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دراسةالملخص   

تجار  لافي بيئة  يراداإلب عترا اإلتحقق من توافق عمليات الى الدراسة الهذه  دفته
هدا  األى تحقيق مجموعة من الحيث سعت  ،18دولي رقم المعيار الطلبات مع مت ةاإللكتروني
تجار  الفي  خدماتالسلع و الناتج عن بيع ال يراداإلب عترا اإليب الوأس لياتآتحليل  في تمثلت

خدمة مستالمحاسبية المبادئ التعر  على الو  ،دوليالمعيار المع  نسجاماإلومدى  ةاإللكتروني
ضوء الطت ، كما سلدولي المعيار النسجامها مع ومدى إ ةاإللكترونيتجار  الئة في بي يراداإللقياس 
 ةاإللكتروني  تجار المحاسبية في ظل بيئة المبادئ التي تعترض تطبيق التحديات الطبيعة على 

ئة مستخدمة ومدى مالءمتها لبيالمحاسبية البرامج العلى طبيعة وقو  الوعملت على تحليلها و 
 . ةونياإللكتر تجار  ال

 .ةستباناإلبستعانة اإلوتم تحليلي الوصفي المنهج الدراسة على العتمدت إ  وقد
عمليات  ةاإللكترونيتجار  اللنظام  تى تتم وفقا  العمليات ال دراسة أنالنتائج وكان من أهم 
 ةاإللكتروني  ملموسة للتجار الطبيعة غير الوأن  ،مراحله أغلبتوثيق فى الى الغير ملموسة وتفتقد 

اسبة محالتى تواجه مهنة المشكالت ال ظهورفي  ساهماعملياتها قد  ألغلبتوثيق الوغياب 
على  ةونياإللكتر تجار  اللعمليات  ا  ر هناك تأثي، و تجار النوع من التعامل مع هذا المراجعة عند الو 

ى ال وصولاللحين  نظريةال هذه بناء مما يؤخرمحاسبية النظرية المحاسبي لبناء الفكر المناهج 
خدمات في السلع و المتعلقة ببيع المحاسبة اليب ال،وأن تطبيق أسجات محاسبية متفق عليهاالمع

 .18دولي رقم المعيار المتطلبات  يتعاطى معال  ةاإللكترونيتجار  البيئة 
بية محاس لياتآبحث نحو إيجاد صيغ و الفي  اإلستمراردراسة الوكان من أهم توصيات 

 ةإللكترونياتجار  الوضع سياسات محاسبية خاصة بو  دوليةالمحاسبة الجديد  تتعاطى مع معايير 
متعلقة ببيئة العمليات المصرفية بحيث تكون كمنهج للتطبيق في كافة الدار  اإلمعتمد  من قبل 

بيئية التغييرات لامتخصصة في ضوء المحاسبية البرامج المحاسب على التأهيل  ةاإللكترونيتجار  ال
 .محيطةال
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Abstract 

The aim of this study is to verify the compatibility of revenue recognition 

processes in the e-commerce environment with the requirements of the International 

Standard No. 18. The study sought to achieve a set of objectives which are the analysis 

of the mechanisms and methods of recognition of revenue resulting from the sale of 

goods and services in e-commerce، and their consistency with the international 

standards. The study also aimed to introduce the accounting principles used to measure 

revenue in the e-commerce environment and their compatibility with the international 

standard. It also highlighted and analyzed the nature of the challenges facing the 

application of accounting principles in the e-commerce environment. The study also 

reviewed the implemented accounting programs in this regard and investigated their 

suitability for the e-commerce environment. 

The study is based on the descriptive and analytical approach، where the 

questionnaire has been used as a data collection tool. 

One of the most important results of the study is that the processes carried out in 

accordance with the e-commerce system are intangible and lack documentation in 

most of its stages. The intangible nature of e-commerce and the absence of 

documentation for most of its operations have contributed to the emergence of several 

problems facing accounting and auditing profession when dealing with this type of 

commerce. The study found that there are an influence of e-commerce operations on 

the accounting thought and the resulting accounting theory. This delays the 

construction of this theory until agreed accounting treatments are arrived at. The study 

also found that the application of accounting methods related to the sale of goods and 

services in the e-commerce environment is inconsistent with the requirements of the 

International Standard No. 18. 

One of the most important recommendations of the study is to carry out further 

research to find out new accounting formulas and mechanisms that are consistent with 

international accounting standards، and to develop accounting policies for e-commerce 

practices approved by the concerned banking authority. These policies should form a 

comprehensive method that is applicable in all processes related to e-commerce 

environment. Finally، the study recommended to build accountants’ capacity in the 

field of using specialized accounting programs to consider the surrounding changes in 

the profession environment. 
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َدهدْا    الإ   

كلمات واكثرها اعجازا قطر  في بحر مما يجول بخاطري ويسكن اعماقي في الظل أبلغ ت
 ماجستيرال وهي لحظة حصولي على درجة االما حلمت بها التي طلالحظة الهذه 

 متواضعالجهد الدي ثمر  هذا هأ 

ا سيدنمين العالرحمة ونور الى نبي المة األمانة ونص  االة وأدى الرسالى من بلغ ال
 ( عليه وسلمهللامحمد )صلى 

 صعاب الى من افتقده في مواجهة ال، صبر النجاح و الى من علمني ال

 دنيا ألرتوي من حنانه.. أبي المهله ولم ت

عاب صالمن علمتني وعانت ،كلمات لتخرج معبر  عن مكنون ذاتها الى من تتسابق الو 
 . أمي مي .االهموم أسب  في بحر حنانها ليخفف من الوعندما تكسوني ،ى ما أنا فيه الألصل 

ي هناء عيش فالو  ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم إلرضائي ،طريق الى من يضيئون لي ال
 ....وأخواتيإخوتي 

 ي الغالى رفيق دربي ..... زوجي ال

 عزاء .األى شمعات عمري ..... اوالدي ال

 عمل في جامعة فلسطين .الثانية .... زمالئي في الى أسرتي ال

 دعاءالمساعد  و العون و الى أحبتي جميعا .. من قدم لي ال
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وتقديرٌ شكٌر   
 ...........توفيق الوصاحب نعم العز وجل ولي هلل  ا  خير أو  ال  و أشكر لا

 ى من هم بفكرهم علماء .. وبتواضعهم عظماء .. بترفعهم ُكبراءال

 مناء ..أقلم .. وكانوا في نصحهم وارشادهم السبق ومداد المن كان لهم فضل 

 ،علمه  ععلى ما نهلته من ينبو  ،دكتور علي شاهين الستاذ األى الشماء .. القمم الى ال
 غزير وسعة صدره ولم يدخر جهدا  التي وأحاطني بعلمه الو كان عونا  لي في كل مراحل إعداد رس

رشادي  مديد .العمر الصحة و الووهبه  علم ذخراُ ال لنا وألهل هللاأدامه  ،في توجيهي وا 

 وعيوسف جربر دكتو الستاذ األمناقشة وهم اللجنة  جزيل ألعضاءالشكر الكما أتقدم ب
مالحظات الها بة واثرائالرسالموافقة على مناقشة هذه الشرفاني ب لذانال ،سالم حلسدكتور التاذ ساألو 
منار  الشامخ و الصرح السالمية هذا االجامعة الى الشكر الكما أتقدم بجزيل  ،قيمة التوجيهات الو 
 .عاملين فيهاالومدرسيها وجميع  بإدارتهاتي ال تنطفئ ممثلة العلمية ال

كريم الر حضو الى الصيل، األزاهير وخيو  األنسيم وأريج العبر نفحات  ولشكر موصالو 
 رائع.الذين شرفوني بحضورهم فشكرا  لكم من أعماق قلبي على حضوركم ال

ي ذين شجعوني وآزرونالحبائي أصدقائي و أمتنان لجميع اإلشكر و التقدم بجزيل أكما  
  ،علمني حرفا   وأ ،من قدم لي عونا  ى كل الو  ،ة الفتر  دراستي وفتر  كتابتي للرس الطو 

 تقدير .الشكر و الص اللهم مني جميعا  خ ،عطاء الى رموز ال
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 لوال فصل ال
 عام للدراسةالطار اإل
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 قدمةم 1.1

نقطة الحديد ت يراداإلقصد بتحقيق وي الهامةمحاسبية المبادئ المن  يراداإلب عترا اإليعد 
ظهار و  يراداإلب عترا اإلتي يجب عندها ال نشا  ال ال إختنقطة بالوتختلف تلك ، دفاتراله في ا 
في  رادياإليقصد بها تسجيل  لىو األف يراداإلولفظ تحقيق  يراداإل إظهارتفرقة بين لفظ اليجب و 
واجب توافرها لامعايير الهم أ ي نقدية ومن النقدية الصول غير األثانية يقصد بها تحويل الو  ،دفاترال

كتساب إتحقق واقعة و   مراجعةالو  لفحصو ا للقياس يراداإلقابلية  يراداإلتحقيق  مفهومفي 
 أو عمالءال ىالنتج مالتي يتم عندها تحويل النقطة العند  يراداإلن يتحقق أصل هنا األو  ،يراداإل

نقدية ال المإستبه عند  عترا اإل وأالت او مقالتمام كما في قطاع اإلنسب  إستخدامب يراداإليتحقق 
 .تعدينالنتاج كما في شركات اإلعند إتمام  وأتقسيط البيع بالكما في 

رقمي العصر الظهور مذكور صعوبات ومفاهيم جديد  نتيجة المبدأ الويواجه تطبيق 
، وجعل  مالعالحدود بين دول الفواصل و الة الى إز لإذي أدى ال متقدمةالتقنية اللومات و معالعصر 

وم وشاعت مفاهيم جديد  منها مفه المالم قرية صغير   حيث تبدل فيه مفهوم محددات رأس العال
 مجمعال) ةرونياإللكتخدمات المعلومات و التي تعني خلق سوق مفتوح لتبادل الو  ةاإللكترونيتجار  ال
 .( م2001،قانونيين العربي للمحاسبين ال

تنافسي لاأن تسعى جاهد   لتدعيم مركزها  قتصاديةاإلوحدات السوق على اللقد فرض هذا 
تجار  لامتسارع في حجم النمو المحيطة بها، إن البيئة التكيف مع التجار  و التعامل  بتلك الو 

ر خاصة بها من حيث طابعها غيال المعاألفق ذلك من تغيير جذري في بيئة وما را ةاإللكتروني
 ،منشأ  ةيفقري ألالعمود التعتبر  تي ال محاسبيةالمعلومات العلى نظم  تأثيرالى الملموس أدى ال
مستندي التوثيق ال، ولكن ذلك يتم في غياب قراراتالتخاذ النتائجها كأساس  على  اإلعتمادو 

تميز ت اليةحصول على قوائم مالعب صالي يصب  من التالتجارية وبالعملية الألغلب مراحل 
ن حيث محاسبة مالجد تحديات تواجه مهنة و أتجار  ، و التعامل بتلك البخصائص نوعية في ظل 

 . اليةمالمعامالت التسجيل لكافة القياس و التنفيذ ووسائل الطرق 
 قدمة لمامتالدول الدولي، ال سيما في الصعيد التجار  على النتشار هذه إمن رغم الوعلى 
ع ككل من مجتمالمستهلك و التاجر و التعود على   وال تحصى وفوائد كبير  تعدال   لها من مزايا

يني، رغم فلسطالفي مجتمعنا   محدود  التز تجار  ما ال أن هذه الإ تي تتمتع بها ،المزايا ال لخال
ووزار   يفلسطينالمركزي لإلحصاء الجهاز الحصاءات إوهذا ما تشير له  ،تساعها سنة بعد أخرى إ

ى لم إ2013صادر  في شهر أيارالحصاءات اإلحيث أظهرت  ،معلوماتالوتكنولوجيا  تاإلتصاال
 نترنت قامت بمعامالت تجاريةإتي لديها الفلسطينية ال قتصاديةاإلمنشآت المن  %28.5  أن
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 %11.2ت قد بلغ إلكترونيةتي قامت بمعامالت تجارية بطرق المنشآت النسبة   وأن  ،إلكترونيا  
منشآت الفي حين كانت نسبة  ، م2011عام الفلسطينية في الراضي األمنشآت في الي المن إجم

مقارنة  م2009عام المنشآت في الي المن إجم  %4.2 إلكترونيةتي قامت بمعامالت تجارية ال
اكل تبعه عد  مش ةاإللكترونيتجار  الملحوظ في حجم التزايد ال، هذا 2007عام الفي   %2.3  مع
مشاكل لاحكومة في فرضها للضرائب وكان من أبرز تلك المستهلك وحتى التاجر و الي منها يعان

  تجار ال عملياتنظري للمحاسبة في ظل الطار اإل، ومدى كفاية  يراداإلب عترا اإلمشكلة 
 لسطينمصرفي في فالعمل الخبر  في الأهل  المشكلة وسؤ الستدعى دراسة تلك مما إ ةاإللكتروني

سطين بل في فل ةاإللكترونيتجار  الم يتدعمشكلة و الئج من شأنها أن تحد من هذه للخروج بنتا
 ل . بالد ككال علىنفع القومي ويعود بالدخل العليها مما يرفع  القباإلثقة بها و الوتزيد 

 دراسةالمشكلة  1.2

فاهيمي مالطار اإل مالءمةمدى ضوء على الساسية للدراسة في تسليط األمشكلة التتركز 
توثيق الياب في ظل مخاطر غ ة اإللكترونيتجار  الفي بيئة  يراداإلب عترا اإل ليةآمحاسبة و الهنة لم
 ومدىمية العال نترنتاإلتسديد عبر شبكات ال لياتآكامل للعمليات و المان االوغياب  مستنديال

واجه تي تال تحدياتالو  يراداإلب عترا اإلمتعلق بال 18دولي رقم الالمحاسبي معيار الانسجامها مع 
 . ة اإللكترونيتجار  الفي ظل  مهنةالهذه 

 ي: التالرئيسي ال السؤ الدراسة تتمحور حول الن مشكلة إوعليه ف
تي تواجهها وفقا التحديات الو ة اإللكترونيتجارة المحاسبة لبيئة الما مدى مالءمة مهنة 

 ؟18دولي رقم المعيار اللمتطلبات 
 : اليةتالة سئلاأل رئيسيال السؤ المن ويتفرع 

 ؟ ة اإللكترونيتجار  المتبعة لتقنيات  بيئة المحاسبة اليب الما مدى مالءمة أس  .1
تجار  المتعار  عليها لبيئة المحاسبية المبادئ المفاهيمي و الطار اإلما مدى مالءمة   .2

 ؟ة اإللكتروني
 ؟ة لكترونياإلتجار  اللبيئة  يراداإلمستخدمة لقياس المحاسبية البرامج الما مدى مالءمة   .3
 .ةاإللكترونيار  تجالبيئة ة في ظل يمحاسبال لمبادئا عترض تطبيقتتي التحديات الما طبيعة   .4

 دراسةالأَدهمية   1.3

يها وأهمية متعار  علالمحاسبية المبادئ التي تلعبه الدور الراسة من أهمية دالتنبع أهمية 
في ظل  ،رى الخ اليةنة من سنة ممبادئ للحصول على نتائج قابلة للمقار البتطبيق تلك  اإللتزام
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ا ومبادئها محاسبة بقواعدهالبغرض تحليل مدى مالءمة مهنة  ة اإللكترونيتجار  اليب التطبيق  أس
عيشها تي تالعولمة التي أصبحت إحدى سمات عصر ال ة اإللكترونيتجار  المعروفة  لبيئة ال

قا  لمتطلبات وف تواجههاتي التحديات لامحاسبة و الها على مهنة لقت بظالالتي الو  العماألمجتمعات 
 .18دولي رقم المعيار ال

ي لامالمحاسبي و ال داءاألكشف عن جوانب  الفي  تسهمدراسة سو  اللذلك فإن هذه 
مهنية الات منظمالدولي لغرض توجيه المحاسبي الومدى مالءمتها للمعيار  ة اإللكترونيللعمليات 

بيئة لاائها بما يتناسب مع حجم ونوعية متطلبات أدوير بناء ذاتها وتط عاد إلراعية للمهنة ال
للشركات  يالمال داءاألمهنة واتباع مستوى الأثره على تطوير  ينعكسذي المر األ ،ة اإللكتروني

قديم توفير ماد  علمية تساعد في تي و المالمجتمع الوزياد  رفاهية  وطنيالقتصاد اإلدعما  لمسير  
 .الملاعاملة في قطاع المؤسسات الهيئات و الكاديمي و األانب جالمقترحات يستفاد منها في 

 دراسةالأَدهداف  1.4

تجار  لافي بيئة  يراداإلب عترا اإلقق من توافق عمليات تحالى ال دراسةالتهد  هذه 
 تي:اآل لمن خال 18دولي رقم المعيار المع متطلبات  ة اإللكتروني

 ة اإللكترونيجار  تالخدمات في السلع و التج عن بيع ناال يراداإلب عترا اإليب الوأس لياتآتحليل   .1
 دولي .المعيار المع  نسجاماإلومدى 

ومدى  ة رونياإللكتتجار  الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس المحاسبية المبادئ التعر  على ال  .2
 دولي .المعيار النسجامها مع إ
تجار  لافي ظل بيئة  محاسبيةالمبادئ التي تعترض تطبيق التحديات التحليل طبيعة   .3

 ة.اإللكتروني
 .ة لكترونياإلتجار  الءمتها لبيئة مستخدمة ومدى مالالمحاسبية البرامج الوقو  على طبيعة ال  .4

 دراسةالفرضيات  1.5

 في اإلجابة على مشكلة الدراسة وأهدافها في الفرضيات التالية: اإلعتمادلقد تم 
سلع العلقة ببيع متالمحاسبة اليب الأسفي تطبيق  ائيةة إحصلدال وذ توافقاليوجد  الفرضية األولى:

 .18دولي رقم المعيار المتطلبات مع  ة اإللكترونيتجار  الخدمات في بيئة الو 
 سياساتالو  مبادئالضوابط و البين  تطبيق ة إحصائية لدال ذو توافقيوجد ال الفرضية الثانية:

