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 البحث ملخص
ىجفت ىحه الػرقة إلى معخفة فخص اعتساد السحاسبة الدحابية، والتحجيات السعيقة ليا في شخكتي 

السشيج الػصفي والتحليلي، السجار وليبيانا لالتراالت في ليبيا، ولتحقيق ىحا اليجف اعتسجت الجراسة 
وتممع تجسيمما بيانممات الجراسممة  اسممتخجاا اسممتسارا االسممتبيال، التممي واعممت علممى ةسيمما العممامليغ  مما دارا 

مفممخدا، وتممع  40الساليممة  ذممخكتي السممجار وليبيانمما  فممخوا السشصقممة الذممخوية فممي ليبيمما، والممح  بلمم  عممجدىع 
، وتػصملت الجراسمة إلمى نتيجمة مفادىما  SPSSاسمتسارا صمالحة للتحليم   اسمتخجاا بخنمامج 34تحليم  

وةمممػد فمممخص وتحمممجيات العتسممماد السحاسمممبة الدمممحابية فمممي شمممخكتي السمممجار وليبيانممما، و وصمممت الجراسمممة 
 اعتسمماد تصبيممق السحاسممبة الدممحابية فممي شممخكات االترمماالت فممي ليبيمما، وةعممجاد دورات تجر بيممة لل ممػادر 

لقمػانيغ واللمػا ا التمي تمشطع العالقمة بميغ الذمخكات السحاسبية وتصػ خ مياراتيع في ىحا السجال، وسغ ا
السممدودا للخجمممة والجيممات السدممتفيجا، واالىتسمماا  البشيممة التحتيممة لت شػلػةيمما السعلػمممات، وتقػ ممة شممب ة 
االنتخنت، ووضا خصمة اسمتخاتيجية  نذمار شمخكات ممدودا للخجممة محليمة للتقليم  ممغ ت لفمة الحرمػل 

 الدحا ة.على الخجمة، وا ادا  الثقة في 

 شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت –التحجيات –الفخص –السحاسبة الدحابية :مفتاحيةالكلمات ال
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Opportunities and challenges of adopting cloud accounting  

in Al-Madar and Libyana Telecom Companies: field Study 
 

Abstract 

This study aimed to identify the opportunities and the challenges of 
adopting cloud accounting in Al-Madar and Libyana Telecom Companies in 
Libya. Achieving this goal the descriptive analytical method was adopted. The 
study data was collected by using a questionnaire form. The study found; 
there is opportunities for adopting the cloud accounting in Al- Madar and 
Libyana Telecom companies in Libya, and there is several challenges face it. 
The study recommended to adopt the cloud accounting application in Al- 
Madar and Libyana Telecom companies in Libya, training employees and 
developing their skills in this field, enact law regulating the relationship 
between service provider companies and beneficiaries, and develop a strategic 
plan to establish local service providers companies to reduce the cost of 
obtaining service, and increase trust in the cloud.  

Keywords: Cloud accounting – Opportunities – Challenges - Al- Madar 
and Libyana Telecom companies. 
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 مقجمة 1-
تعج الحػسبة الدحابية  سثا مة نقلمة نػةيمة فمي عمالع الت شػلػةيما، وىمي تعتسمج علمى نقم  السعالجمات 

وىمي تعشمي الخمجمات التمي تمتع ومداحات التخد غ الخاصمة  الحاسما ايلمي إلمى مما يعمخف  الدمحا ة، 
عبممخ  ةيممدا مترمملة  ذممب ة خممػادا تحسمم  بياناتيمما فممي سممحا ة افتخاضممية، تزممسغ اترمماليا  ذمم   دا ممع 

، 2021دول انقصمماا ممما عممجد مممغ اثةيممدا مسثلممة فمميل ال سبيممػتخ واليػاتممر الحكيممة و يخىمما   خ سممة، 
دممبا شبيعتيمما الجيشامي يممة، السحاسمبة مثمم  معطممع السجماالت اثخممخ ، تتصممػر  اسمتسخار  (، و 360ص 

وقمممج   مممخت ت شػلػةيممما الدمممحا ة  ذممم   كبيمممخ علييممما، و د  إلمممى ضيمممػر مرمممصلا السحاسمممبة الدمممحابية 
(Cloud  Accounting)  و السحاسبة عبخ االنتخنت (an online accounting) حيث يتع تخد غ ،

د الخجمممة، ولمميذ علممى البيانممات ومعالجتيمما واسممتخدادىا مممغ خممالل البخنممامج السثبممت علممى خممػادا مممدو 
 خػادا الذخكة السدتفيجا.

فمممي السحاسمممبة التقليجيمممة يمممتع شمممخار بمممخامج السحاسمممبة  ذممم   عممماا كسشمممتج و مممتع تثبيتيممما علمممى ةيممماا 
 سبيػتخ ك  مػضر  و مدتخجا، بيشسما فمي نسمػال السحاسمبة الدمحابية يمتع تقمجيع ىمحه البمخامج كخجممة 

السدتفيج(  ذخار تخخيز اسمتخجاا بخنمامج السحاسمبة عبخ االنتخنت وليذ كسشتج، حيث تقػا الذخكات 
مغ مدود الخجمة الستخرز، وليذ البخنامج نفدو، وبالتالي عشج استخجاا بخامج السحاسبة الدمحابية 

التمي تدمبق شمخار البخنمامج فمي الشطماا التقليمج ، وتذمس   -يتع تخفيس كال مغ الت اليف االسمتثسار ة 
وت ممماليف التذمممالي  الالحقمممة لذمممخار البخنمممامج،  -يف البشيمممة التحتيمممةالسعمممجات والخمممػادا و يخىممما ممممغ ت مممال

إضافة إلى إل ىحه الت شػلػةيا  و التصبيق  السحاسمبة الدمحابية( يتميا للذمخكات صماليخا الحجمع، التمي 
ال تدتصيا تحس  ت لفة البشية التحتية، وت لفة عسليمة تذمالي  البمخامج، اسمتخجاا نفمذ  نطسمة ت شػلػةيما 

ي يدتخجمػنيا مشافدػىا اث بخ حجسا واث ثخ تصػًرا، حيث يتيا ليمع ىمحا الشسمػال ميمدا السعلػمات الت
 ;Dimitriun & Matei, 2015)الجفا مقاب  ما يدتخجمػنو فقط،  سعشمى المجفا حدما االسمتيال   

Khanom, 2017). 

ػادا،  و  التممالي عشممج اعتسمماد ت شػلػةيمما السحاسممبة الدممحابية لممغ ي ممػل ىشمما  حاةممة لذممخار  ةيممدا خمم
تممممخاخيز نطممممع تذممممالي ،  و  ةيممممدا حسايممممة انقصمممماا التيممممار ال يخبمممما ي،  و  ةيممممدا ندمممم  احتيمممماشي،  و 
مزممادات للفيخوسممات، مسمما يعصممي ميممدا كبيممخا ليممحا الشسممػال مقارنممة  ممالشسػال التقليممج  لممج  مختلممر 

سقارنمة ممما بال(، و 2019السشافدميغ، السميسا فمي ضم  الطمخوف االقترمادية الحاليمة  شمشاوا، والذمسخ ، 
الشساال التقليجية فمي السحاسمبة، تقمجا ت شػلػةيما الدمحا ة ال ثيمخ ممغ السدايما متسثلمة فمي تحدميغ عسليمة 
صممشا القممخار، وا ممادا  مممغ البيانممات وتحدمميغ ةممػدا التقممار خ الساليممة، واالسممتخجاا اث ثممخ كفممارا لػقممت 
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ال، وتممػفيخ  نطسممة الشدمم  السممػضفيغ، ثنيمما تتمميا الػصممػل إلممى السعلػمممات فممي    وقممت ومممغ    م مم
 ,Shkurti & Muça)االحتيماشي فمي معطمع الحماالت،  ا ضمافة إلمى فعاليتيما ممغ حيمث الت لفمة 

 الخ ع مغ  ل الحػسبة الدحابية تمػفخ فمخص ومدايما متعمجدا لبيألمة اثعسمال السعاصمخا، مثم  ، (2014
السحاسمممبية، وةمممػدا السعلػممممات التمممي فعاليمممة الت لفمممة والسخونمممة والسػ ػويمممة، وتحدممميغ كفمممارا العسليمممات 

تقممجميا، إال إنيمما مممغ ناحيممة  خممخ ، ىشمما  ال ثيممخ مممغ التحممجيات التممي تػاةممو اعتسادىمما،  دممبا ممما قممج 
 تحسلو مغ تيجيجات لع   ىسيا التيجيجات اثمشية والسذا   القانػنية.

  مذكلة البحث -2
فممي ضمم  الثممػرا الرممشاةية الخا عممة  و ممما يعممخف  ممالثػرا الخقسيممة التممي نعيذمميا فممي العرممخ الحممالي، 
 صبحت ت شػلػةيا الدحا ة، والتصبيقات السراحبة ليما فمي مجمال السحاسمبة، وعلمى وةمو الخرمػص 

ل ممغ وبمج  ىشما  اتجماه نحمػ التحمػ تصبيق السحاسبة الدحابية،  ممخًا حتسيما فمي بيألمة اثعسمال الحجيثمة، 
السحاسبة التقليجية إلى السحاسبة الدحابية، لسا تشصػ  عليو مغ مدايا وفخص تد ج ممغ كفمارا وفاعليمة 
ووضممما ر السحاسمممبة ومخخةاتيممما، الستسثلمممة فمممي التقمممار خ الساليمممة، وكسممما للسحاسمممبة الدمممحابية ممممغ مدايممما 

ت اثعسمال، السميسا وفخص فيشا  ال ثيخ مغ السخاوف التي تعتمخ  تبشييما واعتسادىما ممغ قبم  م سدما
في الجول الشامية، حيث يعتبخ معجل اعتساد نطاا السحاسبة الدحابية في الجول الستقجمة  على مقارنمة 
 المممممجول الشاميمممممة، وعلمممممى ىمممممحه اثخيمممممخا اللحمممممات  الخكممممما ممممممغ  ةممممم  البقمممممار وتحقيمممممق تشافدمممممية عالسيمممممة 

 Sobhan, 2019, p. 1261.) 

