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 شكر وتقدير

 

حانو وتعالى الذي منحني العمـ والمعرفة والقدرة عمى إتماـ ىذا الجيد الحمد والشكر هلل سب

عبدالناصر نور المتواضع، ويسرني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف إلى أستاذي الجميؿ الدكتور 

 الذي واكب ىذا الجيد منذ كاف فكرة حتى أصبح حقيقة رأت النور برعايتو المباركة وتوجيياتو

 .الرشيدة

 

الشكر والعرفاف لؤلساتذة الكراـ أعضاء الييئة التدريسية في جامعة الشرؽ عظيـ دـ بكما أتق

، كما واشكر كؿ مف ساىـ في يااألوسط واإلدارييف والعامميف فييا عمى حسف المعاممة وطيب

 .إنجاز ىذا الجيد سواء بالتشجيع أو المساندة

 

 الشرؽ األوسطلصرح العممي الكبير، جامعة وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر واالمتناف إلى إدارة ىذا ا

عمى جيودىـ الطيبة، كما أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة  ممثمة برئيسيا ونوابو األفاضؿ

 .الدكتورة أنعاـ محسف زويمؼ والدكتور حساـ الديف مصطفى خداشالموقرة 
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 اإلىداء

عممني كيؼ يكوف , اإلنساف الذي االحتراـلـ أجد عبارات تجزيو حقو بالتقدير و اإلنساف الذي إلى 

كاف عمى الدواـ سندًا وقدوة ومعممًا وأماـ عجز القمـ عف كتابة ما يستحؽ ف الصبر طريقا لمنجاح

 مف تقدير تركت ذلؾ هلل خير الثوابيف

 والدي الحبيب

ابض في إلى صاحبة القمب الكبير النابض بالحياة والمفعـ بالحب والحناف رمز العطاء والطير الن

ما انفكت تسير و  ,قمبيا، عيدي لؾ أف ال أنسى فضمؾ شموعا أضاءت درب حياتي الطويؿ

 وتتابع مسيرة حياتي وتمنحني الثقة واألمؿ بالمستقبؿ

 والدتي الحبيبة

إلى مف منحتني الحب واإلخبلص وبسمة الحناف الناظرة بعيوف األمؿ إشراقة الصباح, رفيقة 

لي التي وفرت لي أسباب االستمرار في درب المعرفة والعمـ باعثة أـ أطفاوشريكة حياتي و دربي 

 العـز والتصميـ والمثابرة وناظرة الحمـ يتحقؽ

 زوجتي الغالية

إلى زينة الحياة الدنيا وبمسميا وبراعـ شوقيا وأمميا المستقبمي بقربيـ أحيا واشعر بجماؿ الحياة 

 حياة أفضؿكممات جددت آمالي في عيونيـ بالذيف قرأت , حقيقة راسخة عمى مر األياـ

 أبنائي وبناتي

إلى الذكريات وأحبلـ الطفولة الجميمة وشفافيتيا جمعتنا مسراتيا وعشنا أياميا قمبا نابضا لنمضي 

خبلصي ووفائيفي يـو  في دروب الحياة بعيدا ونعود نمتقي  الوفاء اىدييـ محبتي وا 

 أشقائي وشقيقتي

لى األصدقاء جميع األحبة و إلى   كؿ مف قدـ لي العوف والمساعدة في إنجاز ىذه الرسالة وا 
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 الممخص بالمغة العربية

 تقييـ مدى فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ في دولة الكويت 
مكانية تطويره  وا 

 عبداهلل فيد محمد العجميإعداد الطالب 

 إشراؼ

 عبدالناصر نوراألستاذ الدكتور 

ييـ مدى فعالية النظاـ المحاسػبي فػي مؤسسػة المػوانئ فػي دولػة تقىدفت ىذه الدراسة إلى 

مكانية تطويره يمارسػوف الػذيف المدراء المػالييف والمحاسػبيف شمؿ مجتمع الدراسة جميع  ،الكويت وا 

انئ التابعػة و المػأو  فػي اإلدارة العامػةسػواء انئ في دولة الكويػت و مؤسسة المفي المحاسبي العمؿ 

( مديرًا ماليًا ومحاسبًا، وقد اعتمد الباحث عمى مصػدريف رئيسػيف 50مف   العينة فتكونتليا, أما 

 لجمع المعمومات والبيانات ىما البيانات الثانوية والبيانات األولية.

واالنحرافػات المعياريػة والنسػب المئويػة فػي التحميػؿ  المتوسطات الحسػابيةاستخدـ الباحث 

( لممقارنػػات الثنائيػػة، كمػػا اسػػتخدـ   T-Test  اختبػػار فرضػػيات الدراسػػة بوسػػاطة وتػػـ  ,الوصػػفي

فعاليػة ل( الختبػار الفػروؽ فػي تقييمػات مجتمػع الدراسػة   Anovaاختبار تحميؿ التبايف األحػادي  

 .انئ الكويتيةو في مؤسسة المالمطبؽ النظاـ المحاسبي 

 وقد توصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا:

اني مػف ثغػرات ومشػاكؿ كبيػرة فػي تطبيػؽ قواعػد وتعميمػات أف مؤسسة الموانئ الكويتيػة ال تعػ -0

 النظاـ المحاسبي القائـ.

أف الكػػػػػادر المحاسػػػػػبي الػػػػػذي يعمػػػػػؿ فػػػػػي مؤسسػػػػػة المػػػػػوانئ الكويتيػػػػػة ال يعػػػػػاني مػػػػػف ضػػػػػعؼ  -0

 التخصص والخبرة والتدريب.
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وىػو  أف النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة المػوانئ الكويتيػة ال يفتقػر إلػى األتمتػة الحديثػة -3

 قادر عمى االرتقاء بأنشطة المؤسسة مف خبلؿ النتائج التي يقدميا.

أف النظػػػاـ المحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػػي مؤسسػػػة المػػػوانئ الكويتيػػػة ينسػػػجـ مػػػع معػػػايير المحاسػػػبة  -4

 الدولية بشكؿ دقيؽ وصحيح.

طمبػات التطػوير والتحػػديث ىنػاؾ حاجػة لتطػوير النظػاـ المحاسػبي القػائـ لكػي يسػتجيب لمت أف -5

 ىـ في رفع كفاءة األداء المحاسبي بمؤسسة الموانئ الكويتية.اوليس ،لمنشودةا

ثوقيػػة والمصػػداقية تتمتػػع بخػػواص المو المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة أف مخرجػػات النظػػاـ المحاسػػبي  -6

 والفاعمية والكفاءة العالية. الشموليةمة والتوقيت المناسب و ءوالمبل

 التوصيات أىميا:مف أخيرا قدـ الباحث عددا 

االستمرار بإعادة النظر فػي مكونػات النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي مؤسسػة المػوانئ الكويتيػة  -0

 وفؽ متطمبات المعايير الدولية ذات الصمة.

إشػػػراؾ القػػػائميف عمػػػى اإلدارات الماليػػػة فػػػي وضػػػع السياسػػػات واإلجػػػراءات والتعميمػػػات الماليػػػة  -0

 المتعمقة بالنظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة.

 يستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث بشكؿ دوري.طوير النظاـ المحاسبي القائـ لت -3

الموانئ  المطبؽ في مؤسسةإعادة تقييـ دورية لبرمجيات نظاـ المعمومات المحاسبي  -4

جراء إصبلحات سريعة ودقيقة تمس األنظمة القانونية والمالية في المؤسسة.  ،الكويتية  وا 

يف باإلدارات المالية وأقساـ المحاسبة وبما يتناسب والييكؿ التنظيمي وحجـ تحديد عدد العامم -5

 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.  
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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

 لعاـ لمدراسةاإلطػار ا

 

 المقدمة 1-1

تعتبػػر مينػػػة المحاسػػػبة مػػف الميػػػف الضػػػرورية إذ أنيػػا تمػػػد أصػػػحاب القػػرار فػػػي المؤسسػػػة  

بالمعمومات الضرورية، فمينة المحاسبة ليا دور رئيسي فػي توجيػو المػوارد، بحيػث يػتـ تخصػيص 

ألفػراد فػي المؤسسػات، وتزيػد فاعميػة أداء االموارد بيف االستعماالت البديمة لتحقيؽ أفضؿ النتائج، 

إذا كػػاف متخػػذو القػػرارات لػػدييـ معمومػػات تعكػػس قػػدرة وأداء ىػػذه المؤسسػػات لتسػػاعدىـ فػػي تقيػػيـ 

 (.2، ص2003البدائؿ المختمفة  حماد، 

 

ات األعمػػػػػاؿ، تيػػػػػدؼ إلػػػػػى تجميػػػػػع وتصػػػػػنيؼ والمحاسػػػػػبة كإحػػػػػدى مكونػػػػػات إدارة منظمػػػػػ 

رضيا وتقديميا بشكؿ تقارير ومعمومات، معبرة البيانات، تسجيميا ومعاممتيا وتفسيرىا وتحميميا وع

معمومػات، لتسػتفيد عنيا بوحػدة نقديػة وفػي وقػت محػدد، تػزود المسػتويات اإلداريػة المختمفػة بيػذه ال

لمراحػؿ مػف العمميػات نجػاز ىػذه ات االقتصػادية واإلداريػة، مػف أجػؿ إتخػاذ القػرارامنيا فػي عمميػة إ

ة لتجميػػػػع وتسػػػػجيؿ وتفسػػػػير وتحميػػػػؿ وعػػػػرض ىػػػػذه بػػػػد مػػػػف وجػػػػود الوسػػػػائؿ البلزمػػػػالمحاسػػػػبية، ال

البيانػػات، وىػػي مػػا تسػػمى بالمسػػتندات والمجموعػػة الدفتريػػة والتقػػارير المحاسػػبية، والتػػي بمجموعيػػا 

 .(3، ص2007وآخروف، ، دىمشتشكؿ نظاما متكامبل لممحاسبة  

 

ختمفػة، تطور مفيوـ عمميات تسػجيؿ المعػامبلت التجاريػة خػبلؿ المراحػؿ التاريخيػة الملقد  

أصػػػػبح اليػػػػـو معػػػػروؼ بمفيػػػػـو النظػػػػاـ  أفمػػػػف مفيػػػػوـ ضػػػػيؽ يقتصػػػػر عمػػػػى مسػػػػؾ الػػػػدفاتر إلػػػػى 



 

 

3 

المحاسػػبي، ويصػػنؼ النظػػاـ المحاسػػبي بمعنػػاه الواسػػع بأنػػو احػػد فػػروع عمػػـ االقتصػػاد  االقتصػػاد 

بعمـ الرياضيات واإلحصاء، حيػث أف نظريػة المحاسػبة  واسعاً  القياسي أو الكمي(، ويرتبط ارتباطاً 

مجانػب لف المجمػوع الجبػري تمد عمى مبػدأي المػديف والػدائف، وأيثة   نظاـ القيد المزدوج (، تعالحد

 ،دىمػػػػػش  ف الفػػػػرؽ بينيمػػػػا يسػػػػػاوي صػػػػفرمجانػػػػب الػػػػػدائف، وألالمػػػػديف يسػػػػاوي المجمػػػػػوع الجبػػػػري 

 .(55، ص2007وآخروف،

 

لحضاري تعتبر الموانئ وسيمة االتصاؿ البحري بيف الدوؿ, وىي مف أىـ مراكز التفاعؿ ا 

الموانئ الواجية الرئيسية التي تطؿ مف خبلليا  الشعوب منذ أقدـ العصور، وقد مثمتبيف 

معيا حضارات الشعوب وثقافاتيـ عمى األمـ األخرى، لتنقؿ إلييا المعارؼ المختمفة وتتبادؿ 

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 

تستغني عف غيرىا مف الدوؿ في تزويدىا بما تحتاج إليو مف سمع أو  أفتكاد أي دولة 

سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو مواد إنشائية أو كماليات كما ىو الحاؿ في  ،مستمزمات

إليصاؿ  -وحديثاً  قديماً  -، كما تحتؿ السفف والبواخر أىـ موقع بيف وسائؿ النقؿزمننا الحديث

في توثيؽ أواصر  ميماً  البضائع والمسافريف مف بمد إلى بمد, حيث أدت عمى مدى التاريخ دوراً 

العبلقات بيف الشعوب وتفاعؿ الحضارات، مما أدى إلى ربطيا ببعضيا البعض وأسيـ في تبادؿ 

 (.57، ص2002تعارؼ بيف األمـ المختمفة  جماؿ، الثقافات وال

 

ذا كانت الموانئ ميمة كنافذة لمدوؿو    ، فيي أكثر أىمية بالنسبة لدولة الكويتعمى العالـ ا 

فػي  ومػازاؿ دورًا ميمػاً  التي ارتبطت في نشػأتيا وتطورىػا بيػذه المػوانئ، وقػد كػاف لممػوانئ الكويتيػة
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دـ بػػػػػاقي القطاعػػػػػات قػػػػػتتحتػػػػػؿ موقػػػػػع التميػػػػػز و ت، و انيػػػػػةمسػػػػػيرة دولػػػػػة الكويػػػػػت االقتصػػػػػادية والعمر 

وقػػد طػػرأت تطػػورات بػػارزة عمػػى ، معػػب دورًا ىامػػًا فػػي األنشػػطة االقتصػػادَيةت تاالقتصػػادية، إذ باتػػ

 كبيػرةوتقػدـ وسػائؿ االتصػاؿ بسػرعة  حػوؿ العػالـ، فػالتطور التكنولػوجي السػريع اتقطاعمختمؼ ال

 .عصريةبية محاسكاف لو عظيـ األثر في استحداث أنظمة 

 

مػػف كونيػػا تشػػكؿ أساسػػًا  انئمؤسسػػة المػػو المحاسػػبية المطبقػػة فػػي  تنبػػع أىميػػة األنظمػػةو  

انئ مؤسسػػة المػػو معػػب تىػػذا و اإلداريػػة واإلنتاجيػػة،  العمميػػاتمختمػػؼ األنشػػطة و لتسػػجيؿ ومعالجػػة 

العمميػات  ( دورًا كبيػرًا فػيالكويػتفػي  مقطاع العاـ العامػؿل المؤسسات التابعة  كأحد أىـ  الكويتية

 االمطبػؽ فييػالنظاـ المحاسبي  تأتي أىمية دراسة واقع المتعمقة بالتجارة الدولية، ومف ىنا التجارية

نوعية ما ينتجو مف معمومػات محاسػبية تسػتخدـ لتقيػيـ نشػاط  لضمافالنظاـ  تحديث ىذا وضرورة

 ؤسسة.الم

 

كثيرة ما زالػت محػؿ  اً ؾ امور ىنا أفرغـ مف االىتماـ العالمي بالوظيفة المحاسبية، إال وبال 

مة األنظمػة المحاسػبية لبلسػتخدامات المتعػددة كر المحاسبي حوؿ مدى فاعمية ومبلءنقاش في الف

عمػى فئػة  ف نطاؽ االىتماـ بالنظػاـ المحاسػبي لػـ يعػد قاصػراً ماذج القرارية المتباينة، خاصة وأولمن

يعة ومتبلحقػػػة نتيجػػػة التحػػػوالت معينػػػة، فػػػي ظػػػؿ مػػػا يعيشػػػو عػػػالـ األعمػػػاؿ اليػػػـو مػػػف تغيػػػرات سػػػر 

تناوؿ آلية ومنيجية ت ىذه الدراسةفإف  ى ما تقدـعم وبناءً الخطيرة في النظاـ االقتصادي العالمي، 

فػػي ضػػوء التشػػغيؿ االلكترونػػي  ،انئ الكويتيػػةمؤسسػػة المػػو المطبػػؽ فػػي النظػػاـ المحاسػػبي  تطػػوير

متطمبػات معػايير المحاسػبة الدوليػة  مػع وبمػا يػتبلءـ ،النظػاـ المحاسػبي لمبيانات المحاسػبية وأتمتػة

 .ذات الصمة
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 مشكمة الدراسة 1-2

 اً رئيسػي اً تمثػؿ مؤشػر  وىػياألساسػي لممعمومػات المحاسػبية  المنػتج يعتبر النظاـ المحاسػبي

مؤسسة المػوانئ ، وقد الحظ الباحث مف خبلؿ عممو في المؤسسة عمى سير العمؿ وكفاءتو داخؿ

ا إيجػاد آليػة جديػدة تتعمػؽ بنظاميػ مؤسسػةيتطمب مف الالمطبؽ فييا أف النظاـ المحاسبي  الكويتية

، كافة األصػعدة وبكفػاءة عاليػة لمواكبػة القػرف الحػادي والعشػريف مف العمؿ عمى اتمكنيالمحاسبي 

المطبػػػؽ فػػػي  النظػػػاـ المحاسػػػبي أساسػػػي فػػػي كػػػوف شػػػكؿب دراسػػػة تػػػتمخصمشػػػكمة الف وبالتػػػالي فػػػإ

التحػػديات  ض الجوانػػب تجعمػػو غيػػر قػػادر عمػػى مواجيػػةخمػػؿ وقصػػور فػػي بعػػيعػػاني مػػف  ؤسسػػةالم

  .الداخمية والخارجية الراىنة االقتصادية

 عناصر مشكمة البحث

 ولتحقيؽ الغرض مف الدراسة قاـ الباحث بطرح التساؤالت التالية:بناًء عمى ما تقدـ  

النظاـ يمات قواعد وتعمتطبيؽ  مف مشاكؿ فيالكويتية انئ المو مؤسسة عاني ت ىؿ: السؤاؿ األوؿ

 ؟المحاسبي القائـ

 

مف ضعؼ الكويتية انئ المو مؤسسة في  الذي يعمؿالكادر المحاسبي  يعاني ىؿ: السؤاؿ الثاني

 والتدريب؟ التخصص والخبرة التقميدية

 

األتمتػػة  إلػػىالكويتيػػة انئ المػػو فػػي مؤسسػػة  يفتقػػر النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽىػػؿ  :السػػؤاؿ الثالػػث

 ؟الحديثة
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معػػايير الكويتيػػة مػػع انئ المػػو المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة النظػػاـ المحاسػػبي : ىػػؿ ينسػػجـ السػػؤاؿ الرابػػع

 ؟حوصحي دقيؽالمحاسبة الدولية بشكؿ 

 

أداء فػي لمتطمبػات التطػوير والتحػديث المنشػودة  يستجيب النظػاـ المحاسػبي: ىؿ السؤاؿ الخامس

 ؟الكويتيةانئ المو بمؤسسة  ةالمحاسبياألنشطة 

 

الدراسة حوؿ فعالية  إجابات عينةفي إحصائية فروؽ ذات داللة يوجد : ىؿ السؤاؿ السادس

 الجنس،  لمعوامؿ الديموغرافية انئ الكويتية تعزىاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة المو النظ

 ؟(التخصصو  سنوات الخبرة،و العمر، و 

 

 أىداؼ الدراسة 1-3

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

المطبػؽ فػي النظاـ المحاسػبي قواعد وتعميمات تطبيؽ  فيالمتعمقة مشاكؿ التعرؼ عمى أىـ ال -5

مػػف جوانبػػو المختمفػػة وتحديػػد أىػػـ الثغػػرات والمشػػكبلت التػػي تكتنفػػو، ومػػا  الكويتيػػةانئ المػػو مؤسسػة 

 ىي السبؿ لرفع كفاءة األداء المحاسبي.

مية والفنيػة والقانونيػة المحاسبي مػف الناحيػة الشػك المظاىر التي تعيؽ العمؿعمى أىـ  تعرؼال -2

 بأنشطة المؤسسة.بلرتقاء ل األتمتة الحديثةفي إطار 

الكويتيػػة لمتطمبػػات انئ المػػو مػػدى اسػػتجابة النظػػاـ المحاسػػبي القػػائـ فػػي مؤسسػػة عمػػى  تعػػرؼال -3

مكانيػػة اسػػتبدالو فػػي الػػنظـ المحاسػػبية المسػػتمر والتحػػديث التكنولػػوجيالتطػػوير  بنظػػاـ محاسػػبي ، وا 

 .التطورىذا معطيات  التعاطي مععمى  الكتروني قادر
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يا تقػػديـ التوصػػيات المناسػػبة لتطػػوير النظػػاـ ؿ إلػػى نتػػائج يمكػػف فػػي ضػػوئصػػمػػف الممكػػف التو  -4

 .المحاسبي المّطبؽ بحيث يّوفر قاعدة بيانات مبلئمة

مػػػدى  الكويتيػػػة لموقػػػوؼ عمػػػىانئ المػػػو عميػػػة النظػػػاـ المحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػػي مؤسسػػػة اف قيػػػاس -5

بنظاـ محاسػبي إلكترونػي الكويتية انئ المو مؤسسة بداؿ النظاـ المحاسبي المطبؽ في ستال الحاجة

ؿ معطيات التطور التكنولوجي المستمر ومواكػب لمتطػورات التػي تفرضػيا المعػايير يقادر عمى تمث

 الدولية.

 

 أىمية الدراسة 1-4

الحػػػالي  تنبػػػع أىميػػػة الدراسػػػة مػػػف أنيػػػا تقػػػـو عمػػػى اسػػػتقراء وتشػػػخيص الواقػػػع المحاسػػػبي 

الكويتيػػة، وتحميمػػو وتقيػػيـ مػػدى اسػػتجابتو لمتطمبػػات التطػػوير والتحػػديث فػػي ىػػذا انئ المػػو لمؤسسػػة 

المجػػػاؿ، ورفػػػع كفػػػاءة إدارتيػػػا وتحقيقيػػػا لؤلغػػػراض المختمفػػػة والمتمثمػػػة بشػػػكؿ أساسػػػي فػػػي قيػػػاس 

وقيػػػت عناصػػػر التكػػػاليؼ، ونتيجػػػة النشػػػاط االقتصػػػادي وتػػػوفير المعمومػػػات المبلئمػػػة والكافيػػػة وبالت

الحػديث عػف متطمبػات األطػراؼ  عنػد الدراسػةأىميػة المناسب مف أجؿ اتخاذ القرارات، كما تظيػر 

تكتسب أىميتيا ىذه الدراسة  إفبالداخؿ أو بالخارج، لذلؾ ف سواءً  المؤسسةالخارجية المتعاممة مع 

 التالية: خبلؿ النظر إلى األمورمف 

عميتػػو اكفاءتػػو وف المحاسػػبي وتقػػيسأنيػػا تمثػػؿ إضػػافة عمميػػة متخصصػػة فػػي النظػػاـ  -5

مكانيات تطويره في   المستقبؿ.وا 

األنظمػة المحاسػبية المطبقػة فػي دولػة أنيا تػوفر قاعػدة معمومػات وبيانػات حػوؿ واقػع  -2

 مماٌ يسيـ في إثراء المكتبة العربية بشكؿ عاـ والمكتبة الكويتية بشكؿ خاص.الكويت، 
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الكويتية كرافد ىاـ مف روافد انئ المو ة مؤسسة تأتي كمساىمة في التعريؼ بأىميإنيا  -3

 االقتصاد الوطني لدولة الكويت.

إمكانيػػػة الوصػػػوؿ إلػػػى نتػػػائج ذات داللػػػة إحصػػػائية حػػػوؿ فعاليػػػة األنظمػػػة المحاسػػػبية  -4

لمناسػػػػب الػػػػذي بالمبلحظػػػػات والتقيػػػػيـ ارفػػػػدىا وت الكويتيػػػػة،انئ مؤسسػػػػة المػػػػو المطبقػػػػة فػػػػي 

 يا.ينعكس عمى تطوير أدائ

 

 ضيات الدراسةفر  1-5

 تستند ىذه الدراسة عمى الفرضيات التالية:

HO1 قواعد وتعميمات تطبيؽ  مشاكؿ كبيرة فيو ثغرات عاني مف تالكويتية انئ المو مؤسسة ف أ

 .النظاـ المحاسبي القائـ

HO2 يعػػػػػاني مػػػػػف ضػػػػػعؼ مؤسسػػػػػة المػػػػػؤانئ الكويتيػػػػػة فػػػػػي  الػػػػػذي يعمػػػػػؿالكػػػػػادر المحاسػػػػػبي ف أ

 والتدريب.التخصص والخبرة 

HO3  األتمتة الحديثة يفتقر إلىالكويتية انئ المو في مؤسسة  النظاـ المحاسبي المطبؽأف. 

HO4  نسػجـ مػع معػايير المحاسػبة ال ي الكويتيػةانئ المو المطبؽ في مؤسسة النظاـ المحاسبي أف

 ح.وصحي دقيؽبشكؿ  الدولية

HO5 األنشطة أداء في ودة لمتطمبات التطوير والتحديث المنش يستجيب ال أف النظاـ المحاسبي

 الكويتية.انئ المو بمؤسسة  ةالمحاسبي

HO6  الدراسػػػػػة حػػػػػوؿ فعاليػػػػػة النظػػػػػاـ  إجابػػػػػات عينػػػػػةفػػػػػي إحصػػػػػائية يوجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة ال

العمػػػر، و  الجػػػنس،  لمعوامػػػؿ الديموغرافيػػػة الكويتيػػة تعػػػزىانئ المػػػو المحاسػػبي المطبػػػؽ فػػػي مؤسسػػػة 

 .(والتخصص سنوات الخبرة،و 



 

 

9 

 ةنموذج الدراس 1-6

تفسػير وفيػـ وذلػؾ مػف اجػؿ ، الحالية نموذج خاص بالدراسةتطوير قاـ الباحث بتصميـ و  

عبلقػات ىػػذه ( 5-5رقػـ  ويوضػػح الشػكؿ المتغيػر التػابع و طبيعػة العبلقػة بػيف المتغيػػرات المسػتقمة 

 .المتغيرات

 
 المتغير التابع           المتغيرات المستقمة

 

 
 (1-1ؿ )الشك

 نموذج الدراسة

 الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع عمى المصدر: النموذج مف إعداد الباحث بناءً 

والخبرة  التخصص ضعؼ
 والتدريب
 

 األتمتة الحديثة ر إلىافتقاال

المحاسبة  معاييراالنسجاـ مع 
 الدوليةواإلبالغ المالي 

 

 االستجابة لمتطمبات
 التطوير والتحديث

 

فعالية النظاـ 
 المحاسبي

في مؤسسة 
 الموانئ

 الكفاءة -
 الفاعمية -

في والمشاكؿ ثغرات ال
  النظاـ المحاسبي تطبيؽ
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 التعريفات اإلجرائية 1-7

 كػؿوحسػب مػا يعنيػو  الدراسػة، المسػتخدمة فػيلممصطمحات  اإلجرائيةتحديد المعاني ب قاـ الباحث

 محاسبية.مجاؿ األنظمة المصطمح في الدراسات التي أجريت في 

 

المحاسػػػبي  المسػػػتخدمة فػػػي تنفيػػػذ العمػػػؿالوحػػػدة  أو التشػػػكيمة أوىػػػو الييكػػػؿ : النظػػػاـ المحاسػػػبي

نجػػػاز الػػػدورة المحاسػػػبية الكاممػػػة تتضػػػمف مجموعػػػة مترابطػػػة مػػػف المسػػػتندات والػػػدفاتر ، و وتنظػػػيـ وا 

ف طريقيػػا عػػ األعمػػاؿ واإلجػػراءات والترتيبػػات التػػي يػػتـو  والقػػوائـ المحاسػػبية والسػػجبلت والتقػػارير

االقتصػادية ذات  تجميع وتحميؿ وتسجيؿ وتبويب وتمخػيص وتفسػير البيانػات المتعمقػة بالمعػامبلت

، 2002فخػر،   خػبلؿ الفتػرة المحاسػبية انئ الكويتيػةالمو مؤسسة والتي تقدـ عمييا  ،الصفة المالية

 .(21ص

 

رسػػات العمميػػة لوظيفػػة ىػػي دليػؿ إرشػػادي لمتطبيػػؽ المحاسػػبي والمما: الدوليػػة ةالمعػػايير المحاسػػبي

البيانػػػات اإلداريػػػة الصػػػادرة عػػػف الييئػػػة المينيػػػة المحاسػػػبية فيمػػػا يتعمػػػؽ ، والمتمثمػػػة فػػػي المحاسػػػبة

بعنصػػر محػػدد مػػف القػػوائـ الماليػػة أو نػػوع محػػدد مػػف العمميػػات المحاسػػبية، أو األحػػداث التػػي تػػؤثر 

 (.57-45ص، ص 2055توفيؽ،    عمى المركز المالي لمشركة وبياف نتائج أعماليا

 

مؤسسػة  : ىػي مػدى وقػدرة النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػيالتحػديث والتطػوير االستجابة لمتطمبات

الكويتيػػة عمػى التكيػػؼ واالسػػتجابة لمتعػديبلت والتطػػوير وفػػؽ األنظمػة المحاسػػبية المعمػػوؿ  المػوانئ

فػػػي  سػػػتمرالم والتحػػػديث التكنولػػػوجيبيػػا, إضػػػافة إلػػػى القػػػدرة عمػػػى االسػػػتجابة لمتطمبػػػات التطػػػوير 

مكانية استبدالو النظـ المحاسبية  احدث.بنظاـ محاسبي ، وا 
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: ىػػو إظيػػار عناصػػر ونتػػائج أعمػػاؿ المشػػروع بشػػكؿ دقيػػؽ يمثػػؿ حقيقػػة اإلبػػالغ المػػالي الػػدولي

 .(55، ص2000 ،يؼالشر  الوضع المالي لممشروع 

 

إلػى ؤسسػة المػوانئ المعموؿ بو فػي م: ىو عممية تحويؿ النظاـ المحاسبي اليدوي الحديثة األتمتة

 (.55، ص2000 ،يؼالشر   نظاـ يعمؿ آلياً 

 

فػي اسػتثمار  الشػركة: ىي العبلقة النسبية بيف المدخبلت والمخرجات التي تعبػر عػف قػدرة الكفاءة

، ص 2055توفيػػؽ،   خداميا االسػػتخداـ األمثػػؿ وتشػػغيميا واسػػت ةمواردىػػا المختمفػػة بأفضػػؿ صػػور 

 (.57-45ص

 

عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ واسػػتغبلؿ الفػػرص  الشػػركةقػػدرة و ألعمػػاؿ الصػحيحة تعنػػي أداء او  :الفاعميػػة

شػػباع الحاجػات العامػػة ,المتاحػة ليػػا فػػي البيئػة ، 2055توفيػػؽ،    بمػػا يضػػمف بقاءىػا واسػػتمرارىا وا 

 (.57-45ص ص

 

: ىي مؤسسة حكومية كويتية ذات شخصية اعتبارية مستقمة تػدار عمػى مؤسسة الموانئ الكويتية

لشويخ وميناء بيدؼ إدارة الموانئ الكويتية  ميناء ا 5977، أنشئت المؤسسة عاـ األسس التجارية

 (.5، ص2009الكويتية، انئ المو ة( النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة بيالدوحة وميناء الشع
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تعتمػد حركػػة السػفف القادمػة إلػػى حيػث يعتبػر المينػاء التجػػاري الرئيسػي فػي الػػببلد  :مينػاء الشػػوي 

كيمػو متػر  8جػوف الكويػت يبمػو طوليػا حػوالي  و عمى قناة مبلحيػة محفػورة فػيمنوالمغادرة  الميناء

متر في  7.5ويستطيع الميناء استقباؿ سفف غاطسيا  متر تحت منسوب أدنى جزر، 8.5وعمقيا 

 النشػرة التعريفيػة الصػادرة عػف مؤسسػة  يأوقػات المػد العػال متػر فػي 9.5أي وقت وسفف غاطسيا 

 (.2، ص2009تية، الكويانئ المو 

 

 وجنوبػاً  األحمديالرصيؼ الجنوبي لميناء  يقع جنوب مدينة الكويت ويحده شماالً  :ميناء الشعيبة

ويحتػػػػوي عمػػػػى أرصػػػػفة لمبضػػػػائع التجاريػػػػة وأرصػػػػفة مخصصػػػػة لمحاويػػػػات ، منطقػػػة مينػػػػاء عبػػػػداهلل

فيػػة الصػػادرة عػػف  النشػػرة التعري مؤسسػػة البتػػروؿ الوطنيػػة ورصػػيؼ لممنتجػػات البتروليػػة تػػديره حاليػػاً 

 (.6، ص2009الكويتية، انئ المو مؤسسة 

 

الصغيرة التػي تقػـو  والسفف والزوارؽساحمي صغير الستخداـ الجنائب   وىو ميناء: ميناء الدوحة

وىو عبػارة عػف حػوض شػبو مقفػؿ بحػواجز أمػواج تمتػد داخمػو ، بالخدمة الساحمية بيف دوؿ الخميج

 النشرة التعريفية الصادرة عػف مؤسسػة  مراسي صغيرة تسعة أحواض بيا عدة أحواض يبمو عددىا

 (.8، ص2009الكويتية، انئ المو 
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 حدود الدراسة 1-8

 مثمت حدود الدراسة فيما يمي:ت

فػػػػي مؤسسػػػػة  المحاسػػػػبيف المػػػػالييف والػػػػذيف يعممػػػػوفىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى آراء  تقتصػػػػر ا -ا

 األعمػاؿ المحاسػبية فػي المؤسسػة،انئ التابعة ليا والمكمفيف بتسػيير الكويتية والمو انئ المو 

انئ المػػو النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي مؤسسػػة وبػػذلؾ تتحػػدد حػػدود الدراسػػة المكانيػػة فػػي 

ولـ تشمؿ األنظمة المحاسبية المطبقة في بقية مؤسسات القطاع العاـ في دولػة الكويتية، 

 .الكويت

الكويتيػػػة انئ لمػػػو المؤسسػػػة التػػػابعيف  المحاسػػػبيف المػػػالييفختػػػار الباحػػػث عينػػػة مػػػف ا -ب

فػػػي دولػػػة الكويػػػت، كػػػونيـ تتػػػوفر لػػػدييـ المعرفػػػة الكافيػػػة باألنظمػػػة التابعػػػة ليػػػا انئ المػػػو و 

 المحاسبية المطبقة في المؤسسة.

