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Abstract 

Accounting system is one of the main props of management information systems (MIS)، 

which processes the data and transforms it into information suitable for making decisions can 

be financially expressed، in a manner enables it of adapting to various conditions associated 

with continual changes of contemporary financial and business environment. Information 

and technology، however، has made rapid and radical develops all aspects of modern life، 

especially those concerning this environment. 

One of the sectors that capitalized most on these developments was the banking business due 

to intense competition among its players. This competition has imposed the use of new 

technology and reliance on it in setting information system (IS)، in general and accounting 

system (AIS) in particular، to keep pace with this dramatic development. Therefore، it has 

greatly influenced financial performance of this sector's institutions.  

The current study aims to identify the contribution of technological advancement of 

accounting information systems to enhancement of the financial performance of Libyan 

commercial banks. For the study purpose، a questionnaire was utilized as a tool of gathering 

data. Eighty-two usable questionnaires were recovered from the population of study that 

consisted of branches directors and their deputies، internal auditors، head and staff of 

accounting divisions. 

The study concluded that technological development of AIS has positively contributed to 

improvement of the financial performance of Libyan commercial banks. Consequently، it is 

recommended that the use of IT devices should be reinforced to develop AIS in Libyan 

commercial banks and enhance the financial performance of economic organizations. 
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       :المقدمة -0

يعتبخ األداء السالي بسثابة حجخ األساس الحؼ يتع بشاًء عميو تقييع أداء الػحجات االقترادية اليادفة إلى تحقيق 
إضافًة إلى أّف األداء  ،حيث أّف تحقيق الػحجة االقترادية ألداء مالي جيج سيديج مغ فخص استسخاريتيا ،الخبح

حيث  ،السالي الجيج  يحقق العجيج مغ السدايا  التي تعػد عمى جسيع األشخاؼ ذات العالقة بالػحجة االقترادية
كحلظ فإف ضساف استسخارية بالػحجة  ،داىسيغ(يخفع مغ قيسة الػحجة االقترادية مسا يديج مغ ثخوة السالؾ )الس

كسا أف استسخارية الػحجة االقترادية يعشي استسخار  ،االقترادية يزسغ استسخار احتفاظ العامميغ بػضائفيع
كحلظ فإف نجاح الػحجة االقترادية ماليًا يديج مغ ثقة  ،مداىستيا في الشفقات العامة مغ خالؿ دفع الزخائب

 األمخ الحؼ يديج مغ حجع تعامالتيع معيا. ،في استسخارية الػحجة االقتراديةالعسالء والسػرديغ 

 ،فقج سعت ىحه الػحجات إلى تحديشو بكافة الصخؽ والػسائل الستاحة ،وألىسية األداء السالي لمػحجات االقترادية
ويعتبخ إدخاؿ تكشػلػجيا السعمػمات في أداء مختمف الػضائف اإلدارية والسالية بالػحجات االقترادية مغ أبخز 

وىػ ما أّكجتو العجيج مغ الجراسات ومشيا  ،األدوات التي ساىست في تحديغ األداء السالي لمػحجات االقترادية
داللة إحرائية لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراؿ ( التي أكجت عمى وجػد تأثيخ ذو 2014دراسة عصية وزرقػف )

( إلى وجػد أثخ قػؼ لتكشػلػجيا 2009كسا تػصمت دراسة الجبػرؼ ) ،عمى مختمف مؤشخات األداء السالي
( عمى أف تكشػلػجيا السعمػمات تعتبخ مغ 2016السعمػمات عمى أداء السشطسات. كسا أكجت دراسة دغير )

كسا أنيا تداىع في تصػيخ وتحديغ آليات  ،ألداء السالي لمسؤسدة محل الجراسةالعػامل التي تداىع في تحديغ ا
 عسل السؤسدة.

ىحا ويعتبخ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات في تصػيخ نطع السعمػمات السحاسبية أحج أىع صػر استخجاـ 
والسشطػمات  ،جاىدةوتبعًا لحلظ ضيخت البخامج السحاسبية ال ،تكشػلػجيا السعمػمات في الػحجات االقترادية

باإلضافة إلى ربط ىحه السشطػمات بذبكة  ،السحاسبية التي ترسع لذخكات بعيشيا لتمبي متصمباتيا الخاصة
كلُّ ذلظ أدػ إلى تػفيخ الػقت والجيج وزيادة الجقة في نقل البيانات السحاسبية بيغ الذخكات وفخوعيا  ،االنتخنت

فًة إلى حساية البيانات والسعمػمات السحاسبية مغ التمف في حاالت إضا ،السدتقمة وغيخ السدتقمة عمى الدػاء
الحخائق والكػارث الصبيعية واإلتالؼ الستعسج لتحقيق مشافع شخرية، كحلظ فقج تختب عمى تصػر أنطسة 

ثل وىحا ما أّكجتو العجيج مغ الجراسات م ،السعمػمات السحاسبية تقشيًا تحديغ األداء السالي لمػحجات االقترادية
 (. 2010 ،؛ مقجاد 2014 ،؛ حسجاف 2010 ،، اسساعيل 2016 ،)الدقا

 :مذكمة الدراسة -8

نطخًا لسا يػفخه األداء السالي الجيج لمػحجات االقترادية مغ مدايا متعجدة  تعػد في أساسيا ومجسميا لرالح تمظ 
دائيا السالي بكافة األدوات الػحجات ومالكيا ومػضفييا و السجتسع ككل، فقج سعت ىحه الػحجات في تحديغ أ

حيث "يديع االستثسار في  ،الستاحة، ىحا ويعتبخ االستثسار في تكشػلػجيا السعمػمات أحج أىع ىحه األدوات
كسا يعسل عمى سخعة وكفاءة انجاز  ،تكشػلػجيا السعمػمات في تحديغ نػعية القخار وتدييل مياـ السجيخ

 (.2012 ،إلى تحديغ عشاصخ الخقابة والستابعة والذفافية" )فخج هللاباإلضافة  ،السعامالت وتدييل مياـ السجيخ

وبالخغع مغ وجػد العجيج مغ مجاالت استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات في الػحجات االقترادية إال أف مجاؿ 
ذلظ لمجور الحؼ تمعبو نطع السعمػمات  ،استخجاميا في تصػيخ نطع السعمػمات السحاسبية يعتبخ مغ أىسيا



 

 8108أكتهبر  9-7المهافق                                  والتجارة    االقترادالمؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                       الثػرة التكشػلػجية )اقتراديات القخف الحادؼ والعذخيغ(        

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               945 

"أف تصػيخ األنطسة السحاسبية يداىع في تصػيخ مدتػػ حيث  السحاسبية السصػرة تقشيًا في الػحجات االقترادية.
األداء اإلدارؼ في السشذأة ويداعج في عسمية التصػيخ والتغييخ في أعساؿ السشذأة وفي اكداب العامميغ ميارات 

 .(83ص ،2014 ،)حسجاف ججيجة في العسل لتحديغ األداء السالي"

وعمى السدتػػ السحمي في البيئة الميبية يعتبخ القصاع السرخفي أحج أىع القصاعات في الجولة الميبية لسا لو مغ 
لحلظ فإف تحديغ األداء السالي لػحجات ىحا القصاع يكتدب  ،دور في الجفع بعجمة التشسية االقترادية إلى األماـ

بيئة الميبية مع مرخؼ ليبيا السخكدؼ إلدخاؿ تكشػلػجيا لحلظ عسمت السرارؼ التجارية في ال ،أىسيًة خاصة
وأدائيا  ،السعمػمات في مختمف الػضائف اإلدارية والسالية لخفع وتحديغ أداء السرارؼ التجارية بذكل عاـ

حيث أعمغ مرخؼ ليبيا السخكدؼ عبخ مػقعو اإللكتخوني أنو استكسل تصػيخ العجيج مغ  ،السالي بذكل خاص
ومذخوع مشطػمة التقاريخ  ،ة والستعمقة بالسجاؿ التقشي مثل مذخوع تصػيخ مقاصة الركػؾالسذاريع اليام

األمخ الحؼ سيكػف لو األثخ في التصػيخ  ،(2016 ،وغيخىا مغ السذخوعات )مرخؼ ليبيا السخكدؼ  ،الدػيفت
يثة في البيئة الميبية ىحا باإلضافة إلى أف إحجػ الجراسات الحج ،التقشي لمعسل السحاسبي في السرارؼ التجارية

أكجت أف نطع السعمػمات السحاسبية السصبقة في السرارؼ التجارية الميبية تتدع بالكفاءة والفاعمية في ضل 
وبالخغع مغ ذلظ إال أف األداء السالي  ،(120ص ،2018 ،التصػرات الستالحقة في تقشية السعمػمات )يػسف

واألمخ ىشا يجعػ لمتداؤؿ عغ  ،)*(التخاجع خالؿ الدشػات األخيخة لمسرارؼ التجارية الميبية يبجو عميو الزعف و 
ما إذا كاف ىشاؾ تأثيخ إيجابي لمتصػر التكشػلػجي في نطع السعمػمات السحاسبية في تحديغ كفاءة األداء السالي 

 في السرارؼ التجارية الميبية.

