
 2013 (حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية المجلة

-63- 

 نظم المعلومات المحاسبية  في تطوير دور التجارة اإللكترونية
  *شركات الدواء األردنيةفي 

 غسان فالح المطارنة د.

 قسم المحاسبة –أستاذ مشارك 
 جامعة آل البيت  - كلية إدارة المال واألعمال

 المملكة األردنية الهاشمية
 ملخـص: 

 ددت ويددنظر نلددم المعلنمدداب المحاسددبية  ددت شددر اب الددتوا   يددةلكترونإلامعر ددة دور الترددارة  إلدد  هددت ت التراسددة
و ددكلم  ،ومددتدهب ومعالرددة البياندداب المحاسددبية ، ددت ويددنظر معددادير جددندة الدد لم اوذلددم مددل دددهل دورهدد ،األردنيددة

  ت وينظر أمل نلم المعلنماب والرقابة التادلية. ادوره إل  ضا ةباإل ،المحاسبيةمخرجاب نلم المعلنماب 
مدددل  ( اسدددتبانة40ودددم وحليددد  ) ،سدددتبانةا( 48)بناقددد  وزعدددت علددد  عي دددة التراسدددة  **سدددتبانةودددم إعدددتاد ا التراسدددة هدددتا لتحقيددد  أ 

لتحليدد  البياندداب  (One Sample T-test) ادتبددارو  نصددةيةال حصدداةيةوقددت وددم اسددتختال األسددالي  اإل .االسددتباناب المنزعددة
 ويددنظر مددتدهب إلدد  ودديد لكترونيددة إلالترددارة ا أنم هددا عددتد مددل ال تدداة   إلدد  وقددت وددم التنصدد  .وادتبددار الةرضددياب

 ددكلم أوصددت التراسددة  .شددر اب الددتوا  األردنيددةنلددم المعلنمدداب المحاسددبية  ددت  ومخرجدداب عمليددة معالرددة البيانددابو 
ووشدري  جميد   ،غيدر المصدرب بد  دتدرا لم د  اال لكترونيدةإلاالرقابة التادلية  دت لد  التردارة  أسالي بضرورة وينظر 

 .لما وحقق  لها ولعمهةها مل مزايا لكترونيةإلاياعاب عل  التعام  بالترارة الق
  مقدمــة: 

وم هدا لهدنر التردارة اإللكترونيدة  ،ا للتينر التك نلنجت الدك  أد  إلد  إحدتال الك يدر مدل التتييدراب  دت بيادة اإلعمدالنلر  
أد  ذلدم إلد  إحدتال  ،ياب البي  والشرا  ددهل دقداة  معدتودةإذ وتم عمل لكترونية حتد ة عبر شبكة اإلنترنت،إالتت وتم بنساة  

 .وغيرهاورارظة مل دتماب  التت وتم للعمه الشر اب  عملياب وتييراب عل 

وتم دد  المزايددا  ددت  للشددر ابال سددبة ب ، علدد  حددت سددنا  العمدده و  للشددر ابالعتدددت مددل المزايددا  لكترونيددةإلاوقددتل الترددارة 
 التسنظ ،البي  والشرا  و م    ،وقتيم العتدت مل الختماب تمكل ملالو  ،عتة مل العمه   ت العالمقا أكبر إل النصنل  إمكانية

، الصددةقابوتم دد   ددت وخةدديي وكدداليل ووقددت الحصددنل علدد  للعمدده  بال سددبة  مزاياهددا وأبددرز .إلدد .. . مارابسددتوجددكا اال
 .ختمابوغيرها مل ال... الكتروني  إالت    ،الشرا  دون النصنل لمنق  الشر ة

حيددص صددتر قدداننن المعددامهب اإللكترونيددة رقددم  ،وقددت واكدد  األردن غيددرو مددل دول العددالم  ددت مرددال الترددارة اإللكترونيددة
الدددك  دبددديل آليدددة المعدددامهب الترارظدددة اإللكترونيدددة ونلدددال الدددت   اإللكتروندددت والعقن ددداب  دددت حالدددة عدددتل  ،2001( لعدددال 85)

                                                           
 .2011، وُقب  لل شر  ت د ادر 2010البحص  ت سبتمبر وم وسلم    *

**
 يرغب في االطالع عليها.االستبانة الخاصة بهذه الدراسة متوفرة لدى إدارة المجلة، لمن  
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 أهميدةدتمتد  ب دت األردن  الدتوا  شر اب قياعو ما أن  .ب ل صنص مناد القاننن غيرها مل المخالةاأو  مصتاقية المعلنماب
ألهميددة مناكبددة ولددم  اونلددر   . ددت أعمالهددا عمهقددةالشددر اب العالميددة ال و ا سددية مدد  وعمدد   ددت بياددة كو الشددر ابهدد نأل ،داصددة

دوالتدت  ،للتينراب التك نلنجيدة الشر اب بتلدم التيدنراب التدت وةرضدها ةبيعدة  امدل المعدرو  أنهدا مدل أك در القياعداب اهتمام 
 دت ويدنظر نلدم المعلنمداب  اإللكترونيدةلمعر ة دور التردارة  تراسةجا ب هكو ال  قت – سنا  الخارجيةألا إل  الممتتةأعمالها 

 .بالترارة اإللكترونية هتمال ت زظادة االأن وساعت  نأم ونصياب  إل  و كلم النصنل ،المحاسبية

 :مشكلة الدراسة 
شددر اب الددتوا   ددت ويددنظر نلددم المعلنمدداب المحاسددبية  ددت  لكترونيددةإلاالترددارة  دور معر ددة دد  مشددكلة التراسددة  ددت وتم
دول العددالم ومددا وناجهدد  مددل م ا سددة شددتدتة  ددت ولددم  إلدد  هاأسددناقامتددتاد و ولددم الشددر اب  ددكلم بسددب  دصنصددية  ، األردنيددة
 ساؤالب التالية:وكمل مشكلة التراسة  ت الت ما سب  ا   عل   و  ،األسنا 

 ؟شر اب التوا  األردنيةوينظر متدهب نلم المعلنماب المحاسبية  ت  إل  ديد لكترونية إلالترارة ه اك دور له   -1
شدر اب وينظر عملية معالردة البيانداب  دت نلدم المعلنمداب المحاسدبية  دت  إل  ديد لكترونية إلالترارة ه اك دور له   -2

 ؟التوا  األردنية

 ؟شر اب التوا  األردنيةوينظر مخرجاب نلم المعلنماب المحاسبية  ت  إل  ديد لكترونية إلاترارة له اك دور له   -3
 ؟شر اب التوا  األردنية وينظر أمل وحماية نلم المعلنماب المحاسبية  ت إل  ديد لكترونية إلالترارة ه اك دور له   -4

 :أهداف الدراسة 
شددر اب   ددت ويددنظر نلددم المعلنمدداب المحاسددبية  ددت لكترونيددةإلارددارة دور التد بدد  الهددت  الددرةيا للتراسددة مددل معر ددة 

 :لكلم وكمل أهتا  التراسة  ت ، التوا  األردنية
 .شر اب التوا  األردنية ت وينظر متدهب نلم المعلنماب المحاسبية  ت لكترونية إلاالترارة  معر ة دور -1

 .شر اب التوا  األردنيةياناب  ت نلم المعلنماب المحاسبية  ت  ت وينظر عملية معالرة الب لكترونيةإلا معر ة دور الترارة -2

 .شر اب التوا  األردنية  ت وينظر مخرجاب نلم المعلنماب المحاسبية  ت لكترونيةإلا معر ة دور الترارة -3
 .شر اب التوا  األردنية ت وينظر أمل وحماية نلم المعلنماب المحاسبية  ت  لكترونيةإلامعر ة دور الترارة  -4

 :أهمية الدراسة 
 دت عمليداب  يدةلكترونإلمسح ميتانت قبلت لشر اب التوا  األردنية لمعر ة الشر اب التت وستختل التردارة ا إجرا لقت وم 

 ،كترونيدةلجميد  الشدر اب عي دة التراسدة وتعامد  بالتردارة اإل وبديل أن قت  ،التسنظ  والبي  والت   وغيرها مل العملياب األدر  
لددكلم  .بيدد  الم تردداب الردداهزةأو  سددنا   ددت عمليدداب شددرا  المددناد الخددال ،وهددا الترارظددة دوليددة وليسددت محليددةوعامه غالبيددةألن 

بشك  عال وما لها مل أثر عل   شر اب التوا  ت النقت الحالت  ت أعمال  لكترونيةإلاو ب  أهمية التراسة مل أهمية الترارة 
د قيداع الدتوا ة التراسدة مدل أهميدة يدأهم كلم و بد   .الشر اب ال لال المحاسبت  ت ولم بعدت  ا دت األردن وازديداد انتشدارها دنم 

 .شتدتةبياة و ا سية داصة  انها وعم   ت  جندة م تراوهاها ثقة المتعامليل بسب  اكتسابو  ، دنل
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 :الدراسات السابقة 
 :تطويرها" وإمكانية العربية اإللكترونية للتجارة الضريبية التحديات( بعنوان "2007) آخرون دراسة زيود و  -1

 ابحيدص يصدبح قدادر   ،كةدا ة م اسدبة دراسدة إمكانيدة ويدنظر ال لدال الضدرظبت الحدالت بمدا يرعلد  ذا إل  البحصهكا هت  
 العر يدة وناجه  الدتول ايعتبر وحتي   اإللكترونية اإللكترونية، وأن نلال الترارة عل  منا مة ومناكبة سرعة انتشار نلال الترارة