 .18دولي رقم المعيار ال متطلباتمع  ة اإللكترونيتجار  البيئة  فيمحاسبية ال



5 

 

في بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس االحصائية بين إة لدال ذو توافقيوجد ال  الفرضية الثالثة:
 .18دولي رقمالمعيار المتطلبات مع  ة اإللكترونيتجار  ال

 .ة ونياإللكتر تجار  المحاسبة تحديات كبير  في ظل بيئة التواجه مهنة  الفرضية الرابعة:

 

 دراسةالمتغيرات  1.6

  مستقلةالمتَيرات ال 

يار رقم تي تؤثر في تطبيق معالعوامل البمجموعة من مستقلة للدراسة المتغيرات التتمثل 
 :يالتالمتمثلة ب ة اإللكترونيتجار  الفي ظل عمليات  18

 محاسبة.اليب الأس   .1
 متعار  عليها .  المحاسبة المبادئ   .2
 .18دولي رقم المعيار المتطلبات   .3
 محاسبية المبادئ التي تعترض تطبيق التحديات ال  .4
  تابع المتَير ال 

 ة والتحديات التي تواجهها.اإللكترونيتجار  البيئة تابع بالمتغير اليتمثل 
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 مستقلةالمتَيرات ال    

 

 

 تابعالمتَير ال                                                                                       
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 سابقة :الدراسات ال 1.7

 : عربيةاللَة الدراسات بالًل: او 
ة دراس ،قانونية الحماية ال الياتو  ة اإللكترونيتجارة البعنوان "  (م 2016،دراسة )خلفي   .1

 " مقارنة
جرائم الب و مغر الي ف ة اإللكترونيتجار  التي تواجه ال تحدياتالى بيان الدراسة الهدفت 

  ة اإللكتروني  مدنية للتجار الجنائية و الحماية المصاحبة وسبل توفير ال مخاطرال، وماهي واقعة عليهاال
 غربية .الدول العربية مقارنة  بالدول الحاصل في تشريعات ال فراغالفي ظل 

ى الضافة اإلظاهر  بالحليلي لوصف وتحليل تالوصفي المنهج ال دراسةالستخدمت إ وقد
 ربية .غالعربية و التشريعات المقارنة في ظل القوانين العتماد نقدي مر  أخرى مع إ المنهج ال

ن س الخطوات إيجابية في مج خطىمغربي قد ال مشرعالى أن الدراسة الوقد توصلت 
في قضايا  بتال لياتآغربي مالوأصب  للقاضي   معلوماتيةال جريمةالتشريعات حديثة لمواجهة 

تجربة لاجنائية متأثرا  بالة العدال المساس بمبدأ مقدس في مجالعدم  لضمان ة اإللكترونيجريمة ال
 فرنسية.التشريعية ال

ت الية ما ز عربالتشريعات القانونية ألن الحماية المزيد من البذل  بضرور دراسة الصت و أو 
تي الوانين قالبفعل خلوها من  ة اإللكترونيئية للتجار  جناالمدنية و الحماية العاجز  عن تحقيق 

 حماية.النوع من ال هذاتضمن 
تجارة ال البة أرباح أعمياس ضر يمحددات ق"بعنوان  (م2016، دراسة ) تماضر محمد  .2

 "سودانالي ف  ضرائبالوان يفي د بىيضر الوعاء الد يوأثرها فى تحد ة اإللكتروني

سلع ال سودانية وطبيعةال ة يبيضر العات يتشر الر في قصو المعرفة  ىالدراسة الهدفت 
اس يرها في قيثأة  وتيبشر الكوادر الو ة يتحتالة يبنالو ة اإللكترونيتجار  اللة في او متدالخدمات الو 

ود قصور دراسة في وجال، تمثلت مشكلة ة اإللكترونيتجار  اللنشاطات  العماألبة أرباح يوعاء ضر 
عدم وجود  ،ترونيا  إلكلة او متدالخدمات السلع و الد يصعوبة تحدو  يديةتقلالة يبيضر العات يتشر ال في
تاريخي المنهج الدراسة الاعتمدت هذه  ،إلكترونيا  ة مؤهلة يعدم وجود كوادر بشر  ة مالئمة ،ية تحتنيب
 ستنباطي .االتحليلي الوصفي ال

تطلب ي ة ياإللكترونتجار  التعامل مع عمليات الى نتائج من أهمها الدراسة الوتوصلت 
جراءاتلوائ  و    إلكترونيا  ادلة متبالخدمات السلع و الوصعوبة متابعة  ،تقليديةالتجار  المختلفة عن  ا 
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سلطات  ن هناك حاجة للتنسيق بين، وأ ة اإللكترونيتجار  الوأن هناك حاجة للتدريب على تقنيات 
 . ة اإللكترونيتجار  البعمليات  صلةالضرائب ذات ال

ضريبي ال تشريعالتطوير  ضرور  دراسةالتي خرجت بها تلك التوصيات لاوكانت من أهم 
ريبة أرباح مكلفة بتحصيل ضالبائعة المنشآت ال إلزام، ويجب ة اإللكترونيتجار  السوداني ليشمل ال
دار  اإلوتطوير  ، ة اإللكترونيصفقات السنوي متضمنا  الضريبي القرار اإلبضرور  تقديم  العماأل
تعر  على التكنولوجية ، و التطورات الذي يواكب العملي العلمي و التأهيل اليث ضريبية من حال
شبكة لاصلة بالجهات ذات الضريبية وجميع الدار  اإلخرى ، وربط األللدول  ضريبيةالنظمة األ
 . نترنتاإلمية العال

 
 في يةردناأل  ضريبيةال سلطاتال تواجه تيال صعوباتال "بعنوان (م2012،)بنات دراسة  .3

 : "ة اإللكتروني تجارةال ظل في دخلال على ضريبةال حديدت

 تحديد في ةيردناألضريبية ال سلطاتال تواجه تيال صعوباتالمناقشة  ىال دراسةال هدفت
 ضريبة،ال اد سيالتحديد  في حصرها تم تيالو  ة اإللكتروني تجار ال ظل في دخلال على ضريبةال

مكانية ضريبيال ربتهال من حدالو  ، ضريبيال زدواجاال وتجنب  للضريبة خاضعال دخلالتحديد  وا 
 . ة اإللكتروني تجار ال ظل في

 مشكلة ومن ثمالتحليلي عن طريق وصف الوصفي المنهج ال دراسةالوقد استخدمت 
 .حصائيا  وتحليله إ ةستباناإلتحليلها عن طريق 

تواجه  نرداأل في ضريبيةال سلطاتال أنأهمها  نتائج عد  كان من  ىال دراسةال وتوصلت
 وجود ، ةاإللكتروني تجار ال عمليات على دخلال ضريبة فرض في متعلقة ومعيقات صعوبات

 تحديد على ر قدال عدم ،ضريبيةال سياد ال صاحبة دولةال تحديد في متعلقةال صعوباتالمن  عديدال
 .زدواجيةاإل لمنع ضريبةال فرض في حقال دول صاحبةال

 ردناأل ضريبية فيالسلطات الية ومنها رسمالجهات ال عتشجي  بضرور دراسة الصت و أو 
ة على دخل ضريبالتي تواجهها في فرض الصعوبات الللتغلب على  مجديةللبحث عن تدابير  

 مرتبطة بها.التقنية الثور  المستجدات و الوبما يواكب  ة اإللكترونيتجار  ال
 
 

 



9 

 

على تطبيق متطلبات معيار  العمال( بعنوان "مدى قدرة م2012،ي وشخاترةاو نجدال) دراسة  .4
 ". ة اإللكترونيتجارة ال( في ظل  يراداإلب عترافاإلدولي للمحاسبة )ال

 اسبةمحال معيار تطبيق على العماأل منظمات قدر  مدى على تعر ال ىال دراسةال هدفت
 تيال يةدنر ألاشركات ال على ميدانية دراسة ،ة اإللكتروني تجار ال ظل في يراداإلب عترا اإل دوليال

على  وزعت ةانإستب تصميمو وصفي المنهج الدراسة الستخدمت إ، وقد ة اإللكتروني تجار ال تستخدم
 شركات. أربع غةالبال دراسةال عينة

 ة اإللكترونيجار  تال ظل في مستنديال توثيقال لغياب تأثير هناك أن دراسةال نتائج من تبين
 توثيقال تتأثر بغياب يراداإلب عترا اإل عملية أن ماعمليات، كال وتدقيق يراداإلب عترا اإل على
 هيكلة على ة ياإللكترونللتجار   تأثير ى جانب وجودال، ة اإللكتروني تجار ال تعامالت في مستنديال

 ثقةال وليدت محاسبية دولية على لغياب معايير كما تبين وجود تأثير. محاسبيةال وأنظمتها المنشأ 
 .ة ياإللكترونتعامالت ال في

 مدققينالو  محاسبينالكل من تأهيل  على عملالدراسة بضرور  مراعا  الت صو أوقد 
 قبل من اصخ بشكل ة اإللكترونيتجار  ال وبتعامالت عام، بشكل معلوماتال بتكنولوجياوتعلمهم 

 تالءمي بشكل صياغتها ا عاد و  محاسبية دولية معايير إيجاد وضرور  .يةردناأل مهنيةال مجتمعاتال
 تحكم دولال نبي دولية تشريعات وضرور  إيجادة. اإللكتروني تجار ال أحدثتها تيال تغييراتال مع

 .ة اإللكتروني تجار ال تعامالت
 
 عمليات ظل في للمحاسبة نظري ال طاراإل كفاية مدىبعنوان " (م2012،جعبري،مجديالدراسة) .5

 ة"اإللكتروني تجارةال

، ة لكترونياإلتجار  البمتمثلة الجديد  الجارية تالبيئة التعر  على الى الدراسة الهدفت 
 اليةمال بةللمحاس مفاهيميالطار اإلعرفة مدى كفاية ، ومتقليديةالتجارية البيئة المع  ومقارنتها

محاسبة الجه مهنة تي تواالمشاكل الحصر ، و ة اإللكتروني لتجار لتتم وفقا  تيالعمليات الللتعامل مع 
قتراحبيئة، و التلك  في ظل  حلول لذلك. ا 

محاسبية لاسياسات ال تحليل لمن خال ،تحليلي الوصفي المنهج الدراسة الستخدمت وقد إ
نظر الة تعامل معها من وجهالوأسلوب  ة اإللكترونيللتجار   وعمليات ،للمحاسبة مفاهيميالطار اإلو 
 مليات .عالللتعامل مع تلك نظري الطار اإلة لمعرفة مدى كفاية ستباناإل إستخدامب محاسبيةال

 تعد عمليات  ةاإللكتروني تجار ال لبيئة وفقا   تي تتمال عملياتالوكان من أهم نتائجها أن  
 ة اإللكتروني ار للتج ملموسةال غير طبيعةال مراحلها، وأن أغلب في توثيقال ىال وتفتقد غيرملموسة
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 اسبةمحال هنةم تواجه تيال مشكالتال في وجود ساهمت قد عملياتها لمعظم توثيقال وغياب
 ة رونياإللكت تجار ال لعمليات تأثير هناك تجار ، وأنال من نوعال هذا مع تعاملال عند مراجعةالو 

 محاسبية.النظرية اللبناء محاسبيال فكرال مناهج على
س بضوابط وأسمراجعين المحاسبين و التأهيل دراسة ضرور  ال توصياتوكان من أهم 

 طبيعة  وافق معلتتمحاسبية المبادئ الفروض و الدولية و المحاسبة البمعايير  نظرال ا عاد و  اتكنولوجي
ليدية تكون تقالتدقيق اللشركات  تعمل موازية إلكترونية نشاء شركات تدقيق إ، عمليات التلك 

، مع ة رونياإللكتتجار  التتبعها شركات  يتال ة اإللكتروني جراءاتاإلو سياسات المهمتها فحص 
تجار  ال معلومات وتقنياتاللتشمل تكنولوجيا  يمحاسبالتدريب التعليم و المناهج مراعا  تطوير 

 .ة اإللكتروني
محاسبة التي تواجه مهنة التحديات البعنوان" (م2011،عبادي المشهداني و الدراسة ) .6

 " ة اإللكترونيتجارة المراجعة في ظل عمليات الو 

ظل عمليات  يتدقيق فالة و محاسبالتي تواجه مهنة الصعوبات ال ى تحليلالدراسة الهدفت 
لول للحد حالقترحت بعض مهنة كما إالتي تواجه المشاكل الوعرضت أهم  ،ة اإللكترونيتجار  ال

قترحت كما إ ، ة اإللكترونيتجار  المحاسبة في بيئة التدقيق و التواجه مهنة  تيالصعوبات المن 
 .جديد البيئة لامحاسب للتعامل مع المدقق و المطلوبة من كل من المهارات البعض 

 ركيزتال لوصفي من خالالمنهج الدراسة الستخدمت منشود  إالهدا  األولتحقيق تلك 
تي التحديات لاكثور  تقنية جديد  و   ة اإللكترونيتجار  النظرية لموضوع الية فكر الجوانب العلى 

 بيئة .التدقيق في ظل تللك الو  محاسبةالتواجه مهنة 
محاسبية لامعلومات العلى نظام  ة اإللكترونيللتجار   جود أثاردراسة و الوكان من أهم نتائج 

ة ترونياإللكتجار  المراجعة في ظل عمليات ال الزياد  أعم، مراجعة الو  محاسبةالللمنشا  ومعايير 
ة نها غير مواكب أالإمحاسبية المور األعديد من اللها رغم من شمو المحاسبة على ال برامجن ، وأ

 معلومات.الفي تقنية مستمر  الللتطورات 
تي أحدثتها لاتغيرات الفكري للمحاسبة بحيث يستوعب الطار اإل بتطويردراسة الصت و أو 
دراك تأثير التعليم ال، تطوير مناهج  ة اإللكترونيتجار  العمليات  عولمة على الة و تقنيالمحاسبي وا 

عولمة الم لارات في عتطو الضريبية بما يتناسب مع التشريعات العمل على تطوير المحاسبة ، ال
جراءاتو  لياتآضع وو  ع موثوقية لجميالمان و األإلضفاء مراجعة المحاسبة و ال  لعمل مهنة جديد ا 

 .محاسبي النظام ال ومخرجاتمدخالت 
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محاسبية وأثرها المعلومات ال(بعنوان "مدى موثوقية نظم م2011،واخرون  ،مشتهىدراسة )  .7
 مصرفي "ال داءاألفي تحسين مؤشرات 

 مصار لا في ة اإللكتروني محاسبيةال معلوماتال نظم موثوقية قياس ىال دراسةال هدفت
    علومات مال أنظمة موثوقية لمبادئ توفيرها مدى على تعر ال لخال من فلسطينية،الو  يةردناأل

(SysTrust)  كنديال معهدالقانويين و الللمحاسبين  مريكياأل معهدال  :قبل من موضوعةال 
 دراسة ثم .ة ترونياإللكنظم الب ثقةال توفير شأنها من مبادئ خمسة تشمل تيالانونيين قال للمحاسبين

 ي،المال داءاأل مؤشرات  :تشمل تيال فلسطيني،الو  يردناأل مصرفيال داءاأل مؤشرات في ذلك أثر
 .سهماألأداءو  تشغيلي،الداءاألو 

دراسة ال ائيا وتوصلتمشكلة احصالتحليل  لتحليلي من خالالسلوب األدراسة الواستخدمت 
لكن بنسب و نظم، الثوقية فلسطينية تفي بمبادئ مو الية و ردناأل مصار المعلومات في الان نظم 

معلومات لافيما يتعلق بتوفير أنظمة  إختال حصائية ولكنها لم تجد االت الدالالتة حسب او متف
 موثوقية.ال لمبادئمحاسبية ال

د توكي خدمة أداء على خارجيال مدققال مقدر  معد مراعا  مدى بأهميةدراسة الصت و أوقد 
 تفوض ر  بأنمصاال لذلك توصي ضروريةالمهارات ال توافر لعدم نظر ا ؛ة اإللكتروني نظمالب ثقةال
ارات مهالو  خبراتال توفير مع لذلك صالحياتالمنحه  لخال من مهمة،ال بهذه داخليال مدققال
 مهمة تالز  ام حيث فاعلية، أكثر رقابة وتحقيق وظائفال بين فصل في يساعد مما له، ضروريةال
 تكنولوجيا بأقسام عاملينالموثوقية ال مبادئ متطلبات توفير من (SysTrust) تحقق بيدال
 لمحاسبينل مريكياألمعهدال لهم من موجهالللنداء خارجيينال مدققينال استجابة معلومات، ضرور ال
 وتدعو . ة اإللكترونيمواقع الو  نظمال في ثقةال توكيد خدماتأداء بضرور   (AICPA)قانونيينال
 لكترونياإلتدقيق ال المج في مهاراته رفع ىال خارجيال مدققالبعمل  مهتمةال مهنيةال جمعياتال

لي بمهامه داخالمدقق التدقيق، وضرور  قيام ال في مهنة حادثةال تطوراتال مساير  من يتمكن لكي
 نظم .الرقابية لتشمل موثوقية ال

تدقيق  على ينخارجيال حساباتالي مدقق قدرة مدى "بعنوان (م2009،)مطاحن سةدرا  .8
 "ة اإللكتروني تجارةال في متعاملةال يةردناأل  شركاتال

 ار تجال في ظل تطور حساباتال تدقيق مهنة أهمية وقو  علىال ىال دراسةال هدفت
ة اإللكتروني ار تجال معامالت قبتدقي خاصالمشترك ال كنديال مريكياأل للمشروع وفقا   ة اإللكتروني

 حسابات يقتدق لدى خارجيينال حساباتال مدققي تي تواجهالعقبات ال وأ معوقاتال ىال تعر الو  ،
 .ة اإللكتروني تجار ال في متعاملةالية ردناأل شركاتال
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ة تبانإس تنظيمو  كنديال مريكياألمشروع التم تحليل أبعاد  دراسةال أهدا  ولتحقيق
 مجتمعال أصل من خارجيا   مدققا   160بلغت عينة على ووزعت مشروعال ذلك بنود  حول متخصصة

