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األوسط واإلدارييف والعامميف فييا عمى حسف المعاممة وطيبيا ،كما واشكر كؿ مف ساىـ في
إنجاز ىذا الجيد سواء بالتشجيع أو المساندة.

وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر واالمتناف إلى إدارة ىذا الصرح العممي الكبير ،جامعة الشرؽ األوسط
ممثمة برئيسيا ونوابو األفاضؿ عمى جيودىـ الطيبة ،كما أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة
الموقرة الدكتورة أنعاـ محسف زويمؼ والدكتور حساـ الديف مصطفى خداش.
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الصبر طريقا لمنجاح فكاف عمى الدواـ سنداً وقدوة ومعمماً وأماـ عجز القمـ عف كتابة ما يستحؽ
مف تقدير تركت ذلؾ هلل خير الثوابيف
والدي الحبيب
إلى صاحبة القمب الكبير النابض بالحياة والمفعـ بالحب والحناف رمز العطاء والطير النابض في
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وتتابع مسيرة حياتي وتمنحني الثقة واألمؿ بالمستقبؿ
والدتي الحبيبة
إلى مف منحتني الحب واإلخبلص وبسمة الحناف الناظرة بعيوف األمؿ إشراقة الصباح ,رفيقة
دربي وشريكة حياتي وأـ أطفالي التي وفرت لي أسباب االستمرار في درب المعرفة والعمـ باعثة
العزـ والتصميـ والمثابرة وناظرة الحمـ يتحقؽ
زوجتي الغالية
إلى زينة الحياة الدنيا وبمسميا وبراعـ شوقيا وأمميا المستقبمي بقربيـ أحيا واشعر بجماؿ الحياة
حقيقة راسخة عمى مر األياـ ,الذيف قرأت بعيونيـ كممات جددت آمالي في حياة أفضؿ
أبنائي وبناتي
إلى الذكريات وأحبلـ الطفولة الجميمة وشفافيتيا جمعتنا مسراتيا وعشنا أياميا قمبا نابضا لنمضي
في دروب الحياة بعيدا ونعود نمتقي في يوـ الوفاء اىدييـ محبتي واخبلصي ووفائي
أشقائي وشقيقتي
إلى جميع األحبة واألصدقاء والى كؿ مف قدـ لي العوف والمساعدة في إنجاز ىذه الرسالة

و

فيرس المحتويات
الموضوع

الصفحة

عنواف الرسالة

أ

تفويض الجامعة

ب

إجازة الرسالة

ح

الشكر والتقدير

د

اإلىداء

ىػ

فيرس المحتويات

و

قائمة الجداوؿ

ح

قائمة األشكاؿ

ح

الممخص بالمغة العربية

ط

الممخص بالمغة اإلنجميزية

ؾ
الفصؿ األوؿ :مقدمػة الدراسػة

 0-0المقدمة

0

 0-0مشكمة الدراسة

5

 3-0أىداؼ الدراسة

6

 4-0أىمية الدراسة

7

 5-0فرضيات الدراسة

8

 6-0نموذج الدراسة

9

 7-0التعريفات اإلجرائية

02

 8-0حدود الدراسة

03
الفصؿ الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة

المبحث األوؿ :النظاـ المحاسبي

05

 0-0النظاـ المحاسبي

05

 0-0النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ

32

المبحث الثاني :تطور مؤسسة الموانئ الكويتية

42

 3-0مؤسسة الموانئ الكويتية

40

ز

المبحث الثالث :الدراسات السابقة

66

 0-4-0الدراسات بالمغة العربية

66

 0-4-0الدراسات بالمغة االنجميزية

74

 3-4-2ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة

76

الفصؿ الثالث :منيجية الدراسة
 0-3منيجية الدراسة

78

 0-3مجتمع الدراسة والعينة

78

 3-3أداة الدراسة

82

 4-3صدؽ وثبات األداة

82

 5-3المعالجة اإلحصائية

80

 6-3إجراءات الدراسة

83

 0-6-3نوع الدراسة

83

 0-6-3أساليب جمع البيانات والمعمومات

83

الفصؿ الرابع :عرض وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات
 0-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لممتغيرات

87

 0-4خصائص عينة الدراسة لممديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في مؤسسة الموانئ

88

 3-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمبيانات

90

 4-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغير التابع :فعالية النظاـ المحاسبي

020

 5-4نتائج تحميؿ التبايف األحػادي  (One way Anovaلمفػروؽ فػي إجابػات عينػة مػف
المديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في مؤسسة الموانئ الكويتية

020

الفصؿ الخامس :النتائج والتوصيات
 0-5تحميؿ ومناقشة النتائج

025

 0-5التوصيات

029
المراجع والمالحؽ

المراجع بالمغة العربية

000

المراجع بالمغة اإلنجميزية

007

ممحؽ استبانة الدراسة

009

ح

قائمة الجداوؿ
عنواف الجدوؿ

الجدوؿ

الصفحة

الجدوؿ )0-0
الجدوؿ )0-3

اإلسيامات المتوقعة مف الدراسة الحالية مقارنةً بالدراسات السابقة

اإلطار العاـ لمدراسة

79

الجدوؿ )0-3

قيمة معامبلت الثبات لمتغيرات الدراسة

80

اختبار مقياس االستبانة

80

الجدوؿ )4-3

مقياس لتحديد األىمية النسبية لموسط الحسابي

80

الجدوؿ )0 -4

خصائص عينة الدراسة لممديريف والمحاسبيف المالييف في مؤسسة

الجدوؿ )3-3

الموانئ الكويتية

76

88

الجدوؿ  ) 0 -4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية األولى

90

الجدوؿ  ) 3 -4نتائج اختبار  T . testلمفرضية األولى

90

الجدوؿ )4 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثانية

93

الجدوؿ  ) 5 -4نتائج اختبار  T . testلمفرضية الثانية

94

الجدوؿ  ) 6 -4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثالثة

95

الجدوؿ  ) 7 -4نتائج اختبار  T . testلمفرضية الثالثة

96

الجدوؿ  ) 8 -4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الرابعة

97

الجدوؿ )9 -4

نتائج اختبار  T . testلمفرضية الرابعة

98

الجدوؿ )02 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الخامسة

99

الجدوؿ )00 -4

نتائج اختبار  T . testلمفرضية الخامسة

022

الجدوؿ )00 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفعالية النظاـ المحاسبي

020

الجدوؿ )03 -4

نتائج تحميؿ التبايف  (One way Anovaلمفروؽ في اإلجابات

تعزى لمعوامؿ الديموغرافية

023

قائمة األشكاؿ
عنواف الشكؿ

الشكؿ

الصفحة

الشكؿ )0-0

نموذج الدراسة

9

الشكؿ ) 0-0

أجزاء وحدود والبيئة المحيطة بالنظاـ

07

ط

الممخص بالمغة العربية
تقييـ مدى فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ في دولة الكويت
وامكانية تطويره

إعداد الطالب عبداهلل فيد محمد العجمي
إشراؼ
األستاذ الدكتور عبدالناصر نور
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدى فعالية النظاـ المحاسػبي فػي مؤسسػة المػوانئ فػي دولػة
الكويت وامكانية تطويره ،شمؿ مجتمع الدراسة جميع المدراء المػالييف والمحاسػبيف الػذيف يمارسػوف
العمؿ المحاسبي في مؤسسة الموانئ في دولة الكويػت سػواء فػي اإلدارة العامػة أو المػوانئ التابعػة
ليا ,أما العينة فتكونت مف  )50مدي اًر مالياً ومحاسباً ،وقد اعتمد الباحث عمى مصػدريف رئيسػيف
لجمع المعمومات والبيانات ىما البيانات الثانوية والبيانات األولية.
استخدـ الباحث المتوسطات الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة والنسػب المئويػة فػي التحميػؿ
الوصػػفي ,وتػػـ اختبػػار فرضػػيات الد ارسػػة بوسػػاطة

 ) T-Testلممقارنػػات الثنائيػػة ،كمػػا اسػػتخدـ

اختبار تحميؿ التبايف األحػادي  ) Anovaالختبػار الفػروؽ فػي تقييمػات مجتمػع الد ارسػة لفعاليػة
النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية.
وقد توصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا:
 -0أف مؤسسة الموانئ الكويتيػة ال تعػاني مػف ثغػرات ومشػاكؿ كبيػرة فػي تطبيػؽ قواعػد وتعميمػات
النظاـ المحاسبي القائـ.
 -0أف الكػ ػػادر المحاسػ ػػبي الػ ػػذي يعمػ ػػؿ فػ ػػي مؤسسػ ػػة الم ػ ػوانئ الكويتيػ ػػة ال يعػ ػػاني مػ ػػف ضػ ػػعؼ
التخصص والخبرة والتدريب.

ي

 -3أف النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة المػوانئ الكويتيػة ال يفتقػر إلػى األتمتػة الحديثػة وىػو
قادر عمى االرتقاء بأنشطة المؤسسة مف خبلؿ النتائج التي يقدميا.
 -4أف النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي مؤسس ػػة المػ ػوانئ الكويتي ػػة ينس ػػجـ م ػػع مع ػػايير المحاس ػػبة
الدولية بشكؿ دقيؽ وصحيح.
 -5أف ىنػاؾ حاجػة لتطػوير النظػاـ المحاسػبي القػائـ لكػي يسػتجيب لمتطمبػات التطػوير والتحػػديث
المنشودة ،وليساىـ في رفع كفاءة األداء المحاسبي بمؤسسة الموانئ الكويتية.
 -6أف مخرجػػات النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة تتمتػػع بخ ػواص الموثوقيػػة والمصػػداقية
والمبلءمة والتوقيت المناسب والشمولية والفاعمية والكفاءة العالية.
أخي ار قدـ الباحث عددا مف التوصيات أىميا:
 -0االستمرار بإعادة النظر فػي مكونػات النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي مؤسسػة المػوانئ الكويتيػة
وفؽ متطمبات المعايير الدولية ذات الصمة.
 -0إش ػراؾ القػػائميف عمػػى اإلدارات الماليػػة فػػي وضػػع السياسػػات واإلج ػراءات والتعميمػػات الماليػػة
المتعمقة بالنظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة.
 -3تطوير النظاـ المحاسبي القائـ ليستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث بشكؿ دوري.
 -4إعادة تقييـ دورية لبرمجيات نظاـ المعمومات المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ
الكويتية ،واجراء إصبلحات سريعة ودقيقة تمس األنظمة القانونية والمالية في المؤسسة.
 -5تحديد عدد العامم يف باإلدارات المالية وأقساـ المحاسبة وبما يتناسب والييكؿ التنظيمي وحجـ
األعماؿ المطموب تنفيذىا في اإلدارة المالية العامة لممؤسسة والموانئ التابعة ليا.
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Abstract
Evaluating the Effectiveness of accounting system in the harbor
institution in Kuwait and its development ability
Prepared by
Abdullah Al-ajami
Supervised By
Professor Abed- Nasser Noor
The present study aimed at evaluating the effectiveness of accounting system in
the harbor institution in Kuwait and its development ability. The population of
the study consisted of all the financial managers and accountants who practice
accounting at the harbor institution in Kuwait either in the general
administration or in the harbors that relate to it. The sample of the study
consisted of 52 financial managers and accountants. The researcher depended
on two main sources to collect the data and information of the study, those
were the primary and secondary data.
Means, standard deviations, and percentages were used in the
descriptive analysis. T- test was used to test the hypotheses of the study for the
dual comparisons. Moreover, ANOVA was used to test the differences in
evaluating the effectiveness of the accounting system applied in Kuwaiti harbor
system.
The findings of the study showed that:
1) The Kuwaiti harbor institution does not suffer from big gapes and
problems in conducting the principles and instructions of the present
accounting system.
2) The accounting staff who work for the Kuwaiti harbor institution does
not suffer from the lack of specialty, experience or training.
3) The accounting system conducted in Kuwaiti harbor system does not
lack the modern automation and that it has the ability to improve the
institution's activities through the results it produces.
4) The accounting system of the Kuwaiti harbor institution is in harmony
with the universal accounting standards.

ل

5) There is a need for developing the present accounting system to meet
the demands of desired development and progress. And also to
contribute in raising the accounting performance competency at the
Kuwaiti harbor institution.
6) The outcomes of the institution's present accounting system has the
properties of reliability, validity, appropriateness, timing suitability,
comprehensibility, effectiveness, and high competency.
In light of the findings, the researcher has the following recommendations:
1) It is necessary to reconsider the composing elements of the applied
accounting system in the Kuwaiti harbor institution according to the
demands of the related universal standards.
2) The necessity for engaging the financial managers in putting the
financial policies, procedures, and instructions related to the accounting
system of the institution.
3) The necessity for organizing and holding training, educating, and
qualification courses for the accounting staff working at the Kuwaiti
harbor institution.
4) The necessity for periodical evaluation for the accounting information
system conducted in the Kuwaiti harbor institution in addition to fast
and accurate reform for the legal and financial system in the institution.
5) The necessity for limiting the number of the workers in the financial
administrations and the accounting departments in a way that suits the
bodywork and the business amount to be executed in the general
financial administration of the institution and the harbors that follows it.
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الفصؿ األوؿ
اإلطػار العاـ لمدراسة

 1-1المقدمة
تعتبػػر مينػػة المحاسػػبة مػػف الميػػف الضػػرورية إذ أنيػػا تمػػد أصػػحاب الق ػرار فػػي المؤسسػػة
بالمعمومات الضرورية ،فمينة المحاسبة ليا دور رئيسي فػي توجيػو المػوارد ،بحيػث يػتـ تخصػيص
الموارد بيف االستعماالت البديمة لتحقيؽ أفضؿ النتائج ،وتزيػد فاعميػة أداء األفػراد فػي المؤسسػات،
إذا كػػاف متخػػذو الق ػ اررات لػػدييـ معمومػػات تعكػػس قػػدرة وأداء ىػػذه المؤسسػػات لتسػػاعدىـ فػػي تقيػػيـ
البدائؿ المختمفة حماد ،2003 ،ص.)2

والمحاس ػ ػػبة كإح ػ ػػدى مكون ػ ػػات إدارة منظمػ ػ ػات األعم ػ ػػاؿ ،تي ػ ػػدؼ إل ػ ػػى تجمي ػ ػػع وتص ػ ػػنيؼ
البيانات ،تسجيميا ومعاممتيا وتفسيرىا وتحميميا وعرضيا وتقديميا بشكؿ تقارير ومعمومات ،معبرة
عنيا بوحػدة نقديػة وفػي وقػت محػدد ،تػزود المسػتويات اإلداريػة المختمفػة بيػذه المعمومػات ،لتسػتفيد
منيا فػي عمميػة إتخػاذ القػ ار ارت االقتصػادية واإلداريػة ،مػف أجػؿ إنجػاز ىػذه الم ارحػؿ مػف العمميػات
المحاس ػػبية ،الب ػػد م ػػف وج ػػود الوس ػػائؿ البلزم ػ ػة لتجمي ػػع وتس ػػجيؿ وتفس ػػير وتحمي ػػؿ وع ػػرض ىػػػذه
البيانػػات ،وىػػي مػػا تسػػمى بالمسػػتندات والمجموعػػة الدفتريػػة والتقػػارير المحاسػػبية ،والتػػي بمجموعيػػا
تشكؿ نظاما متكامبل لممحاسبة دىمش ،وآخروف ،2007 ،ص.)3

لقد تطور مفيوـ عمميات تسػجيؿ المعػامبلت التجاريػة خػبلؿ الم ارحػؿ التاريخيػة المختمفػة،
مػػػف مفيػػػوـ ضػ ػػيؽ يقتصػ ػػر عمػػػى مسػػػؾ الػػػدفاتر إلػ ػػى أف أص ػػبح الي ػػوـ معػ ػػروؼ بمفي ػػوـ النظػ ػػاـ
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المحاسػػبي ،ويصػػنؼ النظػػاـ المحاسػػبي بمعنػػاه الواسػػع بأنػػو احػػد فػػروع عمػػـ االقتصػػاد االقتصػػاد
القياسي أو الكمي) ،ويرتبط ارتباطاً واسعاً بعمـ الرياضيات واإلحصاء ،حيػث أف نظريػة المحاسػبة
الحديثة نظاـ القيد المزدوج ) ،تعتمد عمى مبػدأي المػديف والػدائف ،وأف المجمػوع الجبػري لمجانػب
المػ ػػديف يسػ ػػاوي المجمػ ػػوع الجبػ ػػري لمجانػ ػػب الػ ػػدائف ،وأف الفػ ػػرؽ بينيمػ ػػا يسػ ػػاوي صػ ػػفر دىمػ ػػش،
وآخروف ،2007،ص.)55

تعتبر الموانئ وسيمة االتصاؿ البحري بيف الدوؿ ,وىي مف أىـ مراكز التفاعؿ الحضاري
بيف الشعوب منذ أقدـ العصور ،وقد مثمت الموانئ الواجية الرئيسية التي تطؿ مف خبلليا
حضارات الشعوب وثقافاتيـ عمى األمـ األخرى ،لتنقؿ إلييا المعارؼ المختمفة وتتبادؿ معيا
المصالح والخبرات ،كذلؾ يعتبر النقؿ البحري الشرياف الذي يغذي مختمؼ الدوؿ باحتياجاتيا
المتنوعة مف السمع والبضائع ,وىو أرخص وسيمة إليصاؿ تمؾ البضائع مف دولة ألخرى ,إذ ال
تكاد أي دولة أف تستغني عف غيرىا مف الدوؿ في تزويدىا بما تحتاج إليو مف سمع أو
مستمزمات ،سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو مواد إنشائية أو كماليات كما ىو الحاؿ في
زمننا الحديث ،كما تحتؿ السفف والبواخر أىـ موقع بيف وسائؿ النقؿ -قديماً وحديثاً -إليصاؿ
البضائع والمسافريف مف بمد إلى بمد ,حيث أدت عمى مدى التاريخ دو اًر ميماً في توثيؽ أواصر
العبلقات بيف الشعوب وتفاعؿ الحضارات ،مما أدى إلى ربطيا ببعضيا البعض وأسيـ في تبادؿ
الثقافات والتعارؼ بيف األمـ المختمفة جماؿ ،2002 ،ص.)57

واذا كانت الموانئ ميمة كنافذة لمدوؿ عمى العالـ ،فيي أكثر أىمية بالنسبة لدولة الكويت
التي ارتبطت في نشػأتيا وتطورىػا بيػذه المػوانئ ،وقػد كػاف لممػوانئ الكويتيػة ومػازاؿ دو اًر ميمػاً فػي
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مس ػ ػػيرة دول ػ ػػة الكوي ػ ػػت االقتص ػ ػػادية والعمراني ػ ػػة ،وتحت ػ ػػؿ موق ػ ػػع التمي ػ ػػز وتتقػ ػ ػدـ ب ػ ػػاقي القطاع ػ ػػات
ػادية ،وقػػد ط ػرأت تطػػورات بػػارزة عمػػى
االقتصػػادية ،إذ بات ػت تمعػػب دو اًر ىامػاً فػػي األنشػػطة االقتصػ َ
مختمؼ القطاعات حػوؿ العػالـ ،فػالتطور التكنولػوجي السػريع وتقػدـ وسػائؿ االتصػاؿ بسػرعة كبيػرة
كاف لو عظيـ األثر في استحداث أنظمة محاسبية عصرية.

وتنبػػع أىميػػة األنظمػػة المحاسػػبية المطبقػػة فػػي مؤسسػػة المػػوانئ مػػف كونيػػا تشػػكؿ أساس ػاً
لتسػػجيؿ ومعالجػػة مختمػػؼ األنشػػطة والعمميػػات اإلداريػػة واإلنتاجيػػة ،ىػػذا وتمعػػب مؤسسػػة المػػوانئ
الكويتية كأحد أىـ المؤسسات التابعة لمقطاع العاـ العامػؿ فػي الكويػت) دو اًر كبيػ اًر فػي العمميػات
التجارية المتعمقة بالتجارة الدولية ،ومف ىنا تأتي أىمية دراسة واقع النظاـ المحاسبي المطبػؽ فييػا
وضرورة تحديث ىذا النظاـ لضماف نوعية ما ينتجو مف معمومػات محاسػبية تسػتخدـ لتقيػيـ نشػاط
المؤسسة.

امور كثيرة ما ازلػت محػؿ
وبالرغـ مف االىتماـ العالمي بالوظيفة المحاسبية ،إال أف ىناؾ اً
نقاش في الفكر المحاسبي حوؿ مدى فاعمية ومبلءمة األنظمػة المحاسػبية لبلسػتخدامات المتعػددة
ولمنماذج الق اررية المتباينة ،خاصة وأف نطاؽ االىتماـ بالنظػاـ المحاسػبي لػـ يعػد قاصػ اًر عمػى فئػة
معينػػة ،فػػي ظػػؿ مػػا يعيشػػو عػػالـ األعمػػاؿ اليػػوـ مػػف تغي ػرات سػػريعة ومتبلحقػػة نتيجػػة التح ػوالت
وبناء عمى ما تقدـ فإف ىذه الدراسة تتناوؿ آلية ومنيجية
الخطيرة في النظاـ االقتصادي العالمي،
ً
تطػػوير النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة ،فػػي ضػػوء التشػػغيؿ االلكترونػػي
لمبيانات المحاسػبية وأتمتػة النظػاـ المحاسػبي ،وبمػا يػتبلءـ مػع متطمبػات معػايير المحاسػبة الدوليػة
ذات الصمة.
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 2-1مشكمة الدراسة
ػر رئيسػياً
يعتبر النظاـ المحاسػبي المنػتج األساسػي لممعمومػات المحاسػبية وىػي تمثػؿ مؤش اً
عمى سير العمؿ وكفاءتو داخؿ المؤسسة ،وقد الحظ الباحث مف خبلؿ عممو في مؤسسة المػوانئ
الكويتية أف النظاـ المحاسبي المطبؽ فييا يتطمب مف المؤسسػة إيجػاد آليػة جديػدة تتعمػؽ بنظاميػا
المحاسبي تمكنيا مف العمؿ عمى كافة األصػعدة وبكفػاءة عاليػة لمواكبػة القػرف الحػادي والعشػريف،
وبالت ػػالي ف ػػإف مش ػػكمة الد ارس ػػة ت ػػتمخص بش ػػكؿ أساس ػػي ف ػػي ك ػػوف النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي
المؤسسػػة يعػػاني مػػف خمػػؿ وقصػػور فػػي بعػض الجوانػػب تجعمػػو غيػػر قػػادر عمػػى مواجيػػة التحػػديات
االقتصادية الداخمية والخارجية الراىنة.
عناصر مشكمة البحث
بناء عمى ما تقدـ ولتحقيؽ الغرض مف الدراسة قاـ الباحث بطرح التساؤالت التالية:
ً
السؤاؿ األوؿ :ىؿ تعاني مؤسسة الموانئ الكويتية مف مشاكؿ في تطبيؽ قواعد وتعميمات النظاـ
المحاسبي القائـ؟

السؤاؿ الثاني :ىؿ يعاني الكادر المحاسبي الذي يعمؿ في مؤسسة الموانئ الكويتية مف ضعؼ
التخصص والخبرة التقميدية والتدريب؟

الس ػؤاؿ الثالػػث :ىػػؿ يفتقػػر النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة إلػػى األتمتػػة
الحديثة؟
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الس ػؤاؿ الرابػػع :ىػػؿ ينسػػجـ النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة مػػع معػػايير
المحاسبة الدولية بشكؿ دقيؽ وصحيح؟

السؤاؿ الخامس :ىؿ يستجيب النظػاـ المحاسػبي لمتطمبػات التطػوير والتحػديث المنشػودة فػي أداء
األنشطة المحاسبية بمؤسسة الموانئ الكويتية؟

السؤاؿ السادس :ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حوؿ فعالية
النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية تعزى لمعوامؿ الديموغرافية الجنس،
والعمر ،وسنوات الخبرة ،والتخصص)؟

 3-1أىداؼ الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 -5التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ المتعمقة في تطبيؽ قواعد وتعميمات النظاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي
مؤسسػة المػػوانئ الكويتيػػة مػػف جوانبػػو المختمفػػة وتحديػػد أىػػـ الثغػرات والمشػػكبلت التػػي تكتنفػػو ،ومػػا
ىي السبؿ لرفع كفاءة األداء المحاسبي.
 -2التعرؼ عمى أىـ المظاىر التي تعيؽ العمؿ المحاسبي مػف الناحيػة الشػكمية والفنيػة والقانونيػة
في إطار األتمتة الحديثة لبلرتقاء بأنشطة المؤسسة.
 -3التعػػرؼ عمػػى مػػدى اسػػتجابة النظػػاـ المحاسػػبي القػػائـ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة لمتطمبػػات
التطػػوير التكنولػػوجي والتحػػديث المسػػتمر فػػي الػػنظـ المحاسػػبية ،وامكانيػػة اسػػتبدالو بنظػػاـ محاسػػبي
الكتروني قادر عمى التعاطي مع معطيات ىذا التطور.
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 -4مػػف الممكػػف التوصػؿ إلػػى نتػػائج يمكػػف فػػي ضػػوئيا تقػػديـ التوصػػيات المناسػػبة لتطػػوير النظػػاـ
يوفر قاعدة بيانات مبلئمة.
المحاسبي المطّبؽ بحيث ّ
 -5قيػػاس فاعمي ػػة النظػػاـ المحاس ػػبي المطبػػؽ ف ػػي مؤسس ػػة المػػوانئ الكويتي ػػة لموقػػوؼ عم ػػى م ػػدى
الحاجة الستبداؿ النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية بنظاـ محاسػبي إلكترونػي
قادر عمى تمثيؿ معطيات التطور التكنولوجي المستمر ومواكػب لمتطػورات التػي تفرضػيا المعػايير
الدولية.

 4-1أىمية الدراسة
تنب ػػع أىمي ػػة الد ارس ػػة م ػػف أني ػػا تق ػػوـ عم ػػى اس ػػتقراء وتش ػػخيص الواق ػػع المحاس ػػبي الح ػػالي
لمؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة ،وتحميمػػو وتقيػػيـ مػػدى اسػػتجابتو لمتطمبػػات التطػػوير والتحػػديث فػػي ىػػذا
المج ػػاؿ ،ورف ػػع كف ػػاءة إدارتي ػػا وتحقيقي ػػا لؤلغػ ػراض المختمف ػػة والمتمثم ػػة بش ػػكؿ أساس ػػي ف ػػي قي ػػاس
عناصػػر التكػػاليؼ ،ونتيجػػة النشػػاط االقتصػػادي وتػػوفير المعمومػػات المبلئمػػة والكافيػػة وبالتوقيػػت
المناسب مف أجؿ اتخاذ الق اررات ،كما تظيػر أىميػة الد ارسػة عنػد الحػديث عػف متطمبػات األطػراؼ
اء بالداخؿ أو بالخارج ،لذلؾ فإف ىذه الدراسة تكتسب أىميتيا
الخارجية المتعاممة مع المؤسسة سو ً
مف خبلؿ النظر إلى األمور التالية:
 -5أنيػػا تمثػػؿ إضػػافة عمميػػة متخصصػػة فػػي النظػػاـ المحاسػػبي وتقػػيس كفاءتػػو وفاعميتػػو
وامكانيات تطويره في المستقبؿ.
 -2أنيا تػوفر قاعػدة معمومػات وبيانػات حػوؿ واقػع األنظمػة المحاسػبية المطبقػة فػي دولػة
الكويت ،مماٌ يسيـ في إثراء المكتبة العربية بشكؿ عاـ والمكتبة الكويتية بشكؿ خاص.
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 -3إنيا تأتي كمساىمة في التعريؼ بأىمية مؤسسة الموانئ الكويتية كرافد ىاـ مف روافد
االقتصاد الوطني لدولة الكويت.
 -4إمكانيػػة الوصػػوؿ إلػػى نتػػائج ذات داللػػة إحصػػائية حػػوؿ فعاليػػة األنظمػػة المحاسػػبية
المطبق ػػة ف ػػي مؤسس ػػة الم ػػوانئ الكويتي ػػة ،وترف ػػدىا بالمبلحظ ػػات والتقي ػػيـ المناس ػػب ال ػػذي
ينعكس عمى تطوير أدائيا.

 5-1فرضيات الدراسة
تستند ىذه الدراسة عمى الفرضيات التالية:
 HO1أف مؤسسة الموانئ الكويتية تعاني مف ثغرات ومشاكؿ كبيرة في تطبيؽ قواعد وتعميمات
النظاـ المحاسبي القائـ.
 HO2أف الكػ ػػادر المحاسػ ػػبي الػ ػػذي يعمػ ػػؿ فػ ػػي مؤسسػ ػػة الم ػ ػؤانئ الكويتيػ ػػة يعػ ػػاني مػ ػػف ضػ ػػعؼ
التخصص والخبرة والتدريب.
 HO3أف النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية يفتقر إلى األتمتة الحديثة.
 HO4أف النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتيػة ال ينسػجـ مػع معػايير المحاسػبة
الدولية بشكؿ دقيؽ وصحيح.
 HO5أف النظاـ المحاسبي ال يستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث المنشودة في أداء األنشطة
المحاسبية بمؤسسة الموانئ الكويتية.
 HO6ال يوجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي إجابػ ػػات عينػ ػػة الد ارسػ ػػة حػ ػػوؿ فعاليػ ػػة النظػ ػػاـ
المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة تعػػزى لمعوامػػؿ الديموغرافيػػة الجػػنس ،والعمػػر،
وسنوات الخبرة ،والتخصص).
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 6-1نموذج الدراسة
قاـ الباحث بتصميـ وتطوير نموذج خاص بالدراسة الحالية ،وذلػؾ مػف اجػؿ تفسػير وفيػـ
طبيعػة العبلقػة بػيف المتغيػرات المسػتقمة والمتغيػر التػابع ويوضػػح الشػكؿ رقػـ  )5-5عبلقػات ىػػذه
المتغيرات.
المتغير التابع

المتغيرات المستقمة
الثغرات والمشاكؿ في

تطبيؽ النظاـ المحاسبي

ضعؼ التخصص والخبرة
والتدريب

فعالية النظاـ
المحاسبي

في مؤسسة

االفتقار إلى األتمتة الحديثة

الموانئ

االنسجاـ مع معايير المحاسبة
واإلبالغ المالي الدولية

 الكفاءة -الفاعمية

االستجابة لمتطمبات
التطوير والتحديث

الشكؿ ()1-1
نموذج الدراسة
بناء عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع
المصدر :النموذج مف إعداد الباحث ً
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 7-1التعريفات اإلجرائية
قاـ الباحث بتحديد المعاني اإلجرائية لممصطمحات المسػتخدمة فػي الد ارسػة ،وحسػب مػا يعنيػو كػؿ
مصطمح في الدراسات التي أجريت في مجاؿ األنظمة المحاسبية.