لتكشػلػجي لشطع السعمػمات السحاسبية "ىل ساىع التصػر ا :وبحلظ تدعى الجراسة لإلجابة عغ التداؤؿ التالي
 السصبقة في السرارؼ التجارية في تحديغ األداء السالي؟" 

 :ىدف الدراسة -3

تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ وجػد مداىسة لمتصػرات التكشػلػجية في أنطسة السعمػمات السحاسبية في 
 تحديغ األداء السالي لمسرارؼ التجارية الميبية.

  

                                                 

( لمسرػارؼ ROEحقػػؽ السمكيػة )( والعائػج عمػى ROAيطيخ التخاجع في األداء السالي السذار إليو في تخاجع العائػج عمػى األصػػؿ ) *
 - 2012التجارية الميبية وذلظ حدػب تقػاريخ مرػخؼ ليبيػا السخكػدؼ حػػؿ تصػػر أىػع البيانػات الساليػة لمسرػارؼ التجاريػة خػالؿ الفتػخة )

 :(، والججوؿ التالي يمخز أىع السؤشخات السالية2015
  الدنة

(ROA) 
 
(ROE) 

السرػػػجر مػػػغ إعػػػجاد البػػػاحثيغ 
باالعتسػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػػاريخ 
مرػػػػػػػػػػػػخؼ ليبيػػػػػػػػػػػػا السخكػػػػػػػػػػػػدؼ 
السشذػػػػػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػػػػي السػقػػػػػػػػػػػػػػػع 

https://cbl.gov.ly/ 

2012 0.7% 13% 
2013 0.5% 12% 
2014 0.3% 5.4% 
2015 0.2% 4.4% 

 



 
 

 ......المحاسبية ومداىمتيا في تحدين اآلداء الماليالتطهرات التكنهلهجية لنعم المعمهمات  
 ؼ                                   جامعة بشغازؼ عبج الدالـ حديغ البخعري ؛ أ. صالح أبػ بكخ الجازو. أ

499 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 :أىمية الدراسة -4

بالخغع مغ حجوث تصػر تقشي  كبيخ في نطع السعمػمات السحاسبية في السرارؼ التجارية الميبية في الدشػات 
والتي كاف آخخىا ما أعمغ عميو مرخؼ ليبيا السخكدؼ مغ استكساؿ عجد مغ السذاريع اليامة الستعمقة  ،األخيخة

ال أف تقاريخ ديػاف السحاسبة الميبي أكجت وجػد ضعف في إ ،(2016 ،بالسجاؿ التقشي )مرخؼ ليبيا السخكدؼ 
 ،أو استخجميا بذكل غيخ كفؤ )ديػاف السحاسبة ،السشطػمات السحاسبية السدتخجمة في بعس السرارؼ

وبالتالي فإنو قج يكػف لشتائج ىحه الجراسة األثخ الياـ في إلداـ الجيات الخقابية عمى السرارؼ التجارية  ،(2017
كحلظ فإنو قج يكػف لشتائج ىحه  ،ل الستعمقة بعجـ االستخجاـ األمثل لمسشطػمات السحاسبية الحجيثةبحل السذاك

الجراسة دور في تبشي اإلدارات العميا في السرارؼ التجارية الميبية ألفزل ما تػصمت إليو تكشػلػجيا السعمػمات 
 في مجاؿ نطع السعمػمات السحاسبية.

 :فرضية الدراسة  -5

 :ؼ الجراسة تع صياغة الفخضية التاليةلتحقيق ىج

"ساىست التصػرات التكشػلػجية في أنطسة السعمػمات السحاسبية في تحديغ األداء السالي لمسرارؼ التجارية 
 الميبية".

 :محددات الدراسة -6

وىي  ،قج واجيت الباحثيغ مجسػعة مغ السحجدات التي تحج مغ امكانية تعسيع نتائج الجراسة عمى السجتسع
 :كالتالي

. اقترخت عيشة الجراسة عمى سبع مرارؼ فقط مغ أصل ثسانية عذخ مرخفًا تجاريًا عاماًل في الجولة الميبية 1
ومرخؼ  ،والسرخؼ التجارؼ الػششي  ،ومرخؼ الػحجة ،وىحه السرارؼ ىي مرخؼ الجسيػرية ،)**(

وتع االقترار عمى   ،ومرخؼ الرحارؼ  ،ومرخؼ اإلجساع العخبي ،ومرخؼ التجارة والتشسية ،شساؿ أفخيقيا
%( مغ اجسالي فخوع ووكاالت السرارؼ 90ىحه السرارؼ ألف فخوع ووكاالت ىحه السرارؼ تذكل حػالي )

 التجارية العاممة في ليبيا )***(.

. اقترخت عيشة الجراسة عمى فخوع ووكاالت وإدارات السرارؼ التجارية الدبعة السختارة مغ ضسغ عيشة 2
وتحتػؼ  ،وذلظ ألف ىحه السجيشة تعتبخ ثاني أكبخ مجيشة في ليبيا ،والسػجػدة في نصاؽ مجيشة بشغازؼ الجراسة 

عالوًة عمى تػاجج االدارة  ،عمى عجد كبيخ مغ فخوع ووكاالت السرارؼ التجارية السجرجة في مجتسع الجراسة
كحلظ فإنو ال يتػقع وجػد  ،لسجيشةومرخؼ الػحجة في نصاؽ ىحه ا ،الخئيدية لكلٍّ مغ مرخؼ التجارة والتشسية

اختالفات في مدتػػ تقشية السعمػمات السدتخجمة بيغ الفخوع السختمفة لشفذ السرخؼ والسشذخة في جسيع أنحاء 
 الجولة الميبية.

                                                 

 www.cbl.gov.lyتع االعتساد عمى احرائية السرارؼ التجارية السػجػدة في السػقع الخسسي لسرخؼ ليبيا السخكدؼ  *( *)
تػػع الػصػػػؿ إلػػى ىػػحه الشدػػبة بذػػكل تقخيبػػي مػػغ خػػالؿ قدػػسة عػػجد الفػػخوع والػكػػاالت التابعػػة لمسرػػارؼ الدػػتة السختػػارة فػػي عيشػػة   *(*)*

الػكػاالت لجسيػع السرػارؼ التجاريػة العاممػة فػي ليبيػا، وذلػظ حدػب احرػائية السرػخؼ السخكػدؼ الجراسة، عمى العجد االجسالي لمفخوع و 
 .2012الػاردة في تقخيخ إدارة الخقابة عمى السرارؼ والشقج لعاـ 



 

 8108أكتهبر  9-7المهافق                                  والتجارة    االقترادالمؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                       الثػرة التكشػلػجية )اقتراديات القخف الحادؼ والعذخيغ(        

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               947 

 :اإلطار النعري  -7

 نعم المعمهمات المحاسبية: 7-0

 :مفيهم النعام 7-0-0

عزيا بعزًا وذلظ لتأدية وضيفة معيشة أو عجة وضائف وبغس يعَّخؼ الشطاـ بأنو "عجة عشاصخ مختبصة بب   
كسا تتع  ،الشطخ إف كاف ذلظ الشطاـ محػسبًا أـ ال فجومًا تحكسو سياسات وإجخاءات يتع اتباعيا بذكل روتيشي

مخاقبة تمظ اإلجخاءات مغ قبل السدؤوؿ عغ الشطاـ لمتأكج مغ عجـ وجػد أؼ اختخاقات لمدياسات السػضػعة " 
والستفاعمة مع  ،ويعخؼ الشطاـ أيزًا بأنو "مجسػعة مغ العشاصخ الستخابصة والستكاممة ،(1ص،2015،)حامج

 ،(14ص ،2004 ،مغ اجل أداء وضيفة محجدة أو تحقيق ىجؼ معيغ" )قاسع ،بعزيا بدمدمة مغ العالقات
 ،األمػاؿ ،اآلالت ،التجييدات ،كسا يعخؼ بأنو "مجسػعة متخابصة ومتجاندة مغ السػارد والعشاصخ )األفخاد

الدجالت....الخ( التي تتفاعل مع بعزيا البعس داخل إشار معيغ )حجود الشطاـ( وتعسل كػحجة واحجة نحػ 
 (.13ص ،2006 ،تحقيق ىجؼ أو مجسػعة مغ األىجاؼ العامة أو القيػد البيئية السحيصة" )حديغ

 :نعم المعمهمات 7-0-8

لسكػنات السخبػشة مع بعزيا البعس بذكل مشتطع مغ أجل انتاج يعَّخؼ نطاـ السعمػمات بأنو "مجسػعة مغ ا
مغ أجل  ،والػقت السشاسب ،وإيراؿ ىحه السعمػمات إلى السدتخجميغ بالذكل السالئع ،السعمػمات السفيجة

كسا يعَّخؼ بأنو "ذلظ الشطاـ الحؼ يتزسغ  ،(1ص ،2015 ،مداعجتيع في أداء الػضائف السػكمة إلييع" )حامج
جاندة ومتخابصة مغ األعساؿ والعشاصخ والسػارد تقـػ بتجسيع وتذغيل وإدارة ورقابة البيانات بغخض مجسػعة مت