 2050خبلؿ الفتػرة الواقعػة مػا بػيف أيػار  تند الزمانية ليذه الدراسة فإنيا كاأما الحدو  -ج

 .2050وحتى كانوف األوؿ 
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 الفصؿ الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 

 تمييد

 

 النظاـ المحاسبي: األوؿالمبحث 

 المحاسبي النظاـ 2-5

 انئالمو في مؤسسة النظاـ المحاسبي  2-2

 

 الكويتية الموانئمؤسسة : تطور المبحث الثاني

 مؤسسة الموانئ الكويتية 2-3

 

 الدراسات السابقة: لثالمبحث الثا

 يةالدراسات بالمغة العرب 2-4-5

 الدراسات بالمغة االنجميزية 2-4-2
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 الفصؿ الثاني

 اإلطػار النظري والدراسات السابقة

 

 األوؿالمبحث 

 النظػػاـ المحػاسػبي

 

يحتػػؿ النظػػاـ المحاسػػبي مكانػػة أساسػػية بػػيف كافػػة العمػػـو وفػػي مختمػػؼ النشػػاطات البشػػرية  

، وحسػػػب واجتماعيػػػة وقانونيػػػةبلت اقتصػػػادية العمميػػػة والعمميػػػة، وىػػػو كنظػػػاـ جػػػاء كحصػػػيمة لتفػػػاع

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، 

ع، واليػـو يطبػؽ النظػاـ محاسبة الشركات، المحاسبة الضريبية، محاسبة البنػوؾ، وغيرىػا مػف الفػرو 

فػي المحاسبي عف طريؽ البػرامج االلكترونيػة المتقدمػة التػي تمبػي متطمبػات تطػور وتقػدـ المجتمػع 

 (.59، ص2007وآخروف، ، دىمشمجاؿ التكنولوجيا المعموماتية  

 

يعتبػػر النظػػاـ المحاسػػبي الجيػػد مػػف المتطمبػػات البلزمػػة إلمػػداد اإلدارة واإلطػػراؼ بالبيانػػات  

ولقد كػاف النظػاـ ، لممعمومات مات المطموبة لتحميؿ األعماؿ واتخاذ القرارات باعتباره نظاماً والمعمو 

مارسػػػػيا تالتػػػػي  المػػػػاليالماضػػػػي مجػػػػرد أداة لبيػػػػاف طبيعػػػػة العمميػػػػات ذات الطػػػػابع  فػػػػيالمحاسػػػػبي 

لمقواعػد المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا, ولكػف أصػبح  وفقػاً  العمميػات دفتريػاً  ىػذهوتسػجيؿ  المؤسسات،

نػو نظػاـ أة لمتسجيؿ الػدفتري لمعمميػات عمػى الحاضر والمستقبؿ إلى جانب كونو أدا فيينظر إليو 
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إعػداد  فػيويوفر األساس المطموب التخاذ القرارات ويساعد  ،إلنتاج المعمومات المحاسبية البلزمة

 (.565، ص2050 ، عبداهلل تقارير متابعة دورية تساعد بدورىا عمى تحقيؽ رقابة فعالة

 

بالبيئػػة المحاسػػبية الدوليػػة سػػيؤدي أواًل إلػػى ضػػغوط  الكويتيػػةإف انػػدماج البيئػػة المحاسػػبية  

شديدة عمى المينة المحاسبية لتضطمع بدورىا في المرحمػة الحاليػة والقادمػة، وال بػد أف يكػوف ليػذه 

معايير  عمى في أعداد التقارير المالية بناءً  المينة أصوليا وقواعدىا التي تشكؿ إطار عاـ يساعد

نجاز مزيد مف الشفافية عمى أف تتصؼ بإمكانية المقارنة لممعمومػات  محاسبية ذات جودة عالية وا 

وقػػػػػد تجمعػػػػػت المعػػػػػايير المحاسػػػػػبية تػػػػػدريجيًا لمعالجػػػػػة ، قػػػػػراراتاتخػػػػػاذ الالماليػػػػػة المسػػػػػتخدمة فػػػػػي 

لعمميػة ىػي قريب كانت الخبرة والعػادة بػؿ الضػرورة ا لى أمدٍ ا  تستحدث مع الزمف و التي معامبلت ال

التػػػػي تقػػػػرر نػػػػوع المعالجػػػػة لممشػػػػاكؿ التػػػػي تطػػػػرأ وكػػػػاف يػػػػتـ إقػػػػرار ىػػػػذه المعالجػػػػات وتصػػػػبح مػػػػف 

 التقريػػر السػػنوي الصػػادر عػػف  المعالجػػات المتعػػارؼ عمييػػا وفقػػًا لتبنػػي الشػػركات والمؤسسػػات ليػػا

 (.2009الكويتية، لعاـ انئ المو مؤسسة 

 

 النظاـ المحاسبيمكونات  2-1-1

أف النظاـ المحاسبي كغيره مف ( إلى 4، ص2000ىراوي, ومحمد، يشير كؿ مف  الد 

باإلضافة إلى التغذية العكسية, إال الرقابة األنظمة مكوف مف المدخبلت والمعالجات والمخرجات و 

أف لو مواصفات مميزة عف باقي نظـ المعمومات, وىذه المميزات ترتبط بوظيفة المحاسبة, فنظاـ 

أو األحداث  ،بالبيانات االقتصادية الناتجة مف العمميات الداخميةالمعمومات المحاسبي يتعمؽ 

والشكؿ أو ستترجـ إلى صيغة مالية وفي جانب المخرجات،  ،الخارجية المعبر عنيا بصيغة مالية

ف النظاـ المحاسبي ينتج وبالتالي فإ، ـأجزاء وحدود والبيئة المحيطة بالنظايوضح ( 4-2رقـ  
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، وىذه المعمومات تمثؿ األخرى المعبر عنيا بصورة ماليةمومات تقارير وقوائـ وبعض المع

 عمميات:

المالية والكمية التي  تالتسجيؿ  لتحديد نتائج العمميات وذلؾ لتحديد وقياس البيانا -أ

عداد تقارير عف نتائجو خبلؿ فترة زمنية معينة(.  تتعمؽ بالنشاط وا 

ؿ والتزامات التنظيـ وذلؾ بما يمكف مف المعمومات الرقابية   وذلؾ يتمثؿ بتتبع األصو  -ب

الحفاظ عمى أصوؿ التنظيـ وذلؾ عف طريؽ االحتفاظ بحسابات مستقمة لكؿ أصؿ وكؿ 

 التزاـ (.

معمومات التخاذ القرارات   وذلؾ يتمثؿ بمساعدة اإلدارة عمى ممارسة وظائفيا بشكؿ  -ج

نظاـ الحسابات العامة, لمنظاـ المحاسبي مثؿ  ةعاـ مف خبلؿ األنظمة الفرعية المكون

 نظاـ المشتريات والمدفوعات النقدية, نظاـ التكاليؼ وغيرىا (.

 

 

 

 

 

 

 

 (1-2رقـ )الشكؿ 

 ـأجزاء وحدود والبيئة المحيطة بالنظا

 .4، ص2000كامؿ, المصدر: الدىراوي، كماؿ الديف, ومحمد، سمير 

 المخرجات المعالجات المدخالت
 

 التغذية العكسية

 حدود النظبم

 

 بيئة النظبم



 

 

58 

سبر،و سميماف،    يرىوضمف ىذا اإلطار   يتكوف  ـ المحاسبينظاالاف  (56، ص 2000ا 

 مما يمي:

التي تتـ في  ،ىي عبارة عف المعامبلت ذات الطبيعة المالية: و األحداث الماليةأو  المدخالت -1

األحػػداث االقتصػػادية المعبػػر  تشػػكؿو والموثقػػة بمسػػتندات تثبػػت وقوعيػػا بتػػواريخ محػػددة،  ةؤسسػػالم

وتنشػػأ ىػػذه األحػػداث  ،لمحاسػػبيالمعمومػػات ا عنيػػا بشػػكؿ نقػػدي المػػادة الخػػاـ التػػي يعالجيػػا نظػػاـ

ة ؤسسػػػوتتكػػػوف مػػػف أحػػػداث اقتصػػػادية تػػػتـ داخػػػؿ الم ،االقتصػػػادية مػػػف خػػػبلؿ ممارسػػػة لفعاليتيػػػا

حيػػث يػػتـ توثيػػؽ ىػػذه  ،مػػع البيئػػة المحيطػػةتيػػا عبلق أي ،ةؤسسػػوأحػػداث اقتصػػادية تػػتـ خػػارج الم

سػػتندات األسػػاس فػػي الوثػائؽ والمسػػتندات وتعػػد ىػػذه الوثػائؽ والم مػػف خػػبلؿ ،األحػداث االقتصػػادية

كما أنيا تقوـ بعكس  ،وتعتبر الدليؿ عمى حدوث األحداث االقتصادية ،المحاسبي عممية التسجيؿ

المحاسػبي  لذلؾ تعتبر بمثابة المادة الخاـ التي تقـو بتزويد النظاـ ،ةؤسسمملاالقتصادية  األحداث

 فػي النظػاـ المحاسػبي وفػي ىاماً  تمعب المستندات دوراً ، و بالبيانات التي تدخؿ في عممية المعالجة

 :ة لؤلسباب التاليةؤسسفعالية دورة العمميات في الم

خػػبلؿ تحديػػد أمػػاكف نشػػوء  ة مػػفؤسسػػتشػػكؿ األسػػاس لتحديػػد تػػدفؽ البيانػػات داخػػؿ الم -أ

 .ىذه المستندات وانتقاليا وأماكف حفظيا

لشػػحف عمػػى تػدؿ وثيقػػة ا فمػػثبلً  ،ةؤسسػػالماديػة ألصػػوؿ الم تػدؿ عمػػى حركػػة التػػدفقات -ب

 المتعامميف معيا. ة إلىؤسسنقؿ البضاعة مف الم

 .العمميات وتسجيميا في السجبلت المحاسبية تستخدـ كوسيمة إلثبات -ج

ة والرقابػػة عميػػو فعػػدـ وصػػوؿ ؤسسػػلمتابعػػة سػػير نظػػاـ العمميػػات فػػي الم كػػأداةتسػػتخدـ  -د

 .بعد تقارير االستبلـ يدؿ عمى أف أمر الشراء لـ ينفذ
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إعداد الفػاتورة يػتـ فمثبل كأساس في إعداد مستندات أخرى  بعض المستنداتتستخدـ  -ىػ

 .عمى أمر البيع بناءً 

ـ المحاسػػػبي بتحويػػػؿ البيانػػػات المدخمػػػة إلػػػى انظػػػالعمميػػػات المعالجػػػة فػػػي  تقػػػوـو : المعالجػػػة -2

قيػود تمػؾ المعػامبلت لالتسػجيؿ والتبويػب والتمخػيص و تخضع المدخبلت لممعالجة حيث  ،معمومات

 .(18-17ص، 2001 العربيد،  اليةالم

المنػتج  تتمثؿ في التقارير والقوائـ المحاسبية التي ينتجيا النظاـ وىي بمثابةىي و : المخرجات -3

محاسػػػبية ألطػػػراؼ خػػػارج  وقػػػد تكػػػوف ىػػػذه التقػػػارير فػػػي صػػػورة قػػػوائـ ،منظػػػاـ المحاسػػػبيلالنيػػػائي 

 خطػػػيط والرقابػػػة واتخػػػاذ القػػػراراتبغػػػرض الت المؤسسػػػةأو تقػػػارير وقػػػوائـ تسػػػتخدـ داخػػػؿ  المؤسسػػػة،

 ـ المحاسػػػبيانظػػالاسػػػتخداما لتقػػديـ مخرجػػػات  الشػػػكؿ األكثػػرىػػي المحاسػػػبية  التقػػارير، و والمتابعػػة

اتصػػاؿ بػػيف نظػػاـ  بمثابػػة أدواتىػػي ، و قػػوائـ ماليػػةتكػػوف عمػػى شػػكؿ وىػػذه التقػػارير  ،لممسػػتفيديف

نظػاـ اللػذلؾ تتعمػؽ فعاليػة  ،ارجيػاة وخؤسسػالمختمفيف داخػؿ الم المعمومات المحاسبي والمستفيديف

 ،خبلؿ عرض المعمومات المحاسبية تتـ مفو ، ومبلءمتيا لممستخدـ التقاريرىذه بجودة  المحاسبي

خػػبلؿ إعػػداد القػػوائـ الماليػػة والتقػػارير  وذلػػؾ مػػف ،التػػي يػػتـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف المرحمػػة السػػابقة

ممحاسػػبة فػػي توصػػيؿ المعمومػػات األساسػػي ل إلػػى تحقيػػؽ اليػػدؼ ،األخػػرى التػػي تيػػدؼ بمجمميػػا

 .(18-17ص، 2001 العربيد،  المحاسبية إلى األطراؼ ذات العبلقة

تعػرؼ الرقابػة عمػى و  ،المعالجػة وتتـ عممية الرقابة عمى كؿ مف المػدخبلت وعمميػات: الرقابة -4

ليا ة لحمايػػة أصػػو ؤسسػػالمتناسػػقة التػػي تتبناىػػا الم أنيػػا الخطػػة التنظيميػػة وكافػػة الطػػرؽ والمقػػاييس

وتشػجيع االلتػزاـ بالسياسػات  اإلنتاجيةالمحاسبية واالرتقاء بالكفاءة  وضبط الدقة والثقة في بياناتيا

أىػداؼ الرقابػة الداخميػة ىػذا الكاتػب جز و يػو  (Dan, 2000, P231 ، الموضػوعة مقػدماً  اإلداريػة

 :كالتالي
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والتجييػػزات  ة مثػػؿ األبنيػػةؤسسػػممل حمايػػة األصػػوؿ: ويقصػػد بيػػا حمايػػة كافػػة األصػػوؿ -أ

واألصوؿ المتداولة مثؿ الحسابات المدينة والنقدية مػف الخسػائر التػي قػد تنػتج عػف الغػش 

 .فييا أو الخطأ أو األمور األخرى غير المرغوب

وتكامميا ومبلءمتيا: ونقصد بيػا أف تكػوف المعمومػات كاممػة  دقة البيانات المحاسبية -ب

ىػػذه المعمومػػات فػػي الشػػكؿ المبلئػػـ  ة الحقيقػػي وأف تقػػدـؤسسػػوواضػػحة تعكػػس وضػػع الم

 .المناسب والوقت

ة إلػػى مجموعػػػة مػػػف ؤسسػػػتػػتـ ترجمػػػة أىػػداؼ المحيػػػث اإلداريػػة:  االلتػػزاـ بالسياسػػػات -ج

شكؿ قرارات وتعميمات مف طرؼ  عمىوتصدر  ،المتكاممة السياسات والخطط واإلجراءات

لدقيؽ ليذه السياسات والخطػط التنفيذ ا وبالتالي فإف ،المختمفة اإلدارة إلى منفذي العمميات

 .عمى مدى تحقيؽ األىداؼ واإلجراءات ينعكس

والقصػػور  اإلسػػراؼويعنػػي ذلػػؾ تجنػػب أوجػػو  االسػػتخداـ االقتصػػادي الكػػؼء لممػػوارد: -د

استخداـ تمؾ  في اإلنتاجيةومف ثـ االرتقاء بالكفاية  ،والتبذير في استخداـ الموارد المتاحة

 .ةالممكن األىداؼ المطموبة بأقؿ التكاليؼة تحقيؽ ءتعني الكفاالموارد و 

ونمػوه فيػي المحاسػبي النظػاـ  عمميػة أساسػية لنجػاح التغذيػة العكسػية تعتبػر: العكسية التغذية -5

 المحاسبي. النظاـ عمى عمؿوالمتعامميف مع المؤسسة عممية قياس رد فعؿ المستفيديف 

 

 وظائؼ النظاـ المحاسبي 2-1-2

محاسبي مػف عمميػات التسػجيؿ واالحتسػاب وعػرض النتػائج عمػى تتشكؿ منيجية النظاـ ال 

شػػػكؿ التقػػػارير الماليػػػة ومػػػف ثػػػـ تفسػػػير ىػػػذه النتػػػائج وتقػػػديميا إلػػػى المسػػػتويات اإلداريػػػة المختمفػػػة، 

الشػػريؼ،   حػػددعمػػى ذلػػؾ  لبلسػػتفادة منيػػا فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات االقتصػػادية واإلداريػػة، وبنػػاءً 
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فػػي مختمػػؼ المسػػتويات  يؤدييػػا النظػػاـ المحاسػػبي أفيمكػػف الوظػػائؼ التػػي  (53-51، ص0200

 : ىي اإلدارية لبلقتصاد الوطني

عنيػا باألرقػاـ والتػي تعتبػر ضػرورية فػي  تزويد المسؤوليف بالمعمومات الجارية والزمنية، معبراً  -5

عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات البلزمػػة لتوجيػػو النشػػاط االقتصػػادي الكمػػي والجزئػػي، ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 

 وسائؿ التسجيؿ وتقديـ التقارير المالية، التي تيدؼ لخدمة ثبلث أغراض رئيسية ىي:

إعػػداد التقػػارير اإلداريػػة الداخميػػة لػػئلدارة التػػي تشػػمؿ عمػػى البيانػػات البلزمػػة لمتخطػػيط  -أ

 ورقابة الوظائؼ الروتينية الدورية.

انػػات البلزمػػة التخػػػاذ اإلداريػػة الداخميػػػة لػػئلدارة التػػي تشػػمؿ عمػػػى البي إعػػداد التقػػارير -ب

عداد الخطط والسياسات اليامة واإلستراتجية لموحدة االقتصادية.  قرارات غير روتينية، وا 

إعداد التقارير المطموبػة لمجيػات الخارجيػة، وخاصػة ألصػحاب الوحػدات االقتصػادية  -ج

في القطػاعيف الخػاص والعػاـ والجيػات الضػريبية والبنػوؾ، وغيرىػا مػف الجيػات الخارجيػة 

 ألخرى.ا

خمؽ الظروؼ البلزمػة ألداء عمميػة الرقابػة الداخميػة والخارجيػة لؤلنشػطة االقتصػادية، وتحديػد  -2

الحالػػػػػة الماليػػػػػة لموحػػػػػدة االقتصػػػػػادية مػػػػػف خػػػػػبلؿ قيػػػػػاس األداء، وتحديػػػػػد درجػػػػػة تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ 

وليف والمسػػؤ  الموضػػوعة فػػي البرمجػػة أو الخطػػة، ومقارنتيػػا بػػالمتحقؽ وبيػػاف االنحرافػػات وأسػػبابيا

وتػػػػػتـ الرقابػػػػػة الداخميػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ الجيػػػػػاز اإلداري لقسػػػػػـ المحاسػػػػػبة والماليػػػػػة فػػػػػي الوحػػػػػدة  عنيػػػػػا،

االقتصػادية، أمػػا الرقابػػة الخارجيػة فتجػػري مػػف قبػؿ الجيػػات الخارجيػػة كمكاتػب المحاسػػب القػػانوني 

مػػػة المعتػػػرؼ بيػػػا والمسػػػجمة عنػػػد الجيػػػات الحكوميػػػة الرسػػػمية أو مػػػف قبػػػؿ اإلدارة الحكوميػػػة المتمث

 بالجياز المركزي لمرقابة المالية.
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إعطػػاء صػػورة واضػػحة عػػف الوضػػع المػػالي لموحػػدة فػػي االقتصػػاد الكمػػي والجزئػػي، عػػف طريػػؽ  -3

عرض البيانات الموحدة والمستخمصػة مػف عمميػات التسػجيؿ واالحتسػاب والتحميػؿ، والتعبيػر عنيػا 

عمومية عمى صعيد الوحدة االقتصادية بالحسابات الختامية والمتمثمة بحسابات النتيجة والميزانية ال

لبلقتصاد الجزئي، وكذلؾ إعداد الميزاف القومي عمى صعيد االقتصاد الكمي، واألخيرة تعتمد عمػى 

عمميػة إنتػاج البيانػات البلزمػة ليػذا مدى درجػة وجػود النظػاـ المحاسػبي الموحػد الػذي يسػاعد عمػى 

المحاسػػػبي يػػػؤدي مجموعػػػة مػػػف  النظػػػاـف أإلػػػى  (55-54، ص200الشػػػريؼ،  الغػػػرض، ويشػػػير 

 ما يمي:ة تتمخص فيؤسسالوظائؼ ضمف الم

وىنػػاؾ عػػدة خطػػوات تػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة  :Data Collection تجميػػع البيانػػات -أ

ففػػي حالػػة مػػا إذا كانػػت  ،إلػى نظػػاـ المعمومػػات األولػػى تتمثػػؿ فػػي جػػذب البيانػػات والخطػوة

 الثانيػة تتمثػؿ فػي تسػجيؿ ىػذه ـ الخطػوةكمية استمـز األمر القيػاـ بعمميػة قيػاس ثػ البيانات

الرئيسػية  أقسػاميا إلػىالثالثػة وىػي مرحمػة تصػنيؼ ىػذه البيانػات  ثـ تأتي الخطوة البيانات

 .البيانات والتأكد مف دقتيا وصحتيا وذلؾ بعد مصادقة ىذه

ىػػذه العمميػػة فصػػؿ البيانػػات الخاصػػة فػػي يػػتـ حيػػث  :Classification التصػػنيؼ -ب

فمثبل بيانات نشاط المخزوف قد تقسـ إلػى بيانػات خاصػة  ،أنواع مختمفة معيف إلى بنشاط

وكذلؾ قد يتـ التصنيؼ بتجميػع البيانػات  ،أوامر الشراء بإصدارالبضاعة وأخرى  باستبلـ

 .الصفة المشتركة في مجموعة واحدة ذات

اس ألسػ ويػتـ فػي ىػذه المرحمػة ترتيػب البيانػات فػي الممفػات وفقػاً  :Sorting الترتيػب -ج

لػػػرقـ  وفقػػاً  المتعػػػامميف مػػع المؤسسػػة،فقػػد يػػتـ ترتيػػػب البيانػػات الخاصػػة بحسػػابات ، معػػيف

 .لرقـ الفاتورة وىكذا ترتيب فواتير المشتريات وفقاً  وقد يتـكؿ منيـ حساب 
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 يػػتـ بيػػػذه العمميػػة إضػػػافة مجموعػػة مػػػف البيانػػػاتو  :Summarization التمخػػيص -د

فػي تقريػر واحػػد  يوميػاً  الجاريػة اتعمميػالتمخػيص  قػد يػػتـ عرضػيا فػي تقريػر واحػد، فمػثبلً و 

 ،تمت خػبلؿ اليػوـ التي األعماؿمف عرضيا في صورة تفصيمية تشمؿ كؿ  بدالً  ،إجمالي

البيانػػات عػػف  ويكػػوف الغػػرض مػػف التمخػػيص عػػادة ىػػو إعطػػاء فكػػرة إجماليػػة لمسػػتخدمي

 .أنشطة معينة

مثػؿ  ي تجػرى عمػى البيانػاتوتشػمؿ العمميػات الحسػابية التػ :Calculation الحسػاب -ىػ

الثابتػػػػػة  احتسػػػػػاب أقسػػػػػاط اىػػػػػتبلؾ األصػػػػػوؿ الجمػػػػػع والطػػػػػرح والضػػػػػرب والقسػػػػػمة، فمػػػػػثبلً 

 وتشػػغيؿ ،عمميػػات حسػػابية مختمفػػة قػػد تحتػػاج إلػػى ،ومخصصػػات الػػديوف المشػػكوؾ فييػػا

 مثػؿ البرمجػػة ،قػد تحتػػاج إلػى نمػػاذج رياضػية معقػػدة اإلداريػػة،البيانػات الخاصػػة بػالقرارات 

 .سموب المدخبلت والمخرجات وغيرىاالخطية وأ

الشػػبو واالخػػتبلؼ  أوجػػو بإظيػػاروتتمثػػؿ عمميػػة المقارنػػة Comparative المقارنػػة:  -و

البيانػػػات الخاصػػػة  قػػػد يػػػتـ المقارنػػػة بػػػيف فمػػػثبلً  ،بػػػيف مجموعػػػات مختمفػػػة مػػػف البيانػػػات

البضػػػػػاعة  وبػػػػػيف البيانػػػػػات الخاصػػػػػة بػػػػػذات ،بالبضػػػػػاعة المسػػػػػتممة فػػػػػي كشػػػػػؼ االسػػػػػتبلـ

 .جودة بأمر الشراء حتى يتـ التأكد مف مطابقتيـوالمو 

 تمييػػداً  وتػػتـ بيػػذه العمميػػات حفػػظ البيانػػات فػػي ممفػػات خاصػػة :Storing التخػػزيف -ز

فػػي  إلجػػراء بعػػض العمميػػات عمييػػا أو تمييػػداً  ،السػػتخداميا فػػي الوقػػت المناسػػب مسػػتقببلً 

النظػػاـ  ففػػي ،ـ اآللػػيالمسػػتقبؿ وتختمػػؼ طريقػػة التخػػزيف فػػي النظػػاـ اليػػدوي عنػػو فػػي النظػػا

أداة التخػزيف  بينما في النظاـ اآللي فتكػوف ،اليدوي يتـ التخزيف في ممفات أو دفاتر ورقية

 .أسطوانات ممغنطةو شرائط 
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فبعػد تخػزيف البيانػات  وتػرتبط ىػذه العمميػة بعمميػة التخػزيف،Recovery االسػترجاع:  -ح

حضػػػارىا فػػػي ممفػػػات خاصػػػة ال ،لفتػػػرة مػػػا إجػػػراء عمميػػػات  سػػػتخداميا أويػػػتـ اسػػػترجاعيا وا 

 .أخرى عمييا

 

 النظاـ المحاسبيخصائص  2-1-3

يػػزداد  يمكػػف أف يؤديػػو النظػػاـ المحاسػػبي الػػذيالػػدور ( أف 12، ص2002يػػرى   حسػػيف،  

 :التالية إذا ما توافرت لو الخصائص والمقومات

 ةتوافر معايير البساطة والمنفع -1

المحاسػػبي  تكػػوف السػػمة الرئيسػػية لمنظػػاـ يجػػب افأف البسػػاطة  : حيػػثالبسػػاطة معيػػار -أ

ينبغػػي ، كمػػا بحيػػث ال يتضػػمف سػػجبلت أو دفػػاتر لػػيس ليػػا أىػػداؼ محػػددة المؤسسػػة، فػػي

واف يراعى فييػا أسػس الرقابػة الداخميػة ، عند تصميـ المستندات مراعاة البساطة والوضوح

 .المسمسمة وعدد النسخ وغيرىا مف توضيح لمتاريخ والتوقيعات واألرقاـ

المحاسػبي بأىػداؼ  تػرتبط البيانػات الماليػة التػي يقػدميا النظػاـ : بحيثالمنفعة معيار -ب

المسػئولية ومتطمبػػات  مجػاؿ تحديػد فػػيويكػوف ىنػػاؾ دليػؿ عمػى فائػدتيا ، محػددة ومطموبػة

 .اإلدارة

 أف تعػد الحسػابات والقػوائـ المحاسػبية بشػكؿ وجػبحيث يت: توضيح نتائج األعماؿ واألنشطة -2

 .كامبل ائج المالية واالقتصادية لؤلعماؿ واألنشطة التي تـ إنجازىا توضيحاً يوضح النت

جميػع  ليس ىناؾ نمط محاسػبي وحيػد يمكػف أف يفػي باحتياجػات: وضع دليؿ محاسبي موحد -3

تختمػػؼ حسػػب الحجػػـ وطبيعػػة  المؤسسػػاتفبلشػػؾ أف احتياجػػات  ,المؤسسػػاتاإلغػػراض لمختمػػؼ 

 :العناصر التالية محاسبييؿ ولذلؾ يجب أف يتضمف اى دل، النشاط
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 .عناصرىا اإلجراءات التنظيمية لئلدارة المالية بكافة -أ

 .طريقة إعداد الموازنات والحسابات والسجبلت -ب

 التقارير وعممية التقييـ النيائية لمنتائج طريقة إعداد -ج

 .لعناصر األصوؿ والخصوـ مفاىيـ وأسس الرقابة الداخمية -د

 

 النظاـ المحاسبيت ومقوماعناصر  2-1-4

عناصر تعبر عف عدة  وحكمتالنظاـ المحاسبي أف إلى  (56ص، 2006جعفر، يشير    

تعمػؿ وفػؽ ، وىػي األدوات واإلجراءات التي يتكوف منيا والتي تشػترؾ بيػا جميػع الػنظـ المحاسػبية

 ذه العناصر ىي:ىو  قواعد ومحددات ومستندات

التػي تحػوي بيانػات عػف و  المؤسسػةلمسػتخدمة فػي اوتشمؿ المسػتندات : ةالمجموعة المستندي -1

عبػارة عػف وثيقػة يسػتفاد منيػا كػدليؿ مسػتند وال ،واألطراؼ الخارجيػة المؤسسةالعمميات المالية بيف 

والشػػيكات والفػػواتير  مثػػؿ مسػػتند القػػبض والصػػرؼ والقيػػدموضػػوعي مؤيػػد لحػػدوث معاممػػة ماليػػة، 

ة ألنيػػا دليػػؿ إثبػػات فػػي حالػػة نشػػوء منازعػػات ، وتعتبػػر المسػػتندات ذات أىميػػوغيرىػػا واإليصػػاالت

قضػائية بػػيف المؤسسػػة والغيػر، وىػػي أسػػاس القيػػد فػي الػػدفاتر المحاسػػبية كمػا يػػتـ اسػػتخداميا أثنػػاء 

 إلى قسميف: وتنقسـ المستنداتعممية مراجعة الحسابات، 

 المؤسسػػػةتعػػػد داخػػػؿ  وىػػػي مجموعػػػة المسػػػتندات التػػػي: المجموعػػػة المسػػػتندية الداخميػػػة -أ

 وأوامػػر الصػػرؼ والػػدفع اإلشػػعاراتمحػػررة بمعرفػػة المؤسسػػة مثػػؿ صػػورة فػاتورة البيػػع  وىػي

 .واإليصاالت
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 ،المسػتندات التػي تعػد خػارج الوحػدة المحاسػبية المجموعة المسػتندية الخارجيػة: وىػي -ب

مثػؿ أصػػؿ  الغيػر وتػرد إلييػا كإثبػات لوقػوع عمميػػات ماليػة مػعوىػي محػررة بمعرفػة الغيػر 

 .الكمبياالت والسندات األذنية والشيكاتو  فاتورة الشراء

 المؤسسػةالتي تسػتخدميا والسجبلت وىي الدفاتر  المجموعة الدفترية والسجالت المحاسبية: -2

حيث يتـ التسجيؿ فػي ىػذه الػدفاتر مػف واقػع البيانػات ، دفاتر مالية أو دفاتر إحصائية كانت سواءً 

يتمكف مػف يطمػع عمييػا أف يقػرأ مػا لويب الحسابات، يتـ بيا إثبات القيود وتبو ، المدونة في الوثائؽ

العمميػات  وتشمؿ دفاتر اليومية العامة والمساعدة التي تستخدـ في تسجيؿ، فييا مف بيانات وأرقاـ

ودفػػاتر إعػػداد مػػوازيف  الماليػػة، ودفػػاتر األسػػتاذ العػػاـ والمسػػاعد، وتسػػتخدـ فػػي تصػػوير الحسػػابات،

عػػػػداد الحسػػػػابات ا والسػػػػجبلت التحميميػػػػة السػػػػتخداـ  لختاميػػػػة والقػػػػوائـ الماليػػػػة،المراجعػػػػة والجػػػػرد وا 

، ودفتػػػر اليوميػػػة ىػػػو الػػػدفتر الػػػذي تقيػػػد فيػػػو العمميػػػات الماليػػػة األجػػػور وغيرىػػػاو األصػػػوؿ الثابتػػػة 

، فػاف العمميػات تقيػد أواًل الػدفاتر القيػد المػزدوج لئلثبػات فػي أوالمفػرد لممؤسسة، ووفقًا لقاعػدة القيػد 

 خ حدوثيا، بأوؿ حسب تسمسؿ تاري

تمثػػؿ قائمػػة نتيجػػة : وىػػي مجموعػػة القػػوائـ الماليػػة التػػي التقػػارير الماليػػة والكشػػوؼ مجموعػػة -3

إمػػا إلػػى أصػػحاب ، عػػد فػػي قسػػـ المحاسػػبة لتقػػديمياالقػػوائـ تٌ ، وىػػذه وقائمػػة المركػػز المػػالي األعمػػاؿ

وريػػة والدوريػػة وىػػي تشػػمؿ التقػػارير الف، المشػػروعات أو لعرضػػيا عمػػى الجميػػور أو تحتاجيػػا الدولػػة

وتتضػمف عرضػًا وتحمػيبًل لمبيانػات الماليػة  ،المحاسبية السجبلتو التي تعد عمى أساس المستندات 

  .وتفسيرًا ليا

اإلجػػراءات و والرقابػػة الداخميػػة  : وىػػي مجموعػػة قواعػػد الضػػبطاإلجػػراءات المحاسػػبية مجموعػػة -4

تػي تضػمف تحقيػؽ رقابػة صػارمة ال المؤسسػة،والسياسات المتخذة التي تنظـ العمؿ المحاسػبي فػي 
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تبلفػػػػي و  معالجػػػػة العمميػػػػات الماليػػػػة، وتبعػػػػد احتمػػػػاالت حػػػػدوث األخطػػػػاء أو ارتكػػػػاب الغػػػػش عمػػػػى

 .االختبلسات

 ،المفتوحػػة وىػػو قائمػػة منظمػػة أو جػػدوؿ بأسػػماء وأرقػػاـ أو رمػػوز الحسػػابات :دليػػؿ الحسػػابات -5

، والمصػروفات واإليػراداتوالخصػـو وحقػوؽ الممكيػة  األصػوؿمصنفو في شػكؿ مجموعػات تمثػؿ و 

يبػيف الحسػابات حيػث  ،يتـ أعداده في ضوء خطة معينة لتبويب الحسػاباتالذي في دفتر األستاذ 

عػػداد  مبوبػػة ومرقمػػة بمػػا يسػػيؿ عمػػؿ المحاسػػب فػػي تسػػجيؿ وتبويػػب وتحميػػؿ العمميػػات الماليػػة وا 

فػي  ،المختمفػة الماليػةات ويمكف القوؿ بأف دليؿ الحسابات ىو أداة لتصنيؼ العمميػ ،القوائـ المالية

 تبويب معتمد لمحسػابات فػي مجموعػات متجانسػة تسػاعد فػي مراقبػة حسػابات دفتػر األسػتاذ إطار

 . العاـ

 

 نظاـ المحاسبيالفي  اآلليالحاسب  2-1-5

التػػي تتميػػز بيػػا الحاسػػبات اإللكترونيػػة، فػػإف الػػنظـ الحديثػػة لممعمومػػات مػػا  نظػػرا لمصػػفات 

ىػػػذه الحاسػػػبات فػػػي سػػػرعة تشػػػغيؿ البيانػػػات وتحويميػػػا إلػػػى  سػػػتخداـاتتطػػػور بػػػدوف  كػػػاف ليػػػا أف

بحيػػث لػػـ يعػػد ىنػػاؾ فػػي بعػػض الػػنظـ المتطػػورة فاصػػؿ زمنػػي بػػيف وقػػع حػػدث معػػيف  معمومػػات،

 عػف الدقػة التػي تتسػـ بيػا فضػبلً (،  البيانػات( والتقريػر  المخرجػات فػي المعمومػات  المدخبلت في

بيانػػات وتػػوفير التمكنيػػا مػػف حفػػظ وتشػػغيؿ التػػي كبيػػرة التخزينيػػة ال تيػػاطاقو المعمومػػات المتولػػدة، 

 .بالكمية والنوعية التي يطمبيا مستخدمو المعمومات معمومات

 

معالجػة  ، أثنػاءالوقػت والجيػد والتكػاليؼ اختصػاراإلدارة فػي  الحاسػوب انتشػارسػاعد وقد  

إلػػى معمومػػات يمكػػف  المسػػتمدة مػػف المسػػتندات والػػدفاتر المحاسػػبية، وتحويميػػا البيانػػات المحاسػػبية
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 والرقابػة عمػى تنفيػذ ىػذه الخطػط وصػوالً  ،األعماؿ ألداءمنيا في وضع الخطط والبرامج االستفادة 

 اسػػػػتخداـفوائػػػػد أف  (103-100، ص2002،  مضػػػػر وعمػػػػر يػػػػرىو ، المؤسسػػػػةلتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ 

 ما يمي:تتمثؿ في الحاسوب ومزاياه

 .المناسب المعمومات في الوقت واسترجاعمف خبلؿ خزف  ـانظاللمرونة في تصميـ ا -1

 .العمميات زيد مف دقة وسرعة ىذهتالحسابية  تكمفة العمميات انخفاض -2

وسػائؿ وأسػاليب  الحاسػوب عمػى الحتواء المعمومات والنتائج النيائية، نظراً استخراج الدقة في  -3

 .لمضبط والتحقؽ تمكف اإلدارة مف التثبت مف صحة العمميات

ميات المتشابية في وقت واحد، وتسجيؿ عدد كبيػر مػف العمميػات المحاسػبية سرعة إنجاز العم -4

 .قصير عدد أقؿ مف األفراد في وقت واستخداـ

 

اسػتخداـ الحاسػوب فػي  إلى انػو فيمػا يتعمػؽ  (Clark & Mayer, 2003, p:11)ويشير 

طبيعػة  أوشكؿ يتطمب تعديبًل في ال األمرفإف  اآللي،تصميـ الوثائؽ والمستندات في ظؿ النظاـ ب

 ،أو اسػػػتخداـ مسػػػتندات وسػػػيطة تحػػػوي عمػػػى البيانػػػات المدونػػػة فػػػي المسػػػتندات األصػػػمية ،المسػػػتند

، ومترجمػػة بطريقػػة يتعامػػؿ ميػػا الحاسػػوب ألجػػؿ تغذيتػػو بيػػذه البيانػػات والتػػي تعػػد مػػدخبلت النظػػاـ

 ومف أىـ وسائط حمؿ البيانات في ظؿ استخداـ الحاسوب ما يمي:

حتػػى  ،يػػث يػػتـ اسػػتخداـ ىػػذا الحبػػر فػػي تسػػجيؿ بيانػػات بعػػض المسػػتنداتالحبػػر الممغػػنط: ح -5

 .يمكف لمحاسوب تقبؿ وقراءة ىذه البيانات بصورة مباشرة مف واقع المستند األصمي

األقراص: حيث يتـ تخزيف البيانػات الموجػودة فػي المسػتندات األصػمية فػي ىػذه االسػطوانات،  -2

 زة الحاسوب لمعالجتيا.ومف ثـ يتـ استخداـ ىذه األقراص في أجي

 .في أجيزة الحاسوب لمعالجتيا واستخبلص المعمومات المطموبة تستخدـو االسطوانات:  -3
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الطرفيات: حيث يتـ تغذية الحاسوب بالبيانات الموجودة فػي المسػتندات األصػمية مباشػرة عػف  -4

فسػو تػتـ طباعػة طريػؽ لوحػة المفػاتيح المتصػمة بالحاسػوب وتػتـ عػف طريقيػا التغذيػة وفػي الوقػت ن

 .البيانات عمى القرص أو االسطوانة

 ،التأثير عمى التقارير والقػوائـ الماليػة إلىقد أدى استخداـ الحاسوب في تشغيؿ البيانات و  

فمػف حيػث نوعيػة التقػارير ، مف حيث نوعية التقػارير والقػوائـ مػف جيػة ومػف حيػث وسػيمة عرضػيا