النظػػػاـ المحاسػػػبي :ى ػػو الييك ػػؿ أو التش ػػكيمة أو الوح ػػدة المس ػػتخدمة ف ػػي تنفي ػػذ العم ػػؿ المحاس ػػبي
وتنظػػيـ وانجػػاز الػػدورة المحاسػػبية الكاممػػة ،وتتضػػمف مجموعػػة مترابطػػة مػػف المسػػتندات وال ػػدفاتر
والسػػجبلت والتقػػارير والقػوائـ المحاسػػبية واألعمػػاؿ واإلجػراءات والترتيبػػات التػػي يػػتـ عػف طريقيػػا
تجميع وتحميؿ وتسجيؿ وتبويب وتمخػيص وتفسػير البيانػات المتعمقػة بالمعػامبلت االقتصػادية ذات
الصفة المالية ،والتي تقدـ عمييا مؤسسة الموانئ الكويتيػة خػبلؿ الفتػرة المحاسػبية فخػر،2002 ،
ص.)21

المعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة :ىػػي دليػؿ إرشػػادي لمتطبيػػؽ المحاسػػبي والممارسػػات العمميػػة لوظيفػػة
المحاس ػػبة ،والمتمثم ػػة ف ػػي البيان ػػات اإلداري ػػة الص ػػادرة ع ػػف الييئ ػػة الميني ػػة المحاس ػػبية فيم ػػا يتعم ػػؽ
بعنصػػر محػػدد مػػف القػوائـ الماليػػة أو نػػوع محػػدد مػػف العمميػػات المحاسػػبية ،أو األحػػداث التػػي تػػؤثر
عمى المركز المالي لمشركة وبياف نتائج أعماليا توفيؽ ،2055 ،ص ص.)57-45

االستجابة لمتطمبات التحػديث والتطػوير :ىػي مػدى وقػدرة النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي مؤسسػة
المػوانئ الكويتيػػة عمػى التكيػػؼ واالسػػتجابة لمتعػديبلت والتطػػوير وفػػؽ األنظمػة المحاسػػبية المعمػػوؿ
بيػػا ,إضػػافة إلػػى القػػدرة عمػػى االسػػتجابة لمتطمبػػات التطػػوير التكنولػػوجي والتحػػديث المسػػتمر فػػي
النظـ المحاسبية ،وامكانية استبدالو بنظاـ محاسبي احدث.
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اإلبػػالغ المػػالي الػػدولي :ىػػو إظيػػار عناصػػر ونتػػائج أعمػػاؿ المشػػروع بشػػكؿ دقيػػؽ يمثػػؿ حقيقػػة
الوضع المالي لممشروع الشريؼ ،2000 ،ص.)55

األتمتة الحديثة :ىو عممية تحويؿ النظاـ المحاسبي اليدوي المعموؿ بو فػي مؤسسػة المػوانئ إلػى
نظاـ يعمؿ آلياً الشريؼ ،2000 ،ص.)55

الكفاءة :ىي العبلقة النسبية بيف المدخبلت والمخرجات التي تعبػر عػف قػدرة الشػركة فػي اسػتثمار
مواردىػػا المختمفػػة بأفضػػؿ صػػورة وتشػػغيميا واسػػتخداميا االسػػتخداـ األمثػػؿ توفيػػؽ ،2055 ،ص
ص.)57-45

الفاعميػػة :وتعنػػي أداء األعمػػاؿ الصػحيحة وقػػدرة الشػػركة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ واسػػتغبلؿ الفػػرص
المتاحػة ليػػا فػػي البيئػة ,بمػػا يضػػمف بقاءىػا واسػػتمرارىا واشػػباع الحاجػات العامػػة توفيػػؽ،2055 ،
ص ص.)57-45

مؤسسة الموانئ الكويتية :ىي مؤسسة حكومية كويتية ذات شخصية اعتبارية مستقمة تػدار عمػى
األسس التجارية ،أنشئت المؤسسة عاـ  5977بيدؼ إدارة الموانئ الكويتية ميناء الشويخ وميناء
الدوحة وميناء الشعيبة) النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئ الكويتية ،2009 ،ص.)5
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مينػاء الشػػوي  :يعتبػر المينػاء التجػػاري الرئيسػي فػي الػػببلد حيػث تعتمػد حركػػة السػفف القادمػة إلػػى
الميناء والمغادرة منو عمى قناة مبلحيػة محفػورة فػي جػوف الكويػت يبمػو طوليػا حػوالي  8كيمػو متػر
وعمقيا  8.5متر تحت منسوب أدنى جزر ،ويستطيع الميناء استقباؿ سفف غاطسيا  7.5متر في
أي وقت وسفف غاطسيا  9.5متػر فػي أوقػات المػد العػالي النشػرة التعريفيػة الصػادرة عػف مؤسسػة
الموانئ الكويتية ،2009 ،ص.)2

ميناء الشعيبة :يقع جنوب مدينة الكويت ويحده شماالً الرصيؼ الجنوبي لميناء األحمدي وجنوبػاً
منطق ػػة مين ػػاء عب ػػداهلل ،ويحت ػػوي عم ػػى أرص ػػفة لمبض ػػائع التجاري ػػة وأرص ػػفة مخصص ػػة لمحاوي ػػات
ورصػػيؼ لممنتجػػات البتروليػػة تػػديره حاليػاً مؤسسػػة البتػػروؿ الوطنيػػة النشػرة التعريفيػػة الصػػادرة عػػف
مؤسسة الموانئ الكويتية ،2009 ،ص.)6

ميناء الدوحة :وىو ميناء ساحمي صغير الستخداـ الجنائب والزوارؽ والسفف الصغيرة التػي تقػوـ
بالخدمة الساحمية بيف دوؿ الخميج ،وىو عبػارة عػف حػوض شػبو مقفػؿ بحػواجز أمػواج تمتػد داخمػو
عدة أحواض يبمو عددىا تسعة أحواض بيا مراسي صغيرة النشرة التعريفية الصادرة عػف مؤسسػة
الموانئ الكويتية ،2009 ،ص.)8
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 8-1حدود الدراسة
تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:
ا -اقتص ػػرت ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى آراء المحاس ػػبيف الم ػػالييف وال ػػذيف يعمم ػػوف ف ػػي مؤسس ػػة
الموانئ الكويتية والموانئ التابعة ليا والمكمفيف بتسػيير األعمػاؿ المحاسػبية فػي المؤسسػة،
وبػػذلؾ تتحػػدد حػػدود الد ارسػػة المكانيػػة فػػي النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ
الكويتية ،ولـ تشمؿ األنظمة المحاسبية المطبقة في بقية مؤسسات القطاع العاـ في دولػة
الكويت.
ب -اخت ػػار الباح ػػث عين ػػة م ػػف المحاس ػػبيف الم ػػالييف الت ػػابعيف لمؤسس ػػة الم ػػوانئ الكويتي ػػة
والم ػػوانئ التابع ػػة لي ػػا ف ػػي دول ػػة الكوي ػػت ،ك ػػونيـ تت ػػوفر ل ػػدييـ المعرف ػػة الكافي ػػة باألنظم ػػة
المحاسبية المطبقة في المؤسسة.
ج -أما الحدود الزمانية ليذه الدراسة فإنيا كانت خبلؿ الفتػرة الواقعػة مػا بػيف أيػار 2050
وحتى كانوف األوؿ .2050
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

تمييد

المبحث األوؿ :النظاـ المحاسبي
 5-2النظاـ المحاسبي
 2-2النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ

المبحث الثاني :تطور مؤسسة الموانئ الكويتية
 3-2مؤسسة الموانئ الكويتية

المبحث الثالث :الدراسات السابقة
 5-4-2الدراسات بالمغة العربية
 2-4-2الدراسات بالمغة االنجميزية
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الفصؿ الثاني
اإلطػار النظري والدراسات السابقة

المبحث األوؿ
النظػػاـ المحػاسػبي

يحتػػؿ النظػػاـ المحاسػػبي مكانػػة أساسػػية بػػيف كافػػة العمػػوـ وفػػي مختمػػؼ النشػػاطات البشػرية
العمميػػة والعمميػػة ،وىػػو كنظػػاـ جػػاء كحصػػيمة لتفػػاعبلت اقتصػػادية واجتماعيػػة وقانونيػػة ،وحسػػب
متطمبػات العمػػـ وحاجػػات المجتمػػع ،حيػث نػػتج عػػف ذلػػؾ ظيػػور فػروع متخصصػػة لػػو ،شػػممت كافػػة
أشكاؿ النشاط االقتصادي البشري ،منيا المحاسبة المالية ،محاسبة التكػاليؼ ،المحاسػبة اإلداريػة،
محاسبة الشركات ،المحاسبة الضريبية ،محاسبة البنػوؾ ،وغيرىػا مػف الفػروع ،واليػوـ يطبػؽ النظػاـ
المحاسبي عف طريؽ البػرامج االلكترونيػة المتقدمػة التػي تمبػي متطمبػات تطػور وتقػدـ المجتمػع فػي
مجاؿ التكنولوجيا المعموماتية دىمش ،وآخروف ،2007 ،ص.)59

يعتبػػر النظػػاـ المحاسػػبي الجيػػد مػػف المتطمبػػات البلزمػػة إلمػػداد اإلدارة واإلطػراؼ بالبيانػػات
والمعمومات المطموبة لتحميؿ األعماؿ واتخاذ الق اررات باعتباره نظاماً لممعمومات ،ولقد كػاف النظػاـ
المحاس ػػبي ف ػػي الماض ػػي مج ػػرد أداة لبي ػػاف طبيع ػػة العممي ػػات ذات الط ػػابع الم ػػالي الت ػػي تمارس ػػيا
المؤسسات ،وتسػجيؿ ىػذه العمميػات دفتريػاً وفقػاً لمقواعػد المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا ,ولكػف أصػبح
ينظر إليو في الحاضر والمستقبؿ إلى جانب كونو أداة لمتسجيؿ الػدفتري لمعمميػات عمػى أنػو نظػاـ
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إلنتاج المعمومات المحاسبية البلزمة ،ويوفر األساس المطموب التخاذ الق اررات ويساعد فػي إعػداد
تقارير متابعة دورية تساعد بدورىا عمى تحقيؽ رقابة فعالة عبداهلل ،2050 ،ص.)565

إف انػػدماج البيئػػة المحاسػػبية الكويتيػػة بالبيئػػة المحاسػػبية الدوليػػة سػػيؤدي أوالً إلػػى ضػػغوط
شديدة عمى المينة المحاسبية لتضطمع بدورىا في المرحمػة الحاليػة والقادمػة ،وال بػد أف يكػوف ليػذه
بناء عمى معايير
المينة أصوليا وقواعدىا التي تشكؿ إطار عاـ يساعد في أعداد التقارير المالية ً
محاسبية ذات جودة عالية وانجاز مزيد مف الشفافية عمى أف تتصؼ بإمكانية المقارنة لممعمومػات
الماليػ ػػة المسػ ػػتخدمة فػ ػػي اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات ،وقػ ػػد تجمعػ ػػت المعػ ػػايير المحاسػ ػػبية تػ ػػدريجياً لمعالجػ ػػة
المعامبلت التي تستحدث مع الزمف والى ٍ
أمد قريب كانت الخبرة والعػادة بػؿ الضػرورة العمميػة ىػي
الت ػػي تق ػػرر ن ػػوع المعالج ػػة لممش ػػاكؿ الت ػػي تطػ ػ أر وك ػػاف ي ػػتـ إقػ ػرار ى ػػذه المعالج ػػات وتص ػػبح م ػػف
المعالجػػات المتعػػارؼ عمييػػا وفق ػاً لتبنػػي الشػػركات والمؤسسػػات ليػػا التقريػػر السػػنوي الصػػادر عػػف
مؤسسة الموانئ الكويتية ،لعاـ .)2009

 1-1-2مكونات النظاـ المحاسبي
يشير كؿ مف الدىراوي ,ومحمد ،2000 ،ص )4إلى أف النظاـ المحاسبي كغيره مف
األنظمة مكوف مف المدخبلت والمعالجات والمخرجات والرقابة باإلضافة إلى التغذية العكسية ,إال
أف لو مواصفات مميزة عف باقي نظـ المعمومات ,وىذه المميزات ترتبط بوظيفة المحاسبة ,فنظاـ
المعمومات المحاسبي يتعمؽ بالبيانات االقتصادية الناتجة مف العمميات الداخمية ،أو األحداث
الخارجية المعبر عنيا بصيغة مالية ،أو ستترجـ إلى صيغة مالية وفي جانب المخرجات ،والشكؿ
رقـ  )4-2يوضح أجزاء وحدود والبيئة المحيطة بالنظاـ ،وبالتالي فإف النظاـ المحاسبي ينتج
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تقارير وقوائـ وبعض المعمومات األخرى المعبر عنيا بصورة مالية ،وىذه المعمومات تمثؿ
عمميات:
أ -التسجيؿ لتحديد نتائج العمميات وذلؾ لتحديد وقياس البيانات المالية والكمية التي
تتعمؽ بالنشاط واعداد تقارير عف نتائجو خبلؿ فترة زمنية معينة).
ب -المعمومات الرقابية وذلؾ يتمثؿ بتتبع األصوؿ والتزامات التنظيـ وذلؾ بما يمكف مف
الحفاظ عمى أصوؿ التنظيـ وذلؾ عف طريؽ االحتفاظ بحسابات مستقمة لكؿ أصؿ وكؿ
التزاـ ).
ج -معمومات التخاذ الق اررات

وذلؾ يتمثؿ بمساعدة اإلدارة عمى ممارسة وظائفيا بشكؿ

عاـ مف خبلؿ األنظمة الفرعية المكونة لمنظاـ المحاسبي مثؿ نظاـ الحسابات العامة,
نظاـ المشتريات والمدفوعات النقدية ,نظاـ التكاليؼ وغيرىا ).
بيئة النظبم

حدود النظبم
المخرجات

المعالجات

التغذية العكسية

الشكؿ رقـ ()1-2
أجزاء وحدود والبيئة المحيطة بالنظاـ
المصدر :الدىراوي ،كماؿ الديف ,ومحمد ،سمير كامؿ ،2000 ,ص.4

المدخالت
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وضمف ىذا اإلطار يرى سميماف ،واسبر ،2000،ص  )56اف النظاـ المحاسبي يتكوف
مما يمي:
 -1المدخالت أو األحداث المالية :وىي عبارة عف المعامبلت ذات الطبيعة المالية ،التي تتـ في
المؤسسػة والموثقػػة بمسػػتندات تثبػػت وقوعيػػا بتػواريخ محػػددة ،وتشػػكؿ األحػػداث االقتصػػادية المعبػػر
عنيػػا بشػػكؿ نقػػدي المػػادة الخػػاـ التػػي يعالجيػػا نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي ،وتنشػػأ ىػػذه األحػػداث
االقتص ػػادية م ػػف خ ػػبلؿ ممارس ػػة لفعاليتي ػػا ،وتتك ػػوف م ػػف أح ػػداث اقتص ػػادية ت ػػتـ داخ ػػؿ المؤسسػ ػة
وأحػػداث اقتصػػادية تػػتـ خػػارج المؤسس ػة ،أي عبلقتيػػا مػػع البيئػػة المحيطػػة ،حيػػث يػػتـ توثيػػؽ ىػػذه
األحػداث االقتصػػادية ،مػػف خػػبلؿ الوثػائؽ والمسػػتندات وتعػػد ىػػذه الوثػائؽ والمسػػتندات األسػػاس فػػي
عممية التسجيؿ المحاسبي ،وتعتبر الدليؿ عمى حدوث األحداث االقتصادية ،كما أنيا تقوـ بعكس
األحداث االقتصادية لممؤسسة ،لذلؾ تعتبر بمثابة المادة الخاـ التي تقوـ بتزويد النظاـ المحاسػبي
بالبيانات التي تدخؿ في عممية المعالجة ،وتمعب المستندات دو اًر ىاماً فػي النظػاـ المحاسػبي وفػي
فعالية دورة العمميات في المؤسسة لؤلسباب التالية:
أ -تشػػكؿ األسػػاس لتحديػػد تػػدفؽ البيانػػات داخػػؿ المؤسسػة مػػف خػػبلؿ تحديػػد أمػػاكف نشػػوء
ىذه المستندات وانتقاليا وأماكف حفظيا.
ب -تػدؿ عمػػى حركػػة التػػدفقات الماديػة ألصػػوؿ المؤسسػة ،فمػػثبلً تػدؿ وثيقػػة الشػػحف عمػػى
نقؿ البضاعة مف المؤسسة إلى المتعامميف معيا.
ج -تستخدـ كوسيمة إلثبات العمميات وتسجيميا في السجبلت المحاسبية.
د -تسػػتخدـ كػػأداة لمتابعػػة سػػير نظػػاـ العمميػػات فػػي المؤسسػة والرقابػػة عميػػو فعػػدـ وصػػوؿ
تقارير االستبلـ يدؿ عمى أف أمر الشراء لـ ينفذ بعد.
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ىػ -تستخدـ بعض المستندات كأساس في إعداد مستندات أخرى فمثبل إعداد الفػاتورة يػتـ
بناء عمى أمر البيع.
ً
 -2المعالجػػػة :وتق ػػوـ عممي ػػات المعالج ػػة ف ػػي النظػ ػاـ المحاس ػػبي بتحوي ػػؿ البيان ػػات المدخم ػػة إل ػػى
معمومات ،حيث تخضع المدخبلت لممعالجة والتسػجيؿ والتبويػب والتمخػيص لقيػود تمػؾ المعػامبلت
المالية العربيد ،2001 ،ص.)18-17
 -3المخرجات :وىي تتمثؿ في التقارير والقوائـ المحاسبية التي ينتجيا النظاـ وىي بمثابة المنػتج
الني ػػائي لمنظ ػػاـ المحاس ػػبي ،وق ػػد تك ػػوف ى ػػذه التق ػػارير ف ػػي ص ػػورة قػ ػوائـ محاس ػػبية ألطػ ػراؼ خ ػػارج
المؤسسػػة ،أو تقػػارير وق ػوائـ تسػػتخدـ داخػػؿ المؤسسػػة بغػػرض التخطػػيط والرقابػػة واتخػػاذ الق ػ اررات
والمتابعػػة ،والتقػػارير المحاسػػبية ىػػي الشػػكؿ األكثػػر اسػػتخداما لتقػػديـ مخرجػػات النظ ػاـ المحاسػػبي
لممسػػتفيديف ،وىػػذه التقػػارير تكػػوف عمػػى شػػكؿ ق ػوائـ ماليػػة ،وىػػي بمثابػػة أدوات اتصػػاؿ بػػيف نظػػاـ
المعمومات المحاسبي والمستفيديف المختمفيف داخػؿ المؤسسػة وخارجيػا ،لػذلؾ تتعمػؽ فعاليػة النظػاـ
المحاسبي بجودة ىذه التقارير ومبلءمتيا لممستخدـ ،وتتـ مف خبلؿ عرض المعمومات المحاسبية،
التػػي يػػتـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف المرحمػػة السػػابقة ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إعػػداد الق ػوائـ الماليػػة والتقػػارير
األخػػرى التػػي تيػػدؼ بمجمميػػا ،إلػػى تحقيػػؽ اليػػدؼ األساسػػي لممحاسػػبة فػػي توصػػيؿ المعمومػػات
المحاسبية إلى األطراؼ ذات العبلقة العربيد ،2001 ،ص.)18-17
 -4الرقابة :وتتـ عممية الرقابة عمى كؿ مف المػدخبلت وعمميػات المعالجػة ،وتعػرؼ الرقابػة عمػى
أنيػػا الخطػػة التنظيميػػة وكافػػة الطػػرؽ والمقػػاييس المتناسػػقة التػػي تتبناىػػا المؤسس ػة لحمايػػة أصػػوليا
وضبط الدقة والثقة في بياناتيا المحاسبية واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية وتشػجيع االلتػزاـ بالسياسػات
اإلداريػة الموضػوعة مقػدماً )Dan, 2000, P231 ،ويػوجز ىػذا الكاتػب أىػداؼ الرقابػة الداخميػة
كالتالي:
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أ -حمايػػة األصػػوؿ :ويقصػػد بيػػا حمايػػة كافػػة األصػػوؿ لممؤسسػة مثػػؿ األبنيػػة والتجييػزات
واألصوؿ المتداولة مثؿ الحسابات المدينة والنقدية مػف الخسػائر التػي قػد تنػتج عػف الغػش
أو الخطأ أو األمور األخرى غير المرغوب فييا.
ب -دقة البيانات المحاسبية وتكامميا ومبلءمتيا :ونقصد بيػا أف تكػوف المعمومػات كاممػة
وواضػػحة تعكػػس وضػػع المؤسس ػة الحقيقػػي وأف تقػػدـ ىػػذه المعمومػػات فػػي الشػػكؿ المبلئػػـ
والوقت المناسب.
ج -االلت ػزاـ بالسياسػػات اإلداريػػة :حيػػث تػػتـ ترجمػػة أىػػداؼ المؤسس ػة إلػػى مجموعػػة مػػف
السياسات والخطط واإلجراءات المتكاممة ،وتصدر عمى شكؿ ق اررات وتعميمات مف طرؼ
اإلدارة إلى منفذي العمميات المختمفة ،وبالتالي فإف التنفيذ الدقيؽ ليذه السياسات والخطػط
واإلجراءات ينعكس عمى مدى تحقيؽ األىداؼ.
د -االسػػتخداـ االقتصػػادي الكػػؼء لمم ػوارد :ويعنػػي ذلػػؾ تجنػػب أوجػػو اإلس ػراؼ والقصػػور
والتبذير في استخداـ الموارد المتاحة ،ومف ثـ االرتقاء بالكفاية اإلنتاجية في استخداـ تمؾ
الموارد وتعني الكفاءة تحقيؽ األىداؼ المطموبة بأقؿ التكاليؼ الممكنة.
 -5التغذية العكسية :تعتبػر التغذيػة العكسػية عمميػة أساسػية لنجػاح النظػاـ المحاسػبي ونمػوه فيػي
عممية قياس رد فعؿ المستفيديف والمتعامميف مع المؤسسة عمى عمؿ النظاـ المحاسبي.

 2-1-2وظائؼ النظاـ المحاسبي
تتشكؿ منيجية النظاـ المحاسبي مػف عمميػات التسػجيؿ واالحتسػاب وعػرض النتػائج عمػى
شػػكؿ التقػػارير الماليػػة ومػػف ثػػـ تفسػػير ىػػذه النتػػائج وتقػػديميا إلػػى المسػػتويات اإلداريػػة المختمفػػة،
ػاء عمػػى ذلػػؾ حػػدد الشػريؼ،
لبلسػػتفادة منيػػا فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػ اررات االقتصػػادية واإلداريػػة ،وبنػ ً

25

 ،2000ص )53-51الوظػػائؼ التػػي يمكػػف أف يؤدييػػا النظػػاـ المحاسػػبي فػػي مختمػػؼ المسػػتويات
اإلدارية لبلقتصاد الوطني ىي:
 -5تزويد المسؤوليف بالمعمومات الجارية والزمنية ،معب اًر عنيػا باألرقػاـ والتػي تعتبػر ضػرورية فػي
عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات البلزمػػة لتوجيػػو النشػػاط االقتصػػادي الكمػػي والجزئػػي ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
وسائؿ التسجيؿ وتقديـ التقارير المالية ،التي تيدؼ لخدمة ثبلث أغراض رئيسية ىي:
أ -إعػػداد التقػػارير اإلداريػػة الداخميػػة لػػئلدارة التػػي تشػػمؿ عمػػى البيانػػات البلزمػػة لمتخطػػيط
ورقابة الوظائؼ الروتينية الدورية.
ب -إعػػداد التقػػارير اإلداريػػة الداخميػػة لػػئلدارة التػػي تشػػمؿ عمػػى البيانػػات البلزمػػة التخػػاذ
ق اررات غير روتينية ،واعداد الخطط والسياسات اليامة واإلستراتجية لموحدة االقتصادية.
ج -إعداد التقارير المطموبػة لمجيػات الخارجيػة ،وخاصػة ألصػحاب الوحػدات االقتصػادية
في القطػاعيف الخػاص والعػاـ والجيػات الضػريبية والبنػوؾ ،وغيرىػا مػف الجيػات الخارجيػة
األخرى.
 -2خمؽ الظروؼ البلزمػة ألداء عمميػة الرقابػة الداخميػة والخارجيػة لؤلنشػطة االقتصػادية ،وتحديػد
الحالػ ػػة الماليػ ػػة لموحػ ػػدة االقتصػ ػػادية مػ ػػف خػ ػػبلؿ قيػ ػػاس األداء ،وتحديػ ػػد درجػ ػػة تحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ
الموضػػوعة فػػي البرمجػػة أو الخطػػة ،ومقارنتيػػا بػػالمتحقؽ وبيػػاف االنح ارفػػات وأسػػبابيا والمسػػؤوليف
عنيػ ػػا ،وتػ ػػتـ الرقابػ ػػة الداخميػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ الجيػ ػػاز اإلداري لقسػ ػػـ المحاسػ ػػبة والماليػ ػػة فػ ػػي الوحػ ػػدة
االقتصػادية ،أمػػا الرقابػػة الخارجيػة فتجػػري مػػف قبػؿ الجيػػات الخارجيػػة كمكاتػب المحاسػػب القػػانوني
المعتػػرؼ بي ػػا والمس ػػجمة عن ػػد الجي ػػات الحكومي ػػة الرس ػػمية أو م ػػف قب ػػؿ اإلدارة الحكومي ػػة المتمثم ػػة
بالجياز المركزي لمرقابة المالية.
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 -3إعطػػاء صػػورة واضػػحة عػػف الوضػػع المػػالي لموحػػدة فػػي االقتصػػاد الكمػػي والجزئػػي ،عػػف طريػػؽ
عرض البيانات الموحدة والمستخمصػة مػف عمميػات التسػجيؿ واالحتسػاب والتحميػؿ ،والتعبيػر عنيػا
بالحسابات الختامية والمتمثمة بحسابات النتيجة والميزانية العمومية عمى صعيد الوحدة االقتصادية
لبلقتصاد الجزئي ،وكذلؾ إعداد الميزاف القومي عمى صعيد االقتصاد الكمي ،واألخيرة تعتمد عمػى
مدى درجػة وجػود النظػاـ المحاسػبي الموحػد الػذي يسػاعد عمػى عمميػة إنتػاج البيانػات البلزمػة ليػذا
الغػػرض ،ويشػػير الش ػريؼ ،200 ،ص )55-54إلػػى أف النظ ػػاـ المحاسػػبي يػػؤدي مجموعػػة م ػػف
الوظائؼ ضمف المؤسسة تتمخص فيما يمي:
أ -تجميػػع البيانػػات  Data Collection:وىنػػاؾ عػػدة خط ػوات تػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة
والخطػوة األولػػى تتمثػػؿ فػػي جػػذب البيانػػات إلػى نظػػاـ المعمومػػات ،ففػػي حالػػة مػػا إذا كانػػت
البيانات كمية استمزـ األمر القيػاـ بعمميػة قيػاس ثػـ الخطػوة الثانيػة تتمثػؿ فػي تسػجيؿ ىػذه
البيانات ثـ تأتي الخطوة الثالثػة وىػي مرحمػة تصػنيؼ ىػذه البيانػات إلػى أقسػاميا الرئيسػية
وذلؾ بعد مصادقة ىذه البيانات والتأكد مف دقتيا وصحتيا.
ب -التصػػنيؼ  Classification:حيػػث يػػتـ فػػي ىػػذه العمميػػة فصػػؿ البيانػػات الخاصػػة
بنشاط معيف إلى أنواع مختمفة ،فمثبل بيانات نشاط المخزوف قد تقسـ إلػى بيانػات خاصػة
باستبلـ البضاعة وأخرى بإصدار أوامر الشراء ،وكذلؾ قد يتـ التصنيؼ بتجميػع البيانػات
ذات الصفة المشتركة في مجموعة واحدة.
ج -الترتيػب  Sorting:ويػتـ فػي ىػذه المرحمػة ترتيػب البيانػات فػي الممفػات وفقػاً ألسػاس
معػػيف ،فقػػد يػػتـ ترتيػػب البيانػػات الخاصػػة بحسػػابات المتعػػامميف مػػع المؤسسػػة ،وفق ػاً ل ػرقـ
حساب كؿ منيـ وقد يتـ ترتيب فواتير المشتريات وفقاً لرقـ الفاتورة وىكذا.
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د -التمخػػيص  Summarization:ويػػتـ بيػػذه العمميػػة إضػػافة مجموعػػة مػػف البيانػػات
وعرضػيا فػي تقريػر واحػد ،فمػثبلً قػد يػػتـ تمخػيص العمميػات الجاريػة يوميػاً فػي تقريػر واحػػد
إجمالي ،بدالً مف عرضيا في صورة تفصيمية تشمؿ كؿ األعماؿ التي تمت خػبلؿ اليػوـ،
ويكػػوف الغػػرض مػػف التمخػػيص عػػادة ىػػو إعطػػاء فك ػرة إجماليػػة لمسػػتخدمي البيانػػات عػػف
أنشطة معينة.
ىػ -الحسػاب  Calculation:وتشػمؿ العمميػات الحسػابية التػي تجػرى عمػى البيانػات مثػؿ
الجمػ ػػع والط ػ ػػرح والض ػ ػػرب والقسػ ػػمة ،فم ػ ػػثبلً احتس ػ ػػاب أقسػ ػػاط اى ػ ػػتبلؾ األص ػ ػػوؿ الثابت ػ ػػة
ومخصصػػات الػػديوف المشػػكوؾ فييػػا ،قػػد تحتػػاج إلػػى عمميػػات حسػػابية مختمفػػة ،وتشػػغيؿ
البيانػات الخاصػػة بػالق اررات اإلداريػػة ،قػد تحتػػاج إلػى نمػػاذج رياضػية معقػػدة ،مثػؿ البرمجػػة
الخطية وأسموب المدخبلت والمخرجات وغيرىا.
و -المقارنػػة Comparative :وتتمثػػؿ عمميػػة المقارنػػة بإظيػػار أوجػػو الشػػبو واالخػػتبلؼ
ب ػػيف مجموع ػػات مختمف ػػة م ػػف البيان ػػات ،فم ػػثبلً ق ػػد ي ػػتـ المقارن ػػة ب ػػيف البيان ػػات الخاص ػػة
بالبض ػ ػػاعة المس ػ ػػتممة ف ػ ػػي كش ػ ػػؼ االس ػ ػػتبلـ ،وب ػ ػػيف البيان ػ ػػات الخاص ػ ػػة ب ػ ػػذات البض ػ ػػاعة
والموجودة بأمر الشراء حتى يتـ التأكد مف مطابقتيـ.
ز -التخػزيف  Storing:وتػػتـ بيػػذه العمميػػات حفػػظ البيانػػات فػػي ممفػػات خاصػػة تمييػػداً
السػػتخداميا فػػي الوقػػت المناسػػب مسػػتقببلً ،أو تمييػػداً إلج ػراء بعػػض العمميػػات عمييػػا فػػي
المسػػتقبؿ وتختمػػؼ طريقػػة التخػزيف فػػي النظػػاـ اليػػدوي عنػػو فػػي النظػػاـ اآللػػي ،ففػػي النظػػاـ
اليدوي يتـ التخزيف في ممفات أو دفاتر ورقية ،بينما في النظاـ اآللي فتكػوف أداة التخػزيف
شرائط وأسطوانات ممغنطة.
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ح -االسػترجاع Recovery :وتػرتبط ىػذه العمميػة بعمميػة التخػزيف ،فبعػد تخػزيف البيانػات
لفت ػرة مػػا ،يػػتـ اسػػترجاعيا واحضػػارىا فػػي ممفػػات خاصػػة السػػتخداميا أو إج ػراء عمميػػات
أخرى عمييا.

 3-1-2خصائص النظاـ المحاسبي
يػػرى حسػػيف ،2002 ،ص )12أف الػػدور الػػذي يمكػػف أف يؤديػػو النظػػاـ المحاسػػبي يػػزداد
إذا ما توافرت لو الخصائص والمقومات التالية:
 -1توافر معايير البساطة والمنفعة
أ -معيػػار البسػػاطة :حيػػث أف البسػػاطة يجػػب اف تكػػوف السػػمة الرئيسػػية لمنظػػاـ المحاسػػبي
فػػي المؤسسػػة ،بحيػػث ال يتضػػمف سػػجبلت أو دفػػاتر لػػيس ليػػا أىػػداؼ محػػددة ،كمػػا ينبغػػي
عند تصميـ المستندات مراعاة البساطة والوضوح ،واف يراعى فييػا أسػس الرقابػة الداخميػة
مف توضيح لمتاريخ والتوقيعات واألرقاـ المسمسمة وعدد النسخ وغيرىا.
ب -معيار المنفعة :بحيث تػرتبط البيانػات الماليػة التػي يقػدميا النظػاـ المحاسػبي بأىػداؼ
محػددة ومطموبػة ،ويكػوف ىنػػاؾ دليػؿ عمػى فائػدتيا فػػي مجػاؿ تحديػد المسػئولية ومتطمبػػات
اإلدارة.
 -2توضيح نتائج األعماؿ واألنشطة :حيث يتوجػب أف تعػد الحسػابات والقػوائـ المحاسػبية بشػكؿ
يوضح النتائج المالية واالقتصادية لؤلعماؿ واألنشطة التي تـ إنجازىا توضيحاً كامبل.
 -3وضع دليؿ محاسبي موحد :ليس ىناؾ نمط محاسػبي وحيػد يمكػف أف يفػي باحتياجػات جميػع
اإلغ ػراض لمختمػػؼ المؤسسػػات ,فبلشػػؾ أف احتياجػػات المؤسسػػات تختمػػؼ حسػػب الحجػػـ وطبيعػػة
النشاط ،ولذلؾ يجب أف يتضمف اى دليؿ محاسبي العناصر التالية:
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أ -اإلجراءات التنظيمية لئلدارة المالية بكافة عناصرىا.
ب -طريقة إعداد الموازنات والحسابات والسجبلت.
ج -طريقة إعداد التقارير وعممية التقييـ النيائية لمنتائج
د -مفاىيـ وأسس الرقابة الداخمية لعناصر األصوؿ والخصوـ.

 4-1-2عناصر ومقومات النظاـ المحاسبي
يشير جعفر ،2006 ،ص )56إلى أف النظاـ المحاسبي تحكمو عدة عناصر تعبر عف
األدوات واإلجراءات التي يتكوف منيا والتي تشػترؾ بيػا جميػع الػنظـ المحاسػبية ،وىػي تعمػؿ وفػؽ
قواعد ومحددات ومستندات وىذه العناصر ىي:
 -1المجموعة المستندية :وتشمؿ المسػتندات المسػتخدمة فػي المؤسسػة والتػي تحػوي بيانػات عػف
العمميات المالية بيف المؤسسة واألطراؼ الخارجيػة ،والمسػتند عبػارة عػف وثيقػة يسػتفاد منيػا كػدليؿ
موضػػوعي مؤيػػد لحػػدوث معاممػػة ماليػػة ،مثػػؿ مسػػتند القػػبض والصػػرؼ والقيػػد والشػػيكات والف ػواتير
واإليصػػاالت وغيرىػػا ،وتعتبػػر المسػػتندات ذات أىمي ػة ألنيػػا دليػػؿ إثبػػات فػػي حالػػة نشػػوء منازعػػات
قضػائية بػػيف المؤسسػػة والغيػر ،وىػػي أسػػاس القيػػد فػي الػػدفاتر المحاسػػبية كمػا يػػتـ اسػػتخداميا أثنػػاء
عممية مراجعة الحسابات ،وتنقسـ المستندات إلى قسميف:
أ -المجموعػػة المسػػتندية الداخميػػة :وىػػي مجموعػػة المسػػتندات التػػي تعػػد داخػػؿ المؤسسػػة
وىػي محػػررة بمعرفػػة المؤسسػػة مثػػؿ صػػورة فػاتورة البيػػع وأوامػػر الصػػرؼ والػػدفع اإلشػػعارات
واإليصاالت.

26

ب -المجموعة المسػتندية الخارجيػة :وىػي المسػتندات التػي تعػد خػارج الوحػدة المحاسػبية،
وىػي محػررة بمعرفػة الغيػر وتػرد إلييػا كإثبػات لوقػوع عمميػػات ماليػة مػع الغيػر مثػؿ أصػػؿ
فاتورة الشراء والكمبياالت والسندات األذنية والشيكات.
 -2المجموعة الدفترية والسجالت المحاسبية :وىي الدفاتر والسجبلت التي تسػتخدميا المؤسسػة
اء كانت دفاتر مالية أو دفاتر إحصائية ،حيث يتـ التسجيؿ فػي ىػذه الػدفاتر مػف واقػع البيانػات
سو ً
المدونة في الوثائؽ ،ويتـ بيا إثبات القيود وتبويب الحسابات ،ليتمكف مػف يطمػع عمييػا أف يقػ أر مػا
فييا مف بيانات وأرقاـ ،وتشمؿ دفاتر اليومية العامة والمساعدة التي تستخدـ في تسجيؿ العمميػات
الماليػػة ،ودفػػاتر األسػػتاذ العػػاـ والمسػػاعد ،وتسػػتخدـ فػػي تصػػوير الحسػػابات ،ودفػػاتر إعػػداد مػوازيف
المراجعػ ػػة والجػ ػػرد واعػ ػػداد الحسػ ػػابات الختاميػ ػػة والق ػ ػوائـ الماليػ ػػة ،والسػ ػػجبلت التحميميػ ػػة السػ ػػتخداـ
األص ػػوؿ الثابت ػػة واألج ػػور وغيرى ػػا ،ودفت ػػر اليومي ػػة ى ػػو ال ػػدفتر ال ػػذي تقي ػػد في ػػو العممي ػػات المالي ػػة
لممؤسسة ،ووفقاً لقاعػدة القيػد المفػرد أو القيػد المػزدوج لئلثبػات فػي الػدفاتر ،فػاف العمميػات تقيػد أوالً
بأوؿ حسب تسمسؿ تاريخ حدوثيا،
 -3مجموعػػة التقػػارير الماليػػة والكشػػوؼ :وىػػي مجموعػػة القػوائـ الماليػػة التػػي تمثػػؿ قائمػػة نتيجػػة
األعمػػاؿ وقائمػػة المركػػز المػػالي ،وىػػذه القػوائـ تٌعػػد فػػي قسػػـ المحاسػػبة لتقػػديميا ،إمػػا إلػػى أصػػحاب
المشػػروعات أو لعرضػػيا عمػػى الجميػػور أو تحتاجيػػا الدولػػة ،وىػػي تشػػمؿ التقػػارير الفوريػػة والدوريػػة
التي تعد عمى أساس المستندات والسجبلت المحاسبية ،وتتضػمف عرضػاً وتحمػيبلً لمبيانػات الماليػة
وتفسي اًر ليا.
 -4مجموعػػة اإلجػراءات المحاسػػبية :وىػػي مجموعػػة قواعػػد الضػػبط والرقابػػة الداخميػػة واإلجػراءات
والسياسات المتخذة التي تنظـ العمؿ المحاسػبي فػي المؤسسػة ،التػي تضػمف تحقيػؽ رقابػة صػارمة
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عم ػػى معالج ػػة العممي ػػات المالي ػػة ،وتبع ػػد احتم ػػاالت ح ػػدوث األخط ػػاء أو ارتك ػػاب الغ ػػش وتبلفػػػي
االختبلسات.
 -5دليػػؿ الحسػػابات :وىػػو قائمػػة منظمػػة أو جػػدوؿ بأسػػماء وأرقػػاـ أو رمػػوز الحسػػابات المفتوحػػة،
ومصنفو في شػكؿ مجموعػات تمثػؿ األصػوؿ والخصػوـ وحقػوؽ الممكيػة واإليػرادات والمصػروفات،
في دفتر األستاذ الذي يتـ أعداده في ضوء خطة معينة لتبويب الحسػابات ،حيػث يبػيف الحسػابات
مبوبػػة ومرقمػػة بمػػا يسػػيؿ عمػػؿ المحاسػػب فػػي تسػػجيؿ وتبويػػب وتحميػػؿ العمميػػات الماليػػة واعػػداد
القوائـ المالية ،ويمكف القوؿ بأف دليؿ الحسابات ىو أداة لتصنيؼ العمميػات الماليػة المختمفػة ،فػي
إطار تبويب معتمد لمحسػابات فػي مجموعػات متجانسػة تسػاعد فػي مراقبػة حسػابات دفتػر األسػتاذ
العاـ.