 ،إنتاج وتػصيل معمػمات مفيجة لسدتخجمي القخارات مغ خالؿ شبكة مغ قشػات وخصػط االتراؿ")حديغ
 (.21ص ،2006

فإنو غالبًا ما يختبط وجػد نطاـ  ونطخًا ألىسية الحاسبات االلكتخونية في عسل نطع السعمػمات السحاسبية
السعمػمات في الػقت الحاضخ بػجػد الحاسػب وىػ ما يسكغ مالحطتو مغ خالؿ تعخيف جسعية نطع 

"نطاـ آلي يقـػ بجسع  American Information System Association( AISAالسعمػمات األمخيكية )
د في مجاالت التخصيط والخقابة واألنذصة التي وتشطيع وإيراؿ وعخض السعمػمات الستعساليا مغ قبل األفخا

 (.192ص ،2011 ،تسارسيا الػحجة االقترادية" )الدقا

 :(28ص ،2007 ،ىحا ويسكغ حرخ مفيـػ نطاـ السعمػمات في الشقاط التالية )قاعػد

 مجسػعة مغ األفخاد والتجييدات واإلجخاءات والبخمجيات واالتراالت وقػاعج البيانات. .1

 تعسل يجويًا أو ميكانيكيًا أو آليًا عمى جسع السعمػمات وتخديشيا ومعالجتيا وبثيا لمسدتفيج.ىحه العشاصخ  .2

إلعصاء  ،نطع السعمػمات الحجيثة تدتخجـ الحػاسيب في جسع البيانات وتخديشيا ومعالجتيا بدخعة ىائمة .3
 وبتػقيت محجد. ،السجيخيغ السعمػمات السشاسبة

 حاسبية: التعريف بنعم المعمهمات الم 7-0-3

يختز بالقياس والتشبؤ بالجخل  ،يعَّخؼ نطاـ السعمػمات السحاسبية بأنو "عبارة عغ نطاـ رسسي لمسعمػمات
 ،2004 ،وغيخىا مغ األحجاث ذات الرفة االقترادية في السذخوع أو في وحجاتو السختمفة")ىاللي ،والثخوة
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مات اإلدارؼ في الػحجة االقترادية في مجاؿ ويعخؼ بأنو "ذلظ الجدء األساسي والياـ مغ نطاـ السعمػ  ،(2ص
األعساؿ الحؼ يقـػ بحرخ وتجسيع البيانات السالية مغ مرادر خارج وداخل الػحجة االقترادية ثع يقـػ بتذغيل 
ىحه البيانات وتحػيميا إلى معمػمات مالية مفيجة لسدتخجمي ىحه السعمػمات خارج وداخل الػحجة االقترادية" 

 (.47ص ،2006 ،)حديغ

 :مراحل تطهر نعم المعمهمات المحاسبية 7-0-4

 (:7-6ص  ،2007 ،مخت عسمية تصػر الشطع السعمػمات السحاسبية بعجة مخاحل وىي )كبالف وآخخوف 

في ىحه السخحمة لعب الجيج البذخؼ دورًا أساسيًا في إجخاءات تذغيل الشطاـ  :مرحمة النعم التقميدية .1
وقج تبيغ قرػر الشطع اليجوية لعجة أسباب أىسيا عجـ السقجرة عمى  ،السحاسبي والحؼ عخؼ بالشطاـ اليجوؼ 

 مػاكبة التصػر والشسػ في حجع السذخوعات وتذعب أنذصتيا.

وفي ىحه السخحمة بجأ االعتساد عمى اآللة في القياـ ببعس إجخاءات التذغيل  :مرحمة النعم النرف آلية .2
 في ىحه السخحمة.وتعتبخ اآلالت الحاسبة مغ أىع اآلالت السدتخجمة 

 ،ضيخت في ىحه السخحمة ما يعخؼ بشطع التػجيو اآللية نتيجة لمتقجـ الرشاعي :مرحمة النعم اآللية المهجية .3
وتحتػؼ عمى عجد مغ اآلالت  ،أو نطع البصاقات السثقبة ،وتعخؼ الشطع اآللية السػجية بشطع لػحات التػجيو

 سكغ مغ خالليا تشفيح التعميسات السعجة في لػحة التػجيو.ولكل آلة لػحة تػجيو خاصة ي ،السدتقمة عغ بعزيا

تسيدت ىحه السخحمة باستخجاـ الحاسبات اإللكتخونية في مجاؿ الشطع السحاسبية  :مرحمة النعم االلكترونية .4
حيث أصبحت تعخؼ بالشطاـ الستكامل لمسعمػمات  ،بذكل أدػ إلى تصػيخ مفاىيع حجيثة لمشطع السحاسبية

أدػ استخجاـ كل مغ الحاسبات ووسائل االتراالت واألساليب الستقجمة في الخقابة إلى احجاث  حيث ،السحاسبية
تغييخات في مفيـػ ومزسػف الشطاـ السحاسبي وأصبح يعخؼ بشطاـ السعمػمات اإلدارية أو نطع السعمػمات 

متكامل يتكػف مغ أنطسة حيث تعتبخ مجسػعة أنطسة الػحجة االقترادية وفقًا ليحا السفيـػ نطاـ واحج  ،الكمية
ويتع تخديغ كل العسميات الخاصة بيحه األنطسة  ،فخعية مثل نطاـ اإلنتاج والشطاـ التسػيل والشطاـ السحاسبي

 الفخعية إلكتخونيًا مخة واحجة.

 :التطهر التكنهلهجي لنعم المعمهمات المحاسبية :نعم المعمهمات المحاسبية وتكنهلهجيا المعمهمات 7-0-8
 عام المعمهمات المحاسبي في المرارف()أىداف ن

( والتي تعشي حخفة أو Technoكمسة تكشػلػجيا ىي كمسة مغ أصل يػناني تتكػف مغ مقصعيغ كمسة تكشػ )
ليراغ الكل في كمسة تكشػلػجيا بسعشى عمع األداء أو  ،( تعشي عمع أو دراسةlogyوكمسة لػجي ) ،ميارة أو فغ
فقج عخفتيا مجسػعة تقشية  ،) IT)  )(Information Technology أمَّا تكشػلػجيا السعمػمات  ،عمع التصبيق

بأنيا  دراسة وترسيع وتصػيخ وتفعيل لجعع أو تدييخ أنطسة السعمػمات التي  (ITAA)السعمػمات األمخيكية 
 أؼ أنيا تسثل تصبيقات وعتاد الحاسػب بذكل خاص  ،تعتسج عمى الحاسػب

(https://ar.wikipedia.org/wiki.) 

نتج عغ التصػرات الكبيخة التي حجثت في العجيج مغ الػحجات االقترادية مغ حيث زيادة حجسيا واتداع 
ى فقج نذأت الحاجة إل ،نذاشاتيا االقترادية وما تختَّب عمى ذلظ مغ تػليج كع ىائل مغ البيانات السختمفة

https://ar.wikipedia.org/wiki


 

 8108أكتهبر  9-7المهافق                                  والتجارة    االقترادالمؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                       الثػرة التكشػلػجية )اقتراديات القخف الحادؼ والعذخيغ(        

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               949 

 ،2011 ،استخجاـ الحاسبات االلكتخونية بيجؼ االستفادة مغ القجرات اليائمة والستعجدة التي تستاز بيا )الدقا
 (.192ص

وذلظ لمسدايا الكثيخة  ،وبجأ استخجاـ الحػاسيب في تذغيل نطع السعمػمات السحاسبية مشح بجاية ضيػر الحاسػب
التي يقجميا الحاسػب في تذغيل نطع السعمػمات مغ اقترادية وسخعة ومػثػقية عالية في عسميات التخديغ 

ولقج نذأ عغ استخجاـ الحاسػب في تذغيل نطع السعمػمات مرصمح نطاـ  ،ومعالجة وتقجيع السعمػمات
ليرف استخجاـ الحاسػب في إدخاؿ ( Computerized Information Systemالسعمػمات السحػسب )

(. ىحا ويعَّخؼ نطاـ السعمػمات السحاسبية 275ص ،2004 ،ومعالجة وتخديغ البيانات والسعمػمات )قاسع
السحػسب بأنو "البيانات السحاسبية والتي تذسل عمى كافة فخوع السحاسبة والتي تعالج إلكتخونيًا بػاسصة 

 ،دتخجـ في اتخاذ القخارات لكل السدتفيجيغ بأقل وقت وجيج" )وىابالحاسػب بجقة عالية لمحرػؿ عمى نتائج ت
2013 .) 

 ،2011 ،ويسكغ أف يؤدؼ استخجاـ الحاسػب في العسل السحاسبي إلى االستفادة مغ الخرائز التالية )الدقا
 (:196ص

ويتع تغييخ البيانات  ،حيث يتع إدخاؿ البيانات في السخة األولى في السدتشج ،يتع تصبيق مبجأ الكتابة مخة واحجة .1
مسا يداىع في  ،السػجػدة في جسيع السمفات الستعمقة بيا مباشخة في نفذ الػقت ويتع استخخاج التقاريخ تمقائياً 

فزاًل عغ الجقة والدخعة في تجييد  ،تقميل الجيج السبحوؿ مغ قبل السحاسبيغ في القياـ بالعسل السحاسبي
 البيانات في وقتيا السحجد والسصمػب.