 تحليلي.الوصفي السلوب األ إستخدامبجابات اإلتم  تحليل و  484 غالبال
 على ياإللكترونموقعها  مع للشركة محاسبيال نظامال دراسة أن ربطالوكان من أهم نتائج 

 مان وتوكيداألو  ثقةال كان له دور مهم في توفر راءاتجاإلو  سياساتال من مكون الو  نترنتاإل شبكة
ع م تعاملال في تدقيقالو  محاسبةال مهنة قدر  مما يعزز من زبائنالو  عمالءال معامالت معال

 .ة اإللكترونيتجار  ال متطلبات
تكون  ردناألتدقيق في المشتركة من قبل مكاتب  ليةآيجاد دراسة بضرور  إالصت و أ وقد

تطورات حيث لا يالئمجامعات بشكل الى تحديث برامج المدققين تكنولوجيا ، ودعت لاتأهيل  مهمتها
صت بتطوير و أتدقيق، و المحاسبة و اللى ألي مهنة بما فيها مهنتي و األتحتية الية بنالجامعات التعد 
خارجيين الحسابات الورشات عمل من قبل جمعية مدققي  أوعقد دورات متخصصة  اليات
 .ة اإللكترونيتجار  المتالحقة في بيئة التطورات ال يين لمواكبةردناأل

 العلى تخطيط أعم ة اإللكترونيتجارة ال(بعنوان" أثر م 2007،معتاة العميري و الدراسة )  .9
 مراجعة "  ال

 ولبتح مراجعةال عملية تخطيط تأثر على مدى تعر ال ىال ميدانيةال دراسةال هدفت
 .ة اإللكتروني تجار لا نظام ىلإ تقليديالنظام ال من منشآتال

ة تم ستبانإ لميدانية من خالالدراسة اليلي و تحلالوصفي السلوب األدراسة الوقد استخدمت 
على  ة ياإللكتروندراسة وجود تأثير واض  للتجار  الوكان من أهم نتائج  غرضالتصميمها لهذا 

بين  رتبا لإل مراجعة نظرا  النظر في معايير ال إعاد ي يجب التالوب العماألمراجعة وبيئة المعايير 
 ة كترونياإللتجار  المراجعة و ال المحاسبة خاصة فيما يتعلق بتخطيط أعمالتجارية و العمليات ال

 .كهد  أساسي
 المج يف محاسبيةال ميدانيةال دراساتال ستمراردراسة ضرور  إالوكان من أهم توصيات  

 وخاصة  عةمراجالو  محاسبةال موضوعات من عديدال على تأثيرها مدى ومعرفة ،ة اإللكتروني تجار ال
، ة رونياإللكت تجار ال ظل في تغيرت تيال ثباتاإل أدلة على ة اإللكتروني تجار ال ممارسة أثر

 قانونيين،لا للمحاسبين سعوديةالهيئة الو  تجار ال كوزار  مهنية،الو  رسميةال جهاتال قيام ضرور 
صدار ندوات،ال وعقد ،ة اإللكتروني  تجار ال بنظام مجتمعال وعي زياد  في بدورها  وورش رات،نشال وا 

 تطويرو جديد، ال نظامال بهذا تتأثر تيال محاسبيةال جوانبالمتخصصة إليضاح كافة ال عملال
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 تتالءم صور ب تجاري الو  تقنيال تطورال لتواكب سعوديةال جامعاتال في محاسبيال تعليمال مناهج
 .مهنةال سوق  ومتطلبات حاجات يحديثة وتلبال العماأل بيئة تطورات مع
 

 "بيةمحاسالمعلومات ال نظم على ة اإللكتروني تجارةال تأثير بعنوان " (م2005 ،دراسة) يحيى .10
 وماتمعلالبعمل نظم  وعالقتهاة اإللكتروني تجار الطبيعة  معرفةى الدراسة الهدفت 

 ة اإللكتروني تجار التحديد أهم تأثيرات و  تي تعمل في ظلها،العراقية  الشركات ال في محاسبيةال
 . محاسبيةال معلوماتالنظم  ومقومات على مكونات

ة ذات علميالمصادر الستعانة بإلا لوصفي وذلك من خالالمنهج الدراسة الوقد استخدمت 
 ودارية اإل معلوماتالنظم و  ة اإللكتروني تجار الو  محاسبيةال معلوماتالعالقة بموضوعات نظم ال

 . تاإلتصاالو  معلوماتالتقنيات 
تي الت تطوراال جميع اإلعتباربعين شركات الأن تأخذ  وجوبدراسة الوكان من أهم نتائج 

 الي مجمستجد  فالتطورات المحيطة ببيئتها وخاصة ما يتعلق بالمتعدد  الت االمجالتحدث في 
، كما أن حداهاإ ة اإللكترونيتجار  التمثل  تيالحديثة و ال تاإلتصاالمعلومات و ال تقنيـــات إستخدام

تطلب ي ة اإللكترونيتجار  التي تعمل في ظل الشركات المحاسبية في المعلومات العمل نظم 
معلومات الات يب تقنيالأس إستخدامت االمعرفية في مجالبشري وتطوير مهاراته الكادر الهتمام باإل

لومات معالعمل نظم  المجها في إستخدامد  من فائالتعامل معها وتحقيق اللكي يكون بمقدوره 
 .محاسبيةال

 ستخدامإتحديد ودراسة أهم تأثيرات  نحوعلمي البحث الضرور  مواصلة دراسة بالصت و أو 
 وية محاسبالت معلوماالحديثة على نظم ال تاإلتصاالمعلومات و اللتقنيات   خرى األيب الساأل

تجار  لا تي تعمل في ظـلالشركات البدراسة ميدانية في عدد من  اليةحالدراسة الإمكانية تعزيز 
محاسبية الات معلومالتأثيرات على نظم ال هذه  اإلعتبار عينخذ باألللوقو  على مدى  ة اإللكتروني

  .تطبيقية الناحية المن 
تجارة المحاسبة لبيئة البعنوان "مدى مالءمة مهنة  (م2004،قشيالدراسة )دهمش و  .11

 "ةاإللكتروني
تقليدية التجار  لابيئة  ومقارنتها ة اإللكترونيتجار  التعر  على بيئة الى الدراسة الهدفت 

متمثلة اليد  جدالتجارية البيئة المعمول بها تالئم المحاسبية السياسات التحديد فيما إذا كانت  و
 . ة إللكترونياتجار  الفي ظل محاسبة المهنة  تي تواجهالمشاكل ال، وتحديد ة اإللكترونيتجار  الب

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8574
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يد  بيئة غير ملموسة وفر  فيتعمل  ة اإللكترونيتجار  الدراسة أن الوكان من أهم نتائج 
جهان ايق تو تدقالمحاسبة و الن مهنتي إف لذلكنظرا ، و مستنديالوثيق تالى المن نوعها، وتفتقد 

عدم  ،ةاإللكترونيتجار  المتولد  عبر ال يراداتاإلب لإلعترا محدد   ليةآ وجودعدم مشاكل في 
 .ضريبيال للتخصيصمحدد   ليةآوجود 

ق عتماد جهة تدقيإ دراسة بضرور  الصت و وأ، وصفيالسلوب األدراسة الستخدمت وقد إ
جراءاتو  سياساتلتدقيق  مؤهلة تكنولوجيا    ،ة اإللكتروني  تجار المرتبط بالمحاسبي الشركة النظام  ا 

تجار  المالت معلومات بشكل عام وبتعاالمدققين وتثقيفهم بتكنولوجيا المحاسبين و التأهيل كل من و 
ستويات متدريب على جميع التعليم و الهيكلة نظم  إعاد ضرور  مع  ،بشكل خاص ة اإللكتروني
تجار  الوب ،معلومات بشكل عامالمام بتقنيات تكنولوجيا لاإل بغرضتدقيق المحاسبة و المهنتي 
تماشى محاسبة وتحديث مفاهيمها بشكل يالنظر بنظرية ال إعاد ضرور  ، و بشكل خاص ة اإللكتروني
ر بمعايير نظال إعاد ضرور  ، مع ة اإللكترونيتجار  المتمثلة ببيئة الجديد  و التجار  المع بيئة 

 .ة كترونياإللتجار  التي أحدثتها التغييرات الدولية وصياغتها بشكل يتالءم مع المحاسبة ال

محاسبية في تحقيق المعلومات المدى فاعلية نظم " ( بعنوانم2003قشي ،ال)دراسة .12
 "ةاإللكترونيتجارة الموثوقية في ظل التوكيدية و الو  ماناأل

ية في محاسبالمعلومات ال نظمتي تواجه المشاكل العلى  تعر الى الدراسة الهذه هدفت 
 تجار لامحاسبي و المعلومات البين نظام  يربطتطوير نموذج ، و ة اإللكترونيتجار  البيئة ظل 

شتراك بين إلاذي تم بال ة اإللكترونيتجار  الإحدى أهم مشاريع تدقيق  تحليل وذلك بعد ةاإللكتروني
 كندي.القانونيين المحاسبين المريكي ومعهد األقانونيين المحاسبين المعهد 

لى ع طالعاإلبت الدراسة قاموصفي ولتحقيق ذلك السلوب األدراسة الوقد استخدمت 
ية وما يرافقها من مشاكل تقن ة اإللكترونيتجار  المتعلقة بموضوع السابقة الدراسات المعظم 

 .جتهاالومحاسبية وسبل مع
مهنية الت االمجال أثرت على جميع ة اإللكترونيتجار  الدراسة أن الوكان من أهم نتائج 
عمل في ت ة اإللكترونيتجار  الن ،  وأ تدقيق بشكل خاصالمحاسبة و البشكل عام وعلى مهنتي 

 لتوثيقلها عمليات غير ملموسة تفتقد لتي تتم من خالال عملياتالجميع  أن بيئة فريد  بحيث
ي الحلامحاسبة وبشكلها الحقيقة مفادها أن نظرية  ىالا ، وقد توصل مراحله معظممستندي في ال

 ة لكترونياإلتجار  المتولد  عبر عمليات ال يراداتاإلب عترا اإلتحقق و ال اليةجة اللم تستطع مع
 عترا اإل بشكل عام ومشكلتي ة اإللكترونيللتجار   مصاحبةالمشاكل اليمكن حل كثير من ،و 
جراءاتمن توفير سياسات و  تمكنا ضريبي بشكل خاص إنالتخصيص الو  يراداإلب ملية تساهم ع ا 
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 ة اإللكتروني  تجار الب متعاملالمحاسبي النظام التوكيدية لمخرجات الموثوقية و المان و األفي تحقيق 
تطوير إنشاء و  ل من خالاالتوكيدية ال يمكن تحقيقه الموثوقية و المان و األن توفير كل من أو  ،

من ، وذلك ض نترنتاإلكتروني على شبكة الي وموقعها محاسبالشركة النظام ربط بين نظام 
جراءاتسياسات و  لة تدقيق عليها من جهة خارجية مؤهالشركة ويتم التقنية ومحاسبية تعتمدها  ا 

 .محاسبيا وتكنولوجيا
 إللكترونيامحاسبي وموقعها الشركة الى تطوير نظام ربط بين نظام لإ صت الدراسةوقد خل
جراءاتعد  سياسات و  ون منمكالو  نترنتاإلعلى شبكة  يدية توكالموثوقية و المان و األتوفر  ا 
 .نترنتاإلعلى شبكة  اإللكترونيشركة وعبر موقعها الزبائن مع العمالء و اللتعامالت 

 
 : األجنبيةدراسات الثانيًا:  

شتراء على ال إعحدةترياح  واالثقة وال:  " بعنوان (مLim،and athares،2014) دراسة  .1

 "تتنيترتناإلشبكة 
Trust ، Satisfaction ، and on line repurchase intention: themoderating 

role of perceived effectiveness of e-commerce institutional 

mechanisms " 

 نترنتاإلء عبر شراالثقة و العلى   ة اإللكترونيتجار  الى بيان وتحليل آثار الدراسة  الهدفت 
راء عبر شال إعاد مستخدمة في سياق ال ة اإللكترونيتجار  الات ت دور تقنيأوضحصين و الفي 
 . ة اإللكترونيتجار  العمالء في بيئة الثقة  دعموأنه يجب  نترنتاإل

حقائق  مناهج تكيفا  للحصول علىالستقصائي ألنه أكثر االمسحي ال منهجالوقد استخدمت 
 دراسة.الحسب  واجتماعيةشخصية 

أثر  ة رونياإللكتتجار  المستخدمة في عمليات السة أن للتقنيات دراالهم نتائج أ وكانت من 
 شراء مر  أخرى .ال إعاد رغبة في الو  مستهلكالكبير في ثقة 

على  ة كترونياإللتجار  المتعاملين بالبائعين الأنه يجب تركيز  توصياتالوقد كان من أهم 
  ة اإللكترونيتجار  لاثقة وفقا  لمستوى تقنيات العمالء وعما استراتيجية معينة لبناء تلك الثقة مع البناء 

شراء ال عاد إ في  ة اإللكترونيتجار  المستخدمة في التقنيات الدراسة فهم لدور الوقد قدمت هذه 
فهم اليعزز  متعاملين ولكنالبحث ليس فقط لتحديد حدود وشرو  للثقة بين الوهذا  نترنتاإلعبر 

 ة اإللكترونيتجار  لاتقنية على العوامل اللزياد  استكشا  تأثير بحاث األمختلفة وانطالق التقنيات ال
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في  العماألتدقيق بين البعنوان  :"عوامل نجاح تخطيط   Pathak)  ، (2006دراسة .2

 ة اللكترونيتجارة ال

“Audit Resource Planning Success inB2B E-Commerce Engagement: 

An Empirical assessment of TheorizedConstructs، Manifest 

Variables measurement and second Order Factor.Model" 
دقيق بشكل تالفي تقنيات  ة اإللكترونيتجار  العلى تعقيدات  طالعاإلى الدراسة الهدفت 

نوع لامؤهلين لتدقيق مثل هذا الشخاص األتدقيق ومصادر العالقة بين تخطيط مصادر الو  ،عام
دقيق تالدراسة إنشاء إطار نظري يظهر عملية تخطيط اللت هذه او حيث ح، خاصة  عمليات المن 

 لن خالتي تتم مالعمليات الدراسة على نوع واحد من ال، وقد ركزت  ة اإللكترونيتجار  الفي ظل 
تجار  ال لبعض من خالالتجار بعضهم التي تتم بين العمليات ال( أي B2B) ة اإللكترونيتجار  ال

 . ة اإللكتروني
ذج لتدقيق نمو  إقتراح دراسةالنتائج  وكان من أهمتحليلي السلوب األدراسة الاستخدمت  وقد

مشروع ال( بشكل يتماشى مع B2Bتي تتم وفقا  ل)ال ة اإللكترونيتجار  الة اإللكترونيتجار  ال
يتعامل  ذيالمدقق العلى  توصيات الدراسة أنه يجب كانت من أهم و مشترك ، الكندي المريكي اال

تدريب لاي يترافق مع خبرات متراكمة عبر ال بشكل تقني عتجار  أن يكون مؤهال  النوع من المع هذا 
 مكثف .ال
 "سبةمحاالوتأثيرها على مهنة  ة اإللكترونيتجارة ال:"(  بعنوان2004Julie Hicks)  دراسة .3

"E-commerce and Its Impacton the Accounting Profession  "  

ة في ظل محاسبالعلى مهنة  ة ترونياإللكتجار  الثار آى تحليل ومناقشة الدراسة الهدفت 
 .العماألذي تشهده بيئة الهائل التكنولوجي التطور ال

حلول الخروج ببعض المشكلة و الوصفي لوصف المنهج ال دراسةالستخدمت إوقد 
 جتها.اللمع

دمات تي تقدم خالشركات التي تواجه المشاكل الدراسة وجود بعض الوكان من أهم نتائج 
 يراداتاإلب عترا اإلشكوك حول الوكان أبرزها  اليةمالسنة ال وأ تشغيليةال  دور التمتد لما بعد 

 مصروفات.الو 
جة الية معمهنالتنظيمية الهيئات الجمعيات و الضرور  قيام دراسة الوكان من أهم توصيات 

ا هائل للتكنولوجيلاتوسع المهنة خاصة في ظل ال على ة اإللكترونيتجار  ال بتأثيرمتعلقة القضايا ال
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ن تتحصل أتستطيع   ة اإللكترونيتجار  ال لعمالئها من خال إحتياجاتتي تلبي الشركات الألن 
 نجاحات .المن  عوائد وتحقق مزيدا  العلى  أكبر قدر من 

خصوصية داخل البعنوان " (American Business & Privacy , 2002 ): دراسة   .4
 مستهلك"الما يريده  :نترنتاإل وخارج شبكة 

“Privacy On and Off the Internet: What Consumers Want”. 
 تجراءااإلمعلومات و الخصوصية و المتعلقة بال  او مخالى تحليل  ال دراسةالهدفت 

علقة متالقضايا المستهلك حول الوطريقة تفكير  مستهلك ،الشخصية لحماية التجارية ال
، وأهمية  نترنتاإل ضمانات عبر شبكةالحماية و الخصوصية وما يبحث عنه من حيث الب
قتراحو  ،لىو األدرجة المستهلك بالتي تهم الخصوصية ال من  عتباراإلخذها بعين حلول يمكن أ ا 

 . نترنتاإلعامل معها عبر تمالمستهلك الشركات للحصول على ثقة القبل 
من  1529ستبيانات معد  مسبقا مع ضافة إلاإلمقابالت بال دراسة أسلوبالوقد استخدمت 

تي ال (HPOLعينة مختار  من قاعد  بيانات هاريس )الوكانت تلك  نترنتاإلبر شبكة غين عالبال
  دقيقة . 15مقابلة المشروع وقد كانت المشاركة بهذا الراغبين بالتضم ماليين 

حفاظ على المستهلك في ال  من قبل او دراسة أن هناك مخالوقد كان من أهم نتائج 
معمول بها ال لاقوانين المستهلكين أن الاك قناعة لدى هنو  نترنتاإلتعامل عبر الخصوصيته في 
بعد  خصوصا  و  إلكترونيا  تجار  الي تحد من تعاملهم بالتالحماية  وبالخصوصية و التفي بمتطلبات 