 5-1-2الحاسب اآللي في النظاـ المحاسبي
نظػ ار لمصػػفات التػػي تتميػػز بيػػا الحاسػػبات اإللكترونيػػة ،فػػإف الػػنظـ الحديثػػة لممعمومػػات مػػا
ك ػػاف لي ػػا أف تتط ػػور ب ػػدوف اس ػػتخداـ ى ػػذه الحاس ػػبات ف ػػي س ػػرعة تش ػػغيؿ البيان ػػات وتحويمي ػػا إل ػػى
معمومػػات ،بحيػػث لػػـ يعػػد ىنػػاؾ فػػي بعػػض الػػنظـ المتطػػورة فاصػػؿ زمنػػي بػػيف وقػػع حػػدث معػػيف
المدخبلت في البيانػات) والتقريػر المخرجػات فػي المعمومػات ) ،فضػبلً عػف الدقػة التػي تتسػـ بيػا
المعمومػػات المتولػػدة ،وطاقتيػػا التخزينيػػة الكبي ػرة التػػي تمكنيػػا مػػف حفػػظ وتشػػغيؿ البيانػػات وتػػوفير
معمومات بالكمية والنوعية التي يطمبيا مستخدمو المعمومات.

وقد سػاعد انتشػار الحاسػوب اإلدارة فػي اختصػار الوقػت والجيػد والتكػاليؼ ،أثنػاء معالجػة
البيانػػات المحاسػػبية المسػػتمدة مػػف المسػػتندات والػػدفاتر المحاسػػبية ،وتحويميػػا إلػػى معمومػػات يمكػػف
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االستفادة منيا في وضع الخطط والبرامج ألداء األعماؿ ،والرقابػة عمػى تنفيػذ ىػذه الخطػط وصػوالً
لتحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ المؤسسػ ػػة ،ويػ ػػرى مضػ ػػر وعمػ ػػر ،2002 ،ص )103-100أف فوائػ ػػد اسػ ػػتخداـ
الحاسوب ومزاياه تتمثؿ فيما يمي:
 -1المرونة في تصميـ النظاـ مف خبلؿ خزف واسترجاع المعمومات في الوقت المناسب.
 -2انخفاض تكمفة العمميات الحسابية تزيد مف دقة وسرعة ىذه العمميات.
 -3الدقة في استخراج المعمومات والنتائج النيائية ،نظ اًر الحتواء الحاسػوب عمػى وسػائؿ وأسػاليب
لمضبط والتحقؽ تمكف اإلدارة مف التثبت مف صحة العمميات.
 -4سرعة إنجاز العمميات المتشابية في وقت واحد ،وتسجيؿ عدد كبيػر مػف العمميػات المحاسػبية
واستخداـ عدد أقؿ مف األفراد في وقت قصير.

ويشير ) (Clark & Mayer, 2003, p:11إلى انػو فيمػا يتعمػؽ فػي اسػتخداـ الحاسػوب
بتصميـ الوثائؽ والمستندات في ظؿ النظاـ اآللي ،فإف األمر يتطمب تعديبلً في الشكؿ أو طبيعػة
المسػػتند ،أو اسػػتخداـ مسػػتندات وسػػيطة تحػػوي عمػػى البيانػػات المدونػػة فػػي المسػػتندات األصػػمية،
ومترجمػػة بطريقػػة يتعامػػؿ ميػػا الحاسػػوب ألجػػؿ تغذيتػػو بيػػذه البيانػػات والتػػي تعػػد مػػدخبلت النظػػاـ،
ومف أىـ وسائط حمؿ البيانات في ظؿ استخداـ الحاسوب ما يمي:
 -5الحبػػر الممغػػنط :حيػػث يػػتـ اسػػتخداـ ىػػذا الحبػػر فػػي تسػػجيؿ بيانػػات بعػػض المسػػتندات ،حتػػى
يمكف لمحاسوب تقبؿ وقراءة ىذه البيانات بصورة مباشرة مف واقع المستند األصمي.
 -2األقراص :حيث يتـ تخزيف البيانػات الموجػودة فػي المسػتندات األصػمية فػي ىػذه االسػطوانات،
ومف ثـ يتـ استخداـ ىذه األقراص في أجيزة الحاسوب لمعالجتيا.
 -3االسطوانات :وتستخدـ في أجيزة الحاسوب لمعالجتيا واستخبلص المعمومات المطموبة.

29

 -4الطرفيات :حيث يتـ تغذية الحاسوب بالبيانات الموجودة فػي المسػتندات األصػمية مباشػرة عػف
طريػؽ لوحػة المفػاتيح المتصػمة بالحاسػوب وتػتـ عػف طريقيػا التغذيػة وفػي الوقػت نفسػو تػتـ طباعػة
البيانات عمى القرص أو االسطوانة.
وقد أدى استخداـ الحاسوب في تشغيؿ البيانات إلى التأثير عمى التقارير والقػوائـ الماليػة،
مف حيث نوعية التقػارير والقػوائـ مػف جيػة ومػف حيػث وسػيمة عرضػيا ،فمػف حيػث نوعيػة التقػارير
والقوائـ نجد أف استخداـ الحاسوب قد أدى إلى السرعة والدقة في إعداد التقارير والقػوائـ إذ أصػبح
باإلمكاف معالجة كميات ىائمة مف البيانات في زمف قياسي ،كما يتـ عرض النتائج عمػى شاشػات
ممػػا يمكػػف مػػف تػػدقيقيا وتصػػحيح األخطػػاء إف وجػػدت بسػػرعة قبػػؿ طباعػػة النتػػائج وكػػذلؾ إج ػراء
التغيػرات بسػرعة وكفػاءة ).(Loudon & Loudon, 2008, p:7ويػرى نفػس الكاتػب أنػو بػالرغـ
مف ىذه الفوائد فإنو توجد عدد مف المشكبلت في استخداـ الحاسوب منيا:
 -1التقادـ التكنولوجي السريع ألجيزة الحاسوب.
 -2ارتفاع تكاليؼ أجيزة الحاسوب مما يدعو إلى الحاجة إلى استثمارات مالية عالية
 -3يؤدي تعطؿ أو تمؼ األجيزة إلى تمؼ كبير في المعمومات التي تحوييا.
 -4مشػػكبلت متعمقػػة بمػػدى اىتمػػاـ مصػػممي الب ػرامج بتخطػػيط الب ػرامج بالكفػػاءة المطموبػػة ،وبأقػػؿ
وقت ممكف وكتابة البرامج بطريقة يصعب تعديميا.
 -5الغش والتبلعب والخطأ أثناء التعامؿ مع البيانات المحاسبية.
 2-2النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ
 1-2-2ماىية النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ
يتسـ النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسػة المػوانئ الكويتيػة ،وبحكػـ خصػائص األنشػطة
التػي تمارسػيا المؤسسػػة بتعػدد اإلجػراءات المحاسػبية ،نظػ اًر لمتػرابط والتنسػيؽ بػػيف أعمػاؿ الوحػػدات
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اإلداريػػة واألقسػػاـ والشػػعب المختمفػػة عػػف طريػػؽ تنظػػيـ الكشػػوفات ،واج ػراء المطابقػػات واسػػتخراج
المػوازيف لغػرض الرقابػػة وتػوفير الحمايػػة لممػوارد والموجػودات مػف سػػوء التصػرؼ ،مػػع تػوفير الدقػػة
والوض ػػوح ف ػػي البيان ػػات والمعموم ػػات ،وتترك ػػز ى ػػذه اإلجػ ػراءات بتع ػػدد وتن ػػوع المس ػػتندات ،كأس ػػاس
لمتسجيؿ سواء في نظاـ محاسػبي يػدوي تقميػدي أو نظػاـ محاسػبي الكترونػي ،يسػتخدـ األتمتػة مػف
أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى تقػػارير تفصػػيمية عػػف نتػػائج األعمػػاؿ لمختمػػؼ العمميػػات يومي ػاً ً ،،واج ػراءات
المطابقػػات الحسػػابية والتحػػري عػػف أسػػباب الفروقػػات إف وجػػدت ،باإلضػػافة إلػػى تييئػػة مسػػتمزمات
الرقابة الخارجية.

إف النظاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي مؤسسػة المػوانئ الكويتيػة ىػو عبػارة عػف وسػيمة لتحقيػؽ
ىػػدفيف رئيسػػييف ىمػػا :ضػػبط العمميػػات المنفػػذة لمختمػػؼ جوانػػب فعاليػػات المؤسسػػة بشػػكؿ يسػػمح
لػػئلدارة العامػػة بمتابعتيػػا بشػػكؿ مسػػتمر ،واتخػػاذ القػ اررات واإلجػراءات البلزمػػة فػػي الوقػػت المناسػػب
ألغراض الرقابة وتقييـ األداء وانتاج التقارير واإلحصائيات والبيانات المحاسبية ،تمبية الحتياجات
المس ػػتخدميف س ػ ػواء أكان ػػت جيػ ػػات داخمي ػػة ،مثػػػؿ إدارة المؤسس ػػة أـ جيػ ػػات خارجي ػػة مثػ ػػؿ البنػػػؾ
المركػػزي وو ازرة الماليػػة والمتعػػامميف مػػع المؤسسػػة التقريػػر السػػنوي الص ػادر عػػف مؤسسػػة المػػوانئ
الكويتية ،لعاـ .)2009

واستناداً ليذيف اليدفيف فإف النظاـ المحاسبي يتماشى مع الييكؿ التنظيمي لممؤسسة ،مف
حيث عدد األقساـ المنفذة لمعمميات التي تتـ داخؿ المؤسسة وتحديد مسؤوليات واختصاصات كػؿ
قس ػػـ م ػػف األقس ػػاـ وتوزي ػػع المس ػػؤوليات واالختصاص ػػات وتحدي ػػد قنػ ػوات االتص ػػاؿ بنق ػػؿ واس ػػتقباؿ
المعمومات ،حيث يؤدي ذلؾ إلى الدقة والوضوح فػي المصػطمحات والتسػميات وتقسػيـ الحسػابات،
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والسػػرعة فػػي إعػػداد وتجييػػز البيانػػات والمعمومػػات المحاسػػبية فػػي الوقػػت المناسػػب ،إضػػافة إلػػى
التصميـ المناسب لمدورة المستندية بشكؿ يمنع التكرار والروتيف.

ومػ ػػف خػ ػػبلؿ ىػ ػػذه المعطيػ ػػات يشػ ػػير قاسػ ػػـ ،2008 ،ص ،)12إلػ ػػى أن ػ ػو يمكػ ػػف توزي ػ ػػع
الحسابات في المؤسسة مف حيث طبيعتيا ،وانسجاماً مع ما ورد في أدبيػات الفكػر المحاسػبي إلػى
ما يمي:
 -1الحسػػػابات الشخصػػػية :وتش ػػمؿ ى ػػذه المجموع ػػة حس ػػابات األش ػػخاص سػ ػواء ك ػػانوا أشخاصػ ػاً
طبيعييف ،أو معنوييف ،مثؿ حسابات المتعامميف مع المؤسسة.
 -2الحسػػػػابات يػػػػر الشخصػػػػية :مثػ ػػؿ حسػ ػػابات األصػ ػػوؿ والخصػ ػػوـ وحسػ ػػابات المصػ ػػروفات
واإليرادات ،حيث تقسـ ىذه المجموعة إلى:
أ -حس ػػابات حقيقي ػػة :وى ػػي الحس ػػابات الت ػػي ت ػػدور أرص ػػدتيا م ػػف س ػػنة إل ػػى أخ ػػرى ،مث ػػؿ
حسابات األصوؿ والخصوـ حسابات رأس الماؿ ،واألوراؽ التجارية ،واألوراؽ المالية).
ب -حسػابات وىميػػة :وىػي الحسػػابات المتعمقػػة بالنشػػاط الجػػاري لممؤسسػػة مثػؿ حسػػابات
المصروفات واإليرادات التي تقفؿ في نياية السنة المالية.
 -3مجموعػػات الحسػػابات الوسػػيطة أو المؤقتػػة :وىػػي عبػػارة عػػف الحسػػابات التػػي تشػػكؿ حمقػػة
االتصاؿ بيف األقساـ المختمفة ،إلػى أف يػتـ تسػجيؿ العمميػات فػي حسػاباتيا النيائيػة أو الحسػابات
المؤقتػػة لممتعػػامميف مػػع المؤسسػػة ،وغيرىػػا مػػف العمميػػات المؤقتػػة العػػابرة ،وتفػػتح ىػػذه الحسػػابات
ألغػراض التسػوية المحاسػبية الداخميػة بالمؤسسػة ومػػف أمثمتيػا :محصػمة تسػديد سػندات التحصػػيؿ،
العمميات قيد التصفية ،الديوف قيد التسوية ،والتأمينات وغيرىا.
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 -4الحسػػابات المتقابمػػة لالنظاميػػةل :وتشػػمؿ ىػػذه المجموعػػة حسػػابات نظاميػػة تسػػتخدـ لغػػرض
تحدي ػػد الت ازم ػػات المؤسس ػػة ،وحقوقيػ ػا عم ػػى الغي ػػر وبطبيع ػػة الح ػػاؿ ال ت ػػؤثر ى ػػذه الحس ػػابات عم ػػى
المركز المالي لممؤسسة ،وال عمى مطابقة ميزاف المراجعة باستخداـ ىذه الحسابات.

ويقوؿ السيد ،2004 ،ص )10-8أنو عمى الرغـ مف وجود بعض الفوارؽ الجزئية التي
يمكف مبلحظتيا في أسموب العمؿ ،ومعالجة المعمومات مف مؤسسة إلى أخرى ،فإنو يمكف القػوؿ
أف ىنػػاؾ أسػػموبيف متمي ػزيف لمتنظػػيـ اإلداري ،وبالتػػالي النظػػاـ المحاسػػبي لممؤسسػػات ،فاألسػػموب
األوؿ يقػػوـ عمػػى أسػػاس المركزيػػة فػػي اإلدارة العامػػة ،واألسػػموب اآلخػػر يقػػوـ عمػػى أسػػاس إعطػػاء
الفروع دو اًر أوسع في معالجة عممياتيػا واعػداد حسػاباتيا الخاصػة بيػا ،وفيمػا يمػي خصػائص كػؿ
مف ىذيف النظاميف مف الناحية المحاسبية ىما:
 -1نظاـ المحاسبة المركزيػة :حيػث تعتمػد أغمػب المؤسسػات العالميػة فػي الوقػت الحاضػر نظػاـ
المحاسبة المركزية ،ويقتضي ىذا النظػاـ وجػود محاسػبة مركزيػة فػي اإلدارة العامػة لممؤسسػة قػادرة
عمى معالجة البيانات والمعمومات الواردة مف الفروع ،ومف األقسػاـ فػي اإلدارة العامػة نفسػيا يوميػاً
واجراء القيود المحاسبية الخاصة بيا في دفاتر المحاسبة المركزيػة ،حيػث إف دور الفػروع فػي مثػؿ
ىػػذا النظػػاـ يقػػوـ أساس ػاً عمػػى تنفيػػذ العمميػػات الحسػػابية ،والتعامػػؿ مػػع مختمػػؼ األط ػراؼ وتنظػػيـ
إشػ ػػعارات القيػ ػػد المحاسػ ػػبية الخاصػ ػػة بيػ ػػا ،وتجميعيػ ػػا وارسػ ػػاليا إلػ ػػى إدارة المحاسػ ػػبة فػ ػػي اإلدارة
المركزية ،التي تقوـ بدورىا بتجميع اإلشعارات الواردة مف جميػع الفػروع ،ومعالجتيػا وتسػجيميا فػي
الحسػابات المركزيػػة لممؤسسػة ككػػؿ ،ويػوفر ىػػذا النظػاـ قػػد اًر ىامػاً مػػف العمميػات والقيػػود المحاسػػبية
مف جية ،ويعطي اإلدارة العامة لممؤسسػة إمكانيػة اإلطػبلع عمػى تطػور أوضػاع المؤسسػة بجميػع
حساباتيا يوماً بيوـ مف جيػة أخػرى ،غيػر أف ىػذا النظػاـ صػعب التطبيػؽ ,عنػدما يكػوف لممؤسسػة
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فػػروعٌ متعػػددة ومنتش ػرة فػػي حيػػز جغ ارفػػي واسػػع إذا لػػـ تتػػوفر لممؤسسػػة وسػػائؿ االتصػػاؿ الس ػريع
والمنتظـ مف جيػة ،ووسػائؿ المعالجػة اآلليػة بواسػطة الحواسػيب االلكترونيػة الحديثػة ،التػي يمكنيػا
معالجة األحجػاـ الكبيػرة مػف المعمومػات والمعطيػات والبيانػات المحاسػبية بالسػرعة البلزمػة وبشػكؿ
دقيؽ وسميـ مف جية أخر.
 -2نظاـ المحاسبة الخاصة لكػؿ فػرع :ويقػوـ ىػذا النظػاـ عمػى أسػاس مسػؾ كػؿ فػرع مػف الفػروع
محاسػػبة لؤلحػػداث ذات الطبيعػػة الماليػػة الخاصػػة بػػو ،وفػػي نيايػػة كػػؿ شػػير ترسػػؿ الفػػروع مػوازيف
المراجعة إلى المحاسبة المركزيػة فػي اإلدارة العامػة التػي تقػوـ بتوحيػد معطيػات مػوازيف الفػروع مػع
حساباتيا الخاصة.

ويػ ػػرى الباحػ ػػث أف الجمػ ػػع بػ ػػيف الط ػ ػريقتيف يتوجػ ػػب اسػ ػػتخداـ نظػ ػػاـ معمومػ ػػات محاسػ ػػبي
الكترونػػي ،وخصوص ػاً فػػي حالػػة مؤسسػػة الم ػوانئ الكويتيػػة ،الػػذي يتكػػوف مػػف إدارة عامػػة وثبلثػػة
موانئ في الكويت ،مما يؤدي إلى حجـ كبير مف المعمومات والمعطيات المحاسبية التي ال يمكػف
معالجتيػا بالسػرعة والدقػة البلزمػة وبشػػكؿ سػميـ ،إال مػف خػبلؿ اسػػتخداـ نظػاـ معمومػات محاسػػبي
الكترونػػي ،يسػػتخدـ الحواس ػيب االلكترونيػػة الحديثػػة معتمػػداً األتمتػػة الكاممػػة لمعمػػؿ المحاسػػبي فػػي
مؤسس ػػة المػ ػوانئ الكويتي ػػة ،حي ػػث أف اس ػػتخداـ الحواسػ ػيب االلكتروني ػػة الحديث ػػة وأتمت ػػة العم ػػؿ ف ػػي
المؤسسات ،لـ يعػد يقتصػر فػي الوقػت الحػالي عمػى معالجػة بعػض األعمػاؿ المحاسػبية ,أو مسػؾ
حسػػابات المتعػػامميف مػػع المؤسسػػة ،بػػؿ إنيػػا أصػػبحت تتػػولى معالجػػة كػػؿ العمميػػات المحاسػػبية،
انطبلقػاً مػػف إشػػعارات القيػػد المنظمػػة فػػي مختمػػؼ األقسػػاـ التػػي يػػتـ تصػػنيفيا ومعالجتيػػا محاسػػبياً،
وتثبػػت البيانػػات والمعمومػػات الػواردة فييػػا فػػي مختمػػؼ وحػػدات المعالجػػة فػػي الحاسػػب االلكترونػػي،
بشكؿ يمكف معو فيما بعد استخراج موازيف المراجعة والبيانات واألوضاع المحاسبية المختمفة.
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 2-1-2آفاؽ وامكانيات تطوير النظاـ المحاسبي في مؤسسة المؤانئ الكويتية
يعتبر وجود نظاـ محاسبي متكامؿ داخؿ مؤسسة الموانئ الكويتيػة ضػروري وىػاـ ،ونظػ اًر
ليػػذه األىميػػة الكبي ػرة فإنػػو مػػف الػػبلزـ دائم ػاً تحػػديث وتطػػوير ىػػذه النظ ػاـ ،حتػػى ي ػؤدي األىػػداؼ
المرجػػوة منػػو بكفػػاءة عاليػػة وبالدقػػة المعقولػػة وبػػأدنى تكمفػػة ممكنػػة وفػػي التوقيػػت المناسػػب ،وذلػػؾ
باس ػػتخداـ التقني ػػات العالمي ػػة الحديث ػػة ف ػػي تع ػػامبلت المؤسس ػػة داخميػ ػاً وخارجيػ ػاً ،والتقي ػػد بالمع ػػايير
المحاس ػػبية الدولي ػػة ،حي ػػث ت ػػوفر ال ػػنظـ المحاس ػػبية المعموم ػػات الت ػػي يمك ػػف اس ػػتخداميا ف ػػي اتخ ػػاذ
الق اررات االقتصادية ،فيػي تعبػر عػف النشػاط الخػدمي الػذي يقػدـ المعمومػات الماليػة الكميػة لخدمػة
متخذي القرار في المؤسسة.

وقد أشارت قائمة مفاىيـ المحاسبة المالية رقـ  )5الصادرة مف مجمػس معػايير المحاسػبة
الم ػػالي ،بعنػ ػواف "الخص ػػائص الوص ػػفية لممعموم ػػات المحاس ػػبية" إل ػػى أف ىن ػػاؾ خاص ػػيتيف تجع ػػؿ
المعموم ػػات المحاس ػػبية مفي ػػدة لمتخ ػػذي القػ ػرارات ىم ػػا المبلئم ػػة والمص ػػداقية ،وحي ػػث إف مؤسس ػػة
المػوانئ الكويتيػة تعمػؿ بوجػو عػاـ فػي بيئػة أعمػاؿ تتسػـ بالديناميكيػة والحركيػة ،ومػف ثػـ يجػب أف
تظ ػػؿ ال ػػنظـ المحاس ػػبية مفي ػػدة بش ػػكؿ مس ػػتمر ،ول ػػف يت ػػأتى ذل ػػؾ إال ع ػػف طري ػػؽ اس ػػتمرار وفائي ػػا
باحتياجػػات متخػػذي الق ػرارات مػػف المعمومػػات التػػي تػػتبلءـ مػػع بيئ ػة األعمػػاؿ الدائم ػة التغيػػر فػػي
المؤسسة مجمة الحاسبات االلكترونية ،2000 ،ص.)51-50

وفػػي ظػػؿ االقتصػػاد العػػالمي الشػػامؿ فػػإف المػوارد الماليػػة تنتقػػؿ بكفػػاءة وبسػػرعة كبيػرة إلػػى
أي جػػزء مػػف العػػالـ ،وبنػػاء عميػػو فػػإف اعتمػػاد المعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة سػػوؼ تػػوفر مصػػداقية
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عاليػػة ،ومعمومػػات مبلئمػػة إلػػى متخػػذي القػرارات فػػي ظػػؿ ذلػػؾ االقتصػػاد العػػالمي ،بمػػا يسػػاىـ فػػي
اتخاذ الق اررات المناسبة وبكفاءة عالية ،باإلضافة إلى اعتماد المعايير الدوليػة لممحاسػبة ،فػإف أىػـ
تطػػورات نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية ،ىػػو تحويػػؿ الػػنظـ اليدويػػة إلػػى نظػػـ الكترونيػػة حديثػػة ،تعمػػؿ
باسػػتخداـ الحاسػػب اآلل ػي بكػػؿ مػػا يمي ػزه بسػػرعة أداء األعمػػاؿ فػػي عمميػػات التشػػغيؿ ،مػػع إمكانيػػة
تخػزيف كميػػات كبي ػرة مػػف البيانػػات ،وسػػرعة تحميػػؿ وتمخػػيص وعػػرض المعمومػػات ،وتحقيػػؽ فعاليػػة
أكبر في التشغيؿ واالرتفاع بمستويات الكفاءة قيطيـ ،وآخروف ،2006 ،ص.) 20

ويرى الباحث أف نظاـ المعمومات المحاسػبية المطبػؽ فػي المؤسسػة ،يمعػب دو اًر ىامػاً فػي
نجاح المؤسسة ،ويتػيح آفاقػاً واسػعة لمرقابػة عمػى العمميػات وتحسػيف وتسػريع أداء األعمػاؿ وتػوفير
ػإف تطػوير ىػذا النظػاـ بمػا يػتبلءـ مػع المسػتجدات
المعمومات البلزمة لدعـ اتخاذ القػ اررات ،لػذلؾ ف ّ
والتطػورات الحديثػػة ،أمػػر فػػي غايػػة األىميػػة وذلػؾ إلمكانيػػة اسػػتمرار المؤسسػػة فػػي العمػػؿ والتطػػور
الدائـ التجدد.

 3-2-2التشغيؿ اإللكتروني لمبيانات المحاسبية وأتمتة النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ
يعتبػػر وجػػود نظػػاـ محاسػػبي متكامػػؿ أم ػ ار ضػػروريا فػػي جميػػع المؤسسػػات ،األمػػر الػػذي
يتطمب البحث باستمرار في إمكانية تحديث وتطوير النظـ المحاسػبية ،لتػتمكف مػف تحقيػؽ أىػداؼ
إداراتيػػا ضػػمف معػػايير التػػوفير فػػي الوقػػت والجيػػد والتكمفػػة ،وتحقيػػؽ أقصػػى مػػا يمكػػف مػػف الدقػػة
والفعالي ػػة ،ولع ػػؿ أى ػػـ م ػػا يج ػػب تحقيق ػػو ف ػػي ى ػػذا اإلط ػػار ى ػػو الس ػػعي الحثي ػػث لمتح ػػوؿ باألنظم ػػة
المحاسبية ،مف شكميا التقميدي اليدوي لتصبح أنظمة الكترونية ،تعتمد بشكؿ كامؿ عمػى الحاسػب
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اآللي ،الذي يحقؽ بما يؤمنو مف برامج متخصصة ،سرعة كبيرة في اإلنجاز واتماـ فعػاؿ لمعػايير
العمؿ الموضوعة قيطيـ ،وآخروف ،2006 ،ص.)21

وتعتب ػػر ث ػػورة تكنولوجي ػػا المعموم ػػات ف ػػي الوق ػػت الػ ػراىف م ػػف أى ػػـ التح ػػديات الت ػػي تواج ػػو
المؤسسات الوطنية ،إذ أنيا تساىـ في سيطرة المجموعات الدولية الضخمة ،مما يضعؼ مف قدرة
المؤسسات الوطنية ،فاألنشطة التي تمارسيا مؤسسة الموانئ واحد مف المجاالت اليامة في ىيكؿ
االقتصػػاد الػػوطني الكػػويتي ،وبػػذلؾ فػػإف اسػػتخداـ الوسػػائؿ اآلليػػة كخطػػوة مبدئيػػة باتجػػاه األتمتػػة
الكاممة في أنشطتيا ،تعتبر مػف أىػـ التطػورات التػي تحتاجيػا لمػا يتطمبػو العمػؿ فػي المؤسسػة مػف
السرعة والدقة ،في استخراج البيانات التي تستخدـ في مجػاالت االقتصػاد األخػرى واتخػاذ القػ اررات
اليامػ ػػة ،وقػ ػػد جػ ػػاءت الشػ ػػبكات الحاس ػ ػوبية لتػ ػػؤدي دو اًر رئيسػ ػػياً فػ ػػي توزيػ ػػع المعمومػ ػػات ،وتحقيػ ػػؽ
الوظائؼ المكتبية دوف بذؿ مجيود كبير لمتنظيـ ،حيػث مكنػت مػف تبػادؿ ومشػاركة البيانػات التػي
تشكؿ أحد األسباب الرئيسية لمربط الشبكي البساط ،2001 ،ص.)55

إف الشرط األساسي فػي إمكانيػة اسػتخداـ الحاسػب االلكترونػي فػي المحاسػبة ،ىػو القابميػة
عمػى تجميػع العمميػات فػي مجموعػات ،بحيػث تحتػوي كػؿ مجموعػة عمػى عػدد كبيػر مػف العمميػات
التي تتطمب قيوداً متماثمة ،وىػذا الشػرط يتػوفر فػي مجػاؿ العمػؿ فػي مؤسسػة المػوانئ ،حيػث يوجػد
عدد كبير مف العمميات تتطمب قيػوداً محاسػبية متماثمػة ،وبػذلؾ فػإف اسػتخداـ الوسػائؿ اآلليػة يػأتي
في المقدمة بمختمؼ أقساـ الموانئ ،لما يتطمبو مف سرعة فػي ترحيػؿ ىػذه العمميػات مػف مسػتندات
القيد إلى حسابات المتعامميف مع المؤسسة في دفتر أستاذ مساعد.
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 4-2-2واقع اإلفصاح في القوائـ المالية
 -5إف المعمومػات المفصػػح عنيػػا فػػي القػوائـ الماليػػة ىػػي معمومػػات تقميديػة ،تقتصػػر عمػػى أرصػػدة
الحسابات المتحركة في المؤسسة عمى شكؿ أرقاـ إجماليػة خاليػة مػف أي تحميػؿ ،فعمػى الػرغـ مػف
أف المعمومات الخاصة بأصوؿ والتزامات المؤسسة ،توضػح األمػور المتعمقػة بالسػيولة النقديػة ،إال
أنيػػا ال تعػػد إفصػػاحا كافيػػا لممسػػتخدـ ،وسػػيكوف مػػف األفضػػؿ لػػو تػػـ إضػػافة مبلحظػػات تفسػػيرية
وتعميقات عمى القوائـ المالية بالشكؿ الذي يبيف طريقة إدارة السيولة النقدية ،والرقابة عمى مخاطر
العمؿ في المؤسسة مف خبلؿ اإليضاحات حوؿ القوائـ المالية.
 -2إف المؤسسػة تقػدـ تحمػيبلً مػوج اًز ألىػـ حسػابات الميزانيػة ،وذلػؾ مػف خػبلؿ إجػراء مقارنػة بػيف
أرصدة تمؾ الحسابات لمعاـ الحالي وأرصدة العاـ السابؽ والتطورات الحاصمة فييا ،دوف تقػديـ أي
تعميػػؽ يفيػػد فػػي موضػػوع الرقابػػة عمػػى ىػػذه األعمػػاؿ ،باإلضػػافة إلػػى عػػدـ إفصػػاح المؤسسػػة عػػف
السياسػات المحاسػبية المتبعػة ،والتػي تػزود مسػتخدمي القػوائـ بفيػـ أكبػر لؤلسػاس الػذي أعػدت فػي
ضوئو القوائـ المالية.
 -3دراسة غرض نشر القوائـ المالية ،حيث إف غرض نشر القوائـ المالية التي تعدىا الفروع ليس
بغ ػػرض النش ػػر لمجي ػػات الخارجي ػػة ،وانم ػػا يقتص ػػر ى ػػدفيا عم ػػى إم ػػداد اإلدارة العام ػػة بالمعموم ػػات
البلزم ػػة بغ ػػرض تحدي ػػد جمي ػػع الحس ػػابات لجمي ػػع الف ػػروع ،وم ػػف ث ػػـ عرض ػػيا ض ػػمف تقري ػػر س ػػنوي
لممؤسسػػة ،ممػػا يجعػػؿ ق ػوائـ المؤسسػػة غيػػر قابمػػة لممقارنػػة مػػع مػػا تػػنص عميػػو معػػايير المحاسػػبة
الدوليػػة ،حيػػث يػػذكر المعيػػار الػػدولي  )30بضػػرورة تطبيػػؽ مػػا نػػص عميػػو عمػػى الق ػوائـ الماليػػة
المنفصمة لممؤسسة وعمى القوائـ المالية الموحدة ليا ،وبالتالي التمكف مف اتخاذ القرار االقتصػادي
المناسب.
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 -4وم ػػف خ ػػبلؿ مقارن ػػة ع ػػرض عناص ػػر الميزاني ػػة م ػػع متطمب ػػات المعي ػػار ال ػػدولي  ،)30نبلح ػػظ
التوافػػؽ مػػف حيػػث تجميػػع األصػػوؿ وااللت ازمػػات حسػػب طبيعتيػػا ،وكػػذلؾ إدراجيػػا بترتيػػب يعكػػس
سػػيولتيا النسػػبية ،أمػػا بالنسػػبة لؤلمػواؿ الثابتػػة والموجػػودات األخػػرى ،فقػػد تػػـ اإلفصػػاح عنيػػا بشػػكؿ
إجمالي لـ يكف بالشكؿ الكافي ،األمر الذي يعتبر نوعاً مف التضػميؿ لمسػتخدمي القػوائـ الماليػة إذ
م ػػف الممك ػػف أف يك ػػوف أح ػػد الموج ػػودات مس ػػتيمكاً دفتريػ ػاً بالكام ػػؿ ،حي ػػث إف اإلجػ ػراء المحاس ػػبي
بناء عمى متطمبات
الصحيح في ىذه الحالة يقضي بضرورة إطفاء األصؿ بالمخصص المقابؿ لو ً
المعايير الدولية.
 -5أما بالنسبة إلعداد قائمػة الػدخؿ ،فػأف المؤسسػة تػنظـ حسػابا ً،لؤلربػاح والخسػائر عوضػاً عػف
قائمة الدخؿ وتعرضيا في تقريرىا السنوي ،حيث أف النظاـ المحاسػبي الموحػد نػص عمػى ضػرورة
إعداد حساب اسػتثمار فػي البدايػة تظيػر فيػو نتيجػة أنشػطة المؤسسػة ثػـ تحػوؿ إلػى حسػاب أربػاح
وخسائر ،وبمقارنة قائمة الدخؿ المعدة في المؤسسة مع متطمبات اإلفصاح حسب المعيػار الػدولي
 ،)30ف ػػأف االخ ػػتبلؼ يظي ػػر م ػػف خ ػػبلؿ ع ػػدـ االلتػ ػزاـ بإع ػػداد قائم ػػة دخ ػػؿ عوض ػػا ع ػػف حس ػػاب
األربػػاح والخسػػائر ،ألف ىػػذه القائمػػة تعطػػي فكػرة واضػػحة عػػف صػػافي الػػدخؿ المحقػػؽ ،مػػف خػػبلؿ
الفرؽ بيف الفوائد المدفوعة والمقبوضة ،مطروحاً منيا كافػة النفقػات اإلداريػة واالسػتثمارية ،مضػافا
إليي ػػا اإليػ ػرادات المحقق ػػة لممؤسس ػػة لمحص ػػوؿ ف ػػي النياي ػػة عم ػػى ص ػػافي ال ػػدخؿ الخ ػػاص بال ػػدورة
المحاسبية.