دخعة في تشفيح العسميات التذغيمية واستخخاج نتائجيا بالذكل والسحتػػ السصمػبيغ ولسختمف الجيات التي ال .2
 يسكغ أف تدتخجميا.

االستفادة مغ األجيدة والسعجات السمحقة بالحاسػب في عسميات تخديغ البيانات وعخضيا أو شباعتيا  .3
 لكفاءة والجقة.وبسختمف األشكاؿ واألعجاد السصمػبة مع االحتفاظ بشفذ ا

قج كاف لمتصػر الدخيع والستالحق في تكشػلػجيا السعمػمات وشخؽ معالجتيا األثخ الكبيخ في تحديغ العسل    
حيث تصػرت األنطسة السحاسبية السعمػماتية في أساليب إدخاليا ومعالجتيا لمبيانات السحاسبية ومغ  ،السحاسبي

لشطع السعمػمات السحاسبية تعتسج بذكل رسسي عمى وجػد قػاعج وبجأت السكػنات الخئيدية  ،ثع أساليب عخضيا
وتذكل ىحه السكػنات جدءًا ىامًا مغ تكشػلػجيا  ،باإلضافة إلى بخمجيات تصبيقية ،بيانات محاسبية متصػرة

وتداىع ىحه التكشػلػجيا عسػمًا في تحقيق أىجاؼ نطع السعمػمات  ،السعمػمات السدتخجمة في ىحه الشطع
وتشطيع السعمػمات وعخضيا وتقجيسيا في  ،مغ خالؿ عسميات السعالجة والتذغيل الدميع لمبياناتالسحاسبية 

ويسكغ استخجاـ ىحه التكشػلػجيا والعسل بيا في تصػيخ األنطسة السحاسبية  ،الػقت السشاسب لستخحؼ القخارات
ذغميغ وأخرائي السعمػمات القائسة بػاسصة فخيق السصػريغ داخل السشذأة مغ محمميغ ومرسسيغ ومبخمجيغ وم

 (.126ص ،2011 ،)رممي

 :األداء المالي ومؤشرات قياسو 7-8

يسثل األداء السالي السفيـػ الزيق ألداء الذخكات حيث يخكد عمى استخجاـ مؤشخات  :تعريف األداء 7-8-0
ويعبخ األداء السالي عغ أداء الذخكات حيث أنو الجاعع األساسي لألعساؿ  ،مالية لقياس مجػ انجاز األىجاؼ
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ىحا ويسكغ تعخيف األداء السالي بأنو "السخآة  ،(45ص ،2010 ،السختمفة التي تسارسيا الذخكات )الخصيب
االساسية التي تػضح مقجرة الذخكة مغ خالؿ مخكدىا السالي عمى تحقيق األىجاؼ السخصط ليا في الػقت 

سشاسب والسشافدة مع الذخكات مغ خالؿ تمظ األىجاؼ وىحا ما يحتاج إلى تخصيط وتػفيخ لمبيانات السالية ال
 (.92ص، 2018 ،الجقيقة")الصػيل

 :مؤشرات قياس األداء المالي 7-8-8

 ،في السجػ القريخ تقيذ مؤشخات الديػلة إلى مجػ قجرة السشذأة عمى سجاد التداماتيا :مؤشرات الديهلة :أوالا 
حيث تذيخ الشدبة  ،وعادة ما تدتخجـ بعس الشدب السالية لقياس الديػلة مثل الشدبة الستجاولة والشدبة الدخيعة

وال يعشي  ،واحتساؿ حجوث عدخ مالي ،السشخفزة إلى ضعف قجرة السشذأة عمى الػفاء بالتداماتيا قريخة األجل
فارتفاع ندب الديػلة بأعمى مسا  ،جر االمكافذلظ في جسيع األحػاؿ أف ىحه الشدبة يجب أف تكػف مختفعة ق

 وضعف في كفاءة تػضيف ىحه األمػاؿ لتحقيق عائج.  ،يجب يذيخ إلى وجػد أمػاؿ عاشمة

تذيخ الخبحية إلى العالقة بيغ األرباح التي تحققيا الذخكة واالستثسارات التي ساىست  :مؤشرات الربحية :ثانياا 
( وندبة العائج عمى حقػؽ السمكية ROAندبة العائج عمى األصػؿ )ىحا وتعتبخ  ،في تحقيق ىحه األرباح

(ROE)، ( والعائج عمى الديعEPS2008 ،( مغ أىع السؤشخات السدتخجمة لقياس ربحية السشذأة )الذيخ، 
  (.41ص

تقيذ مؤشخات الشذاط مجػ كفاءة اإلدارة في استخجاـ األصػؿ إلنتاج أكبخ قجر مغ  :مؤشرات النذاط :ثالثاا 
مثل معجؿ دوراف  ،ىحا وتعتبخ معجالت الجوراف مغ أكثخ السؤشخات استخجامًا لقياس الشذاط ،الدمع والخجمات

 (.59ص ،2008 ،السجيشػف ومعجؿ دوراف األصػؿ )الذيخ

تتسثل مؤشخات الدػؽ في بعس الشدب السالية التي قج تعخؼ بشدب التقييع أو ندب  :مؤشرات الدهق  :رابعاا 
وتبخز أىسية ىحه الشدب مغ شكميا الحؼ يخبط بيغ القيسة الدػقية لمديع وعػائجه الستػقعة في  إعادة االستثسار

وبحلظ فيي تقجـ ترػرًا تحميميًا عسَّا ييتع بو مالؾ السشذأة والسدتثسخيغ فييا مغ خالؿ  ،السدتقبل وقيستو الجفتخية
 ،2011 ،ج امكانية االستثسار فييا )بذشاؽتقييسيع لألداء الساضي واألداء السدتقبمي لسشذأة األعساؿ وتحجي

ويعتبخ مزاعف الدعخ و ندبة القيسة الدػقية إلى القيسة الجفتخية وريع الديع والقيسة الدػقية إلى  (.38ص
 (.2008 ،التجفق الشقجؼ وعائج االحتفاظ بالديع مغ أبخز مؤشخات الدػؽ )الذيخ

 :وتأثيره في تحدين األداء الماليالتطهر التكنهلهجي لنعم المعمهمات المحاسبية  7-3

ناقذت العجيج مغ الجراسات التي تصخقت إلى مػضػع تأثيخ التصػر التكشػلػجي لشطع السعمػمات السحاسبية في 
وسشدتعخض ىشا أبخز الجراسات التي بيشت الجور السحػرؼ  ،وتشاولتو مغ زوايا مختمفة ،تحديغ األداء السالي

تصػرة تقشيًا مغ خالؿ استخجاـ الحػاسيب وممحقاتيا والبخمجيات الحجيثة وشبكة لشطع السعمػمات السحاسبية الس
وذلظ  ،( في تحديغ األداء السالي لمسؤسدات االقتراديةITالسعمػمات وغيخىا مغ وسائل تكشػلػجيا السعمػمات )

 :عمى الشحػ التالي

 :(2008دراسة الذخفا ) -

السعخفة وتكشػلػجيا السعمػمات في تحقيق السدايا التشافدية في ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دور إدارة 
وتػصمت إلى أف إدارة السعخفة وتكشػلػجيا السعمػمات التي تدتخجميا البشػؾ  ،السرارؼ العاممة في قصاع غدة
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اٌؿ في تحديغ أدائيا السالي وزيادة ربحيتيا وتقميل تكاليفيا إضافة إلى اكتذاؼ  العاممة في قصاع غدة ليا دور فعَّ
 خجمات ججيجة تديج مغ سيػلتيا وعػائجىا. 

 :(2016دراسة الدقا ) -

رة السالية ىجفت ىحه الجراسة إلى تقييع جػدة نطع السعمػمات السحاسبية اإللكتخونية السدتخجمة في وزا    
حيث تػصمت الجراسة إلى تػفخ خرائز جػدة السعمػمات ومبادغ  ،الفمدصيشية وأثخىا في تحديغ األداء السالي

مع وجػد عالقة بيشيا  ،مػثػقية الشطع في نطع السعمػمات السحاسبية اإللكتخونية في وزارة السالية بشدب متفاوتة
 .وبيغ تحديغ األداء السالي

 :(2010دراسة اسساعيل ) -

ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة دور نطع السعمػمات السحاسبية في تقػيع كفاءة األداء السالي في السشذآت 
حيث تػصمت  ،وذلظ عغ شخيق دراسة حالة الرشجوؽ القػمي الدػداني لتصػيخ الخجمات الصبية ،الالربحية

سالي في السشذآت غيخ اليادفة لتحقيق الجراسة إلى أف وجػد نطاـ محاسبي متكامل يداعج في تقػيع األداء ال
 الخبح ويػفخ السعمػمات السالئسة في الػقت السشاسب. 