 أصػبحالتقارير والقػوائـ إذ  إعدادالسرعة والدقة في  ىإل أدىاستخداـ الحاسوب قد  أفوالقوائـ نجد 

يتـ عرض النتائج عمػى شاشػات  ، كمامعالجة كميات ىائمة مف البيانات في زمف قياسي باإلمكاف

ممػػا يمكػػف مػػف تػػدقيقيا وتصػػحيح األخطػػاء إف وجػػدت بسػػرعة قبػػؿ طباعػػة النتػػائج وكػػذلؾ إجػػراء 

بػالرغـ نػو يػرى نفػس الكاتػب أو  (Loudon & Loudon, 2008, p:7).التغيػرات بسػرعة وكفػاءة

 منيا: بو الحاس استخداـفي مشكبلت نو توجد عدد مف اللفوائد فإمف ىذه ا

 .السريع ألجيزة الحاسوب التقادـ التكنولوجي -1

 عالية مالية استثماراتتكاليؼ أجيزة الحاسوب مما يدعو إلى الحاجة إلى  ارتفاع -2

 .في المعمومات التي تحوييا كبيرتمؼ إلى  يؤدي تعطؿ أو تمؼ األجيزة -3

وبأقػػؿ ، البػػرامج بالكفػػاءة المطموبػػة مصػػممي البػػرامج بتخطػػيط اىتمػػاـمشػػكبلت متعمقػػة بمػػدى  -4

 .تعديميا وقت ممكف وكتابة البرامج بطريقة يصعب

 أثناء التعامؿ مع البيانات المحاسبية. التبلعب والخطأو الغش  -5

 وانئالمفي مؤسسة النظاـ المحاسبي  2-2

 الموانئفي مؤسسة المطبؽ ماىية النظاـ المحاسبي  2-2-1

 األنشػطةوبحكػـ خصػائص المػوانئ الكويتيػة،  مؤسسػةفي المطبؽ المحاسبي  يتسـ النظاـ 

الوحػػدات لمتػػرابط والتنسػيؽ بػػيف أعمػاؿ  نظػراً  ،بتعػدد اإلجػػراءات المحاسػبيةالتػي تمارسػيا المؤسسػػة 
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جػػػراء ،عػػػف طريػػؽ تنظػػػيـ الكشػػػوفاتاألقسػػػاـ والشػػػعب المختمفػػػة اإلداريػػة و  المطابقػػػات واسػػػتخراج  وا 

مػػع تػوفير الدقػػة  ،التصػرؼ دات مػف سػػوءو المػوازيف لغػرض الرقابػػة وتػوفير الحمايػػة لممػوارد والموجػػ

كأسػػػاس  ،بتعػػػدد وتنػػػوع المسػػػتندات تتركػػػز ىػػػذه اإلجػػػراءات، و والوضػػػوح فػػػي البيانػػػات والمعمومػػػات

يسػتخدـ األتمتػة مػف  ،محاسػبي الكترونػي ي أو نظػاـلمتسجيؿ سواء في نظاـ محاسػبي يػدوي تقميػد

جػػراءات و يوميػػًاً،،  لمختمػػؼ العمميػػات أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى تقػػارير تفصػػيمية عػػف نتػػائج األعمػػاؿ ا 

باإلضػػافة إلػػى تييئػػة مسػػتمزمات  ،الفروقػػات إف وجػػدت المطابقػػات الحسػػابية والتحػػري عػػف أسػػباب

 .الرقابة الخارجية

 

عبػارة عػف وسػيمة لتحقيػؽ مؤسسػة المػوانئ الكويتيػة ىػو  المحاسػبي المطبػؽ فػيإف النظاـ  

بشػػػكؿ يسػػػمح  المؤسسػػةفعاليػػػات  ىػػدفيف رئيسػػػييف ىمػػا: ضػػػبط العمميػػات المنفػػػذة لمختمػػػؼ جوانػػب

البلزمػػة فػػي الوقػػت المناسػػب  واإلجػػراءات بمتابعتيػػا بشػػكؿ مسػػتمر، واتخػػاذ القػػراراتالعامػػة لػػئلدارة 

نتاج التو  ألغراض الرقابة وتقييـ األداء تمبية الحتياجات  ،واإلحصائيات والبيانات المحاسبية قاريرا 

أـ جيػػػػات خارجيػػػػة مثػػػػؿ البنػػػػؾ  المؤسسػػػػةمثػػػػؿ إدارة  ،داخميػػػػة المسػػػػتخدميف سػػػػواء أكانػػػػت جيػػػػات

انئ ادر عػػف مؤسسػػة المػػو التقريػػر السػػنوي الصػػ  مػػع المؤسسػػةوالمتعػػامميف  المركػػزي ووزارة الماليػػة

 .(2009الكويتية، لعاـ 

 

مف  لممؤسسة،اليدفيف فإف النظاـ المحاسبي يتماشى مع الييكؿ التنظيمي  يفواستنادًا ليذ 

وتحديد مسؤوليات واختصاصات كػؿ  التي تتـ داخؿ المؤسسةالمنفذة لمعمميات  حيث عدد األقساـ

المسػػػؤوليات واالختصاصػػػات وتحديػػػد قنػػػوات االتصػػػاؿ بنقػػػؿ واسػػػتقباؿ  قسػػػـ مػػػف األقسػػػاـ وتوزيػػػع

، فػي المصػطمحات والتسػميات وتقسػيـ الحسػابات الدقة والوضوح إلى حيث يؤدي ذلؾ ،المعمومات
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، إضػػػافة إلػػػى وتجييػػػز البيانػػػات والمعمومػػػات المحاسػػػبية فػػػي الوقػػػت المناسػػػب فػػػي إعػػػداد السػػػرعةو 

 .بشكؿ يمنع التكرار والروتيف المستندية التصميـ المناسب لمدورة

 

يمكػػػػػف توزيػػػػػع و نػػػػػ(، إلػػػػػى أ12ص، 2008 قاسػػػػػـ،يشػػػػػير   ومػػػػػف خػػػػػبلؿ ىػػػػػذه المعطيػػػػػات 

 المحاسػبي إلػى وانسجامًا مع ما ورد في أدبيػات الفكػر ،مف حيث طبيعتيا في المؤسسةالحسابات 

 ما يمي:

وتشػػػمؿ ىػػػذه المجموعػػػة حسػػػابات األشػػػخاص سػػػواء كػػػانوا أشخاصػػػًا : الشخصػػػية الحسػػػابات -1

 المؤسسة.مثؿ حسابات المتعامميف مع  ،أو معنوييف طبيعييف،

 مثػػػػؿ حسػػػػابات األصػػػػوؿ والخصػػػػـو وحسػػػػابات المصػػػػروفاتة: يالشخصػػػػ الحسػػػػابات  يػػػػر -2

 إلى: حيث تقسـ ىذه المجموعة، واإليرادات

 حسػػػابات حقيقيػػػة: وىػػػي الحسػػػابات التػػػي تػػػدور أرصػػػدتيا مػػػف سػػػنة إلػػػى أخػػػرى، مثػػػؿ -أ

 (.المالية واألوراؽ التجارية، واألوراؽ حسابات األصوؿ والخصوـ   حسابات رأس الماؿ،

حسػػابات  مثػؿ مؤسسػػةي الحسػػابات المتعمقػػة بالنشػػاط الجػػاري لمحسػابات وىميػػة: وىػػ -ب

 .المصروفات واإليرادات التي تقفؿ في نياية السنة المالية

 وىػػي عبػػارة عػػف الحسػػابات التػػي تشػػكؿ حمقػػة: الحسػػابات الوسػػيطة أو المؤقتػػة مجموعػػات -3

أو الحسػابات  نيائيػةتسػجيؿ العمميػات فػي حسػاباتيا ال تـإلػى أف يػ ،االتصاؿ بيف األقساـ المختمفة

الحسػػػابات  وتفػػػتح ىػػػذه، وغيرىػػػا مػػػف العمميػػػات المؤقتػػػة العػػػابرة لممتعػػػامميف مػػػع المؤسسػػػة،المؤقتػػػة 

 سػندات التحصػػيؿ، ومػػف أمثمتيػا: محصػمة تسػديد بالمؤسسػةألغػراض التسػوية المحاسػبية الداخميػة 

 .وغيرىا التأميناتو  التسوية، الديوف قيد العمميات قيد التصفية،
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وتشػػمؿ ىػػذه المجموعػػة حسػػابات نظاميػػة تسػػتخدـ لغػػرض ل: المتقابمػػة لالنظاميػػة اباتالحسػػ -4

عمػػػى الغيػػػر وبطبيعػػػة الحػػػاؿ ال تػػػؤثر ىػػػذه الحسػػػابات عمػػػى  اوحقوقيػػػ ،المؤسسػػػةالتزامػػػات  تحديػػػد

 .، وال عمى مطابقة ميزاف المراجعة باستخداـ ىذه الحساباتلممؤسسةالمالي  المركز

 

بعض الفوارؽ الجزئية التي  عمى الرغـ مف وجودنو أ( 10-8، ص2004 ،السيدويقوؿ   

فإنو يمكف القػوؿ  أخرى،إلى  مؤسسةومعالجة المعمومات مف  ،يمكف مبلحظتيا في أسموب العمؿ

فاألسػػػموب  لممؤسسػػػات،المحاسػػػبي النظػػػاـ  وبالتػػػالي ،أف ىنػػػاؾ أسػػػموبيف متميػػػزيف لمتنظػػػيـ اإلداري

واألسػػموب اآلخػػر يقػػـو عمػػى أسػػاس إعطػػاء ، العامػػة األوؿ يقػػـو عمػػى أسػػاس المركزيػػة فػػي اإلدارة

عػداد الفروع دوراً   وفيمػا يمػي خصػائص كػؿ، حسػاباتيا الخاصػة بيػا أوسع في معالجة عممياتيػا وا 

 ىما: مف ىذيف النظاميف مف الناحية المحاسبية

العالميػة فػي الوقػت الحاضػر نظػاـ ؤسسػات تعتمػد أغمػب المحيػث  :نظاـ المحاسبة المركزيػة -1

قػادرة  لممؤسسػةمركزيػة فػي اإلدارة العامػة  ويقتضي ىذا النظػاـ وجػود محاسػبة ،اسبة المركزيةالمح

 ومف األقسػاـ فػي اإلدارة العامػة نفسػيا يوميػاً  ،الفروع عمى معالجة البيانات والمعمومات الواردة مف

جراء القيود المحاسبية الخاصة  ع فػي مثػؿإف دور الفػرو ، حيػث بيا في دفاتر المحاسبة المركزيػة وا 

 وتنظػػػيـ مختمػػؼ األطػػراؼوالتعامػػؿ مػػػع  الحسػػابية،ىػػذا النظػػاـ يقػػوـ أساسػػػًا عمػػى تنفيػػذ العمميػػػات 

رسػػػػػاليا إلػػػػػى إدارة المحاسػػػػػبة فػػػػػي ،إشػػػػػعارات القيػػػػػد المحاسػػػػػبية الخاصػػػػػة بيػػػػػا اإلدارة  وتجميعيػػػػػا وا 

وتسػجيميا فػي ومعالجتيػا  ،التي تقوـ بدورىا بتجميع اإلشعارات الواردة مف جميػع الفػروع ،المركزية

ىػػذا النظػاـ قػػدرًا ىامػًا مػػف العمميػات والقيػػود المحاسػػبية  يػوفر، و ككػػؿ لممؤسسػةالحسػابات المركزيػػة 

بجميػع  ؤسسػةاإلطػبلع عمػى تطػور أوضػاع الم إمكانيػةؤسسػة مف جية، ويعطي اإلدارة العامة لمم

 ؤسسػةوف لممعنػدما يكػ ,صػعب التطبيػؽ أف ىػذا النظػاـ يومًا بيوـ مف جيػة أخػرى، غيػر احساباتي
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وسػػػائؿ االتصػػػاؿ السػػػريع  ؤسسػػػةحيػػػز جغرافػػػي واسػػػع إذا لػػػـ تتػػػوفر لمم فػػػروٌع متعػػػددة ومنتشػػػرة فػػػي

التػي يمكنيػا  ،ب االلكترونيػة الحديثػةيالمعالجػة اآلليػة بواسػطة الحواسػ والمنتظـ مف جيػة، ووسػائؿ

البلزمػة وبشػكؿ الكبيػرة مػف المعمومػات والمعطيػات والبيانػات المحاسػبية بالسػرعة  معالجة األحجػاـ

 .وسميـ مف جية أخر دقيؽ

أسػاس مسػؾ كػؿ فػرع مػف الفػروع  يقػوـ ىػذا النظػاـ عمػىو  :نظاـ المحاسبة الخاصة لكػؿ فػرع -2

نيايػػة كػػؿ شػػير ترسػػؿ الفػػروع مػػوازيف  محاسػػبة لؤلحػػداث ذات الطبيعػػة الماليػػة الخاصػػة بػػو، وفػػي

ـ بتوحيػد معطيػات مػوازيف الفػروع مػع التػي تقػو  المراجعة إلى المحاسبة المركزيػة فػي اإلدارة العامػة

 .حساباتيا الخاصة

 

بػػػػيف الطػػػػػريقتيف يتوجػػػػب اسػػػػتخداـ نظػػػػاـ معمومػػػػات محاسػػػػػبي  ويػػػػرى الباحػػػػث أف الجمػػػػع 

إدارة عامػػػة وثبلثػػػة الػػػذي يتكػػػوف مػػػف  مؤسسػػػة المػػػوانئ الكويتيػػػة،وخصوصػػػًا فػػػي حالػػػة  ،الكترونػػػي

المعطيات المحاسبية التي ال يمكػف يؤدي إلى حجـ كبير مف المعمومات و  مما الكويت،في موانئ 

 إال مػف خػبلؿ اسػػتخداـ نظػاـ معمومػات محاسػػبي ،بالسػرعة والدقػة البلزمػة وبشػػكؿ سػميـ معالجتيػا

فػػي  المحاسػػبي ب االلكترونيػػة الحديثػػة معتمػػدًا األتمتػػة الكاممػػة لمعمػػؿييسػػتخدـ الحواسػػ ،الكترونػػي

كترونيػػػة الحديثػػػة وأتمتػػػة العمػػػؿ فػػػي ب االلياسػػػتخداـ الحواسػػػ أفمؤسسػػػة المػػػوانئ الكويتيػػػة، حيػػػث 

أو مسػؾ  ,عمػى معالجػة بعػض األعمػاؿ المحاسػبية الحػاليفػي الوقػت  لـ يعػد يقتصػر ،مؤسساتال

 ،بػػػؿ إنيػػػا أصػػػبحت تتػػػولى معالجػػػة كػػػؿ العمميػػػات المحاسػػػبيةالمتعػػػامميف مػػػع المؤسسػػػة، حسػػػابات 

فيا ومعالجتيػػا محاسػػبيًا، القيػػد المنظمػػة فػػي مختمػػؼ األقسػػاـ التػػي يػػتـ تصػػني انطبلقػػًا مػػف إشػػعارات

، البيانػػات والمعمومػػات الػػواردة فييػػا فػػي مختمػػؼ وحػػدات المعالجػػة فػػي الحاسػػب االلكترونػػي وتثبػػت

 .المختمفة بشكؿ يمكف معو فيما بعد استخراج موازيف المراجعة والبيانات واألوضاع المحاسبية
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مكانيات  آفاؽ 2-1-2  الكويتيةفي مؤسسة المؤانئ تطوير النظاـ المحاسبي وا 

، ونظػرًا ضػروري وىػاـ الكويتيػة ئمؤسسة الموانمحاسبي متكامؿ داخؿ  يعتبر وجود نظاـ 

ؤدي األىػػػداؼ يػػػحتػػػى  ،ـاالنظػػػ األىميػػػة الكبيػػػرة فإنػػػو مػػػف الػػػبلـز دائمػػػًا تحػػػديث وتطػػػوير ىػػػذه ليػػػذه

لػػؾ ، وذممكنػػة وفػػي التوقيػػت المناسػػب المرجػػوة منػػو بكفػػاءة عاليػػة وبالدقػػة المعقولػػة وبػػأدنى تكمفػػة

التقيػػػد بالمعػػػايير ، و داخميػػػًا وخارجيػػػاً  المؤسسػػػةتعػػػامبلت  اسػػػتخداـ التقنيػػػات العالميػػػة الحديثػػػة فػػػيب

المحاسػػػبية المعمومػػػات التػػػي يمكػػػف اسػػػتخداميا فػػػي اتخػػػاذ  تػػػوفر الػػػنظـ، حيػػػث الدوليػػػة المحاسػػػبية

ة لخدمػة عػف النشػاط الخػدمي الػذي يقػدـ المعمومػات الماليػة الكميػ القرارات االقتصادية، فيػي تعبػر

 .في المؤسسة متخذي القرار

 

( الصادرة مف مجمػس معػايير المحاسػبة 5مفاىيـ المحاسبة المالية رقـ   قائمة قد أشارتو  

الخصػػػػائص الوصػػػػفية لممعمومػػػػات المحاسػػػػبية" إلػػػػى أف ىنػػػػاؾ خاصػػػػيتيف تجعػػػػؿ " بعنػػػػواف ،المػػػػالي

مؤسسػػػػة ية، وحيػػػػث إف والمصػػػػداق المبلئمػػػػةىمػػػػا  اتالمحاسػػػػبية مفيػػػػدة لمتخػػػػذي القػػػػرار  المعمومػػػػات

ومػف ثػـ يجػب أف والحركيػة، أعمػاؿ تتسػـ بالديناميكيػة  ةتعمػؿ بوجػو عػاـ فػي بيئػ المػوانئ الكويتيػة

ولػػػف يتػػػأتى ذلػػػؾ إال عػػػف طريػػػؽ اسػػػتمرار وفائيػػػا  ،مفيػػػدة بشػػػكؿ مسػػػتمر تظػػػؿ الػػػنظـ المحاسػػػبية

فػػػي  ة التغيػػػراألعمػػػاؿ الدائمػػػ ةمػػػف المعمومػػػات التػػػي تػػػتبلءـ مػػػع بيئػػػات باحتياجػػػات متخػػػذي القػػػرار 

 (.51-50، ص2000 االلكترونية، مجمة الحاسباتالمؤسسة  

 

إلػػى شػػامؿ فػػإف المػػوارد الماليػػة تنتقػػؿ بكفػػاءة وبسػػرعة كبيػػرة ال عػػالميال االقتصػػادوفػػي ظػػؿ  

سػػوؼ تػػوفر مصػػداقية  جػػزء مػػف العػػالـ، وبنػػاء عميػػو فػػإف اعتمػػاد المعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة أي
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بمػػا يسػػاىـ فػػي  ،العػػالمي فػػي ظػػؿ ذلػػؾ االقتصػػاد اتمتخػػذي القػػرار  ومعمومػػات مبلئمػػة إلػػى ،عاليػػة

فػإف أىػـ  ،المعايير الدوليػة لممحاسػبة باإلضافة إلى اعتماد، اتخاذ القرارات المناسبة وبكفاءة عالية

تعمػػؿ  ،اليدويػػة إلػػى نظػػـ الكترونيػػة حديثػػة تحويػػؿ الػػنظـ ىػػو ،تطػػورات نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية

 مػػع إمكانيػػةالتشػػغيؿ،  عمميػػاتفػػي أداء األعمػػاؿ  ي بكػػؿ مػػا يميػػزه بسػػرعةباسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػ

المعمومػػات، وتحقيػػؽ فعاليػػة  وسػػرعة تحميػػؿ وتمخػػيص وعػػرض البيانػػات،تخػػزيف كميػػات كبيػػرة مػػف 

 (. 20، ص2006وآخروف،  ،قيطيـ   واالرتفاع بمستويات الكفاءة ؿالتشغيأكبر في 

 

معػب دورًا ىامػًا فػي ي، المؤسسػةية المطبػؽ فػي ـ المعمومات المحاسػباويرى الباحث أف نظ 

وتػوفير األعمػاؿ تػيح آفاقػًا واسػعة لمرقابػة عمػى العمميػات وتحسػيف وتسػريع أداء المؤسسة، وي نجاح

ـ بمػا يػتبلءـ مػع المسػتجدات االنظػ الػذلؾ فػإّف تطػوير ىػذ، المعمومات البلزمة لدعـ اتخاذ القػرارات

فػػي العمػػؿ والتطػػور  المؤسسػػةإلمكانيػػة اسػػتمرار  يػػة وذلػؾأمػػر فػػي غايػػة األىم ،والتطػورات الحديثػػة

 .التجدد الدائـ

 

 في مؤسسة الموانئ اإللكتروني لمبيانات المحاسبية وأتمتة النظاـ المحاسبي التشغيؿ 2-2-3

األمػػػر الػػػذي  المؤسسػػػات،محاسػػػبي متكامػػػؿ أمػػػرا ضػػػروريا فػػػي جميػػػع  يعتبػػػر وجػػػود نظػػػاـ 

لتػتمكف مػف تحقيػؽ أىػداؼ  ،ديث وتطوير النظـ المحاسػبيةإمكانية تح يتطمب البحث باستمرار في

وتحقيػػؽ أقصػػى مػػا يمكػػف مػػف الدقػػة  ،التػػوفير فػػي الوقػػت والجيػػد والتكمفػػة إداراتيػػا ضػػمف معػػايير

تحقيقػػػو فػػػي ىػػػذا اإلطػػػار ىػػػو السػػػعي الحثيػػػث لمتحػػػوؿ باألنظمػػػة  ولعػػػؿ أىػػػـ مػػػا يجػػػب، والفعاليػػػة

تعتمد بشكؿ كامؿ عمػى الحاسػب  ،نظمة الكترونيةاليدوي لتصبح أ مف شكميا التقميدي ،المحاسبية



 

 

36 

تماـ فعػاؿ لمعػايير  ،يؤمنو مف برامج متخصصة الذي يحقؽ بما ،اآللي سرعة كبيرة في اإلنجاز وا 

 (.21، ص2006وآخروف،  ،قيطيـ  العمؿ الموضوعة

 

مػػػػف أىػػػػـ التحػػػػديات التػػػػي تواجػػػػو  فػػػػي الوقػػػػت الػػػػراىفالمعمومػػػػات  وتعتبػػػػر ثػػػػورة تكنولوجيػػػػا 

قدرة مف مما يضعؼ  ،سيطرة المجموعات الدولية الضخمة الوطنية، إذ أنيا تساىـ في تالمؤسسا

مف المجاالت اليامة في ىيكؿ  واحدمؤسسة الموانئ  التي تمارسيا ، فاألنشطةالوطنية المؤسسات

كخطػػػوة مبدئيػػػة باتجػػػاه األتمتػػػة  وبػػػذلؾ فػػػإف اسػػػتخداـ الوسػػػائؿ اآلليػػػة الكػػػويتي، االقتصػػػاد الػػػوطني

مػف  فػي المؤسسػةحتاجيػا لمػا يتطمبػو العمػؿ ت تعتبر مػف أىػـ التطػورات التػي أنشطتيا،في  الكاممة

 تستخدـ في مجػاالت االقتصػاد األخػرى واتخػاذ القػرارات في استخراج البيانات التي ،السرعة والدقة

فػػػػي توزيػػػػع المعمومػػػػات، وتحقيػػػػؽ  رئيسػػػػياً  بية لتػػػػؤدي دوراً و الحاسػػػػ قػػػػد جػػػػاءت الشػػػػبكاتاليامػػػػة، و 

حيػث مكنػت مػف تبػادؿ ومشػاركة البيانػات التػي  ،دوف بذؿ مجيود كبير لمتنظيـ ؼ المكتبيةالوظائ

 (.55، ص2001البساط،    األسباب الرئيسية لمربط الشبكي تشكؿ أحد

 

ىػو القابميػة  ،إمكانيػة اسػتخداـ الحاسػب االلكترونػي فػي المحاسػبة إف الشرط األساسي فػي 

تحتػوي كػؿ مجموعػة عمػى عػدد كبيػر مػف العمميػات  بحيػث ،مجموعػات عمػى تجميػع العمميػات فػي

، حيػث يوجػد فػي مؤسسػة المػوانئوىػذا الشػرط يتػوفر فػي مجػاؿ العمػؿ  التي تتطمب قيودًا متماثمة،

اآلليػة يػأتي  وبػذلؾ فػإف اسػتخداـ الوسػائؿ ،عمميات تتطمب قيػودًا محاسػبية متماثمػةالعدد كبير مف 

مسػتندات  مبو مف سرعة فػي ترحيػؿ ىػذه العمميػات مػفلما يتطالموانئ، أقساـ  بمختمؼفي المقدمة 

 .في دفتر أستاذ مساعد المتعامميف مع المؤسسةالقيد إلى حسابات 
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 المالية القوائـ واقع اإلفصاح في 2-2-4

عمػػى أرصػػدة  تقتصػػر ،إف المعمومػات المفصػػح عنيػػا فػػي القػوائـ الماليػػة ىػػي معمومػػات تقميديػة -5

فعمػى الػرغـ مػف ، عمى شكؿ أرقاـ إجماليػة خاليػة مػف أي تحميػؿ المؤسسةالحسابات المتحركة في 

إال  ،سػيولة النقديػةالالمتعمقػة ب توضػح األمػور المؤسسة،أف المعمومات الخاصة بأصوؿ والتزامات 

تػػػـ إضػػػافة مبلحظػػػات تفسػػػيرية  وسػػػيكوف مػػػف األفضػػػؿ لػػػو أنيػػػا ال تعػػػد إفصػػػاحا كافيػػػا لممسػػػتخدـ،

والرقابة عمى مخاطر  ،الذي يبيف طريقة إدارة السيولة النقدية شكؿوتعميقات عمى القوائـ المالية بال

 .القوائـ المالية اإليضاحات حوؿ مف خبلؿفي المؤسسة العمؿ 

وذلػؾ مػف خػبلؿ إجػراء مقارنػة بػيف  ،ألىػـ حسػابات الميزانيػة مػوجزاً  قػدـ تحمػيبلً المؤسسػة تإف  -2

، دوف تقػديـ أي فييا والتطورات الحاصمة وأرصدة العاـ السابؽ الحالي عاـلمأرصدة تمؾ الحسابات 

عػػف المؤسسػػة  باإلضػػافة إلػػى عػػدـ إفصػػاح عمػػى ىػػذه األعمػػاؿ، الرقابػػة تعميػػؽ يفيػػد فػػي موضػػوع

 فػيلؤلسػاس الػذي أعػدت  السياسػات المحاسػبية المتبعػة، والتػي تػزود مسػتخدمي القػوائـ بفيػـ أكبػر

 .ضوئو القوائـ المالية

إف غرض نشر القوائـ المالية التي تعدىا الفروع ليس حيث  ،المالية دراسة غرض نشر القوائـ -3

نمػػػا يقتصػػػر ىػػػدفيا عمػػػى إمػػػداد اإلدارة العامػػػة بالمعمومػػػات  ،الخارجيػػػة بغػػػرض النشػػػر لمجيػػػات وا 

ومػػػف ثػػػـ عرضػػػيا ضػػػمف تقريػػػر سػػػنوي  ،تحديػػػد جميػػػع الحسػػػابات لجميػػػع الفػػػروع البلزمػػػة بغػػػرض

معػػايير المحاسػػػبة  مقارنػػة مػػع مػػا تػػنص عميػػوغيػػر قابمػػػة لمالمؤسسػػة ممػػا يجعػػؿ قػػوائـ لممؤسسػػة، 

القػػػوائـ الماليػػػة  ( بضػػػرورة تطبيػػػؽ مػػػا نػػػص عميػػػو عمػػػى30حيػػػث يػػػذكر المعيػػػار الػػػدولي   ،الدوليػػػة

تمكف مف اتخاذ القرار االقتصػادي ال ، وبالتالياوعمى القوائـ المالية الموحدة ليلممؤسسة المنفصمة 

 .المناسب
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نبلحػػػظ  ،(30انيػػػة مػػػع متطمبػػػات المعيػػػار الػػػدولي  عناصػػػر الميز  مػػػف خػػػبلؿ مقارنػػػة عػػػرضو  -4

وكػػػذلؾ إدراجيػػػا بترتيػػػب يعكػػػس  ،وااللتزامػػػات حسػػػب طبيعتيػػػا التوافػػػؽ مػػػف حيػػػث تجميػػػع األصػػػوؿ

فقػػد تػػـ اإلفصػػاح عنيػػا بشػػكؿ  ،لؤلمػػواؿ الثابتػػة والموجػػودات األخػػرى أمػػا بالنسػػبة، سػػيولتيا النسػػبية

نوعًا مف التضػميؿ لمسػتخدمي القػوائـ الماليػة إذ  األمر الذي يعتبر ،الكافي إجمالي لـ يكف بالشكؿ

بالكامػػػؿ، حيػػػػث إف اإلجػػػراء المحاسػػػػبي  أف يكػػػػوف أحػػػد الموجػػػودات مسػػػػتيمكًا دفتريػػػاً  مػػػف الممكػػػف

عمى متطمبات  ىذه الحالة يقضي بضرورة إطفاء األصؿ بالمخصص المقابؿ لو بناءً  الصحيح في

 .الدولية المعايير

عػف  ً،لؤلربػاح والخسػائر عوضػاً  نظـ حسػاباالمؤسسػة تػأف فػالػدخؿ، قائمػة  أما بالنسبة إلعداد -5

النظاـ المحاسػبي الموحػد نػص عمػى ضػرورة  أف، حيث السنوي افي تقريرى اعرضيتقائمة الدخؿ و 

ثػـ تحػوؿ إلػى حسػاب أربػاح المؤسسػة  أنشػطةفيػو نتيجػة  إعداد حساب اسػتثمار فػي البدايػة تظيػر

مع متطمبات اإلفصاح حسب المعيػار الػدولي  ةفي المؤسس المعدةقائمة الدخؿ  ةمقارنبو  ،وخسائر

االخػػػتبلؼ يظيػػػر مػػػف خػػػبلؿ عػػػدـ االلتػػػزاـ بإعػػػداد قائمػػػة دخػػػؿ عوضػػػا عػػػف حسػػػاب فػػػأف  ،(30 

مػػف خػػبلؿ  ،ألف ىػػذه القائمػػة تعطػػي فكػػرة واضػػحة عػػف صػػافي الػػدخؿ المحقػػؽ، األربػػاح والخسػػائر

مضػافا ، كافػة النفقػات اإلداريػة واالسػتثماريةمنيا  مطروحاً  ،بيف الفوائد المدفوعة والمقبوضة الفرؽ

 بالػػػدورة لمحصػػػوؿ فػػػي النيايػػػة عمػػػى صػػػافي الػػػدخؿ الخػػػاصلممؤسسػػػة إلييػػػا اإليػػػرادات المحققػػػة 

 المحاسبية.

 

ال يعطػػي فكػػرة  الػػذي ومػػف خػػبلؿ حسػػاب األربػػاح والخسػػائرالمؤسسػػة  باإلضػػافة إلػػى أف 

لمصػػػروفات الناجمػػػػة عػػػف عممياتػػػػو، األنػػػػواع األساسػػػية لمػػػػدخؿ وا وبتفصػػػيؿ مبلئػػػػـ عػػػف ،واضػػػحة

لمبيانػات الػواردة فػي  امػف التفصػيؿ فػي عرضػي مزيػداً المؤسسػة  تأنو لو قدم وبالتالي يرى الباحث
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مّكػػػػػف بػػػػػأس بػػػػػو مػػػػػف متطمبػػػػػات اإلفصػػػػػاح بشػػػػػكؿ يٌ  لحقػػػػػؽ جػػػػػزءًا ال، خسػػػػػائرالربػػػػػاح و األحسػػػػػاب 

 .بفاعمية أكبر اوتقييـ أدائيالمؤسسة  المستخدميف مف الحكـ عمى نشاط
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 المبحث الثاني

 تطور مؤسسة الموانئ في الكويت

 

مناولػة وتخػزيف البضػائع فػي اىتمت الدوؿ بالموانئ ألىميتيا في عمميػة اسػتقباؿ وتنزيػؿ و  

، والمحافظة عمييا وصيانتيا في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ مػف أي عوامػؿ قػد تػؤدي منةأماكف آ

جييػػػز موانئيػػػا البحريػػػة بأحػػػدث اإلمكانيػػػات لخدمػػػة إلػػػى تمفيػػػا، كمػػػا حرصػػػت معظػػػـ الػػػدوؿ عمػػػى ت

ال يمكػػف  مػػف مصػػادر الػػدخؿ القػػومي ومنفػػذاً  ميمػػاً  التجػػارة الدوليػػة والنقػػؿ البحػػري، لكونيػػا مصػػدراً 

االستغناء عف خدماتو لدعـ االقتصاد الوطني، وتتنافس الكثير مف الدوؿ في تقديـ ىػذه الخػدمات 

فػػي دفػػع  فعػػاالً  ذا المصػػدر الميػػـ الػػذي يسػػيـ إسػػياماً فػػي موانئيػػا، لتنػػاؿ أكبػػر دخػػؿ ممكػػف مػػف ىػػ

عجمػػػة النمػػػو والتقػػػدـ، ورفػػػع مسػػػتوى المعيشػػػة والرقػػػي بالمسػػػتوى االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي وكػػػذلؾ 

ليػػػذه الػػػدوؿ، وقػػػد كػػػاف لمتقػػػدـ التكنولػػػوجي الحػػػديث فػػػي تصػػػنيع وسػػػائؿ النقػػػؿ والمناولػػػة  يالسياسػػػ

تػػـ اختػػراع أفضػػؿ الوسػػائؿ لنقػػؿ وتوصػػيؿ ومناولػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ, حيػػث  اً مميػػز  اً والتخػػزيف، دور 

وتخزيف ىذه البضائع بطرؽ سريعة وآمنة ومتقنة, إليصاؿ البضائع مف مصدرىا األصػمي إلػى يػد 

نقػػبلت نوعيػػة  ثفػػي إحػػدا فريػػداً  مسػػتخدمييا النيػػائييف بكفػػاءة عاليػػة، حيػػث لعبػػت التكنولوجيػػا دوراً 

 (.58، ص2002كبيرة في ىذا المجاؿ  جماؿ، 

 

وقػػػد أولػػػت دولػػػة الكويػػػت منػػػذ القػػػدـ أىميػػػة كبػػػرى لمنافػػػذىا المائيػػػة، وأعطتيػػػا الكثيػػػر مػػػف  

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 

وأمريكيػػا ليػػتـ نقميػػا إلػػى الػػدوؿ المجػػاورة وغيرىػػا مػػف البمػػداف  افريقيػػا, وفيمػػا بعػػد مػػف أوروبػػوشػػرؽ أ
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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 

في االضطبلع بتمػؾ الميمػة منػذ  ميماً  ؿ متأخرة عندما بدأت سيارات النقؿ الكبيرة تمعب دوراً مراح

. وقػػد أسػػتمر دور مػػوانئ الكويػػت فػػي وقتنػػا الحاضػػر بدايػػة األربعينػػات مػػف القػػرف الماضػػي تقريبػػاً 

باألىميػػة السػػابقة نفسػػػيا، بعػػد أف أدخمػػػت عمييػػا وسػػائؿ التكنولوجيػػػا الحديثػػة وشػػػيدت الكثيػػر مػػػف 

التطوير والتوسعة لمواكبة الزيادة الكبيرة في كمية البضائع الواردة إليػو، كمػا تػـ بنػاء مػوانئ أخػرى 

جديػػػػدة عمػػػػى مػػػػدى السػػػػنوات الماضػػػػية جيػػػػزت كػػػػذلؾ بأحػػػػدث الوسػػػػائؿ المطموبػػػػة لتػػػػؤدي بػػػػدورىا 

 الخدمات الضرورية الواجب تقديميا لمبػواخر ممػا يػؤدي إلػى احتفػاظ مػوانئ الكويػت بمركػز الريػادة

 (.  59، ص2002بيف موانئ المنطقة  جماؿ، 

 

 مؤسسة الموانئ الكويتية 2-3

 بالمؤسسة تعريفية نبذة 2-3-1

 المدينة ميناء إدارة عمى أشرفت حيث ـ5953 عاـ وانئ الكويتيةالم إدارة أنشئت 

 ميناء إلييا ضـ ثـ وتطويره، توسعتو مشروعات وعاصرت الشويخ ميناء وكذلؾ ،(الفرضة 

 الذي، ـ5986 أكتوبر مف 58 بتاريخ الشعيبة ميناء ثـ 5977 عاـ نوفمبر مف 56 يف الدوحة

 أصبحت وبذلؾ، الصناعية ةبالشعي لمنطقة العامة باإلدارة مناطة ذلؾ قبؿ إدارتو مسئولية كانت

 السفف ذلؾ في بما ،التجارية لممبلحة المخصصة الثبلث الموانئ وتشغيؿ بإدارة تقوـ المؤسسة

 في الكبيرة الزيادة وانئ الكويتيةالم إدارة واكبت، وقد والركاب الصيد وسفف صغيرةوال الكبيرة

 باستقباؿ الخاصة لؤلجيزة تطوير مف ذلؾ تبع وما ،الموانئ ىذه إلى الواردة البضائع كميات

 الخميج في الموانئ كبرأو  حدثأ مف الموانئ ىذه أصبحت أف إلى ،وتخزينيا ومناولتيا البضائع
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 تمؾ خبلؿ تعانيكانت  الميناء إدارةأف ، بالرغـ مف الماضي القرف مف الثمانينيات في العربي

 حرمانيا إلى أدى مما أخرى، إلى وزارة مف تنقؿ كانت حيث ،اإلداري االستقرار عدـ مف الفترة

األداء في  مستوى ورفع ،العمؿ تطوير سبيؿ في ووقتيا جيدىا تبذؿ متفرغة إدارة وجود مف

النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة   الحديثة العالمية الموانئ أداء مصاؼ إلى ليصؿ الموانئ

 (.5، ص2009، الموانئ الكويتية

 

 بموجبو أنشئت والذي 133/77 رقـ القانوفصدر  ـ1977 عاـ مف نوفمبر 16 بتاريخ 

 قرر إلدارةا مجمس لكف تأسيسيا عند دينار مميوف بمائتي يقدر برأسماؿ ،لمموانئ العامة المؤسسة

 ذات مؤسسةال أصبحت وبموجب قرار التأسيس ،5988 عاـ دينار مميوف 65 إلى تخفيضو

 وزارات إحدى مباشرة يتبع جزءاً  كانت أف بعد ،تجارية أسس عمى تدار مستقمة اعتبارية شخصية

 قدـالت مجاراة يستطيع ال الذي ،الحكومي والروتيف البيروقراطية سمبيات كؿ بذلؾ متحممة الدولة،

 في يومي شبو تقدماً  تشيد نشاطات مف يتبعو وما ،البحري النقؿ مجاؿ يشيده الذي السريع

 تطوير سبيؿ في اتخذت التي القرارات أىـ مفقرار إنشاء المؤسسة  كاف، وقد المختمفة نواحيو

عطائو األماـ إلى ودفعو الحيوي النشاط ىذا  الدولة أسس بناء في ،الفعالة لممساىمة الفرصة وا 

-533، ص2002 جماؿ،  المتقدمة الدوؿ مصاؼ إلى لتصؿ األساسية ىياكميا ودعـ الحديثة

534.) 