 من سبتمبر . عشرحادي الأحداث 
فة كيفية معر بشركات ال ضرور  قيامدراسة  اليها التي خلصت ال توصياتالوكان من أهم 

ومات معلاللخصوصية  مصاحبة المخاطر التعر  على الداخلية ، و الخارجية و الماتها إدار  معلو 
عن هذه  اإلفصاحبها و مستهلك التطوير سياسات تعزز ثقة و  ،نترنتاإلوارد  عبر شبكة ال
نشاء و  ،تحتية للشركةالبنية السياسات في التطبيق تلك و  مستهلك ،اللتدعيم قناعة سياسات ال ا 

ركة خدمات شمع ن او تعالمستهلك الومدى تلبيتها لحاجات  شركةالسياسات حص لف الإتص قنوات
أمين شركة في تالمتخذ  من قبـل ال جراءاتاإلسياسات و الؤكد صحة تستطيع أن ت تيالتكنولوجية 

 .نترنتاإلعبر  ة اإللكترونيتجار  التعامل بالخصوصية عبر ال
 
تجارة العصر محاسبية في ال يراداتالبعنوان  Glover and Ijiri )  ،( 2000دراسة  .5

 "أطر مفاَدهيمية وتحليلية  إكتشاف، ة اللكتروني

“Revenue Accounting” in the Age of E-Commerce: Exploring Its  

conceptual and Analytical Frameworks”. 
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ر طااالى جنب مع الجنبا   يراداإلب عترا اإلعلى مبدأ  طالعاإلى الدراسة الهدفت هذه 
تكلفة لادراسة وبشكل عميق مبدأ ال، حيث ناقشت ة اإللكترونيتجار النظري للمحاسبة في ظل ال
، وقد ة كترونياإللتجار  الجدوى في التقليدية وأنه أصب  عديم التجار  المستخدم في التاريخية ال

مصمم من قبل مجلس معايير المفاهيمي للمحاسبة و الطار اإل بمناقشةدراسة القامت تلك 
مريكية األ اليةمال األوراق ى جنب معتعليمات هيئةال(، جنبا  FASBمريكية )األ اليةمالمحاسبةال

SEC).) 
 .موضوعالوصفي في طرح السلوب األدراسة الواستخدمت 

تقليدية ال يتماشى مع المحاسبة الأن هناك ضعف ملحوظ في  هاأهم نتائج وكان من
 لياتا مفاهيم تحدد وأمبادئ  وأر يغياب معاي في خصوصا  و  ة اإللكترونيجار  تالمتطلبات 

قد تم  يالحالمفاهيمي بشكله الطار اإل، وأن  ة اإللكترونيتجار  الفي ظل  يراداإلب عترا اإل
عجز عن مستندي ولذا فهو يالتقليدية ضمن عوامل متوفر  للتوثيق ال تجار التصميمه في ظل 
 . ة اإللكترونيتجار  المساير  عمليات 
 اليةمالمحاسبة الى مجلس معايير التوصية بشكل أساسي الدراسة موجهة الت صو أوقد 

، ة رونياإللكتتجار  ال متطلباتمع  تعاطيالبضرور   مريكياأل اليةمال األوراقمريكي وهيئة األ
شكل كبير تركيز بالمحاسبة ، و المفاهيمي للمحاسبة ومعايير الطار اإلنظر بشكل جذري بال ا عاد و 

 .ة اإللكترونيتجار  الفي ظل بيئة  يراداإلب عترا اإل اليات على

 
 " مدفوعاتال نظم إصالح إعادة :" بعنوان ,Folkerts ) 1997)  دراسة  .6

" The Reform of Wholesale Payment Systems" 

 خصاألوب تسويةال عمليات تنفيذ في وسطاءال أهمية على تعر الى ال دراسةال هدفت
ة اإللكترونيار تجال المج في عاملةال بنوكال في متبعةال دفعال أنظمة واعأن تحديد ىال بنوك وكذلكال
. 

 دخلال يالإجم زياد  ىال تؤدي تسويةال نظم تطوير عمليات أن ىال دراسةال وتوصلت
 تسويةال امنظ وخاصة نظمال بهذه متعاملال للبنك نقديةال تدفقاتال زياد  ىال قومي كذلكال
 فورية.ال

 وذلك شبكيال تفككال مخاطر من تمنع قوية مصرفية نظم شاءبإن دراسةال صتو أو 
 ربطالب صتو أ كذلك مخاطرال هذه مثل وجود دون  تحول قوية تحتية بنية إنشاء لخال من
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 وكذلك مريكاأ في نظامال نفس من رباو أ في فوريةال دفعال نظم كربط موحد الدفع ال نظم بين
 .هاب رقيالو  دفعال أنظمة تطوير عملية تتم لكي جهودال توافق وتعزيزال بضرور 

 سابقة :الدراسات التعليق على   1.8

وء على ضالقت لأو من عد  جوانب  ة اإللكترونيتجار  السابقة موضوع الدراسات اللت او تن
شة مناقكان من أهمها  ة اإللكترونيتجار  الفي ظل عمليات  محاسبةالتواجه مهنة  عد  مشاكل

 تجار ال ظل في دخلال على ضريبةال تحديد ضريبية فيال اتسلطال تواجه تيال صعوباتال
 من حدالو  بي،ضريال زدواجاال وتجنب ضريبة،ال سياد التحديد  في حصرها تم تيالو  ة اإللكتروني

مكانية ضريبيال تهربال مشاكل الو  ،ة ياإللكترون تجار ال ظل في للضريبة خاضعال دخلالتحديد  وا 
مكانية حاسبية مالمعلومات ال نظمتي تواجه ال محاسبي ال معلوماتالبين نظام  يربطتطوير نموذج وا 
ثقة الستهلك و مالخصوصية لدى المتعلقة بال  او مخالما تعرضت لتحليل ك، ة اإللكتروني تجار الو 
 معلوماتال ظمن موثوقية قياسوتعرضت لتي يواجهها المشاكل العنكبوتية و الشبكة المان عبر األو 
     معلوماتال أنظمة موثوقية مبادئال توفيره مدى على تعر الو   ةاإللكتروني محاسبيةال

(SysTrust) كنديال معهدالقانويين و الللمحاسبين  مريكياأل معهدال قبل من موضوعةال 
تجار  البين  جوهريةالفروق الأهم  دراساتالعديد من تلك الوقد أظهرت  اهذ،  قانونيينال للمحاسبين
اديميا  وعمليا  أك العماألو  المالتأهيل كل من يعمل في حقل  ووجوبقليدية تالتجار  الو  ة اإللكتروني

ه لقى بظالالذي الهائل التكنولوجي التطور المور حيث األيها الت التي التطورات الليواكب أهم 
 . مراجعة المحاسبة و العلى مهنتي 
تعلق بأسس فيما يخاصة  سابقة الدراسات ال يهال توصلت لما اال  ستكمدراسة إالهذه  وتأتي

نسجامها إ ومدى ة اإللكترونيتجار  الفي ظل عمليات به  عترا اإلو  يراداإلتحليل عمليات قياس 
ولية دالمعايير ال، وأيضا  مدى تعاطي  (ثامن عشرال) دوليالمحاسبي المعيار المع متطلبات 

 عترا اإل اتليآو  ضوء على أسسال، وتسليط  ة اإللكترونيتجار  المع عمليات  اليةحالبصيغتها 
لتعامل مع ل اليةمال للمحاسبة مفاهيميالطار اإلعرفة مدى كفاية ومبيئة الظل تلك في  يراداإلب
بيئة الي ف ة اإللكترونيتجار  الضوء على التسليط  مع خصوصالفي هذا تي تتم العمليات ال
 مجتمعلامهنة و النفع على المما يعود ب المجالمختصين في هذا الرأي  واستطالعفلسطينية ال
ي الملاعمل الفاق آ ى تعزيزاليؤدي  ذيالمر األ تجار الثقة بتلك الويزيد مصرفي الو  يالمال
 ت .االمجلاتعامل بها في مختلف المحاسبية وأسس المفاهيم الويغرس  اإللكترونيمصرفي الو 
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تجارة المفهوم وطبيعة 
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 :مقدمة 2.1

ى حياتنا لادخول التي أخذت بالحديثة التعابير الواحد  من  ة اإللكترونيتجار  العتبر ت
تكنولوجيا ور  بث رتبا اإلحياتية ذات النشطة األعديد من اليومية حتى أنها أصبحت تستخدم في ال
 لو األ ى مقطعين، حيثالتعبير يمكن أن نقسمه  ة اإللكترونيتجار  الو . تاإلتصاالو  معلوماتال
حكومات ال ت بينخدماالسلع و الل او تد لى نشا  اقتصادي يتم من خالالتي تشير التجار " و ال" هو
ثاني لاقول بأنه معتر  بها دوليا ، أما الفراد وتحكمه عد  قواعد وأنظمة يمكن األمؤسسات و الو 
 إستخدامبري تجاالنشا  ال أداءتجار ، ويقصد به ال أداء الى وصف لمجال" فهو يشير ة اإللكتروني"
 .نترنتاإلمثل  ة اإللكترونييب الساألوسائط و ال

تجارية ال سواقاألقيود أمام دخول الحدود و الغت ال ة اإللكترونيللتجار  مية العالصفة الإن 
رافي للبائع جغالموقع النظر عن المستهلك بغض الى سوق مفتوح أمام الم العال، وبفضلها تحول 

تجار  الير ى تحر ال( تسعى دولية )جات، جاتس، تربسالتجار  اليات إتفاقكانت ذا ا  مشتري ، و ال وأ
ى الحاجة لاهد  دون البطبيعتها تحقق هذا  ة اإللكترونيتجار  الن إخدمات ، فلابضائع و الفي 

 ماعيا  ج دوليا   تستدعي جهدا    ة اإللكترونيتجار  الضات ، من هنا قيل إن او جوالت توافق ومف
،  قيدها أية قيود ن ال تأقائمة وتتطلب القيود الحدود و الها بطبيعتها ال تعتر  بألنلتنظيمها ابتداء  

تجار  المن جملة عمليات  %10على سو  تستحوذ  ة اإللكترونيتجار  الى أن التوقعات الوتشير 
ي التالوب ،تصدير الستيراد و اإلتقليدية في عمليات التعامالت الحد من الى المما يؤدي  ،دولية ال

 شراءلاحصول على عروض الفي  ة اإللكترونيسوق التدخل هذه  تي الالشركات الإضعا  فرصة 
 (م2004، شافعيالسوق .)المنافسة في ظل تلك الشركات على الومن ثم عدم قدر  هذه  ،مناسبة ال

 
 ة اإللكتروني  تجار المتعلقة ببيئة الموضوعات العديد من الفصل لمناقشة اللذلك يأتي هذا 

 مهنة.ال أداءتي تحكم المحاسبية المعايير التها بقوعال
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 ة لكترونيالتجارة المفهوم وخصائص  2.2

تي التختلف لاوطبيعتها و  ة اإللكتروني تجار المرتبطة بموضوع المفاهيم ال من عديدال هناك
 في مضمونها  فهي تتمثل في :

 ،نتنتر اإلشبكة  لمعلومات من خالالخدمات و السلع و العمليات بيع وشراء  تطبيق "
 (م2009.)كنانة ،خرى األمية العالتجارية الشبكات الى الضافة اإلب

تجات منالمن عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع  مترابطة ومتكاملةمجموعة نها "أأو 
 (.م2009" )حماد، حديثةالتكنولوجة الوسائل ال إستخدامب

 معلوماتالحديثة في البرمجية التقنيات ال إستخدام :هي ة اإللكترونيتجارة الف
ة وتنمية ميالعالتجار  التطوير   بهد ،تجاريةالمبادالت الصفقات ال عقدمن أجل  ،تاإلتصاالو 
 (م2004زيدي ،ال)مية .العال مبادالتال

 بدال   رونيا  إلكت تبادلال أطرا  تفاعل على ينطوي  ذيال تجاري ال تعاملال الأشك من كما تعد شكال  
 (م2004عالق،الو مباشر. )ياسين ، ال ماديال اإلتصال أو ماديالتبادل المن 

صفقات لامعامالت و الحديثة في تنفيذ اليب الساألإحدى  ة اإللكترونيتجار  الوتعتبر 
تمامهاتجارية ال ي كل من ف وذلك صفقةالتنفيذية بين أطرا  العالقات المما يغير من طبيعة ، وا 
عد ثمر  ثور  تي تال نترنتاإلتي تتم عبر شبكة التجارية المبادالت المرتبطة بالخدمات السلع و ال
 (.م2004 ،شافعي ال.) اإلتصالكنولوجيا شبكات مذهل في تالتطور المعلومات و ال

عمليات هي "تنفيذ كل ما يتصل ب ة اإللكترونيتجار  ال" ن:أقول بالسبق يمكن  وحول ما   
 تجاريةالكات شبالى الضافة اإل، بنترنتاإلشبكة  إستخدامبمعلومات الو خدماتالو سلعالبيع وشراء 

 ."خرى األمية العال
 ة اللكترونيتجارة الأَدهمية   2.2.1
 : اليةتالمنافع  التحقيق  لمن خال ة اإللكترونيتجار  الهمية أ تظهر 

  عالن اإلألن  ، قسابالكلفة في تال اليةعتسويق للمنتج الحيث كانت عملية  :تكلفةال إنخفاض
 حديثالصر عالفي أما  ،صحفالو تلفاز ال معروفة مثل التقليدية الوسائل الكان يتم بواسطة 

ا.  نترنتاإلعبر شبكة  تسويقالفيمكن   (م2008،)حمادوبتكلفة ضئيلة جدًّ
  تكانو  ،عمالء محليين فقط سابقا  مع  تتعامل اتشركال: حيث كانت  دولةالة حدود او تج 

ن اآلأما  ،عائدالوغير مضمونة  عمالء خارجيين مكلف بدرجة كبير  ىال وصول العملية 
ر خاصة تذك زائد جميع على منتجاتها دون أي تكلفة ال تعر أن تضمن  للشركات فيمكن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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حت متاحة ، وأصب نترنتاالدخول على شبكة الدول فرصة الأتاحت لجميع  نترنتاإلأن شبكة 
 (م2008،ماد)حللجميع 

  وانين خضوع لقالو  ،خاصة  اخيصتر ى التحتاج قديما    شركاتالكانت  :قيودالتحرر من ال
بيع  و عرض تتمكن من لكي خارج ،اليف انشاء فروع جديد  ووكالء في الوتحمل تك ،دولةال

د  معقال جراءاتاإلمن تلك  أليشركة الن ال تحتاج اآلأما  بقاءالمنافسة و المنتجاتها، و 
 (Keneth) ،2001 .مرهقةالو 

 ةاليع فاعلية ذات تواصل ليةآ ة اإللكتروني تجار ال تعد: شخصيال ستهدافالو  تواصلال، 
 معينة ئةف ستهدا إ من شركةال وتمكن شركة،الو  عمالءال سهلة بين التصإ وسيلة إنها حيث
 (م2005،عزيزالعمالء.) عبد ال من

  قات علىو األمكان وفي كل  أي في ة اإللكترونيتجار  ال وجود لمن خال :واسعالوجود ال 
العميل  يستطيع فعليى سوق التقليدية بحـاجة التجار  الف عشرين ساعة ،الربع و األمدار 

يستطيع و ملموس،  طيوسى لإفإنها ال تحتاج  ة اإللكترونيتجار  الأما  للشراء.يه الذهاب ال
 على من أي مكانوقت و  أيملموس في السوق غير الى هذا الدخول الها لمتعامل من خالال

 (م2008،)حماد. ساعةالمدار 
  حدود لاها في تخطي لمتعاملين من خالال ة اإللكترونيتجار  ال تمكنحيث  :ميالعالل اوتدال

 منتج ،عكس الحصول على الو تكلفة أي م دون العالى أي مكان بالوصول الدول و البين 
متعاملين زيار  العلى  ويستحيل لةدو الداخل حدود  تعامل بهاالتي يقتصر التقليدية التجار  ال
 (م2004،عالق الو  ،)ياسين للتسوق. دوليةالسواق األ

   من  وقللت، ممتاز  وحديثة جود وذات معلومات كثيفة ال نترنتاالجعل  :معلوماتالكثافة
 .مالئم للمعلومة ودقتهاالتوقيت المن  وأيضا  زاد ، تاإلتصاال بحث والمشاكل 

تجار  لاتتمتع بها  تيال ميزاتالو  خصائصالو  صفاتالأن  تبينعلى ماسبق  وبناء  
 ميةالعلا لألسواق واسعال وجودالو  يفالتكال خفض لخال من تقليديةال تجار ال عن ة اإللكتروني

لموس م سوق  ىال حاجةال ودون  مبيعاتال زياد  يالتالوب مكان أي ومن وقت أي في تعامل معهاالو 
 عليها . القباإلتجار  و الل بتلك تعامالزياد   في  ذي ساهمالمر األ
 ة اللكترونيتجارة الخصائص  2.2.2 

ق أرباح ها تحقيلتي يمكن من خالالعصر و المن أهم اختراعات  ة اإللكترونيتجار  ال تعد
 :تجار  لاعد  خصائص لتلك  حيث تتميزتقليدية الطرق الممكن تحقيقيها سابقا باللم يكن من 

 (م2008ال،عال) عبد 
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 أومختلفة لاوتطبيقاتها  ة اإللكترونيحاسبات المعلومات كالكبير على تكنولوجيا ال داإلعتما .1
 بمختلف أنواعها. تاإلتصاال

كفاءات التركيز على الوظائف و التوزيع  ا عاد تجارية و المؤسسات الهيكلة كاملة في  إعاد  .2
 معلومات.التكنولوجيا  إستخدامومهارات 

 مؤسسة.الدارية داخل إلاعمليات الكاملة لجميع التمتة األ .3
ورقي ال تعاملالتجارية نظرا  لقلة العمليات المخصصة للمكاتب إلدار  المساحات ال إنخفاض .4

 معلومات .الفي تخزين وتبادل  ة اإللكترونيوسائط العلى  اإلعتمادو 
 تجارية .المؤسسات التي تجريها المعامالت الوضوح في كافة الشفافية و ال .5
شباعذكي لتلبية متطلباته و التعامل ال لعميل من خالالكسب  .6 محافظة الرغباته من أجل  ا 

 عليه.