مدل جهدة وضدمان  اإللكترونيدة الهزمدة النتشدار التردارة الضدرظبية ضدرورة دراسدة الهيكليدة إلد  وهدت  البحدص .متباد دة بصدنرة
مصددلحتت الضددراة   أدددر . وقددت وكددنن مرتمدد  التراسددة مددل مددنلةيل  ددت مددل جهددة الضددرظبية  ددت اإلدددراداب   التولددةحقددن 

 .المك نرظل  ت الرامعاب السنرظة إل  أكاديمييل  ت المراليل إضا ةوالمحاسبة  ت قياعاب حكنمية داصة، 
المحاسدددبية واإلدارظدددة  مشدددكهبالعتددددت مدددل الدناجددد  السدددنر  الحدددالت  ال لدددال الضدددرظبت لددد  أنإ وقدددت ونصدددلت التراسدددة

 ددكلم دناجدد  ال لددال الضددرظبت السددنر  الحددالت مرمنعددة مددل  ،وددة  ةاال لددال وودديثر علدد   والسددلن ية، التددت وددروبع بيبيعددة
 الضدرظبت علد  مناكبدة التردارة ة هدكا ال لدالوهدكو المشدكهب وعيد  قدتر  ،التردارة اإللكترونيدة المشكهب التت وعند إلد  ةبيعدة

ال مدن السدرظ   دت  المحليدة الحاليدة علد  مناكبدة الضدرظبية و دان أهمهدا عدتل قدترة التشدرظعاب ،ك دنرة وق يدة جتددتة اإللكترونيدة
د نترندتالسدنرظة وأومتتهدا ور يهدا بشدبكة اإل التحتية للتواةر الماليدة  الب لكترونية، والعم  عل  وأهي  الترارة اإل لدهزدوا   ام ع 

 الضرظبت المحلت والعالمت.

ــة )لــم نظــم المعلومــات المحاســبية فــي شــركات 2006دراســة مســا)دة ) -2 ــوان "أ ــر اســتخداا التجــارة اإللكتروني ( بعن
 االتصاالت األردنية".

 ت التراسدددة إلددد  معر دددة أثدددر اسدددتختال التردددارة اإللكترونيدددة علددد  نلدددم المعلنمددداب المحاسدددبية  دددت شدددر اب االوصددداالب هدددت
وأن اسددتختال  ،وصددميم نلددم المعلنمدداب المحاسددبية دتددأثر بتيددنراب وك نلنجيددا المعلنمدداب إلدد  أن الباحددصاألردنيددة. وقددت ونصدد  

و ددكلم لدد  أثددر إيرددابت علدد  مخرجدداب نلددم  ، ددت نلددم المعلنمدداب المحاسددبية الترددارة اإللكترونيددة لدد  أثددر علدد  عمليدداب المعالرددة
 و كلم ون ير التقارظر حس  الحاجة. ،وذلم مل دهل ون ير المعلنماب المهةمة الوخاذ القراراب ،المعلنماب المحاسبية

  ".ةمدى مالءمة مهنة المحاسبة لبيئة التجارة اإللكتروني ( بعنوان "2003) القشيدهمش و  دراسة -3
التعددر  علدد  بياددة الترددارة اإللكترونيددة، ومقارنددة بياددة الترددارة التقليتيددة ببياددة الترددارة اإللكترونيددة، ومددل ثددم  إلدد  هددت ت التراسددة

التردددارة اإللكترونيدددة، ووحتددددت  دددت م البيادددة الترارظدددة الرتددددتة المتم لدددة ةدددوحتددددت مدددا إذا  اندددت السياسددداب المحاسدددبية المعمدددنل بهدددا وه
 إن وجتب. مشكهبم  التعام  م  البياة الترارظة الرتدتة، ومحاولة ح  ولم ال ،وحتد مه ة المحاسبة التت مشكهبال

وقددت ونصدد  الباح ددان إلدد  أن الترددارة اإللكترونيددة ودديثر علدد  مه تددت المحاسددبة والتددتقي ، ووعمدد  الترددارة اإللكترونيددة  ددت بياددة غيددر 
وقددت ومكدددل الباح دددان مدددل اقتددراب نقيدددة جتددددتة لهعتدددرا   الضدددرظبت. لتخصدددي وعدددتل وجدددند آليدددة محددتدة ل ملمنسددة و رظدددتة مدددل ننعهددا.

اها "نقيددة االعتددرا  ع ددت وحقدد  األمددان لعمليدداب ال لددال" والتددت يمكددل ولبيتهددا إذا ومك ددا مددل وحقيدد  يسددمأبددردراداب الترددارة اإللكترونيددة، و 
الخدداص بالشددر ة مد  منقعهددا اإللكترونددت علدد  شددبكة  وذلددم مددل ددهل ويددنظر نلددال، دددر ع نلددال المعلنمداب المحاسددبت ،أمدان العمليدداب

مددل السياسدداب واإلجددرا اب المحاسددبية الكةيلددة بتددن ير  دد  مددل األمددان، والمنثنقيددة، والتن يتيددة  نترنددت، بحيددص دتضددمل نلددال الددر ع  دده  اإل
لدددة لتدددتقي  السياسددداب يل جهدددة دارجيدددة ميهيدددهل وعددددوذلدددم مدددل  ،وإجدددرا اب وأكيدددت األمدددان لمخرجددداب نلدددال المعلنمددداب المحاسدددبت.

 واإلجرا اب التت يةترض بها ون ير األمان، والتن يتية، والمنثنقية لمخرجاب نلال المعلنماب المحاسبت.
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ية بالتطبيق )لـم اختبار دراسة  المحاسبية: تطوير أنظمة المعلومات مأ ر التجارة اإللكترونية )ل" بعنوان (2003) توفيق دراسة -4
  ".لكتروني(وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري )اإل  الكتروني  إالنقود  سائل دفعاستخداا القطاع المصرفي لو 

تعددر  علدد  التددأثيراب التددت يحددتثها وب ددت الم شددأة ألنلمددة الترددارة اإللكترونيددة علدد  ويددنظر نلددال إلدد  ال التراسددة تهددت 
لد  دصداة  المصدار  المصدرظة التدت  كلم التعر  ع و صةة داصة عل  المصر ية م ها، ،االمعلنماب المحاسبت عمنم  

أن و ةيدك  إلد  وقدت ونصدلت التراسدة .لتيدنظر أنلمدة المعلنمداب المحاسدبية االدهزل محاسدبي   واقتدراب لكترونيةاإلومارس الترارة 
  .نترنتإلوأنلمة الترارة عبر ا الكتروني  إتم مل دهل أنلمة وبادل البياناب دلكترونية إلعملياب الترارة ا

  دراسة ميدانية في اليمن". -لكترونية )لم المراجعةإل ( بعنوان"أ ر التجارة ا2006) موري المع دراسة -5
والتعدر  علد   ،لكترونيدةاإللكترونية عل  المراجعة نتيرة نمن عمليداب التردارة إلالترارة ا التعر  عل  أثر إل  هت ت التراسة
أن  إلددد  وقدددت ونصدددلت التراسدددة ضدددها علددد  مه دددة المراجعدددة.وونضددديح التحدددتياب والةدددرص التدددت وةر  ،لكترونيدددةإلدصددداة  التردددارة ا

وأن وصددميم  ،المخدداةر المروبيددة بدد لم الرقابددة التادليددة عتبددارلكترونيددة وتيلدد  مددل المراجدد  األدددك باالاإلمراجعددة عمليدداب الترددارة 
حتدد  يقددنل المراجدد  بالمنا قددة  الكتروني ددإبالعمليدداب التددت وددتم لكترونيددة يردد  أن يمكددل مددل حةددت المسددت تاب المتعلقددة إلنلددال الترددارة ا

  و ما دتيح ل  استرجاعها ع ت الحاجة لها. ،عليها
  أنظمة المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية". تطوير لكترونية )لمإل بعنوان"أ ر التجارة ا (2007دراسة كردية) -6

لكترونيدة علد  ويدنظر أنلمدة المعلنمداب اإلمدة التردارة بيدان أهدم التدأثيراب التدت يمكدل أن يحدتثها وب دت أنلإلد  هت ت التراسدة 
 ،اسددتبانة 57اسددتبانة اسددترد م هددا  70ووددم ونزظدد   ،وقددت وددم ادتيددار عي ددة التراسددة مددل الب ددنك .ردنيددةالمحاسددبية  ددت الب ددنك الترارظددة األ

ويددنظر ووحسدديل أسددالي   إلدد  يد لكترونيددة دددإلة اار ن اسددتختال الترددأ إلدد  وقددت ونصددلت التراسددة .ال تدداة  إلدد  ووددم وحليلهددا للنصددنل
لكترونيددة يعمدد  علدد  ودددن ير اإلأن اسددتختال الترددارة  إلدد   ددكلم ونصدددلت التراسددة .الرقابددة والتقيدديم ووحقيدد  داصددية التنقيددت المهةددم

  ددال البياناب.إاألديا  ال اورة عل عملية  اكتشا   وظعم  عل ،معلنماب محاسبية عادلة وشاملة
المراجعة:دراسـة ميدانيـة )لـم مكاتـ   لكترونيـة )لـم أ)مـا إل التجـارة ا ( بعنوان "أ ـر2006) دراسة العميري والمعتاز -7

  المراجعة في المملكة العربية السعودية".
نلددال  إلدد  وخيدديع عمليددة المراجعددة بتحددنل الم شدداب مددل ال لددال التقليددت  وددأثرالتعددر  علدد  مددت   إلدد  ت ت التراسددةهدد
 حسد  الخصدداة  الشخصددية. را اآلومددت  وجددند  درو  مع نظددة بدديل  ،نظددة هددكا التدأثيرو ددكلم مدت  مع  ،لكترونيددةإلالتردارة ا