إلمى وةمػد   مخ إيجمابي لتصبيقمات ت شػلػةيما الدمحا ة  (2021وقج  شمارت دراسمة  الفمالو، ور،يما، 
على عشاصمخ الشطماا السحاسمبي فمي بيألمة اثعسمال الليبيمة، وىمحا مما دعما الباحثتمال إلمى دراسمة فمخص، 
وتحممممجيات، اعتسمممماد تصبيممممق السحاسممممبة الدممممحابية فممممي ىممممحه البيألممممة، وحيممممث  ل شممممخكتي السممممجار وليبيانمممما 

رمممميقة بت شػلػةيمممما السعلػمممممات والت شػلػةيمممما الخقسيممممة، نطممممخا لالترممماالت مممممغ الػحممممجات االقترممممادية الل
لصبيعممة عسليسمما، وثنيسمما مممغ   بممخ شممخكات االترمماالت العامممة فممي ليبيمما مممغ حيممث تممار   الت سمميذ، 
وحجسيممما فمممي الدمممػت، لمممحا تمممع اسمممتيجافيا فمممي ىمممحه الػرقمممة، وعليمممو يس مممغ صممميا ة مذممم لة الجراسمممة فمممي 

وتحمممجيات اعتسممماد السحاسمممبة الدمممحابية فمممي شمممخكتي السمممجار التدممماال الخ يدمممي التمممالي: صمممما ىمممي فمممخص 
 وليبيانا لالتراالت؟ص

 هجف البحث -3
ييجف البحث إلى معخفة فمخص اعتسماد السحاسمبة الدمحابية، والتحمجيات التمي تػاةييما فمي شمخكتي 

 السجار وليبيانا لالتراالت، والظ مغ خالل تحقيق اثىجاف الفخةية التالية:
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 سحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت.معخفة فخص اعتساد ال .1
 معخفة التحجيات التي تػاةو اعتساد السحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت. .2
تقممجيع التػصمميات للسيتسمميغ والستخررمميغ و صممحاف السرمملحة فممي بيألممة اثعسممال الليبيممة،  ذمم ل  .3

 بيألة اثعسال الحجيثة في عرخ الثػرا الخقسية. دعع اعتساد السحاسبة الدحابية، لسػا بة

 أهمية البحث -4
 تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية:

 ل السحاسبة الدحابية ىي  حج تصبيقات ت شػلػةيا الدحا ة، التي تعتبمخ نتمال الثمػرا الخقسيمة التمي  .1
لستخررمميغ فممي نعيذمميا فممي وقتشمما الحاضممخ، وىممي مممغ السػاضمميا الحجيثممة التممي تثيممخ ةممجال بمميغ ا

ىممحا السجممال، والسيتسمميغ و صممحاف السرمملحة، حممػل السدايمما التممي تشصممػ  علييمما، والتحممجيات التممي 
 تػاةو اعتسادىا.

 ل الجراسة الحالية تعتبخ مغ الجراسات اثولى التي تشاولت مػضػا السحاسبة الدحابية في البيألمة  .2
 الليبية.

 الجراسات الدابقة -5
إلممممى مجسممممػعتيغ، السجسػعممممة اثولممممى تشاولممممت مفيممممػا السحاسممممبة تممممع ترممممشيف الجراسممممات الدمممما قة 

الدممحابية ومداياىمما، وتحممجيات اعتسادىمما، والسجسػعممة الثانيممة تشاولممت العػاممم  السمم  خا علممى قممخار اعتسمماد 
 السحاسبة الدحابية مغ قب  مشطسات اثعسال، والظ على الشحػ التالي:

 ومداياها، وتحجيات اعتمادها دراسات تناولت مفههم المحاسبة الدحابية،.  1
إلمممى اسمممتعخام مفيمممػا السحاسمممبة الدمممحابية، وبيمممال  (2109)شنننناوة، والذنننمخ ،  ىمممجفت دراسمممة

مسيداتيا مغ خالل السقارنة بيغ السحاسبة التقليجية والسحاسبة الدمحابية  مالتصبيق علمى الذمخكة العاممة 
 ل االعتساد على السحاسمبة الدمحابية لرشاعة الديارات  العخات، وتػصلت الجراسة إلى نتيجة مفادىا 

يداىع في تخفيس الت اليف،  ا ضافة إلى مدماىستو فمي تشطميع العسم  السحاسمبي، و وصمت الجراسمة 
  اعتساد السحاسبة الدحابية وةشي الفػا ج الستحققة مشيا.

إلمى مشاقذمة السفما يع الشطخ مة ال امشمة ورار  (Sobhan & Raihan, 2019) وىمجفت دراسمة
السحاسبة الدحابية وما يتعلق بيا مغ حيث الت لفة، واثمال، والسخونة، وتمػفيخ مدماحة تخمد غ   بمخ، 
مقارنمممة  السحاسمممبة التقليجيمممة، لتمممػفيخ إشمممار عسمممم  العتسممماد السحاسمممبة الدمممحابية فمممي قصممماا اثعسممممال 
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تخاا الخصػات السس شة لتعسيع نطاا السحاسبة الدحابية فمي بشالالدير، وحثت الجراسة الح ػمة على ا
 بشالالدير مغ  ة  بشار بشالالدير الخقسية.

فيمع معشمى السحاسمبة الدمحابية، إلمى  (Saha et. al., 2020) نفذ الدميات ىمجفت دراسمة وفي
، وتمع ةسما للتحقق مسا إاا كانت مشاسبة لألدار، وما ىي التحجيات إاا  راد بلج مث  بشالالدير تشفيحىا

البيانممات اثوليممة مممغ عيشممة مممغ السحاسممبيغ، والسرممخفييغ، وخخ جممي السحاسممبة، واثسمماتحا مممغ مختلممر 
الجامعات فمي البمشالالدير، وتػصملت الجراسمة لشتيجمة مفادىما  ل السحاسمبة الدمحابية يس مغ  ل تحدمغ 

ت ػل نساال الحػسمبة  ، و وصت الجراسة   لاثدار التشطيسي، ول غ ليا  يًزا  عس الت  يخات الدلبية
 سا في الظ بخامج السحاسبة متاحة بت لفة  ق  و مال  على، ما اتخاا التجابيخ الالامة مغ  ة  تػفيخ 
اثمممممغ للبيانممممات والخممممجمات التممممي تقممممجميا السحاسممممبة الدممممحابية، و ل ت ممممػل الت شػلػةيمممما   دممممط و س ممممغ 

 الػصػل إلييا  ديػلة، وتػفيخ التجر ا السشاسا للسػضفيغ.

إلمى تدمليط الزمػر علمى ا شمار السفما يسي للسحاسمبة  (2121)دمجوم، وآخخون،  وىجفت دراسة
الدحابية، والسسارسات العسلية ليا ضسغ البيألة الجدا خ ة، والػعي   ىسية تبشييا، والعقبات التمي تعيمق 

رةممة الممظ، وقممج اعتسممجت الجراسممة السممشيج الػصممفي، وتػصمملت الجراسممة إلممى نتيجممة مفادىمما  ل ىشمما  د
متػسممممصة مممممغ السعخفممممة  سفيممممػا السحاسممممبة الدممممحابية فممممي بيألممممة اثعسممممال الجدا خ ممممة، وانخفممممام عممممجد 
الس سدممات السعتسممجا علممى ت شػلػةيمما الدممحا ة، ر ممع وةممػد درةممة مقبػلممة مممغ الممػعي   ىسيتيمما، وبيشممت 
، الجراسممة  ل ايمماف ا لسمماا  سمما ىممػ متمماو مممغ بخمجيممات تتػافممق ممما احتياةممات الس سدممات السختلفممة

وضممممعر الممممػعي  الحاةممممة إلييمممما، وعممممجا وةممممػد محاسممممبيغ ممممم ىليغ، والسخمممماشخ الت شػلػةيممممة والساليممممة 
السختبصممة  احتساليممة  ل تفممػت ت لفممة التحممػل إلييمما السدايمما السخةممػا مشيمما،  ا ضممافة إلممى ضممعر تممجفق 

  علممى االنتخنممت، مممغ  ىممع التحممجيات التممي تػاةممو اعتسمماد السحاسممبة الدممحابية، و وصممت الجراسممة  العسمم
 لفت انتباه الس سدات في بيألة اثعسال الجدا خ ة  سدايا ىحه الت شػلػةيا.

إلمى اسمتعخام تصمػر السحاسمبة الدمحابية فمي  (Egiyi & Udeh, 2020)  سما ىمجفت دراسمة
علمممى السسارسممات السحاسمممبية، ومداياىمما، والسخمماشخ السرممماحبة العتسادىمما، وكيفيمممة نيجيخ مما، و ىسيتيمما 
علمممى المممخ ع ممممغ فػا مممج اعتسممماد السحاسمممبة وتػصممملت الجراسمممة إلمممى نتيجمممة مفادىممما انمممو التاللممما علييممما، 

الدمحابية، إال  ل تحممجيات اثمممال، والشمػاحي التشطيسيممة، والممتح ع فممي الخدما خ، واالفتقممار إلممى ميممارات 
الح ػممة بتخفميس ت لفمة البيانمات ت شػلػةيا السعلػمات الالاممة، تحمػل دول تبشييما، و وصمت الجراسمة 

 دممغ قممانػل لحقاتيمما، وتممػفيخ قاعممجا بيانممات عاليممة الجممػدا، ومعالجممة مذمما   اثمممال والخرػصممية، وم
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لتذمممجيا الذمممخكات فمممي نيجيخ ممما علمممى االسمممتثسار فمممي  لحسايمممة البيانمممات الدمممحابية، وضمممسال سمممالمتيا،
 السحاسبة الدحابية. 

دمحابية علمى إلمى معخفمة  تم  يخ السحاسمبة ال (Dimitriua & Marian, 2015) دراسةوىجفت 
 مممم  ةيممممة فاعلممممة فممممي مجممممال العسمممم     سلممممو،  اسممممتعخام وةيممممة نطممممخ كمممم  مممممغ  صممممحاف اثعسممممال 
والسحاسبيغ ،يسا يتعلق بيحه الت شػلػةيا في بيألة اثعسمال فمي رومانيما، و شمارت الجراسمة إلمى  نمو وفًقما 

شممماا مممما ال لمممبعس السحاسمممبيغ، تسثممم  البمممخامج السدمممتشجا إلمممى الدمممحا ة تيجيمممًجا واضمممًحا، إا يخذمممى ال
يفيسػنو، وفي الػاقا التصبيقات السدتشجا إلى الدحا ة ليدت مرسسة لتح  مح  العشرخ البذخ  في 
السذممخوعات، ول شيمما تدممعى إلممى تبدمميط ميمماا السحاسمما، وتحدمميغ سمميخ العسمم  التجممار ، وةاا  عصممى 

ي نيايمة السصماف السحاسبػل ىحه الت شػلػةيا الفخصمة   بمات ويستيما، يس مغ لسيشمة السحاسمبة العسم  فم
   يال عالسي مػحج ونق  اثعسال إلى مدتػ   على مغ ال فارا.