 :(2011دراسة كمبػنة وآخخوف ) -

ىجفت ىحه الجراسة إلى اختبار مجػ تأثيخ استخجاـ نطع السعمػمات السحاسبية عمى األداء السالي لمذخكات 
الجراسة إلى عجـ وجػد تأثيخ الستخجاـ نطع السعمػمات  وتػصمت ىحه ،الرشاعية السداىسة العامة األردنية

واعتسجت ىحه الجراسة عمى مقارنة ندبتي العائج  ،السحػسبة عمى األداء السالي لمذخكات الرشاعية في األردف
وأوصت  ،عمى األصػؿ والعائج عمى حقػؽ السمكية وربحية الديع قبل وبعج استخجاـ الشطع السحاسبية السحػسبة

 بإعادة تصبيق ىحه الجراسة بسؤشخات مختمفة ولسجة أشػؿ.الجراسة 

 :(2014دراسة حسجاف ) -

 ،ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دور تصػيخ األنطسة السحاسبية في الخفع مغ مدتػؼ  األداء اإلدارؼ 
داعج في وتػصمت إلى أف تصػيخ األنطسة السحاسبية يداىع في تصػيخ مدتػػ األداء اإلدارؼ في السشذأة وي

 عسمية التصػيخ والتغييخ في أعساؿ السشذأة وفي اكداب العامميغ ميارات ججيجة في العسل لتحديغ األداء السالي.

  :(2010دراسة مقجاد ) -

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى تأثيخ استخجاـ نطع السعمػمات السحاسبية السحػسبة في تحديغ األداء 
وجػد تأثيخ إيجابي الستخجاـ نطع السعمػمات السحاسبية السعتسجة عمى الحاسػب وتػصمت الجراسة إلى  ،السالي

 في تحديغ األداء السالي لمذخكات. 

  :(2007دراسة السخادمة ) -

ىجفت ىحه الجراسة إلى استقراء آراء عيشة مغ الذخكات الرشاعية األردنية حػؿ أثخ نطع السعمػمات السحاسبية 
ودلت نتائج الجراسة عمى أف نػعية  ،ارية في ضل األنطسة السحاسبية السحػسبةفي اتخاذ القخارات االستثس

البخمجيات السدتخجمة في حػسبة نطع السعمػمات السحاسبية ليا دور فعَّاؿ في عسمية اتخاذ القخارات 
ات في وأف حػسبة نطع السعمػمات السحاسبية تداىع في تػفيخ السعمػمات الالزمة لستخحؼ القخار  ،االستثسارية
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أسيست في جعل  ،كسا أف الدخعة التي وفختيا بخمجيات الحاسػب ،وقت قياسي بالسقارنة مع الشطاـ اليجوؼ 
ونطخًا لكػف البخمجيات السحػسبة تترف بعجـ  ،البيانات السحاسبية بيانات ذات شبيعة مالئسة لستخحؼ القخارات

  .فقج زادت مغ مػثػقية مخخجات الشطاـ السحاسبي ،التحيد

 :(2006دراسة رحاحمة وصياـ ) -

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ اسياـ نطع السعمػمات السحاسبية اآللية في تعديد مالءمة مخخجات 
وتػصمت الجراسة إلى  أف نطع السعمػمات  ،ىحه الشطع لستصمبات متخحؼ القخارات في البشػؾ التجارية األردنية

وذلظ  ،مػمات تفي بستصمبات متخحؼ القخارات في البشػؾ التجارية األردنيةالسحاسبية اآللية تديع في تػفيخ مع
 وأكثخ قابمية لمسقارنة.  ،وأكثخ مرجاقية ،وأكثخ مالءمة لستخحؼ القخار ،بتدويجىع بسعمػمات أكثخ قابمية لمفيع

 :(2007دراسة الجبػرؼ ) -

وتػصمت إلى أف  ،الخفع مغ أداء السشطساتىجفت ىحه الجراسة إلى تحميل تكشػلػجيا السعمػمات ودورىا في 
استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات يؤدؼ إلى تدييل مياـ ودور األجيدة الخقابية السختمفة عمى مدتػػ السؤسدات 
الخئيدية والفخعية. كسا اف استخجاميا في الخقابة الجاخمية يعج أحج مكػنات استخاتيجية االصالح السالي واإلدارؼ 

ف معمػمات التحميل السالي باستخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات تداعج عمى اكتذاؼ السذكالت التي لمسؤسدة. كسا أ
 تعاني مشيا الػحجة االقترادية وترحيح مداراتيا بعج اكتذاؼ أسبابيا.

 :(2016دراسة الحديغ ) -

ي تحقيق خرائز ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى العالقة بيغ التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية ف
وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة  ،السعمػمات السحاسبية وذلظ بالتصبيق عمى بشظ فيرل االسالمي الدػداني

بيغ التذغيل االلكتخوني لمبيانات السحاسبية وعجالة القػائع السالية وتحقيق السالءمة في السعمػمات السحاسبية 
 والسعمػمات السحاسبية ذات السػثػقية.

  :(2007سة إبخاىيع )درا - 

ىجفت الجراسة بذكل عاـ الى بياف دور قياس وكفاءة الشطع السحاسبية السحػسبة في تػفيخ السعمػمات السحاسبية 
وتػصمت الجراسة إلى أف استخجاـ الشطع السحاسبية السحػسبة ساعج في  ،التي تؤدؼ الى رفع كفاءة األداء السالي
 ي في السؤسدة محل الجراسة. تحديغ نػعية مخخجات الشطاـ السحاسب

 :(2009دراسة الخفاعي وآخخوف ) -

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ تػعية الحػاسيب السدتخجمة ومالءمة البخمجيات في تحقيق 
وتػصمت  ،الخرائز الشػعية لمسعمػمات السحاسبية مغ خالؿ استقراء آراء السدتثسخيغ في سػؽ عساف السالي

د أثخ معشػؼ لشػعية الحػاسيب السدتخجمة ومالءمة البخمجيات السدتخجمة في خرائز الجراسة إلى وجػ 
القابمية لمسقارنة والثبات ومػثػقية السعمػمات السحاسبية ومالءمة السعمػمات :السعمػمات السحاسبية التالية

 .السحاسبية
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 :(2012دراسة السصيخؼ ) - 

السعمػمات السحاسبية اإللكتخونية في قياس مخاشخ االئتساف لجػ ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دور نطع 
وتػصمت الجراسة إلى وجػد تأثيخ ذو داللة احرائية لخرائز نطع السعمػمات السحاسبية   ،البشػؾ الكػيتية

 خاصية الجقة( في قياس مخاشخ االئتساف لجػ السرارؼ الكػيتية. ،السحػسبة )خاصية الػقتية

   :(2010دراسة جل ) -

ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ مجػ فاعمية نطع السعمػمات السحاسبية في السرارؼ التجارية العخاقية 
وتػصمت الجراسة إلى أف نطع السعمػمات السصبقة في السرارؼ العخاقية ليا فعالية عالية في تمبية  ،األىمية

حديغ السدتسخ لشطع السعمػمات السحاسبية في وأوصت الجراسة بالت ،متصمبات التخصيط والخقابة واتخاذ القخارات
السرارؼ العخاقية لتتسكغ مغ مػاكبة التصػر التكشػلػجي في السجاؿ السحاسبي مسا سيشعكذ باإليجاب عمى 

 أداء اإلدارة لػضائفيا.

 :(2018دراسة يػسف ) -

السرارؼ التجارية الميبية ىجفت ىحه الجراسة إلى تقييع كفاءة وفعالية نطع السعمػمات السحاسبية السصبقة في 
وتػصمت الجراسة إلى أف نطع السعمػمات السحاسبية السصبقة في السرارؼ التجارية  ،وفقًا لتقشية السعمػمات

 الميبية تتدع بالكفاءة والفاعمية في ضل التصػرات الستالحقة في تقشية السعمػمات.

بأنيا تشاولت مداىسة التصػر التقشي لشطع  ،ىحا وتتسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة التي تع سخدىا
حيث أفَّ معطع الجراسات الدابقة  ،السعمػمات السحاسبية في تحديغ األداء السالي لمسرارؼ التجارية الميبية

 أجخيت في بيئات مختمفة غيخ البيئة السحمية )الميبية(.

  :الجانب الميداني لمدراسة -8

  :أداة جمع البيانات 8-0

حيث تع إعجاد استسارة استبانة خاصة ليحه  ،البيانات الخاصة بالجراسة مغ خالؿ استسارة االستبانةتع تجسيع 
حيث تشاوؿ القدع األوؿ مجسػعة مغ السعمػمات العامة  :وتشقدع االستسارة السعجة إلى قدسيغ رئيدييغ ،الجراسة

ا القدع الثاني فقج تشاوؿ مجسػع ،الخاصة بالسذاركيغ في الجراسة ة مغ األسئمة الستعمقة بقياس التصػر أمَّ
كل  ،( سؤاالً 15ويتكػف ىحا القدع مغ ) ،التكشػلػجي لُشطع السعمػمات السحاسبية وأثخه عمى تحديغ األداء السالي

 سؤاؿ يقيذ التصػر التكشػلػجي لُشطع السعمػمات السحاسبية وتأثيخُه عمى كفاءة األداء السالي.