 روباطله انلر   ،عل  معادير المراجعةويثر و التالت  ،لكترونية ويثر عل  بياة األعمالاإلأن الترارة  إل  وقت ونصلت التراسة
 ددكلم  ،جابدداباإل ادددته   الشخصددية علدد  الخصدداة دددته عددتل وجددند أثددر ال ،النثيدد  بدديل العمليدداب الترارظددة والمحاسددبة

 مليدة التدتقي عل عبارة وم د  واجبداب وقليتيدة يقدنل بهدا المراجد  ع دت التخيديع لظبي ت التراسة أن سب  عباراب مل أص  عشر 
  لكترونية.اإل الترارة الم شأة تاستختمذا إستتتير 

نمـاج   –ونيـة )لـم تفضـيالت المسـتهلك "تـأ ير تطـور التجـارة اإللكتر  Hamilton and Gillies (2003) دراسـة -8
  لمعلوماتي".ااإلفصاح 

 المعلنمداب التدت وةصدح ع هدا الشدر اب عبدر  ،الشدرا  البحص  ت سدلنك المسدتهلم ع دت اوخداذ قدرار إل هت ت التراسة 
دمناقعهدا اإللكترونيدة ولعدد  دور   ددالمشددتر  نإ إذ ،عقهنيدة أك درا  ددت مسداعتة المسدتهلكيل ع ددت اوخداذ قددرار ا مهم  ا ظل دبح دنن داةم 

 .عل المعلنماب قب  اوخاذ القراراب
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 باإل صددابنلددم الددتحكم  وددأثيركمددا ناقشددت التراسددة  يةيددة وةاعدد  المسددتهلم مدد  المعلنمدداب عبددر المناقدد  اإللكترونيددة ومددت  
 .لتقليتيةراب المستهلكيل مقارنة بالنساة  ااعل  قر  وأثير النساة  الحتد ة عبر اإلنترنت لتنصي  البضاة  المشتراة و 

 ددت وددن ير نمددنذ  لدد لم الددتحكم  ه  عددتل  هددم ووحتدددت سددلنك المسددتهلم ع ددت اوخدداذ القددراراب يعتبددر  شدد أن إلدد وقددت ونصددلت التراسددة 
 .عل المعلنماب لإل صابا شك  وحتي  يالتنس   ت استختال اإلنترنت  ق اة لتنصي  البضاة   أنووجتب التراسة  ،باإل صاب

 لكترونية )لم ممارسة التدقيق في القطاع العاا الكندي".إل نوان"أ ر التجارة ا( بع2005) Nikoloyukدراسة  -9
وقدت ودم اسدتعراض  لكترونية علد  ممارسدة عمليدة التدتقي   دت القيداع العدال الك دت .إلبيان أثر الترارة ا إل  هت ت التراسة

 مكتد  ودتقي  ممدل اسدترابنا للتراسدة 20مكنندة مدل بانة التت وم استختامها لعي دة التراسدة الستعتاد االجمي  التراساب السابقة إل
وجددند ادددته  مددا بدديل الددك  ورد  ددت التراسدداب ال لرظددة ومددا هددن منجددند علدد   إلدد  وقددت ونصددلت التراسددة .امكتب دد 42 أصدد مددل 
نلنجيدا، هدت شدك  مدل أشدكال التك  إنمدالكترونيدة علد  ممارسداب التدتقي  و إللم دهحت متققن الحساباب أ  أثر للتردارة او  ،الناق 
 أبت  متققن الحساباب المقترة عل  التعلم ومناكبة ما هن جتدت  ت مرال وك نلنجيا التتقي .وقت 

و)مليـات التجـارة اإللكترونيـة  XML( بعنوان"دراسـة حالـة حـو  تقنيـة 2004)  Guido and Clintonدراسـة   -10
 ونظم المعلومات المحاسبية".

ختال بعدددي اسدددت يددداب المسدددتختمة  يهدددا و يدددان  يدددل ددددتم ويبيددد  أو والتقXML  التعرظدددل بلتدددة إلددد  تراسدددةهدددت ت ال
وقدت بي دت التراسدة أن لتددة  ،لكترونيدةإلالتيبيقداب الحاسدن ية  دت وصدميم نلدم المعلنمداب المحاسدبية ووصدميم أنلمدة التردارة ا

XML عمليدداب الترددارة لددت  الشددر اب و  نددتما هددت عبددارة عددل لتددة مراقبددة واسددعة دددتم ويبيقهددا  تق يددة حتد ددة  ددت عمليدداب اال
و يدان  ،وعم  ع  وسهي  وبادل البياناب بيل هكو التيبيقداب XMLبيان ثهل وق ياب  إل  لكترونية. وقت ونصلت التراسةإلا

 .لكترونيةإلاستختال هكو التق ياب  ت عملياب الترارة ا
 :فرضيات الدراسة 

 ية:مل مشكلة التراسة  رنها وسع  إل  ادتبار الةرضياب التال انيهق ا
 .شر اب التوا  األردنيةمتدهب نلم المعلنماب المحاسبية  ت  وينظر إل  لكترونيةإلا الترارة يد و :األول الةرضية  -
عمليدة معالردة البيانداب  دت نلدم المعلنمداب المحاسدبية  دت ويدنظر  إلد  لكترونيدةإلايد  التردارة ود :نيدةالةرضية ال ا -

 .شر اب التوا  األردنية
 .شر اب التوا  األردنيةوينظر مخرجاب نلم المعلنماب المحاسبية  ت  إل  لكترونيةإلايد  الترارة و : ال ةالةرضية ال -
شدر اب الدتوا  ويدنظر أمدل وحمايدة نلدم المعلنمداب المحاسدبية  دت  إلد  لكترونيدةإلايد  التردارة و :رابعةالةرضية ال -

 .األردنية

 ما يميز هذه الدراسة: 
أنها أول دراسة وبحدص  دت أثدر التردارة اإللكترونيدة علد  ويدنظر نلدم المعلنمداب بالسابقة  وتميز هكو التراسة عل التراساب

والتراسداب التدت ومدت جميعهدا  دت  ،المحاسبية  ت أهدم قيداع مدل القياعداب الصد اعية  دت األردن وهدن قيداع الشدر اب التواةيدة
  .راسة عل  القياع الص اعتد ةأي إجرا ولم دتم  ،بوصاالم   قياع الب نك وقياع اال ،قياعاب دتمية
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 :منهجية الدراسة 
وذلددم مددل دددهل  ، قددت اعتمددتب التراسددة علدد  المدد ه  النصددةت التحليلددت ،لتحقيدد  أهددتا  التراسددة وادتبددار الةرضددياب

 االعتماد عل  مرمنعتيل مل المصادر:
صصدددة والمرددهب ورسددداة  تراسددة مددل الكتددد  والددتورظاب المتخللالمصددادر ال اننظددة: ودددم جمدد  البيانددداب للراندد  ال لدددر   -1

 الماجستير والت تنراو.
 مرتمدد  أبعدداد متتيددراب التراسددة وزعددت علدد  وقدديا انةالمصددادر األوليددة: وم دد  البياندداب الميتانيددة التددت وددم جمعهددا مددل دددهل اسددتب -2

 ووم استختال األسالي  اإلحصاةية النصةية لتحلي  ولم البياناب وادتبار الةرضياب. ،التراسة

 :راسةالدو)ينة مجتمع 
وقت وم ونزظد  (  ت وارظ  إجرا  التراسة. 17التت دبلغ عتدها ) شر اب التوا  األردنية دتكنن مرتم  التراسة مل جمي 

و لددغ عددتد  ،باناب المنزعددةسددت( اسددتبانة مددل اال43وددم اسددترداد ) ،الشددر اب( اسددتبانة علدد  المددنلةيل المع يدديل  ددت ولددم 48)
 .باناب المستردةست( مل اال%93)وم   ما نسبت  بانة ( است40)باناب الصالحة للتحلي  ستاال

 :التجارة اإللكترونية مفهوا وطبيعة

لكترونيددة بأنهددا ولددم العمليدداب التددت ورددر   يهددا الم لمدداب إل( الترددارة اISACAعر ددت جمعيددة رقابددة ومراجعددة نلددم المعلنمدداب )
 .(ISACA, 2003: 2 تق ية ومك هم مل ذلم) نترنتتعملنن اإلأو عامة ال اس الكدل يس ،م  الز اةل أو المنرددل الكتروني  إ ه  عم

( الترارة اإللكترونية بأنها المعامهب الترارظة التت ودتم مدل قبد  األ دراد والهياداب 35: 2002 ،عر  )بلقاسم ولن اشتكما 
أو  ،م دد  اإلنترنددت ،حددةبمددا  يهددا الصددنب والصددنرة مددل دددهل شددبكاب مةتن  ، الرقميددة ونقلهددا التددت وعتمددت علدد  معالرددة البياندداب

المشددار ة  ددت المعلنمدداب المتعلقددة  ( بأنهدداZwass, 2007: 6وظعر هددا ) متلقددة والتددت وسددمح بالددتدنل إلدد  الشددبكاب المةتنحددة.
وقدددت وصدددل . وعقدددت الصدددةقاب الترارظدددة مدددل ددددهل وسددداة  شدددبكاب االوصددداالب باألنشدددية الترارظدددة والمحا لدددة علددد  العهقددداب

(Turban and Others, 2004: 3  ل والتيددنر  ددت عمليدداب الشددرا  والبيدد ، والتمنظدد ( الترددارة اإللكترونيددة بأنهددا نمددنذ  التقددت 
  ددا   علدد  مددا سددب  يمكددل و  .عددل ةرظدد  شددبكاب الكمبيددنور بمددا  ددت ذلددم اإلنترنددت ،ووبددادل الم تردداب، والخددتماب وعأو اإلعددهل

 : وتلكترونية  ت اآلإلالترارة ا ولاةل ونضيح
سدية وسديلة ايم البضداعة، والخدتماب، واإلعدهل، أو الدت عاب عدل ةرظد  شدبكة اإلنترندت أو بن هت وسدل االتصاالت: -

 إلكترونية أدر .