التيجيجات والعػا ق السختبصة  مشاقذةإلى  (Wyslocka & Dorota, 2015) دراسةىجفت  بيشسا
 ممالشسػال الججيممج للحػسممبة الدممحابية وفػا ممج و فممات تصممػ خ الذممخكات وةسيمما  نممػاا الخممجمات السرمماحبة 
الستخجاا نسػال الحػسمبة الدمحابية، والمظ ممغ خمالل االسمتصالا لعيشمة ممغ رواد اثعسمال البػلشمجييغ 

إلممى نتيجممة مفادىمما  ل اسممتخجاا الحػسممبة حممػل معخفممة مفيممػا الحػسممبة الدممحابية، وتػصمملت الجراسممة 
الدمممحابية يممم د  إلمممى تخفممميس ت ممماليف إدارا ت شػلػةيممما السعلػممممات ا ةساليمممة فمممي مجمممال السحاسمممبة، 
و دممممسا  التػحيممممج علممممى نصممممات واسمممما وتحدمممميغ اسممممتخجاا مممممػارد اثةيممممدا والبممممخامج، وتحدمممميغ الػضمممما 

ات الرماليخا والس سدمات اثخمخ  التمي التشافدي عغ شخ ق تػفيخ مػارد حدابية واسمعة الشصمات للذمخك
لغ ت مػل قمادرا علمى تحسم  ت لفمة البشيمة التحتيمة ال ا،يمة، كسما يد مج ممغ القمجرا علمى ت ماف  الفمخص فمي 
االقترممماديات الشاشمممألة، و وصمممت الجراسمممة  زمممخورا إاالمممة الثالمممخات فمممي التذمممخ عات السشطسمممة لخمممجمات 

 ثوروبي. الدحا ة لزسال حساية قػاعج البيانات عبخ االتحاد ا

معخفة تحجيات اعتساد  إلى (Deeksha & Rakesh, 2019) وفي نفذ الديات ىجفت دراسة
 اليشج، وتع ةسا البيانات السيجانيمة  Bangaloreفي مجيشة  م اتا السحاسبةالسحاسبة الدحابية، في 

للجراسة  استخجاا قا سة استبيال واعت على السحاسبيغ القانػنييغ في السجيشة، وتػصملت الجراسمة إلمى 
نتيجممة مفادىممما  ل عمممجا ا لسممماا بيممحه الت شػلػةيممما، وت لفتيممما، ىسممما   بممخ التحمممجيات التمممي تػاةمممو اعتسممماد 

خ  الخجمات الدحابية  اختيار وسما   تدمػ قية  فزم  حمػل مػفو وصت الجراسة السحاسبة الدحابية، 
 السيدات وفػا ج استخجاا خجمات السحاسبة الدحابية. 
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إلقمممار الزمممػر علمممى مدايممما تصبيمممق فقمممج ىمممجفت إلمممى  (Dordevic et. al., 2018) مممما دراسمممة 
الفػا مج التمي ت شػلػةيا الدحا ة في السحاسبةل الفخص التي تػفخىا، والسخاشخ الشاشألة عشيا، وتػضيا 

تعػد على ك  مغ الذخكات ومدتخجمي السعلػمات السالية مغ تصبيق ىحه الت شػلػةيا،  ا ضافة إلى 
تذجيا وتحفيمد الذمخكات فمي ةسيػر مة صمخبيا السمتخجاا سمػت الخمجمات الدمحابية الستشمامي، واعتسماد 

سة على مخاةعة عمجد ممغ ، واعتسجت الجراتلظ الت شػلػةيا في نطع السعلػمات السحاسبية الخاصة بيع
، السميسا في ىحا السجال الجراسات والتقار خ الدا قة التي تست في االتحاد اثوروبي وةسيػر ة صخبيا

السمميسا الرمماليخا - ل الذممخكات ، وتػصمملت الجراسممة إلممى نتيجممة مفادىمما 2014يػروسممتات لعمماا  تقخ ممخ
ا ة، و ل خصممخ اثمممال، وعممجا كفايممة ليدممػا علممى درايممة كا،يممة  فػا ممج اعتسمماد خممجمات الدممح -والستػسممط 

السعخفة  الحػسبة الدحابية مغ العػام  الخ يدية التي ت د  إلى الشفػر مغ استخجاا تلمظ الت شػلػةيما، 
 .و وصت  االىتساا  التجر ا والتػةية   ىسية اعتساد الحلػل الدحابية في عالع اثعسال

 المحاسبة الدحابية من قبل منظمات األعمال دراسات تناولت العهامل المؤثخة على قخار اعتماد .2
إلممممى تحليمممم  العػاممممم  السمممم  خا علممممى قممممخار اسممممتخجاا السحاسممممبة  (2108)باسننننيلي،  ىممممجفت دراسممممة

الدحابية في بيألة اثعسال السرمخ ة، وتمع اختيمار مجسػعمة ممغ الستاليمخات تسثم  العػامم  االقترمادية، 
مجتسا الجراسة في السشذآت السرخ ة التي تدمتخجا  والتشطيسية، والت شػلػةية، وةدارا السخاشخ، وتسث 

 اعتبارىمما   ثممخ الدمحا ات اسممتخجاما مممغ قبمم  السشذمآت السرممخ ة، وتػصمملت الجراسممة  Oracleسمحا ة 
االقترممادية، والتشطيسيممة، إلممى نتيجممة مفادىمما وةممػد عالقممة اات داللممة إحرمما ية بمميغ كمم  مممغ العػاممم  

سممممتخجاا السحاسممممبة الدممممحابية فممممي بيألممممة اثعسممممال السرممممخ ة، ، وقممممخار اوالت شػلػةيممممة، وةدارا السخمممماشخ
و وصممت الجراسممة  زممخورا االىتسمماا بتممجر ذ مقممخرات عممغ السحاسممبة الدممحابية فممي التعلمميع السحاسممبي، 

 وةعجاد ال ػادر الس ىلة في ىحا السجال.

 حث العػام  التي ت  خ على نية السذار ا إلى ( Hamundu et. al., 2020) وىجفت دراسة
ا يمممة الرمممالخ والرممماليخا والستػسمممصة ا نجونيدمممية العتسممماد السحاسمممبة الدمممحابية، تمممع تجسيممما بيانمممات متش

الجراسممة السيجانيممة مممغ خمممالل مقمما الت ممما سمممبعة مممغ  فزمم  الذمممخكات متشا يممة الرممالخ، والرممماليخا، 
 TOE إنجونيدمممميا، واعتسممممجت الجراسممممة نسممممػال  Banda Acehوالستػسممممصة، الػاقعممممة فممممي مجيشممممة 

ا، وتتزممسغ الفػا ممج السترممػرا التممي تفممػت الت لفممة، والتػافممق السلحممػص، والتعقيممج السترممػرل  الت شػلػةيمم
وا شممار التشطيسممي، و تزممسغ معخفممة السالممظ والسممجيخ  السحاسممبة، وحجممع الس سدممةل والبيأليممة، وتتزممسغ 

 الزالط التشافدي، وشب ة  يخ رسسية،  ا ضافة إلى التجخ  الح ػمي كػسيط في الشسػال(.
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إلمى  حمث العػامم  السم  خا علمى تػةمو الذمخكات  (2121)أحمنج،  نفذ الديات ىجفت دراسةوفي 
السدماىسة العاملمة فمي إقلميع كخدسمتال العمخات العتسماد السحاسمبة الدمحابية، وقمج اسمتشجت الجراسمة علممى 
نسممػال افتخاضممي م ممػل مممغ  ربعممة فممخوم متسثلممة فممي مػ ػويممة الشطمماا، والثقممة فممي الدممحا ة، والفا ممجا 

سجركممة، وسمميػلة االسممتخجاا، وتػصمملت  الجراسممة إلممى نتيجممة مفادىمما  ل مػ ػويممة الشطمماا، والثقممة فممي ال
الدحا ة، وسيػلة االستخجاا، عػام  ليا ت  يخ إيجابي على قخار اعتساد السحاسبة الدحابية، و وصمت 

 بية. الجراسة   ىسية إبخاا الذخكات للفػا ج الستػقعة مغ اعتساد تصبيقات السحاسبة الدحا

إلمممى تحليمممم  العػامممم  التممممي تحمممػل دول تػةممممو  (2121)مهنننج ، والتميمنننني،   سممما ىمممجفت دراسممممة
الذخكات نحمػ السحاسمبة الدمحابية، والتعمخف علمى السذما   والسعػقمات التمي تػاةمو الذمخكات العخاويمة 

ت عشج التػةو نحػىا، وتع تجسيا بيانات الجراسة مغ خالل تػا ا استبانة واعت على عيشة ممغ شمخكا
الدممفخ والدممياحة فممي محافطممة كممخبالر، وتػصمملت الجراسممة إلممى نتيجممة مفادىمما وةممػد ر   إيجممابي حممػل 
إم انية تػةو الذخكات نحػ السحاسبة الدحابية، و وصت الجراسة بشذمخ المػعي ال مافي لمج  الذمخكات 

فمي ىمحا    ىسية التصبيقات السحاسبية عبخ االنتخنت، كسا  وصت   ل تيتع الذخكات بتصػ خ مػضفييما
 السجال.