 

 المؤسسة موارد 2-3-2

 العامة المؤسسة بإنشاء الخاص 533/77 رقـ القانوف مف 54 رقـ المادة تضمنت 

 فيمقدمة ال الخدمات مقابؿ بتحصيميا المؤسسة تقوـ التي والرسوـ األجور إلى تشير مادة لمموانئ
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 واألجور الرسوـ مف المؤسسة موارد تتكوف"  :يمي ما بذلؾ الخاصة الفقرة تضمنتقد و  ،الميناء

 بإدارتو إلييا يعيد الذي الميناء عمى السارية والقرارات القوانيف ألحكاـ طبقا المحصمة واألثماف

 األعماؿ عف ياإدارت مجمس يقررىا التي واألثماف الخدمات مقابؿ حصيمة مف ذلؾكو  وتشغيمو،

 األجور لوائح وتخضع ،فييا تساىـ التي الشركات أرباح مف إلييا يؤوؿ وما بيا تقـو التي

"  جماؿ،  بيا العمؿ قبؿ وموافقتو الوزراء مجمس لمراجعة المؤسسة تضعيا التي واألثماف

 (.535، ص2002

 

سسة الموانئ رد في   نشرة تعرفة الرسوـ واألجور في ميناء الشويخ، الصادر عف مؤ و  

 :ةالتالي واألجور الرسوـ تتكوف( اف موارد المؤسسة  2005الكويتية، 

 والتخزيف النقؿ خدمات أجور: أوالً 

 .الحمولة رسوـ -أ

  .والشحف التفريو أجور -ب

  .السفف عنابر داخؿ المناولة -ج

 .السفف عنابر خارج الحاويات مناولة -د

   .األرضية رسوـ -ىػ

  مالحيةال الخدمات: ثانيا

 .الميناء رسوـ -أ

 .البحرية األضواء رسوـ -ب

 .اإلرشاد رسوـ -ج

  .رسوـ بقاء السفف -د
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 .الجرارات خدمات -ىػ

  الخدمات أجور: ثالثا

  .السيارات أجور -أ

  .المتحركة الرافعات أجور -ب

  .المتحرؾ السمـ ذات السيارة أجور -ج

 .البحرية القطع خدمات أجور -د

  .البحرية الورشة خدمات أجور -ىػ

  .التنظيؼ أجور -و

  .اإلضافي العمؿ أجوؿ -ز

  .العذبة بالمياه التزود -ح

  .الرسمية المستندات رسوـ -ط

 .منوعة رسوـ -ي

 

 األخيرة السنوات في شيدتو الذي والتطور المؤسسة تديرىا التي الموانئ 2-3-3

نشاء التجارية بلحةلمم المخصصة الموانئ وتشغيؿ بإدارة المؤسسة أىداؼ تتمخص   وا 

 البحرية لمخدمات البلزمة الوسائؿ جميع واستئجار وشراء البلزمة والمنشات والمرافؽ األرصفة

 حالياً  المؤسسة تدير، و التنفيذية وأجيزتيا مرافقيا لتطوير يمـز ما وكؿ الموانئ ألعماؿ والبرية

 بحركة أساسا نشاطيا يتعمؽو , الدوحة وميناء الشعبية وميناء الشويخ ميناء ىي موانئ ثبلث

 الموانئ ىذه شيدت وقد، المذكورة الموانئ في والحاويات البضائع ومناولة وخروجيا السفف دخوؿ

 في التوسع في تركز ،األخيرة السنوات في بيا الخاصة التشغيمية والنظـ إدارتيا في كبيراً  تطوراً 
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جراء والحاويات البضائع مناولة أنشطة  نظاـ وميكنة ،المناولة نظاـ مىع جذرية تعديبلت وا 

عداد واإلدارية المالية واألنظمة واألجور التعرفة  التدريب خبلؿ مف ،المطموبة الوطنية الكوادر وا 

 في كبيرة زيادة إلى أدى الذي األمر, بالموانئ المتعمقة العمؿ مجاالت مختمؼ في المكثؼ

 المالي العاـ بنياية دينار مبلييف 6 واليح بمو مالياً  فائضاً  تحقؽ أف ليا أتاح المؤسسة إيرادات

 (. 9، ص2000  الكتاب التعريفي الصادر عف مؤسسة الموانئ الكويتية،  97/98

 

 الدوحة ميناء ثـ الشعبية ميناء يميو الببلد في الرئيسي التجاري الميناء الشويخ ميناء يعدو  

 وما الموانئ ىذه مف كؿشرح موجز عف  يمي فيماو , الصغيرة السفف الستقباؿ خصص الذي

  :وسائؿ مف يتبعو

 

  الشوي  ميناء: أوال

 47 طوؿ خط وعمى شماال دقيقة 25, درجة 29 عرض خط عمى الشويخ ميناء يقع 

 األرضية ومساحتو مربع متر مميوف 5.2 المائي حوضو مساحة وتبمو ،شرقاً  دقيقة 56, درجة

 المراسي وىي أمتار 50 عمؽب مرسى 54 منيا مرسى 25 بالميناء ويوجد، مربع متر مميوف 3.2

 3و( 25-58 مف  المراسي وىي أمتار 8.5 بمعمؽ مراسي 4 وعدد( 54  إلى( 5  رقـ مف

 4.055 المراسي ىذه طوؿ إجمالي ويبمو( 57-56-55  المراسي وىي أمتار 6.7 بعمؽ مراسي

 .(2، ص2009، النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئ الكويتية  مترا

 

 ومن والمغادرة الميناء إلى القادمة السفف حركة( إف 543، ص2002ويقوؿ  جماؿ،  

 5.8 وعمقيا متر كيمو 8 حوالي طوليا يبمو الكويت جوف في ةر محفو  مبلحية قناة عمى تعتمد
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 وقت أي في أمتار 5.7 غاطسيا سفف استقباؿ الميناء ويستطيع, جزر أدنى منسوب تحت أمتار

 ،العالي المد أوقات في تارأم 5.9 غاطسيا وسفف

 

 ثبلث إلى الشويخ ميناء في المفرغة السمع( 59، ص2003،د  عبد المقصو  وصنؼ 

 :ىي مميزة سمعية مجموعات

 .واألخشاب والحديد األسمنت وتشمؿ البناء مواد مجموعة -5

 .األخرى الغذائية والمواد والحيوانات الحبوب ومنيا الغذائية المواد مجموعة -2

 الكيربائية واألجيزة الثقيمة واآلليات السيارات وتشمؿ األخرى االستيبلكية البضائع وعةمجم -3

 .وغيرىا والمبلبس والمنسوجات واإللكترونية

 

 برافعة مجيز وىو ،لمحبوب الناقمة السفف الستقباؿ بالميناء 5 رقـ المرسى خصصو  

 الحبوب نقؿ يتـ حيث ،ةالساع في فط 400 طاقتيا تبمو السفف مف السائبة الحبوب لشفط

 الدقيؽ مطاحف لشركة العائدة الغبلؿ وصوامع المرسى بيف الواصمة الشفط أنابيب بواسطة

 برافعة مجيز وىو السائب، االسمنت سفف عميو فترسو 8 رقـ المرسى ، أماالكويتية والمخابز

 لشركة ئدةالعا االسمنت صوامع في لتخزينو الساعة في طف 400 طاقتيا تبمو االسمنت لشفط

 االسمنت تعبئة ذلؾ بعد ويتـ طف 60000 اإلجمالية الصوامع طاقة وتبمو بورتبلند، اسمنت

 سفف الستقباؿ مخصصاف 53-52 رقـ والمرسياف، الطمب أماكف إلى لنقميا أكياس داخؿ

 ، أماطنا 40 منيا كؿ حمولة تبمو الحاويات لمناولة جسريتيف برافعتيف مجيزاف وىما الحاويات،

 الستقباؿ مستودع بينيما يوجدو  ،الغذائية المواد سفف عمييما فترسو 20 و 59 رقـ رسيافالم

 التبريد وصناعة مخازف شركة بإدارتو وتقـو تبريد طف 11500 تبمو طاقتو المبردة المواد
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 حظيرة مقابؿ ويقع لممواشي، الناقمة السفف الستقباؿ مخصص 25 رقـ والمرسى، الكويتية

 البضائع سفف الستقباؿ فتستخدـ المراسي باقي ، أمامربع متر 25700 احتيامس تبمو لممواشي

 في األعماؽ وتتراوحأطناف،  6 إلى أطناف 3 حمولتيا تبمو كيربائية برافعات مجيزة وىي العامة

 الشرقي الحوض أما ،أمتار 50و أمتار 5.8و أمتار 7.6 بيف ما الشويخ لميناء الرئيسي الحوض

 الشمالي الحوض عمؽ يبمو كما ،أمتار 3.35 عمقو يبمو الغربي والحوض رأمتا 3 عمقو فيبمو

 البحرية والوحدات اإلرشاد وزوارؽ الساحبات إلرساء صغيرة أرصفة عشرة داخمو تمتد أمتار 6.7

النشرة   متر 5.590 الصغيرة األرصفة طوؿ إجمالي ويبمو الميناء، بخدمات والخاصة المساعدة

 (.2، ص2009، مؤسسة الموانئعريفية الصادرة عف الت

 

 مربعا مترا 570.323 اإلجمالية مساحتيا تبمو مغمقا مستودعا 25 بالميناء يوجدو  

 مربعاً  متراً  53.537اإلجمالية  مساحتيا تبمو مغطاة ذات جوانب مفتوحة(،  طيارية ومستودعات

 تخزينية احاتمس توجد، كما مربعاً  متراً  485.758 الكمية مساحتيا مكشوفة تخزيف وساحات

 مربع متر 500.580 منيا المغمقة المستودعات مساحة موبت ،الشويخ ميناء خارج مختمفة

 775.500 منيا المكشوفة الساحات ومساحة مربع متر 40000 منيا الطيارية الشبرات ومساحة

 (.23، ص2000، در عف مؤسسة الموانئ الكتاب التعريفي الصا مربعاً  متراً 

 

 متراً  260000 حوالي مساحتيا تبمو الشويخ ميناء غرب شماؿ وياتلمحا محطة وىناؾ 

 بمآخذ مزودة وىي تصديرىا المعاد أو الواردة سواء الحاويات الستقباؿ مخصصة وىي ،مربعاً 

 كيربائي نظاـ عمى المآخذ ىذه وتعمؿ ،المبردة الحاويات الستقباؿ 528 عددىا يبمو كيربائية

 53 و 52رقـ  المراسي المؤسسة خصصت وقد، المبردة األغذية حفظ سبلمة يضمف متطور
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 ذراع تحت طنا 40 منيما كؿ حمولة جسريتيف برافعتيف وجيزتيا الحاويات، لمناولة بالميناء

 35 منيا كؿ حمولة الحاويات لمناولة متحركتيف برافعتيف الحاويات محطة تزويد تـ كما االنفراج،

 رفع بإمكانية أيضا مزودتاف فالرافعتا وىاتاف الشويخ، بميناء الحاويات مناولة قدرة لتدعيـ ،طف

 لمحاويات واألمنية الجمركية الرقابة عمميات وتجري، رافعة لكؿ طف 500 إلى تصؿ ثقيمة أحماؿ

، 2002 جماؿ،  واحد وقت في حاوية 30 تفتيش باإلمكاف حيث ،الجمركي التفتيش مركز في

 (.548ص

 

 الشعيبة ميناء :ثانيا

 خط عمى جغرافي بموقع الكويت مدينة جنوب كيمومترا 45 بعد عمى الشعيبة ميناء يقع 

 شرقا ثانية 56 دقائؽ، 50 درجة، 28 طوؿ وخط شماال ثانية 26 دقيقة، 2 درجة، 29 عرض

 ميناء ويحتوي، عبداهلل ميناء منطقة وجنوباً  األحمدي لميناء الجنوبي الرصيؼ شماال ويحده

 ،البترولية لممنتجات ورصيؼ لمحاويات مخصصة وأرصفة تجاريةال لمبضائع أرصفة عمى الشعيبة

 20 الشعيبة ميناء أرصفة وتشمؿ، الكويتية الوطنية البتروؿ مؤسسة حالياً  الرصيؼ ىذا وتدير

 4 منيا مترا، 54 إلى أمتار 50 مف أعماقيا وتتراوح متر 4068 أطواليا مجموع يبمو مرسى

 رصيؼ ، أما58 – 57 - 56 - 55 لمراسيا وىي ،الحاويات لمناولة مخصصة مراسي

 البحرية لمقطع حوضاف بالميناء ويوجد ،مترا 56 أمامو المياه عمؽ فيبمو البترولية المنتجات

 500 أطواليا تبمو مراسي 3 ويضـ أمتار 4 إلى األوؿ الحوض عمؽ ويصؿ ولمجنائب، الصغيرة

 تصؿ مراس 4 عمى ويحتوي أمتار 6 إلى عمقو فيصؿ الثاني الحوض أما ،مترا 575و 200و

 لنقؿ متحرؾ سير عمى الميناء ويحتوي، مترا 250 و 278 و 557 و  255 إلى أطواليا

 عمى سفينةال إلى المصنع مف اليوريا سماد مف البترولية الكيماويات صناعة شركة صادرات
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 فم الكبريت مادة مف ،الوطنية البتروؿ شركة صادرات لنقؿ متحرؾ وسير 2 و 5 المرسييف

 54 رقـ المرسى إلى البترولي الفحـ مادة لنقؿ آخر وسير 6 رقـ المرسى إلى تحميمية منطقة

 (.6، ص2009، عريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئالنشرة الت 

 

 قـويو  ،والمعدات البحرية القطع لصيانة تستخدـ حديثة ورش عدة عمى الميناء ويحتوي 

 خارج تتوافر لذلؾ( المباشر االستبلـ   نظاـ عمى ساً أسا الشعيبة بميناء البضائع تسميـ نظاـ

 الشاحنات وساحة المحممة الشاحنات ساحة مثؿ ،البضائع نقؿ لعمميات المساندة الساحات الميناء

 في المتطورة المحطات احدث مف تعد لمحاويات محطة أيضاً  الشعيبة ميناء ويضـ، الفارغة

 مراسٍ  أربعة مف المحطة وتتكوف مربع، متر 350.000 مساحتيا وتبمو العربي، الخميج منطقة

 مترا 54 مياه وبعمؽ متر 880 قدره إجمالي بطوؿ والدحرجة الحاويات سفف ومناولة الستقباؿ

 الميناء حدود خارج تقع بساحة مزودة المحطة اف كما، مترا 53 غاطس حتى السفف وتستقبؿ

 حوالي مساحتيا وتبمو السفف عمى تحميميا ثـ المحطة إلى نقميا قبؿ الفارغة الحاويات الستقباؿ

 المختمطة الحاويات لتفريو مسقوفاف مستودعاف دو وج إلى وباإلضافة، مربع متر ألؼ 97

 (.552، ص2002 جماؿ،  مربع متر 54500 قدرىا إجمالية بمساحة

 

 وىذه غذائية مواد عمى تحتوي التي المبردة الممموءة الحاويات لتخزيف ساحة وىناؾ 

 لمتفتيش منصة أيضا بالمحطة تتوافر كما, الكيربائي بالتيار تغذية نقطة 80 بعدد مزودة ةالمساح

 المحطة تشغيؿ بدأ وقد، واحد وقت في عمييا حاوية 56 تفتيش إجراء ويمكف, لمحاويات الجمركي

 حمولة جسريتيف رافعتيف وتشغيؿ تركيب يعد 56 و 55 رقمي بالمرسييف 5982-5-4 بتاريخ

 تركيب بعد ـ5983 أغسطس في 58 و 57 رقـ المرسييف تشغيؿ ذلؾ وأعقب, افعةلمر  طنا 45
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 مف كبير بأسطوؿ المحطة زودت كما ،نفسيا بالمواصفات إضافيتيف تيفيجسر  رافعتيف وتشغيؿ

 الكتاب التعريفي الصادر عف مؤسسة الموانئ  الحاويات بمناولة الخاصة الحديثة المعدات

 (.30، ص2000الكويتية، 

 

 ليتولى أصبلً  أنشئ قد كاف الشعيبة ميناء أف (64، ص2003،دقوؿ   عبد المقصو وي 

 الخاـ المواد وبعض واآلالت المعدات مف بالشعيبة الصناعية المنطقة واردات استقباؿ ميمة

 المنطقة منتجات لتصدير كنافذة نفسو الوقت وفي المصانع، ىذه لبناء البلزمة البناء ومواد

 بالدرجة تصديرية صناعات تكوف اف ليا مخطط الصناعات معظـ واف خاصة الصناعية،

 :ىما قسميف إلى الميناء ينقسـاألولى، حيث 

 وشحف الواردات استقباؿ وميمة, الجامدة البضائع قطاع يسمى ما أو, التجاري الميناء -5

 .الجامدة الصناعية الصادرات

 في ممثمة سائمة صناعات مف قةالمنط منتجات تصدير وميمتو, السائمة المنتجات ناءيم -2

 .السائمة واألمونيا النفط مشتقات

 

 كؿ تمثؿ مراحؿ عدة في ـ5964 عاـ منذ وتطور الشعبية ميناء إنشاء عممية مرت وقد 

 ـ5967 عاـ وانتيى ـ5964 عاـ الميناء إنشاء بدأ وقد ،التطور درجات مف درجة مرحمة

 50 و 3-7 بيف يتراوح وبغاطس متر 8.500 يبمو إجمالي بطوؿ مراسٍ  خمس بناء وتضمنت

( الدوب  لمجنائب حوض إقامة المرحمة تمؾ تضمنت كما، التوالي عمى والمد الجزر بيف أمتار

 وكانت ،الجزر حالة في أمتار 3.5 وميب وبغاطس مترا 475 يبمو بطوؿ ثبلثة مراس مف يتكوف

 الميناء توسعة مف النتياءا تـ ـ 5979 عاـ وفي. سنويا طف مميوف 5.2 بحوالي تقدر طاقتو
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 إلى الميناء منطقة تعميؽ التوسعة ىذه في تـ وقد ،الشويخ ميناء عمى الضغط ليخفؼ وتعميقو

نشاء مترا 54  مميوف 3.5 إلى الميناء طاقة ارتفعت وبذلؾ, العمؽ بنفس جديدة مراسٍ  عشرة وا 

 أخر وحوض جديدة مراسٍ  5 بإقامة الثالثة المرحمة إكماؿ تـ ـ 5985 عاـ وفي. سنويا طف

 مميوف 7,5 طاقتو وأصبحت لمجنائب وحوضيف مرسى 20 يضـ الميناء أصبح وبذلؾ, لمجنائب

 عاـ في تـ حيث ،الصناعية الصادرات شحف وسائؿ في تحديثاً  الميناء شيد كما. سنويا طف

 ـ5982 عاـ في تـ حيث ،الصناعية الصادرات إلى بالنسبة الشحف وسائؿ نقؿ ميكنة ـ5982

 المصنع مف المتحركة السيور باستخداـ ومناولتيا المصدرة الكيماوية األسمدة ومناولة نقؿ كنةمي

 شافطة مضخات باستخداـ السائب األسمنت لمناولة جديدة طرؽ أدخمت كما ،مباشرة السفينة إلى

 (.67-66ص،2003،دالمقصو  عبد لذلؾ أعدت خاصة صوامع إلى

 

 الميناء مف الشرقي الجنوب إلى ويقع ـ5969 عاـ نشئأ فقد ةمالسائ المنتجات ميناء أما 

 يبمو طريؽ الصناعية بالمنطقة ويربطو ،واحد متر كيمو حوالي تبمو لمسافة الخميج داخؿ التجاري

 ىذه نقؿ أنابيب فوقو تجري والباقي, مرصوؼ طريؽ أمتار أربعة منيا مترا 56 عرضو

 الذي ولكف, سنويا طف مميوف 24 مف يقرب ما السائمة المنتجات قطاع طاقة وتبمو. المنتجات

 .أخرى ناحية مف السائمة األمونيا ووحدة ناحية مف الشعبية مصفاة إنتاج فيو الحركة حجـ يحدد

 فيو المناولة حجـ ارتفع إذ الكويتية التجارية الحركة في كبير اثر الشعيبة ميناء إلنشاء وكاف

 عاـ طف 6500000 نحو إلى 5976 عاـ طف 330000 حوالي مف( وواردات صادرات 

 و ـ5976 عامي في الشويخ ميناء واجو عندما ىاماً  دوراً  الشعيبة ميناء بعل وقد. ـ5982

 فيو يكف لـ وقت في متوقعة غير بصورة كمياتيا زادت التي البضائع استقباؿ في أزمة ـ5977

 حركة واضطربت رصفة،األ فوؽ تكدست التي البضائع مف السيؿ ذلؾ الستقباؿ بعد ميياً  الميناء



 

 

52 

 تراوحت ،طويمة لمدة الخارجي المرسى في االنتظار إلى السفف واضطرت الميناء داخؿ العمؿ

 القادمة السفف بعض توجيو تـ فقد، التفريو منطقة دخوليا موعد حموؿ حتى يوما 60 و 50 بيف

 وحؿ الضغط لتخفيؼ الطارئة الخطة ضمف ،الشعيبة ميناء في حمولتيا لتفريو الشويخ لميناء

 التجارة مف جزء وبتوجيو ،الشويخ لميناء الخارجي المرسى في نتظارالا وطوؿ تكدسال مشكمة

 الصناعية المنطقة لغير تجارياً  اً ميناء مرة ألوؿ أصبح الشعيبة، ميناء إلى الكويتية الخارجية

 (.75ص، 2003،دالمقصو  عبد جمياأل أنشئ التي أىدافو بذلؾ وتعدى

 

 الحرب اثر عكست ثانية كبيرة طفرة الشعيبة ميناء شيد ـ5985و ـ5980 عاـ وفي 

 غير بشكؿ العبور تجارة حجـ في ضخمة زيادة ترتب فقد ،الميناء مسيرة عمى اإليرانية-العراقية

 تجارة سفف الستقباؿ منيا ثمانية خصصت حيث الميناء، مراسي معظـ معيا شغمت ،متوقع

 ـ5979 عاـ طف مميوف 2.4 مف الواردات، حجـ ارتفاع ىإل الطفرة ىذه أدت وقد. فقط العبور

 و ـ5985 عامي في العبور تجارة حجـ بذلؾ أصبحت وقد ،ـ5985 عاـ طف مميوف 6.2 إلى

 يستقبؿ التالية السنوات في أصبح أنو كما ،الواردات حركة حجـ مف األكبر القطاع تمثؿ ـ5982

 الخاصة البضائع عمى قاصرة واردتو تعد لـو  ،ككؿ الكويتية السوؽ إلييا تحتاج التي البضائع

نما, الصناعية الشعبية بمنطقة  السوؽ احتياجات مف تنبع متنوعة بضائع لتشمؿ امتدت وا 

 حيث, ـ5982 و ـ5985 عامي في الشعبية الميناء إلى الواردة البضائع نوعية وتبيف ،الكويتية

 والقمح واألخشاب والممح والحديد لجبساو  والسائب المعبأ األسمنت منيا متنوعة بضائع شممت

 (.556، ص2002 جماؿ،  غيرىاو  والتمر والسكر واألرز والشعير والذرة
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  الدوحة ميناء: ثالثا

, درجة 47 طوؿ وخط شماال ةدقيق 23, درجة 29 عرض خط عمى الدوحة ميناء يقع 

 يبمو أحواض عدة داخمو تمتد, أمواج بحواجز مقفؿ شبو حوض عف عبارة وىو, شرقاً  دقيقة 48

 الدوحة وميناء ،متر 2.600 حوالي طوليا إجمالي يبمو صغيرة مراس بيا أحواض تسعة عددىا

 تقـو التي الصغيرة والسفف والزوارؽ الجنائب الستخداـ أمتار 4.3 عمقو يبمو صغير ساحمي

 متر 8.500 اإلجمالية مساحتيا مستودعا 55 الميناء ويضـ. الخميج دوؿ بيف الساحمية بالخدمة

 حظائر جانب إلى مربع متر 4.500 اإلجمالية مساحتيا طيارية مستودعات 4 وعدد مربع

، النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة الموانئ الكويتية  مربع متر 3.250 مساحتيا لممواشي

 (.8، ص2009

 

 ومناولة حجماً  أصغرىا نفسو الوقت وفي الكويتية الموانئ أحدث مف الدوحة ميناء ويعد 

 والمنشات الجنائب بتحويؿ األمر صدر عندما 5978 عاـ و إلىتاريخي ويرجع ،أىمية وأقميا

 حركة الختناؽ تفادياً  بديؿ آخر ميناء إلى ،القديـ الكويت ناءيم مف الصيد وسفف التجارية

 عمى االختيار وقع وقد. السيؼ بقصر المحيطة المنطقة في الضوضاء مشكمة وتقميؿ, المرور

 لتكوف الكويت لجوف أيضا الجنوبي الساحؿ عمى جر عشي رأس مف بالقرب تقع التي حةالدو  منطقة

 (.557، ص2002 جماؿ،  البديؿ لمميناء الجديد الموقع

 

, والغرب والشماؿ الشرؽ مف أمواج بحواجز مقفؿ شبو حوض عف عبارة الدوحة وميناء 

 ويتسع( أحواض  راسيم تسعة عددىا يبمو الشكؿ أصبعية صغيرة مراسي عدة داخمو تمتد

 5 بيف ما عددىا يتراوح( صغيرة خشبية سفف  المنشات مف عدد أو واحدة دوبة الستقباؿ المرسي
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 ألية المراسي تفتقر حيث يدوياً  األحياف أغمب في المناولة وتتـ. حجميا حسب, لنشات 8 و

 مع يتعامؿ الذي يالرئيس الميناء اإليراني بوشير ميناء ويعتبر. الدوب مرسى باستثناء رافعات

 البضائع ومف. ـ5982 عاـ المفرغة الحمولة جممة مف% 88.5 وحده خصو فقد, الدوحة ميناء

 النخيؿ وفسائؿ والرماف والتمر والثوـ والفستؽ القيشاني وبودرة والرخاـ صبالج ىناؾ مف الواردة

 الكيربائية يزةاألج وبعض واألرز الخردة والحديد السيارات فتشمؿ الصادرات أما. والميموف

 (.94، ص2003،د  عبد المقصو  إليراف معظميا وتصدر

 

  الكويتي االقتصاد في الكويتية الموانئ دور 2-3-4

 ،اآلف حتى إنشائيا منذ الكويت بناء في وحيوياً  ميماً  دوراً  التجارية الكويتية الموانئ لعبت 

 مسيرة مف طويمة فترة في اؤىارخ وأعتمد القديـ الكويت ميناء حوؿ مف كدولة الكويت نمت فقد

 الكويتية الموانئ تطورت وقد، بضائع مف الميناء ذلؾ خبلؿ مف إلييا يجمب كاف ما عمى حياتيا

 صغير ميناء مجرد مف العشريف القرف مف الثاني النصؼ في وبخاصة سريعاً  تطوراً  التجارية

 حركة الخميج موانئ أكبر مف يعتبراف منيا اثناف, موافٍ  ثبلث إلى والطاقة األىمية محدود

 (.22، ص2003، د  عبد المقصو  الشعبية وميناء الشويخ ميناء وىما, ونشاطاً 

 

 تجارة معظـ عمى السيطرة ،(الفرضة  الكويت ميناء أستطاع العشريف القرف بداية ومع 

 مف تأتي القبائؿ كانت فقد ،وشمر نجد منطقتي لتشمؿ العربية الجزيرة شبو مف الداخمية المناطؽ

 يؤكد ومما .وأسمحة وأقمشة وسكر أرز مف ليا يرد ما وتسمـ الستقباؿ الكويت إلى المناطؽ تمؾ

 أسواؽ في يجدوف كانوا اف التجار ،العربية الجزيرة منطقة تجار جذب عمى الكويت ميناء تفوؽ
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 ولو ـعميي ما دفع يتقاضونيـ فبل معيـ يتساىموف تجارىا وألف, إليو يحتاجوف ما دائماً  الكويت

 (. 560، ص2002جماؿ،    ثبلث أو سنتاف الديف عمى مر

 

 تفادياً  ،الكويت ميناء طريؽ عف لبلستيراد يمجؤوف البصرة تجار كاف أخرى ناحية ومف 

 مف كؿ إلى الكويت مف براً  بضائعيـ بنقؿ يقوموف ثـ عمييـ تفرض كانت التي الباىظة لمضرائب

 إعادة وتجارة العبور لتجارة التاريخي العمؽ يؤكد وىذا ،وغيرىا وأزمير وحمب ودمشؽ بغداد

 ،الكويتية الموانئ إلى الواردة البضائع حجـ في كبير بنصيب تسيـ تزاؿ وال كانت التي التصدير

، 2003، د عبدالمقصو  محمية موانئ كونيا مف أكثر دولية موانئ األولى نشأتيا منذ كانت التي

 (.29ص

 

   الوطنية الخارجية التجارة حجـ مف الكويتية جاريةتال الموانئ نصيب 2-3-5

 األخرى النقؿ وسائؿ مع بالمقارنة الخارجية التجارة خدمة في كبير دور الكويتية لمموانئ 

 الكويت ميناء أسيـ فقد ،الخارجية التجارة حركة في يسير بدور تسيـ والتي ،(والجوي البري 

 وقتال إلى ذلؾ في وأستمر ،الماضية سنيفال مدى عمى الخارجية الكويت واردات في تاريخيا

 ونسبة% 87.6 مثبلً  ـ5980 عاـ الواردات حجـ في الموانئمساىمة  نسبة بمغت وقد. الحاضر

 نصيب فيبمو والصادرات الواردات مجموع االعتبار أخذنا إذا أما ،الصادرات حجـ مف% 44.8

 تجارة في ميما دوراالكويتية  الموانئ لعبت كما%. 0.4 والجو% 25.4 والبر% 87.2 الموانئ

 وخاصةً  التجارة الكويتية الموانئ في المفرغة الحمولة حجـ في ميـ وزف ليا أصبح التي ،العبور

 إلى الواردة الحمولة جممة مف% 40.5 التجارة ىذه تمثم فقد مف القرف العشريف، الثمانينات في
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 في الحمولة مجمؿ مف طف مميوف 5.5 حوالي بمغت حيث ـ5982 عاـ التجارية الكويتية الموانئ

 (.565، ص2002 جماؿ،  اإليرانية العراقية الحرب بسبب طف مميوف 53.6 بمو الذي العاـ ذلؾ

 

، الدولية الساحة عمى طرأت عدة ألسباب التالية السنوات في األرقاـ تمؾ تراجعت وقد 

 الحركة في مستمراً  انخفاضاً  كويتية موانئ شيدت ، حيثتمتو التي واألعواـ ـ5983 عاـ ففي

 وتناقص( ـ5983 عاـ المناخ أزمة بينيا ومف  الببلد أصابت التي االقتصادية، لؤلزمات نظرا

نتاجو النفط أسعار تدني بعد النفطية اإليرادات  ميزانيات في عجز حدوث إلى أدى مما ،معاً  وا 

 لترشيد ذلؾ بعتاستت التي واإلجراءات, التوالي عمى ـ84/5985 و ـ83/5984 يملعا الدولة

 بعد نسبياً  السكاني النمو نسبة وتراجع ،العجز ىذا لمواجية المشروعات بعض دوتجمي اإلنفاؽ

 العربية الخميجية الدوؿ معظـ في األساسية البنية استكماؿ أف كما، الوافدة اليجرة حركة ضبط

 ؽو الس عمى االعتماد مف بدالً  ،الخارجية األسواؽ مع مباشرة بصورة االتجار إلى يتوجيوفجعميـ 

 عف احتياجاتو دالستيرا العراؽ لتوجو وكاف, التصدير إعادة حجـ تناقص إلى أدى مما ،الكويتي

 تمؾ أدتالكويت، حيث  موانئ في أيضاً  كبير أثر الفترة تمؾ في األردني العقبة ميناء طريؽ

 بمو أف إلى النخفاضا أستمرو , وعائداتو نشاطو مف لمكثير الكويتي ؽو الس فقداف إلى التطورات

 (.55-50، ص2005  غنيمي،  ـ5987 عاـ لو مستوى أدنى

 

 الكويت موانئ في الحركة توقؼ إلى ـ5990 عاـ أغسطس في العراقي الغزو أدى وقد 

 المناولة البضائع إجمالي فكاف لمموانئ تدريجياً  النشاط عاد حيث ،أشير ةبعد التحرير بعد ما إلى

 التي األرقاـ فاقت كبيرة أرقاـ إلى ليصؿ تدريجياً  أزداد ،طف مميوف مف أكثر ـ5995 عاـ فييا

 تمعب أف تستطيع الكويت موانئ أف ىذا ويبيف، الصادرات فييا بما بكثير ـ5983 عاـ حققيا
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 الدوؿ بقية مع العربي الخميج تجارة في -الماضية القروف مر عمى كانت كما -ميما مركزياً  دوراً 

 (.162، ص2002 جماؿ،  األخرى الجوار ؿودو  الخميج عمى المطمة

 

 ـ5984-5985 الفترة خبلؿ الواردة البضائع حركة في الكبيرة الزيادة مبلحظة ويمكف 

 البضائع مف كبيرة كميات تصدير إعادة شيدت التي الفترة تمؾ خبلؿ العبور تجارة زيادة بسبب

 الفترة خبلؿ الواردات تراوحت فقد ،يةاإليران العراقية الحرب أثناء في( البر طريؽ عف  العراؽ إلى

 واردات أف، حيث ـ5982 عاـ طف مميوف 54 حوالي إلى( ـ5984 عاـ  طف مبلييف 50.4 مف

 إلى ـ5995 عاـ طف مميوف حوالي مف لترتفع التحرير بعد كبيرة بصورة ازدادت الكويت

 يمكف ؾكذل ،ـ2000 عاـ طناً  53.594.067 إلى ثـ 5994 عاـ طف مبلييف 5.577.953

 بالسنوات مقارنة كبيرة بصورة ألخيرةت االسنوا في الموانئ خبلؿ مف الصادرات ازدياد مبلحظة

 وصمت قد الموانئ طريؽ عف الصادرات كانت فقد. العراقي الغزو قبؿ ما فترة فييا بما, السابقة

 إلى الرقـ أرتفع بينما, طف 5.635.550 تصدير تـ عندما ـ5988 عاـ ليا كمية أقصى

 البضائع تصدير يخص فيما الموانئ أىمية ازدياد عمى يدؿ مما ـ5999 عاـ طف 3.608.286

 المواشي، السائبة البضائع، العامة البضائعوالتي يمكف تقسيميا إلى  المؤسسة موانئ إلى الواردة