 تقليديةالتجارة الوة اللكترونيتجارة الفرق بين ال  2.2.3  

سلع البيع و راءبش متعلقةالعناصر الفي  تقليديةالتجار  الو  اإللكترونيةتجار  ال تتشابه
جدها ذات تقليدية نالتجار  الف، ات عمليالتنفيذ تلك  عمليةيكمن في  ختال اإلخدمات ولكن الو 
تسويقية لامصاريف الجور و األكهرباء و اليجار ومصاريف اإليف اليف ثابتة مرتفعة مثل تكالتك

ير تقليدي فإنها تتبع أسلوب مختلف غ ة اإللكترونيتجار  الأما  ،ميا  الع أوتسويق محليا  السواء كان 
 (م2012برى،جعالنسبيا .)منخفضة اليف التكالنة  بسوق وتحقق عائدات ضخمة مقار الللنفاذعبر 

مستندي وتعمل لاتفتقر للتوثيق  ة اإللكترونيتجار  المستندي فالتوثيق الفي كما تختلف 
تجار  لافي بيئة  رقابةال إجراءاتخاص وتختلف أيضا  الفي بيئة غير ملموسة لها طابعها 

 تقليدية .التجار  العنها في  ة اإللكتروني
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تجار  لابيع في كل من ال مقارنة بين عمليةال لمن خال، أوسعفرق بشكل الن معرفة ويمك
 :يالتالشكل البكما هو موض   تقليدية التجار  الو  ة اإللكتروني

 ة اإللكترونيتجارة ال تقليديةالتجارة ال مبيعاتالمرحلة دورة 
 Web تصفحا بيعالدعاات ووكالء الو مجالت  منتجالعن  بحث عن معلومات ال

 اإللكتروني بريدال ة الطلبية أو رس منتجالطلب كيفية 
 اإللكترونيبريد ال  ة الرس لمن خال طلبيةالتأكيد على ال

 Webعلى  معلومات موجودالوج الكتال لمن خال سعر ومراقبتهالمعرفة 
 اإللكترونيالبريد  لمن خال  الجو الهاتف أو ال سلعةال وجودتأكد من ال

 مندوبين البريد أو ال مكتوبةالفواتير ال لمن خال سلعةالتسليم 
 كالءو الأو  اإللكترونيد يبر ال سوق العادي أو البريد ال طلبيةالبعث 

 مبرمجة . قاعد  بيانات تأكدالشركة و الزيار   مخازن السلعة بالتأكد من توفر ال
 وكالء .ال لمن خال مورد نفسهالمن  سلعةالتسلم 
 اإللكترونيبريد ال مستنداتالق و وثائال تسليمالتأكيد 
 كترونيالبريد  شخص نفسهالأو  بريد عادي فاتور البعث 
 مبرمجة. قاعد  بيانات مستندات مطبوعة دفعالمد  
 قاعد  بيانات بريد عادي اليةمالتسوية البعث 

 تقليديةالو ة اللكترونيتجارة الفرق بين ال(: 2.1)شكل 

 (م2002، بلقاسم):مصدرال

 ة اللكترونيتجارة القومات م 2.3

 (م2008، حماد)أهمها على عدة مقومات  ة اإللكترونيتجارة التقوم 
 تي تتطلب ما يلي:التحتية البنية التأسيس  .1

 لمبادئ ونظم    للبيانات طبقا اإللكترونيتبادل الت تتم عن طريق االبنية تحتية متينة لإلتص
 متعاملين.لاتبادل بين كل الكاملة في هذا لاثقة المع توفر  ،وتصميمات ورموز متفق عليها 

  ميا .النة وفق معايير مقبولة عآم إلكترونية تعامالت تجارية 
  سبة نالسواء ب ،مان األمن  اليةعجة ر عمليات بدالإجراء تعديالت تشريعية لضمان إتمام

تشريعية الو  قانونيةالجات المعالكما يستلزم نوعية جديد  من  ،قومي اللإلقتصاد  أوللمتعاملين 
 تزاماتهم.الحرص على حقوقهم و الو  ،تعامل اللتأمين أطرا  

  من كافة يتض ة اإللكترونيتجار  اللترويج  نترنتاإلإنشاء موقع حكومي كبير على شبكة
 . ة اإللكترونيمنظمة للتجار  التشريعات القوانين و ال
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  ةاإللكترونيتجار  الوتنظيم ندوات ومؤتمرات لشرح أهمية  ،إطالق حملة إعالمية واسعة  
 قومي .القتصاد اإلشركات و التي تعود بها على الفوائد الو 

عناصر الحد تي تعتبر أال ة اإللكترونينقدية المدفوعات الويراقب عملية  وجود نظام إداري ينسق .2
تي الابات حسال أوفيزا كارد ال أوئتمان اإلسواء تمت بواسطة  ،ة اإللكترونيساسية للتجار  األ

 .نترنتاإلبنوك للتصر  فيها عبر شبكة اللدى تخصص 
لين في متعامالتعامالت وحصول التي تحافظ على سرية ال تكنولوجياالمنة من آوجود وسائل  .3

 على حقوقهم . ة اإللكترونيتجار  ال
طالق موقع تجاري إأمما يجعل ت تجاريةالمواقع الماليين  نترنتاإل تضم شبكة  .4 كتروني لسيس وا 

 اية تامة وتخطيط مفصل ومدروس .عمال  يحتاج لعن
 

 ة اللكترونيتجارة الوأنماط  الأشك 2.4

عبر جهتين، وت أوتقوم على عالقة بين طرفين  ة اإللكترونيتجار  المعرو  أن المن 
من  رهايختلف عن غي ة اإللكترونيتجار  العن نوع مختلف من أنواع  طرا األتلك  كل عالقة بين

 نما  عديد  :أى لإ اإللكترونيةجار  تالخرى وتنقسم األ األنواع
 Business to Business(B2B) أخرى: وشركة شركةالبين  ة اإللكترونيتجارة ال .1

، فتقوم  بعضالمع بعضها  المؤسسات أعم ة اإللكترونيتجار  النوع في التستعمل هذا 
و  تاالتصاإلشبكة  إستخدامبى مورديها الشراء اللتقديم طلبيات  تاإلتصاالشركة باجراء ال

شبكة الع عبر هذه دفالقيام بعمليات الواتير و فالمتوفر   كما يمكنها أن تسلم المعلومات التكنولوجيا 
ي سواء على الحالوقت الفي  كثر شيوعا  األ تجار  هوالشكل من التكنولوجيا ، هذا الهذه  إستعمالب
 مي.العالمستوى العلى  أومحلي المستوى ال
 .Consumer-to-Consumer(C2C) آخر: وعميل عميل بين تعاملال .2

 بعض،الضهم بع عمالءال بين تجاريةال تعامالتال ة اإللكتروني تجار ال من نوعال هذا يسهل
 .عنكبوتيةال شبكةال على ة اإللكتروني عطاءاتال لخال من وذلك
 Business to Customers(B2C)مستهلك -بين شركة و عميل ة اإللكترونيتجارة ال .3

 شركةلا هلخال من لاو تح ذيالو  األنواع أهم من ة اإللكتروني تجار ال من كلشال هذا ويعد
أن  يثح نترنتاإل شبكة إستخدام طريق عن تعامالتال من نوعال هذا عمالء ويتمالى ال وصولال
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 خدماتالمنتجات و ال أنواع جميع تعرض تيالو  شبكةال هذه على تجاريةال مواقعال من عديدال هناك
 بطاقة تخدامإسب سواء  دفعالو  شراءال بعملية قياملالعميال يستطيع طريقها نع تيالو  للشركات

 .رى أخ طريقة أي أو سلعةال إستالم عند نقديال  دفعال أو ة اإللكترونيمصار  الأو ئتمان اال
 Government-to–Consumer (C2G) الحكومة واألفراد بين تعاملال .4

فراد األ ىال خدماتال تقدم تيالو  ة اإللكتروني حكومةال بمصطل  ما يعر  وهو
 عمل أي أنها"( م2009كسواني،ال) ة اإللكتروني حكومةال كسوانيال عر  وقد (2007عمري،ال)
 اتهامؤسس إحدى أودولة ال في عامةال دار اإل قبل من إلكترونيا   اعتماده أو اتخاذه يتم إجراء أو
 دار إ ىال عامةال دار اإل من قبل موجها   عتمدمال أو متخذال جراءاإل هذا كان سواء دوائرها أو عامةال

 (م2009كسواني،ال) "عادي شخص أو فرد ى أيال أو أخرى  عامة
 Mobile Commerce  النقال هاتفال جهاة عبر ة اإللكتروني تجارةال  .5

 إستخدام هلمن خال يتم حيث ،األنواع أحدث من ة اإللكتروني تجار ال نوع منالهذا  يعتبر
 ودمز  لخال من نترنتاإل بشبكة اإلتصاله لخال من يمكن  بشكل مصممة لاهاتف نق أجهز 

جراءعملية معروضة السلع الومعرفة  ة اإللكتروني متاجرال من ألي وصولالخدمة و ال  .شراءلافيها وا 

 (.م2005عزيز،ال)عبد
 

 العماأل بيئة على ة اللكتروني  تجارةال أثر 2.5

 محاسبون التي يعمل فيها اال عملالفي بيئة  ا  جوهري ا  تغيير  ة اإللكترونيتجار  ال أوجدت
 :لويظهر ذلك من خال ر منهااو في عد  مح

 :  المنشأة هيكلية  .1
طابع بوجعلها ، العماألعلى هيكلية  نوعيا  تغيرا    ة اإللكترونيتجار  اللقد أحدثت 

 إستخدامدون ب سجالت وتعذر مراجعتهاالمستندات و الختفاء وأثر ذلك على إ بشكل كاملتكنولوجي 
للبيانات  نياإللكترو تبادل المستندية نتيجة الدور  الكما أثر ذلك على غياب  ،اإللكترونيحاسب ال
ط أصب  هناك تغيير نم ،مختلفة الختصاصات اإلفصل بين المهام وعدم الى دمج الكما أدت ، 

 (م2004،شافعي ال.) اليةمالقوائم التقارير و الوتوقيت إعداد 
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 :العماألان مك أوموقع   .2
 مكاناللها في أسواق محدد  وأماكن معروفة يحكمها ضوابط او يتم تد العماألكانت 

دون تدار ب العماألكليا  وأصبحت  العماألختلف موقع إ ة اإللكترونيتجار  الأما في  ،زمان الو 
تي الة ميالعالشبكة الى الها بل يكفي إنشاء موقع يستند الى بناء مادي لكي تقوم بأعمالحاجة ال

 (م2004 ،مشتري .)ياسينالبائع و التقاء الو  العماألتحصل فيه تفاعالت 

 :توةيعال قنوات  .3

 ر معقد وغي واض  بشكل ومعروفة محدد  سابقالشركة في ال منتج توزيع قنوات كانت
 توزيعلاقنوات  أصبحت ة اإللكتروني تجار ال بيئة في أما ،معها  تعاملال سهولة من يمكن مما

 حديدت إمكانية قبل كبير وقت كلف ذلك قدحدوث  أي خطأ  ةالح وفي ومعقد ، رتبطةوم عديد 
 (م2004.)دهمش،اليةشكاإلت فها تلك حصل تيال توزيعال قنا 

 :بيعالتعدد وسائط  .4
ولكن  ،بيع التسويق و التقليدية  أشخاص مؤهلين للقيام بالتجار  البيع في الكان وسطاء 

متعدد   لاعبار  عن برامج محوسبة بأشكبيع الوسائط  تأصبح ية إلكترونى التجار  ال إختال مع 
، مسبقا   د مععلى برمجيات  مستند البيع الكثير  تقوم بعمليات ونظم  مرئيالصوتي و المنها 

تالعب الر غيالبشري وقد يستطيع ال تفتقد للذكاءبرمجيات المشكلة تكمن بأن جميع هذه الو 
 (م2003،قشي ال)بها.

 :ةبائنالشركة و لاعالقة بين ال .5
عالقة الحت ن أصباآلأما ،طرفين عالقة مباشر  التقليدية بين التجار  العالقة في الكانت 

 ، فة إن لم تكن معدومةيضعشخصية العالقة الحيان األ معظمذات طابع تكنولوجي ، وفي 
يتم قة قد حقيالهذه  ولكنطابع وهمي رغم أنه حقيقة  لهتعامل أشبه بشكل الأصب  ي التالوب
 .(م2004،. ) دهمش بشكل كبير ال يمكن تخيله تالعب بهاال

 تسديد :ال الية  .6
تجار  ال في موجود  تكن لمحديثة  تسديد ليةآ ظهرت ة اإللكتروني تجار ال في ظل 

 يتمكن عندما ا  خصوصو  كبير  مخاطر حبهاايص ولكن نترنتاإل شبكة عبر تسديدالوهي  تقليديةال
 من صب ة يالحال هذه وفي مشترياتهملتسديد  غيرهم حسابات دامإستخ من نترنتاإل قراصنة

 رقةس تم ذيال شخصالبائعة و ال شركةال خيراألو  لو األ خاسرال ويكون  عمليةال غاءال صعبال
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 عن طريقديد تسال طريقة عن طريقة الوتختلف هذه  ،انو األ فوات بعد الإ معرفتها تتم وال حسابه
ر متاحة وغيتكون محمية بنوك تستخدم شبكات خاصة بها لاف ،ة اإللكترونيبنوك الشبكات 
 (م2004،.)دهمش للجمهور

 ضرائب:ال ودفع احتساب  .7

ناتجة الاح رباألذي يقوم عليه خضوع الساس األتي تثور حول الات ختالفاإلنظرا  لكثر  
ديد  عالبات وللصعو  ،دخل الللضرائب على  ة اإللكترونيتجار  ال لتي تتم من خالالصفقات المن 
عبر  رونياإللكتحاسب ال لكثير منها من خالالصفقات حيث يتم إبرام المتعلقة بمتابعة هذه ال

ويتم تسليمها  صفقاتالكما يتم تنفيذ بعض من هذه  ،دفاتر الدون تسجيلها في  نترنتاإلشبكة 
ذ منافالمرورها على  أومشتري الدخول في مخازن الدون  نترنتاإلعن طريق شبكة  إلكترونيا  

 .ة رونياإللكتتجار  التي تستحق على عمليات الضرائب التهرب من الى الجمركية مما يؤدي ال
كما   ةاإللكترونيتجارة الضريبة على الراء حول فرض األ ات في ختالفاإلعديد من اله ا وتثور 

 (.م2008، العال)عبد  يتبين مما يلي

 خضاع.اإلأم ضريبة المن عفاء اإل .أ

 زمنية  ضريبة لمدالمن  ة اإللكترونيتجار  ال عملياتإعفاء  وجوببراء اآلبعض  تنادي 
ذي قد الريبي ضالزدواج اإل لتالفيوكذلك  عملياتالتلك دخول في العلى  شركاتالمعينة لتشجيع 

ى فرض الاء ر اآلكما تتجه بعض  ،ة اإللكترونيتجار  اليحدث نتيجة فرض ضرائب على عمليات 
 ةالعدالمبدأ ب لخالاإلتقليدية لعدم التجار  الب أسو    ة إللكترونياتجار  ال صفقاتعلى  ضرائبال
 .فاء منهاعاإل أوضرائب اللفرض ضرورية المبادئ الوهو مبدأ أساسي من  ضريبيةال

 :ضريبةالتحديد أساس فرض  .ب

 ة رونياإللكتتجار  الدخل من عمليات الهل تفرض ضرائب على موضوع مثار للجدل الهذا 
 بةضريالضرائب وهناك مبدأن لفرض الذي يفرض على أساسه هذه المبدأ الوما هو 

على  جانباأل أو مواطنينالشخاص األ كلضريبة على الفرض  ويعني ذلكة قليمياإلمبدأ *
 دولة.المن مصادر داخل  يتم تحقيقه ذيالدخل ال

تي ال مقيمينالجانب األ أومواطنين ال دخلضريبة على الويعنى فرض  يراداإلمية المبدأ ع*
 .دولة أو من خارجهاالدخل هل من داخل النظر عن مصدر البغض  تتحقق
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 للضريبة. إخضاعه ي يتم الدخل التقسيم  آلية .ج
دولة الود ى أبعد من حدال ة اإللكترونيتجار  التي تمارس عمليات الشركات اليتوسع نشا  

دولة الن بي عا  مما يخلق جدال  وتناز شركات أرباح الشمل دول أخرى تحقق فيها توتمتد ل
دل حول جالرباح ويكون هذا األشركة التي حققت فيها الدول الشركة و التي توجد بها ال

 رباح.األب على تلك ضرائالدول في فرض الأحقية 
كن أن ذي يمالدخل اللتحديد  ضرائب المحاسبة نظريتان في  موضوع هناكالوحول هذا  

يبة حق في فرض ضر الدولة الن لهذه ي يكو التالدائمة في دولة ما وب شركةى الينسب 
 وهما: دخلالهذا على 

بر هي تعت المنشأ تي توجد فيها الدولة الأن  ومفادها المنشأ هي قو  جذب :لىو األ نظرية ال
 خارج أودولة الدخل قد تحققت داخل هذه الهذا  كانذي يتحقق منها سواء الدخل المصدر 
 .حدودها

 

لها  المنشأ ها في تي توجدالدولة الأن  ومفادها المنشأ بنشا  رب  ال إرتبا هي :ثانيةالنظرية ال
نشا  تي يمكن ردها لال أوبلد ال هذا مصدرهيكون ذي الدخل الضريبة على الفي فرض حق ال

 .بلدالتلك موجود  في ال المنشأ 

 .لويظهر  لك من خال ضريبي الفحص العداد و اإلحصر و الصعوبة  .د

 د  وبدون عديتي تتم في دول الللعمليات  صوصا  خو ضريبي العداد اإلحصر و الصعوبة 
سجالت الص فحضريبي ال فاحصال واستطاعة ة اإللكترونيبيانات ال تغييرقدر  على الو ، وسطاء

