسعة 1.300 2.60 تساعد مخرجات نظم معلومات المحاسبة الحكومية في متابعة تن يض الموازنة العامة 

 درجة متوسعة 1.263 2.65 الحكومية تاعي معلومات المحاسبة الحكومية االلكترونية كافة نشاطات الوحدات 

 درجة متوسعة 1.008 2.50 اإلجمالي
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والمتعلقاة بقادرة نظاام   لل قارات التاي تشاكل ال رضاية الثالثاةيبين الجدول السابق  المتوسعات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة     

ماات الم ئماة وقاد تراوحات المتوساعات الحساابية ماابين المعلومات المحاسبية االلكترونية علو تلبي حاجات مختل ة الجهاات للمعلو

 ويدل ذلك علو أن نظام المعلومات المحاسبي يلبي حاجات جهات مختل ة و اإلدارة المالية و لكن بدرجة متوسعة . ( 2.50- 2.05)
  

 -معينار قبنوأ الفرضنية -( 3) كما تنم مقارننة المتوسنط الحسنالي للفقنرات التني تشنكص الفرضنية اللاللنة منع العالمنة المعيارينة     

 : كما هو مبي  في الجدوأ التاليلاستتدام اختبار "ت" 

 (6ددوأ رقم )

 (3المتوسطات الحسالية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للفقرات التي تشكص الفرضية اللاللة مقارنة لالمعيار )

يلبي نظام معلومات المحاسبية االلكتروني في 

 يتية حاجات اإلدارة الماليةشركات الن   الكو

 العدد
المتوس  

 الحسابي

االنحرام 

 المعيارى
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحاائية

212 2 73 1 338 - 3 448 214 3 331 
 

 -" ( حيث بلات قيمة "ت3يتبين من الجدول أع و وجود فروق ذات داللة احاائية بين المتوس  الحسابي والع مة المعيارية )     

نظام معلوماات المحاسابية االلكتروناي فاي  ال رضية التي تن  علو أن قبول مما يشير إلو  333 3وبداللة إحاائية بلات 448 3

 شركات الن   الكويتية يلبي حاجات اإلدارة من المعلومات. 

 النتايج والتو يات : 

تيااة بمقومااات أساسااية تسااهم فااي تحقيااق أهدافااه بدرجااة ( تتمتاا  نظاام معلومااات المحاساابة االلكترونيااة فااي شااركات الاان   الكوي1) 

متوسعة حيث تمتلك شركات الن   األجهية االلكترونية  و البارامت المحاسابية ولكان هنااك ت ااوت باين شاركات الان    بسابت 

 حجمهااا وحجاام رأساامالها   ويتااوفر أقسااام تكنولوجيااا معلومااات لااد  شااركات الاان   الكويتيااة تتااولو إدارة شاا ون األنظمااة

 االلكترونية في الوحدات .

( لكي تحقق نظم المعلومات المحاسبية وتساهم في تحقياق أهادام الشاركات التاي تعمال فيها الباد أن تأخاض بنظار االعتباار كال 2) 

التايرات والتعورات التي تحدث في المجاالت المتعاددة  المحيعاة ببيئتهاا وخاصاة ماا يتعلاق باالتعورات المساتجدة فاي مجاال 

 تقنيـــات المعلومات واالتااالت الحديثةاستخدام 

( يتااوفر فااي نظاام المعلومااات المحاساابية االلكترونيااة فااي شااركات الاان   الكويتيااة خاااائ  جااودة نظاام المعلومااات المحاساابية 3)

االعتمااد  االلكترونية بدرجة متوسعة  حيث تتمت  األنظمة المحاسبية بالدقة و السرعة و الك اءة و ال اعلية والمرونة و إمكانية

 علو معالجتها للبيانات .

( يلبي نظام معلومات المحاسبية االلكتروني فاي شاركات الان   الكويتياة حاجاات مساتخدمي البياناات و اإلدارة المالياة وبدرجاة 4)

هاات متوسعة حيث يسعو نظام المعلومات المحاسبي إلو توفير المعلومات لمختل ة جهات إدارة الوحدة والجهات الرقابية والج

 المساعدة .

( إن انضمام العدياد مان الشاركات للعمال فاي ظال التجاارة االلكترونياة يتعلات مان نظــاـم  المعلوماات المحاسابية إعاادة وتقيايم 7)

مكوناتها وأساليبها المستخدمة في تجمي  البيانـــات    وتخيينها ومعالجتها ومن يم توصيلها إلاو الجهاات التاي يمكان أن تعتماد 

 تخاذ  القرارات المتعددة.عليها في ا
 

 و تو ي الدراسة لما يلي :

وتوحياد طبيعاة البارامت المساتخدم فاي  لجميا  مساتويات اإلدارياة ولجميا  الوحادات  وشاموليته النظاام تعاوير علاو ( العمال1)

 الوحدات الحكومية 

حادات كاي يكاون أكثار م ئماة حياث تعتماد ( االهتمام بتاميم و تعوير النظم المحاسبية االلكترونية من خا ل العااملين فاي الو2)