 ما يميد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة -6
مغ خالل استعخام الجراسات الدا قةل يتزا  نو على الخ ع مغ اخمتالف البيألمة التمي تسمت فييما 
ىممممحه الجراسممممات  دول مختلفممممةل رومانيمممما، وبػلشممممجا، وبممممشالالدير، وصممممخبيا، ومرممممخ، والعممممخات، واليشممممج، 

نيجيخ ممما(، واخمممتالف نػعيتيممما ،بعزممميا دراسمممات مخةعيمممة  م تبيمممة(، والمممبعس والجدا مممخ، وانجونيدممميا، و 
اثخخ دراسات ميجانية، و يزا ر ع اختالف السشيج الستبا في ك  مشيا، و سملػف التحليم  الستبما، إال 
 نيمما اتفقممت علممى  ىسيممة اعتسمماد ت شػلػةيمما الدممحا ة فممي السحاسممبة  و ممما يعممخف ص السحاسممبة الدممحابيةص، 

عرممخ الثممػرا الرممشاةية الخا عممة  الثممػرا الخقسيممة(، وممما تشصممػ  عليممو مممغ تصممػر سممخ ا فممي  السمميسا فممي
التقشيممة الخقسيممة  الخقسشممة(، وقممج   ممجت ةسيعيمما علممى السدايمما والفممخص التممي تتيحيمما تصبيقممات ت شػلػةيمما 

بة الدحا ة في السحاسبة، سػار للػحجا االقترمادية و صمحاف العسم ،  و للسحاسمبيغ  و لسيشمة السحاسم
 رممفة عامممة، كسمما  شممارت إلممى وةممػد عممجد مممغ التحممجيات التممي قممج ت ممػل عا قمما  ممماا إقممخار اعتسادىمما، 
وتتفممق الجراسممة الحاليممة ممما الجراسممات الدمما قة فممي كػنيمما تبحممث الفممخص والتحممجيات التممي تػاةممو تبشممي 

سمة ميجانيمة تصبيق السحاسبة الدحابية، كسا إنيا تتفق ما  عس الجراسات الدا قة مغ حيث كػنيما درا
وليدمممت مخةعيمممة، ول شيممما تختلمممر عشيممما ةسيعممما ممممغ حيمممث بيألمممة الجراسمممة، وىمممي البيألمممة الليبيمممة، وكمممحلظ 

 تختلر عشيا في مجتسا الجراسة، وىػ ىشا شخكات االتراالت.   
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 فخضيات البحث -7
 بشار على مذ لة البحث و ىجافو تع صيا ة الفخضيات التالية:

يػةممج فممخص العتسمماد السحاسممبة الدممحابية فممي شممخكتي السممجار وليبيانمما الفخضننية الرننفخألة األولننى: "ال 
 .لالتراالتص

ال يػةممج تحمممجيات  مممماا اعتسمماد السحاسمممبة الدمممحابية فممي شمممخكتي السمممجار الفخضنننية الرنننفخألة الثانينننة: "
 .وليبيانا لالتراالتص

حمممػل فمممخص صال يػةمممج فمممخوت اات داللمممة إحرممما ية بممميغ  رار السبحمممػ يغ الفخضنننية الرنننفخألة الثالثنننة: 
 .اعتساد السحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت تعد  للستاليخات الجيسػ خا،يةص

صال يػةممج فممخوت اات داللممة إحرمما ية بمميغ  رار السبحممػ يغ حممػل تحممجيات الفخضننية الرننفخألة الخابعننة: 
 .خات الجيسػ خا،يةصاعتساد السحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت تعد  للستالي

 حجود البحث -8
يقترخ البحث على دراسة فخص وتحجيات اعتساد السحاسبة الدمحابية فمي شمخكتي السمجار وليبيانما 

 لالتراالت.

 المحاسبة الدحابية: المفههم، والفخص، والتحجيات -9
 . مفههم المحاسبة الدحابية0

كشتيجممة شبيعيممة للثممػرا الخقسيممة، وممما  Cloud Accountingضيممخ مرممصلا السحاسممبة الدممحابية 
وا بيا مغ تصػرات ت شػلػةية لع   ىسيا الحػسبة الدمحابية، وتصبيقاتيما فمي مختلمر السجماالت وعلمى 

(،  166، ص2020  حسممج،  2013ر سمميا السحاسممبة، وقممج ضيممخ ىممحا السرممصلا ثول مممخا فممي عمماا 
ػر  إليمو فمي    وقمت، وممغ    وىػ مرصلا يذيخ إلى نطاا معلػمات محاسمبي يس مغ الػصمػل الفم

م مممال وعلمممى    ةيممماا مترممم   ذمممب ة االنتخنمممت، دول الحاةمممة لتثبيمممت بمممخامج محاسمممبية علمممى  ةيمممدا 
و صلق علييا  يزا مرمصلا السحاسمبة عبمخ االنتخنمت  و السحاسمبة ال سبيػتخ الس تبية  و الذخرية، 

مث  تصبيقات السحاسبة السثبتة  اول اليغ، وىي واقا عس  ةجيج مجعػا مغ ت شػلػةيا الدحا ة، يعس 
علممى  ةيممدا ال سبيممػتخ الخاصممة  ممالسػضفيغ، ول ممغ يممتع إةخااىمما علممى خممػادا مممدود الخجمممة مممغ خممالل 
مترفحات الػ ا،  سعشى يتع إرسال البيانات إلى الدحا ة، حيث يتع معالجتيا، وممغ  مع إعادتيما إلمى 

ارل السػقممما ولممميذ علمممى سمممصا م تممما السدمممتفيج ممممغ الخجممممة، و مممتع تشفيمممح ةسيممما وضممما ر التصبيمممق خممم
السدممممممتخجا، مسمممممما يحممممممخر الذممممممخكة مممممممغ االضممممممصخار إلممممممى تثبيممممممت البممممممخامج وصمممممميانتيا علممممممى  ةيممممممدا 
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 Dimitriu & Matei, 2015, P. 666; Allahverdi, 2017, P. 97; Deeksha)ال سبيمػتخ
& Rakesh, 2019, P.24)ة ، عليممو يس ممغ تعخ ممف السحاسممبة الدممحابية   نيمما اسممتخجاا الحػسممب

، سما (Sobhan & Raihan,2019, P. 1261)الدمحابية لبشمار نطماا معلػممات محاسمبية افتخاضمي
   تعمممخف   نيممما تصبيمممق السحاسمممبة المممح  يس مممغ الػصمممػل إليمممو ممممغ    م مممال عبمممخ االترمممال  ا نتخنمممت

Saha &Trina, 2020, P. 276) وكحلظ ُعخفت السحاسمبة الدمحابية   نيما االسمتفادا ممغ البخمجمة ،)
 .(Owolabi & Izang, 2020, P. 22)جا إلى الدحا ة مغ خالل     داا بيا و االسدتش

 . الفخص والتحجيات العتماد المحاسبة الدحابية2
تتيا السحاسبة الدحابية عشج اعتسادىا ممغ قبم  مشطسمات اثعسمال ال ثيمخ ممغ الفمخص، وفمي نفمذ 
الػقممت تػاةممو عممجد مممغ التحممجيات، التممي قممج تحممػل دول اتخمماا قممخار اعتسادىمما، وىشمما  شممبو اتفممات بمميغ 

جد علمى وةمػد عم -السيسا في الجول الشامية -الباحثيغ والسيتسيغ بيحا السػضػا في اثدف السحاسبي
مممغ السدايمما والفممخص للسحاسممبة الدممحابية، وفممي السقابمم  ىشمما   عممس التحممجيات التممي تػاةممو اعتسادىمما، 

الستشباط نقاط القػا والزعر، والفمخص التمي  SWOTتحلي   (Allahverdi   2017فسثال استخجا 
يشصممممػ  علييمممما نطممممماا السحاسممممبة الدممممحابية، والتيجيمممممجات التممممي يػاةييمممما، ممممممغ خممممالل مخاةعمممممة اثدف 
السحاسبي في ىحا السػضػا، وتػص  إلى نتيجة مفادىا  ل نقماط القمػا فمي السحاسمبة الدمحابية تتسثم  
في انخفام الت لفة، وسيػلة الػصػل واالستخجاا، وتػفخ معاييخ  مشية عالية لشق  وتخد غ البيانمات، 

قيمممػد فمممي وسممميػلة الشدممم  االحتيممماشي، وتتسثممم  نقممماط الزمممعر فمممي الحاةمممة للعسممم  عبمممخ ا نتخنمممت، وال
التصبيقات، والسخاوف السختبصة  دخ ة و مغ البيانمات، بيشسما الفمخص تتسثم  فمي الػصمػل إلمى البيانمات 
فممي الػقممت الحقيقممي، وت اممم  العسليممات، وةم انيممة االسممتخجاا فممي تصبيقممات اليمماتر السحسممػل، ومخونممة 

ومذمما   القانػنيممة  العسمم ،  ممما التيجيممجات فتتسثمم  فممي مذمم لة انقصمماا  و ضممعر االنتخنممت، والحممػاةد
 التعاقج.

 ل السحاسمممبة الدمممحابية تقممجا لبيألمممة اثعسمممال السعاصمممخا العجيمممج ممممغ  Khanom (2017)و ممخ  
الفخص والسدايا متسثلة في: خفس الت لفة، حيث يتع الجفا مقاب  الجمدر السدمتخجا ممغ البخنمامج، دول 

المظ مممغ ت ماليف اسممتثسار ة متسثلممة الحاةمة لذممخار البخنمامج وتثبيتممو علمى  ةيممدا ال سبيممػتخ، ومما يدممبق 
فمممي البشيمممة التحتيمممة، ومممما يلحمممق ممممغ ت ممماليف تذممماليلية متسثلمممة فمممي ت ممماليف الرممميانة و يخىمممال تحمممجيث 
السعلػممممات  ول  ممم ول  فمممي الػقمممت الحقيقمممي(ل الػصمممػل إلمممى كافمممة السعلػممممات السحاسمممبية دول التقيمممج 

الزممياا  و الحممحف  دممبا تعممخم  س ممال  و وقممت  و ةيمماا معمميغل  مممغ السعلػمممات السحاسممبية مممغ 
سممممصا الس تمممما  و القممممخص الرمممملا لسذمممم لة ممممما  و لفيممممخوا، حيممممث ت ممممػل السعلػمممممات مػةممممػدا فممممي 
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تػافخ السعلػمات والبيانات علمى مدمتػ  فمخت العسم     سليما، ثنيما متاحمة الدحا ة و س غ استعادتيال 
ج، دول الحاةمممة النتطمممار لجسيممما السدمممتخجميغ السرمممخو ليمممعل ا صمممالو الفمممػر  ث  مذممم لة  البخنمممام

ا صممجار الججيممج مممغ البخنممامج حتممى يممتع الترممحيال الشدمم  االحتيمماشي التلقمما ي للبيانممات واسممتعادتيا، 
وفي نفذ الػقت ىشا  العجيج مغ السخماوف التمي تمخاود المبعس وقمج تحمػل دول اتخمااىع قمخار اعتسماد 