باإلضػػافة إلػػى أف المؤسسػػة ومػػف خػػبلؿ حسػػاب األربػػاح والخسػػائر الػػذي ال يعطػػي فك ػرة
واض ػػحة ،وبتفص ػػيؿ مبلئ ػػـ ع ػػف األنػ ػواع األساس ػػية لم ػػدخؿ والمص ػػروفات الناجم ػػة ع ػػف عمميات ػػو،
وبالتالي يرى الباحث أنو لو قدمت المؤسسػة مزيػداً مػف التفصػيؿ فػي عرضػيا لمبيانػات الػواردة فػي
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حس ػ ػػاب األرب ػ ػػاح والخس ػ ػػائر ،لحق ػ ػػؽ ج ػ ػػزءاً ال ب ػ ػػأس ب ػ ػػو م ػ ػػف متطمب ػ ػػات اإلفص ػ ػػاح بش ػ ػػكؿ ٌيم ّك ػ ػػف
المستخدميف مف الحكـ عمى نشاط المؤسسة وتقييـ أدائيا بفاعمية أكبر.
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المبحث الثاني
تطور مؤسسة الموانئ في الكويت

اىتمت الدوؿ بالموانئ ألىميتيا في عمميػة اسػتقباؿ وتنزيػؿ ومناولػة وتخػزيف البضػائع فػي
أماكف آمنة ،والمحافظة عمييا وصيانتيا في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ مػف أي عوامػؿ قػد تػؤدي
إلػػى تمفيػػا ،كمػػا حرصػػت معظػػـ الػػدوؿ عمػػى تجييػػز موانئيػػا البحريػػة بأحػػدث اإلمكانيػػات لخدمػػة
التجػػارة الدوليػػة والنقػػؿ البحػػري ،لكونيػػا مصػػد اًر ميم ػاً مػػف مصػػادر الػػدخؿ القػػومي ومنفػػذاً ال يمكػػف
االستغناء عف خدماتو لدعـ االقتصاد الوطني ،وتتنافس الكثير مف الدوؿ في تقديـ ىػذه الخػدمات
فػػي موانئيػػا ،لتنػػاؿ أكبػػر دخػػؿ ممكػػف مػػف ى ػذا المصػػدر الميػػـ الػػذي يسػػيـ إسػػياماً فعػػاالً فػػي دفػػع
عجم ػػة النم ػػو والتق ػػدـ ،ورف ػػع مس ػػتوى المعيش ػػة والرق ػػي بالمس ػػتوى االقتص ػػادي واالجتم ػػاعي وك ػػذلؾ
السياس ػي ليػػذه الػػدوؿ ،وقػػد كػػاف لمتقػػدـ التكنولػػوجي الحػػديث فػػي تصػػنيع وسػػائؿ النقػػؿ والمناول ػػة
ػز فػػي ىػػذا المجػػاؿ ,حيػػث تػػـ اخت ػراع أفضػػؿ الوسػػائؿ لنقػػؿ وتوصػػيؿ ومناولػػة
دور مميػ اً
والتخ ػزيف ،اً
وتخزيف ىذه البضائع بطرؽ سريعة وآمنة ومتقنة ,إليصاؿ البضائع مف مصدرىا األصػمي إلػى يػد
مسػػتخدمييا النيػػائييف بكفػػاءة عاليػػة ،حيػػث لعبػػت التكنولوجيػػا دو اًر فريػػداً فػػي إحػػداث نقػػبلت نوعيػػة
كبيرة في ىذا المجاؿ جماؿ ،2002 ،ص.)58

وقػػد أولػػت دولػػة الكويػػت منػػذ القػػدـ أىميػػة كبػػرى لمنافػػذىا المائيػػة ،وأعطتيػػا الكثيػػر مػػف
العناية واالىتماـ ،إلى أف أصبحت بجدارة أىػـ المػوانئ فػي شػماؿ الخمػيج ،ممػا جعميػا تتبػوأ مركػز
الصدارة فػي عمميػة النقػؿ البحػري فػي المنطقػة ،حيػث كانػت البضػائع تصػؿ إلييػا قادمػة مػف الينػد
وشػػرؽ أفريقيػػا ,وفيمػػا بعػػد مػػف أوروب ػا وأمريكيػػا ليػػتـ نقميػػا إلػػى الػػدوؿ المجػػاورة وغيرىػػا مػػف البمػػداف
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كالشاـ ،وكانت تمؾ البضائع تنقؿ مف الكويت عمى ظيور الجمػاؿ فػي قوافػؿ كبيػرة وصػمت أعػداد
جماليػػا إلػػى زىػػاء األلػػؼ جمػػؿ أو أكثػػر لمقافمػػة الواحػػدة فػػي بعػػض األحيػػاف ،وقػػد أسػػتمر ذلػػؾ إلػػى
مراحؿ متأخرة عندما بدأت سيارات النقؿ الكبيرة تمعب دو اًر ميماً في االضطبلع بتمػؾ الميمػة منػذ
بدايػػة األربعينػػات مػػف القػػرف الماضػػي تقريب ػاً .وقػػد أسػػتمر دور م ػوانئ الكويػػت فػػي وقتنػػا الحاضػػر
باألىميػػة السػػابقة نفسػػيا ،بعػػد أف أدخمػػت عمييػػا وسػػائؿ التكنولوجيػػا الحديثػػة وشػػيدت الكثيػػر مػػف
التطوير والتوسعة لمواكبة الزيادة الكبيرة في كمية البضائع الواردة إليػو ،كمػا تػـ بنػاء مػوانئ أخػرى
جدي ػػدة عم ػػى م ػػدى الس ػػنوات الماض ػػية جي ػػزت ك ػػذلؾ بأح ػػدث الوس ػػائؿ المطموب ػػة لت ػػؤدي ب ػػدورىا
الخدمات الضرورية الواجب تقديميا لمبػواخر ممػا يػؤدي إلػى احتفػاظ مػوانئ الكويػت بمركػز الريػادة
بيف موانئ المنطقة جماؿ ،2002 ،ص.)59

 3-2مؤسسة الموانئ الكويتية
 1-3-2نبذة تعريفية بالمؤسسة
أنشئت إدارة الموانئ الكويتية عاـ 5953ـ حيث أشرفت عمى إدارة ميناء المدينة
الفرضة) ،وكذلؾ ميناء الشويخ وعاصرت مشروعات توسعتو وتطويره ،ثـ ضـ إلييا ميناء
الدوحة في  56مف نوفمبر عاـ  5977ثـ ميناء الشعيبة بتاريخ  58مف أكتوبر 5986ـ ،الذي
كانت مسئولية إدارتو قبؿ ذلؾ مناطة باإلدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية ،وبذلؾ أصبحت
المؤسسة تقوـ بإدارة وتشغيؿ الموانئ الثبلث المخصصة لممبلحة التجارية ،بما في ذلؾ السفف
الكبيرة والصغيرة وسفف الصيد والركاب ،وقد واكبت إدارة الموانئ الكويتية الزيادة الكبيرة في
كميات البضائع الواردة إلى ىذه الموانئ ،وما تبع ذلؾ مف تطوير لؤلجيزة الخاصة باستقباؿ
البضائع ومناولتيا وتخزينيا ،إلى أف أصبحت ىذه الموانئ مف أحدث وأكبر الموانئ في الخميج
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العربي في الثمانينيات مف القرف الماضي ،بالرغـ مف أف إدارة الميناء كانت تعاني خبلؿ تمؾ
الفترة مف عدـ االستقرار اإلداري ،حيث كانت تنقؿ مف و ازرة إلى أخرى ،مما أدى إلى حرمانيا
مف وجود إدارة متفرغة تبذؿ جيدىا ووقتيا في سبيؿ تطوير العمؿ ،ورفع مستوى األداء في
الموانئ ليصؿ إلى مصاؼ أداء الموانئ العالمية الحديثة النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة
الموانئ الكويتية ،2009 ،ص.)5

بتاريخ  16نوفمبر مف عاـ 1977ـ صدر القانوف رقـ  77/133والذي أنشئت بموجبو
المؤسسة العامة لمموانئ ،برأسماؿ يقدر بمائتي مميوف دينار عند تأسيسيا لكف مجمس اإلدارة قرر
تخفيضو إلى  65مميوف دينار عاـ  ،5988وبموجب قرار التأسيس أصبحت المؤسسة ذات
شخصية اعتبارية مستقمة تدار عمى أسس تجارية ،بعد أف كانت جزءاً يتبع مباشرة إحدى و ازرات
الدولة ،متحممة بذلؾ كؿ سمبيات البيروقراطية والروتيف الحكومي ،الذي ال يستطيع مجاراة التقدـ
السريع الذي يشيده مجاؿ النقؿ البحري ،وما يتبعو مف نشاطات تشيد تقدماً شبو يومي في
نواحيو المختمفة ،وقد كاف قرار إنشاء المؤسسة مف أىـ الق اررات التي اتخذت في سبيؿ تطوير
ىذا النشاط الحيوي ودفعو إلى األماـ واعطائو الفرصة لممساىمة الفعالة ،في بناء أسس الدولة
الحديثة ودعـ ىياكميا األساسية لتصؿ إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمة جماؿ ،2002 ،ص-533
.)534

 2-3-2موارد المؤسسة
تضمنت المادة رقـ  54مف القانوف رقـ  77/533الخاص بإنشاء المؤسسة العامة
لمموانئ مادة تشير إلى األجور والرسوـ التي تقوـ المؤسسة بتحصيميا مقابؿ الخدمات المقدمة في
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الميناء ،وقد تضمنت الفقرة الخاصة بذلؾ ما يمي " :تتكوف موارد المؤسسة مف الرسوـ واألجور
واألثماف المحصمة طبقا ألحكاـ القوانيف والق اررات السارية عمى الميناء الذي يعيد إلييا بإدارتو
وتشغيمو ،وكذلؾ مف حصيمة مقابؿ الخدمات واألثماف التي يقررىا مجمس إدارتيا عف األعماؿ
التي تقوـ بيا وما يؤوؿ إلييا مف أرباح الشركات التي تساىـ فييا ،وتخضع لوائح األجور
واألثماف التي تضعيا المؤسسة لمراجعة مجمس الوزراء وموافقتو قبؿ العمؿ بيا " جماؿ،
 ،2002ص.)535

ورد في

نشرة تعرفة الرسوـ واألجور في ميناء الشويخ ،الصادر عف مؤسسة الموانئ

الكويتية ) 2005 ،اف موارد المؤسسة تتكوف الرسوـ واألجور التالية:
أوالً :أجور خدمات النقؿ والتخزيف
أ -رسوـ الحمولة.
ب -أجور التفريو والشحف.
ج -المناولة داخؿ عنابر السفف.
د -مناولة الحاويات خارج عنابر السفف.
ىػ -رسوـ األرضية.
ثانيا :الخدمات المالحية
أ -رسوـ الميناء.
ب -رسوـ األضواء البحرية.
ج -رسوـ اإلرشاد.
د -رسوـ بقاء السفف.
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ىػ -خدمات الج اررات.
ثالثا :أجور الخدمات
أ -أجور السيارات.
ب -أجور الرافعات المتحركة.
ج -أجور السيارة ذات السمـ المتحرؾ.
د -أجور خدمات القطع البحرية.
ىػ -أجور خدمات الورشة البحرية.
و -أجور التنظيؼ.
ز -أجوؿ العمؿ اإلضافي.
ح -التزود بالمياه العذبة.
ط -رسوـ المستندات الرسمية.
ي -رسوـ منوعة.

 3-3-2الموانئ التي تديرىا المؤسسة والتطور الذي شيدتو في السنوات األخيرة
تتمخص أىداؼ المؤسسة بإدارة وتشغيؿ الموانئ المخصصة لممبلحة التجارية وانشاء
األرصفة والمرافؽ والمنشات البلزمة وشراء واستئجار جميع الوسائؿ البلزمة لمخدمات البحرية
والبرية ألعماؿ الموانئ وكؿ ما يمزـ لتطوير مرافقيا وأجيزتيا التنفيذية ،وتدير المؤسسة حالياً
ثبلث موانئ ىي ميناء الشويخ وميناء الشعبية وميناء الدوحة ,ويتعمؽ نشاطيا أساسا بحركة
دخوؿ السفف وخروجيا ومناولة البضائع والحاويات في الموانئ المذكورة ،وقد شيدت ىذه الموانئ
تطو اًر كبي اًر في إدارتيا والنظـ التشغيمية الخاصة بيا في السنوات األخيرة ،تركز في التوسع في
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أنشطة مناولة البضائع والحاويات واجراء تعديبلت جذرية عمى نظاـ المناولة ،وميكنة نظاـ
التعرفة واألجور واألنظمة المالية واإلدارية واعداد الكوادر الوطنية المطموبة ،مف خبلؿ التدريب
المكثؼ في مختمؼ مجاالت العمؿ المتعمقة بالموانئ ,األمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في
إيرادات المؤسسة أتاح ليا أف تحقؽ فائضاً مالياً بمو حوالي  6مبلييف دينار بنياية العاـ المالي
 98/97الكتاب التعريفي الصادر عف مؤسسة الموانئ الكويتية ،2000 ،ص.) 9

ويعد ميناء الشويخ الميناء التجاري الرئيسي في الببلد يميو ميناء الشعبية ثـ ميناء الدوحة
الذي خصص الستقباؿ السفف الصغيرة ,وفيما يمي شرح موجز عف كؿ مف ىذه الموانئ وما
يتبعو مف وسائؿ:

أوال :ميناء الشوي
يقع ميناء الشويخ عمى خط عرض  29درجة 25 ,دقيقة شماال وعمى خط طوؿ 47
درجة 56 ,دقيقة شرقاً ،وتبمو مساحة حوضو المائي  5.2مميوف متر مربع ومساحتو األرضية
 3.2مميوف متر مربع ،ويوجد بالميناء  25مرسى منيا  54مرسى بعمؽ  50أمتار وىي المراسي
مف رقـ  )5إلى  )54وعدد  4مراسي بمعمؽ  8.5أمتار وىي المراسي مف  )25-58و3
مراسي بعمؽ  6.7أمتار وىي المراسي  )57-56-55ويبمو إجمالي طوؿ ىذه المراسي 4.055
مت ار النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئ الكويتية ،2009 ،ص.)2

ويقوؿ جماؿ ،2002 ،ص )543إف حركة السفف القادمة إلى الميناء والمغادرة منو
تعتمد عمى قناة مبلحية محفورة في جوف الكويت يبمو طوليا حوالي  8كيمو متر وعمقيا 5.8
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أمتار تحت منسوب أدنى جزر ,ويستطيع الميناء استقباؿ سفف غاطسيا  5.7أمتار في أي وقت
وسفف غاطسيا  5.9أمتار في أوقات المد العالي،

وصنؼ

عبد المقصود ،2003،ص )59السمع المفرغة في ميناء الشويخ إلى ثبلث

مجموعات سمعية مميزة ىي:
 -5مجموعة مواد البناء وتشمؿ األسمنت والحديد واألخشاب.
 -2مجموعة المواد الغذائية ومنيا الحبوب والحيوانات والمواد الغذائية األخرى.
 -3مجموعة البضائع االستيبلكية األخرى وتشمؿ السيارات واآلليات الثقيمة واألجيزة الكيربائية
واإللكترونية والمنسوجات والمبلبس وغيرىا.

وخصص المرسى رقـ  5بالميناء الستقباؿ السفف الناقمة لمحبوب ،وىو مجيز برافعة
لشفط الحبوب السائبة مف السفف تبمو طاقتيا  400طف في الساعة ،حيث يتـ نقؿ الحبوب
بواسطة أنابيب الشفط الواصمة بيف المرسى وصوامع الغبلؿ العائدة لشركة مطاحف الدقيؽ
والمخابز الكويتية ،أما المرسى رقـ  8فترسو عميو سفف االسمنت السائب ،وىو مجيز برافعة
لشفط االسمنت تبمو طاقتيا  400طف في الساعة لتخزينو في صوامع االسمنت العائدة لشركة
اسمنت بورتبلند ،وتبمو طاقة الصوامع اإلجمالية  60000طف ويتـ بعد ذلؾ تعبئة االسمنت
داخؿ أكياس لنقميا إلى أماكف الطمب ،والمرسياف رقـ  53-52مخصصاف الستقباؿ سفف
الحاويات ،وىما مجيزاف برافعتيف جسريتيف لمناولة الحاويات تبمو حمولة كؿ منيا  40طنا ،أما
المرسياف رقـ  59و  20فترسو عمييما سفف المواد الغذائية ،ويوجد بينيما مستودع الستقباؿ
المواد المبردة تبمو طاقتو  11500طف تبريد وتقوـ بإدارتو شركة مخازف وصناعة التبريد
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الكويتية ،والمرسى رقـ  25مخصص الستقباؿ السفف الناقمة لممواشي ،ويقع مقابؿ حظيرة
لممواشي تبمو مساحتيا  25700متر مربع ،أما باقي المراسي فتستخدـ الستقباؿ سفف البضائع
العامة وىي مجيزة برافعات كيربائية تبمو حمولتيا  3أطناف إلى  6أطناف ،وتتراوح األعماؽ في
الحوض الرئيسي لميناء الشويخ ما بيف  7.6أمتار و 5.8أمتار و 50أمتار ،أما الحوض الشرقي
فيبمو عمقو  3أمتار والحوض الغربي يبمو عمقو  3.35أمتار ،كما يبمو عمؽ الحوض الشمالي
 6.7أمتار تمتد داخمو عشرة أرصفة صغيرة إلرساء الساحبات وزوارؽ اإلرشاد والوحدات البحرية
المساعدة والخاصة بخدمات الميناء ،ويبمو إجمالي طوؿ األرصفة الصغيرة  5.590متر النشرة
التعريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئ ،2009 ،ص.)2

ويوجد بالميناء  25مستودعا مغمقا تبمو مساحتيا اإلجمالية  570.323مت ار مربعا
ومستودعات طيارية مغطاة ذات جوانب مفتوحة) ،تبمو مساحتيا اإلجمالية  53.537مت اًر مربعاً
وساحات تخزيف مكشوفة مساحتيا الكمية  485.758مت اًر مربعاً ،كما توجد مساحات تخزينية
مختمفة خارج ميناء الشويخ ،تبمو مساحة المستودعات المغمقة منيا  500.580متر مربع
ومساحة الشبرات الطيارية منيا  40000متر مربع ومساحة الساحات المكشوفة منيا 775.500
مت اًر مربعاً الكتاب التعريفي الصادر عف مؤسسة الموانئ ،2000 ،ص.)23

وىناؾ محطة لمحاويات شماؿ غرب ميناء الشويخ تبمو مساحتيا حوالي  260000مت اًر
مربعاً ،وىي مخصصة الستقباؿ الحاويات سواء الواردة أو المعاد تصديرىا وىي مزودة بمآخذ
كيربائية يبمو عددىا  528الستقباؿ الحاويات المبردة ،وتعمؿ ىذه المآخذ عمى نظاـ كيربائي
متطور يضمف سبلمة حفظ األغذية المبردة ،وقد خصصت المؤسسة المراسي رقـ  52و 53
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بالميناء لمناولة الحاويات ،وجيزتيا برافعتيف جسريتيف حمولة كؿ منيما  40طنا تحت ذراع
االنفراج ،كما تـ تزويد محطة الحاويات برافعتيف متحركتيف لمناولة الحاويات حمولة كؿ منيا 35
طف ،لتدعيـ قدرة مناولة الحاويات بميناء الشويخ ،وىاتاف الرافعتاف مزودتاف أيضا بإمكانية رفع
أحماؿ ثقيمة تصؿ إلى  500طف لكؿ رافعة ،وتجري عمميات الرقابة الجمركية واألمنية لمحاويات
في مركز التفتيش الجمركي ،حيث باإلمكاف تفتيش  30حاوية في وقت واحد جماؿ،2002 ،
ص.)548

ثانيا :ميناء الشعيبة
يقع ميناء الشعيبة عمى بعد  45كيمومت ار جنوب مدينة الكويت بموقع جغرافي عمى خط
عرض  29درجة 2 ،دقيقة 26 ،ثانية شماال وخط طوؿ  28درجة 50 ،دقائؽ 56 ،ثانية شرقا
ويحده شماال الرصيؼ الجنوبي لميناء األحمدي وجنوباً منطقة ميناء عبداهلل ،ويحتوي ميناء
الشعيبة عمى أرصفة لمبضائع التجارية وأرصفة مخصصة لمحاويات ورصيؼ لممنتجات البترولية،
وتدير ىذا الرصيؼ حالياً مؤسسة البتروؿ الوطنية الكويتية ،وتشمؿ أرصفة ميناء الشعيبة 20
مرسى يبمو مجموع أطواليا  4068متر وتتراوح أعماقيا مف  50أمتار إلى  54مترا ،منيا 4
مراسي مخصصة لمناولة الحاويات ،وىي المراسي  ،58 – 57 - 56 - 55أما رصيؼ
المنتجات البترولية فيبمو عمؽ المياه أمامو  56مت ار ،ويوجد بالميناء حوضاف لمقطع البحرية
الصغيرة ولمجنائب ،ويصؿ عمؽ الحوض األوؿ إلى  4أمتار ويضـ  3مراسي تبمو أطواليا 500
و 200و 575مت ار ،أما الحوض الثاني فيصؿ عمقو إلى  6أمتار ويحتوي عمى  4مراس تصؿ
أطواليا إلى  255و  557و  278و  250مت ار ،ويحتوي الميناء عمى سير متحرؾ لنقؿ
صادرات شركة صناعة الكيماويات البترولية مف سماد اليوريا مف المصنع إلى السفينة عمى
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المرسييف  5و  2وسير متحرؾ لنقؿ صادرات شركة البتروؿ الوطنية ،مف مادة الكبريت مف
منطقة تحميمية إلى المرسى رقـ  6وسير آخر لنقؿ مادة الفحـ البترولي إلى المرسى رقـ 54
النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئ ،2009 ،ص.)6

ويحتوي الميناء عمى عدة ورش حديثة تستخدـ لصيانة القطع البحرية والمعدات ،ويقوـ
نظاـ تسميـ البضائع بميناء الشعيبة أساساً عمى نظاـ

االستبلـ المباشر) لذلؾ تتوافر خارج

الميناء الساحات المساندة لعمميات نقؿ البضائع ،مثؿ ساحة الشاحنات المحممة وساحة الشاحنات
الفارغة ،ويضـ ميناء الشعيبة أيضاً محطة لمحاويات تعد مف احدث المحطات المتطورة في
منطقة الخميج العربي ،وتبمو مساحتيا  350.000متر مربع ،وتتكوف المحطة مف أربعة مر ٍ
اس
الستقباؿ ومناولة سفف الحاويات والدحرجة بطوؿ إجمالي قدره  880متر وبعمؽ مياه  54مت ار
وتستقبؿ السفف حتى غاطس  53مت ار ،كما اف المحطة مزودة بساحة تقع خارج حدود الميناء
الستقباؿ الحاويات الفارغة قبؿ نقميا إلى المحطة ثـ تحميميا عمى السفف وتبمو مساحتيا حوالي
 97ألؼ متر مربع ،وباإلضافة إلى وجود مستودعاف مسقوفاف لتفريو الحاويات المختمطة
بمساحة إجمالية قدرىا  54500متر مربع جماؿ ،2002 ،ص.)552

وىناؾ ساحة لتخزيف الحاويات الممموءة المبردة التي تحتوي عمى مواد غذائية وىذه
المساحة مزودة بعدد  80نقطة تغذية بالتيار الكيربائي ,كما تتوافر بالمحطة أيضا منصة لمتفتيش
الجمركي لمحاويات ,ويمكف إجراء تفتيش  56حاوية عمييا في وقت واحد ،وقد بدأ تشغيؿ المحطة
بتاريخ  5982-5-4بالمرسييف رقمي  55و  56يعد تركيب وتشغيؿ رافعتيف جسريتيف حمولة
 45طنا لمرافعة ,وأعقب ذلؾ تشغيؿ المرسييف رقـ  57و  58في أغسطس 5983ـ بعد تركيب
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وتشغيؿ رافعتيف جسريتيف إضافيتيف بالمواصفات نفسيا ،كما زودت المحطة بأسطوؿ كبير مف
المعدات الحديثة الخاصة بمناولة الحاويات الكتاب التعريفي الصادر عف مؤسسة الموانئ
الكويتية ،2000 ،ص.)30

ويقوؿ

عبد المقصود ،2003،ص )64أف ميناء الشعيبة كاف قد أنشئ أصبلً ليتولى

ميمة استقباؿ واردات المنطقة الصناعية بالشعيبة مف المعدات واآلالت وبعض المواد الخاـ
ومواد البناء البلزمة لبناء ىذه المصانع ،وفي الوقت نفسو كنافذة لتصدير منتجات المنطقة
الصناعية ،خاصة واف معظـ الصناعات مخطط ليا اف تكوف صناعات تصديرية بالدرجة
األولى ،حيث ينقسـ الميناء إلى قسميف ىما:
 -5الميناء التجاري ,أو ما يسمى قطاع البضائع الجامدة ,وميمة استقباؿ الواردات وشحف
الصادرات الصناعية الجامدة.
 -2ميناء المنتجات السائمة ,وميمتو تصدير منتجات المنطقة مف صناعات سائمة ممثمة في
مشتقات النفط واألمونيا السائمة.

وقد مرت عممية إنشاء ميناء الشعبية وتطور منذ عاـ 5964ـ في عدة مراحؿ تمثؿ كؿ
مرحمة درجة مف درجات التطور ،وقد بدأ إنشاء الميناء عاـ 5964ـ وانتيى عاـ 5967ـ
وتضمنت بناء خمس مر ٍ
اس بطوؿ إجمالي يبمو  8.500متر وبغاطس يتراوح بيف  3-7و 50
أمتار بيف الجزر والمد عمى التوالي ،كما تضمنت تمؾ المرحمة إقامة حوض لمجنائب الدوب)
يتكوف مف مراس ثبلثة بطوؿ يبمو  475مت ار وبغاطس يبمو  3.5أمتار في حالة الجزر ،وكانت
طاقتو تقدر بحوالي  5.2مميوف طف سنويا .وفي عاـ  5979ـ تـ االنتياء مف توسعة الميناء
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وتعميقو ليخفؼ الضغط عمى ميناء الشويخ ،وقد تـ في ىذه التوسعة تعميؽ منطقة الميناء إلى
 54مت ار وانشاء عشرة مر ٍ
اس جديدة بنفس العمؽ ,وبذلؾ ارتفعت طاقة الميناء إلى  3.5مميوف
طف سنويا .وفي عاـ  5985ـ تـ إكماؿ المرحمة الثالثة بإقامة  5مر ٍ
اس جديدة وحوض أخر
لمجنائب ,وبذلؾ أصبح الميناء يضـ  20مرسى وحوضيف لمجنائب وأصبحت طاقتو  7,5مميوف
طف سنويا .كما شيد الميناء تحديثاً في وسائؿ شحف الصادرات الصناعية ،حيث تـ في عاـ
5982ـ ميكنة نقؿ وسائؿ الشحف بالنسبة إلى الصادرات الصناعية ،حيث تـ في عاـ 5982ـ
ميكنة نقؿ ومناولة األسمدة الكيماوية المصدرة ومناولتيا باستخداـ السيور المتحركة مف المصنع
إلى السفينة مباشرة ،كما أدخمت طرؽ جديدة لمناولة األسمنت السائب باستخداـ مضخات شافطة
إلى صوامع خاصة أعدت لذلؾ عبدالمقصود،2003،ص.)67-66

أما ميناء المنتجات السائمة فقد أنشئ عاـ 5969ـ ويقع إلى الجنوب الشرقي مف الميناء
التجاري داخؿ الخميج لمسافة تبمو حوالي كيمو متر واحد ،ويربطو بالمنطقة الصناعية طريؽ يبمو
عرضو  56مت ار منيا أربعة أمتار طريؽ مرصوؼ ,والباقي تجري فوقو أنابيب نقؿ ىذه
المنتجات .وتبمو طاقة قطاع المنتجات السائمة ما يقرب مف  24مميوف طف سنويا ,ولكف الذي
يحدد حجـ الحركة فيو إنتاج مصفاة الشعبية مف ناحية ووحدة األمونيا السائمة مف ناحية أخرى.
وكاف إلنشاء ميناء الشعيبة اثر كبير في الحركة التجارية الكويتية إذ ارتفع حجـ المناولة فيو
صادرات وواردات) مف حوالي  330000طف عاـ  5976إلى نحو  6500000طف عاـ
5982ـ .وقد لعب ميناء الشعيبة دو اًر ىاماً عندما واجو ميناء الشويخ في عامي 5976ـ و
5977ـ أزمة في استقباؿ البضائع التي زادت كمياتيا بصورة غير متوقعة في وقت لـ يكف فيو
الميناء ميياً بعد الستقباؿ ذلؾ السيؿ مف البضائع التي تكدست فوؽ األرصفة ،واضطربت حركة
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العمؿ داخؿ الميناء واضطرت السفف إلى االنتظار في المرسى الخارجي لمدة طويمة ،تراوحت
بيف  50و  60يوما حتى حموؿ موعد دخوليا منطقة التفريو ،فقد تـ توجيو بعض السفف القادمة
لميناء الشويخ لتفريو حمولتيا في ميناء الشعيبة ،ضمف الخطة الطارئة لتخفيؼ الضغط وحؿ
مشكمة التكدس وطوؿ االنتظار في المرسى الخارجي لميناء الشويخ ،وبتوجيو جزء مف التجارة
الخارجية الكويتية إلى ميناء الشعيبة ،أصبح ألوؿ مرة ميناءاً تجارياً لغير المنطقة الصناعية
وتعدى بذلؾ أىدافو التي أنشئ ألجميا عبدالمقصود ،2003،ص.)75

وفي عاـ 5980ـ و5985ـ شيد ميناء الشعيبة طفرة كبيرة ثانية عكست اثر الحرب
العراقية-اإليرانية عمى مسيرة الميناء ،فقد ترتب زيادة ضخمة في حجـ تجارة العبور بشكؿ غير
متوقع ،شغمت معيا معظـ مراسي الميناء ،حيث خصصت ثمانية منيا الستقباؿ سفف تجارة
العبور فقط .وقد أدت ىذه الطفرة إلى ارتفاع حجـ الواردات ،مف  2.4مميوف طف عاـ 5979ـ
إلى  6.2مميوف طف عاـ 5985ـ ،وقد أصبحت بذلؾ حجـ تجارة العبور في عامي 5985ـ و
5982ـ تمثؿ القطاع األكبر مف حجـ حركة الواردات ،كما أنو أصبح في السنوات التالية يستقبؿ
البضائع التي تحتاج إلييا السوؽ الكويتية ككؿ ،ولـ تعد واردتو قاصرة عمى البضائع الخاصة
بمنطقة الشعبية الصناعية ,وانما امتدت لتشمؿ بضائع متنوعة تنبع مف احتياجات السوؽ
الكويتية ،وتبيف نوعية البضائع الواردة إلى الميناء الشعبية في عامي 5985ـ و 5982ـ ,حيث
شممت بضائع متنوعة منيا األسمنت المعبأ والسائب والجبس والحديد والممح واألخشاب والقمح
والذرة والشعير واألرز والسكر والتمر وغيرىا جماؿ ،2002 ،ص.)556
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ثالثا :ميناء الدوحة
يقع ميناء الدوحة عمى خط عرض  29درجة 23 ,دقيقة شماال وخط طوؿ  47درجة,
 48دقيقة شرقاً ,وىو عبارة عف حوض شبو مقفؿ بحواجز أمواج ,تمتد داخمو عدة أحواض يبمو
عددىا تسعة أحواض بيا مراس صغيرة يبمو إجمالي طوليا حوالي  2.600متر ،وميناء الدوحة
ساحمي صغير يبمو عمقو  4.3أمتار الستخداـ الجنائب والزوارؽ والسفف الصغيرة التي تقوـ
بالخدمة الساحمية بيف دوؿ الخميج .ويضـ الميناء  55مستودعا مساحتيا اإلجمالية  8.500متر
مربع وعدد  4مستودعات طيارية مساحتيا اإلجمالية  4.500متر مربع إلى جانب حظائر
لممواشي مساحتيا  3.250متر مربع النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئ الكويتية،
 ،2009ص.)8

ويعد ميناء الدوحة مف أحدث الموانئ الكويتية وفي الوقت نفسو أصغرىا حجماً ومناولة
وأقميا أىمية ،ويرجع تاريخيو إلى عاـ  5978عندما صدر األمر بتحويؿ الجنائب والمنشات
التجارية وسفف الصيد مف ميناء الكويت القديـ ،إلى ميناء آخر بديؿ تفادياً الختناؽ حركة
المرور ,وتقميؿ مشكمة الضوضاء في المنطقة المحيطة بقصر السيؼ .وقد وقع االختيار عمى
منطقة الدوحة التي تقع بالقرب مف رأس عشيرج عمى الساحؿ الجنوبي أيضا لجوف الكويت لتكوف
الموقع الجديد لمميناء البديؿ جماؿ ،2002 ،ص.)557

وميناء الدوحة عبارة عف حوض شبو مقفؿ بحواجز أمواج مف الشرؽ والشماؿ والغرب,
تمتد داخمو عدة مراسي صغيرة أصبعية الشكؿ يبمو عددىا تسعة مراسي أحواض) ويتسع
المرسي الستقباؿ دوبة واحدة أو عدد مف المنشات سفف خشبية صغيرة) يتراوح عددىا ما بيف 5
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و  8لنشات ,حسب حجميا .وتتـ المناولة في أغمب األحياف يدوياً حيث تفتقر المراسي ألية
رافعات باستثناء مرسى الدوب .ويعتبر ميناء بوشير اإليراني الميناء الرئيسي الذي يتعامؿ مع
ميناء الدوحة ,فقد خصو وحده  %88.5مف جممة الحمولة المفرغة عاـ 5982ـ .ومف البضائع
الواردة مف ىناؾ الجبص والرخاـ وبودرة القيشاني والفستؽ والثوـ والتمر والرماف وفسائؿ النخيؿ
والميموف .أما الصادرات فتشمؿ السيارات والحديد الخردة واألرز وبعض األجيزة الكيربائية
وتصدر معظميا إليراف عبد المقصود ،2003،ص.)94