 :مجتمع وعينة الدراسة 8-8

والسػضفيغ  ،ورؤساء أقداـ السحاسبة ،والسخاجعيغ الجاخمييغ ،ونائبييع ،ف مجتسع الجراسة مغ مجراء الفخوعيتكػ 
وقج تع االقترار في عيشة الجراسة  ،وذلظ في إدارات وفخوع السرارؼ التجارية العاممة في ليبيا ،في ىحه األقداـ

مرخؼ  :وىحه السرارؼ ىي ،بشغازؼ عمى إدارات وفخوع ووكاالت سبع مرارؼ في داخل نصاؽ مجيشة 
 ،ومرخؼ شساؿ أفخيقيا ،ومرخؼ الرحارؼ  ،والسرخؼ التجارؼ الػششي ،ومرخؼ الػحجة ،الجسيػرية

 ،وتع استخجاـ اسمػب السعايشة الصبقية في ىحه الجراسة ،ومرخؼ اإلجساع العخبي ،ومرخؼ التجارة والتشسية
شساؿ  ،تجارة وتشسية ،تجارؼ  ،صحارؼ  ،وحجة ،حيث تع الترشيف إلى شبقات حدب السرخؼ )جسيػرية



 
 

 ......المحاسبية ومداىمتيا في تحدين اآلداء الماليالتطهرات التكنهلهجية لنعم المعمهمات  
 ؼ                                   جامعة بشغازؼ عبج الدالـ حديغ البخعري ؛ أ. صالح أبػ بكخ الجازو. أ

459 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

حيث تع تػزيع عجد  ،وتع أخح عيشة مغ كل شبقة تتشاسب تقخيبيًا مع حجع مفخداتيا ،اإلجساع العخبي( ،أفخيقيا
وبعج اعصاء السدتجيبيغ فتخة كافية  ،( استسارة استبانة عمى الفئات الػضيفية السدتيجفة بالسرارؼ التجارية94)

وبالتالي فإف ندبة االستبانات  ،( استسارة استبانة كميا صالحة لمتحميل عجا واحجة83تع تجسيع عجد) ،لمخد
 %( وىي ندبة جيجة ججا.88الرالحة لمتحميل إلى إجسالي العجد السػزع تعادؿ )

 :تحميل البيانات  8-3

 :اختبار ثبات وصدق االستبانة 8-3-0

حيث بمغت قيسة ىحا  ،Cronbach's Alphaد عمى معامل ألفا كخونباخ لقياس ثبات أسئمة االستبانة تع االعتسا
وىي ندبة جيجة تذيخ إلى امكانية ثبات نتائج السقياس عشج إعادة القياس في نفذ  ،%( 77.1السعامل )
وبأخح الجحر التخبيعي لسعامل الثبات نتحرل عمى معامل الرجؽ الحؼ يذيخ إلى مجؼ نجاح  ،الطخوؼ

األمخ الحؼ يذيخ إلى أف السقياس  ،%(88وبمغت قيسة ىحا السعامل ) ،السفيـػ السصمػب السقياس في قياس
 يقيذ السفيـػ الحؼ نخيجه فعاًل.

 :التحميل الهصفي لمبيانات 8-3-8

 :ترنيف المذاركين حدب المررف التجاري الذي يعممهن بو :أوالا 

الجراسة ىع مغ مرخؼ الجسيػرية حيث بمغت  ( أف الشدبة األكبخ مغ السذاركيغ في1ُيالحع مغ الججوؿ رقع )
حيث تذكل الفخوع  ،ويخجع ذلظ أف ىحا السرخؼ يعج أكبخ السرارؼ التجارية العاممة في ليبيا ،%(31.7)

%( مغ أجسالي الفخوع والػكاالت العاممة في ليبيا )إدارة الخقابة عمى السرارؼ 31والػكاالت التابعة لو حػالي )
في السختبة الثانية مغ حيث ندبة السذاركيغ في الجراسة مرخؼ الػحجة بشدبة وجاء  ،(2012 ،والشقج

ذلظ ألف الفخوع والػكاالت التابعة ليحا  ،وىي أقل مغ ندبة السذاركيغ مغ مرخؼ الجسيػرية ،%(29.3)
% مغ أجسالي الفخوع والػكاالت العاممة في ليبيا )إدارة الخقابة عمى السرارؼ 16السرخؼ تذكل حػالي 

بسعشي أنو قج تع تحجيج حجع العيشة السصمػب مغ كل مرخؼ بشاًء عمى حجسو مقاسًا بشدبة  ،(2012 ،الشقجو 
 الفخوع والػكاالت التابعة لو إلى إجسالي عجد الفخوع والػكاالت التابعة لمسرارؼ التجارية العاممة في ليبيا.

 ( 0جدول )
 تهزيع المذاركين حدب المرارف التابعين ليا

 انًصاسف
 انؼذد

frequency 

 اننغبت %

Percent 

 7113 99 انجًيٌسّت 1

 9417 99 انٌحذة 9

 11 4 انخجاسة ًانخنًْت 7

 11 4 انخجاسُ انٌطنِ 9

 911 5 انصحاسُ 5

 911 5 شًال أفشّقْا 9

 914 9 اإلجًاع انؼشبِ 3

 199 99 انًجًٌع
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 :ترنيف المذاركين حدب المؤىل العممي :ثانياا 

 ،%( مغ السذاركيغ ىع مغ حسمة الذيادات العميا الساجدتيخ19.5( أف ما ندبتو )2الججوؿ رقع )يالحع مغ 
في حيغ ال تتجاوز ندبة حسمة الجبمـػ الستػسط  ،%( ىع مغ حسمة شيادة البكالػريػس41.5وأف ما ندبتو )

مسا يعشي أف أغمب السذاركيغ في الجراسة لجييع مغ التأىيل العمسي ما يسكشيع مغ فيع  أسئمة  ،%(19.5)
وذلظ يديج مغ مدتػػ الثقة في السعمػمات الستحرل عمييا مغ السذاركيغ  ،االستبانة ومغ ثع اإلجابة عمييا بجقة

 في الجراسة.

 ( 8جدول )

 تهزيع المذاركين حدب المؤىل العممي
 العذد ميالمؤهل العل

frequency 

 النسبت %

Percent 

 1415 19 دبهٌو يخٌعظ 1

 1311 19 دبهٌو ػانِ 9

 9115 79 بكانٌسٌّط 7

 1415 19 ياجغخْش 9

 919 9 دكخٌساه 5

 199 99 انًجًٌع 

 :ترنيف المذاركين حدب التخرص العممي :ثالثاا 

مغ الستخرريغ في مجاؿ العمـػ اإلدارية  ،%(97.5( أف ما ندبتو )3يالحع مغ خالؿ الججوؿ رقع )
كحلظ فإف ندبة السذاركيغ مغ غيخ الستخرريغ في  ،وىحا مؤشخ جيج ويديج مغ مػثػقية البيانات ،والسالية

 %(.2.5العمـػ اإلدارية والسالية والسرخفية ال تتجاوز )

 (3جدول )

 تهزيع المذاركين حدب تخرراتيم العممية

 العدد التخرص
frequency 

 لندبة %ا
Percent  

 46.3 38 محاسبة 1
 7.3 6 ادارة اعساؿ 2
 43.9 36 تسػيل ومرارؼ 3
 2.5 2 أخخػ  4

 100 82 السجسػع

 :ترنيف المذاركين حدب سنهات الخبرة العممية :رابعاا 

%( مػػػػػغ السذػػػػػاركيغ فػػػػػي الجراسػػػػػة لػػػػػجييع سػػػػػشػات خبػػػػػخة 42.7( أف مػػػػػا ندػػػػػبتو )4نالحػػػػػع مػػػػػغ الجػػػػػجوؿ رقػػػػػع )
كسػػػػػػػا أف ندػػػػػػبة السذػػػػػػاركيغ الػػػػػػحيغ لػػػػػػػجييع  ،سػػػػػػشة فػػػػػػأكثخ( 10مجػػػػػػاؿ مخاجعػػػػػػة الحدػػػػػػػابات )مػػػػػػغ شػيمػػػػػػة فػػػػػػي 
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وىػػػػػحا مؤشػػػػػخ إيجػػػػػابي عمػػػػػى أف السذػػػػػاركيغ فػػػػػي  ،%(32.9( سػػػػػشػات ال تتجػػػػػاوز )5سػػػػػشػات خبػػػػػخة أقػػػػػل مػػػػػغ )
الجراسػػػػػػة يتستعػػػػػػػف بقػػػػػػػجر كػػػػػػافي مػػػػػػغ الخبػػػػػػػخة العسميػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ العسػػػػػػل السرػػػػػػخفي لإلجابػػػػػػػة عمػػػػػػى أسػػػػػػػئمة 

 االستبانة.