وال تعسمم   ذمم   ةيممج فممي الدممخعات  السحاسممبة الدممحابية، مشيمما: إنيمما تتصلمما اترممال دا ممع  ا نتخنممت،
زمة، كسما إل سممخ ة البيانمات تعتبمخ   بممخ ىماةذ عشمج اعتسمماد ىمحا التصبيمق، السمميسا ،يسما يتعلممق السشخف

 ل نسممممػال  Khanom(2017) سػقمممما تخممممد غ البيانممممات، وةم انيممممة حممممجو  اختخاقممممات، وقممممج  ضمممماف 
ل  ق  ت لفة  سمخور الػقمت، كسما يسث  فخصة  الشدبة للذخكات الراليخال حيث ي ػ السحاسبة الدحابية 

إنو يػفخ اثمغ ال افي لسعلػماتيال ل ػنيا  يمخ قمادرا علمى تمػفيخ بمخامج حسايمة عاليمة الجمػدا الرتفماا 
ت لفتيا، كسا إنو يسث  فخصة للذخكات التي يعس  مػضفييا عغ  عج، وتلظ التي تخ ما فمي تجشما    

مسمما قممج يمم د  إلممى تممجميخ القممخص الرمملا،  حممػاد  محتسلممة مثمم  الحخ ممق  و الفيزممانات  و الدممصػ،
لذخكات التي تخ ج تح ًسا صارًما في وبالتالي فقجال البيانات، وفي السقاب  قج ال يسث  فخصة  الشدبة ل

البيانات السحاسبية، وال تخ ج الػصػل إلييا في    م ال تػةج ،يو شب ة السمل ية  يمخ  مشمة  و حيمث 
باشمممخ، وكمممحلظ الذمممخكات التمممي تستلمممظ معلػممممات ماليمممة حداسمممة ال يس شيممما مخاوبمممة االسمممتخجاا  ذممم   م

للالاية، ثنيا ال تخ ج  ل يمتس غ    شمخف  المث ممغ الػصمػل إلييما، و س شيما المتح ع  ذم   كامم  فمي 
ثعسال التجار ة اات السدتقب   يخ الس كج، مدتػ  اثمال، مغ خالل إ قا يا داخ  الذخكة، وكحلظ ا

 السحاسبة الدحابية مغ الذخكة القياا بحلظ عشج تػويا عقج االستخجاا.حيث تتصلا العجيج مغ بخامج 

. 1محممجدات اعتسمماد السحاسممبة الدممحابية إلممى  ممال  فألممات، ىممي: (2020دمممجوا، و خممخول  وقدممع 
ضممعر الممػعي  الحاةممة إلييمما، وضممعر الت ىيمم  لل ممػادر السحاسممبية، وايمماف  محممجدات معخ،يممة، تذممس 

سدمممة فمممي سمممبي  التحمممػل إلييممما، وايممماف السعخفمممة  سممما ىمممػ متممماو ممممغ السعخفمممة ال املمممة  إم انمممات الس  
محمجدات ت شػلػةيمة وماليمة، تذمس  عمجا تمػفخ مدايما . 2بخمجيات  سا يتػافق ما احتياةات الس سدةل 

إضمما،ية، وارتفمماا ت لفممة التحممػل إلييمما مقارنممة  السدايمما السخةممػا مشيمما،  ا ضممافة إلممى السخمماشخ الستعلقممة 
 محجدات متعلقة  ا نتخنت وتذس  مدتػ  تجفق ا نتخنت واالنقصاا الست خر. .3  مغ السعلػماتل 

( فقمممج قدمممع العػامممم  الجافعمممة العتسممماد السحاسمممبة الدمممحابية إلمممى  ربممما عػامممم ل 2018 مممما  اسممميلي  
عػاممممم  اقترممممادية  تقلمممميز االسممممتثسارات الخ سممممسالية، وخفممممس الت مممماليف التذمممماليلية، ونقمممم  الت مممماليف 

الدممساو الخجمممة، وتعممجد  نطسممة الممجفا مقابمم  االسممتيال  الفعلمميل عػاممم  تشطيسية  السدممتتخا إلممى مممدود
، وةمممػدا البيانمممات السحاسمممبية للسشذمممآت  مممالتخكيد علمممى  عساليممما اثساسمممية، وتحدممميغ كفمممارا العسليمممات،
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وت امم  الػضما ر السحاسمبية ممغ وخفس الحاةة إلى العسالة الستخررة فمي ت شػلػةيما السعلػممات، 
وةم انيممة الػصممػل خكممد  لتحليمم  البيانممات، وخفممس وقممت معالجممة البيانممات السحاسممبية، خممالل نطمماا م

الفػر  للبيانات السحاسبية، مغ    ةياا وفي    وقت، ومغ    م ال، وةتاحة العس  عغ  عج، مسا 
يممم د  إلمممى عمممجا تقييمممج السحاسمممبيغ  عمممجد سممماعات العسممم  السلدممممة  الس تممما، وةم انيمممة تمممػفيخ التقمممار خ 

ية الستػافقة ما السعاييخ وا رشادات السحاسبية السقبػلمة قبمػال عامما، وسميػلة دخمػل السذمار ا السحاسب
تممػافخ مممػارد الحػسممبة فممي كمم  م ممال وفممي    وقممت، وقابليممة عػاممم  ت شػلػةيممة  الججيممجا لألسممػاتل و 

حاسمممبية ممممػارد الحػسمممبة للتسمممجد، والشدممم  االحتيممماشي، والتحمممجيث التلقممما ي لمصمممجارات ممممغ البمممخامج الس
الستاحمة علممى الدممحا ة، والدممساو للسشذممآت بتجخبممة إصممجارات تجخ بيممة مجانمما لفتممخا مممغ الػقممت، وتممػفيخ 
رقا ممة  مشيممة عاليممة ضممج ىجسممات الذممب ة(ل وعػاممم  إدارا السخمماشخ  خفممس السخمماشخ االسممتثسار ة مممغ 

ة إلممى ممممدود خممالل تحػ مم  االسممتثسارات الخ سممسالية إلممى مرممخوفات تذمماليلية، نقمم  السخمماشخ التذمماليلي
 الخجمة، وةدارا السخاشخ اثمشية(.

. مػ ػوية 1( إلى  ربا عػام  تجفا  اتجاه اعتساد السحاسبة الدحابية، ىي:2020و شارت  حسج  
. سميػلة االسمتخجاا، وفمي السقابم   شمارت 4. الفا جا السجركةل 3. الثقة في الدحا ة نفديال 2الشطاال 

االعتساد، مشيا  مغ وسخ ة البيانات، وتػفخ التصبيق السشاسا،  إلى وةػد معػقات تحج مغ اتخاا قخار
والجممجو  االقترممادية، وتممػفخ تالصيممة شمماملة للػصممػل الدممخ ا لمنتخنممت، واقتشمماا السدممألػليغ و صممحاف 

 القخار  ججو  االنتقال لشسػال السحاسبة الدحابية.

ممغ شم نيا  ل تم  خ  تع تحجيج عجد مغ العػام  التمي( (Hamundu et. al., 2020وفي دراسة 
الفػا مج السترممػرا التممي تفممػت الت لفممة، والتػافممق السلحممػص،  علمى قممخار اعتسمماد السحاسممبة الدممحابية وىممي:

والتعقيممج السترممػر، ومعخفممة السالممظ والسممجيخ  السحاسممبة، وحجممع الس سدممة، والزممالط التشافدممي، وشممب ة 
 . يخ رسسية

 منهجية البحث -01
لبحممث تمع إتبمماا كمم  ممغ السممشيج االسممتشباشي ممغ خممالل مخاةعممة لتحقيمق  ىممجاف ا: . منننها البحننث0

اثدف السحاسمبي، والجراسممات الدما قة فممي مجمال مػضممػا البحمث، السممتشباط متاليمخات البحممث الستسثلممة 
في فخص وتحجيات اعتسماد السحاسمبة الدمحابية، كسما تمع إتبماا السمشيج الػصمفي والتحليلمي فمي وصمر 

 الختبار فخضيات البحث والػصػل إلى الشتا ج.وتحلي  بيانات البحث السيجانية، 
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تسث  مجتسما البحمث فمي ةسيما العمامليغ  ما دارا الساليمة  ذمخكتي السمجار  . مجتمع وعينة البحث:2
مفخدا  وىع مغ قامػا  34مفخدا، وتسثلت العيشة في  40وليبيانا  فخوا السشصقة الذخوية والبال  عجدىع 

  سلير االستبيانات السػاعة علييع(.
البحممث السيجانيمممة م ػنممة ممممغ تممع ترمممسيع اسممتسارا اسمممتبيال لتجسيمما بيانمممات  :. أداة جمننع البياننننات3

ةد يغ، تشاول الجدر اثول  سأللة عامة تتزسغ معلػممات عاممة عمغ السبحمػ يغ تسثلمت فمي  الػضيفمة، 
سشػات الخبخا، الس ى  العلسي(،  ما الجدر الثاني ممغ االسمتبيال فقمج اخمتز  ستاليمخات البحمث مقدمسة 

اد السحاسبة الدحابية، وتع صيا تيا فقخا متعلقة  فخص اعتس 17إلى محػر غ: السحػر اثول تزسغ 
فقممخا متعلقممة بتحممجيات اعتسمماد السحاسممبة الدممحابية، وتممع  22 رممػرا إيجابيممة، والسحممػر الثمماني تزممسغ 

 صيا تيا  رػرا سلبية.
    وصممسست إةا ممات ىممحه الفقممخات علممى  سمماا مقيمماا لي ممخت الخساسممي، و عصيممت درةممات تبممج  مممغ 

  يمخ  5 مػافق  ذجا( إلمى  1ا(  الشدبة للسحػر اثول، ومغ   يخ مػافق  ذج1 مػافق  ذجا( إلى 5
مػافق  ذجا(  الشدبة للسحػر الثاني، وتع تحجيج اتجاه  رار السذاركيغ بشاًر على شػل الفألمة، والتمي تمع 

فترمبا كسما ىمػ  0.8  4/5  1/5-5 قم  ويسمة( /  بمخ ويسمة   -احتدابيا على  ساا    بمخ ويسمة
 (.1مبيغ في الججول رقع  

 ، والتحجياتالفخص   فتخات اتجاه اإلجابة بحدب مقياس ليكخت الخماسي لمحهر  :0ججول 
 5 4 3 2 1 درجت اإلجابت

 8788 -8719 8788 -8 انُغبت
8789 – 

8788 

8789 – 

8788 
8789 – 8 

احجاِ اإلجابت بانُغبت 

 نهفشص

غُش يىافك 

 بشذة
 يىافك بشذة يىافك يحاَذ غُش يىافك

بانُغبت احجاِ اإلجابت 

 نهخحذَاث
 غُش يىافك يحاَذ يىافك يىافك بشذة

غُش يىافك 

 بشذة

العممجد ال لممي لسممػضفي  ىممياسممتسارا اسممتبيال علممى مفممخدات العيشممة السختممارا، و  (40تممع تػا مما عممجد  
(، كليمما صممالحة للتحليمم  35تممع اسممتخةاا  و ا دارا الساليممة  ذممخكتي السممجار وليبيانمما  السشصقممة الذممخوية، 

( يبممميغ عمممجد االسمممتسارات السػاعمممة والسدمممتخةعة 2عمممجا اسمممتسارا واحمممجا، والجمممجول رقمممع   ا حرممما ي مممما
 والرالحة للتحلي .