 . ة اإللكتروني

 :يراداإلب عترافاإل .8
 معروفةو تقليدية وفق ا لشرو  محدد  التجار  الظل عمليات  في  يراداإلب عترا اإليتم 

 االزه او ن تجبيع مرتكز ا ال يمكالوكانت نقطة  أحيان كثير  ،في  تأكيد عليه الكن يم يراداإلوتحقق 
 ةاإللكترونيتجار  الولكن في عمليات  ،محدد  الت االحالفي بعض 
مكانية  مستندي التوثيق الوفي ظل غياب   عل عملية ج غيرالشركة من قبل ال إختراقوا 

عند إتمام ( ) كما هو معلوممحاسبيًّا  يراداإلب عترا  االحيث يتم عملية مشكوك فيها  يراداإلتحقق 
متى توفر  ةاليمالقوائم الب ومن ثم يعبر عنهامحاسبية السجالت ال دفاتر وال في ثباتاإلعملية 
 (م2007،يالحيال) شرطان أساسيان هما: فيهما

   قتراب منها بدرجة معقولة.اإل أو اإلكتسابعملية تمام 
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  تجارية.الادلة مبالنتهاء من عملية اإل 

 ،رطين شالفإن هناك صعوبة في تحقق هذين  ة اإللكترونيتجار  الظل عمليات  يوف
 ،العبتجارية قد تتعرض للتالمبادلة الى أن عملية الضافة اإلب ،دفع غير آمنة النظر ا ألن عملية 

سلعة لا عدم وصول الاحتم ي التالوب ،شحن الطرق غير تقليدية مثل  لنظر ا ألنها تتم من خال
 .للمشتري 

تراتيجيات سيتطلب وضع إ  ة اإللكترونيتجار  الضرائب على الن فرض  أمما سبق نجد 
ى الذا ه ،حصر عما كانت عليه سابقا  الكشف و المتابعة و الوخطط ضريبية  مختلفة من حيث 

ة طبيعال ودولي بسبب إقليمين وتنسيق او ى تعلإدول القائمة في الضريبية ال النظمجانب حاجة 
 .ةاإللكترونيتجار  الات قعابر  للحدود لصفال
 

 محاسبةالعلى مهنة  ة اللكترونيتجارة الأثر  2.6

 مفاَدهيمي للمحاسبةالطار العلى  ة اللكترونيتجارة الأثر   2.6.1

نظري( للمحاسبة الفكري )الطار اإل( FASB) اليةمالمحاسبة الَعّر  مجلس معايير 
مفاهيم الويوفر  ، اليةمالتقارير الو  اليةمالقوائم الطوي على تحديد أهدا  بأنه نظام متكامل ين اليةمال
يب لهذه تى تستجالمحاسبية المعلومات التى تساعد على تحديد خصائص المعايير المبادئ و الو 
س ساألدستور، فهو عبار  عن نظام متناسق من النظري بمثابة الطار اإلهدا  ، ويعتبر األ
ى معايير متناسقة ويمكن لها أن تصف طبيعة ووظيفة وحدود التى تقود المترابطة الهدا  األو 
واجه مهنة تى تالمشاكل ال، كما يعتبر مرجعا  يعتمد عليه  لحل اليةمالقوائم الو  اليةمالمحاسبة ال
 محاسبة .ال

تحديد ل بو األمستوى الى ثالثة مستويات يختص المفاهيمي الطار اإلويمكن تقسيم 
ية ، ويوض  محاسبالنوعية للمعلومات الخصائص الثانى بالمستوى ال، ويهتم  يالمالبالغ اإلأهدا  

محاسبية الر معاييالوضع وتطبيق تي تستخدم في القياس الو  عترا اإلث مفاهيم الثالمستوى ال
 .يالملاتقرير التى تصف بيئة المحددات المبادئ و الفتراضات و اإل إستخدامتى تتضمن الو 
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ثالث لامستويات العلى كل مستوى من  ة اإللكترونيتجارة العمليات فيما يلي أثر و   
 :اليةمالمفاهيمي للمحاسبة اللإلطار 

 ي المالبال  اإل: لواأل مستوى ال 2.6.1.1
بالغ اإل( بعنوان 1في بيانه رقم ) (FASB) اليةمالمحاسبة الَعّر  مجلس معايير 

دمي تي تعتمد لخدمة حاجات مستخالنشطة األأنه ي " بالمالبالغ اإل قتصاديةاإلوحدات الي في المال
ى ال بعضالمصطل  عند ال" ويشير ذلك  المنشأ يها في التي يحتاجون ال اليةمالمعلومات ال

نع قراراتهم لمساعدتهم في ص المنشأ   مع التي لها مصالمفيد  لألطرا  البيانات العمليات توفير 
ي في المالغ بالاإلمستقبلية ، وال يمثل النقدية لاتدفقات الية وتساعدهم  في تقدير اإلستثمار 

نظام الرجات تي تعد مخال اليةمالمعلومات المحاسبة غاية  في حد ذاته بل يعتبر وسيلة لتوصيل ال
 (  .Balkaouik،2000محاسبي )ال

 ( Dyckman،1998): ىالي يهدف المالبال  اإلساس فنن األوعلى ه ا 

في عملية  مرتقبين مما يساعدهماليين و الحالدائنين الثمرين و مفيد  للمستالمعلومات التوفير   .1
 قرارات .التخاذ إ
جراء المقارنات وعمل المقرضين من أجل عقد المفيد  للمستثمرين و المعلومات التوفير   .2 تنبؤات وا 

 .متوقعةالنقدية التقييمات للتدفقات ال
 قتصاديةاإلارد للمو  الفعّ الكفء و ال مستخدااإلعلى  المنشأ الزمة لتقييم قدر  المعلومات التوفير   .3

مثل للموارد وليس مجرد مسؤوليتها األ ستخداماإل فيدار  اإل أداءتقييم  لمن خالمتاحة، ال
 صول.األتقليدية تجاه صيانة وحماية ال
تي تؤثر على هذه الظرو  الحداث و األو  قتصاديةاإل المنشأ بالغ عن موارد اإلدقة في ال  .4

 عليها .بات المطالموارد و ال

خارجي الي الملاتقرير الويعتبر ي يتم في شكل تقارير  المال اإلفصاحن أ يتبينمما سبق 
ذين ال لا اليةمالقوائم الى مستخدمى الدار  اإلتى تقدمها المفيد  الللمشروع مصدرا للمعلومات 

ة مجموعتفى بتقرير معلومات الحيث يتضمن  خرى أمعلومات من مصادر الحصول على اليمكنهم 
 (Dyckman،1998) :عامة تتمثل فيما يليالهدا  األن م

   محتملين الو  يينالحالدائنين المستثمرين و الي معلومات مفيد  لكل من المالتقرير اليوفر
 .قراضاإلأو  اإلستثمارمتعلقة بالسليمة القرارات الفي اتخاذ 
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   ات مقارنالت وعقد تنبؤاالالزمة إلجراء المعلومات الب  اليةمال قوائمالإمداد مستخدمي
 دخل.العلى تحقيق  المنشأ وتقييم قدر  

   المنشأ در  تقييم لقالمقارنة و التنبؤ و ال الي تكون مفيد  في مجالمالتقديم قائمة للمركز 
 .دخلالعلى تحقيق 

  مقارنات التنبؤات و العليها في عمل  اإلعتماددوري بحيث يمكن الدخل التقديم قائمة ب
 .مستقبلالدخل في العلى تحقيق  أ المنشتقييم بقدر  الو 

  اديةقتصاإلموارد ال إستخدامدار  في اإلتقييم كفاء   التوفير معلومات مفيد  في مج 
 .تنظيمالفاعليتها لتحقيق أهدا   ىمتاحة ومدال

  تكون  حيثبمجتمع، اليكون لها أثر على و ،  المنشأ تي تقوم بها النشطة األتقرير عن ال
ار  صريحة هد  إشالتقرير عنها ويعتبر هذا الكمي حتى يمكن الياس ثار قابلة للقاآلهذه 
 .قتصاديةاإلية للوحدات اإلجتماعمسؤولية الي ال

 :ما يلييالحظ  ة اإللكترونيتجارة العمليات  ىال نظرالوب

  ة اإللكترونيتجار  ال في تعامالت ال حجمعن  اإلفصاح ال يتم. 

  ناتجة الر خسائال أورباح األ، وال عن قيمة يراداتاإلببند مستقل عن قيمة  اإلفصاح ال يتم
 .ة اإللكترونيتجار  المن عمليات 

  قعها مو  إختراق أو شركاتال تي تتعرض لهاال اإلحتيالعن عمليات  اإلفصاح ال يتم
 . العماأل، خوفا  على موقعها بين  اإللكتروني

   اتجة نالمعدومة الن ديو ال أومشكوك فى تحصيلها الديون العن حجم  اإلفصاحال يتم
 .ة اإللكترونيتجار  العن عمليات 

   ها وكذلك لشركة نشاطها من خالالتى تمارس ال قتصاديةاإلبيئات العن  اإلفصاحال يتم
 بيئات.النسبي لكل بيئة من تلك الوزن ال

يار ساسي للمعاألهد  النجد أن  اليةمالتقارير الدولي إلعداد المعيار الى الرجوع الوب
ر على تقييم طبيعة وآثا اليةمالعن معلومات لمساعد  مستخدمي بياناتها  المنشأ  أن تفص 

 المنشأ ار من معيالتى تعمل فيها، كما يقضي هذا ال قتصاديةاإلبيئات التى تمارسها و النشطة األ
ها تى تحقق فيالدول الخدماتها و  أومستمد  من منتجاتها ال يراداتاإلبالغ عن معلومات حول اإل
ومات معلالنظر عما إذا كانت تلك العمالء بغض الوتحتفظ فيها بأصول وحول كبار  اتإيراد

 تشغيلية.القرارات الدار  فى اتخاذ اإلمستخدمة من قبل 
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 لاتى تعمل فى مجالشركات التى ُتفص  عنها المعلومات الما تقدم نجد أن  لمن خال
قطاعات ال" 8رقم  اليةمالتقارير العداد دولي إلالمعيار الال تفى بمتطلبات  ة اإللكترونيتجار  ال
ساسية األهدا  األشركات ال يتضمن معلومات تحقق الي لتلك المالتقرير الن إتشغيلية" ومن ثم فال

 .اليةمالللتقارير 
 
 محاسبيةالنوعية للمعلومات الخصائص الثانى : المستوى ال 2.6.1.2

سمات المجموعة من  ا توفرت فيهاذإ هامرجو  منالفائد  المحاسبية المعلومات التحقق 
، فائد لاحكم على مدى تحقق الها لخواص بمعايير نوعية يمكن من خالالوتتعلق هذه  خواص الو 
خذو تي يتخذها متالقرارات المحاسبية على نوعية النوعية للمعلومات الخصائص التتوقف و 
ستفي فهمها و محاسبية و المعلومات الحصول على هذه القرارات، وعلى مقدرتهم في ال ها في خداما 
 (م1990،  )شيرازي ي :يلما  خصائصالوتشمل تلك  .قراراتالتخاذ إ

بمعنى   ،دراسة القرار موضوع الومات وبين معلالمنطقي بين  إرتبا تعني وجود : مالءمةال  -1
الءمة مالمقومات لخاصية  عد وهناك  ، قرارال إتجاهمعلومات على إحداث تغيير في القدر  

 : ي تاآلتتمثل في 

  مستخدمي  ي تمكينالتالوب تنبؤيةمعلومات على قدر  ال إحتواء: وتعني ؤتنبالقدر  على ال
 عنه.  إحتماليةمستقبل وتكوين صور  المعلومات من تقدير ال

  ا نظام تي ينتجهالمعلومات ال لمن خال :مرتد ال أوعكسية التغذية ال أورتدادي اإلتقييم ال
 .نظامالتحسين وتطوير نوعية مخرجات تي تساهم في المعلومات و ال

  اسبمنالوقت الفي  مستخدميها ىالمعد  المعلومات الوصول  بمعنى :مالئمالتوقيت ال. 

نسبية لاهمية األدرجة  تختلف فيها ة اإللكترونيتجار  الأن عمليات  مما سبقيتض  
ؤ ب  نتال  على قدر السبية محاالمعلومات الي تفقد التالوب، تقليديةالتجار  الللمعلومات عن عمليات 

جار  تال التعمل في مج يتالمحاسبية للشركات المعلومات اليجعل  يذالمر األ، مستقبلالب
 مالءمة.الال تتمتع ب ة اإللكتروني

 ليهاع اإلعتماد يمكن تيالو  تحيزي المادي و ال خطأال من تخلو معلوماتال أن وتعني :ثقةال -2
ثقة تتمثل لاات لخاصية تمثيله، ويوجد عد  مقوم ديقص ما بصدق لتمثل مستخدمينال قبل من
 :يالتالفي 
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  معلومات التطابق بين المن  اليةعوجود درجة ويعني  ،ظواهرالتعبير عن الصدق في ال
 .تقرير عنهاالمراد الظواهر الو 

  عين يها شخص مالتي يتوصل النتائج التعني أن و  ،معلوماتالت من تثب  المكانية إ
آخر  شخص يهااليستطيع أن يتوصل  اإلفصاحعينة للقياس و يب مالأس إستخدامب
 .يبالساألنفس  إستخدامب

  لومات إنتقاء للمع أووتعني تقديم حقائق صادقة دون حذ ،  ، معلوماتالة اديحي
 .قرار معين وألمصلحة فئة 

بت تثالمكانية إن إف ،ة اإللكترونيتجار  الثبوتية لعمليات الدلة األ يف مشاكللوجود  ونظرا  
 أوة حدوث خلل الفي ح نجد ذلك واضحا   كذلك ،وغير كافية  معلومات تكون محدود ال من

 محاسبي مشكوكا  النظام الُتصب  مخرجات  نترنتاإل شبكة لشركة من خالاللموقع  إختراق
معلومات القد ُيف يذالمر األ ،مستخدمينالمحاسبية ثقة المعلومات الي تفقد التالوب ،بمصداقيتها

 ثقة.الخاصية  ة اإللكترونيتجار  ال المج يتعمل ف يتالللشركات  يةمحاسبال

زمنية مختلفة  بين فترات  أة للمنشجراء مقارنإمكانية إخاصية بالتتعلق هذه  :للمقارنةقابلية ال -3
اء هذه جر إمحاسبية مع المعلومات الحيث تزداد قيمة  ، نشا المع منشآت أخرى في نفس  أو
 .مقارناتال

ول تي تمارس نشاطها في معظم دالو  ة اإللكترونيتجار  الب تي تتعاملال شركاتال يوف
جار  تاللشركات  اليةمالبيانات المقارنة نجد أن نقدية غير متجانسة، عمالت  لخالم من العال

بمعلومات  ة اإللكترونيتجار  المختلفة وكذلك مقارنة معلومات شركات الفترات ال لخال ة اإللكتروني
عدم ثبات وحد  ل ، نشا  تكون مقارنة غير موضوعيةالتي تمارس نفس التقليدية و ال  تجار الشركات 

قابلية الاصية بخ ة اإللكترونيتجار  المحاسبية لشركات المعلومات الي عدم تمتع التالوب ، قياسال
 .للمقارنة

ار  تجالتى تمارس نشا  الشركات الفى  محاسبيةالمعلومات ال سبق أنيتض  مما 
تمتع ي ال تالتالقصور وبالجه و أعديد من الها وبها مرجو  منالفائد  التحقق  الة نياإللكترو 

 . ليةامالمفاهيمي للمحاسبة الطار األثاني من المستوى التى تحقق النوعية الخصائص الب
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 قياسالو  عترافاإلمفاهيم  :ثالثالمستوى ال 2.6.1.3
داث حاألعناصر و الب عترا إلا أسلوبمحاسبي القياس الو  عترا اإل فاهيمتوض  م

فروض ال قياسالو  عترا اإلأهم مفاهيم ، ومن محاسبيالنظام ال، وعرضها من قبل وقياسها، اليةمال
 متعار  عليها .المحاسبية المبادئ الو 
 

 .ساسيةاألمحاسبية الفروض ال: لا او

   كون ئها تعند انشا قتصاديةاإلوحد  الن أفرض على ال، يقوم هذا محاسبيةالوحدة الفرض
 مالك .المستقلة ومنفصلة عن 

 فرض. التتوافق مع هذا  ة اإللكترونيتجار  ال التى تعمل في مجالشركات الونرى أن 
   محاسبية مستمر  في نشاطها  دون الوحد  الفرض أن ال، ويقتضي هذا يةاإلستمرار فرض

تبارهما عكيها بإلاوعمر م المنشأ كين ، أي هناك فصل بين عمر الطبيعي للمالنظر للعمر ال
 شخصيتين مستقلتين عن بعضهما.