 4-3-2دور الموانئ الكويتية في االقتصاد الكويتي
لعبت الموانئ الكويتية التجارية دو اًر ميماً وحيوياً في بناء الكويت منذ إنشائيا حتى اآلف،
فقد نمت الكويت كدولة مف حوؿ ميناء الكويت القديـ وأعتمد رخاؤىا في فترة طويمة مف مسيرة
حياتيا عمى ما كاف يجمب إلييا مف خبلؿ ذلؾ الميناء مف بضائع ،وقد تطورت الموانئ الكويتية
التجارية تطو اًر سريعاً وبخاصة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف مف مجرد ميناء صغير
محدود األىمية والطاقة إلى ثبلث مو ٍ
اف ,اثناف منيا يعتبراف مف أكبر موانئ الخميج حركة
ونشاطاً ,وىما ميناء الشويخ وميناء الشعبية عبد المقصود ،2003 ،ص.)22

ومع بداية القرف العشريف أستطاع ميناء الكويت الفرضة) ،السيطرة عمى معظـ تجارة
المناطؽ الداخمية مف شبو الجزيرة العربية لتشمؿ منطقتي نجد وشمر ،فقد كانت القبائؿ تأتي مف
تمؾ المناطؽ إلى الكويت الستقباؿ وتسمـ ما يرد ليا مف أرز وسكر وأقمشة وأسمحة .ومما يؤكد
تفوؽ ميناء الكويت عمى جذب تجار منطقة الجزيرة العربية ،اف التجار كانوا يجدوف في أسواؽ
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الكويت دائماً ما يحتاجوف إليو ,وألف تجارىا يتساىموف معيـ فبل يتقاضونيـ دفع ما عمييـ ولو
مر عمى الديف سنتاف أو ثبلث جماؿ ،2002 ،ص.) 560

ومف ناحية أخرى كاف تجار البصرة يمجؤوف لبلستيراد عف طريؽ ميناء الكويت ،تفادياً
لمضرائب الباىظة التي كانت تفرض عمييـ ثـ يقوموف بنقؿ بضائعيـ ب اًر مف الكويت إلى كؿ مف
بغداد ودمشؽ وحمب وأزمير وغيرىا ،وىذا يؤكد العمؽ التاريخي لتجارة العبور وتجارة إعادة
التصدير التي كانت وال تزاؿ تسيـ بنصيب كبير في حجـ البضائع الواردة إلى الموانئ الكويتية،
التي كانت منذ نشأتيا األولى موانئ دولية أكثر مف كونيا موانئ محمية عبدالمقصود،2003 ،
ص.)29

 5-3-2نصيب الموانئ التجارية الكويتية مف حجـ التجارة الخارجية الوطنية
لمموانئ الكويتية دور كبير في خدمة التجارة الخارجية بالمقارنة مع وسائؿ النقؿ األخرى
البري والجوي) ،والتي تسيـ بدور يسير في حركة التجارة الخارجية ،فقد أسيـ ميناء الكويت
تاريخيا في واردات الكويت الخارجية عمى مدى السنيف الماضية ،وأستمر في ذلؾ إلى الوقت
الحاضر .وقد بمغت نسبة مساىمة الموانئ في حجـ الواردات عاـ 5980ـ مثبلً  %87.6ونسبة
 %44.8مف حجـ الصادرات ،أما إذا أخذنا االعتبار مجموع الواردات والصادرات فيبمو نصيب
الموانئ  %87.2والبر  %25.4والجو  .%0.4كما لعبت الموانئ الكويتية دو ار ميما في تجارة
العبور ،التي أصبح ليا وزف ميـ في حجـ الحمولة المفرغة في الموانئ الكويتية التجارة وخاصةً
في الثمانينات مف القرف العشريف ،فقد مثمت ىذه التجارة  %40.5مف جممة الحمولة الواردة إلى
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الموانئ الكويتية التجارية عاـ 5982ـ حيث بمغت حوالي  5.5مميوف طف مف مجمؿ الحمولة في
ذلؾ العاـ الذي بمو  53.6مميوف طف بسبب الحرب العراقية اإليرانية جماؿ ،2002 ،ص.)565

وقد تراجعت تمؾ األرقاـ في السنوات التالية ألسباب عدة طرأت عمى الساحة الدولية،
ففي عاـ 5983ـ واألعواـ التي تمتو ،حيث شيدت موانئ كويتية انخفاضاً مستم اًر في الحركة
نظ ار لؤلزمات االقتصادية ،التي أصابت الببلد ومف بينيا أزمة المناخ عاـ 5983ـ) وتناقص
اإليرادات النفطية بعد تدني أسعار النفط وانتاجو معاً ،مما أدى إلى حدوث عجز في ميزانيات
الدولة لعامي 5984/83ـ و 5985/84ـ عمى التوالي ,واإلجراءات التي استتبعت ذلؾ لترشيد
اإلنفاؽ وتجميد بعض المشروعات لمواجية ىذا العجز ،وتراجع نسبة النمو السكاني نسبياً بعد
ضبط حركة اليجرة الوافدة ،كما أف استكماؿ البنية األساسية في معظـ الدوؿ الخميجية العربية
جعميـ يتوجيوف إلى االتجار بصورة مباشرة مع األسواؽ الخارجية ،بدالً مف االعتماد عمى السوؽ
الكويتي ،مما أدى إلى تناقص حجـ إعادة التصدير ,وكاف لتوجو العراؽ الستي ارد احتياجاتو عف
طريؽ ميناء العقبة األردني في تمؾ الفترة أثر كبير أيضاً في موانئ الكويت ،حيث أدت تمؾ
التطورات إلى فقداف السوؽ الكويتي لمكثير مف نشاطو وعائداتو ,وأستمر االنخفاض إلى أف بمو
أدنى مستوى لو عاـ 5987ـ غنيمي ،2005 ،ص.)55-50

وقد أدى الغزو العراقي في أغسطس عاـ 5990ـ إلى توقؼ الحركة في موانئ الكويت
إلى ما بعد التحرير بعدة أشير ،حيث عاد النشاط تدريجياً لمموانئ فكاف إجمالي البضائع المناولة
فييا عاـ 5995ـ أكثر مف مميوف طف ،أزداد تدريجياً ليصؿ إلى أرقاـ كبيرة فاقت األرقاـ التي
حققيا عاـ 5983ـ بكثير بما فييا الصادرات ،ويبيف ىذا أف موانئ الكويت تستطيع أف تمعب
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دو اًر مركزياً ميما -كما كانت عمى مر القروف الماضية -في تجارة الخميج العربي مع بقية الدوؿ
المطمة عمى الخميج ودوؿ الجوار األخرى جماؿ ،2002 ،ص.)162

ويمكف مبلحظة الزيادة الكبيرة في حركة البضائع الواردة خبلؿ الفترة 5984-5985ـ
بسبب زيادة تجارة العبور خبلؿ تمؾ الفترة التي شيدت إعادة تصدير كميات كبيرة مف البضائع
إلى العراؽ عف طريؽ البر) في أثناء الحرب العراقية اإليرانية ،فقد تراوحت الواردات خبلؿ الفترة
مف  50.4مبلييف طف عاـ 5984ـ) إلى حوالي  54مميوف طف عاـ 5982ـ ،حيث أف واردات
الكويت ازدادت بصورة كبيرة بعد التحرير لترتفع مف حوالي مميوف طف عاـ 5995ـ إلى
 5.577.953مبلييف طف عاـ  5994ثـ إلى  53.594.067طناً عاـ 2000ـ ،كذلؾ يمكف
مبلحظة ازدياد الصادرات مف خبلؿ الموانئ في السنوات األخيرة بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات
السابقة ,بما فييا فترة ما قبؿ الغزو العراقي .فقد كانت الصادرات عف طريؽ الموانئ قد وصمت
أقصى كمية ليا عاـ 5988ـ عندما تـ تصدير  5.635.550طف ,بينما أرتفع الرقـ إلى
 3.608.286طف عاـ 5999ـ مما يدؿ عمى ازدياد أىمية الموانئ فيما يخص تصدير البضائع
الواردة إلى موانئ المؤسسة والتي يمكف تقسيميا إلى البضائع العامة ،البضائع السائبة ،المواشي
الحية وبضائع الحاويات التقرير السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ الكويتية ،لعاـ ،2000
ص.)33

أما عدد السفف القادمة إلى موانئ المؤسسة خبلؿ السنوات  2000-96فقد تراوحت ما
بيف  2247إلى  2640سفينة كبيرة ،وتبيف ىذه األرقاـ ازدياداً ممحوظاً في كمية الواردات
والصادرات وأعداد السفف والحاويات المكافئة ،مما يدؿ عمى أىمية الدور الذي يمكف لمموانئ
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الكويتية أف تقوـ بو في التجارة الدولية .ويمكف ليذا الدور اف ينمو بصورة كبيرة في حالة قياـ
الحكومة بإدخاؿ إصبلحات عمى أنظمة الجمارؾ والموانئ ،وتسييؿ إجراءات دخوؿ التجار
القادميف مف الدوؿ المجاورة ،والراغبيف في شراء البضائع إلعادة شحنيا إلى بمدانيـ وتخفيض
الرسوـ ،مما يؤدي إلى زيادة التجارة البينية فيما بيف موانئ الخميج .ويمكف اإلشارة ىنا إلى اف
زيادة الواردات خبلؿ السنوات  2000-96يعود إلى كميات الصمبوخ المستورد ،والذي وصمت
كمياتو إلى حوالي  6مميوف طف عاـ  2000ـ وذلؾ بعد منع استخراجو مف الدراكيؿ المحمية ،أما
زيادة الصادرات فيعود إلى بدء شركة إيكويت) بتصدير منتجاتيا إلى الخارج عاـ  5998ـ
وكذلؾ الزيادة الناتجة عف صادرات الصناعات البتروكيمائية التقرير السنوي الصادر عف
مؤسسة الموانئ الكويتية ،لعاـ  ،2000ص.)49-47

أما ميناء الدوحة فقد استقبؿ في عاـ  2000ـ ما مجموعو  8492سفينة صغيرة
معظميا مف إيراف ،ويشار إلى اف الكويت تبوأت المركز األوؿ مف بيف دوؿ مجمس التعاوف في
عدد السفف القادمة إلى الموانئ الكويتية ،حيث بمو مجموع سفنيا  293سفينة مف بيف  438أي
حوالي  ،)%67وبمو عدد سفف إيراف  420سفينة مف مجموع سفف دوؿ آسيا ممثمة  ،%65وبمو
عدد سفف ليبريا  63سفينة مف بيف سفف أفريقيا ممثمة حوالي  ،%82والمممكة المتحدة  38سفينة
ممثمة  %55مف سفف اوروبا ،وقبرص  84سفينة ممثمة  %24،5مف سفف أوروبا أيضا ،وبنما
 485سفينة ممثمة  %60مف سفف األمريكتيف التقرير السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ
الكويتية ،لعاـ  ،2000ص.)72
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 6-3-2إيرادات المؤسسة
تٌعد مؤسسة الموانئ الكويتية ميزانية خاصة بيا سنوياً يتـ فييا تقدير اإليرادات
والمصروفات ،وتبدأ مف أوؿ شير يوليو مف كؿ عاـ وتنتيي في أخر شير يونيو مف العاـ
التالي ،ويقر مجمس إدارة المؤسسة الميزانية التي عمى أساسيا تقوـ المؤسسة بتنفيذ برامجيا
وأعماليا المناطة بيا .وبينما تأتي اإليرادات مف الرسوـ واألجور المحصمة مف موانئ المؤسسة
تتكوف المصروفات مف الرواتب واألجور لموظفي المؤسسة وكذلؾ المصروفات العامة والرأسمالية
وغيرىا التقرير السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ الكويتية ،لعاـ  ،2000ص.)78

وتراوحت إيرادات المؤسسة خبلؿ الفترة مف 1981-1982ـ إلى عاـ  1989-1990ـ ما
بيف حوالي  57.2مميوف دينار عاـ  1986-1987ـ – وىو أدنى مستوى تصؿ إليو اإليرادات في
تمؾ الفترة – إلى  52.4مميوف دينار عاـ 1981-1982ـ .وقد تفاوتت النتائج المالية ألعماؿ
المؤسسة في تمؾ الفترة ما بيف ربح وخسارة ،وبمغت أقصى أرباح ليا عاـ 1981-1982ـ حيث
وصمت إلى  29.5مميوف دينار تقريبا ،بينما وصمت أقصى خسارة عاـ 1987-1988ـ بتحمميا
ما قيمتو  4.4مبلييف دينار .كما استمرت المؤسسة في السنوات التالية بتحقيؽ خسائر إلى عاـ
 1995-1996وكانت أعبلىا في عاـ 1991-1992ـ عندما بمغت الخسائر  9.4مبلييف دينار،
وفي عاـ 1996-1997ـ بدأت المؤسسة بتحقيؽ أرباح سنوية متواضعة بمغت  58.550دينار
ارتفعت بعدىا بصورة كبيرة عاـ 1997-1998ـ لتصؿ إلى أكثر مف  6مبلييف دينار ثـ استمرت
في الصعود لتصؿ إلى  50.5مبلييف دينار عاـ 5999\5998ـ و  8.5مبلييف دينار عاـ
 ،2001-2002وتعود ىذه األرباح إلى الزيادة الكبيرة في واردات المؤسسة مقابؿ بقاء
المصروفات كما ىي أو انخفاضيا ،ومف المتوقع أف يبمو صافي أرباح المؤسسة خبلؿ العاـ
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المالي  2009-2010فإنيا تقدر بحوالي  33مميوف دينار كويتي التقرير السنوي الصادر عف
مؤسسة الموانئ الكويتية ،لعاـ  ،2009ص.)57

 7-3-2انجازات المؤسسة ودورىا في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية
كاف إلنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية نتائج ايجابية عديدة ،انعكست إيجاباً عمى أدائيا
االقتصادي واالجتماعي والتنموي عبر السنيف ،وقد بدأت نتائج أعماؿ المؤسسة بالظيور بعد اف
بدأت باستغبلؿ طاقاتيا اإلنتاجية بصورة اكبر وقامت باالستغناء عف أعداد كبيرة مف الموظفيف،
مما نتج عف ذلؾ زيادة في اإليرادات ونقص بالمصاريؼ ،كما اف المؤسسة لعبت أدوا اًر ميمة
سواء عمى المستوى االجتماعي أو الفني أو اإلقميمي مما جعميا في مصاؼ المؤسسات الناجحة
في الدولة جماؿ ،2002 ،ص.)572

ويمكف إيجاز أىـ انجازات المؤسسة بما حققتو مف فوائض مالية أو أرباح ،واىتماميا
برفع كفاءة العامميف فييا مف خبلؿ الدورات التدريبية التي تقدـ ليـ ،واالشتراؾ الفعاؿ في
المؤتمرات والندوات اإلقميمية والدولية ،والحرص عمى إحبلؿ الكوادر الوطنية في المراكز القيادية
لممؤسسة ،واالستمرار في تطوير العمؿ في الموانئ والتوسع في جمب احدث األجيزة والمعدات
لرفع الكفاءة االستيعابية لمموانئ ،مما أدى إلى زيادة الصادرات الكويتية إلى الخارج واستقباؿ
الكميات الكبيرة مف البضائع دوف أي تأخير ،ووضع الخطط المستقبمية لمواكبة التطور الذي
يشيده ىذا النشاط عمى المستوى الدولي ،واعطاء الفرصة لمقطاع الخاص لممشاركة في بعض
العمميات التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتخفيض المصاريؼ ،باإلضافة إلى القياـ
بالدراسات والخطط المستقبمية لبعض األنشطة ذات العبلقة بالنقؿ البحري وتنشيط الحركة
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التجارية ،ومف بيف تمؾ الدراسات إنشاء منطقة تجارية حرة وتخفيض الرسوـ لتشجيع المزيد مف
المستورديف الستخداـ الموانئ الكويتية ،ويشير جماؿ ،2002 ،ص )580-573إلى بعض
انجازات مؤسسة الموانئ الكويتية ىي:

 -1االنجازات المالية واالقتصادية:
حققت المؤسسة نتائج مالية مشجعة عكست أداءىا المميز وكفاءتيا العالية ،وتقديـ
خدماتيا المتكاممة لعمبلئيا مف الشركات المستخدمة لمرافقيا الحيوية وتجييزاتيا الحديثة ،وتعتبر
النتائج المالية خير دليؿ عمى الكفاءة العالية والنجاح الكبير الذي تحققو المؤسسة ،وكاف تحقيقيا
لؤلرباح التي تراوحت ما بيف  5مميوف دينار و  35مميوف دينار خبلؿ الفترة 2009-5997
مؤش اًر يدعو إلى التفاؤؿ بالنسبة لدور ىذه المؤسسة في المساىمة في ميزانية الدولة ،التي تحتاج
دور مركزياً ميماً في المستقبؿ لممساىمة في دخؿ الدولة ودعـ
إلى مثؿ ىذه المؤسسات لتمعب اً
إيراداتيا المالية ،إذ إف تنامي ىذا النوع مف اإليرادات واألرباح سنة بعد أخرى وتواردىا مف قبؿ
مؤسسات مختمفة سيؤدي إلى تحوليا إلى روافد ثابتة لبلقتصاد الكويتي تؤدي إلى زيادة الدخؿ
القومي ،وبالتالي زيادة استفادتيا مف ىذه المؤسسات بدال مف أف تكوف عبئاً عمييا التقرير
السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ ،لعاـ  ،2009ص.)57

 -2رفع كفاءة القوى الوطنية العاممة:
استحدثت المؤسسة إدارة متخصصة لمتدريب أطمؽ عمييا إدارة تنمية القوى العاممة،
لمتفرغ لتدريب وتأىيؿ الكوادر الوطنية ورفع مستوى األداء عف طريؽ التدريب المحمي داخؿ
المؤسسة أو خارجيا ،وقد استمرت المؤسسة بتشجيع موظفييا اإلدارييف والفنييف لبلشتراؾ في
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الندوات والدورات التدريبية التي تنظميا المؤسسة ،مما أدى إلى زيادة معرفة ىؤالء بمجاؿ عمميـ
وكسب الخبرة ،وبالتالي رفع مستوى األداء الوظيفي الذي أنعكس إيجابياً عمى المؤسسة لتحقيؽ
أغراضيا ،وتتعاوف المؤسسة في تنظيـ الدورات التدريبية لموظفييا مع و ازرات الدولة والمعاىد
والمؤسسات المحمية ،كو ازرة التخطيط وجامعة الكويت والييئة العامة لمتعميـ التطبيقي وديواف
الموظفيف وحماية البيئة ومعيد التربية لمعموـ اإلدارية ،وجيات أخرى مف القطاع الخاص
المختص بالتدريب ،كما تتعاوف خارجياً مع األكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا باإلسكندرية،
ومع الياباف في التخصصات المرتبطة بأعماؿ الموانئ ونظـ المبلحة اإللكترونية ،وقد ركزت
المؤسسة عمى االشتراؾ في المؤتمرات والندوات الخارجية المتعمقة بأعماؿ الموانئ والنقؿ البحري،
وخاصة التي تشرؼ عمييا المنظمات الدولية واإلقميمية بغرض اإلطبلع عمى أحدث النظـ
ومواكبة التطور في ىذا المجاؿ ،واإلطبلع عمى المستجدات وبناء عبلقات مينية مع المسؤوليف
في المؤسسات المتشابية في العالـ وتبادؿ الخبرات معيـ الكتاب السنوي ،الصادر عف و ازرة
اإلعبلـ الكويتية ،2004،ص.)286

 -3تكويف الوظائؼ القيادية:
قامت المؤسسة بعد التحرير بتكويف معظـ الوظائؼ وتأىيؿ الكوادر الوطنية إلحبلليا
محؿ العمالة األجنبية ،كما قامت في عاـ 5994ـ بأجراء دراسات شاممة لتطوير الييكؿ اإلداري
ونظـ العمؿ لكؿ وحدة تنظيمية بالمؤسسة بيدؼ رفع كفاءة العمميات التشغيمية بموانئيا،
واستمرت المؤسسة في عممية التكويف في منصؼ التسعينات مف القرف العشريف ،حيث أعطت
الفرصة لمشباب الكويتي ألداء مختمؼ األعماؿ والمساىمة في تطور الببلد ،ودفع عجمة
االقتصاد عف طريؽ تأىيؿ الشباب لتبوء المراكز القيادية وغرس الشعور بالمسئولية فييـ وحثيـ
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عمى العمؿ الجاد ورفع اإلنتاجية الكتاب السنوي ،الصادر عف و ازرة اإلعبلـ الكويتية،2004 ،
ص.)287

 -4إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة:
نظمت المؤسسة عدة مؤتمرات وندوات إقميمية كاف مف أبرزىا مؤتمر لمناقشة الرؤية
المستقبمية لموانئ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،واقامة تعاوف فييا بينيا بيدؼ التنسيؽ بيف تمؾ
الموانئ لتحقيؽ األىداؼ المشتركة ،ولبحث المؤثرات وبخاصة أثر توقيع اتفاقية الجات وأثارىا
المترتبة عمى نشاط النقؿ البحري العالمي والخميجي ،وكاف المؤتمر حوؿ مستقبؿ موانئ مجمس
التعاوف لدوؿ الخميج العربية) ،وقد عقد المؤتمر في دولة الكويت وحضره نخبة مف الخبراء
والمختصيف بشؤوف النقؿ البحري والموانئ ومندوبيف عف و ازرات المواصبلت والنقؿ وسمطات
الموانئ وشركات التاميف والنقؿ وغرؼ التجارة والصناعة في دوؿ مجمس التعاوف ،وقد قدمت
أبحاث عديدة وتـ التعرؼ عمى ما ىو جديد ومستحدث في مجاالت التجارة والنقؿ البحري
الكتاب السنوي ،الصادر عف و ازرة اإلعبلـ الكويتية ،2004 ،ص.)288

 -5المساىمة الفعالة في زيادة الصادرات:
قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بأداء دورىا بكفاءة عالية ،ونجاح مميز مف خبلؿ إدارة
موانئيا التي ارتفع مستوى أدائيا بصورة كبيرة ،حيث اعتمدت عمييا المصانع الوطنية في تصدير
منتجاتيا إلى الخارج ،وخاصة منيا مصانع البتروكيماويات التي ارتفع إنتاجيا بصورة كبيرة ،بعد
ابتداء مف أواخر التسعينات .وقد أدت ىذه
التوسعات التي شيدتيا منطقة الشعيبة الصناعية
ً
الزيادة في اإلنتاج إلى زيادة الصادرات الكويتية ،وبالتالي المساىمة في رفع مستوى الدخؿ
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القومي ،كما أدى استقباؿ موانئ المؤسسة لمكميات الكبيرة مف الصمبوخ القادـ مف دوؿ الخميج،
إلى الحفاظ عمى احتياطي الببلد مف ىذه المادة الناضبة ،بعد اف تـ منع استخراجيا مف المقالع
المحمية جماؿ ،2002،ص.)577

 -6تفعيؿ نشاط إعادة التصدير إلى الدوؿ المجاورة:
نظ ار لخبرة الكويت الطويمة في النقؿ وارتباطيا التاريخي مع البحر ،فاف ذلؾ أدى إلى
تفعيؿ دور الموانئ لتكوف رافداً مف روافد االقتصاد الكويتي ،وتعتبر الموانئ الكويتية مراكز
تجارية ميمة يعتمد عمييا في إعادة التصدير لمدوؿ المجاورة ،حيث كانت وال زالت تمعب دو اًر
ميماً في ىذا المجاؿ .ونظ ار لؤلىمية الكبيرة التي تتمتع بيا تجارة العبور واعادة التصدير مف
الموانئ الكويتية تاريخياً ،ودور ىذا النشاط الحيوي في تاريخ الكويت ،فاف ىذه التوجيات التي تـ
التركيز عمييا بدأت تجني ثمارىا ،حيث يمكف مبلحظة ذلؾ في أداء المؤسسة

جماؿ،2002 ،

ص.)578

 -7الخطة الخمسية ومشروعات المستقبؿ:
تقدمت المؤسسة بعدة مشاريع إلى مجمس الوزراء تيدؼ إلى تطوير العمؿ بموائنيا،
وانعاش الحركة التجارية ووضع استراتيجية طويمة المدى واعادة تقييـ إمكانيات الموانئ ،حيث تـ
التعاقد مع إحدى الجيات االستشارية العالمية النجاز مشروع تطوير نظـ العمؿ بموانئ المؤسسة
وتحديد االستراتيجيات واألىداؼ .كما تضمف العقد كيفية رفع كفاءة اسموب العمميات التشغيمية
بموانئ المؤسسة ،ودراسة حركة النقؿ البحري المتوقع بموانئ المؤسسة حتى عاـ  2050ـ
ووضع خطة لتطوير ىذه الموانئ الستيعاب حركة النقؿ البحري ،كما تقدمت اإلدارة العامة
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لممؤسسة بمذكرة لمجمس الوزراء إلنشاء منطقة تجارية حرة ،حيث وافؽ مجمس الوزراء عمى
تشكيؿ لجنة مف مؤسسة الموانئ الكويتية وو ازرة الداخمية وو ازرة المالية وو ازرة التجارة والصناعة
وبمدية الكويت واإلدارة العامة لمجمارؾ وغرفة تجارة وصناعة الكويت جماؿ ،2002 ،ص.)579

 -8المساىمة في خصخصة عدد مف األنشطة االقتصادية:
قامت المؤسسة منذ تحرير الببلد مف الغزو العراقي بإشراؾ مؤسسات القطاع الخاص
الكويتي وشركاتو ،في مشروعات كثيرة تمثمت في إصبلح منشات ومرافؽ المؤسسة التي أصابيا
الدمار مف جراء الغزو الغاشـ ،كما أسندت إلى شركات القطاع الخاص أعماؿ مناولة البضائع
في ميناءي الشويخ والشعيبة ،ومناولة الحاويات في ميناء الشويخ واستئجار قطع بحرية ،ووسائؿ
نقؿ وأعماؿ تنظيؼ الموانئ والمرافؽ المختمفة ،وكذلؾ أعماؿ الحراسة ،باإلضافة إلى توفير
العمالة الفنية المطموبة ألعماؿ الصيانة المختمفة ،وكذلؾ إسناد كافة المشروعات اإلنشائية إلى
شركات القطاع الخاص جماؿ ،2002 ،ص.)580

 -9دراسة تعديؿ الرسوـ واألجور لزيادة النشاط التجاري لمموانئ
قامت المؤسسة بدراسة تعديؿ الرسوـ واألجور وتمت مناقشتيا مع كافة الجيات المعنية
بالنقؿ البحري بدولة الكويت ،حيث حازت ىذه التعرفة عمى القبوؿ مف جميع األطراؼ ،لما لذلؾ
مف اثر كبير في اجتذاب مزيد مف الخطوط المبلحية إلى موانئ المؤسسة وتنشيط الحركة
التجارية في الببلد جماؿ ،2002 ،ص.)580
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المبحث الثالث
الدراسات السابقة

قاـ الباحث باالطبلع عمػى الكثيػر مػف األدبيػات والد ارسػات التػي ناقشػت موضػوع الد ارسػة
الحالية ،ومف ىذه الدراسات ما يمي:

 1-4-2الدراسات بالمغة العربية
 دراسة ،حجر ،عبػد الممػؾ إسػماعيؿ ،) 2000 ،بعنػواف :النظػاـ المحاسػبي الحكػوميفي الجميورية اليمنية :التطبيؽ ومتطمبات التطوير ومدخؿ النظـ.
وىػدفت الد ارسػة إلػى د ارسػة األسػس النظريػة والجوانػب العمميػة فػي نظػـ المعمومػات المحاسػبية
الستخبلص ص مقومات أو أركاف النظاـ المحاسبي ،ومف ثـ تقييـ النظاـ المحاسبي الحكومي فػي
الجميوريػة اليمنيػة فػي ضػوء تمػؾ المقومػات ،كمػا تيػدؼ إلػى صػياغة إطػار مقتػرح لتطػوير النظػاـ
المحاسػبي الحكػومي فػي ضػوء مقومػات النظػاـ ،وبمػا يتناسػب ومفػاىيـ الموازنػات والبيئػة اليمنيػة،
ومتطمبات توجو القيادة السياسية نحو اإلصبلح المػالي واإلداري ،وقػد اتبػع الباحػث فػي ذلػؾ تحميػؿ
المحتػػوى لمعػػالـ النظػػاـ المحاسػػبي الحكػػومي المطبػػؽ فػػي الجميوريػػة اليمنيػػة مػػف خػػبلؿ د ارسػػة
متطمبات التطوير ومدخؿ النظـ .وأىـ ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج وتوصيات:
 -5إف االسػتمرار فػي تطبيػؽ النظػاـ المحاسػبي الحكػومي الػراىف وعػدـ إدخػاؿ نظػاـ المحاسػبة
اإلدارية سوؼ يؤدي إلى الجمود في عقمية الكوادر البشرية التي تتعامؿ مع ذلؾ النظاـ إما كمشػغؿ
لو أو كمستخدـ لمخرجاتو ،ويحد مف متابعة التطورات الجديدة في أساليب اإلدارة والتحميؿ.
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 -2في النظاـ المحاسبي القائـ اإلنفاؽ ال يرتبط باإلنجاز ،وبالتػالي يجػب تغييػر الوضػع الػراىف بمػا
يمزـ الحكومة أكثر في تنفيذ برامج معينة ،وأداء محدد في مختمؼ الوحدات.
 -3في النظاـ المحاسبي القػائـ يػؤثر نفػوذ المسػئوليف فػي الوحػدة الحكوميػة إلػى حػد كبيػر فػي تحديػد
حجـ اإلنفاؽ المخصص لموحدة دوف أف يتبع ذلؾ أية أساليب مساءلة.
 -4ال تتوفر في النظاـ المحاسػبي القػائـ مقومػات نظػاـ محاسػبة المسػئولية وتقيػيـ األداء ،ممػا يفقػد
الفرد االىتماـ الكامؿ بالعمؿ أو الرغبة في التطوير.
 -5الحاجة إلى بمورة مرتكزات الموازنة المقترحة في صورة نظاـ محاسبي يمثؿ البيئػة التػي سػيعمؿ
فييا والتشريعات القانونية الخاصة بالدولة ،واألسس التي يقوـ عمييا مدخؿ النظـ كاتجاه حديث في
نظـ المعمومات.

 دراسة ،المنايصة )2004 ،بعنواف :تقييـ النظـ المحاسبية المطبقة في الجامعات األردنية.ىدفت الدراسة إلى تقييـ النظاـ المحاسبي لممؤسسات التي تيتـ بتحقيؽ أىػداؼ التعمػيـ العػالي
والمتمثمػة فػػي إعػػداد كػوادر بشػرية مؤىمػػة ومتخصصػػة فػػي حقػػوؿ المعرفػػة المختمفػػة لتمبيػػة حاجػػات
المجتمع ,وتوفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لئلبداع والتميز واالبتكػار وصػقؿ
المواى ػػب البشػ ػرية المؤىم ػػة ف ػػي مختم ػػؼ أنػ ػواع التخصص ػػات ،واس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الوص ػػفي
والتحميمػػي فػػي تقيػػيـ الػػنظـ المحاسػػبية المطبقػػة فػػي الجامعػػات األردنيػػة ،مػػف خػػبلؿ تطػػوير اسػػتبانة
خاصة بالدراسة وتـ توزيعيا عمى عينة مف مجتمع الدراسة.
وخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج قدـ الباحث في ضوءىا عدداً مف التوصيات أىميا:
 -5وجوب استخداـ محاسبة التكاليؼ عمى البرامج الدراسية لكؿ تخصص.
 -2ضرورة تبني سياسات وتشريعات مالية قوية وذلؾ لمحد مف صبلحيات صانع القرار.
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 -3ضػرورة تبنػػي فكػرة التقػػارب فػي المبػػادئ والمفػاىيـ واألسػػاليب المحاسػبية واعػػداد تقػارير وقػوائـ
ماليػػة متشػػابو لمجامع ػػات الرسػػمية والخاصػػة وذل ػػؾ لتسػػييؿ عمميػػة المقارن ػػة والتركيػػز عم ػى جم ػػب
التكنولوجيا الحديثة لمجامعات.
 -4ضرورة تفعيؿ الرقابة الداخمية بالجامعات الحكومية والخاصة واستخداـ األسموب التجػاري فػي
الممارسات المحاسبية بالجامعات الحكومية.

 د ارس ػػة فخػػػر ،ن ػ ػواؼ ،وآخػ ػػروف ،)2005 ،بعن ػ ػواف :دراسػػػػة النظػػػػاـ المحاسػػػػبي فػػػػيالمؤسسة العامة لألسماؾ في سوريا وامكانية تطويره.
ىدفت الدراسة التعػرؼ عمػى النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ بالمؤسسػة العامػة لؤلسػماؾ فػي سػوريا مػف
كافة الجوانب وتحديد أىـ الثغرات والمشكبلت التي تكتنؼ ىذا النظاـ ،واعتمد ىذا البحث المنيج
الوصفي التحميمي ،مف خبلؿ تشخيص الواقع المحاسبي القائـ بالمؤسسة العامة لؤلسػماؾ وتحميمػو
وتحديد نقاط القوة والضعؼ فيو ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 -5أف النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي المطّبػ ػػؽ ىػ ػػو نظػ ػػاـ ضػ ػػعيؼ يقػ ػ ّػدـ مؤش ػ ػرات إجماليػ ػػة وي ّشػ ػػوه القيػ ػػاس
المحاسبي ،وا ّف مخرجاتو غير مناسبة لمتسعير وقياس الربحية وتقييـ األداء عمى أساسيا.
 -2النظاـ المحاسبي غير مبلئـ لمييكؿ التنظيمي واإلداري لممؤسسة ألنو يختزؿ مجموعة مراحؿ
تمت بنشاط واحد.
في مرحمة واحدة ويدمج العممياتّ ،
وكأنيا ّ
يقدـ البيانات التشغيمية والتحميمية
 -3يقّدـ النظاـ القائـ بيانات إجمالية خدمةً لممحاسبة المالية وال ّ
عمى مستوى الم ارحؿ واألقساـ واألصناؼ المنتجة.
 -4ال يحػػدد النظػػاـ المحاسػػبي المطّبػػؽ تكمفػػة كػػؿ نػػوع مػػف األن ػواع المنتجػػة عمػػى حػػدة ،ويعتبػػر
اإلنتاج متجانساً والتكاليؼ مباشرة.
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المطبػػؽ بالمؤسسػػة العامػػة لؤلسػػماؾ منيػػا االفتقػػار
 -5ىنػػاؾ عػػدة ثغ ػرات فػػي النظػػاـ المحاسػػبي
ّ
لمتقسيـ الدقيؽ لم اركػز التكمفػة واسػتخداـ سػجبلت إجماليػة وعػدـ وجػود سػجبلت تحميميػة ،واسػتخداـ
الوثائؽ والمستندات التي تعكس واقع فعمي وليس معياري ،وعدـ وجود آليػة محػددة وقواعػد لعمميػة
التخصيص والتحميؿ لعناصر التكاليؼ عمى المنتجات النيائية.