 (4جدول )
 تهزيع المذاركين حدب سنهات الخبرة

 العذد سنواث الخبرة

frequency 

 النسبت %

Percent  

النسبت 

المئويت 

 التراكميت %

 317 317 9 عنت فأكثش 99 1

 99 1919 19 عنت 99أقم ين  – 15ين  9

 9913 9913 13 عنت 15أقم ين  – 19ين  7

 9311 9919 99 عنٌاث 19أقم ين  – 5ين  9

 199 7914 93 عنٌاث 5أقم ين  5

  199 99 اإلجًانِ

 :ترنيف المذاركين حدب الهظيفة :خامداا 

والسخاجعيغ  ،( أف الشدبة األكبخ لمسذاركيغ في الجراسة ىع مغ مػضفي قدع السحاسبة5يالحع مغ الججوؿ رقع )
حيث أف السخاجعيغ الجاخمييغ لجييع بحكع وضيفتيع  ،وىحا يعصي مؤشًخا جّيجًا عمى مػثػقية البيانات ،الجاخمييغ

كحلظ فإف مػضفي قدع السحاسبة بحكع درايتيع وفيسيع لمشطاـ  ،دراية جيجة بأنطسة السعمػمات السحاسبية
 .ويعتقج أف تكػف إجاباتيع ذات مػثػقية ،السحاسبي السصبق

 (5جدول )

 تهزيع المذاركين حدب الهظيفة
 العذد التخصص

frequency 

 لنسبت %ا

Percent  

 413 9 يذّش فشع 1

 1719 11 نائب يذّش فشع 9

 9417 99 يشاجغ داخهِ 7

 317 9 سئْظ قغى انًحاعبت 9

 7919 79 يٌظف بقغى انًحاعبت 5

 713 7 أخشٍ 9

 199 99 انًجًٌع

تحميل إجابات المذاركين حهل التطهر التكنهلهجي لُنعم المعمهمات المحاسبية وتأثيرُه عمى كفاءة  :سادساا 
 األداء المالي: 

( أف متػسط ندبة السذاركيغ الحيغ أكجوا )مػافق + 6ومغ خالؿ ردود السذاركيغ يتزح مغ الججوؿ رقع )
بية ساىست بذكل إيجابي في تحديغ األداء مػافق بذجة( أف التصػرات التكشػلػجية لشطع السعمػمات السحاس
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 ،(4.15بستػسط عاـ إلجابات السذاركيغ بمغ ) ،%(80السالي لمسرارؼ التجارية الميبية حيث بمغت الشدبة  )
ويالحع أف الستػسط العاـ أكبخ مغ الستػسط الشطخؼ السعتسج في ىحه الجراسة وىػ  ،(0.425بانحخاؼ معيارؼ )

سذاركيغ في الجراسة لجييع اتجاىات إيجابية نحػ مداىسة التصػرات التكشػلػجية لُشطع مسا يذيخ إلى أف ال ،(3)
وبالخغع مغ أف أغمب السذاركيغ في  ،السعمػمات السحاسبية عمى تحديغ األداء السالي لمسرارؼ التجارية الميبية

ي تحديغ األداء السالي الجراسة يؤكجوف عمى أف التصػرات التكشػلػجية لشطع السعمػمات السحاسبية ساىست ف
حيث بمغت  ،إال أف ىشاؾ تفاوتًا في درجة تأييجىع عمى حدب كل فقخة ،لمسرارؼ التجارية الميبية بذكل عاـ

ندبة السؤيجيغ  )مػافق + مػفق بذجة ( إلى أف التصػرات التكشػلػجية في انطسة السعمػمات السحاسبية ساعجت 
( وقج جاءت في 4.33%( وبستػسط بمغ )93.9مػمات )السرخؼ في تخفيس تكاليف الحرػؿ عمى السع

يمييا مداىسة التصػرات التكشػلػجية في نطع السعمػمات السحاسبية في  ،السختبة األولى مغ حيث التختيب
%( 87.8السرخؼ في تدييل عسمية تحجيج البجيل األفزل مغ بيغ البجائل الستاحة حيث بمغت ندبة السؤيجيغ )

وجاء السختبة الثالثة مداىسة التصػرات التكشػلػجية لألنطسة السحاسبية في تدييل عسمية  ،(4.29وبستػسط بمغ )
%( بستػسط 86.6اتخاذ القخارات التشفيحية والتذغيمية واالستخاتيجية في السرخؼ حيث بمغت ندبة السؤيجيغ )

يثة في تػفيخ تقاريخ وأقل ندبة مؤيجيغ كانت لمدؤاؿ الستعمق بسداىسة نطع السعمػمات الحج ،( 4.32بمغ )
رقابية عغ أداء السدتػيات اإلدارية السختمفة عمى وجو الدخعة بحيث تتسكغ إدارة السرخؼ مغ اتخاذ اإلجخاءات 

 (. 3.95بستػسط حدابي ) ،%(68.3والقخارات الترحيحية بذأنيا في الػقت السشاسب. حيث بمغت )

 (6جدول رقم )
 التطهرات التكنهلهجية لُنعم المعمهمات المحاسبيةتحميل إجابات المذاركين حهل مداىمة 

 :في تحدين األداء المالي 

 العببرة م

)موافق بشذة + 

 المتوسط موافق(

 الحسببي

االنحراف 

 المعيبري
 الترتيب

 التكرار
النسبت 

% 

1 

 انًحاعبْت األنظًت حطٌس عاػذ

 حكانْف حخفْض فِ انًصشف

 .انًؼهٌياث ػهَ انحصٌل

33 4714 4.33 .686 1 

2 

 انًحاعبْت األنظًت حطٌس عاىى

 انقشاساث احخار ػًهْت حغيْم فِ

 ًاالعخشاحْجْت ًانخشغْهْت انخنفْزّت

 .انًصشف فِ

31 9919 4.32 .735 3 

3 

 انًؼهٌياث أنظًت عاىًج

 حؼظْى فِ االنكخشًنْت انًحاعبْت

 .انًصشف اّشاداث

93 9113 4.34 .835 6 

4 

 انًؼهٌياث نظى حطٌس عاىى

 فِ انًصشف فِ انًحاعبْت

 بْن ين األفضم انبذّم ححذّذ

 .انًخاحت انبذائم

39 9319 4.29 .793 2 

5 

 انًحاعبْت انًنظٌياث عيهج

 أصٌل يخابؼت ػًهْت ين انحذّثت

 ػهْيا انًحافظت ً انًصشف

 .ًاالخخالط انغشقت ين ًحًاّخيا

94 9911 4.23 .879 4 
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6 

 فِ انخكنٌنٌجِ انخطٌس عاػذ

 انًحاعبْت انًؼهٌياث أنظًت

 األخطاء اكخشاف فِ انًصشف

 .بأًل أًالا  ًانًحاعبْت انًانْت

99 9914 4.18 .944 5 

7 

 انًحاعبْت األنظًت حطٌس عاىى

 انخنبؤ ػهَ انقذسة صّادة فِ

 ًاالسباح اننقذّت بانخذفقاث

 .نهًصشف انًغخقبهْت

95 3417 4.21 .952 11 

8 

 انًؼهٌياث حقنْت أنظًت عاىًج

 إحكاو فِ  انحذّثت انًحاعبْت

 انذًسة ػهَ انذاخهْت انشقابت

 .ًانخكانْف نإلّشاداث انًغخنذّت

99 9915 4.11 .916 8 

9 

 انًؼهٌياث أنظًت حطٌس عاىى

 انًصشف حبنِ فِ انًحاعبْت

 ً بانذقت حخًخغ يانْت نغْاعاث

 انقذسة صّادة إنَ أدٍ يا انًشًنت،

 ححقْق ً نهًصشف انخنافغْت

 .األسباح ين انًضّذ

99 9915 4.11 .916 9 

11 

 انًؼهٌياث نظى اعخخذاو أدٍ

 عيٌنت إنَ انحذّثت انًحاعبْت

 ًانغْاعاث األىذاف ححٌّم

 بشايج إنَ نهًصشف انؼايت

 يٌاصناث شكم فِ حنفْزّت

 .حقذّشّت

53 9415 3.95 1.065 14 

 العببرة م

)موافق بشذة + 

 المتوسط موافق(

 الحسببي

االنحراف 

 المعيبري
 الترتيب

 التكرار
النسبت 

% 

11 

 انًحاعبْت انًؼهٌياث نظى يّكنج

 يٌاطن ححذّذ ين اإلنكخشًنْت

 األداء فِ ًانضؼف انقصٌس

 .نهًصشف انًانِ

91 3919 4.12 1.023 12 

11 

 انًؼهٌياث نظى اعخخذاو أدٍ

 عيٌنت إنَ انحذّثت انًحاعبْت

 ًانغْاعاث األىذاف ححٌّم

 بشايج إنَ نهًصشف انؼايت

 يٌاصناث شكم فِ حنفْزّت

 .حقذّشّت

53 9415 3.95 1.065 14 

12 

 انحذّثت انًؼهٌياث نظى عاىًج

 أداء ػن سقابْت حقاسّش حٌفْش فِ

 ػهَ انًخخهفت اإلداسّت انًغخٌّاث

 إداسة حخًكن بحْث انغشػت ًجو

 اإلجشاءاث احخار ين انًصشف

 فِ بشأنيا انخصحْحْت ًانقشاساث

 .انًناعب انٌقج

59 9917 3.95 1.053 15 

13 

 انحذّثت انًحاعبْت اننظى حًكن

 يؤششاث ً يؼاّْش حٌفْش ػهَ

 اكخشاف ػهَ حغاػذ سقابْت

 انًانِ األداء فِ االنحشافاث

95 3417 4.09 .932 11 
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 .نهًصشف