سددية الخددتماب ابن  هددت إمكانيددة الشددرا  والبيدد  للم تردداب، والخددتماب، واإلعددهل علدد  اإلنترنددت :لكترونيــةإل ا التجــارة -
 المباشرة األدر .

نترنددت والشددبكاب لتيددنظر أنشددية األعمددال الحاليددة أو لخلدد  إلالعمدد  بااسددتختال وق يدداب هددت  :لكترونيــةإل   ااأل)مــا -
 .(16 :2002 ،)التكرظتت والعه  أنشية أعمال ا تراضية

هت أداة وخاة  الحكنماب، والميسساب، والز اةل واإلداراب لنض  وكاليل الختمة  دت حدال التأكدت مدل  الخدمات: -
 .ننعية دتمة الز نن وزظادة ووسرظ  وسليم الختمة



 2013 (حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية المجلة

-69- 

ووردر   ،عبدر شدبكة )اإلنترندت( االترارظدة التدت ودتم إلكتروني د أندناع التعدامهب جميد الترارة اإللكترونية وشدم   أنسب  نهحت مما 
، أو بديل الشدر اب وعمهةهدا لتسدنظ  أو التنزظد ، أو الب دنكم شداب ا التعدامهب سدنا  بديل الشدر اب ومدنرد  مدتدهب اإلنتدا ، أو هدكو

لكترونيدددة هدددت القيدددال بعمليددداب البيددد  والشدددرا  ووقدددتيم إللدددكلم نردددت أن التردددارة ا .الرسدددمية والميسسددداب الشدددر اب بددديل مدددل المسدددتهلكيل، أو
 ،عددل السددل  والخددتماب اإلعددهن ،العقددند إبددرالووتم دد  هددكو الخددتماب  ددت عقددت الصددةقاب و  ،الخددتماب والمعلنمدداب عبددر شددبكة المعلنمدداب
، لكترونيددددةإلالةددددناوير ا ،عددددرض  تالنجدددداب السددددل  ،سددددتاد المسددددتحقاب وثمددددل السددددل  ،مابوقددددتيم المعلنمدددداب للعمدددده  عددددل السددددل  والخددددت

لكترونيددة بأنهددا القيددال بالعمليدداب الترارظددة مددل شددرا  و يدد  إلممددا وقددتل نسددتيي  وعرظددل التردارة او لتةداوض بدديل البدداة  والمشددتر .وا
 در .لمية األاالترارظة الع وعبر الشبكاب نترنتاإلووقتيم دتماب عبر شبكة 

 :ميزات التجارة اإللكترونية
ت عليهدا عدتد اوةقدلكترونية سنا  عل  مستن  الم شأة أل علد  مسدتن  العمده  والتدت إللترارة ااه اك عتدت مل ميزاب 

 :( ومل هكو الميزاب2006 ،)قاسم ،(2003 ،)شرظل ،(2003،)سليمان ،(2002، حمتأ) مل التراساب م  

 يد  إل  النصنل إل  أكبر عتد مل الز اةل.د الك  ية العالميةالشاس  للشبكاب الرقم االمتتاد -1

هم  ت زظادة ا، و التالت  هت وسالتقليتيةلترارة لكترونية التولية  ما هت  ت اإل ت الترارة ا صعن اب جترا يةعتل وجند  -2
 .ووخةيي وكلةة المبادالب وت   الم تراب

  .أوامر الشرا وعملياب  ووبسيع إجرا اب زمل ونرظت البضاة وقلي    -3

الترزةة مدل السدل  والخدتماب  دت عدتد متزاددت مدل األسدنا ، حيدص  ومستهلكت مشروعابون ير بتاة  أك ر الحتياجاب ال  -4
 .التةضيلية للمعروض م ها دتيسر لهم عقت المقارناب

 .المعلنماب وانسيابها عبر الشبكاب ا لتت  وعزظز الشةا ية  ت األسنا  نلر    -5

مردال التمنظد  و دتاة  الدت  ،  ديمكل للشدر اب أن وسدتختل شدبكة اإلنترندت  دت  ا مل المزايدا  دتعتد   وتيح شبكة اإلنترنت -6
 .االوصال مباشرة بسهنلة أ ض  مقتمت هكو الختماب،  ما يمك ها وبادل المعلنماب بشأن الصةقاب أث ا  أن وحتد

اةلددة  يمددا دتعلدد  بخةددي التكدداليل التشددتيلية علدد  إمكاندداب ه و يددن  ويبيقدداب وك نلنجيددا المعلنمدداب  ددت الترددارة التوليددة -7
والقدترة  والتعري  بتورة المعامهب والت  ، وهكو المزايا وترجم إل  زظادة  ت التراوا مل جان  المصترظل إل  عمهةهم،

 .عل  الت ا ا عل  األعمال الترارظة
 .ظةدار عتل الحاجة لعتد  بير مل المنلةيل للقيال بعملياب الررد واألعمال اإل -8
 ألن اإلنترنت أرد  بك ير مل شبكاب االوصال األدر . ،وخةيي وكاليل االوصاالب السلكية والهسلكية -9

الك  يسدمح األمر  ،(Just in Time)وخةيي وكاليل المخزون السلعت مل دهل اعتماد نلال اإلنتا  حس  اليل    -10
 ا لحاجاب العمي . رنتا  السلعة أو الختمة و ق  بللشر ة 

هم  دددت زظدددادة القدددترة الت ا سدددية للصدددادراب ااألمدددر الدددك  يسددد ، ارة اإللكترونيدددة علددد  انةتددداب األسدددنا  التوليدددةوشدددر  الترددد  -11
 .و التالت وينظر القياعاب الص اعية والختمية ،النة ية للتول المختلةة
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 :خصائص التجارة اإللكترونية
 ،(2003 ،)شددددددددرظل ،(2003،ن)سددددددددليما ،(2002، حمددددددددتأ)أهمهالكترونيددددددددة بعددددددددتة الخصدددددددداة ، إلوتمتدددددددد  الترددددددددارة ا

 :(Kenneth and Corol, 2001) ،(2006،)قاسم

 وبادل البياناب عبر مل ابت    ،األةرا  المشار ة  ت هكو الترارة وتم بنساة  إلكترونية إن مختلل أنناع التعامهب بيل -أوال  

أو التعدددامهب المصدددر ية  ،اتروني دددإلك البرظدددت اإللكتروندددت بددديل المتعدددامليل، أو التةددداوض التردددار ، أو إصدددتار الةدددناوير
. لدكلم  دان ال بدت مدل إعدادة ال لدر  ددت إلد .. .التعاقدت وو ةيددك الصدةقاب، اإللكترونيدة، أو المتابعدة اإللكترونيدة لعمليداب

التنزظ  القاةمدة علد  شدبكة  مما ون رو ق ناب لهستةادةالتقليتية للتسنظ  ودتماب العمه   ت بعي الص اعاب  ال ماذ 
 .ت مل إمكاناباإلنترن

اوصداالب  وشدبكة متسدعة ومرندة، اإللكترونيدة دتنقدل علد  وجدند اقتصداد متيدنر ذ  قاعدتة إنتاجيدة إن ازدهار التردارة -اثاني  
 .و  ية معلنماوية  املة

لكيل سددن  مةتددنب أمددال المسددته إلدد  لكترونيددة ألتددت الحددتود والقيددند، و ةضددلها وحددنل العددالمإلن صددةة التددتاول للترددارة اإ -اثال  دد
  .عل المنق  الرترا ت للباة  والمشتر   بتي ال لر

دد عبددر الشددبكة بتحتدددت  عددهنمددل دددهل وعددتد  اإل ،متددتادهتا   اددة معي ددة مددل االاسددتلكترونيددة ومكددل السددن  مددل إلالترددارة ا -ارابع 
  .، ةبيعة العم ، وأية أمنر أدر  عل  الم ت   تحتدت العمر إةهعةمعلنماب الةرد المرغنا 

  التجارة اإللكترونية:مجاالت 
دد أهمهددا ، ظددة وتحقدد  بدديل أةددرا  متعددتدة عبددر وسدداة  إلكترونيددةيشددم  أ  وعددامهب ورار  اا واسددع  وعددت الترددارة اإللكترونيددة مةهنم 

وعليددد  يمكددل وقسددديم  ،وردددارة إلكترونيددة يشدددتم  علدد  األةددرا  األساسدددية المع يددة بالتعامددد  الترددار  لددكلم  دددرن أ  نمددنذ   .اإلنترنددت
 (Kenneth, 2002) اإللكترونية حس  ةبيعة وهنظة األةرا  األساسية المع ية بالتعام  الترار   اآلوت:الترارة 

هدكا ال دنع مدل التردارة اإللكترونيدة ودتم  :(B2B) (Business to Businessالتعام  بيل شر ة ورارظة وشر ة ورارظة أددر  ) -1
( بدديل الشددر اب الترارظددة. Market Space) سددنقية إلكترونيددة يدد  المعددامهب مددل بيدد  وشددرا  ووبددادل للمعلنمدداب  ددت مسدداحة 

حيدص وسدتحنذ  ،( أغلد  معدامهب التردارة اإللكترونيدةB2Bوظشك  هكا ال نع مل المعدامهب الترارظدة بديل قياعداب األعمدال )
 .(2005، % مل إجمالت حرم الترارة اإللكترونية  ت العالم.)العبتلت80عل  ما يقارا 