حسػػاف ،وآخػػروف ،)2006 ،بعنػواف :النظػػاـ المحاسػػبي فػػي المصػػرؼ
 د ارسػػة قيطػػيـّ ،التجاري السوري وآفاؽ تطويره.
ىدفت الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى واقػع النظػاـ المحاسػبي وذلػؾ مػف خػبلؿ حالػة المصػرؼ
التجػػاري السػػوري ،واعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي مػػف خػػبلؿ د ارسػػة تحميميػػة تقػػوـ
عمػػى تتبػػع واستقصػػاء مػػادة البحػػث وتحميميػػا واسػػتخبلص النتػػائج ،باإلضػػافة إلػػى االسػػتعانة بمػػنيج
تحميؿ النظـ ،وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمػى المشػكبلت المحاسػبية التػي واجيػت انػدماج مؤسسػات
القطػػاع العػػاـ انطبلق ػاً مػػف النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ وتحميمػػو ومقارنػػة ذلػػؾ مػػع متطمبػػات معػػايير
المحاسبة الدولية ،وذلؾ باالستعانة بالمراجع والمصادر المتعمقة بالمحاسبة المتقدمػة فػي الشػركات
والنظـ المحاسبية والمعايير الدولية ،باإلضافة إلى األنظمة والتقارير الصادرة عف المؤسسة العامة
لمتجارة الخارجية .وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أبرزىا:
 -5قصور النظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ وعدـ مبلءمتو لضخامة العمؿ في المصرؼ.
 -2ال يوج ػػد مجموع ػػة دفتري ػػة كامم ػػة كم ػػا ن ػػص النظ ػػاـ المحاس ػػبي الموح ػػد ،والت ػػي تعتب ػػر إح ػػدى
مقومػات النظػاـ المحاسػػبي الموحػد األساسػية ،وانمػػا يػتـ اسػتخداـ بطاقػػات ورقيػة أو كرتونيػة تعتمػػد
كػدفاتر يوميػػة مسػػاعدة ودفػػاتر أسػتاذ مسػػاعدة وجميػػع ىػػذه المسػائؿ عرضػػة لمخػػاطر التمػؼ بشػػكؿ
كبير بسبب كثرة الممفات والمعامبلت وحفظيا بشكؿ عشوائي وغير منظـ.

70

 -3وجػود فجػوة واسػعة بػيف واقػػع النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػػي المصػرؼ وبػيف متطمبػات معػػايير
المحاسبة الدولية ،متمثمة بقصور اإلفصاح في التقارير المالية وبعػض األخطػاء فػي إعػداد القػوائـ
الختامية.

 دراسة الحبيشي ,وىيب عبد العزيز  ,)2007بعنواف :واقع النظاـ المحاسبيالحكومي في اليمف وأفاؽ تطويره.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع النظاـ المحاسبي الحكومي في اليمف وأفاؽ تطويره،
وقد أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف  500عامؿ يعمؿ في و ازرة المالية القائموف
بالعمؿ المحاسبي ,إضافة إلى  550فاحص يعمموف في الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة
القائموف بأعماؿ الفحص والمراجعة لوحدات القطاع اإلداري في اليمف.
توصمت الدراسة إلى عدة نتائجيا أىميا:
 -5القصور في توفير القوائـ المالية والتقارير المحاسبية القادرة عمى توفير المعمومات التي تفي
بمختمؼ االحتياجات ويبدو ذلؾ مف خبلؿ:
أ -المجموعة المستندية المصممة لخدمة مستوى التنفيذ الفعمي لمموازنة.
ب -أف عممية المعالجة لمبيانات المدخمة ال تتعدى كونيا إثباتاً لما تـ إنفاقو أو تحصيمو
وترحيمو لمحسابات المختمفة.
ج -أف مخرجات النظاـ مف القوائـ والتقارير المحاسبية تتمثؿ بالحساب الختامي وكشؼ
الحساب الشيري وكشؼ حساب المدة.
 -2عدـ قدرة النظاـ عمى توفير أدنى متطمبات قياس وتقييـ أداء مختمؼ الوحدات الحكومية
وذلؾ ناتج عف:
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أ -عدـ قدرة األسس والقواعد المحاسبية عمى توفير معمومات كاممة عف جميع العمميات
وتكاليؼ التي قامت بيا الوحدات الحكومية.
ب -عدـ كفاية التبويب الحالي لمحسابات وأساليب المعالجة الحتساب تكاليؼ األنشطة
والبرامج المختمفة.
ج -عدـ إرساء مبدأ المساءلة عف التكاليؼ وربطيا بمستويات اإلنجاز ،حيث أنو بمجرد
اعتماد مبالو النفقات في الموازنة حتى تنتيي معو أساليب المساءلة المحاسبية.
 -3وجود اتفاؽ بيف المحاسبيف في و ازرة المالية والعامميف في الجياز المحاسبي لمرقابة بشأف
أوجو القصور التي يعاني منيا النظاـ المحاسبي الحكومي في اليمف.
 -4يؤدي االستفادة مف األساليب المحاسبية المختمفة وتطبيقيا في القطاع الحكومي إلى تفعيؿ
دور النظاـ المحاسبي الحكومي في المحافظة عمى الماؿ العاـ وحمايتو واستغبللو.

 دراسة الفقيو ،صالح ناصػر ،)2007 ،بعنػواف :دور نظػاـ المعمومػات المحاسػبي فػيتقويـ برنامج اإلصالح المالي بالجميورية اليمنية دراسة تحميمية تطبيقية.
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تحدي ػػد المعموم ػػات المحاس ػػبية الحكومي ػػة البلزم ػػة لتحقي ػػؽ اإلص ػػبلح
المالي واإلداري ،مف خبلؿ وضع نمػوذج مقتػرح لتطػوير فاعميػة ىػذه المعمومػات بمػا يجعميػا قػادرة
عم ػػى خدم ػػة وتفعي ػػؿ األنظم ػػة الرقابي ػػة بش ػػقييا ال ػػداخمي والخ ػػارجي ،حي ػػث تناول ػػت الد ارسػػػة دور
المعمومػػات المحاسػػبية فػػي تقػػويـ برنػػامج اإلصػػبلح المػػالي القػػائـ فػػي الجميوريػػة اليمنيػػة ،وتمثمػػت
مشػػكمة البحػػث فػػي قصػػور دور المعمومػػات المحاسػػبية المقدمػػة مػػف النظػػاـ المحاسػػبي الحكػػومي
اليمني في إنجاح برنامج اإلصبلح المالي وفي تقويـ واختبار مػدى نجػاح ىػذا البرنػامج ،ولتحقيػؽ
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أىداؼ الدراسة أجرى الباحث دراسة ميدانية ،وتوصؿ إلى نتائج أثبتت صحة الفروض التي قامت
عمييا الدراسة وأىـ ىذه النتائج:
 -1مخرجات النظاـ المحاسبي الحكومي اليمني التقارير المالية ومعموماتيا المحاسػبية ) ليسػت
فاعمة ،كما ينبغي أف تكوف عميو مخرجات النظاـ المحاسبي الحكومي السميـ ،حيث أف معمومػات
النظاـ المحاسبي الحكومي اليمني ال تتوافر بو أىػـ خصػائص المعمومػات المحاسػبية ،وأف تقػارير
النظ ػػاـ المحاس ػػبي الحك ػػومي اليمن ػػي ،ال تق ػػدـ جمي ػػع المعموم ػػات اليام ػػة الخاص ػػة ب ػػاألداء الم ػػالي
واإلداري الحكومي وكذلؾ الخاصة بكفاءة تنفيذ اإلصبلحات المالية القائمة.
 -2أف نظاـ الموازنة القائـ غير فاعؿ وغير مبلئـ الحتياجات إنجاح اإلصبلح المالي.
 -3أف نظاـ موازنة البرامج واألداء يساعد عمى إنجاح برنامج اإلصبلح المالي.
 -4أف دور األنظمػػة الرقابيػػة بالجميوريػػة اليمنيػػة ضػػعيؼ ويعػػاني مػػف القصػػور ،بحيػػث ال يسػػاعد
عمى تنفيذ اإلصبلحات المالية.

 د ارسػ ػػة مزيػ ػػاني ،نو ارلػ ػػديف ،)2009 ،بعن ػ ػواف :النظػػػػاـ المحاسػػػػبي الجزائػػػػري الجديػػػػد ،بػػػػيفاالستجابة لمتطمبات تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية.
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى توافػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي الج ازئػػري الجديػػد مػػع معػػايير
المحاسبة الدولية  ،) IAS / IFRSومف أجؿ الوصوؿ إلػى ىػذا اليػدؼ قػاـ الباحػث بد ارسػة أىػـ
معالـ النظاـ المحاسبي الجديد ،ومقارنتو مع معايير المحاسبة الدولية مف حيث اإلطار المفاىيمي
النظري مف جية ،والمعالجة المحاسبية ألىـ القضايا المطروحة عمػى مسػتوى المحاسػبة مػف جيػة
أخرى ،وقد اتبع الباحث في ذلؾ تحميؿ المحتوى لمعالـ النظاـ المحاسبي الجديد في الجزائر.
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وقد توصؿ الباحث إلى نتيجة أساسية مفادىا أف النظاـ المحاسػبي الج ازئػري الجديػد يتوافػؽ بشػكؿ
كبي ػػر م ػػع مع ػػايير المحاس ػػبة الدولي ػػة إال أف سػ ػرياف العم ػػؿ ب ػػو بداي ػػة الع ػػاـ  )2050يواج ػػو ع ػػدة
تحػػديات تتعمػػؽ بشػػروط ومسػػتمزمات التطبيػػؽ الجيػػد لػػو ،ممػػا يجعػػؿ المنػػافع المنتظ ػرة مػػف تطبيقػػو
محؿ شؾ ،كما بينت الدراسة أف الجزائر استجابت لممستجدات الدولية وعولمة الشركات واألسػواؽ
الماليػػة وحريػػة انتقػػاؿ رؤوس األمػواؿ عبػػر القػػارات ،وكػػذلؾ التطػػور السػريع فػػي مجػػاؿ االتصػػاالت
والمعموماتية ،وذلؾ بتبنييا لنظاـ محاسبي جديد يتوافؽ بدرجة عالية مع معػايير المحاسػبة الدوليػة
س ػواء مػػف حيػػث اإلطػػار المفػػاىيمي النظػػري أو مػػف حيػػث المعالجػػة المحاسػػبية لػػبعض المسػػائؿ
المطروحة في المحاسبة.

 د ارسػػة القشػػي ،ظػػاىر ،والعبػػادي ،ىيػػثـ ،)2009 ،بعن ػواف :أثػػػر العولمػػػة عمػػػى نظػػػـالمعمومات المحاسبية لدى شركات الخدمات المالية في األردف.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى امتبلؾ شركات الخدمات المالية لآلليات المناسبة في
نظاـ معموماتيا المحاسػبي التػي تؤىميػا لتصػبح شػركات عالميػة وبالتػالي قػدرتيا عمػى دخػوؿ عػالـ
العولمة بخطى ثابتة ،ومعرفة المعوقات التي تواجييا دوف امتبلؾ تمؾ اآلليات.
وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا:
 -5إف نظاـ المعمومات المحاسبي في اغمب الشركات عينة الد ارسػة يسػتطيع التػأقمـ مػع التغيػرات
التي تط أر عمى معايير المحاسبة ،وخصوصا في القيمة العادلة.
 -2اف نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي المحوسػػب فػي اغمػػب شػػركات الخػػدمات الماليػػة األردنيػػة قابػػؿ
لمتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
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 2-4-2الدراسات بالمغة االنجميزية
 دراسة ) (Ringelman. 1999بعنواف:The Effect of Event-based Accounting System Usage on the
Organizational Design of Accounting Control Systems
اثر استخداـ نظاـ محاسبي قائـ عمى الحدث مف خالؿ تصميـ األساليب الرقابية المحاسبية
ىدفت الدراسة إلى بياف اثر استخداـ نظاـ محاسبي قائـ عمى الحدث مف خبلؿ تصميـ
األساليب الرقابية المحاسبية ،حيث أشار الباحث إلى اف النظريات تتطور في شرح التنبؤ بأثر
النظـ التكنولوجية الجديدة لممعمومات عمى األفراد والمنظمات ،مثاؿ عمى ىذه النظريات نظرية
ىوبرز ألثر التكنولوجيا المعمومات المتقدمة عمى التصميـ التنظيمي واالختبار ووضع القرار
بالنظر إلى اثر التكنولوجيا المساندة لمنفذ القرار في الوحدة ككؿ وعمى مستوى الفروع.
قاـ الباحث بإجراء االختبار التجريبي لمنظرية عمى الجانب المتعمؽ بتأثير وحدات الفروع
التنظيمية ،لتحدد ما إذا كانت النظرية تساند نظاـ المحاسبة القائـ عمى الحدث المستخدـ في
إعداد الموازنة ،مف خبلؿ النظاـ الرقابي المحاسبي لمفرع .بينت نتائج الدراسة اف استخداـ ىذا
النظاـ يؤثر عمى اسموب الرقابة المحاسبي لموحدة الفرعية ،ولكف ليس بالضرورة بأسموب نظرية
ىوبرز ،كما أنيا تدعـ المصداقية وشرعية المنفعة وأنيما تسيبلف استخداـ مستويات تطبيقية
بنجاح لمساندة نظـ التشغيؿ التحميمية الفورية آلياً .ولو نظرنا إلى كؿ وحدة تنظيمية عمى إنيا
وحدة محاسبة فرعية وباف الوحدة المحاسبة الكمية ،تمثؿ كؿ النظـ المحاسبية الفرعية لموحدة
الفرعية الستطعنا الخروج بنظاـ متكامؿ وشامؿ يستطيع استيعاب كافة المتغيرات ،التي مكف اف
تط أر والحصوؿ عمى معمومات فورية دوف الرجوع إلى كافة الوحدات الفرعية) تساعد متخذي
الق اررات عمى التحميؿ والتنبؤ واتخاذ الق اررات المناسبة مثؿ إجراء أي إصبلحات تشريعية في
التنظيـ المحاسبية .لذلؾ فاف إدراؾ المحاسب لحجـ المسؤولية ودقة البيانات والتقارير التي
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يصدرىا وقدرتو وبالبيئة المحيطة أصبحت مف األمور المرغوب فييا ألىميتيا في معالجة العديد
مف القضايا المحاسبية.
 دراسة ) ،(Edwards, Donald; Kusel, Jim Oxner, Tom, 2001بعنواف:Discussion of Information Technology, Related Activities of Internal
Auditors
دور نظاـ الرقابة الداخمية كأحد األنظمة الفرعية المكونة لمنظاـ المحاسبي
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ دور نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة كأحػػد األنظمػػة الفرعيػػة المكونػػة
لمنظػػاـ المحاسػػبي فػػي التأكػػد مػػف صػػحة وسػػبلمة مػػدخبلت النظػػاـ المحاسػػبي وبيػػاف أثػػر العوامػػؿ
التنظيمية في كفاءة وفعالية نظاـ الرقابػة ،ويشػمؿ ذلػؾ المنفعػة االقتصػادية لمنظػاـ ،مسػتوى كفػاءة
وتأىيػػؿ العػػامميف فػػي النظػػاـ ،مػػدى كفػػاءة نظػػـ المعالجػػة اإللكترونيػػة لمبيانػػات وأنظمػػة الحاسػػوب
والبرمجيات التطبيقية وأنظمة الحماية وغيرىا مف مقومات النظػاـ المحاسػبي ،كمػا ناقشػت الد ارسػة
أىميػػة التػػدقيؽ والرقابػػة الداخميػػة ودور المعمومػػات التػػي يقػػدميا المػػدقؽ الػػداخمي فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ
المنش ػػأة ،وكش ػػؼ األخط ػػاء ومعالجتي ػػا ومن ػػع عممي ػػات الغ ػػش واالحتي ػػاؿ وت ػػاميف الحماي ػػة المناس ػػبة
ألصػػوؿ المنشػػأة وممتمكاتيػػا ،والتقميػػؿ مػػف حجػػـ المخػػاطر النػػي تتعػػرض ليػػا اإلدارة وذلػػؾ ب ػالتركيز
عمى مياـ وأعماؿ التدقيؽ والرقابة الداخمية واختبار مدى كفػاءة وفعاليػة نظػاـ الرقابػة الداخميػة بشػقيو
التنظيمػػي والتطبيقػػي ،وقػػد تمػػت الد ارسػػة ب ػإجراء مسػػح عػػاـ شػػمؿ المػػدققيف الػػداخمييف فػػي البنػػوؾ
والمؤسسات المصرفية في الواليػات المتحػدة لعػاـ  .2000وتوصػؿ البػاحثوف إلػى عػدد مػف النتػائج
أىميػػا :أف نظػػـ الرقابػػة والتػػدقيؽ الػػداخمي المسػػتخدمة فػػي ىػػذه المصػػارؼ تسػػيـ فػػي إضػػافة قيمػػة
جدي ػػدة لممنظم ػػة وتس ػػاعد ف ػػي تحقي ػػؽ األى ػػداؼ بخط ػػط األعم ػػاؿ وتق ػػارير الرقاب ػػة والت ػػدقيؽ وبم ػػا
تتضمنو مف توصيات إلصبلح األخطاء وتطوير األعماؿ .كمػا أشػارت النتػائج إلػى تطػور مفيػوـ
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الرقابة مف مجرد اكتشاؼ األخطاء وعمميات الغش والتبلعب إلػى تطػوير ضػوابط ومعػايير رقابيػة
تتعمؽ بالجوانب التنظيمية والتطبيقات العممية لنظـ المعمومات المحاسبية.
 3-4-2ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة
تتضػح مميػزات الد ارسػػة الحاليػة مػف خػػبلؿ مقارنتيػا مػػع الد ارسػات السػابقة وكمػػا ىػو مبػػيف
بالجدوؿ التالي :) 5-2

جدوؿ ( ) 1-2

اإلسيامات المتوقعة مف الدراسة الحالية مقارن ًة بالدراسات السابقة
المجاؿ

األىداؼ

الدراسات السابقة

ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى ال ػنظـ المحاسػػبية ىػ ػػدؼ الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة ىػ ػػو التعػ ػػرؼ عمػ ػػى
كأحػ ػ ػػد األنظمػ ػ ػػة الفرعيػ ػ ػػة المكونػ ػ ػػة لمنظػ ػ ػػاـ النظػ ػ ػػاـ المحاسػ ػ ػػبي المطبػ ػ ػػؽ فػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػػة

المحاسبي
الموضوعات

الدراسة الحالية

الموانئ الكويتية

رّكزت عمى دراسة األسس النظرية والجوانب ركزت عمى دراسة النظاـ المحاسبي المطبؽ

العمميػػة فػػي نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية في مؤسسة الموانئ الكويتية
السػػتخبلص مقومػػات أو أركػػاف النظػػاـ

المحاسبي
مجتمع الدراسة

تكػ ّػوف المجتمػػع مػػف قطػػاع واحػػد أو قطػػاعيف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة الحالي ػ ػػة فإنػ ػػو يتكػ ػػوف م ػ ػػف
أو ثبلث ػ ػ ػ ػ ػ ػػة قطاع ػ ػ ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف القطاع ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المحاسػ ػػبيف العػ ػػامميف فػ ػػي مؤسسػ ػػة المػ ػػوانئ

المنيجية

اعتمػ ػ ػػدت المػ ػ ػػنيج الوصػ ػ ػػفي واالستكشػ ػ ػػافي تعتبر دراسة ميدانية بحثت في جوانب عمػؿ

االقتصادية

الكويتية

والميػػداني لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى تطبيػػؽ الػػنظـ المحاسبيف في مؤسسة الموانئ الكويتية

المحاسبية
نػػػػػػوع المنظمػػػػػػات تػػـ إج ػراء الد ارسػػات السػػابقة عمػػى منظمػػات ت ػ ػػـ إجػ ػ ػراء الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة عم ػ ػػى مؤسس ػ ػػة

المبحوثة

م ػ ػػف القط ػ ػػاعيف الع ػ ػػاـ والخ ػ ػػاص والش ػ ػػركات الموانئ وىػي إحػدى مؤسسػات القطػاع العػاـ

بيئة الدراسة

أجريت في بيئات مختمفػة شػممت دوالً عربيػة تػػـ إجراءىػػا فػػي دولػػة الكويػػت لبيػػاف النظػػاـ

المساىمة

في الكويت

أخػ ػػرى ودوالً أسػ ػػيوية ودوالً غربيػ ػػة بمػ ػػا فييػ ػػا المحاس ػ ػػبي المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي مؤسس ػ ػػة الم ػ ػػوانئ
الواليات المتحدة األمريكية.

الكويتية
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الفصؿ الثالث
منيجية الدراسة

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفاً لممنيجيػػة التػػي اسػػتخدميا الباحػػث فػػي القيػػاـ بيػػذه الد ارسػػة مػػف
أجؿ اإلجابة عف األسئمة التي تمثػؿ مشػكمتيا وىػدفيا ،حيػث يتضػمف وصػفاً لنػوع وطبيعػة الد ارسػة
ومجتمع الد ارسػة والعينػة وكػذلؾ أداة جمػع البيانػات وثباتيػا وصػدقيا ،كمػا يتضػمف الطػرؽ المتبعػة
في جمع البيانات واألساليب اإلحصائية لتحميؿ البيانات.

 1-3منيجية الدراسة
تعػػد ىػػذه الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات الميدانيػػة التػػي اعتمػػد فييػػا الباحػػث عمػػى المػػنيج الوصػػفي
التحميمي القائـ عمى دراسة الحالة ،وذلؾ بيدؼ اختبار الفرضيات وبيػاف نتػائج وتوصػيات الد ارسػة
والنابعة مف دراسة وتقييـ فعالية النظاـ المحاسبي المطبػؽ فػي مؤسسػة المػوانئ فػي دولػة الكويػت،
وبالتػػالي الوقػػوؼ عمػػى إمكانيػػات تطػػويره بمػػا يتناسػػب مػػع احػػدث األنظمػة المحاسػػبية المطبقػػة فػػي
مختمؼ دوؿ العالـ.

 2-3مجتمع الدراسة والعينة
تركزت الدراسة عمى مؤسسة الموانئ في دولػة الكويػت تحديػداً فػي اإلدارة العامػة والمػوانئ
التابعة ليا ميناء الشويخ وميناء الدوحة وميناء الشػعبية) ،ويػأتي اختيػار د ارسػة النظػاـ المحاسػبي
فػػي دولػػة الكويػت وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حالػػة مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة ،نظػ اًر لمػػدور الميػػـ الػػذي تمعبػػو
ىػذه المؤسسػة كواجيػة لمتعػامبلت الداخميػة والخارجيػة عمػى حػد سػواء ،األمػر الػذي يقتضػي د ارسػة
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العوائؽ والمشكبلت التي تعترض سبؿ تطوير ىػذا النظػاـ ورفػع كفاءتػو وفعاليتػو ليتكامػؿ مػع بقيػة
أركاف القطاع العاـ بما يمكنو مف رفع وتيرة األداء.

وقػػد بمػػو عػػدد الػػذيف يمارسػػوف العمػػؿ المحاسػػبي فييػػا  )67مػػدي اًر مالي ػاً ومحاسػػباً ,وذلػػؾ
حسب ما ورد في النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة المؤانئ الكويتيػة ،2009 ،حيػث تػـ توزيػع
االسػػتبانات بطريقػػة المسػػح الشػػامؿ عمػػى كامػػؿ ىػػذا المجتمػػع ،وقػػد اسػػترد الباحػػث  )56اسػػتبانة
وبنسبة  )%83.58مف إجمالي االستبانات الموزعة ,وبعد أف تـ فرز االستبانات تـ استبعاد 4
) اسػػتبانات لعػػدـ صػػبلحيتيا لمتحميػػؿ اإلحصػػائي أو لعػػدـ اكتمػػاؿ تعبئػػة بعضػػيا مػػف المبحػػوثيف,
وبػػذلؾ اسػػتقرت العينػػة عمػػى  )52مػػدي اًر مالي ػاً ومحاسػػباً يمارسػػوف العمػػؿ المحاسػػبي فػػي مؤسسػػة
المػ ػؤانئ ف ػػي دول ػػة الكوي ػػت ،وبنس ػػبة  )%77.65م ػػف أص ػػؿ المجتم ػػع الكم ػػي الخاض ػػع لمد ارس ػػة،
والجدوؿ رقـ  )5-3يوضح اإلطار العاـ لمدراسة.
الجدوؿ ( ) 1-3
اإلطار العاـ لمدراسة

العدد
النسبة المئوية

االستبانات الموزعة

االستبانات المستردة

االستبانات الخاضعة

عمى المبحوثيف

مف المبحوثيف

لمتحميؿ اإلحصائي

67

56

52

% 500

%83.58

%77.65

المصدر :الجدوؿ مف إعداد الباحث اعتماداً عمى نسبة الردود.
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 3-3أداة الدراسة
تـ جمع بيانات ىذه الدراسة مف خػبلؿ اسػتبانة خاصػة بيػا ،حيػث قػاـ الباحػث بتصػميميا
وتطويرىا لتغطي الفرضيات التي استندت عمييا ،وباستخداـ عبارات تقييميو حسب مقياس ليكرت
الخماسي موافؽ جدا  5عبلمات ,موافؽ  4عبلمػات ,محايػد  3عبلمػات ,غيػر موافػؽ عبلمتػاف,
غير موافؽ جدا عبلمة واحدة ).

 4-3صدؽ وثبات األداة
تـ عػرض االسػتبانة عمػى ذوي الخبػرة واالختصػاص وىيئػة محكمػيف لمحكػـ عمػى مػدى صػبلحيتيا
ك ػػأداة لجم ػػع البيان ػػات ،وبع ػػد اس ػػترجاع االس ػػتبانات ق ػػاـ الباح ػػث ب ػػإجراء التع ػػديبلت المقترح ػػة م ػػف
المحكميف واألساتذة المختصيف قبؿ أف يتـ توزيعيا عمى عينة الدراسة .ولمتأكد مف مدى صبلحية
االس ػػتبانة ك ػػأداة لجم ػػع البيان ػػات البلزم ػػة لمد ارس ػػة الحالي ػػة ت ػػـ اختبارى ػػا ,حي ػػث ت ػػـ اختب ػػار م ػػدى
االعتمادية عمى أداة جمع البيانات باستخداـ معامؿ كرونباخ ألفػا ,وقػد بمغػت درجػة اعتماديػة ىػذه
االس ػػتبانة حس ػػب معي ػػار كرونب ػػاخ ألف ػػا  )% 80.88وى ػػي نس ػػبة جي ػػدة ج ػػدا العتم ػػاد نت ػػائج ى ػػذه
الدراسة ،حيث أف النسبة المقبولة لتعميـ نتائج مثؿ ىػذه الد ارسػات ىػي  %60والجػدوؿ رقػـ -3
 ) 2يوضح معامبلت الثبات لمتغيرات الدراسة.
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الجدوؿ ()2-3
قيمة معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة
تسمسؿ الفقرات

كرونباخ ألفا

المتغير

55-5

الثغرات والمشاكؿ في تطبيؽ النظاـ المحاسبي

% 70.84

59-52

التخصص والخبرة والتدريب

% 80.62

29-20

األتمتة الحديثة

% 73.65

42-30

االنسجاـ مع معايير المحاسبة الدولية واإلببلغ

% 82.75

المالي الدولية
50-43

االستجابة لمتطمبات التطوير والتحديث

% 72.77

58-55

فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ

% 92.46

الكويتية
58-5

% 80.88

المعدؿ العاـ لمثبات

والختبار مقيػاس االسػتبانة فقػد تػـ اعتمػاد مقيػاس ليكػرت المكػوف مػف خمػس درجػات لتحديػد درجػة
األىمية النسبية لكؿ بند مف بنودىا ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ .)3-3
الجدوؿ رقـ ()3-3
اختبار مقياس االستبانة
الدرجة

1

2

3

4

5

مستوى المالءمة

معدومة

ضعيفة

متوسطة

عالية

عالية جدا
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كم ػػا ت ػػـ وض ػػع مقي ػػاس ترتيب ػػي لي ػػذه األرق ػػاـ إلعط ػػاء الوس ػػط الحس ػػابي م ػػدلوالً باس ػػتخداـ
المقياس الترتيبي لؤلىمية ،وذلؾ لبلستفادة منيا فيما بعد عند تحميؿ النتائج وذلؾ كما ىو موضح
بالجدوؿ رقـ .)4-3
الجدوؿ رقـ ()4-3
مقياس لتحديد األىمية النسبية لموسط الحسابي
الوسط الحسابي

األىمية النسبية

مستوى المالءمة

اقؿ مف 2

غير موافؽ بشدة

معدومة

-2اقؿ مف 3

غير موافؽ

ضعيفة

 -3اقؿ مف 3.75

محايد

متوسطة

 3.75اقؿ مف 4.5

موافؽ

عالية

 -4.5اقؿ مف 5

موافؽ بشدة

عالية جدا

 5-3المعالجة اإلحصائية
قػػاـ الباحػػث بتفريػػو البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا مػػف خػػبلؿ الد ارسػػة الميدانيػػة فػػي الحاسػػوب
وتم ػػت االس ػػتعانة ببرن ػػامج الحزم ػػة اإلحص ػػائية لمعم ػػوـ االجتماعي ػػة ) )SPSSوبالتحدي ػػد اس ػػتخدـ
الباحث األساليب التالية:
 -1الوسط الحسػابي :تػـ اسػتخداـ الوسػط الحسػابي وذلػؾ لتحديػد أىميػة العبػارات الػواردة فػي
االستبانة.
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 -2االنحػ ارؼ المعيػػاري :تػػـ اسػػتخداـ االنحػراؼ المعيػػاري لتحديػػد مػػدى تشػػتت اإلجابػػات عػػف
وسطيا الحسابي.
 -3التك ػ اررات والنسػػب المئويػػة :تػػـ اسػػتخداميا لوصػػؼ آراء العينػػة المبحوثػػة حػػوؿ متغي ػرات
الدراسة.
 -4اختبػػػار (ت) اإلحصػػػائي

 :) T-Testت ػػـ اس ػػتخداـ لممقارن ػػات الثنائي ػػة وف ػػي اختب ػػار

فرضيات الدراسة لمتأكد مف الداللة اإلحصائية لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا.
 -5اختبار تحميؿ التبايف األحادي  :)Anovaالختبار الفروؽ ذات الداللة اإلحصػائية فػي
المتغير التابع طبقا لعدد مف المتغيرات المستقمة.
 -6اختبار ألفا كرونباخ :وذلؾ الختبار مدى االعتمادية عمى أداة جمع البيانات المسػتخدمة
في قياس المتغيرات التي اشتممت عمييا الدراسة.

 6-3إجراءات الدراسة
 1-6-3نوع الدراسة
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية التي تيدؼ إلى تقييـ مدى فعالية النظاـ
المحاسبي في مؤسسة الموانئ في دولة الكويت وامكانية تطويره.

 2-6-3أساليب جمع البيانات والمعمومات
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار الفرضيات التػي بنيػت عمييػا فػاف األمػر اسػتدعى التعامػؿ
مع نوعيف مف البيانات ىما البيانات الثانوية والبيانات األولية وكما يمي:
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 -1البيانػات األوليػػة :وىػػي تمػؾ البيانػػات التػػي تػـ جمعيػػا مػف خػػبلؿ الد ارسػة الميدانيػػة وباسػػتخداـ
االسػ ػػتبانة التػ ػػي تػ ػػـ تصػ ػػميميا لغػ ػػرض الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة ،بحيػ ػػث غطػ ػػت كافػ ػػة الجوانػ ػػب النظريػ ػػة
والفرضيات ،حيث تـ توزيع االستبانات عمى عينة الدراسة مف خبلؿ الباحث شخصيا.
وقد تكونت االستبانة مف جزأيف رئيسيف ىما:
أ -الجزء األوؿ :وقد خصػص ىػذا الجػزء مػف اجػؿ التعػرؼ عمػى العوامػؿ الديموغرافيػة لممبحػوثيف
مػػف المػػديريف والمحاسػػبيف العػػامميف فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة ،مثػػؿ الجػػنس ،العمػػر ،سػػنوات
الخبرة ،الدورات المحاسبية ،الشيادات المينية).
ب -الجزء الثاني :وقد شمؿ ىػذا الجػزء عمػى  ) 58عبػارة تقييميػة ،حيػث تػـ تغطيتيػا بالعبػارات
مف  ) 58-5وكما يمي:
 -5الثغرات والمشاكؿ في تطبيػؽ النظػاـ المحاسػبي :وقػد شػمؿ ىػذا المتغيػر عمػى ) 55
عبارة تقييمية ,حيث تـ قياسيا بالعبارات مف .) 55-5
 -2التخصص والخبرة والتدريب :وقد شمؿ ىذا المتغيػر عمػى  ) 8عبػارات تقييميػة وتػـ
قياسيا بالعبارات مف .) 59-52
 -3األتمتػػة الحديثػػة :وق ػػد شػػمؿ ىػػذا المتغي ػػر عمػػى  ) 50عبػػارات تقييمي ػػة وتػػـ قياس ػػيا
بالعبارات مف .)29-20
 -4االنسجاـ مع معايير المحاسبة الدولية واإلببلغ المالي الدولية :وقد شمؿ ىذا المتغير
عمى  )53عبارة تقييمية وتـ قياسيا بالعبارات مف .)42-30
 -5االستجابة لمتطمبات التطوير والتحديث :وقد شمؿ ىذا المتغير عمى  ) 8عبارات
تقييمية وتـ قياسيا بالعبارات مف .)50-43
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 -6فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ الكويتية وىو المتغير التابع في ىذه
الدراسة :وقد شمؿ ىذا المتغير عمى  ) 8عبارات تقييمية وتـ قياسيا بالعبارات مف
.) 58-55
ز -الممحؽ المرفؽ يبيف نموذج االستبانة كما تـ توزيعو عمى مجتمع الدراسة الممثؿ
بالمديريف والمحاسبيف العامميف في مؤسسة الموانئ الكويتية.