، 2000، لعاـ التقرير السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ الكويتية  الحاويات بضائعو  الحية

 (.33ص

 

 ما تراوحت فقد 2000-96 السنوات خبلؿ المؤسسة موانئ إلى القادمة السفف عدد أما 

 الواردات كمية في ممحوظاً  ازدياداً  األرقاـ ىذه وتبيف، كبيرة سفينة 2640 إلى 2247 بيف

 لمموانئ يمكف الذي الدور أىمية عمى يدؿ مما ،المكافئة والحاويات السفف وأعداد والصادرات
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 قياـ حالة في كبيرة بصورة ينمو اف الدور ليذا ويمكف. الدولية التجارة في بو تقوـ فأ الكويتية

 التجار دخوؿ إجراءات وتسييؿ ،والموانئ الجمارؾ أنظمة عمى إصبلحات بإدخاؿ الحكومة

 وتخفيض بمدانيـ إلى شحنيا إلعادة البضائع شراء في والراغبيف ،المجاورة الدوؿ مف القادميف

 اف إلى ىنا اإلشارة ويمكف. الخميج موانئ بيف فيما البينية التجارة زيادة إلى يؤدي مما ،الرسوـ

 وصمت والذي ،المستورد الصمبوخ كميات إلى يعود 2000-96 السنوات خبلؿ الواردات زيادة

 أما ،المحمية الدراكيؿ مف استخراجو منع بعد وذلؾ ـ 2000 عاـ طفمميوف  6ي حوال إلى كمياتو

 ـ 5998 عاـ الخارج إلى منتجاتيا بتصدير( يكويتإ  شركة بدء إلى فيعود راتالصاد زيادة

التقرير السنوي الصادر عف   البتروكيمائية الصناعات صادرات عف الناتجة الزيادة وكذلؾ

 (.49-47، ص2000، لعاـ مؤسسة الموانئ الكويتية

 

 صغيرة ينةسف 8492 مجموعو ما ـ 2000 عاـ في استقبؿ فقد الدوحة ميناء أما 

 في التعاوف مجمس دوؿ بيف مف األوؿ المركز تبوأت الكويت اف إلى ويشارإيراف،  مف معظميا

 أي  438 بيف مف سفينة 293 سفنيا مجموع بمو حيث الموانئ الكويتية، إلى القادمة السفف عدد

 وبمو ،%65 ممثمة سياآ دوؿ سفف مجموع مف سفينة 420 إيراف سفف عدد وبمو ،%(67 حوالي

 سفينة 38 المتحدة والمممكة ،%82 حوالي ممثمة أفريقيا سفف بيف مف سفينة 63 ليبريا سفف عدد

 وبنما ،أيضا أوروبا سفف مف% 5،24 ممثمة سفينة 84 وقبرص اوروبا، سفف مف% 55 ممثمة

التقرير السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ األمريكتيف   سفف مف% 60 ممثمة سفينة 485

 (.72، ص2000ـ ، لعاالكويتية
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 المؤسسة إيرادات 2-3-6

 اإليرادات تقدير فييا يتـ سنوياً  بيا خاصة ميزانية الكويتية الموانئ مؤسسة دع  تٌ  

 العاـ مف يونيو شير أخر في وتنتيي عاـ كؿ مف يوليو شير أوؿ مف وتبدأ والمصروفات،

 برامجيا بتنفيذ المؤسسة ـتقو  أساسيا عمى التي الميزانية المؤسسة إدارة مجمس ويقر التالي،

 المؤسسة موانئ مف المحصمة واألجور الرسـو مف اإليرادات تأتي وبينما. بيا المناطة وأعماليا

 والرأسمالية العامة المصروفات وكذلؾ المؤسسة لموظفي واألجور الرواتب مف المصروفات تتكوف

 (.78، ص2000اـ ، لعالتقرير السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ الكويتية  وغيرىا

 

 ما ـ 1990-1989 عاـ إلى ـ1982-1981 مف الفترة خبلؿ المؤسسة إيرادات تراوحتو  

 في اإليرادات إليو تصؿ مستوى أدنى وىو – ـ 1987-1986 عاـ دينار مميوف 57.2 حوالي بيف

 ألعماؿ المالية النتائج تفاوتت وقد. ـ1982-1981 عاـ دينار مميوف 52.4 إلى – الفترة تمؾ

 حيث ـ1982-1981 عاـ ليا أرباح أقصى وبمغت وخسارة، ربح بيف ما الفترة تمؾ في المؤسسة

 بتحمميا ـ1988-1987 عاـ خسارة أقصى وصمت بينما ،تقريبا دينار مميوف 29.5 إلى وصمت

 عاـ إلى خسائر بتحقيؽ التالية السنوات في المؤسسة استمرت كما. دينار مبلييف 4.4 قيمتو ما

، دينار مبلييف 9.4 الخسائر بمغت عندما ـ1992-1991 عاـ في أعبلىا وكانت 1995-1996

 دينار 58.550 بمغت متواضعة سنوية أرباح بتحقيؽ المؤسسة بدأت ـ1997-1996 عاـ وفي

 استمرت ثـ دينار مبلييف 6 مف أكثر إلى لتصؿ ـ1998-1997 عاـ كبيرة بصورة بعدىا ارتفعت

 عاـ دينار مبلييف 8.5 و ـ5999\5998 عاـ دينار مبلييف 50.5 إلى لتصؿ الصعود في

 بقاء مقابؿ المؤسسة واردات في الكبيرة الزيادة إلى األرباح ىذه وتعود، 2001-2002

يبمو صافي أرباح المؤسسة خبلؿ العاـ  أف، ومف المتوقع انخفاضيا أو ىي كما المصروفات



 

 

60 

التقرير السنوي الصادر عف ار كويتي  مميوف دين 33فإنيا تقدر بحوالي  2010-2009 المالي

 (.57، ص2009، لعاـ مؤسسة الموانئ الكويتية

 

 واالجتماعية االقتصادية التنمية عممية في ودورىا المؤسسة انجازات 2-3-7

 أدائيا عمى إيجاباً  انعكست ،عديدة ايجابية نتائج الكويتية الموانئ مؤسسة إلنشاء كاف 

 اف بعد بالظيور المؤسسة أعماؿ نتائج بدأت وقد ،السنيف عبر يوالتنمو  واالجتماعي االقتصادي

 ،الموظفيف مف كبيرة أعداد عف باالستغناء وقامت اكبر بصورة اإلنتاجية طاقاتيا باستغبلؿ بدأت

 ميمة أدواراً  لعبت المؤسسة اف كما ،بالمصاريؼ ونقص اإليرادات في زيادة ذلؾ عف نتج مما

 الناجحة المؤسسات مصاؼ في جعميا مما اإلقميمي أو الفني أو االجتماعي المستوى عمى سواء

 (.572، ص2002لة  جماؿ، الدو  في

 

 واىتماميا ،أرباح أو مالية فوائض مف وتحقق بما المؤسسة انجازات أىـ إيجاز ويمكف 

 في الفعاؿ واالشتراؾ ليـ، تقدـ التي التدريبية الدورات خبلؿ مف فييا العامميف كفاءة برفع

 القيادية المراكز في الوطنية الكوادر إحبلؿ عمى والحرص والدولية، اإلقميمية والندوات مراتالمؤت

 والمعدات األجيزة احدث جمب في والتوسع الموانئ في العمؿ تطوير في واالستمرار لممؤسسة،

 باؿواستق الخارج إلى الكويتية الصادرات زيادة إلى أدى مما ،لمموانئ االستيعابية الكفاءة لرفع

 الذي التطور لمواكبة المستقبمية الخطط ووضع ،تأخير أي دوف البضائع مف الكبيرة الكميات

عطاء الدولي، المستوى عمى النشاط ىذا يشيده  بعض في لممشاركة الخاص لمقطاع الفرصة وا 

 القياـ إلى باإلضافة المصاريؼ، وتخفيض اإلنتاجية الكفاءة زيادة إلى تؤدي التي العمميات

 الحركة وتنشيط البحري بالنقؿ العبلقة ذات األنشطة لبعض المستقبمية والخطط اساتبالدر 
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 مف المزيد لتشجيع الرسوـ وتخفيض حرة تجارية منطقة إنشاء الدراسات تمؾ بيف ومف التجارية،

 بعض( إلى 580-573، ص2002، ويشير  جماؿ، الكويتية الموانئ الستخداـ المستورديف

 :ئ الكويتية ىيمؤسسة الموان انجازات

 

 :واالقتصادية المالية االنجازات -1

 وتقديـ ،العالية وكفاءتيا المميز أداءىا عكست مشجعة مالية نتائج المؤسسة حققت 

 وتعتبر ،الحديثة وتجييزاتيا الحيوية لمرافقيا المستخدمة الشركات مف لعمبلئيا المتكاممة خدماتيا

 تحقيقيا وكاف ة،المؤسس تحققو الذي الكبير والنجاح لعاليةا الكفاءة عمى دليؿ خير المالية النتائج

 2009-5997 الفترة خبلؿ دينارمميوف  35 و دينار مميوف 5 بيف ما تراوحت التي لؤلرباح

 تحتاج التي ،الدولة ميزانية في المساىمة في المؤسسة ىذه لدور بالنسبة ؿالتفاؤ  إلى يدعو مؤشراً 

 ودعـ الدولة دخؿ في لممساىمة المستقبؿ في ميماً  مركزياً  اً دور  تمعبل المؤسسات ىذه مثؿ إلى

 قبؿ مف وتواردىا أخرى بعد سنة واألرباح اإليرادات مف النوع ىذا تنامي إف إذ ،المالية إيراداتيا

 الدخؿ زيادة إلى تؤدي الكويتي لبلقتصاد ثابتة روافد إلى تحوليا إلى سيؤدي مختمفة مؤسسات

 التقرير  عمييا عبئاً  تكوف أف مف بدال المؤسسات ىذه مف استفادتيا زيادة وبالتالي ،القومي

 (.57، ص2009، لعاـ السنوي الصادر عف مؤسسة الموانئ

 

 :العاممة الوطنية القوى كفاءة رفع -2

 ،العاممة القوى تنمية إدارة عمييا أطمؽ لمتدريب متخصصة إدارة المؤسسة استحدثت 

 داخؿ المحمي التدريب طريؽ عف األداء مستوى ورفع لوطنيةا الكوادر وتأىيؿ لتدريب لمتفرغ

 في لبلشتراؾ والفنييف اإلدارييف موظفييا بتشجيع المؤسسة استمرت وقد ،خارجيا أو المؤسسة
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 عمميـ بمجاؿ ىؤالء معرفة زيادة إلى أدى مما ،المؤسسة تنظميا التي التدريبية والدورات الندوات

 لتحقيؽ المؤسسة عمى إيجابياً  أنعكس الذي الوظيفي األداء وىمست رفع وبالتالي ،الخبرة وكسب

 والمعاىد الدولة وزارات مع لموظفييا التدريبية الدورات تنظيـ في المؤسسة وتتعاوف، أغراضيا

 وديواف التطبيقي لمتعميـ العامة والييئة الكويت وجامعة التخطيط كوزارة ،المحمية والمؤسسات

 الخاص القطاع مف أخرى وجيات ،اإلدارية لمعموـ التربية عيدوم البيئة وحماية الموظفيف

 باإلسكندرية، والتكنولوجيا لمعموـ العربية األكاديمية مع اً يخارج تتعاوف كما، ريبدبالت المختص

 ركزت وقد ،اإللكترونية المبلحة ونظـ الموانئ بأعماؿ المرتبطة التخصصات في الياباف ومع

 ،البحري والنقؿ الموانئ بأعماؿ المتعمقة الخارجية والندوات مؤتمراتال في االشتراؾ عمى المؤسسة

 النظـ أحدث عمى اإلطبلع بغرض واإلقميمية الدولية المنظمات عمييا تشرؼ التي وخاصة

 المسؤوليف مع مينية عبلقات وبناء المستجدات عمى واإلطبلع ،المجاؿ ىذا في التطور ومواكبة

 الكتاب السنوي، الصادر عف وزارة  معيـ الخبرات وتبادؿ الـالع في المتشابية المؤسسات في

 (.286، ص2004اإلعبلـ الكويتية،

 

 :القيادية الوظائؼ تكويف -3

 إلحبلليا الوطنية الكوادر وتأىيؿ الوظائؼ معظـ بتكويف التحرير بعد المؤسسة قامت 

 اإلداري الييكؿ لتطوير شاممة دراسات بأجراء ـ5994 عاـ في قامت كما ،األجنبية العمالة محؿ

، بموانئيا التشغيمية العمميات كفاءة رفع بيدؼ بالمؤسسة تنظيمية وحدة لكؿ العمؿ ونظـ

 أعطت حيث مف القرف العشريف، التسعينات منصؼ في التكويف عممية في المؤسسة واستمرت

 مةعج ودفع ،الببلد تطور في والمساىمة األعماؿ مختمؼ ألداء الكويتي لمشباب الفرصة

 وحثيـ فييـ بالمسئولية الشعور وغرس القيادية المراكز لتبوء الشباب تأىيؿ طريؽ عف االقتصاد
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، 2004اإلنتاجية  الكتاب السنوي، الصادر عف وزارة اإلعبلـ الكويتية،  ورفع الجاد العمؿ عمى

 .(287ص

 

 :المتخصصة والندوات المؤتمرات إقامة -4

 الرؤية لمناقشة مؤتمر ىاز أبر  مف كاف إقميمية وندوات مؤتمرات عدة المؤسسة نظمت 

قامة الخميجي، التعاوف مجمس دوؿ لموانئ المستقبمية  تمؾ بيف التنسيؽ بيدؼ بينيا فييا تعاوف وا 

 وأثارىا الجات اتفاقية توقيع أثر وبخاصة راتثالمؤ  ولبحث ،المشتركة األىداؼ لتحقيؽ الموانئ

 مجمس موانئ مستقبؿ   حوؿ المؤتمر وكاف ،والخميجي يالعالم البحري النقؿ نشاط عمى المترتبة

 الخبراء مف نخبةه حضر و  الكويت دولة في المؤتمر عقد وقد ،(العربية الخميج لدوؿ التعاوف

 وسمطات والنقؿ المواصبلت وزارات عف ومندوبيف والموانئ البحري النقؿ بشؤوف والمختصيف

 قدمت وقد ،التعاوف مجمس دوؿ في والصناعة التجارة وغرؼ والنقؿ التاميف وشركات الموانئ

 البحري والنقؿ التجارة مجاالت في ومستحدث جديد ىو ما عمى التعرؼ وتـ عديدة أبحاث

 .(288، ص2004 الكتاب السنوي، الصادر عف وزارة اإلعبلـ الكويتية، 

 

 :الصادرات زيادة في الفعالة المساىمة -5

 إدارة خبلؿ مف مميز ونجاح ،عالية بكفاءة ورىاد بأداء الكويتية الموانئ مؤسسة قامت 

 تصدير في الوطنية المصانع عمييا اعتمدت حيث ،كبيرة بصورة أدائيا مستوى ارتفع التي موانئيا

 بعد ،كبيرة بصورة إنتاجيا ارتفع التي البتروكيماويات مصانع منيا وخاصة ،الخارج إلى منتجاتيا

 ىذه أدت وقد. التسعينات أواخر مف ابتداءً  لصناعيةا الشعيبة منطقة شيدتيا التي التوسعات

 الدخؿ مستوى رفع في المساىمة وبالتالي ،الكويتية الصادرات زيادة إلى اإلنتاج في الزيادة
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 ،الخميج دوؿ مف القادـ الصمبوخ مف الكبيرة لمكميات المؤسسة موانئ استقباؿ أدى كما، القومي

 المقالع مف استخراجيا منع تـ اف بعد ،الناضبة المادة ىذه مف الببلد احتياطي عمى الحفاظ إلى

 (.577ص، 2002جماؿ،  المحمية

 

 :المجاورة الدوؿ إلى التصدير إعادة نشاط تفعيؿ -6

 إلى أدى ذلؾ فاف ،البحر مع التاريخي وارتباطيا النقؿ في الطويمة الكويت لخبرة نظرا 

 مراكز الكويتية الموانئ وتعتبر ،الكويتي داالقتصا روافد مف رافداً  لتكوف الموانئ دور تفعيؿ

 دوراً  تمعب زالت وال كانت حيث المجاورة، لمدوؿ التصدير إعادة في عمييا يعتمد ميمة تجارية

عادة العبور تجارة بيا تتمتع التي الكبيرة لؤلىمية ونظرا. المجاؿ ىذا في ميماً   مف التصدير وا 

 تـ التي التوجيات ىذه فاف، الكويت تاريخ في الحيوي اطالنش ىذا ودور ،تاريخياً  الكويتية الموانئ

، 2002  جماؿ،  المؤسسة أداء في ذلؾ مبلحظة يمكف حيث ،ثمارىا تجني بدأت عمييا التركيز

 (.578ص

 

 :المستقبؿ ومشروعات الخمسية الخطة -7

 ،بموائنيا العمؿ تطوير إلى تيدؼ الوزراء مجمس إلى مشاريع بعدة المؤسسة تقدمت 

ن عادة المدى طويمة استراتيجية ووضع التجارية الحركة عاشوا   تـ حيث ،الموانئ إمكانيات تقييـ وا 

 المؤسسة بموانئ العمؿ نظـ تطوير مشروع النجاز العالمية االستشارية الجيات إحدى مع التعاقد

 ميةالتشغي العمميات اسموب كفاءة رفع كيفية العقد تضمف كما. واألىداؼ االستراتيجيات وتحديد

 ـ 2050 عاـ حتى المؤسسة بموانئ المتوقع البحري النقؿ حركة ودراسة ،المؤسسة بموانئ

 العامة اإلدارة تقدمت كما، البحري النقؿ حركة الستيعاب الموانئ ىذه لتطوير خطة ووضع
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 عمى الوزراء مجمس وافؽ حيث ،حرة تجارية منطقة إلنشاء الوزراء لمجمس بمذكرة لممؤسسة

 والصناعة التجارة ووزارة المالية ووزارة الداخمية ووزارة الكويتية الموانئ مؤسسة فم لجنة تشكيؿ

 (.579، ص2002 جماؿ،  الكويت وصناعة تجارة وغرفة لمجمارؾ العامة واإلدارة الكويت ةيوبمد

 

 :االقتصادية األنشطة مف عدد خصخصة في المساىمة -8

 الخاص القطاع مؤسسات بإشراؾ راقيالع الغزو مف الببلد تحرير منذ المؤسسة قامت 

 أصابيا التي المؤسسة ومرافؽ منشات إصبلح في تمثمت كثيرة مشروعات في ،وشركاتو الكويتي

 البضائع مناولة أعماؿ الخاص القطاع شركات إلى أسندت كما الغاشـ، الغزو جراء مف الدمار

 ووسائؿ ،بحرية قطع واستئجار الشويخ ميناء في الحاويات ومناولة ،والشعيبة الشويخ ميناءي في

 توفير إلى ، باإلضافةالحراسة أعماؿ وكذلؾ المختمفة، والمرافؽ الموانئ تنظيؼ وأعماؿ نقؿ

 إلى اإلنشائية المشروعات كافة إسناد وكذلؾ المختمفة، الصيانة ألعماؿ المطموبة الفنية العمالة

 (.580، ص2002 جماؿ،  الخاص القطاع شركات

 

  لمموانئ التجاري النشاط لزيادة واألجور الرسـو تعديؿ دراسة -9

 المعنية الجيات كافة مع مناقشتيا وتمت واألجور الرسوـ تعديؿ بدراسة المؤسسة قامت 

 لذلؾ الم ،األطراؼ جميع مف القبوؿ عمى التعرفة ىذه حازت حيث ،الكويت بدولة البحري بالنقؿ

 الحركة وتنشيط المؤسسة موانئ إلى ةالمبلحي الخطوط مف مزيد اجتذاب في كبير اثر مف

 (.580، ص2002 جماؿ،  الببلد في التجارية
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 لثالمبحث الثا

 الدراسات السابقة

 

الدراسػة قاـ الباحث باالطبلع عمػى الكثيػر مػف األدبيػات والدراسػات التػي ناقشػت موضػوع 

 ىذه الدراسات ما يمي: فوم الحالية،

 

 الدراسات بالمغة العربية 2-4-1

 الحكػومي المحاسػبي : النظػاـبعنػواف (، 2000   إسػماعيؿ، الممػؾ عبػد، حجر، دراسة - 

 النظـ. التطوير ومدخؿ ومتطمبات اليمنية: التطبيؽ في الجميورية

المحاسػبية  المعمومػات نظػـ فػي العمميػة والجوانػب النظريػة األسػس دراسػة إلػى الدراسػة وىػدفت

 الحكومي فػي المحاسبي النظاـ تقييـ ثـ فوم المحاسبي، النظاـ أركاف أو مقومات ص صالستخبل

 لتطػوير النظػاـ مقتػرح إطػار صػياغة إلػى تيػدؼ كمػا المقومػات، تمػؾ ضػوء فػي اليمنيػة الجميوريػة

 اليمنيػة، والبيئػة الموازنػات ومفػاىيـ يتناسػب وبمػا النظػاـ، ضػوء مقومػات فػي الحكػومي المحاسػبي

وقػد اتبػع الباحػث فػي ذلػؾ تحميػؿ واإلداري،  المػالي اإلصبلح نحو السياسية القيادة توجو ومتطمبات

اليمنيػػة مػػف خػػبلؿ دراسػػة  الحكػػومي المطبػػؽ فػػي الجميوريػػة المحاسػػبيالمحتػػوى لمعػػالـ النظػػاـ 

 وتوصيات: نتائج مف الدراسة إليو توصمت ما وأىـ متطمبات التطوير ومدخؿ النظـ.

نظػاـ المحاسػبة  إدخػاؿ وعػدـ الػراىف الحكػومي المحاسػبي النظػاـ تطبيػؽ فػي االسػتمرار إف -5

 إما كمشػغؿ النظاـ مع ذلؾ تتعامؿ التي البشرية الكوادر عقمية في الجمود إلى يؤدي سوؼ اإلدارية

 اإلدارة والتحميؿ. أساليب الجديدة في التطورات متابعة مف ويحد لمخرجاتو، كمستخدـ أو لو
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الوضػع الػراىف بمػا  تغييػر يجػب ليوبالتػا باإلنجاز، يرتبط ال اإلنفاؽ القائـ المحاسبي النظاـ في -2

 مختمؼ الوحدات. في محدد وأداء معينة، برامج تنفيذ في أكثر الحكومة يمـز

فػي تحديػد  كبيػر حػد إلػى الحكوميػة الوحػدة فػي المسػئوليف نفػوذ يػؤثر القػائـ المحاسبي النظاـ في -3

 مساءلة. أساليب أية ذلؾ يتبع أف دوف لموحدة المخصص اإلنفاؽ حجـ

 يفقػد األداء، ممػا المسػئولية وتقيػيـ محاسػبة نظػاـ مقومػات القػائـ المحاسػبي النظاـ في توفرت ال -4

 التطوير. في الرغبة أو بالعمؿ الكامؿ االىتماـ الفرد

 البيئػة التػي سػيعمؿ يمثؿ محاسبي نظاـ صورة في المقترحة الموازنة مرتكزات بمورة إلى الحاجة -5

 في كاتجاه حديث مدخؿ النظـ عمييا يقوـ التي واألسس بالدولة، الخاصة القانونية والتشريعات فييا

 المعمومات. نظـ

 

 تقييـ النظـ المحاسبية المطبقة في الجامعات األردنية.( بعنواف: 2004  المنايصة،دراسة،  -

تحقيؽ أىػداؼ التعمػيـ العػالي بىدفت الدراسة إلى تقييـ النظاـ المحاسبي لممؤسسات التي تيتـ  

ة فػػي إعػػداد كػػوادر بشػػرية مؤىمػػة ومتخصصػػة فػػي حقػػوؿ المعرفػػة المختمفػػة لتمبيػػة حاجػػات والمتمثمػػ

المجتمع, وتوفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لئلبداع والتميز واالبتكػار وصػقؿ 

المواىػػػب البشػػػرية المؤىمػػػة فػػػي مختمػػػؼ أنػػػواع التخصصػػػات، واسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي 

فػػي تقيػػيـ الػػنظـ المحاسػػبية المطبقػػة فػػي الجامعػػات األردنيػػة، مػػف خػػبلؿ تطػػوير اسػػتبانة  والتحميمػػي

 خاصة بالدراسة وتـ توزيعيا عمى عينة مف مجتمع الدراسة.

 مف التوصيات أىميا: وخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج قدـ الباحث في ضوءىا عدداً 

 راسية لكؿ تخصص.وجوب استخداـ محاسبة التكاليؼ عمى البرامج الد -5

 .ضرورة تبني سياسات وتشريعات مالية قوية وذلؾ لمحد مف صبلحيات صانع القرار -2
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عػػداد تقػارير وقػػوائـ  -3 ضػرورة تبنػػي فكػرة التقػػارب فػي المبػػادئ والمفػاىيـ واألسػػاليب المحاسػبية وا 

ى جمػػػب ماليػػػة متشػػػابو لمجامعػػػات الرسػػػمية والخاصػػػة وذلػػػؾ لتسػػػييؿ عمميػػػة المقارنػػػة والتركيػػػز عمػػػ

 .الحديثة لمجامعات االتكنولوجي

واستخداـ األسموب التجػاري فػي  ضرورة تفعيؿ الرقابة الداخمية بالجامعات الحكومية والخاصة -4

 ة بالجامعات الحكومية.يالممارسات المحاسب

 

دراسػػػػة النظػػػػاـ المحاسػػػػبي فػػػػي (، بعنػػػػواف: 2005دراسػػػػة فخػػػػر، نػػػػواؼ، وآخػػػػروف،   - 

مكانية تطويرهالمؤسسة العامة لألسماؾ   .في سوريا وا 

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 

ؤسسة العامة لؤلسػماؾ وتحميمػو الوصفي التحميمي، مف خبلؿ تشخيص الواقع المحاسبي القائـ بالم

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:و  وتحديد نقاط القوة والضعؼ فيو،

أف النظػػػػاـ المحاسػػػػبي المّطبػػػػؽ ىػػػػو نظػػػػاـ ضػػػػعيؼ يقػػػػّدـ مؤشػػػػرات إجماليػػػػة ويّشػػػػوه القيػػػػاس  -5

ّف مخرجاتو غير مناسبة لمتسعير وقياس الربحية وتقييـ األداء عمى أساسيا.  المحاسبي، وا 

النظاـ المحاسبي غير مبلئـ لمييكؿ التنظيمي واإلداري لممؤسسة ألنو يختزؿ مجموعة مراحؿ  -2

 في مرحمة واحدة ويدمج العمميات، وكأّنيا تّمت بنشاط واحد.

يّقدـ النظاـ القائـ بيانات إجمالية خدمًة لممحاسبة المالية وال يقّدـ البيانات التشغيمية والتحميمية  -3

 حؿ واألقساـ واألصناؼ المنتجة.عمى مستوى المرا

ال يحػػدد النظػػػاـ المحاسػػبي المّطبػػػؽ تكمفػػة كػػػؿ نػػوع مػػػف األنػػواع المنتجػػػة عمػػى حػػػدة، ويعتبػػػر  -4

 اإلنتاج متجانسًا والتكاليؼ مباشرة.
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ىنػػاؾ عػػػدة ثغػػػرات فػػػي النظػػاـ المحاسػػػبي المطّبػػػؽ بالمؤسسػػػة العامػػة لؤلسػػػماؾ منيػػػا االفتقػػػار  -5

كمفػة واسػتخداـ سػجبلت إجماليػة وعػدـ وجػود سػجبلت تحميميػة، واسػتخداـ لمتقسيـ الدقيؽ لمراكػز الت

الوثائؽ والمستندات التي تعكس واقع فعمي وليس معياري، وعدـ وجود آليػة محػددة وقواعػد لعمميػة 

 التخصيص والتحميؿ لعناصر التكاليؼ عمى المنتجات النيائية.

 

المصػػرؼ  ظػػاـ المحاسػػبي فػػيالن، بعنػػواف: (2006وآخػػروف،   ،حّسػػاف ،قيطػػيـدراسػػة  - 

 .السوري وآفاؽ تطويره التجاري

خػبلؿ حالػة المصػرؼ  وذلػؾ مػفإلػى التعػرؼ عمػى واقػع النظػاـ المحاسػبي  دراسػةال ىدفت

عتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي مػػف خػػبلؿ دراسػػة تحميميػػة تقػػـو وا التجػػاري السػػوري،

النتػػائج، باإلضػػافة إلػػى االسػػتعانة بمػػنيج  عمػػى تتبػػع واستقصػػاء مػػادة البحػػث وتحميميػػا واسػػتخبلص

وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمػى المشػكبلت المحاسػبية التػي واجيػت انػدماج مؤسسػات  ،تحميؿ النظـ

مػػف النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ وتحميمػػو ومقارنػػة ذلػػؾ مػػع متطمبػػات معػػايير  القطػػاع العػػاـ انطبلقػػاً 

ر المتعمقة بالمحاسبة المتقدمػة فػي الشػركات وذلؾ باالستعانة بالمراجع والمصاد ،المحاسبة الدولية

باإلضافة إلى األنظمة والتقارير الصادرة عف المؤسسة العامة  ة،والنظـ المحاسبية والمعايير الدولي

 الدراسة إلى عدة نتائج مف أبرزىا: توقد توصم لمتجارة الخارجية.

 .عمؿ في المصرؼالمحاسبي الموحد لممصارؼ وعدـ مبلءمتو لضخامة ال قصور النظاـ -5

كاممػػػة كمػػػا نػػػص النظػػػاـ المحاسػػػبي الموحػػػد، والتػػػي تعتبػػػر إحػػػدى  ال يوجػػػد مجموعػػػة دفتريػػػة -2

نمػػا يػتـ اسػتخداـ بطاقػػات ورقيػة أو كرتونيػة تعتمػػد  مقومػات النظػاـ المحاسػػبي الموحػد األساسػية، وا 

ؼ بشػػكؿ سػائؿ عرضػػة لمخػػاطر التمػػممسػػاعدة ودفػػاتر أسػتاذ مسػػاعدة وجميػػع ىػػذه ال كػدفاتر يوميػػة

 .كثرة الممفات والمعامبلت وحفظيا بشكؿ عشوائي وغير منظـ كبير بسبب
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 واقػػع النظػاـ المحاسػبي المطبػؽ فػػي المصػرؼ وبػيف متطمبػات معػػايير وجػود فجػوة واسػعة بػيف -3

 متمثمة بقصور اإلفصاح في التقارير المالية وبعػض األخطػاء فػي إعػداد القػوائـ، المحاسبة الدولية

 .الختامية

 

 المحاسبي النظاـ واقعبعنواف: (, 2007  العزيز عبد وىيب, الحبيشي راسةد - 

 .تطويره وأفاؽ اليمف في الحكومي

، تطويره وأفاؽ اليمف في الحكومي المحاسبي النظاـ عمى واقع التعرؼ إلى الدراسة ىدفت 

 قائموفال المالية وزارة في يعمؿ عامؿ 500 مف مكونة عشوائية عينة عمى الدراسة أجريتوقد 

 والمحاسبة لمرقابة المركزي الجياز في يعمموف فاحص 550 إلى إضافة, المحاسبي بالعمؿ

 .يمفال في اإلداري القطاع لوحدات والمراجعة الفحص بأعماؿ القائموف

 :أىميا نتائجيا عدة إلى الدراسة تتوصم

 تفي التي المعمومات فيرتو  عمى ةر ادقال المحاسبية والتقارير المالية القوائـ توفير في القصور -5

 :خبلؿ مف ذلؾ ويبدو االحتياجات بمختمؼ

 .لمموازنة الفعمي التنفيذ مستوى لخدمة المصممة ةيالمستند المجموعة -أ

 تحصيمو أو إنفاقو تـ لما إثباتاً  كونيا تتعدى ال المدخمة لمبيانات المعالجة عممية أف -ب

 .المختمفة لمحسابات وترحيمو

 وكشؼ الختامي بالحساب تتمثؿ المحاسبية والتقارير القوائـ مف اـالنظ مخرجات أف -ج

 .المدة حساب وكشؼ الشيري الحساب

 الحكومية الوحدات مختمؼ أداء وتقييـ قياس متطمبات أدنى توفير عمى النظاـ قدرة عدـ -2

 :عف ناتج وذلؾ
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 العمميات جميع عف اممةك معمومات توفير عمى المحاسبية والقواعد األسس قدرة عدـ -أ

 .الحكومية الوحدات بيا قامت التي وتكاليؼ

 األنشطة تكاليؼ الحتساب المعالجة وأساليب لمحسابات الحالي التبويب كفاية عدـ -ب

 .المختمفة والبرامج

 بمجرد أنو حيث ،اإلنجاز مستوياتب وربطيا التكاليؼ عف المساءلة مبدأ إرساء عدـ -ج

 .المحاسبية المساءلة أساليب معو تنتيي حتى الموازنة في النفقات مبالو اعتماد

 بشأف لمرقابة المحاسبي الجياز في والعامميف المالية وزارة في يفالمحاسب بيف تفاؽا وجود -3

 .اليمف في الحكومي المحاسبي النظاـ يامن يعاني التي القصور أوجو

 تفعيؿ إلى الحكومي اعالقط في وتطبيقيا المختمفة ةيالمحاسب األساليب مف االستفادة يؤدي -4

 .واستغبللو وحمايتو العاـ الماؿ عمى المحافظة في الحكومي المحاسبي النظاـ دور

 

المعمومػات المحاسػبي فػي نظػاـ دور بعنػواف:  (،2007،  صالح ناصػر ،الفقيودراسة  - 

 .دراسة تحميمية تطبيقية تقويـ برنامج اإلصالح المالي بالجميورية اليمنية

إلػػػى تحديػػػد المعمومػػػات المحاسػػػبية الحكوميػػػة البلزمػػػة لتحقيػػػؽ اإلصػػػبلح ىػػػدفت الدراسػػػة  

المالي واإلداري، مف خبلؿ وضع نمػوذج مقتػرح لتطػوير فاعميػة ىػذه المعمومػات بمػا يجعميػا قػادرة 

عمػػػػى خدمػػػػة وتفعيػػػػؿ األنظمػػػػة الرقابيػػػػة بشػػػػقييا الػػػػداخمي والخػػػػارجي، حيػػػػث تناولػػػػت الدراسػػػػة دور 

ـ برنػػامج اإلصػػبلح المػػالي القػػائـ فػػي الجميوريػػة اليمنيػػة، وتمثمػػت المعمومػػات المحاسػػبية فػػي تقػػوي

مشػػػكمة البحػػػث فػػػي قصػػػور دور المعمومػػػات المحاسػػػبية المقدمػػػة مػػػف النظػػػاـ المحاسػػػبي الحكػػػومي 

اليمني في إنجاح برنامج اإلصبلح المالي وفي تقويـ واختبار مػدى نجػاح ىػذا البرنػامج، ولتحقيػؽ 
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ة ميدانية، وتوصؿ إلى نتائج أثبتت صحة الفروض التي قامت أىداؼ الدراسة أجرى الباحث دراس

 عمييا الدراسة وأىـ ىذه النتائج:

المحاسػبية ( ليسػت  مخرجات النظاـ المحاسبي الحكومي اليمني   التقارير المالية ومعموماتيا -1

ت فاعمة، كما ينبغي أف تكوف عميو مخرجات النظاـ المحاسبي الحكومي السميـ، حيث أف معمومػا

النظاـ المحاسبي الحكومي اليمني ال تتوافر بو أىػـ خصػائص المعمومػات المحاسػبية، وأف تقػارير 

النظػػػاـ المحاسػػػبي الحكػػػومي اليمنػػػي، ال تقػػػدـ جميػػػع المعمومػػػات اليامػػػة الخاصػػػة بػػػاألداء المػػػالي 

 واإلداري الحكومي وكذلؾ الخاصة بكفاءة تنفيذ اإلصبلحات المالية القائمة.

 وازنة القائـ غير فاعؿ وغير مبلئـ الحتياجات إنجاح اإلصبلح المالي.نظاـ الم أف -2

 نظاـ موازنة البرامج واألداء يساعد عمى إنجاح برنامج اإلصبلح المالي. أف -3

دور األنظمػػة الرقابيػػة بالجميوريػػة اليمنيػػة ضػػعيؼ ويعػػاني مػػف القصػػور، بحيػػث ال يسػػاعد  أف -4

 عمى تنفيذ اإلصبلحات المالية.

 

النظػػػػاـ المحاسػػػػبي الجزائػػػػري الجديػػػػد، بػػػػيف  بعنػػػػواف: (،2009نورالػػػػديف،  ، سػػػػة مزيػػػػانيدرا -

 االستجابة لمتطمبات تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية.