 : عجد االستمارات المهزعة والمدتخجعة والرالحة للتحليل2ججول 
 على هجتوع البحث االستواراث الووسعت الشزكت

االستواراث 

 الوستزجعت

االستواراث الصالحت 

 للتحليل
 النسبت

 %1878 89 89 88 انًذاس

 %1878 88 88 88 نُبُاَا

 %18 88 88 89 اإلجًانٍ
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كسما  ،SPSSتع تحلي  البيانات السجسعمة  اسمتخجاا بخنمامج : . األساليب اإلحرائية المدتخجمة4
 اثساليا ا حرا ية التالية:ستخدام تع ا

الت ممخارات والشدممما السألػ مممة لػصمممر خرممما ز وسممسات عيشمممة البحمممث، ومقممماييذ الشدعمممة السخكد مممة 
 Kolmogorov- Smirnov) اختبار التػا ما الصبيعمي و  الستػسط الحدابي واالنحخاف السعيار (، 

Test ، اختبممار الرممجت والثبممات وCronbach's Alpha) ،) اختبممار وTest-T الختبممار فخضمميات ،
الختبممممار الفممممخوت بمممميغ  رار السبحممممػ يغ  (One-Way-Anova)لتبممممايغ اثحمممماد  البحممممث، وتحليمممم  ا

  الشدبة للستاليخات الجيسػ خا،ية.
 . وصف المتغيخات الجيمهغخافية للبحث5

تمممع تفخ ممم  بيانمممات عيشمممة البحمممث عمممغ الستاليمممخات الجيسػ خا،يمممة  الػضيفمممة، وسمممشػات الخبمممخا، الس ىممم  
 (.3العلسي(، كسا ىػ مبيغ  الججول رقع  

 : تهزألع عينة البحث حدب المتغيخات الجيمهغخافية3ججول 
 النسبت العذد البياى الوتغيز

 الوظيفت

 %9 9 يذَش

 %8878 8 سئُظ لغى

 %1878 81 يىظف

 %899 88 اإلجًانٍ

 سنواث الخبزة

 %171 8 عُىاث 8ألم يٍ 

 %8978 8 89ألم يٍ  – 8يٍ 

 %8878 88 88ألم يٍ  – 89يٍ 

 %8878 8 فىقفًا  88

 %899 88 اإلجًانٍ

 الوؤهل العلوً

 %878 8 دساعاث ػهُا

بكانىسَىط ويا فٍ 

 حكًها
88 8878% 

ثاَىَت ػايت ويا فٍ 

 حكًها
9 9% 

 %899 88 اإلجًانٍ

% 70%(، و ل   ثمخ ممغ 82.4(  ل ندمبة السبحمػ يغ ممغ السمػضفيغ  3يتزا مغ الججول رقع  
سمممشػات، وىمممحا م شمممخ ةيمممج، كسممما  ل  مممالبيتيع ممممغ حسلمممة الذممميادا  10ممممشيع لمممجييع خبمممخا ال تقممم  عمممغ 

 الجامعية، مسا يذيخ إلى  ل شخكتي السجار وليبيانا ال تقػمال بتعييغ إال خخ جي الجامعات.
في ىحا الجدر مغ البحث يتع وصر متاليخات البحمث، الستسثلمة فمي فمخص  . وصف متغيخات البحث:6

 (. 5(، والججول رقع  4ة، والظ كسا ىػ مػضا  الججول رقع  وتحجيات اعتساد السحاسبة الدحابي
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                       : المتهسطات الحدابية المخجحة، واالنحخافات المعيارألة 4ججول 
 المحاسبة الدحابية لفخص اعتماد

 الفقزاث ر.م

الوتوسط 

الحسابً 

 الوزجح

االنحزاف 

 الوعياري

اتجاه 

 اإلجابت

 يىافك 97888 8788 فٍ كم يكاٌ وفٍ أٌ ولج7حىافش يىاسد انحىعبت  8

8 
لابهُةةةةت يةةةةىاسد انحىعةةةةبت نهخًةةةةذد حغةةةة  احخُاجةةةةاث 

 انًُشأة7
 يىافك 97888 8798

8 
انُغةةةال ايحخُةةةايٍ نهبُاَةةةاث انًحاعةةةبُت فةةةٍ يىالةةةغ 

 جغشافُت يخخهفت حىل انؼانى7
 يىافك 87898 8788

8 
انخحذَث انخهمائٍ نإلطذاساث يةٍ انبةشايا انًحاعةبُت 

 انًخاحت ػهً انغحابت7
 يىافك 97818 8788

8 
انغةةًال نهًُشةةتث بخجشبةةت تطةةذاساث حجشَبُةةت يجاَةةا 

 نفخشة يٍ انىلج7
 يىافك 97191 8788

 يىافك بشذة 97188 8788 حىفُش سلابت أيُُت ػانُت ضذ هجًاث انشبكت7 8

 يىافك 97888 8781 ايعخخذاو فٍ حطبُماث انهاحف انًحًىل7 8

 يىافك 97889 8788 انذفغ يمابم ايعخهالن انفؼه7ٍحؼذد أَظًت  1

8 
حكايم انىظائف انًحاعةبُت يةٍ لةالل َظةاو يشكةضٌ 

 نخحهُم انبُاَاث7
 يىافك 97881 8718

89 
َمةةم انًخةةايش انخشةةغُهُت تنةةً يةةضود لذيةةت حكُىنىجُةةا 

 انغحابت7
 يىافك 97188 8718

 يىافك 97898 8798 حمهُم اإلجشاءاث انشوحُُُت7 88

 يىافك 97888 8798 حبادل انًؼهىياث بغهىنت وَغش7 88

 يىافك 97888 8718 تػذاد انخماسَش انًحاعبُت باعخخذاو يؼاَُش يخخهفت7 88

 يىافك 97888 8788 حكشاس أَظًت انًحاعبت نفشوع انششكت األلشي7 88

 يىافك 97188 8788 اعخخذاو غُش انًحاعبٍُ نُظى انًحاعبت انغحابُت7 88

88 
انكشةةىو وانخمةةاسَش انًحاعةةبُت وفةةك األَظًةةت جؼةةم 

 انحذَثت انًخبؼت7
 يىافك 87988 8788

88 
حخةةُف فشطةةت ايػخًةةاد ػهةةً جهةةاث يخخظظةةت فةةٍ 

 حطىَش انبشايا انًطبمت7
 يىافك 97888 8718

 يىافك 97888 8799 حىافش فشص اػخًاد انًحاعبت انغحابُت
 

( تممػافخ فممخص اعتسمماد السحاسممبة الدممحابية فممي شممخكتي السممجار وليبيانمما 4يالحممم مممغ الجممجول رقممع  
الفقممخا (، و ل 0.593(، وانحممخاف معيممار   4.00لالترمماالت مممغ وةيممة نطممخ السبحممػ يغ،  ستػسممط  

 (.4.35 تػفيخ رقا ة  مشية عالية ضج ىجسات الذب ة( تعتبخ مغ  على الفخص  ستػسط  
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اعتماد  لتحجيات: المتهسطات الحدابية المخجحة، واالنحخافات المعيارألة 5ججول 
 المحاسبة الدحابية