 الحكومة علو شراء األنظمة الجاهية وهضا قد ال يلبي احتياجات اإلدارة من المعلومات و البيانات .
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 المتايرات م  التعامل تستعي  حتو النظام من خ ل الدوارات التدريبية   علو تعمل التي العلمية  الكوادر تأهيل علو العمل( 3)

اساتخدامه نظاام  طريقاة ل هام وساهل واضاًحا لدليا النظاام ياوفر أن يجات و المعلوماات تكنولوجياا فاي لمساتجداتوا الحادياة

 .المعلومات المحاسبي الحكومي  والتعامل معه

 فاي الثقاة لبنااء وذلاك المحوسات  المعلوماات نظام واستخدامات تعبيقات علو دورية باورة الموظ ين لتعوير برامت إعداد( 4)

 العمل. في ك اءة يحقق بما المحوست  المعلومات نظام ميةأه معرفة

 المناسات الوقات فاي توصايلها علاو والقادرة القارارات  التخااذ والم ئماة المناسابة المعلومات ( تعوير النظام بما يك ل بتوفير7)

 .القرارات في مختلف المستويات اإلدارية و لمختلف المستخدمين  لمتخضى

 .العالم في الحادية الهائلة التعورات مواكبة ليستعي  المحوست  البرنامت دماتخ تحديث علو لعمل( ا1)
 

 :  المرادع

 المرادع العرلية :  

  " الجااودة الشاااملة لمتاياارات تكنولوجيااا المعلومااات الحديثااة وأيرهااا نظاام المعلومااات .2311شااعبان يوسااف مبااارز يوسااف (1)

 جامعة اليقازيق  السنة العشرون  العدد الثاني   –جارة ببنها   كلية التالدراسات والبحوث التجاريةالمحاسبية"  

   نظرية المحاسبة  ذات الس سل  الكويت  .1553الشيرازى  عباس مهدى (2)

  مقارنة بين الم هاوم المحاسابي للادخل والم هاوم االقتااادى للادخل  مجلاة العلاوم .2333العبد هللا  رياض  وط ل الججاوى (3)

 لية االدارة واالقتااد  جامعة باداد  باداد  العراق  االقتاادية واالدارية  ك

   القوائم المالية والمبادئ المحاسبية   الناشر معهد الدراسات المارفية  عمان  األردن 1557دهمش  نعيم (4)

ثقافااة   نظام المعلومااات المحاسابية المحوسابة  الاادار العلمياة الدولياة للنشاار والتوزيا  ودار ال.2333قاسام  عباد الاارزاق محماد (7)

 للنشر والتوزي   عمان  األردن  

  تقيايم أنظماة الرقاباة الداخلياة للم سساات التاي تساتخدم الحاساوب   دراساة ميدانياة علاو .1553عمااد صاالس نعماة الحاديثي  (1)

 الم سسات المالية والمارفية  في المملكة األردنية الهاشمية   رسالة ماجستير غير منشورة  الجامعة األردنية   عمان 

  العواماال الماا يرة علااو نظاام المعلومااات المحاساابية فااي الشااركات الاااناعية األردنيااة .1555بااد الهااادى حامااد رمضااان ع (5)

 المساهمة العامة   رسالة ماجستير غير منشورة   الجامعة األردنية    عمان 

 .141مان  ص   دار ال كر للنشر  ع13( البحث العلمي: م هومه وأدواته وأساليبه  ط 2338ذوقان عبيدات ) (8)

  " العواماال الماا يرة فااي النظااام المعلومااات المحاساابي ودورو فااي اتخاااذ القاارارات اإلسااتراتيجية فااي .2335مياادة إبااراهيم  (5)

   العدد األول   27  المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتاادية والقانونية الشركات الاناعة األردنية : دراسة ميدانية "   

سااويق اإللكترونااي عالميااا وعربيااا التعااور التاااريخي والواقاا  الحااالي والتوقاا  المسااتقبلي    الماا تمر   الت .2332عااادل طااريس (13)

 -عماان  -العلمي السنوى الثالث لكلية  العلوم اإلدارياة والمالياة   المعرفاة المعلوماتياة واإلدارة اإللكترونياة   جامعاة في دل ياا 

 نيسان

لت تاايش والتاادقيق الااداخلي علااو ال عاليااات واألنشااعة والخاادمات المااارفية التااي   الرقابااة وا.2332عمار مسااعود احمااد شااقير  (11)

تقدمها الماارم العربية عبر الوسائل اإللكترونية ودورها في التقليل من مخاطر العمل المارفي   الم تمر العلماي السانوى 

 أيار  –عمان  –نمية االقتاادية   جامعة الييتونه الثاني لكلية االقتااد والعلوم اإلدارية   تكنولوجيا المعلومات ودورها في الت

  " مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسابية فاي تحقياق األماان والتوكيدياة والمويوقياة فاي ظال .2313ظاهر شاهر يوسف قش  (12)

 التجارة االلكترونية "  رسالة دكتوراو غير منشورة   جامعة عمان العربية للدراسات العليا   األردن   
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