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى توافػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي الجزائػػري الجديػػد مػػع معػػايير 

(، ومف أجؿ الوصوؿ إلػى ىػذا اليػدؼ قػاـ الباحػث بدراسػة أىػـ  IAS / IFRSالمحاسبة الدولية  

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 

 ي ذلؾ تحميؿ المحتوى لمعالـ النظاـ المحاسبي الجديد في الجزائر.أخرى، وقد اتبع الباحث ف
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وقد توصؿ الباحث إلى نتيجة أساسية مفادىا أف النظاـ المحاسػبي الجزائػري الجديػد يتوافػؽ بشػكؿ 

( يواجػػػو عػػػدة 2050كبيػػػر مػػػع معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػة إال أف سػػػرياف العمػػػؿ بػػػو بدايػػػة العػػػاـ  

زمات التطبيػػؽ الجيػػد لػػو، ممػػا يجعػػؿ المنػػافع المنتظػػرة مػػف تطبيقػػو تحػػديات تتعمػػؽ بشػػروط ومسػػتم

عولمة الشركات واألسػواؽ محؿ شؾ، كما بينت الدراسة أف الجزائر استجابت لممستجدات الدولية و 

 االتصػػاالتمجػػاؿ فػػي وكػػذلؾ التطػػور السػػريع  ،رؤوس األمػػواؿ عبػػر القػػارات انتقػػاؿالماليػػة وحريػػة 

لنظاـ محاسبي جديد يتوافؽ بدرجة عالية مع معػايير المحاسػبة الدوليػة  بتبنيياوذلؾ  ،والمعموماتية

سػػػواء مػػػف حيػػػث اإلطػػػار المفػػػاىيمي النظػػػري أو مػػػف حيػػػث المعالجػػػة المحاسػػػبية لػػػبعض المسػػػائؿ 

 المطروحة في المحاسبة.

 

أثػػػر العولمػػػة عمػػػى نظػػػـ  (، بعنػػػواف:2009دراسػػػة القشػػػي، ظػػػاىر، والعبػػػادي، ىيػػػثـ،   - 

 .بية لدى شركات الخدمات المالية في األردفالمعمومات المحاس

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 

 وف امتبلؾ تمؾ اآلليات.العولمة بخطى ثابتة، ومعرفة المعوقات التي تواجييا د

 وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا:

إف نظاـ المعمومات المحاسبي في اغمب الشركات عينة الدراسػة يسػتطيع التػأقمـ مػع التغيػرات  -5

 التي تطرأ عمى معايير المحاسبة، وخصوصا في القيمة العادلة.

ي اغمػػب شػػركات الخػػدمات الماليػػة األردنيػػة قابػػؿ اف نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي المحوسػػب فػػ -2

 لمتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
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 الدراسات بالمغة االنجميزية 2-4-2

 :بعنواف (Ringelman. 1999)دراسة  - 

The Effect of Event-based Accounting System Usage on the 

Organizational Design of Accounting Control Systems 
 المحاسبية الرقابية األساليب تصميـ خالؿ مف الحدث عمى قائـ محاسبي نظاـ استخداـ اثر

 تصميـ خبلؿ مف الحدث عمى قائـ محاسبي نظاـ استخداـ اثر بياف إلى الدراسة ىدفت

 أثرب التنبؤ شرح في تتطور النظريات اف إلى الباحث أشار حيث المحاسبية، الرقابية األساليب

 نظرية النظريات ىذه عمى مثاؿ والمنظمات، األفراد عمى لممعمومات الجديدة التكنولوجية النظـ

 القرار ووضع واالختبار التنظيمي التصميـ عمى المتقدمة المعمومات التكنولوجيا ألثر ىوبرز

 .الفروع مستوى وعمى كؿك الوحدة في القرار لمنفذ المساندة التكنولوجيا اثر إلى بالنظر

 الفروع وحدات بتأثير المتعمؽ الجانب عمى لمنظرية التجريبي االختبار بإجراء الباحث قاـ

 في المستخدـ الحدث عمى القائـ المحاسبة نظاـ تساند النظرية كانت إذا ما لتحدد ،التنظيمية

 ىذا استخداـ اف الدراسة نتائج بينت. لمفرع لمحاسبيا الرقابي النظاـ خبلؿ مف ،الموازنة إعداد

 نظرية بأسموب بالضرورة ليس ولكف الفرعية، لموحدة المحاسبي الرقابة اسموب عمى يؤثر النظاـ

 تطبيقية مستويات استخداـ فتسيبل وأنيما المنفعة وشرعية لمصداقيةا دعـت ، كما أنياىوبرز

 إنيا مىع تنظيمية وحدة كؿ إلى نظرنا ولو. آلياً  الفورية التحميمية التشغيؿ نظـ لمساندة بنجاح

 لموحدة الفرعية المحاسبية النظـ كؿ تمثؿ ،الكمية المحاسبة الوحدة وباف فرعية محاسبة وحدة

 اف مكف التي ،المتغيرات كافة استيعاب يستطيع وشامؿ متكامؿ بنظاـ جالخرو  الستطعنا الفرعية

 تخذيم تساعد( الفرعية الوحدات كافة إلى الرجوع دوف  فورية معمومات عمى والحصوؿ تطرأ

 في تشريعية إصبلحات أي إجراء مثؿ المناسبة القرارات واتخاذ والتنبؤ التحميؿ عمى القرارات

 التي والتقارير البيانات ودقة المسؤولية لحجـ المحاسب إدراؾ فاف لذلؾ .المحاسبية التنظيـ
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 العديد معالجة في ألىميتيا فييا المرغوب األمور مف أصبحت المحيطة وبالبيئة وقدرتو يصدرىا

 .المحاسبية القضايا مف

 :بعنواف ،(Edwards, Donald; Kusel, Jim Oxner, Tom, 2001) دراسة -

Discussion of Information Technology, Related Activities of Internal 

Auditors 
 دور نظاـ الرقابة الداخمية كأحد األنظمة الفرعية المكونة لمنظاـ المحاسبي

دور نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة كأحػػػد األنظمػػػة الفرعيػػػة المكونػػػة لػػػى التعػػػرؼ إالدراسػػػة  ىػػػدفت

ثػػر العوامػػؿ ألمنظػػاـ المحاسػػبي فػػي التأكػػد مػػف صػػحة وسػػبلمة مػػدخبلت النظػػاـ المحاسػػبي وبيػػاف 

لمنظػاـ، مسػتوى كفػاءة  ويشػمؿ ذلػؾ المنفعػة االقتصػادية ،كفاءة وفعالية نظاـ الرقابػة فيالتنظيمية 

لنظػػاـ، مػػدى كفػػاءة نظػػـ المعالجػػة اإللكترونيػػة لمبيانػػات وأنظمػػة الحاسػػوب وتأىيػػؿ العػػامميف فػػي ا

الدراسػة  تناقشػ، كمػا والبرمجيات التطبيقية وأنظمة الحماية وغيرىا مف مقومات النظػاـ المحاسػبي

المػػدقؽ الػػداخمي فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ أىميػػة التػػدقيؽ والرقابػػة الداخميػػة ودور المعمومػػات التػػي يقػػدميا 

األخطػػػاء ومعالجتيػػػا ومنػػػع عمميػػػػات الغػػػش واالحتيػػػاؿ وتػػػاميف الحمايػػػة المناسػػػػبة  المنشػػػأة، وكشػػػؼ

التركيز بػػألصػػوؿ المنشػػأة وممتمكاتيػػا، والتقميػػؿ مػػف حجػػـ المخػػاطر النػػي تتعػػرض ليػػا اإلدارة وذلػػؾ 

عماؿ التدقيؽ والرقابة الداخمية واختبار مدى كفػاءة وفعاليػة نظػاـ الرقابػة الداخميػة بشػقيو أعمى مياـ و 

إجراء مسػػػح عػػػاـ شػػػمؿ المػػػدققيف الػػػداخمييف فػػػي البنػػػوؾ بػػػ تمػػػت الدراسػػػةوقػػػد ، نظيمػػػي والتطبيقػػػيالت

عػدد مػف النتػائج  ف إلػىو وتوصػؿ البػاحث .2000والمؤسسات المصرفية في الواليػات المتحػدة لعػاـ 

أف نظػػـ الرقابػػة والتػػدقيؽ الػػداخمي المسػػتخدمة فػػي ىػػذه المصػػارؼ تسػػيـ فػػي إضػػافة قيمػػة  أىميػػا:

مػػػػا بخطػػػط األعمػػػػاؿ وتقػػػارير الرقابػػػػة والتػػػدقيؽ و بمنظمػػػة وتسػػػػاعد فػػػي تحقيػػػػؽ األىػػػداؼ جديػػػدة لم

إلػى تطػور مفيػـو نتػائج الأشػارت . كمػا ت إلصبلح األخطاء وتطوير األعماؿتتضمنو مف توصيا
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الرقابة مف مجرد اكتشاؼ األخطاء وعمميات الغش والتبلعب إلػى تطػوير ضػوابط ومعػايير رقابيػة 

 نظيمية والتطبيقات العممية لنظـ المعمومات المحاسبية.تتعمؽ بالجوانب الت

 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 2-4-3
تتضػح مميػزات الدراسػػة الحاليػة مػف خػػبلؿ مقارنتيػا مػػع الدراسػات السػابقة وكمػػا ىػو مبػػيف  

 :( 5-2 بالجدوؿ التالي 
 (  1-2 جدوؿ )

 بالدراسات السابقة مقارنةً الدراسة الحالية  اإلسيامات المتوقعة مف
 الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجاؿ

 المحاسػػػبيةـ نظالػػػ إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػىىػػػدفت  ىداؼاأل
كأحػػػػػػػد األنظمػػػػػػػة الفرعيػػػػػػػة المكونػػػػػػػة لمنظػػػػػػػاـ 

 المحاسبي

 التعػػػػػرؼ عمػػػػػىىػػػػػو ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة 
مؤسسػػػػػػػة المطبػػػػػػؽ فػػػػػػي النظػػػػػػاـ المحاسػػػػػػبي 

 انئ الكويتيةالمو 
 والجوانب النظرية األسس دراسة عمى زتركّ  الموضوعات 

المحاسػػبية  المعمومػػات نظػػـ فػػي العمميػػة
 النظػػاـ أركػػاف أو مقومػػات صالسػػتخبل
 المحاسبي

المطبؽ النظاـ المحاسبي دراسة ركزت عمى 
 انئ الكويتيةمؤسسة المو في 

و قطػػاعيف أف المجتمػػع مػػف قطػػاع واحػػد تكػػوّ  مجتمع الدراسة 
ثبلثػػػػػػػػػػػػػة قطاعػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػف القطاعػػػػػػػػػػػػػات أو 
 القتصاديةا

مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة فإنػػػػػو يتكػػػػػوف مػػػػػف 
انئ فػػػػي مؤسسػػػػة المػػػػو  المحاسػػػػبيف العػػػػامميف

 الكويتية
ستكشػػػػػػػافي االاعتمػػػػػػػدت المػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػفي و  المنيجية 

الػػنظـ لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى تطبيػػؽ والميػػداني 
 المحاسبية

في جوانب عمػؿ  بحثت ميدانية تعتبر دراسة
 انئ الكويتيةفي مؤسسة المو المحاسبيف 

نػػػػػػوع المنظمػػػػػػات 
 المبحوثة

جػػػراء الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى منظمػػػات إتػػػـ 
الشػػػػػركات و مػػػػػف القطػػػػػاعيف العػػػػػاـ والخػػػػػاص 

 المساىمة

مؤسسػػػػػة جػػػػػراء الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة عمػػػػػى إتػػػػػـ 
العػاـ قطػاع الموانئ وىػي إحػدى مؤسسػات ال

 في الكويت
عربيػة  في بيئات مختمفػة شػممت دوالً أجريت  بيئة الدراسة 

بمػػػػا فييػػػػا  غربيػػػػة ودوالً  ةأسػػػػيوي ودوالً  أخػػػػرى
  .الواليات المتحدة األمريكية

النظػػػاـ بيػػػاف ل دولػػػة الكويػػػتىػػػا فػػػي جراءإتػػػـ 
انئ فػػػػػي مؤسسػػػػػػة المػػػػػػو  المحاسػػػػػبي المطبػػػػػػؽ

 الكويتية
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 الفصؿ الثالث

 منيجية الدراسة

 

سػػتخدميا الباحػػث فػػي القيػػاـ بيػػذه الدراسػػة مػػف لممنيجيػػة التػػي ا لفصػػؿ وصػػفاً يتنػػاوؿ ىػػذا ا 

لنػوع وطبيعػة الدراسػة  يػث يتضػمف وصػفاً وىػدفيا، حجابة عف األسئمة التي تمثػؿ مشػكمتيا أجؿ اإل

ومجتمع الدراسػة والعينػة وكػذلؾ أداة جمػع البيانػات وثباتيػا وصػدقيا، كمػا يتضػمف الطػرؽ المتبعػة 

 اإلحصائية لتحميؿ البيانات. بفي جمع البيانات واألسالي

 

 منيجية الدراسة 3-1

المػػنيج الوصػػفي  عمػػى الباحػػثفييػػا عتمػػد امػػف الدراسػػات الميدانيػػة التػػي  دراسػػةال هتعػػد ىػػذ 

 اختبار الفرضيات وبيػاف نتػائج وتوصػيات الدراسػة، وذلؾ بيدؼ دراسة الحالةالقائـ عمى التحميمي 

انئ فػي دولػة الكويػت، فػي مؤسسػة المػو والنابعة مف دراسة وتقييـ فعالية النظاـ المحاسبي المطبػؽ 

ة المحاسػػبية المطبقػػة فػػي وبالتػػالي الوقػػوؼ عمػػى إمكانيػػات تطػػويره بمػػا يتناسػػب مػػع احػػدث األنظمػػ

 مختمؼ دوؿ العالـ.

 

 مجتمع الدراسة والعينة 3-2

انئ المػو و  اإلدارة العامػةفػي  تحديػداً  في دولػة الكويػتانئ المو مؤسسة  ىتركزت الدراسة عم 

النظػاـ المحاسػبي  اختيػار دراسػة ويػأتي،  ميناء الشويخ وميناء الدوحة وميناء الشػعبية(التابعة ليا 

معبػػو ت، نظػػرًا لمػػدور الميػػـ الػػذي الكويتيػػةانئ المػػو مؤسسػػة خػػبلؿ حالػػة  ذلػػؾ مػػفت و فػػي دولػػة الكويػػ

 األمػر الػذي يقتضػي دراسػة ،الداخميػة والخارجيػة عمػى حػد سػواءلمتعػامبلت  كواجيػة مؤسسػةال هىػذ
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مػع بقيػة  فعاليتػو ليتكامػؿكفاءتػو و ورفػع النظػاـ  التي تعترض سبؿ تطوير ىػذاوالمشكبلت العوائؽ 

 ء.دااألبما يمكنو مف رفع وتيرة  العاـ أركاف القطاع

 

مػػديرًا ماليػػًا ومحاسػػبًا, وذلػػؾ ( 67 المحاسػػبي فييػػا العمػػؿ يمارسػػوف الػػذيف بمػػو عػػدد وقػػد 

، حيػث تػـ توزيػع 2009النشرة التعريفية الصادرة عف مؤسسة المؤانئ الكويتيػة، حسب ما ورد في 

( اسػػتبانة 56وقػػد اسػػترد الباحػػث   االسػػتبانات بطريقػػة المسػػح الشػػامؿ عمػػى كامػػؿ ىػػذا المجتمػػع،

 4%( مف إجمالي االستبانات الموزعة, وبعد أف تـ فرز االستبانات تـ استبعاد   83.58وبنسبة  

( اسػػتبانات لعػػدـ صػػبلحيتيا لمتحميػػؿ اإلحصػػائي أو لعػػدـ اكتمػػاؿ تعبئػػة بعضػػيا مػػف المبحػػوثيف, 

المحاسػػبي فػػي مؤسسػػة العمػػؿ رسػػوف ( مػػديرًا ماليػػًا ومحاسػػبًا يما52وبػػذلؾ اسػػتقرت العينػػة عمػػى  

%( مػػػف أصػػػؿ المجتمػػػػع الكمػػػي الخاضػػػع لمدراسػػػػة، 77.65المػػػؤانئ فػػػي دولػػػة الكويػػػػت، وبنسػػػبة  

 ( يوضح اإلطار العاـ لمدراسة.5-3والجدوؿ رقـ  

 ( 1-3الجدوؿ ) 

 اإلطار العاـ لمدراسة

الموزعة  تاالستبانا 

 عمى المبحوثيف

المستردة  تاالستبانا

 مف المبحوثيف

الخاضعة  تستبانااال

 لمتحميؿ اإلحصائي

 52 56 67 العدد

 %77.65 %83.58 % 500 النسبة المئوية

 عمى نسبة الردود. : الجدوؿ مف إعداد الباحث اعتماداً المصدر
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 الدراسةأداة  3-3

 تـ جمع بيانات ىذه الدراسة مف خػبلؿ اسػتبانة خاصػة بيػا، حيػث قػاـ الباحػث بتصػميميا 

مقياس ليكرت حسب التي استندت عمييا، وباستخداـ عبارات تقييميو فرضيات لتغطي ال ىار يطو وت

اف, عبلمػات, غيػر موافػؽ عبلمتػ 3عبلمػات, محايػد  4عبلمات, موافؽ  5الخماسي   موافؽ جدا 

 .غير موافؽ جدا عبلمة واحدة (

 

 األداة ثباتو صدؽ  3-4

حكػـ عمػى مػدى صػبلحيتيا لمىيئػة محكمػيف عمػى ذوي الخبػرة واالختصػاص و  تـ عػرض االسػتبانة

كػػػأداة لجمػػػع البيانػػػات، وبعػػػد اسػػػترجاع االسػػػتبانات قػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء التعػػػديبلت المقترحػػػة مػػػف 

لمتأكد مف مدى صبلحية و  عينة الدراسة.عمى  ياعيوز المحكميف واألساتذة المختصيف قبؿ أف يتـ ت

ىػػػػا, حيػػػػث تػػػػـ اختبػػػػار مػػػػدى اختبار البلزمػػػػة لمدراسػػػػة الحاليػػػػة تػػػػـ االسػػػػتبانة كػػػػأداة لجمػػػػع البيانػػػػات 

جػة اعتماديػة ىػذه ر وقػد بمغػت داالعتمادية عمى أداة جمع البيانات باستخداـ معامؿ كرونباخ ألفػا, 

( وىػػػي نسػػػبة جيػػػدة جػػػدا العتمػػػاد نتػػػائج ىػػػذه % 80.88االسػػػتبانة حسػػػب معيػػػار كرونبػػػاخ ألفػػػا  

-3% والجػدوؿ رقػـ   60الدراسة، حيث أف النسبة المقبولة لتعميـ نتائج مثؿ ىػذه الدراسػات ىػي 

 ( يوضح معامبلت الثبات لمتغيرات الدراسة. 2
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 (2-3وؿ )جدال

 يمة معامالت الثبات لمتغيرات الدراسةق

 كرونباخ ألفا المتغير تسمسؿ الفقرات

 % 70.84 تطبيؽ النظاـ المحاسبي مشاكؿ فيوالثغرات ال 5-55

 % 80.62 والتدريبالتخصص والخبرة  52-59

 % 73.65 تمتة الحديثةاأل 20-29

واإلببلغ  ـ مع معايير المحاسبة الدوليةانسجاال 30-42

 الدولية المالي

82.75 % 

 % 72.77 االستجابة لمتطمبات التطوير والتحديث 43-50

انئ المو فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة  55-58

 الكويتية

92.46 % 

 % 80.88 المعدؿ العاـ لمثبات 5-58

قيػاس االسػتبانة فقػد تػـ اعتمػاد مقيػاس ليكػرت المكػوف مػف خمػس درجػات لتحديػد درجػة والختبار م

 (.3-3األىمية النسبية لكؿ بند مف بنودىا، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ  

 (3-3الجدوؿ رقـ )

 اختبار مقياس االستبانة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة معدومة مستوى المالءمة
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باسػػػتخداـ  كمػػػا تػػػـ وضػػػع مقيػػػاس ترتيبػػػي ليػػػذه األرقػػػاـ إلعطػػػاء الوسػػػط الحسػػػابي مػػػدلوالً 

المقياس الترتيبي لؤلىمية، وذلؾ لبلستفادة منيا فيما بعد عند تحميؿ النتائج وذلؾ كما ىو موضح 

 .(4-3بالجدوؿ رقـ  

 (4-3الجدوؿ رقـ )

 مقياس لتحديد األىمية النسبية لموسط الحسابي

 مستوى المالءمة األىمية النسبية يالوسط الحساب

 معدومة غير موافؽ بشدة 2اقؿ مف 

 ضعيفة غير موافؽ 3اقؿ مف -2

 متوسطة محايد 3.75اقؿ مف  -3

 عالية موافؽ 4.5اقؿ مف  3.75

 عالية جدا موافؽ بشدة 5اقؿ مف  -4.5

 

 المعالجة اإلحصائية 3-5

خػػبلؿ الدراسػػة الميدانيػػة فػػي الحاسػػوب  قػػاـ الباحػػث بتفريػػو البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا مػػف 

وبالتحديػػػػد اسػػػػتخدـ  ((SPSSوتمػػػػت االسػػػػتعانة ببرنػػػػامج الحزمػػػػة اإلحصػػػػائية لمعمػػػػوـ االجتماعيػػػػة 

 الباحث األساليب التالية:

تػـ اسػتخداـ الوسػط الحسػابي وذلػؾ لتحديػد أىميػة العبػارات الػواردة فػي  الوسط الحسػابي: -1

 االستبانة.
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تػػـ اسػػتخداـ االنحػػراؼ المعيػػاري لتحديػػد مػػدى تشػػتت اإلجابػػات عػػف  المعيػػاري: ؼاالنحػػرا -2

 وسطيا الحسابي.

لوصػػؼ آراء العينػػة المبحوثػػة حػػوؿ متغيػػرات تػػـ اسػػتخداميا : التكػػرارات والنسػػب المئويػػة -3

 .الدراسة

لممقارنػػػات الثنائيػػػة وفػػػي اختبػػػار اسػػػتخداـ (: تػػػـ   T-Test اختبػػػار )ت( اإلحصػػػائي  -4

 كد مف الداللة اإلحصائية لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا.فرضيات الدراسة لمتأ

(: الختبار الفروؽ ذات الداللة اإلحصػائية فػي  Anovaاألحادي  اختبار تحميؿ التبايف  -5

 المتغير التابع طبقا لعدد مف المتغيرات المستقمة.

ت المسػتخدمة وذلؾ الختبار مدى االعتمادية عمى أداة جمع البيانااختبار ألفا كرونباخ:  -6

 في قياس المتغيرات التي اشتممت عمييا الدراسة.

 

 إجراءات الدراسة 3-6

 نوع الدراسة 3-6-1

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية التي تيدؼ إلى تقييـ مدى فعالية النظاـ  

مكانية تطويرهانئ المو المحاسبي في مؤسسة   .في دولة الكويت وا 

 

 البيانات والمعمومات أساليب جمع 3-6-2

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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خداـ وىػػي تمػؾ البيانػػات التػػي تػـ جمعيػػا مػف خػػبلؿ الدراسػة الميدانيػػة وباسػػتالبيانػات األوليػػة:  -1

االسػػػػتبانة التػػػػي تػػػػـ تصػػػػميميا لغػػػػرض الدراسػػػػة الحاليػػػػة، بحيػػػػث غطػػػػت كافػػػػة الجوانػػػػب النظريػػػػة 

 والفرضيات، حيث تـ توزيع االستبانات عمى عينة الدراسة مف خبلؿ الباحث شخصيا.

 وقد تكونت االستبانة مف جزأيف رئيسيف ىما:

 فغرافيػة لممبحػوثيو ؿ الديموقد خصػص ىػذا الجػزء مػف اجػؿ التعػرؼ عمػى العوامػ الجزء األوؿ: -أ

سػػنوات  الجػػنس، العمػػر، مثػػؿ  ،الكويتيػػةانئ المػػو مػػف المػػديريف والمحاسػػبيف العػػامميف فػػي مؤسسػػة 

 .(الدورات المحاسبية، الشيادات المينية الخبرة،

حيػث تػـ تغطيتيػا بالعبػارات  تقييميػة،( عبػارة  58   ىوقد شمؿ ىػذا الجػزء عمػ الجزء الثاني: -ب

 يمي: ( وكما 58-5مف  

(  55: وقػد شػمؿ ىػذا المتغيػر عمػى  تطبيػؽ النظػاـ المحاسػبي مشاكؿ فيوالثغرات ال -5

 (. 55-5عبارة تقييمية, حيث تـ قياسيا بالعبارات مف   

( عبػارات تقييميػة وتػـ  8والتدريب: وقد شمؿ ىذا المتغيػر عمػى   التخصص والخبرة  -2

 (. 59-52قياسيا بالعبارات مف   

( عبػػػارات تقييميػػػة وتػػػـ قياسػػػيا  50: وقػػػد شػػػمؿ ىػػػذا المتغيػػػر عمػػػى  ديثػػػةاألتمتػػػة الح -3

 (.29-20بالعبارات مف  

: وقد شمؿ ىذا المتغير الدولية واإلببلغ المالي ـ مع معايير المحاسبة الدوليةانسجاال -4

 (.42-30( عبارة تقييمية وتـ قياسيا بالعبارات مف  53عمى  

( عبارات  8لتحديث: وقد شمؿ ىذا المتغير عمى  االستجابة لمتطمبات التطوير وا -5

 (.50-43تقييمية وتـ قياسيا بالعبارات مف  
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6-  النظاـ المحاسبي فعالية انئ الكويتية وىو المتغير التابع في ىذه مؤسسة المو في

( عبارات تقييمية وتـ قياسيا بالعبارات مف  8الدراسة: وقد شمؿ ىذا المتغير عمى  

 55-58 .) 

محؽ المرفؽ يبيف نموذج االستبانة كما تـ توزيعو عمى مجتمع الدراسة الممثؿ الم -ز

 الكويتية.انئ المو بالمديريف والمحاسبيف العامميف في مؤسسة 

 

: وىػػي البيانػػات التػػي اسػػتخدمت لتكػػويف اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة، حيػػث تػػـ البيانػػات الثانويػػة -2

تػػـ  ع عمييػػا ومراجعػػة األدبيػػات السػػابقة، وتحديػػداً الرجػػوع إلػػى المصػػادر المكتبيػػة المختمفػػة لبلطػػبل

 االستعانة بالمصادر التالية:

والكتب العممية والمنيجية المختصػة فػي  المراجع والمصادر المتعمقة بالنظـ المحاسبية -أ

 عمـ المحاسبة.

 الدوريات العالمية المتخصصة والنشرات التي كتبت حوؿ األنظمة المحاسبية. -ب

 في دولة الكويت.انئ المو الرسمية الصادرة عف مؤسسة اإلحصاءات  -ج

 .التي تبحث في األنظمة المحاسبيةالرسائؿ العممية  ماجستير ودكتوراه(  -د

 التقارير الصادرة عف الييئات المختصة ومراكز األبحاث الدولية. -ىػ

 اإلنترنت والمواقع االلكترونية. -و
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 الفصؿ الرابع

 تبار الفرضياتعرض وتحميؿ البيانات واخ

 

 لممتغيراتنتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي  4-5

 

 يةالكويتانئ المو مؤسسة ممديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في ل خصائص عينة الدراسة 4-2

 

 لمبياناتنتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي  4-3

 

المطبؽ عالية النظاـ المحاسبي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغير التابع: ف 4-4

 الكويتيةانئ المو في مؤسسة 

 

لمفػػػروؽ فػػػي إجابػػػات عينػػػة مػػػف  One way Anova)نتػػػائج تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي    4-5

 يةالكويتانئ المو مؤسسة المديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في 
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 الفصؿ الرابع

 عرض وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

 

أنيػػػى الباحػػػث عمميػػػة جمػػػع المعمومػػػات والبيانػػػات البلزمػػػة بواسػػػطة أداة الدراسػػػة بعػػػد أف 

جيػاز الحاسػوب، وتػـ تحميميػا باسػتخداـ برنػامج  معالجتيػا مػف خػبلؿالمعدة خصيصا لغرضيا تػـ 

 (.SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  

 

 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لممتغيرات 4-1

 اليب اإلحصائية التالية:تـ استخداـ األس

لممقارنػات الثنائيػة فػي اختبػار فرضػيات  t-test (One sample t- test)تػـ اعتمػاد اختبػار  -5

عبلقػػة بػػيف إمكانيػػة وجػػود قيػػاس ( والتعػػرؼ عمػػى رأي العينػػة و  tالدراسػػة، وذلػػؾ بحسػػاب قيمػػة   

 مػى رفػض الفرضػية العدميػة وتشػير قاعػدة القػرار لبلختبػار ع، المتغيرات المستقمة والمتغير التابع

Ho  وقبوؿ الفرضية البديمة Haةإذا كانت قيم   t  ) المحسوبة أكبػر مػف قيمتيمػا الجدوليػة وذلػؾ

 .(Malhotra, 2003, p.503) % 95%، ومستوى ثقة Sig.  )5عند مستوى معنوية  

، لمتغيػػػػػرات الدراسػػػػػة بإيجػػػػػاد Descriptive Statisticsتػػػػػـ دراسػػػػػة اإلحصػػػػػاء الوصػػػػػفي  -2

المتوسػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة والتوزيػػػع التكػػراري والنسػػػب المئويػػػة، بيػػػدؼ التعػػػرؼ 

عمػػى تقييمػػات المػػديريف والمحاسػػبيف المبحػػوثيف لكػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات الػػواردة باسػػتبانة الدراسػػة، 

 ولتدعيـ صحة الفرضيات األساسية أو عدـ صحتيا.

تي ( الختبار الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية ال  Anova  تحميؿ التبايف األحادي: تـ اختبار -3

 الكويتية.انئ المو تعزى لمعوامؿ الديموغرافية لممديريف والمحاسبيف العامميف في مؤسسة 
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 ممديريف والمحاسبيف المالييف في مؤسسة المؤانئ الكويتيةل خصائص عينة الدراسة 4-2
 

 إلييا:الجدوؿ التالي يبيف النتائج التي تـ التوصؿ 
 ( 1-4الجدوؿ )

 لمديريف والمحاسبيف المالييفاتوزيع عينة الدراسة مف 
% النسبة المئوية التكرارات الفئات والمسميات المتغير  

 71.2 37 ذكر الجنس

 28.8 15 أنثى 

 13.5 7 أقؿفسنة  25 العمر

 7.7 4 سنة 35 -سنة 26 

 19.2 10 سنة 45 -سنة 36 

 36.5 19 سنة 55 -سنة 46 

 23.1 12 أكثرفسنة  56 

 1.9 1 سنوات فأقؿ 5 سنوات الخبرة

 19.2 10 سنوات 6-50 

 7.7 4 سنة 55-55 

 3.8 2 سنة 56-20 

 67.3 35 سنة فأكثر  25 

 75.0 39 محاسبة التخصص

 1.9 1 عمـو مالية ومصرفية 

 15.4 8 نظـ معمومات إدارية 

 7.7 4 اقتصاد 

 

 ( ما يمي: 5 -4ة بالجدوؿ السابؽ رقـ   يتضح مف البيانات الوارد

% مف إجمالي عينة الدراسة، في حيف بمغت نسبة اإلناث  71.2أف نسبة الذكور بمغت  -5

يسيطر عمييا في الغالب  المحاسبيفمما يعطي داللة عمى أف مينة  .% مف عينة الدراسة 28.8
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األمور ووضعيا في نصابيا أف مف متطمبات ىذه المينة القدرة والحـز لتصحيح ذلؾ الذكور 

إضافة إلى الجيد  ،األمر الذي يجعؿ الرجاؿ اقدر عمى القياـ بيذه الميمة مف اإلناث ،القانوني

 التعامؿ مع األرقاـ المحاسبية.الدقة في  ثالكبير الذي يحتاجو الفرد لمقياـ بيا مف حي

 

 46وف في الفئة التكرارية  في عينة الدراسة يتركز  فأف أعمار النسبة األعمى مف المستجيبي -2

، ثـ الفئة التكرارية  أكثر ة% مف إجمالي عينة الدراس 36.5سنة( وشكموا ما نسبتو  55 -سنة

 -سنة 36% مف إجمالي حجـ العينة، ثـ الفئة التكرارية   23.1سنة( وشكموا ما نسبتو  56مف 

 25يف تقؿ أعمارىـ عف ثـ الذ ،ة% مف إجمالي عينة الدراس 19.2سنة( وشكموا ما نسبتو  45

, فيما شكؿ الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف % مف إجمالي حجـ العينة13.5سنة وشكموا ما نسبتو 

إذ أف اإلنساف في ىذه المرحمة مف العمر  .%7.7النسبة المتبقية وىي  سنة 35 -سنة 26

فيـ قدرتو عمى  بر عفتعوبالتالي فاف القرارات الصادرة منو سوؼ  ،يتميز باالتزاف واليدوء

, كما يشير التوزيع المتقارب ألعمار مجتمع األمور المحاسبية ووضعيا في مكانيا الصحيح

الدراسة أف ىذه المينة يتوفر فييا عنصر االستمرارية في اإلقباؿ عمييا مف مختمؼ الفئات 

 .العمرية

 

ب وبنسبة مستجي35سنة, حيث بمو عددىـ  25 خبرتيـ عفتزيد  المستجوبيفأف اغمب  -3

 50-6، فيما شكؿ المستجيبوف الذيف يممكوف خبرة مف ة% مف إجمالي عينة الدراس67.3

مستجيبيف مف إجمالي عينة الدراسة, وبمو عدد  50% حيث بمو عددىـ 19.2سنوات نسبة 

مف  %7.7سنة أربعة مستجيبيف, وشكموا ما نسبتو  55-55المستجيبوف الذيف يممكوف خبرة 

سنة فقد بمو عددىـ  20-56 المستجيبوف الذيف يممكوف خبرة أما دراسة,إجمالي عينة ال
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 واحداً  مف إجمالي عينة الدراسة, فيما كاف ىناؾ مستجيباً %3.8مستجيباف اثناف وبنسبة بمغت 

جيدة حيث تمنحيـ  المحاسبيفالء خبرة ىؤ  وىذا مؤشر عمى أف سنوات. 5فقط خبرتو اقؿ مف 

 .التعامؿ مع األمور المحاسبية بطريقة مينية كبيرةمف  ميزة ايجابية إضافية تمكنيـ

 

الكويتية, ىـ ممف انئ المو مف المديريف والمحاسبيف العامميف في مؤسسة  فأف اغمب المبحوثي -4

مستجيبًا وبنسبة وصمت إلى 39حيث بمو عددىـ  المحاسبة،في تخصص  عممياً  يحمؿ مؤىبلً 

في نظـ  عممياً  المستجيبوف الذيف يحمموف مؤىبلً ، فيما شكؿ ة% مف إجمالي عينة الدراس75

مستجيبيف مف إجمالي عينة الدراسة, وبمو  8% حيث بمو عددىـ 15.4المعمومات اإلدارية نسبة 

، فيما كاف ة% مف إجمالي عينة الدراس7.7وبنسبة  فمستجيبي 4مف يحمموف مؤىبل في االقتصاد 

وىذا مؤشر عمى أف  .وـ المالية والمصرفيةالعمىناؾ مستجيبا واحدًا فقط يحمؿ مؤىبل في 

وبالتالي فاف المحاسبة، الدارسيف لتخصص المحاسبة ىـ اقدر مف غيرىـ عمى العمؿ في مجاؿ 

 التعامؿ مع األرقاـ المحاسبية. ذلؾ يمنحيـ ميزة إضافية في القدرة عمى 
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 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحميمي لمبيانات 4-3
 وكانت كما يمي: لمفرضية األولىات الحسابية واالنحرافات المعيارية تـ إيجاد المتوسط

 ( 2 -4الجدوؿ )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية األولى

مستوى 
 األىمية

االنحراؼ  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 )العبارات(
 
 ت

 متوسطة
 



3 .80229 3.057 
تطبيػؽ  فػيتتعمػؽ وثغػرات اكؿ مشػيعػاني النظػاـ المحاسػبي مػف 

 مف جوانبو المختمفةالنظاـ قواعد وتعميمات 
1 

 متوسطة
 



3

 

.91493 3.423 
احتياجػػػػػػات النظػػػػػػاـ المحاسػػػػػػبي المطبػػػػػػؽ فػػػػػػي المؤسسػػػػػػة مبػػػػػػي ي

 واإلحصائيات والبيانات المحاسبية متقاريرل المستخدميف
2 

 