   مع هذا  ة ونياإللكتر تقليدية و التجار  بنوعيها ال التى تعمل في مجالشركات ال إتفاقونجد 
 فرض.ال

   تخدم محاسبة تسالوحد  قياس مناسبة، وفي  إختيار، ويعني محاسبيالقياس الفرض وحدة
 . اليةمالمكونة للقوائم الصر عناالنقود كوحد  عامة لقياس كافة الوحد  

جانسة بوحدات نقد مختلفة وغير مت يراداتاإلحيث تتم  ة اإللكترونيتجار  الوفى عمليات 
دم م نرى أن عالعالأسواق مختلفة على مستوى  لخدمات من خالالتأدية  أوسلع النتيجة بيع 

بي ، محاسالقياس الى عدم ثبات وحد  الشركات يؤدى التلك  إيراداتنقد فى التجانس وحدات 
 قياس.المع فرض وحد   ة اإللكترونيتجار  الومن ثم عدم توافق عمليات 

   تي تستخدم ال تقاريرالى فترات دورية، بهد  إعداد ال المنشأ ، ويعني تقسيم حيا  دوريةالفرض
 .قصيرالمدى الي قرارات فالالزمة إلتخاذ المعلومات اللتوفير 

 ة إللكترونياتقليدية و التجار  بنوعيها ال التى تعمل في مجالشركات البين  إتفاقوهناك  
 .فرضالمع هذا 
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 متعارف عليها المحاسبية المبادئ ال: ثانياً 

   اليةمالللدور   عائد النفقات المبيعات و المقابلة تكلفة وتعني  :نفقاتالب يراداتاإلمبدأ مقابلة 
ة من مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبعائد  لها وفق عالقة سببية ال يراداتاإلمبيعات و الب

 . اتإللتزامانفقات و المصروفات و السلعي و المخزون الجة كل من النهاية عند معالبداية و الحيث 
 ،يراداإلب عترا اإلقصور في توقيت هناك  ة اإللكترونيتجار  الونجد أنه في عمليات 

 .موضوعيةوتفتقد لل عادلةمصروفات غير الب يراداتاإلمقابلة  ذى يجعلالمر األ

   ت بر إعتوقد  ، اليةمالواقعة الوسيلة مادية من حدوث  ةتأكد بأيال : ويعنيموضوعيةالمبدأ
جرد اليتم إجراء و   ،واقعة الماديًّا كافي ا وبرهان ا مكتوب ا يؤيد حدوث  ال  محاسبية دليالمستندات ال
قوائم الب لإلعترا كشر  أساسي  اليةمالقوائم العند إعداد  اليةفعلي في نهاية كل فتر  مال
جود توثيق محاسبية دون و السجالت الوال تسجل ب اليةمالعمليات المحاسبة ال تعتد بال. فاليةمال

خصوم الصول و األتوثيق جميع عناصر الويشمل  ،مستندي يؤكد حدوث كل عملية على انفراد 
 (م2012ي ،الحيال) .إستثناءدون 

ا غير مستندي حيث واقعهالتفتقد للتوثيق  ة كترونياإللتجار  الن عمليات ونظرا  أل
سجالت ال ثل فيمتمالو  اليةمالعملية العثور على دليل مادي لدعم الصعب الأنه من  فنجدملموس ال
 . ةاإللكترونيتجار  الق مع عمليات موضوعية ال يتوافال، فنجد أن مبدأ واقعةالتي تدعم ال
 محاسبة الى معايير عل ة اإللكترونيتجارة الأثر  2.6.1.4  

مدى  على  تتوقف اليةمالتقارير المتوقعة للمستفيدين في ال حتياجاتاإلمعلوم أن المن 
تجار  لامتمثلة في تقنيات المعاصر  التحديات الوال شك أن محاسبي ال اإلفصاحعرض و ال اليةعف

محاسبة لايل معايير لذلك فإن دراسة وتحل ،محاسبة الفرض واقعا  جديدا  على مهنة  ة اإللكتروني
ما يتبين كتجار  المعايير لمتطلبات تلك الدولية يعد أمرا  مهما  للوقو  على مدى مالءمة هذه ال

 :مما يلي
 نقديَّةالتدفقات البيان   .1

ى ال نقديةالتدفقات المتعلق بأسس وقواعد إعداد قائمة السابق المحاسبي المعيار الأشار 
ئمة نقدية وما يعادلها وذلك بإعداد قاالفعلية في التغيرات ال ت بتقديم معلومات عنآمنشال إلزام

تشغيلية الات نشاطالى تدفقات من الفتر  ال لنقدية خالالتدفقات النقدية مع تقسيم الللتدفقات 
نقدية وما الن خارجة مالداخلة و ال تدفقاتالفي  نقديةالتدفقات ال وتتمثل، تمويليةالية و اإلستثمار و 

 نقدية ألي منشأ  مفيد  في تزويدالتدفقات المتعلقة بالمعلومات ال نأ معرو المن  و، يعادلها
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ما يعادلها  وأعلى توليد نقدية  المنشأ الزم لقياس قدر  تلك الساس األب اليةمالبيانات المستخدمي 
حتياجاتو  قرارات اللب تتطخر آومن جانب نقدية. التدفقات المن تلك  اإلنتفاعو  ستخدامإل المنشأ  ا 
يت على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك توق المنشأ معلومات تقييم قدر  اللمستخدمي  قتصاديةاإل

 تدفقات. المتعلقة بتوليد تلك التأكد الودرجة 
دية نقالتدفقات العلى كل منشأ  أن تعرض أنه  معيارال( من 11فقر  رقم )الت أوضحفقد 

تي العمليات لاكثر مناسبة لطبيعة األسلوب األتمويلية بالية، اإلستثمار تشغيلية، النشطة األمن 
مستخدمين في لانشطة في تقديم معلومات تفيد األنقدية حسب التدفقات التمارسها. ويساعد تبويب 

 إستخدامكن نقدية وما يعادلها. ويمالي للمنشأ  وفي تقدير المالوضع النشطة على األتقدير أثر تلك 
 نشطة.األقات بين تلك عالالفي تقييم  معلومات أيضا  الهذه 

مدى قدر   لبيان ا  هام ا  تشغيلية مؤشر النشطة األناتجة من النقدية التدفقات التعتبر و 
ى قدرتها رئيسية تكفي لسداد قروضها وللمحافظة علالعلى توليد تدفقات نقدية من عملياتها  المنشأ 

ى مصادر ال لجوءالد  دون ات جديإستثمار مساهمين وتمويل التشغيلية وتوزيع أرباح نقدية على ال
نقدية من لارئيسية للتدفقات المكونات المتعلقة بالتاريخية المعلومات التمويل خارجية. وتفيد 

نقدية الت تدفقاالتنبؤ بالخرى ألغراض األمعلومات الها مع إستخدامتشغيلية إذا ما تم النشطة األ
 .مستقبليةال

لشركات تشغيلية لالنشطة األقديَّة من نالتدفقات المناسب لعرض السلوب األلذلك فإن 
تشغيلي من ال  نشاالتدفقات حسب طبيعة الهو تبويب  ة اإللكترونيتجار  التي ُتمارس َعمليات ال

 تمكن ر معلومات تبويب ُيوفّ  البهذا  اإللتزامي إن التالبو  ،إلكترونية  أوحيث عمليات تجار  تقليديَّة 
  كما يتطلب شأللمن نقديةالتدفقات العلى  ة اإللكترونيجار  تالمستخدمين من تقدير أثر عمليات ال
مستخدمة الملة عالناتجة عن عمليات بعمالت أجنبية بالنقدية التدفقات التسجيل مر أيضا  وجوب األ
في  ألجنبيةاعملة العملة و الصر  بين تلك السعر  إستخدامبللمنشأ  و  اليةمالتقارير الإعداد في 

 نقدي.التدفق التاريخ 
تقرير عن اليجب معيار حيث المن  27فقر  ال  لتأكيد على ذلك من خالالوقد جاء 

دولي لامحاسبي المعيار النقدية لعمالت أجنبية بطريقة صر  متسقة مع ما جاء بالتدفقات ال
سعر  إستخدامب وذلك". األجنبيةعمالت التغيرات في أسعار صر  الن " آثار يعشر الحادي و ال

مرّج  لسعر لامتوسط ال إستخداميمكن  المثالفعلي، وعلى سبيل الصر  الصر  تقريبي لسعر 
نقدية للشركة لاتدفقات العمليات بعمالت أجنبية وكذلك لترجمة ال ثباتإل فتر  معينة لصر  خالال
 .األجنبية للشركة  تابعةال
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تحتاج   ةياإللكترونتجار  الناتجة عن َعمليات النقديَّة التدفقات السياق فإن الوفي هذا 
 (م2012،جعبري ال):وفقا  لما يلي نقديَّةالتدفقات ال بيانجة مختلفة عند إعداد الى ُمعال

  نقديَّة التدفقات لابُعمالت أجنبيَّة لديها تقوم بَتحويل  اإلحتفاظى التي ال َتحتاج الشركات ال
 وظيفيةال أ شالمنى ُعملة البها  عترا اإلفي تاريخ  األجنبية ةُعملال معامالتناتجة عن ال
عملة المبلغ  على األجنبيةعملة الو وظيفية العملة البين  فورى الصر  السعر   إستخدامبو 

تشغيلية النشطة األتدفقات نقديَّة من وُتدرج تحت بند  ،ةنقديال اتتدفقالتاريخ  عنداألجنبية
قرار عن اإلم يت ي الالتالوب ،نقديَّةالتدفقات ال بيانعند إعداد  ة اإللكترونيتجار  اللعمليات 

 تدفقات نقديَّة بعمالت أجنبيَّة.

  نقديَّةالتدفقات لاتقرير عن البعمالت أجنبيَّة لديها َتلتزم ب اإلحتفاظى التي َتحتاج الشركات ال 
اسبي محالمعيار البطريقة صر  ُمتَّسقة مع ما جاء ب األجنبية ةُعملال معامالتناتجة عن ال
 ".األجنبيةعمالت التغيرات في أسعار صر  العشرين " آثار الحادي و الدولي ال

 اليةحالته نقدية ( لم يتعاطى بصيغالتدفقات السابع )بيان الدولي المحاسبي المعيار الوبذلك فإن 
 .      ة اإللكترونيتجار  المع طبيعة عمليات 

 بيةمحاسال خطاءاألمحاسبية و التقديرات التَييرات فى الو  محاسبيةالسياسات ال  .2
جة المعالو  اإلفصاحتبويب و ال ا  لعملية وصفثامن  الدولي المحاسبي المعيار الرد أو 

منشآت بإعداد وعرض قائمة الدخل من أجل أن تقوم كافة البنود في قائمة المحاسبية لبعض ال
ة ومع سابقال للفترات اليةمالمنشآت على مقارنة قوائمها اليساعد مما دخل على أسس منسقة ال
ادية عتيإلانشطة األبنود من العن  اإلفصاح لوذلك من خال .خرى األت آللمنش اليةمالبيانات ال

محاسبية ال سياساتالمحاسبية و التقديرات المحاسبية للتغييرات في الجة المعالمعيار الكما يحدد 
 جوهرية.الخطاء األوتصحي  

 اليةمالنات ابيالمن بنود  تجارية فإن كثيرا  النشطة األفي تأكد  الة عدم النتيجة لحهذا و 
أحدث  ذي يعتمد علىالجتهاد اإلتقدير يستلزم الو  ،يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرهاال 
 أومخزون، لاتقادم  أومعدومة، الللديون  مثال   تقدير مطلوبا  الويمكن أن يكون  ،متوفر المعلومات ال

قابلة الللموجودات  قتصاديةاإلمنافع الستهالك متوقع إلالنمط ال أونتاجي اإلعمر اللتقدير 
ال يؤثر ذلك و  اليةمالبيانات المن إعداد  هاما   معقول يعتبر جزءا  التقدير ال إستخدامستهالك. فلإل

 وثوق بها .العلى درجة 
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توثيق وذلك التفتقد في أغلب مراحلها لألمان و  ة اإللكترونيتجار  الأن عمليات  ويتبين
تالعب الو  خريناآلشركة من قبل الموقع  إختراقنية ى إمكاالذي أدى الملموس البسبب طابعها غير 

ساباتها ح إختراقعن   اإلفصاحشركات من النقدي للشركة وبسبب خو  التحويل الفي عمليات 
دم ع ناتجة منالمتوقعة الخسائر الأصب  هناك صعوبة في تقدير ، عمالء الخوفا  من فقدان 
ذي يؤثر ال مراألمشكوك فيها، الديون التأثير في حجم الي التالعمالء وبالتحصيل أرصد  

تجار  ال تاالتي تعمل في مجالللشركات  اليةمالبيانات الوثوق بالفي مجمله على درجة 
( 23فقر لاخصوص )الما ورد في هذا  تعديل إعاد نظر في  الأصب  لزاما  ، وبذلك  ة اإللكتروني

 عمليات .المذكور لتراعي طبيعة هذه المعيار المن 
تقديرات الى تغييرات فالمحاسبية، السياسات الثامن " الدولي المحاسبة الن معيار وبذلك فإ

ويحتاج  ة اإللكترونيتجار  الللتعامل مع عمليات  اليةحالخطاء"ال يكفي بصيغته األمحاسبية و ال
ا  مع ظرو  ويصب  أكثر تماشي ة اإللكترونيتجار  اللمراجعة لبعض فقراته لتتناسب مع عمليات 

 .الحال
 دخل.الضرائب   .3

 دخلال ائبلضر  محاسبيةال جةالمعال وصف ثاني عشرالدولي المحاسبي ال معيارال لاو يتن
 لضريبةل مستقبليةالو  جاريةال تبعاتال عن محاسبةال تتم كيف هي ذلك في ساسيةاأل المسألة و
 في بها تر عم مطلوباتأو  كموجودات مسجلةال غالللمب مستقبليالسداد ال أوسترداد اإلمتعلقة بالو 
 للبيانات بها معتر ال جاريةال للفتر  خرى األ حداثاألو  عملياتالو  ، للمنشأ  عموميةال ميزانيةال
 يعتر  أن يجب دخلال قائمة في بها يعتر  تيال حداثاألو  عملياتال أن، حيث للمنشأ  اليةمال

 كينالمال حقوق  في مباشر  بها يعتر تي الخرى األ داثحاألو  عملياتالوأن  ،ضريبيةال بآثارها
 .كينالمال حقوق  في مباشر  ضريبيةال هابآثار  أن يعتر  بجي

ر  تجاال لتي تتم من خالالضريبية للصفقات المعاملة المر نجد أن األوفي واقع 
عديد من الر تجار  تثيالإذ أن هذه  ،م كلهالعالت تشكل مشكلة لم تحسم بعد في الماز  ة اإللكتروني

 ة إللكترونياتجار  الضريبي لعمليات العداد اإلأن هناك صعوبة في عملية ضريبية و المشكالت ال
. ى وسطاءالحاجة الول مختلفة بدون تي تتم في دال صفقاتالتلك  خصوصا  و 
 .(م2012،جعبري ال)
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ذي الر ماألضريبية المعامالت التي تنظم التشريعات الوبذلك فإن هناك قصور في 
ترتب نتيجة ظاهر  وي ة اإللكترونيتجار  التي تعمل بالللشركات ضريبي التهرب الى إمكانية اليؤدي 

 .(م2012، جعبري المنها: )محاسبية الو  اليةمالمشاكل العديد من الضريبي التهرب ال

  إنخفاضي التالمكلفين وبالدولة من التي تجنيها العامة ال يراداتاإلحجم  إنخفاض 
 ات.اإلستثمار 

   حاصل لانقص الحكومة عن الرائب أخرى لتعويض مفروضة وفرض ضالضريبة الرفع سعر
 تهرب.المن 

  لجوء للقروضال لمن خال ضريبيالتهرب الناتج عن العجز ال حكومات لسدادال إضطرار 
 خارجية وما يتبع ذلك من فوائد.الداخلية و ال
   خر اليدفع .األقسم المكلفين للضريبة و البعض  دفع لضريبية من خالالة العدالعدم تحقيق 
 نعدامفساد و المتمثل في الخالقي األانب جال  اال  أجي ذي يربيالواجب و ال أداءعمل و المانة في األ ا 

 .قوانينالفي تالعب النصب و الو  اإلحتيالتمتهن 

 (م2012،يالحيال: )ضريبي تتمثل فيالتهرب الوهناك أثار محاسبية نتيجة 

  نتيجة   ةاإللكترونيجار  تال التي تعمل في مجالمحاسبي للشركات الدخل ال موضوعية دم ع
 .ضريبةالتحميل  لعدم 

   وكذلك  ، ةاإللكترونيتجار  ال التي تعمل في مجالللشركات  اليةمالبيانات العدم موضوعية
تي تعمل الركات شالو  ة اإللكترونيتجار  التي تعمل في الشركة المقارنة بين بيانات القابلية عدم 
  صناعة.التقليدية في نفس التجار  الفي 

ي بصيغته ال يكف "دخلالضرائب  "ثاني عشرالدولي المحاسبي المعيار الن  يتبين ألذلك 
عمليات  ويحتاج لمراجعة لبعض فقراته لتتناسب مع ة اإللكترونيتجار  الللتعامل مع عمليات  اليةحال
ض ي بعنظر فال إعاد ى الويحتاج  .الحالويصب  أكثر تماشيا  مع ظرو   ة اإللكترونيتجار  ال

 .ة اإللكترونيتجار  الطبيعة عمليات  تراعي إضافة بنود جديد   أوبنوده 
ين ُمخصص بَتكو  ة اإللكترونيتجار  ال التي تتعامل في مجالشركات ال إلزام مناسبالومن 

ولحين  ،تقليديةلاتجار  المماثلة في الشركات القرار به من قبل اإلَضريبي بمعدل يتناسب مع ما يتم 
جراء  لياتآى الوصول ال  (م2012،جعبري ال. )الزمةالجات الُمعالضريبية مناسبة وا 
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 .األجنبيةعمالت التَيرات في أسعار صرف الآثار  .4
 لمنشأ اقيام  لموضوع من خالالعشرين هذا الحادي و الدولي المحاسبي المعيار الل او يتن

ل جنبية. ومن أجيكون لها عمليات أأو معامالت بعمالت أجنبية متمثلة في بنشاطات أجنبية 
عمالت ال رجمةت لعنها من خالتعبير الفإنه يجب  ، للمنشأ  اليةمالقوائم الفي عمليات التلك  شمول

مسائل لا، إن تقريرالمعد   المنشأ ى عملة ال األجنبيةللعمليات  اليةمالقوائم ال و األجنبية
ي تحديد هي ف جنبيةاألعمليات الو  األجنبيةعملة المعامالت بالمحاسبة عن الساسية في األ

تلك في يرات تغالبأثر  اليةمالقوائم الفي  عترا اإله وكيفية إستخدامواجب الصر  السعر 
 سعار.األ

 أن يطبق في: وجوبمنه  1فقرة رقم المعيار في ال أوضحوقد 
 ألجنبيةاللعمليات  اليةمالقوائم الرجمة ت وأ، األجنبيةعمالت المعامالت بالمحاسبة عن ال

 ملكية.لابطريقة  وأنسبي التوحيد ال وأ توحيدالللمنشأ  بواسطة  اليةمالقوائم الفي  مشمولةال
هي معاملة محدد   األجنبيةعملة المعاملة بالأن  معيارالمن  8فقر   رقم الت أوضحكما 