 -2البيانػػات الثانويػػة :وىػػي البيانػػات التػػي اسػػتخدمت لتكػػويف اإلطػػار النظػػري لمد ارسػػة ،حيػػث تػػـ
الرجػػوع إلػػى المصػػادر المكتبيػػة المختمفػػة لبلطػػبلع عمييػػا ومراجعػػة األدبيػػات السػػابقة ،وتحديػػداً تػػـ
االستعانة بالمصادر التالية:
أ -المراجع والمصادر المتعمقة بالنظـ المحاسبية والكتب العممية والمنيجية المختصػة فػي
عمـ المحاسبة.
ب -الدوريات العالمية المتخصصة والنشرات التي كتبت حوؿ األنظمة المحاسبية.
ج -اإلحصاءات الرسمية الصادرة عف مؤسسة الموانئ في دولة الكويت.
د -الرسائؿ العممية ماجستير ودكتوراه) التي تبحث في األنظمة المحاسبية.
ىػ -التقارير الصادرة عف الييئات المختصة ومراكز األبحاث الدولية.
و -اإلنترنت والمواقع االلكترونية.

86

الفصؿ الرابع
عرض وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

 5-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لممتغيرات

 2-4خصائص عينة الدراسة لممديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في مؤسسة الموانئ الكويتية

 3-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمبيانات

 4-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغير التابع :فعالية النظاـ المحاسبي المطبؽ
في مؤسسة الموانئ الكويتية

 5-4نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  (One way Anovaلمفػػروؽ فػػي إجابػػات عينػػة مػػف
المديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في مؤسسة الموانئ الكويتية
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الفصؿ الرابع
عرض وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

بع ػػد أف أني ػػى الباح ػػث عممي ػػة جم ػػع المعموم ػػات والبيان ػػات البلزم ػػة بواس ػػطة أداة الد ارس ػػة
المعدة خصيصا لغرضيا تػـ معالجتيػا مػف خػبلؿ جيػاز الحاسػوب ،وتػـ تحميميػا باسػتخداـ برنػامج
الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية .)SPSS

 1-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لممتغيرات
تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 -5تػـ اعتمػاد اختبػار  (One sample t- test) t-testلممقارنػات الثنائيػة فػي اختبػار فرضػيات
الد ارسػػة ،وذلػػؾ بحسػػاب قيمػػة  ) tوالتعػػرؼ عمػػى رأي العينػػة وقيػػاس إمكانيػػة وجػػود عبلقػػة بػػيف
المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ،وتشػير قاعػدة القػرار لبلختبػار عمػى رفػض الفرضػية العدميػة
 Hoوقبوؿ الفرضية البديمة  Haإذا كانت قيمة  ) tالمحسوبة أكبػر مػف قيمتيمػا الجدوليػة وذلػؾ
عند مستوى معنوية  ،%5 )Sig.ومستوى ثقة .(Malhotra, 2003, p.503) % 95
 -2تػ ػػـ د ارسػ ػػة اإلحصػ ػػاء الوصػ ػػفي Statistics

 ،Descriptiveلمتغي ػ ػرات الد ارسػ ػػة بإيجػ ػػاد

المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة والتوزيػػع التك ػراري والنسػػب المئويػػة ،بيػػدؼ التعػػرؼ
عمػػى تقييمػػات المػػديريف والمحاسػػبيف المبحػػوثيف لكػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات الػواردة باسػػتبانة الد ارسػػة،
ولتدعيـ صحة الفرضيات األساسية أو عدـ صحتيا.
 -3تـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) Anova :الختبار الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية التي
تعزى لمعوامؿ الديموغرافية لممديريف والمحاسبيف العامميف في مؤسسة الموانئ الكويتية.
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 2-4خصائص عينة الدراسة لممديريف والمحاسبيف المالييف في مؤسسة المؤانئ الكويتية
الجدوؿ التالي يبيف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا:

الجدوؿ () 1-4

توزيع عينة الدراسة مف المديريف والمحاسبيف المالييف
المتغير
الجنس
العمر

سنوات الخبرة

التخصص

التك اررات

النسبة المئوية %

الفئات والمسميات
ذكر

37

71.2

أنثى

15

28.8

 25سنة فأقؿ

7

13.5

 26سنة 35 -سنة

4

7.7

 36سنة 45 -سنة

10

19.2

 46سنة 55 -سنة

19

36.5

 56سنة فأكثر

12

23.1

 5سنوات فأقؿ

1

1.9

 50-6سنوات

10

19.2

 55-55سنة

4

7.7

 20-56سنة

2

3.8

 25سنة فأكثر

35

67.3

محاسبة

39

75.0

عموـ مالية ومصرفية

1

1.9

نظـ معمومات إدارية

8

15.4

اقتصاد

4

7.7

يتضح مف البيانات الواردة بالجدوؿ السابؽ رقـ  ) 5 -4ما يمي:
 -5أف نسبة الذكور بمغت  % 71.2مف إجمالي عينة الدراسة ،في حيف بمغت نسبة اإلناث
 % 28.8مف عينة الدراسة .مما يعطي داللة عمى أف مينة المحاسبيف يسيطر عمييا في الغالب
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الذكور ذلؾ أف مف متطمبات ىذه المينة القدرة والحزـ لتصحيح األمور ووضعيا في نصابيا
القانوني ،األمر الذي يجعؿ الرجاؿ اقدر عمى القياـ بيذه الميمة مف اإلناث ،إضافة إلى الجيد
الكبير الذي يحتاجو الفرد لمقياـ بيا مف حيث الدقة في التعامؿ مع األرقاـ المحاسبية.

 -2أف أعمار النسبة األعمى مف المستجيبيف في عينة الدراسة يتركزوف في الفئة التك اررية 46
سنة 55 -سنة) وشكموا ما نسبتو  % 36.5مف إجمالي عينة الدراسة ،ثـ الفئة التك اررية أكثر
مف  56سنة) وشكموا ما نسبتو  % 23.1مف إجمالي حجـ العينة ،ثـ الفئة التك اررية  36سنة-
 45سنة) وشكموا ما نسبتو  % 19.2مف إجمالي عينة الدراسة ،ثـ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 25
سنة وشكموا ما نسبتو  %13.5مف إجمالي حجـ العينة ,فيما شكؿ الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف
 26سنة 35 -سنة النسبة المتبقية وىي  .% 7.7إذ أف اإلنساف في ىذه المرحمة مف العمر
يتميز باالتزاف واليدوء ،وبالتالي فاف الق اررات الصادرة منو سوؼ تعبر عف قدرتو عمى فيـ
األمور المحاسبية ووضعيا في مكانيا الصحيح ,كما يشير التوزيع المتقارب ألعمار مجتمع
الدراسة أف ىذه المينة يتوفر فييا عنصر االستم اررية في اإلقباؿ عمييا مف مختمؼ الفئات
العمرية.

 -3أف اغمب المستجوبيف تزيد خبرتيـ عف  25سنة ,حيث بمو عددىـ  35مستجيب وبنسبة
 % 67.3مف إجمالي عينة الدراسة ،فيما شكؿ المستجيبوف الذيف يممكوف خبرة مف 50-6
سنوات نسبة  % 19.2حيث بمو عددىـ  50مستجيبيف مف إجمالي عينة الدراسة ,وبمو عدد
المستجيبوف الذيف يممكوف خبرة  55-55سنة أربعة مستجيبيف ,وشكموا ما نسبتو  %7.7مف
إجمالي عينة الدراسة ,أما المستجيبوف الذيف يممكوف خبرة  20-56سنة فقد بمو عددىـ
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مستجيباف اثناف وبنسبة بمغت  %3.8مف إجمالي عينة الدراسة ,فيما كاف ىناؾ مستجيباً واحداً
فقط خبرتو اقؿ مف  5سنوات .وىذا مؤشر عمى أف خبرة ىؤالء المحاسبيف جيدة حيث تمنحيـ
ميزة ايجابية إضافية تمكنيـ مف التعامؿ مع األمور المحاسبية بطريقة مينية كبيرة.

 -4أف اغمب المبحوثيف مف المديريف والمحاسبيف العامميف في مؤسسة الموانئ الكويتية ,ىـ ممف
يحمؿ مؤىبلً عممياً في تخصص المحاسبة ،حيث بمو عددىـ  39مستجيباً وبنسبة وصمت إلى
 %75مف إجمالي عينة الدراسة ،فيما شكؿ المستجيبوف الذيف يحمموف مؤىبلً عممياً في نظـ
المعمومات اإلدارية نسبة  %15.4حيث بمو عددىـ  8مستجيبيف مف إجمالي عينة الدراسة ,وبمو
مف يحمموف مؤىبل في االقتصاد  4مستجيبيف وبنسبة  %7.7مف إجمالي عينة الدراسة ،فيما كاف
ىناؾ مستجيبا واحداً فقط يحمؿ مؤىبل في العموـ المالية والمصرفية .وىذا مؤشر عمى أف
الدارسيف لتخصص المحاسبة ىـ اقدر مف غيرىـ عمى العمؿ في مجاؿ المحاسبة ،وبالتالي فاف
ذلؾ يمنحيـ ميزة إضافية في القدرة عمى التعامؿ مع األرقاـ المحاسبية.
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 3-4نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمبيانات
تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية األولى وكانت كما يمي:
الجدوؿ () 2 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية األولى
ت
1

(العبارات)
يعػاني النظػاـ المحاسػبي مػف مشػاكؿ وثغػرات تتعمػؽ فػي تطبيػؽ
قواعد وتعميمات النظاـ مف جوانبو المختمفة

2

يمب ػ ػػي النظ ػ ػػاـ المحاس ػ ػػبي المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة احتياج ػ ػػات
المستخدميف لمتقارير واإلحصائيات والبيانات المحاسبية

3

يقػػدـ النظػػاـ المحاسػػبي البيانػػات المحاسػػبية البلزمػػة فػػي الوقػػت
المناسب ويحقؽ الفوائد المرجوة منو

4

يفتق ػ ػػر النظ ػ ػػاـ المحاس ػ ػػبي المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة إل ػ ػػى الدق ػ ػػة
والوضوح في البيانات والمعمومات

5

النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي المطبػ ػػؽ فػ ػػي المؤسسػ ػػة قػ ػػادر عمػ ػػى ضػ ػػبط

6

يحتػ ػػاج النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي إلػ ػػى إيجػ ػػاد آليػ ػػة جديػ ػػدة تتعمػ ػػؽ ب ػ ػو

العمميات المنفذة لمختمؼ جوانب فعاليات المؤسسة

لتمكنيا مف العمؿ عمى كافة األصعدة وبكفاءة عالية
7

يتماشػػى النظػػاـ المحاسػػبي مػػع الييكػػؿ التنظيمػػي لممؤسسػػة مػػف

8

يعػػاني النظػػاـ المحاسػػبي مػػف القصػػور فػػي تػػوفير الق ػوائـ الماليػػة

حيث عدد األقساـ المنفذة لمعمميات داخؿ المؤسسة
والتقارير المحاسبية

9

يحت ػػاج النظ ػػاـ المحاس ػػبي إل ػػى إيج ػػاد ص ػػيغة م ػػف الرقاب ػػة عم ػػى
آفاؽ تطبيقيا مقارنة مع المعايير الموضوعة لذلؾ

10

يع ػػاني النظ ػػاـ المحاس ػػبي م ػػف أوج ػػو قص ػػور تجعم ػػو غي ػػر ق ػػادر

55

يحتاج النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة إلى إعػادة النظػر

عمى تمبية مختمؼ االحتياجات المحاسبية

باعتباره المنتج األساسي لممعمومات المحاسبية

المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الدرجة

مستوى
األىمية

3.057

.80229


3

متوسطة

3.423

.91493


3

متوسطة

3.884

.47087


4

عالية

2.423

.75006


2

ضعيفة

3.346

.98786


3

متوسطة

3.403

.99528


3

متوسطة

3.115

1.00301


3

2.596

.91308



2.865

2.942

.95031

.75182

2

متوسطة
ضعيفة


2

ضعيفة


2

ضعيفة

3.519

.75382


3

متوسطة

3.143

0.8448

3

متوسطة
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تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية األولى ما بيف  )3.884–2.423وأف العبارة رقػـ
 ) 3والتػػي تػػنص عمػػى أف " النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة يقػػدـ البيانػػات المحاسػػبية
البلزمة فػي الوقػت المناسػب ويحقػؽ الفوائػد المرجػوة منػو ل ىػي األعمػى بػيف متوسػطات اإلجابػات،
حيث بمو متوسطيا  )3.884وبانحراؼ معياري بمػو  .).47087فػي حػيف أف العبػارة رقػـ ) 4
والتػػي تػػنص عمػػى أف " النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة يفتقػػر إلػػى الدقػػة والوضػػوح فػػي
البيان ػػات والمعموم ػػات ل كان ػػت األق ػػؿ ب ػػيف متوس ػػطات اإلجاب ػػات ،حي ػػث بم ػػو متوس ػػطيا )2.423
وبانحراؼ معياري بمو .).75006

اختبار الفرضية األولى
 HO1أف مؤسسة الموانئ الكويتية تعاني مف ثغرات ومشاكؿ كبيرة في تطبيؽ قواعد وتعميمات
النظاـ المحاسبي القائـ.
الجدوؿ () 3 -4

نتائج اختبار  T . testلمفرضية األولى
المتغير المستقؿ

قيمةt

المحسوبة

الثغ ػرات والمشػػاكؿ فػػي
تطبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ النظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

المحاسبي

قيمة

 tالجدولية

قيمة  tالمعنوية
Sig-t




 83.140

1.676

.000

القرار اإلحصائي

رفض الفرضية
العدمية

يتض ػػح م ػػف البيان ػػات الػ ػواردة ف ػػي الج ػػدوؿ الس ػػابؽ  ) 3 -4أف قيم ػػة  tالمحس ػػوبة بمغ ػػت
 )83.140ف ػػي ح ػػيف ت ػػـ اس ػػتخراج قيمتي ػػا الجدوليػ ػة البالغ ػػة  ) 5.676وبمقارن ػػة الق ػػيـ الت ػػي ت ػػـ
التوصػػؿ إلييػػا فػػي اختبػػار ىػػذه الفرضػػية ،يتبػػيف أف قيمػػة  tالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة،
لػذلؾ فإنػػو يػػتـ رفػػض الفرضػػية العدميػػة وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص عمػػى انػػو " أف مؤسسػػة
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المؤانئ الكويتية ال تعاني مف ثغرات ومشاكؿ كبيرة في تطبيؽ قواعػد وتعميمػات النظػاـ المحاسػبي
القائـ" .ويؤكد ذلؾ قيمة  Sig.المعنوية والتي تساوي صف اًر.

تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثانية وكانت كما يمي:
الجدوؿ () 4 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثانية
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الدرجة

مستوى

4.403

.49545

4

عالية

53

يتمتع العامموف في أقساـ المحاسبة بالكفاءة المناسبة

4.211

.53638

4

عالية

54

يتمتع العامموف في أقساـ المحاسبة بالخبرة المناسبة

4.192

.56146

4

عالية

55

تعقػ ػػد دورات داخميػ ػػة أو خارجيػ ػػة) منتظمػ ػػة لتحسػ ػػيف أداء

3.173

1.07960

3

56

يحتػػاج العػػامموف فػػي أقسػػاـ المحاسػػبة فػػي المؤسسػػة لممزيػػد

57

األجيزة والمعدات البلزمة لمعمؿ المحاسبي في كافية

58

يتػػػوفر فػ ػػي المؤسسػ ػػة محاسػ ػػبيف عمػ ػػى د اريػ ػػة جيػ ػػدة وتامػ ػػة

59

يحتاج العامموف إلى عقد دورات تثقيفيػة تأىيميػة بتكنولوجيػا

ت
52

(العبارات)
يت ػػوفر ل ػػدى الع ػػامميف ف ػػي أقس ػػاـ المحاس ػػبة ف ػػي المؤسس ػػة

المؤىؿ العممي المناسب لمعمؿ بأقساـ المحاسبة

العامميف في أقساـ المحاسبة وتطوير قدراتيـ
مف الدورات لتطوير أدائيـ

بالنظاـ المحاسبي المطبؽ فييا

المعمومات لمستخدمي النظاـ المحاسبي

المتوسط

األىمية

متوسطة

3.980

.41963

4

عالية

4.211

.45747

4

عالية

4

عالية

3

متوسطة

4

عالية

4.250
3.307

.47999
.70122

المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات
0.5914 3.965
تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية الثانية ما بيف  )4.403– 3.173وأف العبارة رقـ
 ) 52والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو " يتػػوفر لػػدى العػػامميف فػػي أقسػػاـ المحاسػػبة فػػي المؤسسػػة المؤىػػؿ
العمم ػػي المناس ػػب لمعم ػػؿ بأقس ػػاـ المحاس ػػبة ل ى ػػي األعم ػػى ب ػػيف متوس ػػطات اإلجاب ػػات ،حي ػػث بم ػػو
متوسػػطيا  )4.403وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػو  .).49545فػػي حػػيف أف العبػػارة رقػػـ  ) 55والتػػي
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ت ػػنص عم ػػى أن ػػو " تعق ػػد دورات داخمي ػػة أو خارجي ػػة) منتظم ػػة لتحس ػػيف أداء الع ػػامميف ف ػػي أقس ػػاـ
المحاسبة وتطوير قدراتيـ ل كانت األقؿ بيف متوسطات اإلجابػات ،حيػث بمػو متوسػطيا )3.173
وب ػػانحراؼ معي ػػاري بم ػػو  .)1.07960ويبلح ػػظ بش ػػكؿ ع ػػاـ أف اس ػػتجابات عين ػػة الد ارس ػػة كان ػػت
إيجابية عمى جميػع العبػارات ،حيػث أف جميػع المتوسػطات الحسػابية التػي تػـ التوصػؿ إلييػا أعمػى
مف متوسط أداة القياس وىو .) 3

اختبار الفرضية الثانية
 HO2أف الكػ ػػادر المحاسػ ػػبي الػ ػػذي يعمػ ػػؿ فػ ػػي مؤسسػ ػػة المػ ػػوانئ الكويتيػ ػػة يعػ ػػاني مػ ػػف ضػ ػػعؼ
التخصص والخبرة والتدريب.
الجدوؿ () 5 -4

نتائج اختبار  T . testلمفرضية الثانية
المتغير المستقؿ

التخص ػ ػ ػ ػ ػػص والخبػ ػ ػ ػ ػ ػرة
والتدريب

قيمةt
المحسوبة

 117.249

قيمة

قيمة  tالمعنوية

 tالجدولية

Sig-t


5.676


.000

القرار اإلحصائي

رفض العدمية

يتض ػػح م ػػف البيان ػػات الػ ػواردة ف ػػي الج ػػدوؿ الس ػػابؽ  ) 5 -4أف قيم ػػة  tالمحس ػػوبة بمغ ػػت
 )117.249فػػي حػػيف تػػـ اسػػتخراج قيمتيػػا الجدوليػػة البالغػػة  ) 5.676وبمقارنػػة القػػيـ التػػي تػػـ
التوصػػؿ إلييػػا فػػي اختبػػار ىػػذه الفرضػػية ،يتبػػيف أف قيمػػة  tالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة،
لػػذلؾ فإنػػو يػػتـ رف ػػض الفرضػػية العدميػػة وقب ػػوؿ الفرضػػية البديمػػة الت ػػي تػػنص عمػػى " أف الك ػػادر
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المحاسػػبي ال ػػذي يعم ػػؿ ف ػػي مؤسسػػة الم ػػوانئ الكويتي ػػة ال يع ػػاني مػػف ض ػػعؼ التخص ػػص والخبػػرة
والتدريب " .ويؤكد ذلؾ قيمة  Sig.المعنوية والتي تساوي صف اًر.
تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثالثة وكانت كما يمي:
الجدوؿ () 6 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثالثة
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الدرجة

مستوى

يتوفر في المؤسسة األنظمة المحاسبية المحوسبة

3.211

.80041

3

متوسطة

25

تتوافر بالمعمومات المستخرجة مف النظاـ المحاسبي الموضوعية

3.576

.84821

3

22

تنػػاؿ عمميػػة اإلفصػػاح عػػف الق ػوائـ المعػػدة بواس ػطة النظػاـ المحاسػػبي

متوسطة

عالية

ت
20

(العبارات)

المحوسب ثقة عالية مف إدارة المؤسسة
23

يتػػوفر فػػي النظػػاـ المحاسػػبي لمنػواحي الشػػكمية والفنيػػة والقانونيػػة التػػي
تناسب العمؿ المحاسبي في إطار األتمتة

24

النظػػاـ المحاسػػبي بحاجػػة لبلسػػتبداؿ بنظػػاـ محاسػػبي إلكترونػػي قػػادر

25

يحتػػاج النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة إلػػى أنظمػػة مؤتمتػػة

عمى تمثيؿ معطيات التطور التكنولوجي

26

لجعؿ البيانات أكثر توف اًر وأسيؿ لممستخدميف

يتوافر في المؤسسة أفػراد لػدييـ القػدرة والتخصػص عمػى التعامػؿ مػع
النظاـ المحاسبي المحوسب

27

يتػوافر فػرؽ عمػػؿ لصػيانة األجيػزة المسػػتخدمة فػي النظػاـ المحاسػػبي
المحوسب عند حدوث األعطاؿ

28

تستند عممية اتخاذ الق اررات في المؤسسة عمى قاعدة متكاممػة يوفرىػا

29

تستخدـ البرامج الحاسوبية الحديثة في نظاميا المحاسبي

نظاـ المعمومات المحاسبي المحوسب

المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

المتوسط

األىمية

3.807

.39796


4

3.461

.75307


3


متوسطة

3
3.615

.63102

متوسطة

3.730

.76991


3


متوسطة

3.365

.84084


3


متوسطة

3.730

.59788


3


متوسطة

3.269

.81926


3


متوسطة

3.403

.74780

3

متوسطة


3.516

0.72063

3

متوسطة

تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية الثالثة مػا بػيف  )3.807–3.211وأف العبػارة رقػـ
 ) 22والتػػي تػػنص عمػػى أف " عمميػػة اإلفصػػاح عػػف الق ػوائـ المعػػدة بواسػػطة النظ ػاـ المحاسػػبي
المحوسب تنػاؿ ثقػة عاليػة مػف إدارة المؤسسػة ل ىػي األعمػى بػيف متوسػطات اإلجابػات ،حيػث بمػو
متوسػػطيا  )3.807وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػو  ،).39796فػػي حػػيف أف العبػػارة رقػػـ  ) 20والتػػي
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تنص عمى أنو " يتوفر في المؤسسة األنظمػة المحاسػبية المحوسػبة ل كانػت األقػؿ بػيف متوسػطات
اإلجابات ،حيث بمو متوسطيا  )3.211وبانحراؼ معياري بمػو  ،).80041ويبلحػظ بشػكؿ عػاـ
أف اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػة كانػػت إيجابيػػة عمػػى جميػػع العبػػارات ،وأعمػػى مػػف متوسػػط أداة القيػػاس
وىو .) 3

اختبار الفرضية الثالثة
 HO3أف النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية يفتقر إلى األتمتة الحديثة.
الجدوؿ () 7 -4

نتائج اختبار  T . testلمفرضية الثالثة
المتغير المستقؿ

األتمتة الحديثة

قيمةt
المحسوبة

 78.720

قيمة

قيمة  tالمعنوية

 tالجدولية

Sig-t

1.676

.000

القرار اإلحصائي

رفض العدمية

يتض ػػح م ػػف البيان ػػات الػ ػواردة ف ػػي الج ػػدوؿ الس ػػابؽ  ) 7 -4أف قيم ػػة  tالمحس ػػوبة بمغ ػػت
 )78.720ف ػػي ح ػػيف ت ػػـ اس ػػتخراج قيمتي ػػا الجدولي ػػة البالغ ػػة  ) 5.676وبمقارن ػػة الق ػػيـ الت ػػي ت ػػـ
التوصػػؿ إلييػػا فػػي اختبػػار ىػػذه الفرضػػية ،يتبػػيف أف قيمػػة  tالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة،
ل ػػذلؾ فإن ػػو ي ػػتـ رف ػػض الفرض ػػية العدمي ػػة وقب ػػوؿ الفرض ػػية البديم ػػة الت ػػي ت ػػنص عم ػػى " أف النظ ػػاـ
المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة الم ػؤانئ الكويتيػػة ال يفتقػػر إلػػى األتمتػػة الحديثػػة وىػػو قػػادر عمػػى
االرتقاء بأنشطة المؤسسة مف خبلؿ النتائج التي يقدميا " .ويؤكد ذلػؾ قيمػة  Sig.المعنويػة والتػي
تساوي صف اًر.
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تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الرابعة وكانت كما يمي:
الجدوؿ () 8 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الرابعة
ت
30

(العبارات)
يتف ػػؽ النظ ػػاـ المحاس ػػبي م ػػع مع ػػايير المحاس ػػبة الدولي ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ
بعرض التدفقات النقدية أثناء الدورة المالية

35

تتطػػابؽ الخصػػائص النوعيػػة المحػػددة فػػي النظػػاـ المحاسػػبي مػػع تمػػؾ
المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية

32

يأخ ػػذ النظ ػ ػاـ المحاسػ ػػبي المطبػ ػػؽ ف ػػي المؤسسػ ػػة بػ ػػالتعريؼ الشػ ػػامؿ

33

يتفؽ النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة مػع المعػايير المحاسػبية

لمخصوـ الذي تبنتو معايير المحاسبة الدولية

الدولية في الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات
34

يتفػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي مػػع المعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة فػػي موضػػوع
اإلفصاح واإلببلغ في القوائـ المالية

35

يتف ػػؽ النظ ػػاـ المحاس ػػبي م ػػع مع ػػايير المحاس ػػبة الدولي ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ
بشكؿ الميزانية وطرؽ عرض عناصرىا

36

يستطيع نظاـ المعمومات المحاسبي المطبؽ في المؤسسػة التػأقمـ مػع
التغيرات التي تط أر عمى معايير المحاسبة

37

يتفػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة مػػع معػػايير المحاسػػبة
الدولية في تعريؼ اإليرادات واألعباء

38

تتط ػػابؽ المعموم ػػات المنش ػػورة ف ػػي الق ػػوائـ المالي ػػة الختامي ػػة م ػػع تم ػػؾ

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الدرجة

المتوسط

3.500

1.0000


3

3.634

.48624


3

3.480

.85154


3

3.846

.36432

4

3.846

.36432

4

3.346

.73790

2.980
3.846

.67127
.36432


3

2

مستوى

األىمية
متوسطة

متوسطة

متوسطة
عالية
عالية

متوسطة

ضعيفة

عالية

4

3.769

.42544

4

عالية

39

تتفؽ المبادئ المحاسبية المعتمدة مع المقررة بالمعايير الدولية

3.923

.26907

4

40

النظاـ المحاسبي يواكب لمتطورات التي تفرضيا المعايير الدولية

2.945

.60758

45

يستجيب النظاـ المحاسبي لمستجدات المعايير المحاسبية الدولية

2.942

.60758


2
2

عالية

ضعيفة
ضعيفة

42

ينسجـ إعداد التقارير المالية مع المعايير الدولية

3.269

.79497

3

متوسطة 

3

متوسطة

المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية

المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

3.486

0.5803

تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية الرابعة ما بيف  )3.923–2.945وأف العبػارة رقػـ
 ) 39والت ػػي ت ػػنص عم ػػى أف " المب ػػادئ والفػ ػػروض المحاس ػػبية المعتم ػػدة ف ػػي النظ ػػاـ المحاسػػػبي
المطبػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة تتف ػػؽ م ػػع تم ػػؾ المق ػػررة فػػي مع ػػايير المحاس ػػبة الدولي ػػة ل ى ػػي األعم ػػى ب ػػيف

98

متوسطات اإلجابات ،حيث بمو متوسطيا  )3.923وبانحراؼ معياري بمو  ،).26907فػي حػيف
أف العبػػارة رقػػـ  ) 40والتػػي تػػنص عمػػى أف " النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة يواكػػب
لمتط ػػورات الت ػػي تفرض ػػيا المع ػػايير الدولي ػػة ل كان ػػت األق ػػؿ ب ػػيف متوس ػػطات اإلجاب ػػات ،حي ػػث بم ػػو
متوس ػػطيا  )2.945وب ػػانحراؼ معي ػػاري بم ػػو  ،).60758ويبلح ػػظ أف اس ػػتجابات عين ػػة الد ارس ػػة
كانت إيجابية عمى معظـ العبارات ،باستثناء العبارات أرقاـ  )45,40,36كانت إجاباتيا سمبية
واقػػؿ مػػف متوسػػط أداة القيػػاس المسػػتخدـ فػػي ىػػذه الد ارسػػة وىػػو  ،)3ويػػرى الباحػػث وعمػػى ضػػوء
النت ػػائج أف النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ الب ػػد أف يواك ػػب ويت ػػأقمـ م ػػع التط ػػورات والمس ػػتجدات ف ػػي
المعايير الدولية.

اختبار الفرضية الرابعة
 HO4أف النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتيػة ال ينسػجـ مػع معػايير المحاسػبة
الدولية بشكؿ دقيؽ وصحيح.
الجدوؿ () 9 -4

نتائج اختبار  T . testلمفرضية الرابعة
المتغير المستقؿ

قيمةt

المحسوبة

االنسػ ػػجاـ مػ ػػع معػ ػػايير

المحاس ػ ػ ػ ػ ػػبة واإلب ػ ػ ػ ػ ػػبلغ
المالي الدولية

 95.022

قيمة

 tالجدولية



5.676

قيمة  tالمعنوية
Sig-t

القرار اإلحصائي



.000

رفض العدمية

يتض ػػح م ػػف البيان ػػات الػ ػواردة ف ػػي الج ػػدوؿ الس ػػابؽ  ) 9 -4أف قيم ػػة  tالمحس ػػوبة بمغ ػػت
 )95.022في حيف تـ استخراج قيمتيا الجدولية البالغة  )5.676وبمقارنة القيـ التي تـ التوصؿ
إلييػا فػي اختبػار ىػذه الفرضػية ،يتبػيف أف قيمػة  tالمحسػوبة أكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة ،لػذلؾ فإنػو
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ي ػػتـ رف ػػض الفرض ػػية العدمي ػػة وقب ػػوؿ الفرض ػػية البديم ػػة الت ػػي ت ػػنص عم ػػى " أف النظ ػػاـ المحاس ػػبي
المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية ينسجـ مع معايير المحاسبة الدولية بشػكؿ دقيػؽ وصػحيح ".
ويؤكد ذلؾ قيمة  Sig.المعنوية والتي تساوي صف اًر.

تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الخامسة وكانت كما يمي:
الجدوؿ () 10 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الخامسة
(العبارات)

ت
43

يتـ تطوير نظاـ المعمومات المحاسبي بشكؿ مستمر

44

يػػتـ االسػػتعانة بخب ػرات خارجيػػة لتطػػوير نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي
المطبؽ في المؤسسة

45

نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة لديػػو القػػدرة عمػػى

46

يتـ إعادة تقييـ دورية لبرمجيات نظػاـ المعمومػات المحاسػبي المطبػؽ

التأقمـ مع التطورات التكنولوجية المتسارعة

في المؤسسة
47

النظ ػػاـ المحاس ػػبي الق ػػائـ يس ػػتجيب لمتطمب ػػات التط ػػوير التكنول ػػوجي
والتحديث المستمر في النظـ المحاسبية

48

يتوفر بالنظاـ المحاسبي إمكانية السػتبدالو بنظػاـ محاسػبي الكترونػي

49

نظاـ المعمومات المحاسبي قابؿ لمتحديث كي يتماشػى مػع التطػورات

قادر عمى التعاطي مع معطيات ىذا التطور
التكنولوجية المتسارعة
50

يتػػوفر فػػي النظػػاـ المحاسػػبي إمكانيػػات لمتعامػػؿ مػػع عمميػػات التجػػارة
اإللكترونية
المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الدرجة مستوى

المتوسط
2.500

.89662

ضعيفة

األىمية

2

3.500

.77964

3

2.826

.67798

2

2.980

.80417

2

2.461

.50338

2

3.115

1.40941


3

2.980

.54198


2

2.673

.47367


2

2.879

0.76085

2

متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة 
ضعيفة

تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية لمفرضػػية الخامسػػة مػػا بػػيف  )3.500–2.461وأف العبػػارة
رق ػـ

 ) 44والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو " يػػتـ االسػػتعانة بخب ػرات خارجيػػة لتطػػوير نظػػاـ المعمومػػات

المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة ل ىػػي األعمػػى بػػيف متوسػػطات اإلجابػػات ،حيػػث بمػػو متوسػػطيا

500

 )3.500وبانحراؼ معياري بمو  ،).77964في حيف أف العبارة رقـ

 ) 47والتػي تػنص عمػى

أف " النظػػاـ المحاسػ ػبي الق ػػائـ ف ػػي المؤسس ػػة يسػػتجيب لمتطمب ػػات التط ػػوير التكنول ػػوجي والتح ػػديث
المس ػػتمر ف ػػي ال ػػنظـ المحاس ػػبية ل كان ػػت األق ػػؿ ب ػػيف متوس ػػطات اإلجاب ػػات ،حي ػػث بم ػػو متوس ػػطيا
 )2.461وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػو  ،).50338ويبلحػػظ بشػػكؿ عػػاـ أف اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػة
كانػػت سػػمبية عمػػى معظػػـ العبػػارات ،باسػػتثناء العبػػارات أرقػػاـ  )48,44كانػػت إجاباتيػػا ايجابيػػة
وأعمى مف متوسط أداة القياس المستخدـ في ىذه الدراسة وىو .)3

اختبار الفرضية الخامسة
 HO5ىناؾ حاجة لتطوير النظاـ المحاسبي القائـ لكي يستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث
المنشودة ويسيـ في رفع كفاءة األداء المحاسبي بمؤسسة الموانئ الكويتية.
الجدوؿ () 11 -4

نتائج اختبار  T . testلمفرضية الخامسة
المتغير المستقؿ

االسػ ػ ػػتجابة لمتطمبػ ػ ػػات
التطوير والتحديث

قيمةt

قيمة

المحسوبة

 tالجدولية

 1.063


5.676

قيمة  tالمعنوية
Sig-t

القرار اإلحصائي


.031

قبوؿ العدمية

يتضػػح مػػف البيان ػات ال ػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ  ) 15 -4أف قيمػػة  tالمحسػػوبة بمغػػت
 )1.063في حيف تـ استخراج قيمتيا الجدولية البالغة  )5.676وبمقارنػة القػيـ التػي تػـ التوصػؿ
إلييا في اختبار ىذه الفرضية ،يتبيف أف قيمة  tالمحسوبة اقؿ مف قيمتيا الجدولية ،لػذلؾ فإنػو يػتـ
قبػػوؿ الفرضػػية العدميػػة التػػي تػػنص عمػػى أف " ىنػػاؾ حاجػػة لتطػػوير النظػػاـ المحاسػػبي القػػائـ لكػػي
يستجيب لمتطمبات التطػوير والتحػديث المنشػودة ويسػيـ فػي رفػع كفػاءة األداء المحاسػبي بمؤسسػة
الموانئ الكويتية " .ويؤكد ذلؾ قيمة  Sig.المعنوية والتي تساوي .031وىي اقؿ مف.%5
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 4-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغير التابع :فعالية النظاـ المحاسبي
المطبؽ في مؤسسة المؤانئ الكويتية
تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغير التابع وكانت كما يمي:
الجدوؿ () 12 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفعالية النظاـ المحاسبي في المؤسسة
ت
55

(العبارات)
تتمتػ ػ ػ ػػع مخرجػ ػ ػ ػػات النظػ ػ ػ ػػاـ المحاسػ ػ ػ ػػبي بخاصػ ػ ػ ػػية الموثوقيػ ػ ػ ػػة

والمصداقية
52

تتمتع مخرجات النظاـ المحاسبي بالمبلئمة والتوقيت المناسب

53

النظػاـ المحاسػبي فعػاؿ ومبلئػـ لبلسػتخدامات المتعػددة ولنمػػاذج
الق اررات تشغيمية أو استثمارية

54

مخرج ػػات النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة بالش ػػمولية

55

يت ػ ػػيح النظ ػ ػػاـ المحاس ػ ػػبي آفاقػ ػ ػاً واس ػ ػػعة لمرقاب ػ ػػة وتحس ػ ػػيف أداء

56

مخرج ػػات النظ ػػاـ المحاس ػػبي تػ ػؤدي إل ػػى تقمي ػػؿ ف ػػرص ارتك ػػاب

والفاعمية والكفاءة العالية

الخدمات وتوفير المعمومات لدعـ اتخاذ الق اررات
الخطأ والغش في البيانات التي يقدميا

57

يس ػ ػػيـ النظ ػ ػػاـ المحاس ػ ػػبي المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة ف ػ ػػي اتخ ػ ػػاذ
الق اررات المناسبة وبكفاءة عالية

58

يمع ػػب النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة دو اًر ىامػ ػاً ف ػػي

نجاح المؤسسة في أداء أعماليا

المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

3.846

1.03629

3.692

.67267

3.019

.85154

3.326

1.11533

الدرجة

األىمية
4

عالية


3

3

متوسطة


3


3

3


متوسطة

3.153

3.115

.80814

3.365

.92945


3

3.634

.88625


3

3.393

متوسطة

متوسطة

.82568

0.8906

مستوى

3


متوسطة

متوسطة
متوسطة 
متوسطة

تراوحت المتوسطات الحسابية لفعالية النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ
الكويتية ما بيف  ) 3.019 –3.846وأف العبارة رقـ  ) 55والتي تنص عمى أف " مخرجات
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النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة تتمتع بخاصية الموثوقية والمصداقية ل ىي األعمى بيف
متوسطات اإلجابات ،حيث بمو متوسطيا  )3.846وبانحراؼ معياري بمو  ،)1.03629في
حيف أف العبارة رقـ  ) 53والتي تنص عمى أف " النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة فعاؿ
ومبلئـ لبلستخدامات المتعددة ولنماذج الق اررات المتباينة سواء كانت تشغيمية أو استثمارية ل كانت
األقؿ بيف متوسطات اإلجابات ،حيث بمو متوسطيا

 )3.019وبانحراؼ معياري بمو

 ،).85154ويبلحظ بشكؿ عاـ أف استجابات عينة الدراسة كانت إيجابية عمى جميع العبارات،
حيث أف جميع المتوسطات الحسابية التي تـ التوصؿ إلييا كانت أعمى مف متوسط أداة القياس
المستخدـ وىو .) 3

 5-4نتػائج تحميػؿ التبػايف األحػادي ( (One way Anovaلمفػػروؽ فػي إجابػات عينػة مػػف
المديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في مؤسسة المؤانئ الكويتية
اختبار الفرضية السادسة
ولمتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ في إجابػات عينػة الد ارسػة حػوؿ فعاليػة النظػاـ المحاسػبي
المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة تعػػزى لمعوامػػؿ الديموغرافيػػة لممسػػتجيبيف ,فقػػد تػػـ اسػػتخداـ
اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  ,(One way Anovaحيػػث تػػنص قاعػػدة الق ػرار عمػػى قبػػوؿ
الفرضػػية العدميػػة ورفػػض الفرضػػية البديمػػة إذا كانػػت قيمػػة  Fالمحسػػوبة أقػػؿ مػػف قيمػػة  Fالجدوليػػة
ومستوى المعنوية  Sig.اكبر مف  ,)Sekaran, 2000,p.317 .05وتنص ىذه الفرضػية عمػى
أنو:
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 HO6ال يوجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي إجابػ ػػات عينػ ػػة الد ارسػ ػػة حػ ػػوؿ فعاليػ ػػة النظ ػ ػاـ
المحاسػػبي المطب ػػؽ ف ػػي مؤسس ػػة الم ػػوانئ الكويتي ػػة تع ػػزى لمعوام ػػؿ الديموغرافي ػػة الج ػػنس ،العم ػػر،
سنوات الخبرة ،الدورات المحاسبية ،الشيادات المينية).
الجدوؿ () 13 –4

نتائج تحميؿ التبايف ( (One way Anovaلمفروؽ في اإلجابات تعزى لمعوامؿ الديمو رافية
المتغير

مصدر التبايف

الجنس

العمر

سنوات الخبرة

التخصص

مجموع

درجات

المربعات

الحرية
df

بيف المجموعات

7.173

8

داخؿ المجموعات

3.500

43

التبايف الكمي

10.673

51

بيف المجموعات

83.981

8

داخؿ المجموعات

3.000

43

التبايف الكمي

86.981

51

بيف المجموعات

73.269

8

داخؿ المجموعات

13.500

43

التبايف الكمي

86.769

51

بيف المجموعات

37.308

8

داخؿ المجموعات

.750

43

التبايف الكمي

38.058

51

قيمة F

قيمةF

المحسوبة  الجدولية

مستوى
المعنوية
Sig.

النتيجة

ال يوجد
11.016


150.46


29.172


267.37

3.04


 3.04


3.04


3.04

فروؽ

.000

ال يوجد
فروؽ

.000

ال يوجد

.000

فروؽ

ال يوجد

.000

فروؽ

يتبػػيف مػػف البيانػػات ال ػواردة فػػي الجػػدوؿ الس ػػابؽ  )53 -4عػػدـ وج ػود فػػروؽ فػػي فعاليػػة النظػ ػاـ
المحاسػػبي المطب ػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة ،تبعػػا لمتغي ػرات الجػػنس والعمػػر وسػػنوات الخب ػرة
والتخصص ,بينما توجد فروؽ باإلجابات تبعا لمتغير الشيادات المينية في التدقيؽ.
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الفصؿ الخامس
النتائج والتوصيات

 1-5تحميؿ ومناقشة النتائج

 2-5التوصيات
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الفصؿ الخامس
النتائج والتوصيات

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً لمجمؿ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث في اختبار
الفرضيات ,والذي تـ عرضو ضمف الفصؿ الرابع ،والتي جاءت كإجابة عف األسئمة المطروحة
في الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة وفرضياتيا المقترحة ،وفي ضوء التحميؿ إلجابات المبحوثيف
والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،قدـ الباحث عدداً مف التوصيات ،ويمكف تمخيص أىـ نتائج
الدراسة وفؽ ما تـ التوصؿ إليو مف خبلؿ إجابات المبحوثيف بما يمي:

 1-5تحميؿ ومناقشة النتائج
يمكف تمخيص نتائج التحميؿ واختبار الفرضيات عمى النحو التالي:

 1-1-5الثغرات والمشاكؿ في تطبيؽ النظاـ المحاسبي القائـ
بينت نتائج الدراسة الميدانية أف مؤسسػة المػوانئ الكويتيػة ال تعػاني مػف ثغػرات ومشػاكؿ كبيػرة فػي
تطبيػػؽ قواعػػد وتعميمػػات النظػػاـ المحاسػػبي القػػائـ ,حيػػث تبػػيف أف النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي
المؤسسػػة يقػػدـ البيانػػات المحاسػػبية البلزمػػة فػػي الوقػػت المناسػػب ويحقػػؽ الفوائػػد المرجػػوة منػػو ,وانػػو
يمبػي احتياجػات المسػتخدميف لمتقػارير واإلحصػائيات والبيانػات المحاسػبية .وتتعػارض ىػذه النتيجػة
م ػػع م ػػا توص ػػمت إلي ػػو د ارس ػػة الحبيش ػػي  ,)2007ح ػػوؿ أوج ػػو القص ػػور الت ػػي يع ػػاني مني ػػا النظ ػػاـ
المحاسبي الحكومي في اليمف .وكذلؾ تتعارض مع نتيجة دراسة فخر ،وآخروف ،)2005 ،والتي
توصػػمت إلػػى أف النظػػاـ المحاسػػبي المطّبػػؽ بالمؤسسػػة العامػػة لؤلسػػماؾ ىػػو نظػػاـ ضػػعيؼ يقػ ّػدـ
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مؤش ػرات إجماليػػة وي ّشػػوه القيػػاس المحاسػػبي ،وا ّف مخرجاتػػو غيػػر مناسػػبة لمتسػػعير وقيػػاس الربحيػػة
وتقي ػػيـ األداء عم ػػى أساس ػػيا ,وان ػػو غي ػػر مبلئ ػػـ لمييك ػػؿ التنظيم ػػي واإلداري لممؤسس ػػة ألن ػػو يخت ػػزؿ
تمت بنشاط واحد.
مجموعة مراحؿ في مرحمة واحدة ويدمج العممياتّ ،
وكأنيا ّ

 2-1-5التخصص والخبرة والتدريب
بينت نتائج الدراسة الميدانية أف الكادر المحاسبي الذي يعمؿ فػي مؤسسػة المػؤانئ الكويتيػة ال
يعػػاني مػػف ضػػعؼ التخصػػص والخب ػرة والتػػدريب ,حيػػث تبػػيف أنػػو يتػػوفر لػػدى العػػامميف فػػي أقسػػاـ
المحاسػػبة فػػي المؤسسػػة المؤىػػؿ العممػػي المناسػػب لمعمػػؿ بأقسػػاـ المحاسػػبة ,واف ى ػؤالء العػػامموف
يتمتع ػوف بالكفػػاءة المناسػػبة والخب ػرة الكافيػػة لمقيػػاـ بعمميػػـ ,وانيػػـ عمػػى د اريػػة جيػػدة وتامػػة بالنظػػاـ
المحاسبي المطبؽ في المؤسسة .وتتشابو ىذه النتيجػة مػع مػا توصػمت إليػو د ارسػة نػدا،)2002 ،
والت ػػي توصػ ػػمت إلػ ػػى أف المحاسػػػبيف ف ػػي الوحػػػدات الحكومي ػػة فػػػي مص ػػر ل ػػدييـ الكفػ ػػاءة والخب ػ ػرة
والمؤىبلت العممية التي تمكنيـ مف تطبيؽ أساس االستحقاؽ كبديؿ لؤلساس النقدي ،واف كانوا قد
يحتػػاجوف إلػػى بعػػض الب ػرامج التدريبيػػة التػػي تسػػاعدىـ عمػػى مواجيػػة المشػػاكؿ التػػي قػػد تعترضػػيـ
أثناء تطبيؽ أساس االستحقاؽ.

 3-1-5األتمتة الحديثة
بينت نتائج الد ارسػة الميدانيػة أف النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي مؤسسػة المػؤانئ الكويتيػة ال يفتقػر
إلػػى األتمتػػة الحديثػػة وىػػو قػػادر عمػػى االرتقػػاء بأنشػػطة المؤسسػػة مػػف خػػبلؿ النتػػائج التػػي يقػػدميا,
حيث تبيف انو يتوفر في المؤسسة األنظمػة المحاسػبية المحسػوبة ,والتػي تػوفر معمومػات محاسػبية
موضوعية تناؿ ثقة عالية مف إدارة المؤسسة ,كما تبيف أف النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة
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تتػػوفر فيػػو الن ػواحي الشػػكمية والفنيػػة والقانونيػػة التػػي تناسػػب العمػػؿ المحاسػػبي فػػي إطػػار األتمتػػة.
وتتشػػابو ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة د ارسػػة ) (Burton, Richard N. 2000والتػػي توصػػمت إلػػى
أىمية دور نظـ وتكنولوجيا المعمومات المحاسبية فػي حمايػة الممتمكػات وذلػؾ لرفػع مسػتوى كفػاءة
نظػػـ وتكنولوجيػػا المعمومػػات المحاسػػبية .ولكنيػػا تتعػػارض مػػع نتيجػػة د ارسػػة نػػدا ،)2002 ،والتػػي
توصمت إلى أف النظاـ المحاسبي الحكػومي فػي مصػر غيػر قػادر عمػى تػوفير المعمومػات البلزمػة
لتقييـ األداء الحكومي واتخاذ الق اررات المناسبة لتحسيف األداء مستقببل.

 4-1-5اال نسجاـ مع معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولي
بينػػت نتػػائج الد ارسػػة الميدانيػػة أف النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػوانئ الكويتيػػة
ينسػػجـ مػػع معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة بشػػكؿ دقيػػؽ وصػػحيح ,حيػػث تبػػيف أف المبػػادئ والفػػروض
المحاسبية المعتمدة في النظاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي المؤسسػة تتفػؽ مػع تمػؾ المقػررة فػي معػايير
المحاسبة الدولية ,فيما يتعمؽ بالحصوؿ عمػى المعمومػات والبيانػات وعػرض التػدفقات النقديػة أثنػاء
الػػدورة الماليػػة .وتتشػػابو ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو د ارسػػة مزيػػاني  )2009والتػػي توصػػمت
إلػػى أف النظػػاـ المحاسػػبي الج ازئػػري الجديػػد يتوافػػؽ بشػػكؿ كبيػػر مػػع معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة ,وأف
الج ازئػػر تبنػػت نظػػاـ محاسػػبي جديػػد يتوافػػؽ بدرجػػة عاليػػة مػػع معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة س ػواء مػػف
حيث اإلطار المفاىيمي النظري أو مف حيث المعالجػة المحاسػبية لػبعض المسػائؿ المطروحػة فػي
المحاسبة .ولكنيا تتعارض مع ما توصمت إليو دراسة قيطيـ ،وآخػروف ،)2006 ،والتػي توصػمت
الد ارسػػة إلػػى وجػػود فجػػوة واسػػعة بػػيف واقػػع النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المصػػرؼ السػػوري وبػػيف
متطمبات معايير المحاسبة الدولية ،متمثمة بقصور اإلفصاح في التقارير الماليػة وبعػض األخطػاء
في إعداد القوائـ الختامية.
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 5-1-5االستجابة لمتطمبات التطوير والتحديث
بين ػػت نت ػػائج الد ارس ػػة الميداني ػػة أف ىن ػػاؾ حاج ػػة لتط ػػوير النظ ػػاـ المحاس ػػبي الق ػػائـ لك ػػي
يستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث المنشودة ,وليسيـ في رفع كفػاءة األداء المحاسػبي بمؤسسػة
الموانئ الكويتية .وتتعارض ىذه النتيجة مػع مػا توصػمت إليػو د ارسػة القشػي ،والعبػادي،)2009 ،
والتي توصمت إلى إف نظاـ المعمومػات المحاسػبي فػي شػركات الخػدمات الماليػة األردنيػة يسػتطيع
الت ػػأقمـ م ػػع التغيػ ػ ارت الت ػػي تطػ ػ أر عم ػػى مع ػػايير المحاس ػػبة ،وان ػػو قاب ػػؿ لمتح ػػديث ك ػػي يتماش ػػى م ػػع
التطػػورات التكنولوجيػػة المتسػػارعة ,وتتعػػارض أيضػػا مػػع مػػا توصػػمت إليػػو د ارسػػة مزيػػاني )2009
والتػػي توصػػمت إلػػى إف الج ازئػػر اسػػتجابت لممسػػتجدات الدوليػػة وعولمػػة الشػػركات واألسػواؽ الماليػػة
وحريػ ػػة انتقػ ػػاؿ رؤوس األم ػ ػواؿ عبػ ػػر القػ ػػارات ،وكػ ػػذلؾ التطػ ػػور الس ػ ػريع فػ ػػي مجػ ػػاؿ االتصػ ػػاالت
والمعموماتية.

 6-1-5فعالية النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة المؤانئ الكويتية
بينت نتائج الدراسة الميدانيػة أف مخرجػات النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي المؤسسػة تتمتػع
بخػواص الموثوقيػػة والمصػػداقية والمبلئمػػة والتوقيػػت المناسػػب والشػػمولية والفاعميػة والكفػػاءة العاليػػة,
واف ىذه المخرجات تؤدي إلى تقميؿ فرص ارتكاب الخطأ والغش فػي البيانػات التػي يقػدميا النظػاـ
المحاسػػبي .وتتعػػارض ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو د ارسػػة الفقيػػو  ،)2007والتػػي بينػػت أف
مخرجػػات النظػػاـ المحاسػػبي الحكػػومي اليمنػػي التق ػارير الماليػػة ومعموماتيػػا المحاسػػبية ) ليسػػت
فاعمة ،كما ينبغي أف تكوف عميو مخرجات النظاـ المحاسبي الحكومي السميـ ،حيث أف معمومػات
النظاـ المحاسبي الحكومي اليمني ال تتوافر بو أىػـ خصػائص المعمومػات المحاسػبية ،وأف تقػارير
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النظ ػػاـ المحاس ػػبي الحك ػػومي اليمن ػػي ،ال تق ػػدـ جمي ػػع المعموم ػػات اليام ػػة الخاص ػػة ب ػػاألداء الم ػػالي
واإلداري الحكومي ,وكذلؾ الخاصة بكفاءة تنفيذ اإلصبلحات المالية القائمة.

 2-5التوصيات
يوصي الباحث بما يمي:
 -5حصر التعامؿ بالنظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ الكويتية بأصحاب االختصاص ممف
يحمموف شيادات مختصة بعمـ المحاسبة ،وابتعاثيـ إلى دورات خارجية في الدوؿ المتقدمة
إلكسابيـ الخبرة المطموبة.
 -2العمؿ عمى تنظيـ وعقد دورات تثقيفية وتأىيمية بتكنولوجيا المعمومات لمستخدمي النظاـ
المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية لكي يمموا باالختصاص والتطور التكنولوجي،
واطبلعيـ عمى آخر المستجدات التكنولوجية والمحاسبية.
 -3تحديد عدد العامميف باإلدارات المالية وأقساـ المحاسبة وبما يتناسب والييكؿ التنظيمي وحجـ
األعماؿ المطموب تنفيذىا في اإلدارة المالية العامة لممؤسسة والموانئ التابعة ليا.
 -4عقد دورات دورية لمستخدمي النظاـ المحاسبي الطبلعيـ عمى آخر المستجدات التكنولوجية
والمحاسبية وباألخص عمى أية تغييرات في معايير المحاسبة الدولية.
 -5استقطاب تكنولوجيات أنظمة المحاسبة االلكترونية المتطورة ،وربط حواسب إلكترونية بيف
اإلدارة العامة والموانئ التابعة ليا ,حيث أف استخداـ النظـ المحاسبية سوؼ يجعؿ المؤسسة
تستغني عف الكـ اليائؿ مف المستندات الورقية التي تعيؽ سرعة اإلنجاز في العمؿ.
 -6ضرورة تطوير النظاـ المحاسبي القائـ لكي يستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث بشكؿ
دوري ،وذلؾ لتبلفي أوجو القصور التي يعاني منيا.
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 -7إيجاد اآلليات والطرؽ المناسبة لتثقيؼ القائميف عمى تطبيؽ النظاـ المحاسبي بأىمية تطوير
األنظمة المحاسبية وما ستعود عميو مف منفعة عمى نظاـ المعمومات المحاسبي في مؤسسة
الموانئ الكويتية بالمدى المتوسط والطويؿ.
 -8ضػػرورة إش ػراؾ القػػائميف عمػػى اإلدارات الماليػػة فػػي وضػػع السياسػػات واإلج ػراءات والتعميمػػات
المالية المتعمقة بالنظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة.
 -9ضرورة زيادة االىتماـ في تطبيؽ قواعد وتعميمات النظاـ المحاسبي القائـ ,ليستمر في تقديـ
البيانات المحاسبية البلزمة في الوقت المناسب وليمبي احتياجات المستخدميف لمتقارير
واإلحصائيات والبيانات المحاسبية.
 -02االستمرار بإعادة النظر في مكونات النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتيػة
وفؽ متطمبػات المعػايير الدوليػة ذات الصػمة ،وبشػكؿ يجعمػو قػادر عمػى تمبيػة مختمػؼ االحتياجػات
المحاسبية ,وليكوف قاد اًر عمى التأقمـ مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
 -00ضرورة إعادة تقييـ دورية لبرمجيات نظاـ المعمومات المحاسبي المطبؽ في مؤسسة
الموانئ الكويتية ،واجراء إصبلحات سريعة ودقيقة تمس األنظمة القانونية والمالية في المؤسسة.
 -00تذليؿ المعوقات والصعوبات المختمفة لعممية التطوير وتوفير المتطمبات البلزمة ليا ,مع
مراعاة طبيعة نشاط كؿ ميناء عند البدء بتطوير النظاـ المحاسبي في المؤسسة.
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ممحؽ الدراسة
االستبانة
جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا

كمية األعماؿ  /قسـ المحاسبة 



بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أختي المستجيبة:
أخي المستجيب:
تحية احتراـ وتقدير,,,
استبانة حوؿ موضوع:
تقييـ مدى فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ في دولة الكويت وامكانية تطويره
تيػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ وتقيػػيـ تقيػػيـ مػػدى فعاليػػة النظػػاـ المحاسػػبي فػػي مؤسسػػة
الم ػوانئ فػػي دولػػة الكويػػت وامكانيػػة تطػػويره ،وألىميػػة رأيكػػـ حػػوؿ موضػػوع الد ارسػػة ,يرجػػى التكػػرـ
باإلجابػػة عمػػى األسػػئمة المرفقػػة عممػػا بأنػػو سػػيتـ التعامػػؿ مػػع ىػػذه البيانػػات بس ػرية تامػػة وإلغ ػراض

البحث العممي فقط.
وشك ار لتعاونكـ
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القسـ األوؿ :البيانات الشخصية

 -1الجنس:

أنثى

ذكر
 -2العمر:

 25سنة فأقؿ

 35-26سنة

 45-36سنة

 55 – 46سنة

 56سنة فأكثر

 -3سنوات الخبرة:
 5سنوات فاقؿ

 50-6سنوات

 20-56سنة

 25سنة فأكثر

 55-55سنة

 -4التخصص

محاسبة
إدارة أعماؿ

مالية ومصرفية
اقتصاد

نظـ معمومات
أخرى اذكرىا

525

القسـ الثاني :معمومات حوؿ متغيرات الدراسة.
يرجى قراءة العبارات التالية وبياف رأيكـ فييا وذلؾ بوضع إشارة √ ) إزاء الجواب الذي تراه مناسبا.
الثغرات والمشاكؿ في تطبيؽ النظاـ المحاسبي
التسمسؿ

5

النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسػة قػادر عمػى ضػبط العمميػات المنفػذة

6

يحتاج النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة إلى إيجاد آلية جديدة تتعمػؽ

7

يتماش ػػى النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة م ػػع الييك ػػؿ التنظيم ػػي

8

يعػػاني النظػػاـ المحاسػػبي مػػف القصػػور فػػي تػػوفير الق ػوائـ الماليػػة والتقػػارير

9

يحتاج النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة إلى إيجاد صيغة مف الرقابة

50

يعاني النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة مف أوجو قصور تجعمو غير

55

يحتػػاج النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة إلػػى إعػػادة النظػػر باعتبػػاره

البيانات والمعمومات

لمختمؼ جوانب فعاليات المؤسسة

بيذا النظاـ لتمكنيا مف العمؿ عمى كافة األصعدة وبكفاءة عالية

لممؤسسة مف حيث عدد األقساـ المنفذة لمعمميات التي تتـ داخؿ المؤسسة
المحاسبية القادرة عمى توفير المعمومات التي تفي بمختمؼ االحتياجات
عمى آفاؽ تطبيقيا مقارنة مع المعايير الموضوعة لذلؾ

قادر عمى تمبية مختمؼ االحتياجات المحاسبية
المنتج األساسي لممعمومات المحاسبية

موافؽ جداً

4

يفتق ػػر النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة إل ػػى الدق ػػة والوض ػػوح ف ػػي

في الوقت المناسب ويحقؽ الفوائد المرجوة منو

موافؽ

3

يقػػدـ النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة البيانػػات المحاسػػبية البلزمػػة

لمتقارير واإلحصائيات والبيانات المحاسبية

محايد

2

يمبػ ػػي النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي المطبػ ػػؽ فػ ػػي المؤسسػ ػػة احتياجػ ػػات المسػ ػػتخدميف

في تطبيؽ قواعد وتعميمات النظاـ المحاسبي مف جوانبو المختمفة

ير موافؽ

5

يعػػاني النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة مػػف مشػػاكؿ وثغػرات تتعمػػؽ

يرموافؽ جداً

العبػػػارة

522

التخصص والخبرة والتدريب
التسمسؿ

موافؽ جداً

موافؽ

محايد

ير موافؽ

يرموافؽ جداً

العبػػػارة

يت ػػوفر ل ػػدى الع ػػامميف ف ػػي أقس ػػاـ المحاس ػػبة ف ػػي المؤسس ػػة المؤى ػػؿ العمم ػػي

52

المناسب لمعمؿ بأقساـ المحاسبة
53

يتمتع العامموف في أقساـ المحاسبة في المؤسسة بالكفاءة المناسبة لعمميـ

54

يتمتع العامموف في أقساـ المحاسبة في المؤسسة بالخبرة المناسبة لعمميـ

55

تعقد دورات داخمية أو خارجيػة) منتظمػة لتحسػيف أداء العػامميف فػي أقسػاـ
المحاسبة وتطوير قدراتيـ
يحت ػػاج الع ػػامموف ف ػػي أقس ػػاـ المحاس ػػبة فػ ػي المؤسس ػػة لممزي ػػد م ػػف ال ػػدورات

56

لتطوير أدائيـ
57

اعتقد اف األجيزة والمعدات البلزمة لمعمؿ المحاسبي في المؤسسة كافية

58

يتػػوفر فػػي المؤسسػػة محاسػػبيف عمػػى د اريػػة جيػػدة وتامػػة بالنظػػاـ المحاسػػبي

59

يحت ػػاج الع ػػامموف إل ػػى عق ػػد دورات تثقيفي ػػة تأىيمي ػػة بتكنولوجي ػػا المعموم ػػات

المطبؽ فييا

لمستخدمي النظاـ المحاسبي
األتمتة الحديثة
التسمسؿ

23

يت ػػوفر ف ػػي النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة لمنػ ػواحي الش ػػكمية
والفنية والقانونية التي تناسب العمؿ المحاسبي في إطار األتمتة

موافؽ جداً

المحوسب ثقة عالية مف إدارة المؤسسة

موافؽ

22

تن ػػاؿ عمميػ ػػة اإلفصػػػاح عػػػف الق ػ ػوائـ المعػػػدة بواسػ ػػطة النظ ػ ػاـ المحاس ػػبي

الموضوعية

محايد

25

تت ػ ػوافر فػ ػػي المعمومػ ػػات المسػ ػػتخرجة مػ ػػف النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي المحوسػ ػػب

ير موافؽ

20

يتوفر في المؤسسة األنظمة المحاسبية المحوسبة

يرموافؽ جداً

العبػػػارة

523

النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة بحاجة لبلستبداؿ بنظاـ محاسبي

24

إلكتروني قادر عمى تمثيؿ معطيات التطور التكنولوجي المستمر
يحتاج النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسػة إلػى أنظمػة مؤتمتػة لجعػؿ

25

البيانات أكثر توف اًر وأسيؿ لممستخدميف

يتػ ػوافر ف ػػي المؤسس ػػة أفػ ػراد ل ػػدييـ الق ػػدرة والتخص ػػص عم ػػى التعام ػػؿ م ػػع

26

النظاـ المحاسبي المحوسب
27

يت ػوافر فػػي المؤسسػػة فػػرؽ عمػػؿ لصػػيانة األجي ػزة المسػػتخدمة فػػي النظ ػاـ

28

تسػػتند عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات فػػي المؤسسػػة عمػػى قاعػػدة متكاممػػة يوفرىػػا

29

تستخدـ المؤسسة البرامج الحاسوبية الحديثة في نظاميا المحاسبي

المحاسبي المحوسب عند حدوث األعطاؿ
نظاـ المعمومات المحاسبي المحوسب

االنسجاـ مع معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية
التسمسؿ

32

يأخذ النظاـ المحاسبي المطبؽ فػي المؤسسػة بػالتعريؼ الشػامؿ لمخصػوـ
الذي تبنتو معايير المحاسبة الدولية

33

يتفػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة مػػع المعػػايير المحاسػػبية

34

يتفػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة مػػع المعػػايير المحاسػػبية

35

يتف ػػؽ النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة م ػػع مع ػػايير المحاس ػػبة

36

يسػػتطيع نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة التػػأقمـ مػػع

الدولية في الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات

الدولية في موضوع اإلفصاح واإلببلغ في القوائـ المالية

الدولية فيما يتعمؽ بشكؿ الميزانية وطرؽ عرض عناصرىا

موافؽ جداً

المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية

موافؽ

35

تتط ػػابؽ الخص ػػائص النوعي ػػة المح ػػددة ف ػػي النظ ػػاـ المحاس ػػبي م ػػع تم ػػؾ

محايد

الدولية فيما يتعمؽ بعرض التدفقات النقدية أثناء الدورة المالية

ير موافؽ

يتف ػػؽ النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة م ػػع مع ػػايير المحاس ػػبة

ير موافؽ جداً

30
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التغيرات التي تط أر عمى معايير المحاسبة
37

يتف ػػؽ النظ ػػاـ المحاس ػػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة م ػػع مع ػػايير المحاس ػػبة

38

تتط ػػابؽ المعمومػ ػػات المنشػػػورة ف ػػي الق ػ ػوائـ الماليػػػة الختامي ػػة فػػػي النظػ ػػاـ

39

تتفػ ػػؽ المبػ ػػادئ والفػ ػػروض المحاسػ ػػبية المعتمػ ػػدة فػ ػػي النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي

49

النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة يواكػػب لمتطػػورات التػػي تفرضػػيا

45

يسػػتجيب النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة لمسػػتجدات ومتطمبػػات

42

ينسجـ النظاـ المحاسبي المطبؽ فػي المؤسسػة فػي مجػاؿ أعػداد التقػارير

الدولية في تعريؼ اإليرادات واألعباء

المحاسبي مع تمؾ المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية

المطبؽ في المؤسسة مع تمؾ المقررة في معايير المحاسبة الدولية
المعايير الدولية

المعايير المحاسبية الدولية

المالية مع المعايير المحاسبية الدولية
االستجابة لمتطمبات التطوير والتحديث
التسمسؿ

مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
46

يػػتـ إعػػادة تقيػػيـ دوريػػة لبرمجيػػات نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي
المؤسسة

47

النظ ػ ػػاـ المحاسػػ ػػبي الق ػ ػػائـ فػػ ػػي المؤسس ػ ػػة يسػػ ػػتجيب لمتطمب ػ ػػات التط ػ ػػوير
التكنولوجي والتحديث المستمر في النظـ المحاسبية

48

يتػػوفر فػػي النظػػاـ المحاسػػبي القػػائـ فػػي المؤسسػػة إمكانيػػة السػػتبدالو بنظػػاـ

محاسبي الكتروني قادر عمى التعاطي مع معطيات ىذا التطور

موافؽ جداً

45

نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة لديػػو القػػدرة عمػػى التػػأقمـ

موافؽ

في المؤسسة

محايد

44

يتـ االستعانة بخبرات خارجية لتطوير نظاـ المعمومػات المحاسػبي المطبػؽ

ير موافؽ

43

يتـ تطوير نظاـ المعمومات المحاسبي المطبؽ في المؤسسة بشكؿ دوري

يرموافؽ جداً
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نظػ ػػاـ المعمومػ ػػات المحاسػ ػػبي المطبػ ػػؽ فػ ػػي المؤسسػ ػػة قابػ ػػؿ لمتحػ ػػديث كػ ػػي

49

يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
يت ػ ػػوفر ف ػ ػػي النظ ػ ػػاـ المحاس ػ ػػبي إمكاني ػ ػػات لمتعام ػ ػػؿ م ػ ػػع عممي ػ ػػات التج ػ ػػارة

50

اإللكترونية
فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ الكويتية
التسمسؿ

موافؽ جداً

المتعددة ولنماذج الق اررات المتباينة سواء كانت تشغيمية أو استثمارية
54

مخرج ػػات النظػ ػػاـ المحاس ػػبي المطبػ ػػؽ فػ ػػي المؤسس ػػة بالشػ ػػمولية والفاعمي ػ ػة
والكفاءة العالية

55

يت ػػيح النظ ػػاـ المحاسػ ػبي المطب ػػؽ ف ػػي المؤسس ػػة آفاقػ ػاً واس ػػعة لمرقاب ػػة عم ػػى

56

مخرجػػات النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة تػؤدي إلػػى تقميػػؿ فػػرص

العمميات وتحسيف أداء الخدمات وتوفير المعمومات لدعـ اتخاذ الق اررات
ارتكاب الخطأ والغش في البيانات التي يقدميا
57

يسيـ النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي المؤسسػة فػي اتخػاذ القػ اررات المناسػبة
وبكفاءة عالية

58

يمعب النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة دو اًر ىاماً في نجاح المؤسسة

في أداء أعماليا

انتيت االستبانة
شاك ار لكـ حسف تعاونكـ


موافؽ

53

النظ ػ ػػاـ المحاس ػ ػػبي المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة فع ػ ػػاؿ ومبلئ ػ ػػـ لبلس ػ ػػتخدامات

محايد

52

تتمتع مخرجات النظاـ المحاسبي بخاصية المبلئمة والتوقيت المناسب

والمصداقية

ير موافؽ

55

تتمتع مخرجات النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة بخاصػية الموثوقيػة

يرموافؽ جداً

العبػػػارة