( هددكا ال ددنع مددل الترددارة Business to Consumer( )B2C)ة أو الميسسددة الترارظددة والمسددتهلم التعامدد  بدديل الشددر  -2
قياعدداب  ال ددنعاإللكترونيددة دددتم  يدد  التعامدد  مددل بيدد  وشددرا  بدديل الميسسدداب الترارظددة واأل ددراد أو المسددتهلكيل، وظشددم  هددكا 

سددنا  علدد   ،. وظددتم التعامدد  بدديل الشددر ة واأل ددرادالترزةددة التددت وبيدد  الم تردداب والخددتماب للمسددتهلكيل عبددر شددبكة اإلنترنددت
مسددتن  السددن  المحلددت أو الددتولت، حيددص يقددنل المسددتهلم بيلدد  السددلعة أو الختمددة مددل منقدد  الشددر ة  ددت اإلنترنددت وظددت   

لتقليدت  أو عل ةرظ  البرظدت ا ارقمي   اثم بعت ذلم يحص  عل  السلعة أو الختمة مباشرة إذا  انت م تر   ،ثم ها بالبياقة م ه  
ع ددتما يقددنل   C2B مددا يشددم  هددكا ال ددنع االوردداو العكسددت أ  المسددتهلم إلدد  الشددر ة ،اإذا  ددان غيددر قابدد  للتسددليم إلكتروني دد

  .(2006 ،ن  انت وم   نسبة ضايلة )قاسمإاأل راد ببي  دتماوهم للميسساب الترارظة و 
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هددددكا الراندددد  مددددل الترددددارة  :(Government Business to( )B2G)التعامدددد  بدددديل الميسسددددة الترارظددددة والحكنمددددة  -3
ن أغلد  هدكا ال شداط دتر دز علد  التةاعد  اإللكتروندت بديل إاإللكترونية ال دزال  ت مراحل  األولية  ت معلم التول،  ما 

م د  عمليدداب اإلثبدداب ومدت نعاب الضددراة  ومدت نعاب التددرادي  الترارظددة  ،الميسسداب الترارظددة والميسسداب الحكنميددة
إل  ما وقنل ب  الميسساب الحكنمية مل مشدترظاب مدل  ضا ةووخلي  النارداب مل البضاة  م ها، باإلورسنل الرمارك 

 ا.الميسساب الترارظة إلكتروني  
( Consumer to Consumer)  اداب مددل التعددامهب الترارظددة اإللكترونيددة األدددر  م د  التعامدد  بدديل المسددتهلم والمسددتهلم -4

(C2C)، إللكتروندددت بددديل األ دددراد المسدددتهلكيل أنةسدددهم، و يددد  وكدددنن عمليدددة البيددد  والشدددرا  بددديل حيدددص يكدددنن التعامددد  التردددار  ا
مسددتهلم آدددر مددل دددهل وضدد  إعهندداب علدد  المناقدد  الشخصددية  ددت اإلنترنددت بهددت  بيدد  األغددراض الشخصددية أو و  مسددتهلم

 .ظة بيل األ رادبي  الخبراب لآلدرظل، وظشم  ذلم المزاداب اإللكترونية التت وتم  يها التعامهب الترار 
يشدم  ال دنع هدكا  :(Government to Consumer( )G2C) وعدامهب إلكترونيدة بديل األ دراد والميسسداب الحكنميدة -5

التةاعدد  اإللكترونددت  دددت مرددال الخدددتماب والمعددامهب الرسددمية بددديل األ ددراد والحكنمدددة. وظمكددل اعتبددار التعامددد  مددا بددديل 
مدددل مةهدددنل الحكنمدددة اإللكترونيدددة  اسدداب الترارظدددة مدددل جهدددة أددددر  جددز   الميسسدداب الحكنميدددة مدددل جهدددة واأل دددراد والميس

(Electronic Government). 
هدكا  (G2G) (Government to Government) بعديمد  وعدامهب إلكترونيدة بديل الميسسداب الحكنميدة بعضدها  -6

يسسداب الحكنميدة مدل حيدص الدتواةر والم يشدم  التةاعد  اإللكتروندت  دت مردال الخدتماب والمعدامهب الرسدمية بديلال دنع 
و سي  المعامهب  يما بي ها ووخةيل اإلجرا اب الرووي ية وادتصار النقدت والرهدت وضدبع المعدامهب لتقليد  احتمداالب 

 .ا جز  مل مةهنل الحكنمة اإللكترونيةوهن أيض   ،التهع  ووسرا المال العال
سدديت  احيددص دددتم بن  ،يعددت مددل أحددتل األنددناعالددك    Mobile Commerceالترددارة اإللكترونيددة عبددر جهدداز الهدداول ال قددال -7

استختال أجهزة هاول نقال رقمية مصممة بشك  يمك ها مل االوصدال بشدبكة اإلنترندت مدل ددهل مدزود الختمدة والنصدنل إلد  
 .(2003 ،)القشت عملية الشرا  إجرا أ  منق  معيل واإلةهع عل  السل  المعروضة و 

وتم دد   ددت الترددارة اإللكترونيددة  :Intra-organizational E-commerceمددة الناحددتة الترددارة اإللكترونيددة داددد  الم ل -8
ةددار الشددر اب التوليددة التددت وتبددادل السددل  ومسددتلزماب اإلنتددا  األوليددة والنسدديية بدديل الةددروع أو الشددر اب إالبي يددة  ددت 
 ((Eldridge, 2001 .التابعة لها

 المحاسبية: لكترونية في تطوير نظم المعلوماتإل دور التجارة ا

التحدددنل مدددل نلدددم المعلنمددداب  اضدددرورظ   أصدددبحية قتصدددادلكترونيدددة  دددت الم شددداب االإلبسدددب  انتشدددار التعامددد  بالتردددارة ا
. اوالتقرظدر ع هدا  دنر   الكتروني دإنلم المعلنماب المحاسبية التت وقنل بتشتي  ومعالرة األحدتال الماليدة  إل  المحاسبية التقليتية

وصدد يل أهددم وظمكدل  لكترونيدة وويددنرب مدد  التيدنر التك نلددنجت،إلاب المحاسددبية ودأثرب بالترددارة الدكلم نرددت أن نلدم المعلنمدد
  التالت: هكو التأثيراب  ت

 :(2003 )ون ي  وح ا،لكترونية عل  ال لال المحاسبت للمعلنماب إلالتأثيراب العامة للتشتي  ولممارسة الترارة ا -1
 ترونية.لكإلومت  األنلمة اآللية بخاصية المحاسبة ا -
 انخةاض متة التأدير المروبية بخاصية التنقيت المهةم. -



 ...دور التجارة اإللكترونية في تطوير نظم المعلومات المحاسبية

-72- 

 المناق  وصيانتها ووحتد ها ووزوظتها بك  أدواب و ةيك المترر اإللكترونت. إنشا اروةاع وكلةة  -
 وينظر العتدت مل البرمرياب وصةحاب مناق  اإلنترنت المتخصصة  ت المحاسبة عل الصةقاب التت وتم. -
 ال ماذ  اإللكترونية ووتاولها. إل  مل ال ماذ  المست تية النرقية التقليتية التحنل شب  الكام  -
 المحاسبت. ال اورة عل نلم الك ا  اإللكترونت ضمل نلال المعلنماب وك نلنجيا نلال الخبرة إددالالتنس   ت  -
 .إمكانية اعتماد الشر ة عل  مصادر دارجية بشأن التعم الة ت للختمة اإللكترونية المقتمة -
 .لقاعتة أعرض مل العمه  ةإمكانية وصنل الشر  -
السدرظ  لشددبكاب  وضدنابع التدتقي  والحاجددة الملحدة لمعدادير محاسدبة متيدنرة وأدددك بالحسدبان التيدنر إجدرا ابوعقدت  -

 اإللكترونية  ت التحاس . وصالاال
 .اوعالمي   اعملياب الترزةة محلي   لزظادة  ةا ة أدا  الشر ة ودةي وكاليل التشتي  ووكالي -

 دور الترارة اإللكترونية  ت وينظر متدهب نلال المعلنماب المحاسبية: -2
 .( 2004 ،) دهمش وقشت انخةاض حرم المتدهب -
 .المقارناب إجرا بياناب محاسبية وساهم  ت ومكيل المستختميل للمعلنماب مل  إددال -
 .البياناب المحاسبية إددال إجرا ابسهنلة  -
 (. 2004 ،) دهمش وقشت وكلةتها أق  مل م ةعتهابياناب محاسبية  إددال -

 :(2003 وح ا، )ون ي دور الترارة اإللكترونية  ت وينظر مخرجاب ووقارظر نلم المعلنماب المحاسبية -3
لكدد  مددل التقددارظر  وشددمنلها ،التنسدد   ددت ويبيدد  اإل صدداب اإللكترونددت علدد   دد  التقددارظر الماليددة ذاب التددرض العددال -

 حلية.المالية الس نظة والمر 
 .زظادة وو نع نمع المخرجاب وشمنلها لتقارظر  نرظة -
 .ون ير معلنماب محاسبية دالية مل التحرظل -
 .ون ير معلنماب محاسبية مب ية عل  بياناب أولية ميظتة بمست تاب أو حقاة  منضنعية -

 :(2003   وح ا،)ون ي اب الرقابية  ت نلم المعلنماب المحاسبيةجرا دور الترارة اإللكترونية  ت وينظر اإل -4
 زظادة الضنابع الرقابية الرسمية للعملياب الترارظة التت وتم. -
نرداز العمد  وأعمدال إمدة وصدميم الد لم أو  زظادة مخاةر التشتي  ووتم    ت عتل التدأميل الكدا ت للد لم وعدتل مه -