 عالية


4 .47087 3.884 
سػػبية البلزمػػة فػػي الوقػػت البيانػػات المحايقػػدـ النظػػاـ المحاسػػبي 

 ويحقؽ الفوائد المرجوة منوالمناسب 
3 

 

 ضعيفة


2 .75006 2.423 
الدقػػػػػة يفتقػػػػػر النظػػػػػاـ المحاسػػػػػبي المطبػػػػػؽ فػػػػػي المؤسسػػػػػة إلػػػػػى 

 والوضوح في البيانات والمعمومات
4 

 متوسطة
 



3 .98786 3.346 
ضػػػػبط المحاسػػػػبي المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة قػػػػادر عمػػػػى النظػػػػاـ 

   المؤسسةفعاليات  ختمؼ جوانبالعمميات المنفذة لم
5 

 متوسطة
 



3 .99528 3.403 
و إيجػػػػاد آليػػػػة جديػػػػدة تتعمػػػػؽ بػػػػحتػػػػاج النظػػػػاـ المحاسػػػػبي إلػػػػى ي
 كافة األصعدة وبكفاءة عالية مف العمؿ عمى اتمكنيل

6 

 متوسطة
 



3

 

1.00301 3.115 
مػػف  لممؤسسػػةمػػع الييكػػؿ التنظيمػػي  يتماشػػى النظػػاـ المحاسػػبي

 داخؿ المؤسسةنفذة لمعمميات الم حيث عدد األقساـ
7 

 ضعيفة

2 .91308 2.596 
 الماليػػة القػػوائـ تػػوفير فػػي القصػػورمػػف  المحاسػػبي النظػػاـيعػػاني 
 المحاسبية والتقارير

8 

 

 ضعيفة


2

 

.95031 2.865 
إيجػػػاد صػػػيغة مػػػف الرقابػػػة عمػػػى النظػػػاـ المحاسػػػبي إلػػػى  حتػػػاجي

 آفاؽ تطبيقيا مقارنة مع المعايير الموضوعة لذلؾ
9 

 

 ضعيفة


2 .75182 2.942 
 قػػػادرغيػػػر  مػػػوتجعقصػػػور  أوجػػػومػػػف النظػػػاـ المحاسػػػبي يعػػػاني 
 المحاسبية االحتياجات مختمؼ تمبية عمى

10 

 متوسطة

3 .75382 3.519 
إعػادة النظػر  إلىالمؤسسة  حتاج النظاـ المحاسبي المطبؽ فيي

 األساسي لممعمومات المحاسبية باعتباره المنتج
55 

  المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات 3.143 0.8448 3 متوسطة
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( وأف العبارة رقػـ 3.884–2.423تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية األولى ما بيف  

البيانػػات المحاسػػبية النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة يقػػدـ  لتػػي تػػنص عمػػى أف "( وا 3  

ي األعمػى بػيف متوسػطات اإلجابػات، ىػل ويحقػؽ الفوائػد المرجػوة منػو البلزمة فػي الوقػت المناسػب 

(  4فػي حػيف أف العبػارة رقػـ    .(47087. ( وبانحراؼ معياري بمػو 3.884حيث بمو متوسطيا  

الدقػػػة والوضػػػوح فػػػي والتػػي تػػػنص عمػػػى أف " النظػػػاـ المحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػي المؤسسػػػة يفتقػػػر إلػػػى 

( 2.423متوسػػػطيا  حيػػػث بمػػػو كانػػػت األقػػػؿ بػػػيف متوسػػػطات اإلجابػػػات، ل  البيانػػػات والمعمومػػػات

 .(75006. وبانحراؼ معياري بمو 

 

 األولىالفرضية اختبار 

HO1 قواعد وتعميمات تطبيؽ  مشاكؿ كبيرة فيو ثغرات عاني مف تانئ الكويتية المو مؤسسة ف أ

 .النظاـ المحاسبي القائـ

 ( 3 -4الجدوؿ )
 لمفرضية األولى  T . testنتائج اختبار

 tقيمة المستقؿ المتغير
 ةالمحسوب

 قيمة
t الجدولية 

 المعنوية tقيمة 
Sig-t 

 القرار اإلحصائي

 مشػػػاكؿ فػػػيوالثغػػػرات ال
تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 المحاسبي

83.140




1.676 

 
.000 

الفرضية رفض 
 العدمية

المحسػػػوبة بمغػػػت  t( أف قيمػػػة  3 -4يتضػػػح مػػػف البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ  

( وبمقارنػػػة القػػػيـ التػػػي تػػػـ  5.676ة البالغػػػة  ( فػػػي حػػػيف تػػػـ اسػػػتخراج قيمتيػػػا الجدوليػػػ83.140 

 ،المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة  tالتوصػػؿ إلييػػا فػػي اختبػػار ىػػذه الفرضػػية، يتبػػيف أف قيمػػة

مؤسسػػة ف ألػذلؾ فإنػػو يػػتـ رفػػض الفرضػػية العدميػػة وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة التػػي تػػنص عمػػى انػػو " 
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النظػاـ المحاسػبي قواعػد وتعميمػات تطبيؽ  يرة فيمشاكؿ كبو ثغرات عاني مف تالمؤانئ الكويتية ال 

 المعنوية والتي تساوي صفرًا. .Sig". ويؤكد ذلؾ قيمة القائـ

 

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

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثانية
ستوى م

 األىمية
االنحراؼ  الدرجة

 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  )العبارات(
 ت

 

 عالية

 
4 .49545 4.403 

فػػػػي أقسػػػػاـ المحاسػػػبة فػػػػي المؤسسػػػػة العػػػامميف يتػػػوفر لػػػػدى 
 محاسبةالبأقساـ المؤىؿ العممي المناسب لمعمؿ 

52 

 53 سبة بالكفاءة المنافي أقساـ المحاسبة يتمتع العامموف  4.211 53638. 4 عالية
 54 بالخبرة المناسبة في أقساـ المحاسبة يتمتع العامموف  4.192 56146. 4 عالية
 

 متوسطة
 
3 

1.07960 3.173 
منتظمػػػػة لتحسػػػػيف أداء  تعقػػػػد دورات  داخميػػػػة أو خارجيػػػػة(

 وتطوير قدراتيـ في أقساـ المحاسبة العامميف 
55 

 

 عالية

 
4 .41963 3.980 

لممزيػػد حاسػػبة فػػي المؤسسػػة أقسػػاـ الميحتػػاج العػػامموف فػػي 
 مف الدورات لتطوير أدائيـ

56 

 57 ي في كافيةحاسباألجيزة والمعدات البلزمة لمعمؿ الم 4.211 45747. 4 عالية
 

 عالية

 
4 .47999 4.250 

يتػػػػوفر فػػػػي المؤسسػػػػة محاسػػػػبيف عمػػػػى درايػػػػة جيػػػػدة وتامػػػػة 
 بالنظاـ المحاسبي المطبؽ فييا

58 

 

 متوسطة

 

3 .70122 3.307 
إلى عقد دورات تثقيفيػة تأىيميػة بتكنولوجيػا اج العامموف يحت

 المعمومات لمستخدمي النظاـ المحاسبي
59 

4 عالية
  المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات 3.965 0.5914 

( وأف العبارة رقـ 4.403– 3.173تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية الثانية ما بيف  

المؤىػػػؿ فػػي أقسػػػاـ المحاسػػبة فػػػي المؤسسػػة العػػػامميف فر لػػدى ( والتػػي تػػنص عمػػػى أنػػو " يتػػػو  52 

حيػػػث بمػػػو ىػػػي األعمػػػى بػػػيف متوسػػػطات اإلجابػػػات، ل محاسػػػبة البأقسػػػاـ العممػػػي المناسػػػب لمعمػػػؿ 

( والتػػي   55فػػي حػػيف أف العبػػارة رقػػـ    .(49545. ( وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػو 4.403متوسػػطيا  
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فػػػي أقسػػػاـ منتظمػػػة لتحسػػػيف أداء العػػػامميف  تعقػػػد دورات  داخميػػػة أو خارجيػػػة(تػػػنص عمػػػى أنػػػو " 

( 3.173حيػث بمػو متوسػطيا  كانت األقؿ بيف متوسطات اإلجابػات، ل  وتطوير قدراتيـالمحاسبة 

الدراسػػػػة كانػػػػت  عينػػػة اسػػػػتجابات أف عػػػاـ بشػػػػكؿويبلحػػػػظ . (1.07960 وبػػػانحراؼ معيػػػػاري بمػػػو 

 التػي تػـ التوصػؿ إلييػا أعمػى الحسػابية المتوسػطات جميػع العبػارات، حيػث أف إيجابية عمى جميػع

 (. 3  وىو متوسط أداة القياس  مف

 

 الثانيةالفرضية اختبار 

HO2 يعػػػػػاني مػػػػػف ضػػػػػعؼ انئ الكويتيػػػػػة المػػػػػو  مؤسسػػػػػةفػػػػػي  الػػػػػذي يعمػػػػػؿالكػػػػػادر المحاسػػػػػبي ف أ

 والتدريب.التخصص والخبرة 

 
 ( 5 -4الجدوؿ )

 لمفرضية الثانية  T . testنتائج اختبار

 المستقؿ المتغير
 tقيمة

 لمحسوبةا

 قيمة
t الجدولية 

 المعنوية tقيمة 

Sig-t 
 القرار اإلحصائي

التخصػػػػػػػػػػػص والخبػػػػػػػػػػػرة 
 والتدريب

117.249


5.676 



 رفض العدمية 000.

 

المحسػػػوبة بمغػػػت  t( أف قيمػػػة  5 -4يتضػػػح مػػػف البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ  

وبمقارنػػػة القػػػيـ التػػػي تػػػـ  ( 5.676( فػػػي حػػػيف تػػػـ اسػػػتخراج قيمتيػػػا الجدوليػػػة البالغػػػة  117.249 

 ،المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة  tالتوصػػؿ إلييػػا فػػي اختبػػار ىػػذه الفرضػػية، يتبػػيف أف قيمػػة

الكػػػادر ف أ  لػػػذلؾ فإنػػػو يػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية العدميػػػة وقبػػػوؿ الفرضػػػية البديمػػػة التػػػي تػػػنص عمػػػى "
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خصػػػص والخبػػػرة يعػػػاني مػػػف ضػػػعؼ التانئ الكويتيػػػة ال مؤسسػػػة المػػػو فػػػي  الػػػذي يعمػػػؿالمحاسػػػبي 

 المعنوية والتي تساوي صفرًا. .Sigوالتدريب ". ويؤكد ذلؾ قيمة 

 الثالثة وكانت كما يمي:لمفرضية تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ( 6 -4الجدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الثالثة
مستوى 
 األىمية

االنحراؼ  الدرجة
 لمعياريا

المتوسط 
 الحسابي

  )العبارات(
 ت

 20 األنظمة المحاسبية المحوسبة يتوفر في المؤسسة 3.211 80041. 3 متوسطة
 25 الموضوعيةالمحاسبي  النظاـالمعمومات المستخرجة مف بتتوافر  3.576 84821. 3 متوسطة


 عالية



4 .39796 3.807 
ـ المحاسػػبي اطة النظػػفصػػاح عػػف القػػوائـ المعػػدة بواسػػعمميػػة اإل تنػػاؿ

 المؤسسة مف إدارةالمحوسب ثقة عالية 
22 



 متوسطة



3 .75307 3.461 
التػػي احي الشػػكمية والفنيػػة والقانونيػػة و منػػلفػػي النظػػاـ المحاسػػبي يتػػوفر 
 األتمتةفي إطار المحاسبي  العمؿ تناسب

23 

 3 متوسطة
.63102 3.615 

لكترونػػي قػػادر سػػتبداؿ بنظػػاـ محاسػػبي إلبل النظػػاـ المحاسػػبي بحاجػػة
 ؿ معطيات التطور التكنولوجي يعمى تمث

24 



 متوسطة



3 .76991 3.730 
 أنظمػػة مؤتمتػػةيحتػػاج النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة إلػػى 

 ممستخدميفلأكثر توفرًا وأسيؿ  البيانات جعؿل
25 



 متوسطة



3 .84084 3.365 
تعامػؿ مػع العمػى  تخصػصوال أفػراد لػدييـ القػدرة في المؤسسة يتوافر
 المحوسب ـ المحاسبياالنظ

26 



 متوسطة



3 .59788 3.730 
 ـ المحاسػػبياالنظػالمسػػتخدمة فػي صػيانة األجيػزة فػرؽ عمػػؿ ل يتػوافر

 حدوث األعطاؿعند  المحوسب
27 



 متوسطة



3 .81926 3.269 
 يوفرىػاعمى قاعدة متكاممػة  في المؤسسةتستند عممية اتخاذ القرارات 

 المحوسب سبيـ المعمومات المحاانظ
28 

3 متوسطة  29 الحاسوبية الحديثة في نظاميا المحاسبيالبرامج تستخدـ  3.403 74780.
 متوسطة

3 0.72063 3.516 
  المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

( وأف العبػارة رقػـ 3.807–3.211تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية الثالثة مػا بػيف  

ـ المحاسػػبي افصػػاح عػػف القػػوائـ المعػػدة بواسػػطة النظػػعمميػػة اإل( والتػػي تػػنص عمػػى أف "  22  

حيػث بمػو ىػي األعمػى بػيف متوسػطات اإلجابػات، ل  المؤسسػة مػف إدارةثقػة عاليػة  تنػاؿالمحوسب 

( والتػػي   20فػػي حػػيف أف العبػػارة رقػػـ   ، (39796. ( وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػو 3.807متوسػػطيا  
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كانػت األقػؿ بػيف متوسػطات ل  ة المحاسػبية المحوسػبةاألنظمػ يتوفر في المؤسسةتنص عمى أنو " 

 عػاـ بشػكؿويبلحػظ ، (80041. ( وبانحراؼ معياري بمػو 3.211حيث بمو متوسطيا  اإلجابات، 

متوسػػط أداة القيػػاس  مػػف أعمػػىو العبػػارات،  الدراسػػة كانػػت إيجابيػػة عمػػى جميػػع عينػػة اسػػتجابات أف

 (. 3  وىو 

 

 الثالثةالفرضية اختبار 

HO3  األتمتة الحديثة يفتقر إلىانئ الكويتية في مؤسسة المو  اـ المحاسبي المطبؽالنظأف. 

 ( 7 -4الجدوؿ )
 لمفرضية الثالثة  T . test نتائج اختبار

 المستقؿ المتغير
 tقيمة

 المحسوبة

 قيمة
t الجدولية 

 المعنوية tقيمة 

Sig-t 
 القرار اإلحصائي

 ةرفض العدمي 000. 78.7201.676 األتمتة الحديثة
المحسػػػوبة بمغػػػت  t( أف قيمػػػة  7 -4يتضػػػح مػػػف البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ  

( وبمقارنػػػة القػػػيـ التػػػي تػػػـ   5.676( فػػػي حػػػيف تػػػـ اسػػػتخراج قيمتيػػػا الجدوليػػػة البالغػػػة  78.720 

 ،المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة  tالتوصػػؿ إلييػػا فػػي اختبػػار ىػػذه الفرضػػية، يتبػػيف أف قيمػػة

النظػػػاـ أف  يػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية العدميػػػة وقبػػػوؿ الفرضػػػية البديمػػػة التػػػي تػػػنص عمػػػى " لػػػذلؾ فإنػػػو

قػػادر عمػػػى وىػػو  األتمتػػػة الحديثػػة يفتقػػر إلػػىفػػي مؤسسػػة المػػػؤانئ الكويتيػػة ال  المحاسػػبي المطبػػؽ

المعنويػة والتػي  .Sig". ويؤكد ذلػؾ قيمػة  التي يقدميا مف خبلؿ النتائج بأنشطة المؤسسةاالرتقاء 

 .تساوي صفراً 
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 الرابعة وكانت كما يمي:لمفرضية تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ( 8 -4الجدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الرابعة
مستوى 
 األىمية

االنحراؼ  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  )العبارات(
 ت

 
 متوسطة



3 1.0000 3.500 
فيمػػػا يتعمػػػؽ  مػػػع معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػةالنظػػػاـ المحاسػػػبي  يتفػػػؽ

 بعرض التدفقات النقدية أثناء الدورة المالية
30 



 متوسطة



3 .48624 3.634 
المحاسػػبي مػػع تمػػؾ حػػددة فػػي النظػػاـ تتطػػابؽ الخصػػائص النوعيػػة الم

 المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية
35 



 متوسطة



3 .85154 3.480 
بػػػػالتعريؼ الشػػػػامؿ المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة اـ المحاسػػػػبي يأخػػػػذ النظػػػػ

 لمخصـو الذي تبنتو معايير المحاسبة الدولية
32 

 
 عالية

 
4 

.36432 3.846 
المعػايير المحاسػبية مػع المطبؽ في المؤسسة يتفؽ النظاـ المحاسبي 

 عمى المعمومات والبيانات  الدولية في الحصوؿ
33 

 
 عالية

 
4 

.36432 3.846 
موضػػوع فػػي المعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة ـ المحاسػػبي مػػع يتفػػؽ النظػػا

 القوائـ المالية اإلفصاح واإلببلغ في
34 



 متوسطة



3 .73790 3.346 
يتفػػػؽ النظػػػاـ المحاسػػػبي مػػػع معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ 

 بشكؿ الميزانية وطرؽ عرض عناصرىا
35 



 ضعيفة



2 .67127 2.980 
التػأقمـ مػع المطبؽ في المؤسسػة محاسبي يستطيع نظاـ المعمومات ال

 التغيرات التي تطرأ عمى معايير المحاسبة
36 

 
 عالية

 
4 

.36432 3.846 
مػػع معػػايير المحاسػػبة المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة يتفػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي 

 الدولية في تعريؼ اإليرادات واألعباء
37 

 
 عالية

 
4 

.42544 3.769 
ائـ الماليػػػة الختاميػػػة مػػػع تمػػػؾ تتطػػػابؽ المعمومػػػات المنشػػػورة فػػػي القػػػو 
 المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية

38 

 39 معايير الدوليةبالتتفؽ المبادئ المحاسبية المعتمدة مع المقررة  3.923 26907. 4 عالية


 ضعيفة



2 
 40 واكب لمتطورات التي تفرضيا المعايير الدوليةالنظاـ المحاسبي ي 2.945 60758.

 45 لمستجدات المعايير المحاسبية الدولية محاسبيال يستجيب النظاـ 2.942 60758. 2 ضعيفة
متوسطة 3  42 دوليةالمعايير ال معالتقارير المالية  ينسجـ إعداد 3.269 79497.
 3 متوسطة

  المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات 3.486 0.5803
( وأف العبػارة رقػـ 3.923–2.945تراوحت المتوسطات الحسابية لمفرضية الرابعة ما بيف  

المبػػػػادئ والفػػػػروض المحاسػػػػبية المعتمػػػػدة فػػػػي النظػػػػاـ المحاسػػػػبي ( والتػػػػي تػػػػنص عمػػػػى أف "  39 

ىػػػي األعمػػػى بػػػيف ل  المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة تتفػػػؽ مػػػع تمػػػؾ المقػػػررة فػػػي معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػة
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حػيف  فػي، (26907. ( وبانحراؼ معياري بمو 3.923حيث بمو متوسطيا  متوسطات اإلجابات، 

واكػػب ( والتػػي تػػنص عمػػى أف " النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة ي  40أف العبػػارة رقػػـ   

حيػػػث بمػػػو كانػػػت األقػػػؿ بػػػيف متوسػػػطات اإلجابػػػات، ل  لمتطػػػورات التػػػي تفرضػػػيا المعػػػايير الدوليػػػة

الدراسػػػة  عينػػػة اسػػػتجابات أفويبلحػػػظ ، (60758. ( وبػػػانحراؼ معيػػػاري بمػػػو 2.945متوسػػػطيا  

( كانت إجاباتيا سمبية 36,40,45العبارات، باستثناء العبارات أرقاـ   ية عمى معظـكانت إيجاب

، ويػػرى الباحػػث وعمػػى ضػػوء (3  وىػػو أداة القيػػاس المسػػتخدـ فػػي ىػػذه الدراسػػة واقػػؿ مػػف متوسػػط 

 والمسػػػػتجدات فػػػػيلتطػػػػورات ويتػػػػأقمـ مػػػػع اواكػػػػب يالمطبػػػػؽ البػػػػد أف النظػػػػاـ المحاسػػػػبي النتػػػػائج أف 

 .وليةالمعايير الد

 

 الرابعةالفرضية اختبار 

HO4  نسػجـ مػع معػايير المحاسػبة ال ي انئ الكويتيػةالمطبؽ في مؤسسة المو النظاـ المحاسبي أف

 ح.وصحي دقيؽبشكؿ  الدولية

 ( 9 -4الجدوؿ )
 لمفرضية الرابعة  T . test نتائج اختبار

 tقيمة المستقؿ المتغير
 المحسوبة

 قيمة
t الجدولية 

 المعنوية tقيمة 
Sig-t 

 القرار اإلحصائي

ـ مػػػػع معػػػػايير انسػػػػجاال
واإلبػػػػػػػػػػػبلغ المحاسػػػػػػػػػػػبة 

 الدولية المالي

95.022





5.676 





 رفض العدمية 000.

المحسػػػوبة بمغػػػت  t( أف قيمػػػة  9 -4يتضػػػح مػػػف البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ  

ـ التي تـ التوصؿ ( وبمقارنة القي5.676( في حيف تـ استخراج قيمتيا الجدولية البالغة  95.022 

لػذلؾ فإنػو  ،المحسػوبة أكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة  tإلييػا فػي اختبػار ىػذه الفرضػية، يتبػيف أف قيمػة
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النظػػػاـ المحاسػػػبي أف  يػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية العدميػػػة وقبػػػوؿ الفرضػػػية البديمػػػة التػػػي تػػػنص عمػػػى "

".  حوصػحي دقيػؽ بشػكؿ نسجـ مع معايير المحاسبة الدوليةي انئ الكويتيةالمطبؽ في مؤسسة المو 

 المعنوية والتي تساوي صفرًا. .Sigويؤكد ذلؾ قيمة 

 

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

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرضية الخامسة
مستوى 
 األىمية

االنحراؼ  ةالدرج
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  )العبارات(
 ت

 43 مستمربشكؿ نظاـ المعمومات المحاسبي يتـ تطوير  2.500 89662. 2 ضعيفة
 

 متوسطة

 
3 

.77964 3.500 
المعمومػػات المحاسػػبي  يػػتـ االسػػتعانة بخبػػرات خارجيػػة لتطػػوير نظػػاـ

 المطبؽ في المؤسسة
44 

 
 ضعيفة

 
2 

.67798 2.826 
مطبػػؽ فػػي المؤسسػػة لديػػو القػػدرة عمػػى ال المعمومػػات المحاسػػبي نظػػاـ

 التأقمـ مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
45 

 
 ضعيفة

 
2 

.80417 2.980 
المطبػؽ  المعمومػات المحاسػبي يتـ إعادة تقييـ دورية لبرمجيات نظػاـ

 في المؤسسة
46 

 
 ضعيفة

 
2 

.50338 2.461 
 جيالتكنولػػػػو النظػػػػاـ المحاسػػػػبي القػػػػائـ يسػػػػتجيب لمتطمبػػػػات التطػػػػوير 

 في النظـ المحاسبية المستمر والتحديث
47 



 متوسطة



3 1.40941 3.115 
بنظػاـ محاسػبي الكترونػي يتوفر بالنظاـ المحاسبي إمكانية السػتبدالو 

 التطورىذا معطيات  التعاطي معقادر عمى 
48 



 ضعيفة



2 .54198 2.980 
نظاـ المعمومات المحاسبي قابؿ لمتحديث كي يتماشػى مػع التطػورات 

 لتكنولوجية المتسارعةا
49 

 
ضعيفة



2 .47367 2.673 
يتػػوفر فػػي النظػػاـ المحاسػػبي إمكانيػػات لمتعامػػؿ مػػع عمميػػات التجػػارة 

 اإللكترونية
50 

 2 ضعيفة
  المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات 2.879 0.76085

( وأف العبػػارة 3.500–2.461تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية لمفرضػػية الخامسػػة مػػا بػػيف  

المعمومػػػات  ( والتػػي تػػنص عمػػػى أنػػو " يػػػتـ االسػػتعانة بخبػػػرات خارجيػػة لتطػػػوير نظػػاـ 44 ـ  رقػػ

حيػػث بمػػو متوسػػطيا ىػػي األعمػػى بػػيف متوسػػطات اإلجابػػات، ل  المطبػػؽ فػػي المؤسسػػةالمحاسػػبي 
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( والتػي تػنص عمػى  47في حيف أف العبارة رقـ    ، (77964. ( وبانحراؼ معياري بمو 3.500 

 والتحػػػديث التكنولػػػوجيبي القػػػائـ فػػػي المؤسسػػػة يسػػػتجيب لمتطمبػػػات التطػػػوير أف " النظػػػاـ المحاسػػػ

حيػػػث بمػػػو متوسػػػطيا كانػػػت األقػػػؿ بػػػيف متوسػػػطات اإلجابػػػات، ل  فػػػي الػػػنظـ المحاسػػػبية المسػػػتمر

الدراسػػػة  عينػػػة اسػػػتجابات أف عػػػاـ بشػػكؿويبلحػػػظ ، (50338. ( وبػػانحراؼ معيػػػاري بمػػػو 2.461 

( كانػػت إجاباتيػػػا ايجابيػػػة 44,48ثناء العبػػػارات أرقػػػاـ  العبػػػارات، باسػػت كانػػت سػػػمبية عمػػى معظػػػـ

 (.3  وىو أداة القياس المستخدـ في ىذه الدراسة وأعمى مف متوسط 

 

 الخامسةالفرضية اختبار 
HO5  ىناؾ حاجة لتطوير النظاـ المحاسبي القائـ لكي يستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث

 انئ الكويتية.محاسبي بمؤسسة المو اءة األداء الالمنشودة ويسيـ في رفع كف
 ( 11 -4الجدوؿ )

 لمفرضية الخامسة  T . test نتائج اختبار

 المستقؿ المتغير
 tقيمة

 المحسوبة
 قيمة

t الجدولية 

 المعنوية tقيمة 
Sig-t 

 القرار اإلحصائي

االسػػػػػػػتجابة لمتطمبػػػػػػػات 
 التطوير والتحديث

1.063


5.676 



 قبوؿ العدمية 031.

المحسػػوبة بمغػػت  t( أف قيمػػة  51 -4ات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ  يتضػػح مػػف البيانػػ

( وبمقارنػة القػيـ التػي تػـ التوصػؿ 5.676( في حيف تـ استخراج قيمتيا الجدولية البالغة  1.063 

لػذلؾ فإنػو يػتـ  ،مف قيمتيا الجدولية المحسوبة اقؿ  tإلييا في اختبار ىذه الفرضية، يتبيف أف قيمة

ىنػػاؾ حاجػػة لتطػػوير النظػػاـ المحاسػػبي القػػائـ لكػػي  عدميػػة التػػي تػػنص عمػػى أف "قبػػوؿ الفرضػػية ال

فػاءة األداء المحاسػبي بمؤسسػة يستجيب لمتطمبات التطػوير والتحػديث المنشػودة ويسػيـ فػي رفػع ك

 .%5مف وىي اقؿ031.المعنوية والتي تساوي  .Sigانئ الكويتية ". ويؤكد ذلؾ قيمة المو 
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واالنحرافات المعيارية لممتغير التابع: فعالية النظاـ المحاسبي المتوسطات الحسابية  4-4

 المطبؽ في مؤسسة المؤانئ الكويتية

 لممتغير التابع وكانت كما يمي:تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 

 ( 12 -4الجدوؿ )
 في المؤسسةاـ المحاسبي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفعالية النظ

مستوى 
 األىمية

االنحراؼ  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 )العبارات(
 
 ت

 4 عالية
1.03629 3.846 

تتمتػػػػػػػػع مخرجػػػػػػػػات النظػػػػػػػػاـ المحاسػػػػػػػػبي بخاصػػػػػػػػية الموثوقيػػػػػػػػة 
 والمصداقية

55 

 متوسطة

3 
 52 تتمتع مخرجات النظاـ المحاسبي بالمبلئمة والتوقيت المناسب 3.692 67267.

 متوسطة

3 .85154 3.019 
النظػاـ المحاسػبي فعػاؿ ومبلئػـ لبلسػتخدامات المتعػددة ولنمػػاذج 

 القرارات تشغيمية أو استثمارية
53 



 متوسطة



3 1.11533 3.326 
 بالشػػػموليةمخرجػػػات النظػػػاـ المحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة 

 العالية والكفاءةة ميعافوال
54 



 متوسطة





3 

.82568 3.153 
آفاقػػػػػًا واسػػػػػعة لمرقابػػػػػة وتحسػػػػػيف أداء ي النظػػػػػاـ المحاسػػػػػبتػػػػػيح ي

 وتوفير المعمومات لدعـ اتخاذ القرارات الخدمات
55 



 متوسطة



3 .80814 3.115 
تقميػػػؿ فػػػرص ارتكػػػاب إلػػػى ؤدي تػػػمخرجػػػات النظػػػاـ المحاسػػػبي 

 التي يقدميا  الخطأ والغش في البيانات
56 



 متوسطة



3 .92945 3.365 
فػػػػػي اتخػػػػػاذ ؤسسػػػػػة النظػػػػػاـ المحاسػػػػػبي المطبػػػػػؽ فػػػػػي الميسػػػػػيـ 

 القرارات المناسبة وبكفاءة عالية
57 

 
متوسطة



3 .88625 3.634 
دورًا ىامػػػًا فػػػي  النظػػػاـ المحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة معػػػبي

 المؤسسة في أداء أعماليا نجاح
58 

 3 متوسطة
  المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات 3.393 0.8906

 

انئ ـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة المو اتراوحت المتوسطات الحسابية لفعالية النظ

( والتي تنص عمى أف " مخرجات   55( وأف العبارة رقـ   3.019 –3.846الكويتية ما بيف  
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ىي األعمى بيف ل تتمتع بخاصية الموثوقية والمصداقية المطبؽ في المؤسسة النظاـ المحاسبي 

في ، (1.03629 ي بمو ( وبانحراؼ معيار 3.846حيث بمو متوسطيا  متوسطات اإلجابات، 

النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة فعاؿ ( والتي تنص عمى أف "   53حيف أف العبارة رقـ   

كانت ل  ومبلئـ لبلستخدامات المتعددة ولنماذج القرارات المتباينة سواء كانت تشغيمية أو استثمارية

اؼ معياري بمو ( وبانحر 3.019حيث بمو متوسطيا  األقؿ بيف متوسطات اإلجابات، 

العبارات،  جميعالدراسة كانت إيجابية عمى  عينة استجابات أف عاـ بشكؿويبلحظ ، (85154. 

متوسط أداة القياس  مف أعمى التي تـ التوصؿ إلييا كانت الحسابية المتوسطات جميع حيث أف

 (. 3  وىو المستخدـ 

 

فػي إجابػات عينػة مػػف  لمفػػروؽ One way Anova)نتػائج تحميػؿ التبػايف األحػادي )  4-5

 المديريف والمحاسبيف المالييف العامميف في مؤسسة المؤانئ الكويتية

 اختبار الفرضية السادسة

اـ المحاسػبي الدراسػة حػوؿ فعاليػة النظػ ولمتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ في إجابػات عينػة  

ـ اقػػد تػػـ اسػػػتخدلممسػػتجيبيف, ف لمعوامػػؿ الديموغرافيػػة انئ الكويتيػػة تعػػزىالمطبػػؽ فػػي مؤسسػػة المػػو 

تػػنص قاعػػدة القػػرار عمػػى قبػػوؿ , حيػػث One way Anova)اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي  

الجدوليػػة  Fمػػف قيمػػة  أقػػؿالمحسػػوبة  Fالفرضػػية العدميػػة ورفػػض الفرضػػية البديمػػة إذا كانػػت قيمػػة 

تنص ىذه الفرضػية عمػى , و (Sekaran, 2000,p.317  05.مف  كبرا Sigومستوى المعنوية .

 أنو:
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HO6  اـ الدراسػػػػػة حػػػػػوؿ فعاليػػػػػة النظػػػػػ إجابػػػػػات عينػػػػػةفػػػػػي إحصػػػػػائية يوجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة ال

 الجػػػنس، العمػػػر،  لمعوامػػػؿ الديموغرافيػػػة انئ الكويتيػػػة تعػػػزىالمحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػػي مؤسسػػػة المػػػو 

 .(الدورات المحاسبية، الشيادات المينية سنوات الخبرة،

 ( 13  –4الجدوؿ )
 لمعوامؿ الديمو رافيةتعزى اإلجابات في لمفروؽ  One way Anova)نتائج تحميؿ التبايف )

 النتيجة
مستوى 
المعنوية
Sig. 

 Fقيمة
 الجدولية

 Fقيمة 
المحسوبة

درجات 
  الحرية

df 

مجموع 
 المربعات

 المتغير مصدر التبايف

ال يوجد 
 11.016 3.04 000. فروؽ

 الجنس تبيف المجموعا 7.173 8
 داخؿ المجموعات 3.500 43 

 التبايف الكمي 10.673 51

ال يوجد 
 000. فروؽ





3.04

 





150.46 

  تبيف المجموعا 83.981 8
 داخؿ المجموعات 3.000 43 العمر

 التبايف الكمي 86.981 51
ال يوجد 

 فروؽ
.000 





3.04 





29.172 

  تبيف المجموعا 73.269 8
 سنوات الخبرة

 
 تداخؿ المجموعا 13.500 43
 التبايف الكمي 86.769 51

ال يوجد 
 فروؽ

.000 





3.04 





267.37 

  تبيف المجموعا 37.308 8
 داخؿ المجموعات 750. 43 التخصص

 التبايف الكمي 38.058 51
 

اـ فعاليػػػة النظػػػد فػػػروؽ فػػػي و وجػػػ( عػػػدـ 53 -4يتبػػػيف مػػػف البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ  

الجػػنس والعمػػر وسػػنوات الخبػػرة تبعػػا لمتغيػػرات  ،انئ الكويتيػػةؽ فػػي مؤسسػػة المػػو المحاسػػبي المطبػػ

 الشيادات المينية في التدقيؽ.والتخصص, بينما توجد فروؽ باإلجابات تبعا لمتغير 
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 الفصؿ الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 

 النتائجتحميؿ ومناقشة  5-1

 

 

 التوصيات 5-2
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 الفصؿ الخامس

 لتوصياتالنتائج وا

 

في اختبار  التي توصؿ إلييا الباحثىذا الفصؿ عرضًا لمجمؿ النتائج وؿ ايتن

كإجابة عف األسئمة المطروحة والتي جاءت الفصؿ الرابع، الفرضيات, والذي تـ عرضو ضمف 

جابات المبحوثيف إلتحميؿ ال ضوءفي الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة وفرضياتيا المقترحة، وفي 

نتائج  أىـيمكف تمخيص ف التوصيات، و م تـ التوصؿ إلييا، قدـ الباحث عدداً  والنتائج التي

 بما يمي:وفؽ ما تـ التوصؿ إليو مف خبلؿ إجابات المبحوثيف الدراسة 

 

 النتائجتحميؿ ومناقشة  5-1

 عمى النحو التالي: تحميؿ واختبار الفرضياتيمكف تمخيص نتائج ال

 

 نظاـ المحاسبي القائـتطبيؽ ال مشاكؿ فيوالثغرات ال 5-1-1

 مشػاكؿ كبيػرة فػيو ثغػرات عػاني مػف تانئ الكويتيػة ال مؤسسػة المػو ف بينت نتائج الدراسة الميدانية أ

أف النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػػي , حيػػث تبػػػيف النظػػػاـ المحاسػػبي القػػائـقواعػػد وتعميمػػات تطبيػػؽ 

الفوائػػد المرجػػوة منػػو, وانػػو ويحقػػؽ البيانػػات المحاسػػبية البلزمػػة فػػي الوقػػت المناسػػب المؤسسػػة يقػػدـ 

وتتعػارض ىػذه النتيجػة  .واإلحصػائيات والبيانػات المحاسػبية متقػاريرل مبػي احتياجػات المسػتخدميفي

 النظػػػاـ يػػػامن يعػػػاني التػػػي القصػػػور حػػػوؿ أوجػػػو(, 2007  الحبيشػػػي مػػػع مػػػا توصػػػمت إليػػػو دراسػػػة

والتي (، 2005ف،  دراسة فخر، وآخرو وكذلؾ تتعارض مع نتيجة  .اليمف في الحكومي المحاسبي

توصػػمت إلػػػى أف النظػػػاـ المحاسػػػبي المّطبػػػؽ بالمؤسسػػػة العامػػة لؤلسػػػماؾ ىػػػو نظػػػاـ ضػػػعيؼ يقػػػّدـ 
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ّف مخرجاتػػو غيػػر مناسػػبة لمتسػػعير وقيػػاس الربحيػػة  مؤشػػرات إجماليػػة ويّشػػوه القيػػاس المحاسػػبي، وا 

ألنػػػو يختػػػزؿ وتقيػػػيـ األداء عمػػػى أساسػػػيا, وانػػػو غيػػػر مبلئػػػـ لمييكػػػؿ التنظيمػػػي واإلداري لممؤسسػػػة 

 مجموعة مراحؿ في مرحمة واحدة ويدمج العمميات، وكأّنيا تّمت بنشاط واحد.