14 

 انًؼهٌياث نظى اعخخذاو أدٍ

 حؼضّض إنَ االنكخشًنْت انًحاعبْت

 انبْاناث ًعاليت دقت فِ انثقت

 االنكخشًنْت انغجالث فِ انًثبخت

 .بانًصشف انخاصت

99 9914 4.26 .858 7 

15 

 االنكخشًنْت اننظى اعخخذاو عاىى

 يانْت حقاسّش حٌفْش فِ انحذّثت

 االقخصادُ انٌضغ ػن حؼبش

 .انخحْض ػن بؼْذا نهًصشف

54 39 3.78 1.066 13 

  %81 متوسط نسبت التكراراث )موافق بشذة+ موافق(

  4.15 المتوسط الحسببي العبم

  0.425 االنحراف المعيبري العبم

 :واختبار فرضية الدراسة ،التحميل االستنتاجي لمبيانات 8-3-3

 One-Sample وقج قاـ الباحثاف باالعتساد عمى اختبار    ،ييجؼ ىحا الجانب إلى اختبار فخضيات الجراسة
T Test،  ًوقج تع تحجيج مجػ اعتجالية تػزيع البيانات مغ خالؿ اختبار                       ،ذلظ أف البيانات تتبع تػزيعًا شبيعّيا

Kolomgrov - Semirnov ( 68حيث أف القيسة السذاىجة لالختبار تداوؼSig-Value=0.0 وىي أكبخ )
 ،ي تذيخ إلى أف البيانات تتبع التػزيع الصبيعيمسا يعشي قبػؿ الفخضية الت ،(α=0.05مغ مدتػػ السعشػية )

( بحيث يذيخ إلى أف متػسط السجتسع أقل مغ أو يداوؼ H0والختبار فخضيات الجراسة تع صياغة فخض العجـ )
 H0: µ ≤ 3 :( ويعبخ عشو إحرائيًا عمى الشحػ التالي3الستػسط الشطخؼ السعتسج في الجراسة وىػ )

( إلى أف متػسط السجتسع أكبخ مغ الستػسط الشطخؼ السعتسج في ىحه الجراسة H1في حيغ يذيخ الفخض البجيل )
 H1: µ > 3 :( ويعبخ عشو إحرائيًا عمى الشحػ التالي3وىػ )

 :عمى الشحػ التالي ،وقج تع صياغة فخضية الجراسة في صػرة فخضية صفخية وأخخػ بجيمة  

لع تداىع التصػرات التكشػلػجية في أنطسة السعمػمات السحاسبية في تحديغ  " :(H0. الفخضية الرفخية )1
 ".األداء السالي لمسرارؼ التجارية الميبية 

التصػرات التكشػلػجية في أنطسة السعمػمات السحاسبية في تحديغ األداء " ساىست  :( H1الفخضية البجيمة ). 2
 ". السالي لمسرارؼ التجارية الميبية

( Sig-Value=0.000القيسة السذاىجة لمفخضية )يتزح أف  One-Sample T Test اختبار  وبعج إجخاء
التصػرات  ( وعميو يتع رفس الفخضية الرفخية التي تشز عمى اف "α=0.05وىي أقل مغ مدتػػ السعشػية )

" لرالح لميبية التكشػلػجية لشطع السعمػمات السحاسبية لع تداىع في تحديغ األداء السالي لمسرارؼ التجارية ا
أؼ أف "التصػرات التكشػلػجية في أنطسة السعمػمات السحاسبية ساىست في تحديغ األداء  ،الفخضية البجيمة

 ". السالي لمسرارؼ التجارية الميبية

  :نتائج وتهصيات الدراسة  -9

 :نتائج الدراسة 9-0
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التصػرات التكشػلػجية في أنطسة السعمػمات بعج تحميل البيانات تع التػصل إلى نتيجة رئيدية مفادىا أف 
السحاسبية ساىست بذكل إيجابي في تحديغ االداء السالي لمسرارؼ التجارية الميبية. وتّع الػصػؿ إلى ىحه 

 :الشتيجة الخئيدية مغ خالؿ الشتائج الفخعية التالية

رية الميبية مغ تخفيس تكاليف مّكشت التصػرات التكشػلػجية في انطسة السعمػمات السحاسبية السرارؼ التجا .1
 الحرػؿ عمى السعمػمات.

ساىَع تصػر األنطسة السحاسبية في تدييل عسمية اتخاذ القخارات التشفيحية والتذغيمية واالستخاتيجية في  .2
 السرارؼ التجارية الميبية.

 ية الميبية.ساىست أنطسة السعمػمات السحاسبية االلكتخونية الحجيثة في تعطيع ايخادات السرارؼ التجار  .3

ساىست التصػرات التكشػلػجية في نطع السعمػمات السحاسبية في السرارؼ التجارية الميبية في تدييل عسمية  .4
 تحجيج البجيل األفزل مغ بيغ البجائل الستاحة.

سّيمت السشطػمات السحاسبية الحجيثة مغ عسمية متابعة أصػؿ السرارؼ التجارية الميبية والسحافطة عمييا  .5
 وحسايتيا مغ الدخقة واالختالس. 

ساعج التصػر التكشػلػجي في أنطسة السعمػمات السحاسبية السرارؼ التجارية الميبية في اكتذاؼ األخصاء  .6
 السالية والسحاسبية أواًل بأوؿ.

ع تصػر األنطسة السحاسبية في زيادة القجرة عمى التشبؤ بالتجفقات الشقجية واالرباح السدتقبمية لمسرارؼ ساى .7
 التجارية الميبية.

ساىست أنطسة تقشية السعمػمات السحاسبية الحجيثة  في إحكاـ الخقابة الجاخمية في السرارؼ التجارية الميبية  .8
 .فعمى الجورة السدتشجية لإليخادات والتكالي

ساىع تصػر أنطسة السعمػمات السحاسبية في تبشي السرارؼ التجارية الميبية لدياسات مالية تتستع بالجقة  .9
 ما أّدػ إلى زيادة القجرة التشافدية لمسرخؼ و تحقيق السديج مغ األرباح. ،والسخونة

ت العامة لمسرارؼ أّدػ استخجاـ نطع السعمػمات السحاسبية الحجيثة إلى سيػلة تحػيل األىجاؼ والدياسا  .10
 التجارية الميبية إلى بخامج تشفيحية في شكل مػازنات تقجيخية.

مّكشت نطع السعمػمات السحاسبية اإللكتخونية مغ تحجيج مػاشغ القرػر والزعف في األداء السالي   .11
 لمسرارؼ التجارية الميبية.

يات اإلدارية السختمفة عمى وجو ساىست نطع السعمػمات الحجيثة في تػفيخ تقاريخ رقابية عغ أداء السدتػ  .12
الدخعة بحيث تتسكغ إدارات السرارؼ التجارية الميبية مغ اتخاذ اإلجخاءات والقخارات الترحيحية بذأنيا في 

 الػقت السشاسب.

ساىست الشطع السحاسبية الحجيثة في تػفيخ معاييخ و مؤشخات رقابية تداعج عمى اكتذاؼ االنحخافات في  .13
 رؼ التجارية الميبية.األداء السالي لمسرا
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أدػ استخجاـ نطع السعمػمات السحاسبية االلكتخونية إلى تعديد الثقة في دقة وسالمة البيانات السثبتة في  .14
 الدجالت االلكتخونية الخاصة بالسرارؼ التجارية الميبية.

دؼ لمسرارؼ ساىع استخجاـ الشطع االلكتخونية الحجيثة في تػفيخ تقاريخ مالية تعبخ عغ الػضع االقترا  .15
 التجارية الميبية بعيجا عغ التحيدات الذخرية.

  :تهصيات الدراسة 2 -9

تعديد استخجاـ الػسائل التكشػلػجية ألنطسة السعمػمات السحاسبية والعسل عمى تصػيخ نطع السعمػمات   .1
لتتساشى مع الستغيخات الستدارعة في االنطسة التكشػلػجية  ،السحاسبية السصبقة في السرارؼ التجارية الميبية

نطخًا لسا تقـػ بو ىحه األنطسة مغ تقجيع بيانات ومعمػمات تديع في تخشيج عسميات التخصيط و الخقابة و اتخاذ 
 القخارات.

رية الميبية ضخورة العسل عمى التجريب والتصػيخ السدتسخ لمعامميغ باإلدارات والفخوع التابعة لمسرارؼ التجا .2
 والخفع مغ كفاءتيع في استخجاـ انطسة السعمػمات السحاسبية الستصػرة.

بحيث تعسل عمى حل  ،ضخورة العسل عمى انذاء إدارات خاصة بتقشية السعمػمات داخل السرارؼ التجارية .3
 تقتزيو الحاجة.السذاكل التقشية بذكل فػرؼ باإلضافة إلى العسل تصػيخ تقشيات السعمػمات السدتخجمة وفقًا لسا 

كسا يػصي الباحثاف بأىسية دراسة دور نطع السعمػمات السحاسبية السصبق في السرارؼ التجارية الميبية في  .4
 الكذف عغ الفخص االستثسارية الستاحة أماـ السؤسدات السرخفية الميبية.
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