 ختال مل قب  العمه .ستالصيانة وإسا ة اال
 المخاةر وسب  وقييمها وإداروها. جمي  -
 .العملياب بشك  آلت للتأكت مل التتقي  اليتو   وتب  -
 .البياناب والكشل ع ها إددالعل   اورةمراقبة األديا  ال -

 دور الترارة اإللكترونية  ت وينظر أمل وحماية نلم المعلنماب المحاسبية: -5
 .(2004 ،)دهمش وقشتو لمة المرور سم المستختلاالبياناب م    إل  وباع وساة  للتحكم  ت التدنلا -
 .مل بص الةيروساب نترنتعل  اإل الشر ةق  ن وض  آلية لحماية م -
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 .مل مقتمت التعم الة ت جاةيراب مةايب حتول وتاحتمااللتتيية  ةنارئ ون ير ورويباب  -
 .ون ير ورويباب أمان للب ية التحتية لل لال المحاسبت -

 التحليل العملي: 

 الفرضيات: اختبارتحليل البيانات و 

سددالي  اإلحصدداةية المهةمددة لتحليدد  البياندداب التددت جمعددت مددل دددهل االسددتبيان و اسددتختال البرنددام  لقددت اسددتختمت األ
 وذلم باالعتماد عل  األسالي  اإلحصاةية التالية:  ،(SPSS)اإلحصاةت 

معر دددة متنسدددع  مدددل أجددد  معيارظدددةاب النحرا دددواال مقددداديا ال زعدددة المر زظدددة مدددل ددددهل حسددداا المتنسدددياب الحسدددابية -1
  .ب الخاصة بك  سيال عل  حتة ولرمي  األسالة الخاصة بك   رضيةالحسابا

 الةرضياب. دتبارال ( One sample T-test)ادتبار -2

 .لقياس مت  ثباب أداة القياس (Cronbach Alpha)ادتبار ال باب  -3

 :الدراسة الثبات والمصداقية ألداة
دة التراسدة باسدتختال أداة التراسدة نةسدها علد  األ دراد ع دت إعدانةسها يقصت ب باب األداة إمكانية الحصنل عل  البياناب 

لكلم وم استختال ادتبدار المصدتاقية ألةدا التدت وقديا مدت  االوسدا   .(Sekaran, 2003:65) أنةسهم  ت ل  لرو  واحتو
ت األدند  % هدت نسدبة أعلد  مدل الحد89قيمدة ألةدا  حيدص  اندت ، أسدالة االسدتبانة عدلعي ة التراسة وإجابداوهم  أل رادالتادلت 

 ل تاة  وونصياب هكو التراسة. ا%  هت نسبة جيتو بحيص وعيت ثباو  89 و ما أن قيمة ألةا ،%60وهن 

 :تحليل الخصائص الديموغرافيه لعينة الدراسة
 :وم استختال التكراراب وال س  المانظة لنصل إجاباب العي ة  يما دتعل  بالخصاة  التيمنغرا ية للمريبيل وهت  ما دلت

 (1رقم )جدو  
 النسبة % العدد الفئة المتغير

 الميه  العلمت

 70.0 28 سبكالوريو 
 15.0 6 دبلوا )ا 
 10.0 4 ماجستير
 5.0 2 دكتوراه
 100.0 40 المجموع

 التخصص العلمي
 80.0 32 محاسبة

 5.0 2 )لوا مالية ومصرفية
 15.0 6 أ)ما  إدارة

 100.0 40 المجموع

 الخبرة العملية

 20.0 8 سنوات 5ل من أق
 40.0 16 سنوات 10أقل من  إلم سنوات 5من 
 25.0 10 سنة 15أقل من  إلم سنوات 10من 
 5.0 2 سنة 20أقل من  إلم سنة 15من 
 10.0 4 سنة فأكثر 20

 100.0 40 المجموع
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 :(1جدو  رقم )تابع 

 المركز الوظيفي

 40.0 16 مدير مالي

 20.0 8 رئيس قسم المحاسبة
 25.0 10 محاس 

 15.0 6 مدقق داخلي
 100.0 40 المجموع

% مدل حملدة الدتبلنل 15و سالبكدالنرظن % مل عي ة التراسة هم مل حملة شدهادة 70نهحت مل الرتول الساب  أن 
وال دنجدددت مدددل العي دددة حملدددة دبلدددنل  ، ت تنراو % ممدددل يحملدددنن شدددهادة الددد5و ،% مدددل حملدددة الماجسدددتير10ونسدددبة  ،لتاالعددد
 بانة.ست قراب اال جابة عللإل اوهكا دتل عل  أن عي ة التراسة مل األشخاص الميهليل علمي   ،تنسعم

 األعمددال ب سددبة إدارةليهددا و ،%80 وذلددم ب سددبة ،هددم مددل وخصدد  المحاسددبة تراسددةعي ددة ال غالبيددة   رددت أنأمددا التخصدد  
% 65 يما دتعل  بالخبرة العملية نهحت أن نسدبةو  .هاة ع جاببانة لإلستالمقترة بشك  أ ض  عل   هم  قراب اال  هكا يعزز ، 15%

ها. أمدا بال سدبة للمر دز الدنليةت جابة ع وهكا يع ت وجند دبرة  ا ية لةهم أسالة التراسة واإل ،س ناب 5 عل اوهم وزظت دبر  عي ةمل ال
لكلم نرت أن  .يا قسم المحاسبةرةمل  اة % 20و ،ن ن % محاسب25و ،ن ن % مل عي ة التراسة هم مترا  مالي40نسبة   هحت أن 

 . مراكزهم النليةيةم   هكو التراسة بحكم  جابة علأ راد العي ة لتدهم المعر ة الكا ية لإل جمي 

  :الفرضيات اختبار)رض البيانات و 
 :يةشركات الدواء األردن تطوير مدخالت نظم المعلومات المحاسبية في إلم لكترونيةإل التجارة ا ؤديت :األولمالفرضية 

حيدددص دنضدددح  ،المعيددار  إلجابددداب أ ددراد العي دددة نحدددن الةقددراب محددد  التراسددة نحدددرا وددم اسدددتخرا  النسددع الحسدددابت واال
 .لكترونية  ت وينظر متدهب نلم المعلنماب المحاسبيةإلدور الترارة ا (2الرتول التالت رقم )

 (2جدو  رقم )
 المحاسبية مدخالت نظم المعلومات في تطويرلكترونية إل التجارة ادور 

الوسط  الفقرة 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري  

 67178. 4.4000 .البياناب المحاسبية إددال إجرا ابسهنلة  1

 57957. 4.1500 .البياناب المحاسبية بشك  متكام  إددال 2

 1.03651 3.9500 .البياناب المحاسبية إددالوقلي  األديا   ت  3

 73554. 3.8500 .ت ونليت داصية المنثنقية  ت المعلنماب المحاسبيةبياناب محاسبية وساهم   إددال 4

 90014. 3.9000 . ت المعلنماب المحاسبية بياناب محاسبية وساهم  ت ونليت داصية التنقيت المهةم إددال 5

 1.07537 3.8500 .بياناب محاسبية وكلةتها أق  مل م ةعتها إددال 6

 70892. 4.1000 .المقارناب إجرا ومكيل المستختميل للمعلنماب مل  بياناب محاسبية وساهم  ت إددال 7

8 
بياناب محاسبية وساهم  ت ومكيل المستختميل للمعلنماب  إددال

 .المحاسبية مل وحتدت األهمية ال سبية
3.9000 1.05733 

 45450. 4.0125 المتوسط العاا 

ة أكبدر مددل متنسددع ةها الحسددابياألن أوسد ،يددة نحددن األسدالة والةقددرابأن اوراهداب عي ددة التراسدة إيراب السدداب نهحدت مددل الردتول 
 إدددددال إجدددرا ابسدددهنلة  وهدددن ،(4.400حيدددص بلدددغ ) ،(1 دددكلم نهحدددت أن أكبدددر متنسدددع حسدددابت  دددان للعبدددارة رقدددم ) .(3أداة القيددداس )
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أكبددر  وذلددم بمتنسددياب حسددابية ،لسادسددةويل الرابعددة واو ددان أقدد  متنسدع حسددابت للةقددر  ،لكترونيددةإلا ددت لدد  الترددارة  البيانداب المحاسددبية
 .(3) لقيددداسا أداة  متنسدددع ( أكبدددر مدددل4.0125و دددكلم نهحدددت أن المتنسدددع الحسدددابت العدددال للعبددداراب بلدددغ ) .مدددل متنسدددع أداة التراسدددة

 ا( والددك  دددتل علدد  عددتل وجددند وشددتت  ددت إجابدداب عي ددة التراسددة. ممددا سددب  نرددت أن ه دداك دور  0.45450واالنحددرا  المعيددار  بلددغ )
نتدداة   3 ددكلم دنضددح الرددتول رقددم  .شددر اب الددتوا  األردنيددة ددت مددتدهب نلددم المعلنمدداب المحاسددبية  ددت ويددنظر  لكترونيددةإلاللترددارة 
 .ال انية للةرضية T-testادتبار

 الثانية اختبار الفرضية (3جدو  رقم )
Sig. T نص الفرضية الجدولية   T المحسوبة   نتيجة الفرضية 

وينظر متدهب نلم  إل  ونيةلكتر إلاالترارة  يد و
األردنية. التوا  شر ابالمعلنماب المحاسبية  ت   

 قبنل 14.089 1,96 0.00

قاعدتة القدرار  حيدص إنو  1.96 الرتوليدة t ووبلدغ قيمدة ،14.089هدت  محسدن ةال tأن قيمدة  السداب دهحت مل الرتول 
وودر ي الةرضدية العتميدة إذا  اندت القيمدة  ،مدة الرتوليدةقد  مدل القيأهت قبدنل الةرضدية العتميدة إذا  اندت القيمدة المحسدن ة 