 الفقزاث ر.م

الوتوسط 

الحسابً 

 الوزجح

االنحزاف 

 الوعياري

اتجاه 

 اإلجابت

8 
َمض انًؼهىياث انًخؼهمت بانحىعبت انغحابُت، وحطبُماحها فٍ يجةال 

 انًحاعبت7
 يىافك 97888 8781

8 
انبُاَةةاث بغةةب  ألطةةاء يةةٍ لبةةم يةةضود انخذيةةت أو بغةةب  ضةةُاع 

 ايلخشاق7
 يىافك 87888 8789

 يىافك 97811 8789 اسحفاع عؼش انخذيت7 8

 يىافك 97888 8788 ػذو وجىد حششَؼاث ونىائف لاَىَُت بشأٌ انحىعبت انغحابُت7 8

 يىافك 97188 8718 انحاجت نهؼًم ػبش اإلَخشَج7 8

 يىافك 97888 8788 انخطبُماث7 انمُىد وانخؼمُذ فٍ 8

 يىافك 97818 8788 حضاَذ انًخاوو األيُُت يغ هزا انخطبُك7 8

 يىافك 97888 8781 انشؼىس بانمهك بشأٌ لظىطُت انغحابت7 1

8 
َمض انثمت فٍ انغحابت يةٍ جاَة  انشةشكاث ػُةذ اػخًةاد انًحاعةبت 

 انغحابُت7
 يىافك 97188 8781

 يىافك 97188 8718 انبُاَاث7انًخاوو يٍ عشلت  89

 يىافك 97189 8788 َمض انكىادس انًحاعبُت فٍ يجال حطبُماث حكُىنىجُا انغحابت7 88

88 
ضةؼف انمةذسة ػهةةً ححذَةذ انبةةشايا انًحاعةبُت انخةةٍ حُاعة  أػًةةال 

 انششكت7
 يىافك 97188 8788

 97188 8788 ضؼف وبطء شبكت ايَخشَج، لاطت فٍ انذول انُايُت7 88
يىافك 

 بشذة

88 

لظةةةةىس انخطبُمةةةةاث انغةةةةحابُت، حُةةةةث يصانةةةةج بؼةةةة  انخطبُمةةةةاث 

يغةةةةخىاها يحةةةةذود ونةةةةى حغطةةةةٍ جًُةةةةغ اإلجةةةةشاءاث وانخغةةةةىَاث 

 وانًؼايالث انًحاعبُت7

 يىافك 97888 8781

88 
ػةذو حةىافش تيكاَُةةاث حغةاػذ ػهةً احظةةال لاػةذة انبُاَةاث بانشةةشكت 

 يغ حطبُماث انحىعبت انغحابُت7
 يىافك 97881 8788

88 
ػةةذو حةةىافش بُحةةت ححخُةةت حكُىنىجُةةت حغةةاػذ انشةةشكاث ػهةةً ححذَةةذ 

 انخذياث انًحاعبُت انًطهىبت يٍ انحىعبت انغحابُت7
 يىافك 97881 8799

 يىافك 97188 8788 انخظىس بأٌ حكهفت انخحىل تنُها حفىق انًضاَا انًشجىة يُها7 88

81 
وحغةةىَت انًُاصػةةاث، ػةةذو انُمةةٍُ فةةٍ حطبُةةك انمةةىاٍَُ، وانم ةةاء، 

 وغُشها يٍ انًشاكم انماَىَُت انًخؼهمت بهزا انًجال7
 يىافك 97189 8788

88 
ػةةةذو حةةةىفش لةةةىاٍَُ أو يؼةةةاَُش يحاعةةةبُت ححةةةذد شةةةشوي اإلجةةةشاء 

 انخؼالذٌ بٍُ يضود انخذيت وانًغخفُذ7
 يىافك 97888 8788

89 
ػةةذو حةةىفش لةةىاٍَُ أو يؼةةاَُش يحاعةةبُت ححةةذد يةةذي انخةةضاو انطةةشفٍُ 

 عىي يضود انخذيت أو انًغخفُذ باإلجشاء انخؼالذ7ٌ
 يىافك 97881 8781

88 

ػةةةةةذو حةةةةةىفش لةةةةةىاٍَُ أو يؼةةةةةاَُش نحًاَةةةةةت لظىطةةةةةُت انبُاَةةةةةاث 

وانًؼهىياث انًحاعبُت وضًاٌ ػذو حًكٍ أٌ شخض يٍ اييالع 

 ػهُها7

 يىافك 97881 8788

88 
يخايش َاحجةت ػةٍ تدلةال انبُاَةاث انًحاعةبُت بظةىسة غُةش عةهًُت 

 فٍ حطبُماث انغحابت7
 يىافك 97188 8798

 يىافك 97898 8788 وجىد ححذَاث يػخًاد انًحاعبت انغحابُت
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( وةػد تحجيات العتساد السحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانما 5يالحم مغ الججول رقع  
ضمعر (، و ل 0.507(، وانحمخاف معيمار   2.22لالتراالت مغ وةية نطخ السبحػ يغ،  ستػسمط  

 (.1.76تعتبخ مغ  على التحجيات  ستػسط   وبطر شب ة االنتخنت
 . اختبار فخضيات البحث7

البيانات تتبا التػا ا الصبيعمي : Kolmogorov- Smirnov Test)) التهزألع الطبيعي أ. اختبار
( يبممميغ نتيجمممة اختبمممار التػا ممما 6(، والجمممجول رقمممع  0.05إاا كانمممت ويسمممة مدمممتػ  الجاللمممة   بمممخ ممممغ 

 الصبيعي للبيانات.

 Kolmogorov- Smirnov Test)): نتيجة اختبار التهزألع الطبيعي للبيانات 6ججول 
 

 .Sig الوتغيزاث
 97888 فشص اػخًاد انًحاعبت انغحابُت

 97889 ححذَاث اػخًاد انًحاعبت انغحابُت
 

(  ل مدمممتػ  السعشػ مممة لستاليمممخات البحمممث   بمممخ ممممغ مدمممتػ  الجاللمممة 6يالحمممم ممممغ الجمممجول رقمممع  
السعلسيمة (، مسا يعشي  ل بيانات البحث تتبا التػا ما الصبيعمي، وعليمو تمع اسمتخجاا االختبمارات 0.05 

 الختبار فخضيات الجراسة.

، ومعممامالت Cronbach's Alphaتممع حدمماف  بممات مقيمماا البحممث  صخ قممة الثبننات: ب. اختبننار 
الرمممجت  صخ قمممة الرمممجت المممحاتي، وتطيمممخ وممميع معمممامالت الثبمممات والرمممجت للستاليمممخات كسممما ىمممػ مبممميغ 

 (.7 الججول رقع  

 البحث: قيم معامل الثبات ودرجة الرجق الحاتي لمتغيخات 7ججول 
 هعاهل الصذق الذاتً هعاهل الثباث أسن الوتغيز

 97888 97188 فشص اػخًاد انًحاعبت انغحابُت

 97888 97898 ححذَاث اػخًاد انًحاعبت انغحابُت

عاليمة، وبمحلظ (  ل معامالت الثبات، والرجت الحاتي لستاليخات البحمث 7يتزا مغ الججول رقع  
 يعتبخ ىحا السقياا صادقًا لسا وضا لقياسو.

ال يػةمممج فمممخص ": الختبمممار الفخضمممية الرمممفخ ة اثولمممى القا لمممة اختبنننار الفخضنننية الرنننفخألة األولنننىج. 
، T-Testتممع اسممتخجاا اختبممار  العتسماد السحاسممبة الدممحابية فممي شممخكتي السممجار وليبيانمما لالترمماالتص،

 ( يبيغ نتا ج االختبار.8متػسصات إةا ات العيشة، والججول رقع  مغ خالل احتداف الفخوت بيغ 
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 ( الختبار الفخضية الرفخألة األولى t: نتائا اختبار)8ججول 
 Sig. t الوحسوبتT الفزضيت

 0.000 87198 ي َىجذ فشص يػخًاد انًحاعبت انغحابُت فٍ ششكخٍ انًذاس ونُبُاَا نالحظايث
 

(، وىػ او داللة إحرا ية ثنو  صالخ 0.000( يتزا  ل مدتػ  السعشػ ة 8مغ الججول رقع  
صال يػةج فخص (، مسا يعشي رفس الفخضية الرفخ ة اثولى القا لة 0.05مغ مدتػ  الجاللة  

، وبالتالي قبػل الفخضية البجيلة العتساد السحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالتص
 فخص العتساد السحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالتص. البحثية(، القا لة صيػةج 

ال يػةممج تحممجيات ": الختبممار الفخضممية الرممفخ ة الثانيممة القا لممة اختبننار الفخضننية الرننفخألة الثانيننةد. 
، T-Testتممع اسممتخجاا اختبممار  وليبيانمما لالترمماالتص، العتسماد السحاسممبة الدممحابية فممي شممخكتي السممجار

 ( يبيغ نتا ج االختبار.9مغ خالل احتداف الفخوت بيغ متػسصات إةا ات العيشة، والججول رقع  

 ( الختبار الفخضية الرفخألة الثانية t: نتائا اختبار)9ججول 
 Sig. t الوحسوبت T الفزضيت

 0.000 887988 - انغحابُت فٍ ششكخٍ انًذاس ونُبُاَا نالحظايثي َىجذ ححذَاث يػخًاد انًحاعبت 

( وىممػ او داللممة إحرمما ية ثنممو  صممالخ 0.000( يتزمما  ل مدممتػ  السعشػ مة 9ممغ الجممجول رقممع  
صال يػةمممج تحمممجيات (، مسمما يعشمممي رفمممس الفخضممية الرمممفخ ة الثانيمممة القا لممة 0.05مممغ مدمممتػ  الجاللمممة  

، وبالتممالي قبممػل الفخضممية البجيلممة شممخكتي السممجار وليبيانمما لالترمماالتصالعتسماد السحاسممبة الدممحابية فممي 
 تحجيات العتساد السحاسبة الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالتص. البحثية(، القا لة صيػةج 

ال يػةمج فمخوت اات "الختبمار الفخضمية الرمفخ ة الثالثمة القا لمة هن. اختبار الفخضية الرنفخألة الثالثنة: 
داللة إحرا ية بيغ  رار السبحػ يغ حػل فخص اعتساد السحاسبة الدمحابية فمي شمخكتي السمجار وليبيانما 

والشتيجممة ، (One-Way-Anova)تممع اسممتخجاا اختبممار  لالترمماالت تعممد  للستاليممخات الجيسػ خا،يممةص،
 (.10مبيشة  الججول رقع  

 الثةللفخضية الرفخألة الث (One-Way-Anova): نتائا اختبار 01ججول 

 الفزضيت
 الوظيفت

Sig. T 

سنواث 

 الخبزة

Sig. F 

الوؤهل 

 العلوً

Sig. F 
ي َىجةةذ فةةشوق راث دينةةت تحظةةائُت بةةٍُ أساء انًبحةةىثٍُ حةةىل 

فةةشص اػخًةةاد انًحاعةةبت انغةةحابُت فةةٍ شةةشكخٍ انًةةذاس ونُبُاَةةا 

 حؼضي نهًخغُشاث انذًَىغشافُت

97888 97988 97888 
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تػةمج فمخوت اات داللمة إحرما ية بميغ  رار السبحمػ يغ حمػل  (   نمو ال10يتزا مغ الججول رقمع  
فممخص اعتسممماد السحاسممبة الدمممحابية فممي شمممخكتي السمممجار وليبيانمما لالترممماالت تعممد  لستاليمممخ  الػضيفمممة، 

فممممخوت اات داللممممة (، إال إل ىشمممما  0.05حيممممث  ل مدممممتػ  السعشػ ممممة   بممممخ مممممغ  والس ىمممم  العلسممممي، 
تسممماد السحاسمممبة الدمممحابية فمممي شمممخكتي السمممجار وليبيانممما إحرممما ية بممميغ  رار السبحمممػ يغ حمممػل فمممخص اع

، وعليو يتع قبػل (0.05حيث  ل مدتػ  السعشػ ة  ق  مغ  لالتراالت تعد  لستاليخ سشػات الخبخا، 
الفخضية الرفخ ة الثالثة القا لة صال يػةج فمخوت اات داللمة إحرما ية بميغ  رار السبحمػ يغ حمػل فمخص 