 

 والتدريبالتخصص والخبرة  5-1-2

مؤسسػة المػؤانئ الكويتيػة ال فػي  الذي يعمؿالكادر المحاسبي ف بينت نتائج الدراسة الميدانية أ 

فػػي أقسػػاـ العػػامميف لػػدى والتػػدريب, حيػػث تبػػيف أنػػو يتػػوفر يعػػاني مػػف ضػػعؼ التخصػػص والخبػػرة 

العػػػامموف محاسػػػبة, واف ىػػػؤالء البأقسػػػاـ المؤىػػػؿ العممػػػي المناسػػػب لمعمػػػؿ المحاسػػػبة فػػػي المؤسسػػػة 

نيػػـ عمػػى درايػػة جيػػدة وتامػػة بالعمميػػـمقيػػاـ بل الكافيػػةالخبػػرة و بالكفػػاءة المناسػػبة  وفيتمتعػػ نظػػاـ , وا 

(، 2002دراسػة نػدا،  ت إليػو . وتتشابو ىذه النتيجػة مػع مػا توصػمالمحاسبي المطبؽ في المؤسسة

والتػػػػي توصػػػػمت إلػػػػى أف المحاسػػػػبيف فػػػػي الوحػػػػدات الحكوميػػػػة فػػػػي مصػػػػر لػػػػدييـ الكفػػػػاءة والخبػػػػرة 

ف كانوا قد  والمؤىبلت العممية التي تمكنيـ مف تطبيؽ أساس االستحقاؽ كبديؿ لؤلساس النقدي، وا 

ؿ التػػي قػػد تعترضػػيـ يحتػػاجوف إلػػى بعػػض البػػرامج التدريبيػػة التػػي تسػػاعدىـ عمػػى مواجيػػة المشػػاك

 أثناء تطبيؽ أساس االستحقاؽ.

 

 األتمتة الحديثة 5-1-3

يفتقػر فػي مؤسسػة المػؤانئ الكويتيػة ال  النظػاـ المحاسػبي المطبػؽبينت نتائج الدراسػة الميدانيػة أف 

 ,التػػي يقػػدميا مػػف خػػبلؿ النتػػائج بأنشػػطة المؤسسػػةقػػادر عمػػى االرتقػػاء وىػػو  األتمتػػة الحديثػػة إلػػى

 ةتػوفر معمومػات محاسػبيوالتػي  المحسػوبة,األنظمػة المحاسػبية  و يتوفر في المؤسسةان حيث تبيف

المطبؽ في المؤسسة النظاـ المحاسبي , كما تبيف أف المؤسسة مف إدارةثقة عالية  تناؿ موضوعية
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. األتمتػػػةفػػي إطػػار المحاسػػبي  العمػػؿ التػػي تناسػػباحي الشػػكمية والفنيػػة والقانونيػػة و لنػػافيػػو تتػػوفر 

إلػػى  تتوصػػمالتػػي و  (Burton, Richard N. 2000) دراسػػةىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة  وتتشػػابو

رفػع مسػتوى كفػاءة وذلػؾ لدور نظـ وتكنولوجيا المعمومات المحاسبية فػي حمايػة الممتمكػات  أىمية

(، والتػػي 2002دراسػػة نػػدا،  مػػع نتيجػػة ولكنيػػا تتعػػارض . نظػػـ وتكنولوجيػػا المعمومػػات المحاسػػبية

ظاـ المحاسبي الحكػومي فػي مصػر غيػر قػادر عمػى تػوفير المعمومػات البلزمػة توصمت إلى أف الن

 .واتخاذ القرارات المناسبة لتحسيف األداء مستقببلالحكومي داء األلتقييـ 

 

 الدوليواإلبالغ المالي ـ مع معايير المحاسبة انسجاال  5-1-4

 انئ الكويتيػػةالمػػو  المطبػػؽ فػػي مؤسسػػةالنظػػاـ المحاسػػبي أف بينػػت نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة 

المبػػػادئ والفػػػروض ح, حيػػػث تبػػػيف أف وصػػػحي دقيػػػؽبشػػػكؿ  نسػػػجـ مػػػع معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػةي

المحاسبية المعتمدة في النظاـ المحاسػبي المطبػؽ فػي المؤسسػة تتفػؽ مػع تمػؾ المقػررة فػي معػايير 

النقديػة أثنػاء  وعػرض التػدفقاتعمػى المعمومػات والبيانػات  الحصوؿفيما يتعمؽ ب, المحاسبة الدولية

توصػػمت  والتػػي (2009مزيػػاني   وتتشػػابو ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة. الػػدورة الماليػػة

وأف إلػػى أف النظػػاـ المحاسػػبي الجزائػػري الجديػػد يتوافػػؽ بشػػكؿ كبيػػر مػػع معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة, 

الدوليػػة سػػواء مػػف تبنػػت نظػػاـ محاسػػبي جديػػد يتوافػػؽ بدرجػػة عاليػػة مػػع معػػايير المحاسػػبة الجزائػػر 

حيث اإلطار المفاىيمي النظري أو مف حيث المعالجػة المحاسػبية لػبعض المسػائؿ المطروحػة فػي 

 تتوصػم، والتػي (2006، وآخػروف،  قيطيـ ولكنيا تتعارض مع ما توصمت إليو دراسة المحاسبة.

وبػػيف  السػػوريواقػػع النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المصػػرؼ  وجػػود فجػػوة واسػػعة بػػيفالدراسػػة إلػػى 

متمثمة بقصور اإلفصاح في التقارير الماليػة وبعػض األخطػاء ، المحاسبة الدولية متطمبات معايير

 .الختامية في إعداد القوائـ
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 االستجابة لمتطمبات التطوير والتحديث 5-1-5

ىنػػػػاؾ حاجػػػػة لتطػػػػوير النظػػػػاـ المحاسػػػػبي القػػػػائـ لكػػػػي  أفبينػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة الميدانيػػػػة 

لمحاسػبي بمؤسسػة تطوير والتحديث المنشودة, وليسيـ في رفع كفػاءة األداء ايستجيب لمتطمبات ال

(، 2009القشػي، والعبػادي،   وتتعارض ىذه النتيجة مػع مػا توصػمت إليػو دراسػة. انئ الكويتيةالمو 

إف نظاـ المعمومػات المحاسػبي فػي شػركات الخػدمات الماليػة األردنيػة يسػتطيع توصمت إلى والتي 

ت التػػػي تطػػػرأ عمػػػى معػػػايير المحاسػػػبة، وانػػػو قابػػػؿ لمتحػػػديث كػػػي يتماشػػػى مػػػع التػػػأقمـ مػػػع التغيػػػرا

 (2009مزيػػاني   وتتعػػارض أيضػػا مػػع مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػةالتطػػورات التكنولوجيػػة المتسػػارعة, 

عولمػػة الشػػركات واألسػػواؽ الماليػػة ف الجزائػػر اسػػتجابت لممسػػتجدات الدوليػػة و توصػػمت إلػػى إ والتػػي

 االتصػػػػػاالتمجػػػػػاؿ فػػػػػي وكػػػػػذلؾ التطػػػػػور السػػػػػريع  ،عبػػػػػر القػػػػػارات رؤوس األمػػػػػواؿ انتقػػػػػاؿوحريػػػػػة 

 .والمعموماتية

 

 فعالية النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة المؤانئ الكويتية 5-1-6

تتمتػع المطبػؽ فػي المؤسسػة أف مخرجػات النظػاـ المحاسػبي بينت نتائج الدراسة الميدانيػة 

العاليػػة,  والكفػػاءةة ميػػعافوال الشػػموليةمناسػػب و بخػػواص الموثوقيػػة والمصػػداقية والمبلئمػػة والتوقيػػت ال

النظػاـ  التػي يقػدميا تقميؿ فرص ارتكاب الخطأ والغش فػي البيانػاتإلى ؤدي تمخرجات واف ىذه ال

والتػػي بينػػت أف  (،2007  الفقيػػو المحاسػػبي. وتتعػػارض ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة

المحاسػػػبية ( ليسػػػت  ارير الماليػػػة ومعموماتيػػػامخرجػػػات النظػػػاـ المحاسػػػبي الحكػػػومي اليمنػػػي   التقػػػ

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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المعمومػػػات اليامػػػة الخاصػػػة بػػػاألداء المػػػالي النظػػػاـ المحاسػػػبي الحكػػػومي اليمنػػػي، ال تقػػػدـ جميػػػع 

 واإلداري الحكومي, وكذلؾ الخاصة بكفاءة تنفيذ اإلصبلحات المالية القائمة.

 

 التوصيات 5-2

 يوصي الباحث بما يمي:

حصر التعامؿ بالنظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ الكويتية بأصحاب االختصاص ممف  -5

، وابتعاثيـ إلى دورات خارجية في الدوؿ المتقدمة يحمموف شيادات مختصة بعمـ المحاسبة

 إلكسابيـ الخبرة المطموبة.

العمؿ عمى تنظيـ وعقد دورات تثقيفية وتأىيمية بتكنولوجيا المعمومات لمستخدمي النظاـ  -2

باالختصاص والتطور التكنولوجي،  الكي يممو  المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتية

 المستجدات التكنولوجية والمحاسبية.واطبلعيـ عمى آخر 

تحديد عدد العامميف باإلدارات المالية وأقساـ المحاسبة وبما يتناسب والييكؿ التنظيمي وحجـ  -3

 األعماؿ المطموب تنفيذىا في اإلدارة المالية العامة لممؤسسة والموانئ التابعة ليا.

عمى آخر المستجدات التكنولوجية  عقد دورات دورية لمستخدمي النظاـ المحاسبي الطبلعيـ -4

 عمى أية تغييرات في معايير المحاسبة الدولية. والمحاسبية وباألخص

ربط حواسب إلكترونية بيف المتطورة، و االلكترونية استقطاب تكنولوجيات أنظمة المحاسبة  -5

 لمؤسسةايجعؿ المحاسبية سوؼ  استخداـ النظـ حيث أف والموانئ التابعة ليا,اإلدارة العامة 

 .التي تعيؽ سرعة اإلنجاز في العمؿ تستغني عف الكـ اليائؿ مف المستندات الورقية

ضرورة تطوير النظاـ المحاسبي القائـ لكي يستجيب لمتطمبات التطوير والتحديث بشكؿ  -6

 .منيا يعاني التي القصور أوجو يفبلتلوذلؾ ، دوري
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يف عمى تطبيؽ النظاـ المحاسبي بأىمية تطوير إيجاد اآلليات والطرؽ المناسبة لتثقيؼ القائم -7

 في مؤسسة المعمومات المحاسبي األنظمة المحاسبية وما ستعود عميو مف منفعة عمى نظاـ

 الموانئ الكويتية بالمدى المتوسط والطويؿ.

ضػػرورة إشػػراؾ القػػائميف عمػػى اإلدارات الماليػػة فػػي وضػػع السياسػػات واإلجػػراءات والتعميمػػات  -8

 تعمقة بالنظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة.المالية الم

في تقديـ , ليستمر النظاـ المحاسبي القائـقواعد وتعميمات تطبيؽ  في ىتماـاالضرورة زيادة  -9

 متقاريرل مبي احتياجات المستخدميفوليالبيانات المحاسبية البلزمة في الوقت المناسب 

 .واإلحصائيات والبيانات المحاسبية

بإعادة النظر في مكونات النظاـ المحاسبي المطبؽ في مؤسسة الموانئ الكويتيػة  االستمرار -02

 االحتياجػات مختمػؼ تمبيػة عمػى قػادر مػوجعي وبشػكؿ، وفؽ متطمبػات المعػايير الدوليػة ذات الصػمة

 التأقمـ مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.عمى  وليكوف قادراً  ,المحاسبية

 المطبؽ في مؤسسةلبرمجيات نظاـ المعمومات المحاسبي  ضرورة إعادة تقييـ دورية -00

جراء إصبلحات سريعة ودقيقة تمس األنظمة القانونية والمالية في المؤسسة.  ،الموانئ الكويتية  وا 

, مع ليا ةالبلزم المتطمبات وتوفير التطوير لعممية المختمفةوالصعوبات  المعوقات تذليؿ -00

 .في المؤسسة المحاسبي النظاـ بتطوير البدء عند ميناء كؿ نشاط ةعطبي مراعاة
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 قائمة المراجع

 

 المراجع بالمغة العربية

 الكتب

، صندوؽ النقد تحديث وتطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا(، 2005  البساط، ىشاـ، -

 : اإلمارات العربية المتحدة.ظبي العربي، أبو

دار ، البنػوؾ وشػركات التػأميف :منشػتت الماليػةال محاسبة(، 2006  جعفر، عبد اإللو نعمػة، -

 .األردف :حنيف، عماف

، مكتبة الكويت الموانئ الكويتية بيف األمس واليـو(، 2002جماؿ، محمد عبداليادي،   -

 الوطنية: الكويت.

مػػػػدخؿ تطبيقػػػػي : نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبية(، 2004،  عصػػػػاـو جمعػػػػة، أحمػػػػد، العربيػػػػد،  -

 .األردف: عماف جامعة الزيتونة،، معاصر

ومطبعػػة اإلشػػعاع مكتبػػة , نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية(، 2002,  احمػػد حسػػيف عمػػي حسػػيف، -

 .مصر :, اإلسكندريةالفنية

: األصػػوؿ المحاسػػبة مبػػادئ(، 2007وابونصػػار، محمػػد، والخبليمػػة، محمػػود،   ،نعػػيـ، دىمػػش -

 عماف: األردف.، دار وائؿ لمنشرالعممية والعممية، 

, دار نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبية(، 2000كمػػػاؿ الػػػديف, ومحمػػػد، سػػػمير كامػػػؿ,   الػػػدىراوي، -

 .مصر :الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية

، الػػػػدار المحاسػػػػبة الدوليػػػػة والشػػػػركات متعػػػػددة الجنسػػػػية(، 2004   لطفػػػػي أمػػػػيف، ،السػػػػيد -

 .الجامعية، مصر
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سػػبر،و سػػميماف، عمػػي،  - دار شػػعاع، حمػػب،  ،لعامػػةبرمجػػة نظػػاـ المحاسػػبة ا ،(2000  عزيػػز، ا 

 .سوريا

، الزىراء لئلعبلـ العربػي، مدينػة نظرية المحاسبة المالية(، 2000شحاتو، شوقي إسماعيؿ،    -

 نصر، القاىرة: مصر.

المصػارؼ وشػركات التػأميف ) المحاسبة في المنظمات المالية(، 2003  مجيد جاسػـ، الشرع، -

 : األردف.فيبلدلفيا، عماف جامعية ،(المحمية

 : األردف.، عمافدار المسيرة لمنشر ،الماليةالمحاسبة مبادئ (، 2000  ،عمياف ،يؼالشر  -

دار وائػػؿ  ،عمػػـ تػػدقيؽ الحسػػابات: الناحيػػة النظريػػة والعمميػػة(، 2050  ،خالػػد أمػػيف ،عبػػداهلل -

 : األردف.، عمافلمنشر والتوزيع

 ، جامعة الكويت: الكويت.ةالموانئ الكويتية التجاري(، 2003، زيف الديف،  دعبد المقصو  -

، دار الرضػػا، البنػػوؾ التجاريػػة والبورصػػات دراسػػات معاصػػرة فػػي(، 2005،  العربيػػد، عصػػاـ -

 .سوريا :دمشؽ

 .: سورياالطبعة األولى، جامعة تشريف، إلى المحاسبة مدخؿ(، 2002  فخر، نواؼ، -

 لبناف. :، بيروتنيةنظـ المعمومات في المحاسبة والمراجعة المي(، 2008  محمود، ،قاسـ -

، لمنشػػػر ، دار الثقافػػػةتحميػػػؿ وتصػػػميـ نظػػػـ المعمومػػػات (2004  عبػػػد الػػػرزاؽ محمػػػد، ،القاسػػػـ -

 . عماف: األردف

، الػػدار العمميػػة نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية المحوسػػبة(، 2004 عبػػد الػػرزاؽ محمػػد،  ،قاسػػـال -

 األردف. الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 

أساسػػيات المراجعػػة فػػي ظػػؿ بيئػػة نظػػـ التشػػغيؿ االلكترونػػي  (،2002،  محمػػد سػػمير ،كامػػؿ -

 ، اإلسكندرية: مصر.لمنشر ةدار الجامعية الجديد، اللمبيانات
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عمػػػاف: ، دار وائػػػؿ لمنشػػػر، المحاسػػػبة الشػػػامؿ فػػػي مبػػػادئ(، 2008  ،عبدالسػػػتار، الكبيسػػػي -

 األردف.

 : سوريا.، جامعة دمشؽتصميـ الشبكات الحاسوبية أسس(، 2002   محمد، بساـ، -

منشػػورات (، 2008 الدوليػػة الصػػادرة عػػف لجنػػة المعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة،  معػػايير المحاسػػبة -

 : األردف.عماف، لممحاسبيف القانونييف المجمع العربي

مػاف: ع ،التعمػيـ عػف طريػؽ اإلنترنػت(، 2002عدناف زىراف،    ،عدناف زىراف، وعمر ،مضر -

 دار زىراف لمنشر والتوزيع.

عمػاف:  ، دار الفرقػاف،مقدمة فػي تحميػؿ الػنظـ(، 2005 منصور، عوض، وأبو النور محمػد،  -

 .األردف

(، المحاسبة الحكومية وتطبيقاتيا النظرية 2003ياسيف، فؤاد توفيؽ، ومناع، وضاح صبحي،   -

 عماف: األردف. والعممية، الكمية الجامعية المتوسطة،

 

 رسائؿ الجامعيةال

 وأفػػاؽ الػػيمف فػػي الحكػػومي المحاسػػبي النظػػاـ واقػػع(, 2007  ،العزيػػز عبػػد وىيػػب ،الحبيشػػي -

 : سوريا.دمشؽ جامعة ،قسـ المحاسبة، االقتصادكمية رسالة ماجستير غير منشورة,  ،تطويره

دور المعمومػػػات المحاسػػػبية فػػػي تقػػػويـ برنػػػامج اإلصػػػالح  (،2007،  صػػػالح ناصػػػر ،الفقيػػػو -

 كمية الدراسػات، رسالة ماجستير غير منشورة, دراسة تحميمية تطبيقية مالي بالجميورية اليمنيةال

 : السوداف.النيميف جامعة ،قسـ المحاسبة، العميا
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مدى فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية في تحقيؽ األماف والتوكيدية (، 2003القشي، ظاىر,   -

جامعػػػة عمػػػاف العربيػػػة  أطروحػػػة دكتػػػوراه غيػػػر منشػػػورة،, والموثوقيػػػة فػػػي ظػػػؿ التجػػػارة االلكترونيػػػة

 .لمدراسات العميا, عماف, األردف,

, رسػالة تقييـ النظـ المحاسبية المطبقػة فػي الجامعػات األردنيػة(، 2004محمود،   المنايصة، -

 ماجستير غير منشورة, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا: عماف, األردف.

 

 المجالت المحكمة

رؤيػػة مسػػتقبمية نحػػو المحػػاور الرئيسػػة لتطػػوير بنػػاء المعػػايير  (:2055ؽ، محمػػد شػػريؼ  توفيػػ -

 ، سبتمبر، الرياض.5، العدد مجمة اإلدارة العامة ،المحاسبية في المممكة العربية السعودية

 اليمنيػة الجميوريػة فػي المحاسػبي النظػاـ(، بعنػواف: 2000  إسػماعيؿ، الممػؾ عبػد حجػر، -

العػدد  جامعػة صػنعاء، واالقتصػاد، التجػارة كميػة ، مجمػةالػنظـ مػدخؿو  التطػوير ومتطمبػات التطبيػؽ

 .55-37، ص ص عشر والرابع الثالث عشر

بحػث مقػدـ إلػى ، اثر اإلدارة الرشيدة عمى تطوير االسػتثمارات(. 2003   حماد، أكـر إبراىيـ، -

 .العممي الدولي الثالث عشر، بيروت المؤتمر

إمكانية تطبيؽ معايير المحاسبة (، 2007   ريـ عمي ،عيسى، و سافح، قيطيـ، و لطيؼ، زيود -

دراسػة ميدانيػة عمػى المؤسسػة العامػة لمتجػارة : الدولية عمى مؤسسات القطػاع العػاـ المندمجػة

سمسػػمة العمػػـو االقتصػػادية والقانونيػػة ، مجمػػة جامعػػة تشػػريف لمدراسػػات والبحػػوث العمميػػة ،الخارجيػػة

 .534-525 ، ص ص(1( العدد  29المجمد  
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أل ػراض  المخصصػة األمػواؿ نظريػة وفعاليػة كفػاءة تطوير(، 2002  أحمد، إبراىيـ الصعيدي، -

الموازنػة  نظػـ تحػديث مػؤتمر العػرب، والمػراجعيف لممحاسػبيف العػاـ االتحػاد األداء، وتقيػيـ الرقابػة

 ة.القاىر  األداء، عمى والرقابة

، متطمبػات التطبيػؽ: وليػة والبيئػة الجزائريػةالمعػايير المحاسػبية الد (،2009  ،بشير ،عيشي -

جامعػة العمػػـو التطبيقيػػة المػػؤتمر العممػي الثالػػث لكميػة االقتصػػاد والعمػـو اإلداريػػة، بحػث مقػػدـ إلػى 
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 الدراسة ممحؽ

 ستبانةالا

 لمدراسات العميا الشرؽ األوسطامعة ج
كمية األعماؿ / قسـ المحاسبة




 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 
 

 أختي المستجيبة:
 أخي المستجيب:

 
 ,,,تحية احتراـ وتقدير

 
 استبانة حوؿ موضوع:

 
مكانية تطويره  تقييـ مدى فعالية النظاـ المحاسبي في مؤسسة الموانئ في دولة الكويت وا 

 
تقيػػيـ مػػدى فعاليػػة النظػػاـ المحاسػػبي فػػي مؤسسػػة تحميػػؿ وتقيػػيـ  الدراسػػة إلػػىتيػػدؼ ىػػذه  

مكانيػػة تطػػويره يرجػػى التكػػـر وألىميػػة رأيكػػـ حػػوؿ موضػػوع الدراسػػة, ، المػػوانئ فػػي دولػػة الكويػػت وا 
باإلجابػػة عمػػى األسػػئمة المرفقػػة عممػػا بأنػػو سػػيتـ التعامػػؿ مػػع ىػػذه البيانػػات بسػػرية تامػػة وإلغػػراض 

 .البحث العممي فقط
 

 وشكرا لتعاونكـ
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 : البيانات الشخصيةوؿالقسـ األ 

 

 :الجنس -1

 

 أنثى        ذكر                

 
 : العمر -2

 

   سنة 35-26                     قؿأسنة ف 25                     

  سنة 55 – 46                سنة 36-45                     

 سنة فأكثر  56                    
 

  :سنوات الخبرة -3
 

 سنة 55-55     سنوات 50-6 سنوات فاقؿ     5

 فأكثر سنة 25       سنة 56-20
 

 التخصص -4

 

 نظـ معمومات     مالية ومصرفية                    محاسبة

 أخرى اذكرىا                        اقتصاد             إدارة أعماؿ
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 .معمومات حوؿ متغيرات الدراسة: الثانيلقسـ ا
 .( إزاء الجواب الذي تراه مناسبا √وضع إشارة  وذلؾ ب يرجى قراءة العبارات التالية وبياف رأيكـ فييا

 
 والمشاكؿ في تطبيؽ النظاـ المحاسبيثغرات ال
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تتعمػػؽ وثغػػرات مشػػاكؿ يعػػاني النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة مػػف      
 مف جوانبو المختمفةالنظاـ المحاسبي قواعد وتعميمات تطبيؽ  في

5 

 احتياجػػػػات المسػػػػتخدميفالنظػػػػاـ المحاسػػػػبي المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة مبػػػػي ي     
 واإلحصائيات والبيانات المحاسبية متقاريرل

2 

البيانػػات المحاسػػبية البلزمػػة اسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة يقػػدـ النظػػاـ المح     
 ويحقؽ الفوائد المرجوة منوفي الوقت المناسب 

3 

الدقػػػة والوضػػػوح فػػػي يفتقػػػر النظػػػاـ المحاسػػػبي المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة إلػػػى      
 البيانات والمعمومات

4 

ضػبط العمميػات المنفػذة المحاسبي المطبؽ في المؤسسػة قػادر عمػى النظاـ      
  المؤسسةفعاليات  ختمؼ جوانبلم

5 

إيجاد آلية جديدة تتعمػؽ إلى المؤسسة  حتاج النظاـ المحاسبي المطبؽ فيي     
 كافة األصعدة وبكفاءة عالية مف العمؿ عمى اتمكنيل نظاـيذا الب

6 

مػػػع الييكػػػؿ التنظيمػػػػي  المؤسسػػػة المطبػػػؽ فػػػػي يتماشػػػى النظػػػاـ المحاسػػػبي     
 التي تتـ داخؿ المؤسسةالمنفذة لمعمميات  ـمف حيث عدد األقسا لممؤسسة

7 

 والتقػػػارير الماليػػة القػػػوائـ تػػوفير فػػي القصػػػورمػػف  المحاسػػػبي النظػػاـيعػػاني      
 االحتياجات بمختمؼ تفي التي المعمومات توفير عمى ةر ادقال المحاسبية

8 

إيجاد صيغة مف الرقابة إلى المؤسسة  النظاـ المحاسبي المطبؽ في حتاجي     
 مى آفاؽ تطبيقيا مقارنة مع المعايير الموضوعة لذلؾع

9 

غير  موتجعقصور  أوجومف المؤسسة  النظاـ المحاسبي المطبؽ فييعاني      
 المحاسبية االحتياجات مختمؼ تمبية عمى قادر

50 

إعػػادة النظػػر باعتبػػاره  إلػػىالمؤسسػػة  حتػػاج النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػيي     
 ومات المحاسبيةاألساسي لممعم المنتج

55 
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 والتدريبوالخبرة  التخصص
جداً 

ؽ 
مواف

 ير
 

فؽ
موا

ير 
 

 

   
ايد
مح

 

فؽ
موا

 

جداً 
ؽ 

مواف
 

  العبػػػارة
سؿ

سم
الت

 

 
 

المؤىػػػؿ العممػػػي فػػػي أقسػػػاـ المحاسػػػبة فػػػي المؤسسػػػة العػػػامميف يتػػػوفر لػػػدى      
 محاسبةالبأقساـ المناسب لمعمؿ 

52 

 53 بالكفاءة المناسبة لعمميـي المؤسسة في أقساـ المحاسبة فيتمتع العامموف      
 54 بالخبرة المناسبة لعمميـفي أقساـ المحاسبة في المؤسسة يتمتع العامموف      
فػي أقسػاـ منتظمػة لتحسػيف أداء العػامميف  تعقد دورات  داخمية أو خارجيػة(     

 وتطوير قدراتيـ المحاسبة 
55 

لممزيػػػد مػػػف الػػػدورات ي المؤسسػػػة أقسػػػاـ المحاسػػػبة فػػػيحتػػػاج العػػػامموف فػػػي      
 لتطوير أدائيـ

56 

 57 كافية المؤسسةي في حاسباألجيزة والمعدات البلزمة لمعمؿ الماعتقد اف      
يتػػوفر فػػي المؤسسػػة محاسػػبيف عمػػى درايػػة جيػػدة وتامػػة بالنظػػاـ المحاسػػبي      

 المطبؽ فييا
58 

تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات إلػػػى عقػػػػد دورات تثقيفيػػػػة تأىيميػػػة بيحتػػػاج العػػػػامموف      
 لمستخدمي النظاـ المحاسبي

59 

 
 األتمتة الحديثة
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 20 األنظمة المحاسبية المحوسبة يتوفر في المؤسسة     
المحاسػػػػبي المحوسػػػػب  النظػػػػاـتتػػػػوافر فػػػػي المعمومػػػػات المسػػػػتخرجة مػػػػف      

 موضوعيةال
25 

ـ المحاسػػػػبي افصػػػػاح عػػػػف القػػػػوائـ المعػػػػدة بواسػػػػطة النظػػػػعمميػػػػة اإل تنػػػػاؿ     
 المؤسسة مف إدارةالمحوسب ثقة عالية 

22 

احي الشػػػػكمية و منػػػػلالمطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة فػػػػي النظػػػػاـ المحاسػػػػبي يتػػػػوفر      
 األتمتةفي إطار المحاسبي  العمؿ التي تناسبوالفنية والقانونية 

23 



 

 

523 

ستبداؿ بنظاـ محاسبي لبل المحاسبي المطبؽ في المؤسسة بحاجة النظاـ     
 ؿ معطيات التطور التكنولوجي المستمريإلكتروني قادر عمى تمث

24 

 جعػؿل أنظمػة مؤتمتػةيحتاج النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسػة إلػى      
 ممستخدميفلأكثر توفرًا وأسيؿ  البيانات

25 

التعامػػػؿ مػػػع عمػػػى  تخصػػػصوال لػػػدييـ القػػػدرةأفػػػراد  فػػػي المؤسسػػػة يتػػػوافر     
 المحوسب ـ المحاسبياالنظ

26 

ـ االنظػػالمسػػتخدمة فػػي صػػيانة األجيػػزة فػػرؽ عمػػؿ ل فػػي المؤسسػػة يتػػوافر     
 حدوث األعطاؿعند  المحوسب المحاسبي

27 

 يوفرىػػػاعمػػى قاعػػػدة متكاممػػػة  فػػػي المؤسسػػػةتسػػتند عمميػػػة اتخػػػاذ القػػرارات      
 المحوسب سبيـ المعمومات المحاانظ

28 

 29 الحاسوبية الحديثة في نظاميا المحاسبيالبرامج  تستخدـ المؤسسة     
 

 الدوليةواإلبالغ المالي المحاسبة  معاييراالنسجاـ مع 
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مػػػػع معػػػػايير المحاسػػػػبة المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة يتفػػػػؽ النظػػػػاـ المحاسػػػػبي      
 فيما يتعمؽ بعرض التدفقات النقدية أثناء الدورة المالية الدولية

30 

المحاسػػػػبي مػػػػع تمػػػػؾ حػػػػددة فػػػػي النظػػػػاـ تتطػػػػابؽ الخصػػػػائص النوعيػػػػة الم     
 المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية

35 

بػالتعريؼ الشػامؿ لمخصػـو المطبؽ فػي المؤسسػة يأخذ النظاـ المحاسبي      
 ذي تبنتو معايير المحاسبة الدوليةال

32 

المعػػػايير المحاسػػػبية مػػػع المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة يتفػػػؽ النظػػػاـ المحاسػػػبي      
 عمى المعمومات والبيانات  الدولية في الحصوؿ

33 

المعػػػايير المحاسػػػبية مػػػع المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة يتفػػػؽ النظػػػاـ المحاسػػػبي      
 وائـ الماليةالق موضوع اإلفصاح واإلببلغ فيفي الدولية 

34 

مػػػػع معػػػػايير المحاسػػػػبة المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة يتفػػػػؽ النظػػػػاـ المحاسػػػػبي      
 الدولية فيما يتعمؽ بشكؿ الميزانية وطرؽ عرض عناصرىا

35 

التػػػأقمـ مػػػع المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة يسػػػتطيع نظػػػاـ المعمومػػػات المحاسػػػبي       36 
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 التغيرات التي تطرأ عمى معايير المحاسبة
مػػػػع معػػػػايير المحاسػػػػبة المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة ظػػػػاـ المحاسػػػػبي يتفػػػػؽ الن     

 الدولية في تعريؼ اإليرادات واألعباء
37 

فػػػػي النظػػػػاـ تتطػػػػابؽ المعمومػػػػات المنشػػػػورة فػػػػي القػػػػوائـ الماليػػػػة الختاميػػػػة      
 المحاسبي مع تمؾ المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية

38 

مػػػػػدة فػػػػػي النظػػػػػاـ المحاسػػػػػبي تتفػػػػػؽ المبػػػػػادئ والفػػػػػروض المحاسػػػػػبية المعت     
 المطبؽ في المؤسسة مع تمؾ المقررة في معايير المحاسبة الدولية

39 

واكػػب لمتطػػورات التػػي تفرضػػيا النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة ي     
 المعايير الدولية

49 

المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة لمسػػتجدات ومتطمبػػات  محاسػػبيال يسػػتجيب النظػػاـ     
 الدولية المعايير المحاسبية

45 

أعػداد التقػارير مجػاؿ فػي ينسجـ النظاـ المحاسبي المطبؽ فػي المؤسسػة      
 دوليةالمحاسبية المعايير ال معالمالية 

42 

 
 التطوير والتحديث االستجابة لمتطمبات
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 43 بشكؿ دوريالمطبؽ في المؤسسة عمومات المحاسبي نظاـ الميتـ تطوير      
المطبػؽ المعمومػات المحاسػبي  يتـ االستعانة بخبرات خارجية لتطوير نظاـ     

 في المؤسسة
44 

التػػأقمـ المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة لديػػو القػػدرة عمػػى  المعمومػػات المحاسػػبي نظػػاـ     
 مع التطورات التكنولوجية المتسارعة

45 

المطبػػؽ فػػي  المعمومػػات المحاسػػبي ة تقيػػيـ دوريػػة لبرمجيػػات نظػػاـيػػتـ إعػػاد     
 المؤسسة

46 

النظػػػػػػاـ المحاسػػػػػػبي القػػػػػػائـ فػػػػػػي المؤسسػػػػػػة يسػػػػػػتجيب لمتطمبػػػػػػات التطػػػػػػوير      
 في النظـ المحاسبية المستمر والتحديث التكنولوجي

47 

بنظػػاـ يتػػوفر فػػي النظػػاـ المحاسػػبي القػػائـ فػػي المؤسسػػة إمكانيػػة السػػتبدالو      
 التطورىذا معطيات  التعاطي معحاسبي الكتروني قادر عمى م

48 



 

 

525 

قابػػػػؿ لمتحػػػػديث كػػػػي المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة نظػػػػاـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي      
 يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة

49 

يتػػػػػوفر فػػػػػي النظػػػػػاـ المحاسػػػػػبي إمكانيػػػػػات لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع عمميػػػػػات التجػػػػػارة      
 اإللكترونية

50 

 
 انئ الكويتيةو في مؤسسة الم نظاـ المحاسبيفعالية ال
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بخاصػية الموثوقيػة المطبؽ في المؤسسة تتمتع مخرجات النظاـ المحاسبي      
 والمصداقية

55 

 52 المناسبتتمتع مخرجات النظاـ المحاسبي بخاصية المبلئمة والتوقيت      
النظػػػػػاـ المحاسػػػػػبي المطبػػػػػؽ فػػػػػي المؤسسػػػػػة فعػػػػػاؿ ومبلئػػػػػـ لبلسػػػػػتخدامات      

 المتعددة ولنماذج القرارات المتباينة سواء كانت تشغيمية أو استثمارية
53 

ة ميػػػػعافوال بالشػػػػموليةمخرجػػػػات النظػػػػاـ المحاسػػػػبي المطبػػػػؽ فػػػػي المؤسسػػػػة      
 العالية والكفاءة

54 

آفاقػػػًا واسػػػعة لمرقابػػػة عمػػػى بي المطبػػػؽ فػػػي المؤسسػػػة النظػػػاـ المحاسػػػتػػػيح ي     
 وتوفير المعمومات لدعـ اتخاذ القرارات العمميات وتحسيف أداء الخدمات

55 

تقميػػؿ فػػرص إلػػى ؤدي تػػ مخرجػػات النظػػاـ المحاسػػبي المطبػػؽ فػػي المؤسسػػة     
 التي يقدميا  ارتكاب الخطأ والغش في البيانات

56 

فػي اتخػاذ القػرارات المناسػبة لمطبػؽ فػي المؤسسػة النظػاـ المحاسػبي ايسيـ      
 وبكفاءة عالية

57 

المؤسسة  دورًا ىامًا في نجاح النظاـ المحاسبي المطبؽ في المؤسسة معبي     
 في أداء أعماليا

58 

 

 انتيت االستبانة
 شاكرا لكـ حسف تعاونكـ

 