 إددددالددديد   و التددالت نددر ي الةرضددية العتميددة ونقبدد  الةرضددية البتدلددة التددت مةادهددا ،كبددر مددل القيمددة الرتوليددةأالمحسددن ة 
 .شر اب التوا  األردنية وينظر متدهب نلم المعلنماب المحاسبية  ت إل  لكترونيةإلاالترارة 

 تطـوير )مليـة معالجـة البيانـات فـي نظـم المعلومـات المحاسـبية فـي إلـم لكترونيةإل ؤدي التجارة ات :لثالثةاالفرضية 
 :شركات الدواء األردنية

المعيار  إلجاباب أ راد العي ة نحن الةقراب مح  التراسة حيص دنضح الرتول  نحرا وم استخرا  النسع الحسابت واال
  .نلم المعلنماب المحاسبية  ت عملية معالرة البياناب  ت رونيةلكتإلا دور الترارة (4التالت رقم )

 (4) جدو  رقم

  )ملية معالجة البيانات في نظم المعلومات المحاسبية في تطوير لكترونيةإل التجارة ادور 

 نحرافاال  الوسط الحسابي الفقرة  
االمعياري    

 66216. 4.3500 .السرعة  ت معالرة البياناب المالية 1

 74936. 4.0500 .تقة  ت معالرة البياناب الماليةال 2

 70711. 4.2500 .التقلي  مل األديا   ت معالرة البياناب المالية 3

 72324. 4.3000 .وبادل البياناب المالية وخةيي وكلةة 4

 75786. 4.2000 .السرعة والتقة  ت استرجاع المعلنماب المخزنة 5

 64847. 4.3000 .التورة المست تية مالبركون ير بياناب محاسبية وتصل  6

 85335. 3.7000 .اقاننني   اون ير بياناب محاسبية وتصل بأن لها مست ت   7

 93233. 3.9500 .....(وسلم، مست ت ،  اونرة بي  ، بال س  المتعلقة بالعملياب )ةل  شرا  االحتةاظدتم  8

 1.13680 3.8000  .ع ت حتول العملية باإلدراد االعترا دتم  9

 39927. 4.1000 المتوسط العاا 

ة أكبدر مدل ةها الحسدابياألن أوسد ،أن اوراهاب عي ة التراسة إيرابية نحن األسالة والةقدراب الساب نهحت مل الرتول 
السدرعة  دت  وهدن ،(4.35حيدص بلدغ ) ،(1 كلم نهحدت أن أكبدر متنسدع حسدابت  دان للعبدارة رقدم ) .(3متنسع أداة القياس )
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 دكلم نهحدت  .(3.700حيص بلغ المتنسع الحسابت لها ) ،(7رقم ) ةقرةو ان أق  متنسع حسابت لل ،البياناب الماليةمعالرة 
( واالنحددددرا  المعيددددار  بلددددغ 3) القيدددداس أداة  متنسدددع أكبددددر مددددل ، وهددددن(4.100أن المتنسدددع الحسددددابت العددددال للعبدددداراب بلدددغ )

 ددت لكترونيدة إلاللتردارة  التراسدة. ممدا سدب  نرددت أن ه داك دور  ظدتل علد  عدتل وجددند وشدتت  دت إجابداب عي ددة ا( و 0.39927)
 ال ال ة. للةرضية T-testنتاة  ادتبار 5 كلم دنضح الرتول رقم  .شر اب التوا  األردنية ت عملية معالرة البياناب وينظر 

 ( اختبار الفرضية الثالثة5جدو  رقم )
 ةنتيجة الفرضي المحسوبة T الجدولية Sig. T نص الفرضية

وينظر عملية معالرة البياناب  ت  إل  لكترونيةإلايد  الترارة و
 قبنل 17.424 1.96 0.00 .شر اب التوا  األردنية ت  نلم المعلنماب المحاسبية

هدت قبدنل  القدرارقاعدتة  حيدص إنو  1.96 الرتوليدة t ووبلدغ قيمدة ،17.424هدت  المحسدن ة tأن قيمة  الساب دهحت مل الرتول 
كبددر مددل أووددر ي الةرضددية العتميددة إذا  انددت القيمددة المحسددن ة  ،قدد  مددل القيمددة الرتوليددةأتميددة إذا  انددت القيمددة المحسددن ة الةرضددية الع

ويددنظر  إلدد  لكترونيددةإلاالترددارة  إددددالددديد   :و التددالت نددر ي الةرضددية العتميددة ونقبدد  الةرضددية البتدلددة التددت مةادهددا ،القيمددة الرتوليددة
 .شر اب التوا  األردنية نلم المعلنماب المحاسبية  ت عملية معالرة البياناب  ت

ــ :الرابعــةالفرضــية  شــركات الــدواء تطــوير مخرجــات نظــم المعلومــات المحاســبية فــي  إلــم لكترونيــةإل اؤدي التجــارة ت
 :األردنية

ضدددح حيدددص دن  ،المعيددار  إلجابددداب أ ددراد العي دددة نحدددن الةقددراب محددد  التراسددة نحدددرا وددم اسدددتخرا  النسددع الحسدددابت واال
  نلم المعلنماب المحاسبية. بوينظر مخرجا  ت لكترونيةإلادور الترارة  (6الرتول التالت رقم )

 (6جدو  رقم )
 مخرجات نظم المعلومات المحاسبية في تطوير لكترونيةاإل التجارة دور 

 نحرافاال  الوسط الحسابي الفقرة 
 المعياري 

 50383. 4.5500 التقة  ت معالرة البياناب المالية 1

 70892. 3.9000 ون ير معلنماب محاسبية دالية مل التحرظل  2

 59052. 3.6000 ون ير معلنماب محاسبية مب ية عل  بياناب أولية ميظتة بمست تاب أو حقاة  منضنعية 3

 67748. 4.0500 ون ير معلنماب محاسبية معبرة عل الناق  4

 1.00639 3.7500 ون ير معلنماب محاسبية قابلة للمقارنة 5

 67748. 4.0500 ون ير معلنماب محاسبية قابلة للقياس الكمت 6

 87560. 3.9500 ون ير معلنماب محاسبية وتصل بالمنثنقية 7

 63246. 4.1000 ون ير معلنماب محاسبية شاملة 8

 30612. 3.9938 المتوسط العاا 

ةها الحسدابية أكبدر مدل األسدالة والةقدراب ألن أوسدأن اوراهاب عي دة التراسدة إيرابيدة نحدن ا الساب نهحت مل الرتول 
وددددن ير  ( وهددددن4.55( حيددددص بلددددغ )1(،  ددددكلم نهحددددت أن أكبددددر متنسددددع حسددددابت  ددددان للعبددددارة رقددددم )3متنسددددع أداة القيدددداس )

( حيددص بلددغ المتنسددع 3رقددم ) ةقددرةو ددان أقدد  متنسددع حسددابت لل ،المعلنمدداب المحاسددبية  ددت النقددت الم اسدد  لمتخددك  القددرار
 أداة  متنسددددع ( أكبددددر مددددل3.9938و ددددكلم نهحددددت أن المتنسددددع الحسددددابت العددددال للعبدددداراب بلددددغ ) ،(3.600لهددددا )الحسددددابت 
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( والددك  دددتل علدد  عددتل وجددند وشددتت  ددت إجابدداب عي ددة التراسددة. ممددا سددب  0.30612( واالنحددرا  المعيددار  بلددغ )3)القيدداس
 دددكلم دنضدددح  .شدددر اب الددتوا  األردنيدددة دددت  ةمحاسدددبيمخرجددداب الدد لم ال دددت ويدددنظر لكترونيددة إلاللتردددارة  انرددت أن ه ددداك دور  

 الرابعة. للةرضية T-test نتاة  ادتبار 7الرتول رقم 

 ( اختبار الفرضية الرابعة7جدو  رقم )
 نتيجة الفرضية المحسوبة T الجدولية Sig. T نص الفرضية

وينظر مخرجاب نلم  إل  لكترونيةإلايد  الترارة و
  .ب التوا  األردنيةشر ا ت  المعلنماب المحاسبية

 قبنل 20.531 1.96 0.00

قاعتة القرار هت قبنل  حيص إنو  1.96 الرتولية t ووبلغ قيمة ،20.531هت  محسن ةال tأن قيمة  الساب دهحت مل الرتول 
كبدر مدل ألمحسدن ة وور ي الةرضية العتميدة إذا  اندت القيمدة ا ،ق  مل القيمة الرتوليةأالةرضية العتمية إذا  انت القيمة المحسن ة 

ويدنظر  إلد  لكترونيدةإلاالتردارة  إدددالدديد   :و التالت نر ي الةرضية العتميدة ونقبد  الةرضدية البتدلدة التدت مةادهدا ،القيمة الرتولية
 شر اب التوا  األردنية.مخرجاب نلم المعلنماب المحاسبية  ت 

شـركات الـدواء  ية نظم المعلومات المحاسبية فـيتطوير أمن وحما إلم لكترونيةإل ؤدي التجارة ات :الخامسةالفرضية 
 :األردنية

حيدص دنضدح الردتول  ،المعيار  إلجابداب أ دراد العي دة نحدن الةقدراب محد  التراسدة نحرا وم استخرا  النسع الحسابت واال
  نلم المعلنماب المحاسبية. أمل وحمايةوينظر   ت لكترونيةإلا دور الترارة (8التالت رقم )

 (8جدو  رقم )
 تطوير أمن وحماية نظم المعلومات المحاسبية في لكترونيةإل دور التجارة ا

 الفقرة 
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 1.03280 3.6000 و لمة المرور سم المستختلاالبياناب م    إل  وساة  للتحكم  ت التدنل اوباعدتم  1