 خكتي السجار وليبيانا لالتراالت تعد  للستاليخات الجيسػ خا،يةص.اعتساد السحاسبة الدحابية في ش

ال يػةمج فمخوت اات "الختبمار الفخضمية الرمفخ ة الخا عمة القا لمة و. اختبار الفخضية الرفخألة الخابعنة: 
داللمممة إحرممما ية بممميغ  رار السبحمممػ يغ حمممػل تحمممجيات اعتسممماد السحاسمممبة الدمممحابية فمممي شمممخكتي السمممجار 

، (One-Way-Anova)تمممع اسمممتخجاا اختبمممار  ،ت تعمممد  للستاليمممخات الجيسػ خا،يمممةصوليبيانممما لالترممماال
 (.11والشتيجة مبيشة  الججول رقع  

 للفخضية الرفخألة الخابعة (One-Way-Anova): نتائا اختبار 00ججول 

 الفزضيت
 الوظيفت

Sig. T 

سنواث 

 الخبزة

Sig. F 

الوؤهل 

 العلوً

Sig. F 
تحظةةةائُت بةةةٍُ أساء انًبحةةةىثٍُ حةةةىل ي َىجةةةذ فةةةشوق راث دينةةةت 

ححذَاث اػخًاد انًحاعبت انغحابُت فٍ ششكخٍ انًةذاس ونُبُاَةا حؼةضي 

 نهًخغُشاث انذًَىغشافُت

97888 97881 97981 

تػةمج فمخوت اات داللمة إحرما ية بميغ  رار السبحمػ يغ حمػل  (   نمو ال11يتزا مغ الججول رقمع  
تحمممممجيات اعتسممممماد السحاسمممممبة الدمممممحابية فمممممي شمممممخكتي السمممممجار وليبيانممممما لالترممممماالت تعمممممد  للستاليمممممخات 

(، وعليو يتع قبػل الفخضية الرمفخ ة الخا عمة 0.05حيث  ل مدتػ  السعشػ ة   بخ مغ  الجيسػ خا،ية، 
ة إحرممما ية بممميغ  رار السبحمممػ يغ حمممػل تحمممجيات اعتسممماد السحاسمممبة فمممخوت اات داللممم القا لمممة ص ال يػةمممج

 . الدحابية في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت تعد  للستاليخات الجيسػ خا،ية

 النتائا والتهصيات -00
 مغ خالل اختبار الفخضيات تع التػص  إلى الشتا ج التالية:. النتائا: 0
تػةممج فممخص العتسمماد السحاسممبة الدممحابية فممي شممخكتي السممجار وليبيانمما، حيممث كممال مدممتػ  السعشػ ممة   -
تػافخ مػارد الحػسبة في ك  م مال وفمي ( وىػ او داللة إحرا ية، ومغ  ىع تلظ الفخصل 0.000 

الشدممم  االحتيممماشي للبيانمممات ، و    وقمممت، وقابليمممة ممممػارد الحػسمممبة للتسمممجد حدممما احتياةمممات السشذممم ا
، والتحمممجيث التلقممما ي لمصمممجارات ممممغ البمممخامج حاسمممبية فمممي مػاقممما ةالخا،يمممة مختلفمممة حمممػل العمممالعالس
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السحاسممبية الستاحممة علممى الدممحا ة، وتممػفيخ رقا ممة  مشيممة عاليممة ضممج ىجسممات الذممب ة، وتعممجد  نطسممة 
 الجفا مقاب  االستيال  الفعلي.

يانما، حيمث كمال مدمتػ  السعشػ مة تػةج تحجيات العتساد السحاسبة الدحابية في شمخكتي السمجار وليب  -
( وىمػ او داللمة إحرما ية، ومممغ  ىمع تلمظ التحمجياتل نقممز السعلػممات الستعلقمة  الحػسممبة 0.000 

وعمممجا وةمممػد تذمممخ عات ولمممػا ا قانػنيمممة  ذممم ل الحػسمممبة الدمممحابية وتصبيقاتيممما فمممي مجمممال السحاسمممبة، 
، القلمق  ذم ل خرػصمية الدمحا ةو وارتفاا سعخ الخجمة، والحاةة للعسم  عبمخ ا نتخنمت،  الدحابية،

 ضعر وبطر شب ة االنتخنت.و 
تػةج فخوت اات داللة إحرا ية بيغ  رار السبحػ يغ حػل فخص اعتساد السحاسبة الدمحابية فمي  ال  -

  شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت تعد  للستاليخات الجيسػ خا،ية.
تػةمج فمخوت اات داللمة إحرما ية بميغ  رار السبحممػ يغ حمػل تحمجيات اعتسماد السحاسمبة الدممحابية  ال  -

 في شخكتي السجار وليبيانا لالتراالت تعد  للستاليخات الجيسػ خا،ية.

  التهصيات. 2
 بشاًر على الشتا ج التي تع التػص  إلييا تػصي الباحثتال  ايتي:

الدممحابية فممي شممخكات االترمماالت فممي ليبيمما، نطممخا لتممػفخ فممخص تذممجيا االسممتثسار فممي السحاسممبة   -
 العتسادىا.

إعمممجاد دورات تجر بيمممة لل مممػادر السحاسمممبية فمممي شمممخكات االترممماالت فمممي ليبيممما فمممي مجمممال تصبيقمممات   -
 ت شػلػةيا السعلػمات، وتصبيقات السحاسبة الدحابية، وتصػ خ مياراتيع في ىحا السجال.

حيممة سممغ القمػانيغ واللممػا ا التمي تممشطع العالقممة بميغ الذممخكات السممدودا علمى الجيممات التذمخ عية والتشفي  -
 للخجمة والجيات السدتفيجا.

االىتسمماا  البشيمممة التحتيمممة لالترمماالت وت شػلػةيممما السعلػممممات، والعسممم  علممى تقػ مممة شمممب ة االنتخنمممت   -
 داخ  ليبيا.

فممة الحرممػل علممى وضمما خصممة اسممتخاتيجية  نذممار شممخكات مممدودا للخجمممة محليممة للتقليمم  مممغ ت ل  -
 الخجمة، وا ادا الثقة في الدحا ة.
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 المخاجع
 أواًل: المخاجع باللغة العخبية

(، ص العػاممم  السمم  خا علممى تػةممو الذممخكات لالعتسمماد علممى السحاسممبة الدممحابية، 2020احسممج،  ايسممال إبممخا يع،  
مجلمة الفشمػل وايداف وعلمػا دراسة تصبيقية علمى الذمخكات السدماىسة العاملمة فمي إقلميع وكخدسمتالص، 

. متاحمممممممممة علمممممممممى 178-164( يػليمممممممممػ، 54السجلمممممممممج الثممممممممماني، العمممممممممجد  ا ندمممممممممانيات واالةتسممممممممماا، 
www.jalhss.com 

  خ الحػسبة الدحابية على عشاصخ الشطاا السحاسبي (، ص2021الفالو، فاشسة مفتاول ر،يا، فاشسة إبخا يع،  
السم تسخ العلسمي المجولي ص، ورقمة مقجممة فمي ) دراسة ميجانية (سرارف التجار ة العاملة في ليبيافي ال

ةامعممة السخقمما: مدممتقب  االقترمماديات العخبيممة فممي ضمم  انتذممار -الخممامذ ل ليممة االقترمماد والتجممارا
 .82-53نػفسبخ، الخسذ، ليبيا،  11-09اثوبألة والجػا ا الرحية، السشعقج في الفتخا مغ 

(، ص تحليم  العػامم  السم  خا علمى قمخار اسمتخجاا السحاسمبة الدمحابية 2018 اسيلي، ماي   صمسػ ي  الفمػنذ،  
ةامعمة قشماا -في بيألة اثعسال السرخ ة: دراسة ميجانيمةص، السجلمة العلسيمة للجراسمات التجار مة والبيأليمة

 www.jces.journals.ekb.eg. متاحة على 239-203العجد اثول،  9الدػ ذ، السجلج 

(، ص تحمممجيات اعتسممماد السحاسمممبة الدمممحابية فمممي بيألمممة 2020دممممجوا، اكخ مممال مخ شمممي، وليمممجل صمممجراو ، شمممارت،  
، السجلمج مجلنة العلنهم االقترنادية والتدنييخ والعلنهم التجارألنةدراسة ميجانيةص،  –اثعسال الجدا خ ة 

 www.asjp.cerist.dz. متاحة على 490 – 475، 3، العمممجد 13

(، صالسحاسبة الدحابية  فق ةجيج لتشطميع العسم  السحاسمبيص 2019ششاوا، وساا عد دل الذسخ ، حديغ كخ ع،  
. متاحممممممممة علممممممممى 17-1، 1العممممممممجد  11، السجلممممممممج مجلننننننننة كليننننننننة مجةنننننننننة العلننننننننم الجامعننننننننة ،

www.jmauc.edu.iq 

(، ص  ممممخ اسممممتخجاا الحػسممممبة الدممممحابية علممممى ةممممػدا السعلػمممممات السحاسممممبية 2021 خ سممممة، ديشمممما عبممممج العلمممميع،  
مجلننة الفكننخ المحاسننبي، قدننم المحاسننبة وانع اسمميا علممى تصممػ خ معمماييخ التقممار خ الساليممة الجوليممة، 

. متاحممة علممى: 408-360، 1، العممجد 25، السجلممج جعننة بكليننة التجننارة جامعننة عننين شننمذوالمخا
https://atasu.journals.ekb.eg 

(، صإم انيممممة تػةممممو الذممممخكات نحممممػ السحاسممممبة 2020ميممممج ، حدمممماا ل علمممميل التسيسممممي،  ممممم  ل سمممملسال،  
 Warith Journal of Scientificتصبيقية في شخكات الدياحة والدفخ العخاويةص،الدحابية، دراسة 

Research ،متاحمممممممممممممممممممممممممة علمممممممممممممممممممممممممى 150-136، السجلمممممممممممممممممممممممممج الثممممممممممممممممممممممممماني، العمممممممممممممممممممممممممجد اثول .
www.wjsr.uowa.edu.iq   

http://www.jalhss.com/
http://www.jalhss.com/
http://www.jces.journals.ekb.eg/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.jmauc.edu.iq/
http://www.jmauc.edu.iq/
https://atasu.journals.ekb.eg/
https://atasu.journals.ekb.eg/
http://www.wjsr.uowa.edu.iq/
http://www.wjsr.uowa.edu.iq/
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