 1.03651 3.4500 م   التنقي  الرقمت  رنتنتومال العملياب عبر اإلادتم اوباع وساة  للتحكم  ت  2

 87560. 3.4500  ت نلال المعلنماب المحاسبت المستختل المنجندةدتم وشةير البياناب  3

 87119. 3.6000 مل بص الةيروساب نترنتعل  اإل الشر ةق  ن وض  آلية لحماية م 4

 96609. 3.7000 غير المرد  دترا اب للحت مل االإجرا سياساب و  اوباع 5

 95542. 3.9000 اب ألغراض الرقابة عل  التدنل أو وحتدت شخصية المستختميلإجرا سياساب و  اوباع 6

7 
ب القيدال بممارسداب غيدر مدرد  احتمداالاب لحماية ال لال مل إجرا سياساب و  اوباع

 الشر ة مليل السابقيل أو المنلةيل الميقتيل  تابها مل قب  الع
3.2500 1.10361 

 1.08486 3.5500 مل مقتمت التعم الة ت جاةب حتول وتيراب مةااحتمااللتتيية  ةنارئ ورويباب ون ير  8

 1.01779 3.7000 ون ير ورويباب أمان للب ية التحتية لل لال المحاسبت 9

 52732. 3.5778 المتوسط العاا 

ةها الحسدابية أكبدر مدل األن أوسد ،رابأن اوراهاب عي ة التراسة إيرابية نحن األسالة والةقد الساب نهحت مل الرتول 
 اوبددداع ( وهدددن3.900حيدددص بلددغ ) ،(6(،  دددكلم نهحددت أن أكبدددر متنسدددع حسدددابت  ددان للعبدددارة رقدددم )3متنسددع أداة القيددداس )

 ،(7رقم ) ةقرةو ان أق  متنسع حسابت لل ،لاب ألغراض الرقابة عل  التدنل أو وحتدت شخصية المستختميإجرا سياساب و 
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أكبدر  ، وهن(3.5778و كلم نهحت أن المتنسع الحسابت العال للعباراب بلغ ) ،(3.2500الحسابت لها ) حيص بلغ المتنسع
( والددك  دددتل علدد  عددتل وجددند وشددتت  ددت إجابدداب عي ددة 0.52732واالنحددرا  المعيددار  بلددغ ) ،(3)القيدداس أداة  متنسددع مددل

شدددر اب الدددتوا   دددت  ةأمدددل وحمايدددة الددد لم المحاسدددبي  دددت ويدددنظرلكترونيدددة إلاللتردددارة  االتراسدددة. ممدددا سدددب  نردددت أن ه ددداك دور  
 الخامسة. للةرضية T-testنتاة  ادتبار 9 كلم دنضح الرتول رقم  .األردنية

 ( اختبار الفرضية الخامسة9) جدو  رقم
 نتيجة الفرضية المحسوبة T الجدولية Sig. T نص الفرضية

وينظر أمل وحماية نلم  إل  لكترونيةإلايد  الترارة و
  .شر اب التوا  األردنية ت لنماب المحاسبية المع

 قبنل 6.930 1.96 0.00

قاعدتة القدرار هدت  حيص إنو  1.96 الرتولية t ووبلغ قيمة 6.930هت  محسن ةال tأن قيمة  الساب دهحت مل الرتول 
يدددة إذا  اندددت القيمدددة وودددر ي الةرضدددية العتم ،قددد  مدددل القيمدددة الرتوليدددةأقبدددنل الةرضدددية العتميدددة إذا  اندددت القيمدددة المحسدددن ة 

 إددددالددديد   :و التددالت نددر ي الةرضددية العتميددة ونقبدد  الةرضددية البتدلددة التددت مةادهددا ،كبددر مددل القيمددة الرتوليددةأالمحسددن ة 
 .شر اب التوا  األردنية ت  وينظر أمل وحماية نلم المعلنماب المحاسبية إل  لكترونيةإلاالترارة 

 والتوصيات: النتائج 
 إل  ال تاة  التالية: حصاالب الةرضياب ونص  ادتبارو  البحصأسالة  عراض الران  ال لر  ووحلي بعت است النتائج:

سدهنلة  مدل ددهل ،شر اب التوا  األردنيدة ت وينظر متدهب نلم المعلنماب المحاسبية  إل لكترونية إلاالترارة  ويد  -1
 اب.جرا وغيرها مل اإل اإل صابوسهي  عملية و  ، البياناب المحاسبية بشك  متكام إددالو البياناب المحاسبية،  إددال

 .شدر اب الدتوا  األردنيدة وينظر عملية معالرة البياناب  ت نلم المعلنماب المحاسبية  دت إل لكترونية إلاالترارة  ويد  -2
لرددة التقددة  ددت معاو السدرعة  ددت معالرددة البياندداب الماليدة، و  ،السددرعة والتقددة  دت اسددترجاع المعلنمدداب المخزنددة عدل ةرظدد 

 وغيرها العتدت مل ع اصر التينظر. البياناب المالية
ودددن ير معلنمددداب محاسدددبية شددداملة، و ودددن ير معلنمددداب محاسدددبية داليدددة مدددل التحرظدددل،  إلددد لكترونيدددة إلاالتردددارة وددديد   -3

 مخرجداب نلدم المعلنمدابويدنظر  إلد  وديد لكترونيدة إلاالتردارة أن  ممدا يع دت ،معلنماب محاسبية قابلة للقياس الكمتو 
 .شر اب التوا  األردنية المحاسبية  ت

اب ألغدراض الرقابدة علد  الدتدنل أو وحتددت شخصدية المسدتختميل، إجدرا سياساب و  اوباع إل لكترونية إلاالترارة  ويد  -4
 .وددن ير ورويبدداب أمددان للب يددة التحتيددة لل لددال المحاسددبتو  ،غيددر المددرد  دتددرا اب للحددت مددل االإجددرا سياسدداب و  اوبدداعو 

 . شر اب التوا  األردنية وينظر أمل وحماية نلم المعلنماب المحاسبية  ت  ت لكترونيةإلاور الترارة وذلم بسب  د
 إجددرا ابمددل سددهمة  أكددتالتو  ،البياندداب والكشددل ع هددا إددددالعددل   اورددةمراقبددة األديددا  ال إلدد  لكترونيددةإلاالترددارة  ودديد  -5

هدكا يع دت أن ه داك و  .وونثيقهدا الشدر ابرقابدة العمليداب لدت  العمد  علد  و  ،والكشل عل األديا  الة يدة المروكبدة ددالاإل
 شر اب التوا  األردنية. وينظر الرقابة التادلية  ت نلم المعلنماب المحاسبية  ت  ت لكترونيةإلا ارةللتر ادور  

 بما دلت: حصاالبنصت دب ا   عل  ال تاة  السابقة  :التوصيات
 ،صد اعيةالشدر اب م د  ال لما وحقق  لها مل مزايدا ولعمهةهدا ،لكترونيةإلاة وشري  جمي  القياعاب عل  التعام  بالترار  -1
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 وشر اب التأميل. ،ب نكوال ،ختميةالشر اب وال

 إلد  والك  يمكل أن دديد  ،غير المصرب ب  دترا لم   اال ،لكترونيةإلاالرقابة التادلية  ت ل  الترارة  أسالي وينظر  -2
 والعمه . بالشر ةضرار اإل إل  سييد  اك  حتم  وال ،وتمير البياناب أو التهع  بها

 لكترونيددةإلالتددنعيتهم بأهميددة الترددارة األدددر  والشددر اب  شددر اب الددتوا عقددت الددتوراب وال ددتواب بشددك  مسددتمر لمددنلةت  -3
 التت يعملنن بها ومناكبة    جتدت  ت هكا المرال. للشر ة

لألةددددرا   الهزمددددةوذلددددم لتددددن ير الحمايددددة  ،دعدددت الحاجددددة لمددددا  لكترونيددددةإلاالمروبيددددة بالمعددددامهب تشددددرظعاب ال ويدددنظر -4
 .لكترونيةإلا المتعاملة بالترارة

البياناب والتقة واألمان وغيرهدا، و دكلم  اكتمالم   السرعة ودرجة  ،لمقارنة دصاة  جندة ال لال دراسة إجرا أن دتم  -5
تاهما ومدددارس التردددارة اإللكترونيدددة شدددر تيل إحددد  دددتدصددداة  جدددندة المعلنمددداب م ددد  المه مدددة والمنثنقيدددة بددديل نلددداميل 

 . تإلكترون محاسبتولكل لتدها نلال  ،وال انية ال ومارس الترارة اإللكترونية

 أددر  ثر التردارة اإللكترونيدة علد  ر حيدة الشدر اب ومقدتروها الت ا سدية  دت قياعداب أالمزظت مل التراساب لمعر ة  إجرا  -6
  .وغيرهام   قياع التأميل وقياع الة اد  والمستشةياب 
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CTABSTRA 

 
 This study aimed to know the role of electronic commerce in the development of 

Accounting information systems, in the Jordanian Pharmaceutical companies, through its role 

in the development of standards quality, regulations, Inputs and processing of accounting 

data, and output of Accounting Information Systems, in addition to its role in the development 

of information systems security and internal control. 

To achieve the objectives of the study questionnaire was prepared and distributed to a 

sample study by (48) questionnaires were analyzed (40) identification of the questionnaires 

distributed. Descriptive statistical has been used and (One Sample T-test) for data analysis 

and hypothesis testing. 
Number of conclusions has been reached, including that electronic commerce will lead to 

the development of inputs and the data processing and output of accounting information 

systems in Jordanian pharmaceutical companies. 
As well as the study recommended the need to develop internal controls in light of e-

commerce to prevent the penetration of unauthorized, and encourage all sectors to e-

commerce to achieve them and their clients benefits.
 