 ا يلي:بم المنشأ ناشئة عن قيام المعامالت التسوية بعملة أجنبية، بما في ذلك التتطلب  وأ

   خدمات أسعارها محدد  بعملة أجنبية. وأع سلع بي أوشراء 
   عليها محدد  بعملة أجنبية وأمستحقة لها الغ المبالعندما تكون  الأمو  إقتراض أوإقراض، 

تتكبد و أتتخلص من أصول  أوتمتلك  أوتصب  طرفا  في عقد تبادل عملة أجنبية غير منجز، 
 تزامات محدد  بعملة أجنبية. التسدد  أو

عند  ،األجنبيةعملة المعاملة بالل يتسجخصوص بوجوب الفي هذا  9قر  رقم فالوأشارت 
صر  ال عرسب األجنبيةمعاملة الناتج عن ضرب مبلغ المبلغ ال، برريتقالبعملة ل و األ عترا اإل
 . معاملةالتقرير بتاريخ السائد بينها وبين عملة ال

 األجنبيةعملة البنقدية البنود التقرير عن ال عموميةنية اكل ميز  خاريت ينه يجب  فأكما  
محدد  بعملة التاريخية و التكلفة المحتفظ بها بال يةقدنال بنود غيرالعن و  ،القفاإل سعر إستخدامب

محتفظ بها النقدية البنود غير التقرير عن الو معاملة، الصر  بتاريخ السعر  إستخدامبأجنبية 
 .قيمةلاسائد  عند تحديد تلك الصر  العار أس إستخدامبمحدد  بعملة أجنبية العادلة و القيمة الب

 سعر تغيير فيالناتجة عن الترجمة سواء تلك الناشئة عن هذه الفروقات الجة الولمع
،  األجنبية عملياتالتلك شئة من ناة نقديتسوية ألي بنود العملية وتاريخ الصر  بين تاريخ ال

فرق بكامل  فيها فإنه يعتر تي حدثت المحاسبية الفتر  النفس  لعملية خالاليجري سداد فعندما 
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يجري تحديد  هفي فتر  محاسبية الحقة فإنعملية العندما يتم سداد ولكن . فتر التلك صر  في ال
صر  الر اسعأفي ر تغييالتسوية حسب الفتر  تقع قبل معتر  به في كل فتر  الصر  السعر ق ر ف

 . فتر التلك  لخال

لى مستوى ع نترنتاإلتتم عبر شبكة  ة اإللكتروني تجار الوحول ما سبق نجد أن عمليات 
ينص على  21معيار رقم الوحيث أن  ،م وينتج عنها وجود معامالت بعمالت أجنبية متعدد  العال

ى ال منشأ التعمل فيها  تيال قتصاديةاإلبيئة الها من عمالت الترجمة أعم المنشأ أنه يجب على 
ل تضمينها من أج األجنبيةعمليات المالئمة لترجمة اليقة طر ال إستخدامبوظيفية ( العرض ) ال عملة
تحويل  ة نياإللكترو تجار  التي تتعامل بالشركات الذي يوجب على المر األ،  اليةمالتقارير الفي 
في  عرضالى عملة لبها إ عترا اإلفي تاريخ  األجنبيةمعامالت الناتجة من ال يراداتاإلكافة 

 معاملة .الاريخ تقارير وبسعر صر  فوري في تال

 .موجوداتالقيمة  إنخفاض .5
بقها تط تيال جراءاتاإلى بيان الثالثين السادس و الدولي المحاسبي  المعيار  اليهد  

صل ألا، حيث يكون لإلستردادقابل الل موجوداتها بما ال يزيد عن مبلغها جيتس ناملض المنشأ 
 يتمسذي لامبلغ المسجل يزيد عن الغه مبلكان  إذا لإلستردادقابل المبلغه  عند بما يزي مسجال  
ذاصل، األبيع  أو إستعمال لخال من إسترداده ه صل يوصف بأن قيمتاألكذلك فإن  الحال كان وا 

حدد كذلك يكما ، نخفاضاإلبخسار   عترا اإلب المنشأ ن تقوم أ رايعمالب طليت، و  إنخفضتقد 
 قيمتها. إنخفضتتي الموجودات لمعينة ل إفصاحات

في تاريخ كل ميزانية عمومية تقييم  المنشأ معيار أنه  على المن  95قر  فالت أوضح
لم تعد  سابقةالسنوات المعتر  بها في ال نخفاضاإلة على أن خسار  لأية  دال توجدما إذا كانت 

قابل الغ مبلال ديرتق المنشأ ة على الحالفعال ، فإنه يجب في هذه  إنخفضتأنها قد  وأتوجد 
 صل.األلذلك  لإلسترداد

ألصل أقل من مبلغه  لإلستردادبل اقالمبلغ الإذا كان  أنه 58فقر  الت أوضح كما
، ويعتبر ادلإلستردقابل الى مقدار مبلغه المسجل لألصل  المبلغ المسجل فإنه يجب تخفيض ال

 قيمة.ال إنخفاضتخفيض خسار  الذلك 
 نخفاضاإلبخسار   عترا اإليجب  ى أنهال 59فقر  الأشارت  نخفاضاإلجة هذا الولمع

 ابقا  س صل بمقدار مبلغ أعيد تقييمهاأل إذا سجل الإ، فورا  دخل الفي بيان  مصرو على أنها 
اسبة محالمسموح بها في معيار البديلة المعاملة الذلك  البموجب معيار محاسبة دولي آخر )مث
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  معاملة أية خسار  ةالحالفإنه يجب في هذه معدات(، الات و اإلنشاءممتلكات و ال – 16دولي رقم ال
 .تقييم ال إعاد في  إنخفاضقيمة أصل أعيد تقييمه على أنها  إنخفاضفي 

ز و كمبيوتر بشكل مركالتستخدم أنظمة  ة اإللكترونيتجار  الوحيث أن  سبقوحول ما 
دخول الها و لانتقمعلومات وا  النظمة لضمان تبادل األغيرها من نظمة و األربط بين هذه التي تتي  ال
تعاملها  شركة فيال تي تستخدمهاالجهز  األبرمجيات و التقنية و الوسائل ال لنظام، من خاللاى ال
سريع التقادم الي التالتحديث وبالتطور و السريعة  الحالتي تعتبر بطبيعة الو  ة اإللكترونيتجار  الب

بظهور  نخفاضإل يعرضهامما   لزامإحدث ،وعليه نجد أنه يجب األتكنولوجيا القيمتها تلقائيا  
 إنخفاضار ثجة آالبمع اإللتزامعند إعداد ميزانياتها و   ة اإللكترونيتجار  التي تعمل بالشركات ال

مهم من الكبر و األجانب التي تستخدمها تمثل التقنية الوسائل العتبار أن موجودات لديها  بإالقيم 
 غير ملموسة.أو ثابتة سواء كانت ملموسة الموجودات ال

 
 محتملةالموجودات الت ومطلوباالمخصصات، ال .6

 عترا إلاضمان تطبيق مقاييس ى الثالثين السابع و الدولي المحاسبي المعيار اليهد  
ن أمحتملة، و الموجودات المحتملة و المطلوبات المخصصات و المناسبة على ال عترا إلا وأسس
فهم  نمستخدمين ماللتمكين  اليةمالبيانات العن معلومات كافية في إيضاحات  اإلفصاحيتم 

 ومبلغها. وتوقيتهاطبيعتها 
 عندما: مخصصاتالب عترا اإليجب  همعيار على أنالمن  14فقر  رقم ال تأوضحوقد 

تدفق  طلبذي يتال، و اء( نتيجة لحدث سابقبن   وأي )قانوني التزام حال المنشأ يكون على 
ير موثوق به عمل تقد ذي يتطلبال، و اإللتزاملتسوية  قتصاديةاإلمتضمنة للمنافع الصادر للموارد 

 .اإللتزاملمبلغ 

 بما يلي عند قياس المنشأ يتطلب وجوب قيام أنه  معيارالمن  6فقر  رقم ال تأوضحوقد 
 مخصص:ال

تأكد ال يبرر إنشاء مخصصات العدم  لكنو ، اإلعتبارتأكد في الت عدم االمخاطر وحالخذ أ .أ
 مطلوبات .المتعمد  في الغة المبالأو زائد  

خصم العر س إستخدامب، وذلك زمنية للنقود ماديا  القيمة الحيث يكون تأثير مخصصات الخصم  .ب
مخاطر ال كذلكو زمنية للنقود السوق للقيمة الفي  اليةحالتقييمات الكل من عكس ي ذيالمناسب ال
 صل.األبمتعلقة ال
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رات تغييال وأقانونية التشريعات التغييرات في المستقبلية مثل الحداث األ اإلعتبارخذ في األ .ج
 لوقوعها .توجد أدلة موضوعية كافية  وذلك عندماتقنية ال

تصر  الموجودات حتى ولو كان المتوقع في التصر  المكاسب من ال اإلعتبارخذ في األعدم  .د
 .مخصصالذي يتسبب في نشوء الحدث المرتبطا بشكل وثيق ب متوقعال

طر  مخاالن حيث تكو  ة اإللكترونيتجار  الوحول تطبيقات ماسبق في ظل عمليات 
ملموس للتجار  العمالء نظرا  للطابع غير الفي تحصيل أرصد   اليةعتأكد الت عدم االوح

مكانية األمستندي و التوثيق الوغياب  ة اإللكتروني نقدي من الل تحويالتالعب في عمليات المان وا 
ت االحلاضروري في مثل هذه الفإنه من  ،متسللين للنظمالشركة من قبل الموقع  إختراق لخال
متوقعة السائر خالبتكوين مخصص لمواجهة  ةاإللكترونيتجار  ال التي تعمل في مجال شركاتال إلزام
 حذر .الحيطة و التقنية طبقا  لمبدأ المستقبلية التغيرات الو 

، ة ترونياإللكتجار  الى مواجهة عمليات اللم يتطرق  اليةحالمعيار بصيغته الوحيث أن 
مترتبة الر مخاطالالزمة لمواجهة المخصصات الشركات بعمل الفقر  تلزم إضافة  يستلزم مراألفإن 

 عمليات.العلى تلك 

 ملموسة.الموجودات غير ال .7
ت اجودمحاسبية للمو ال جةالمعالبيان  ىالثالثون الثامن و الدولي المحاسبة المعيار  هد 

ر امعيال ويتطلب هذاولي آخر، ديد في معيار محاسبة دتحاللها باو تي لم يتم تنالملموسة الر يغ
مبلغ الياس ق كيفيةمعيار الهذا  ددبية مقاييس معينة، كما يحتل مموجود إذا تالب المنشأ تعتر   أن
 ت.اموجودال تلك  معينة بشأن إفصاحاتملموسة ويتطلب الت غير امسجل للموجودال

ت غير اموجودالبعض  ة وجودالفي حمذكور المعيار المن  3فقر  رقم الوتتطلب 
ت افي مستند أو( يااللسب احالمج ابر  ةالح قرص مضغو  )في مثلي ام يءلموسة ضمن شمال
 تحتوي  تيال موجوداتال ةجب معاملين اك إذايد ما دبراء (، ولتحال أوترخيص الة النونية )في حاق

 -س عشر ادسال دوليالسبة امحالبموجب معيار  ةملموسة وملموس غيرعناصر كل من  على
 حكمال إستخدامطلب تي مراألفإن  ةغير ملموس موجوداتك أو تمعداالو  يزاتتجهالو  ممتلكاتال
يتحكم  ةلآلي لآ حاسبامج نبر ة وجود الفي حلك ذ المثو أهمية،  ذوم أي عنصر يلتقي يشخصال
 .ددمحالامج نبر اللك ذون دعمل بالوال تستطيع ي نفسه لاآلحاسب ال بها

 أوت اعامل كممتلكيو  يلاآلحاسب الجهز  أ ال يتجزأ من بر جزءا  تعي برنامجالن هذا وأ
كون ال ت عندما، يلاآلسب اتشغيل للحالنظام  على حكمال، وينطبق نفس اتمعد أوتجهيزات 
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د ي على أنها موجو لاآلسب احالمج ابر يتعامل  يلاآل حاسبالجزأ من أجهز  يتال  مج جزءا  ابر ال
 .ر ملموسيغ

مواقع لابرامج و الجهز  و األمتمثلة في لاتقنية الصول األقول أن الوحول ما سبق يمكن 
يجب و ملموسة  غير تعتبر أصوال    ة اإللكترونيتجار  التي تستخدم في عمليات الو   ة اإللكتروني

 حصول عليها.اليف البتك عترا اإل
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 ثالثالفصل ال
 ظل في يراداإلب عترافاإلأسس 

 ة اإللكترونيتجارةال بيئة
 تي تواجههااليات تحدالو 
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 مقدمة 3.1

هل دول مما سالحدود بين المعلومات ساهم في إذابة البتكار في تقنية اإلتطور و الإن 
مميزات ال إنع ،بياليدية في تقلالطرق الخدمات وبطريقة أعلى من التجاري للسلع و التبادل العملية 

 شركاتال ميعج وستضطروبشكل مطرد مية للمعلومات ساهم في نموها العالشبكة التي تتمتع بها ال
 (Deise,2000).  ة اإللكتروني تجار ال فكر  تبني ىال

، حديثالمي رقالساس لالقتصاد األتعتبر حجر  ة اإللكترونيتجار  الدراسات أن الكما تؤكد 
م العلامنشآت على مستوى الى إحداث تغييرات جذرية وسريعة داخل الذي أدى بدوره المر األوهو 
تسويقية الدارية و اإل يفالتكال إنخفاضعملياتها وب أداءفي  اليةعالسرعة التجار  بال به تلك ميزتتلما 

 مما أعلى   دخال  محاسبيا تحقق إنها حيثمحاسبي الدخل المما يؤثر بصور  إيجابية عند تحديد 
جدل بين لار تي تثيالمحاسبية المعايير الأحد  يراداإل، ويعتبر تقليديةال تجار ال شركات تحققه

ضافة اإلن على مفهوم واض  لإليراد باآلحتى  تفاقاإلمحاسبي حيث لم يتم الفكر المحاسبين في ال
ن يطلق ومنهم م يراداإلمسمى فمنهم من يطلق عليه مفهوم تحقق الجذري بينهم على الللخال  
ل عمليات ظ في يراداإلوأسس قياس  لياتآأيضا  في  إختال ،  كما يوجد يراداإلب عترا اإلعليه 

ي ألغلب مراحل مستندالتوثيق التجار   وغياب الفريد  لتلك الطبيعة الحيث  ة اإللكترونيتجار  ال
تجار  ال في ظل عمليات يراداإلب عترا اإلقت بظلها على مشاكل العوامل التجار   كل تلك التلك 

وطرق  رادياإلب  علقةمتالموضوعات العديد من الفصل لمناقشة اللذلك يأتي هذا ،  ة اإللكتروني
 . ة اإللكترونيتجار  البيئة دولية  وفي ظل القياسه وفقا للمعايير 

 يرادالمفهوم  وطبيعة  3.2

هو تي ال تختلف في مضمونها  فالو  يراداإلمرتبطة بموضوع المفاهيم العديد من الهناك 
 وفقا يراداإلمة قي دوتتحد تحصيلال واقعة عن نظرال بصر  للغير خدماتالو  سلعال بيع"ينتج عن 

 تولدي ما يه باعتباره يمثل كلالبعض ال( ، كما ينظر م2004ب،الللعمالء  " )أبوط تحميله يتم لما
 لخال لهااو تد يتم لم أو سلعال هذه تبادل تم وسواء خدماتأو  شكل سلع في ذلك كان سواء قيم  من
 (م2002ي،الحيال)  "محاسبيةال فتر ال

منافع الزياد  في الهو  يراداإلبأن 18رقم  دوليال محاسبيال معيارالهذا وقد جاء في 
نقص في  وأموجودات  الزياد  في  أومحاسبية في صور  تدفقات داخلة الفتر  ال لخال قتصاديةاإل
، من مساهمات مالكال يقدمها م ملكية وذلك بخال المطلوبات  ينتج عنها زياد  في حقوق ال

ت مختلفة امسمي إستخدامبيه العادية للمنشأ  ويشار النشطة األ ناتج منالدخل ال يراداتاإلوتمثل 
يراداتو فوائد العموالت، المبيعات، المثل   متياز.االحقوق  ا 
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( 4) رقم مريكياأل محاسبةال مبادئ مجلس بيانفي وفي تعريف أكثر تطورا  جاء 
(APB,Statement No.4)  في نقصلاأو  صولاأل عناصر أحد في زياد  هو يراداإلبأن 

 في   اغيير ت تحدث أن يمكن تيال للمنشأ  ساسيةاأل نشطةاأل على يترتبذي ال خصومال عناصر أحد
 أنشطة بأي قيامال أو خدمات،م تقدي أو سلع، إنتاج أو بتسليم المنشأ  قيام نتيجة مالكال حقوق 
 للمنشأ . ساسيةاأل أو رئيسيةال نشطةاأل مجموعها في تمثل أخرى 

يث ينتج رب  حاليجابي من معادلة تحليل صافي االجانب التمثل في ي يراداإلوبذلك فان 
 مصروفات.الت بايراداإلعن مقابلة 

 يرادالنواع أ 3.3

 لى ماع يراداتاإلل بأن تقتصر و األ، يقضي  يراداإلن أساسيان في تحديد أهناك مبد
 يراداتاإل بشموليةثاني البينما يقضي  ،خدمي ال أوصناعي ال أوتجاري ال المنشأ ينتج من نشا  

اد  رأس ى زيالتي تؤدي الك عادي وأية  موارد أخرى بخال  تلالمشروع التي تنتج عن  نشا  ال
في  تثماراإلسناتجة عن المكاسب الو   اليةرأسمالمكاسب التشمل  يراداتاإلوطبقا  لذلك فإن ، المال

 .اإلستثنائية أوعادية الغير  يراداتاإلمن  غيرهاو  اليةمال األوراق
ناتجة عن ال يراداتاإليتكون من عد  مكونات وهي :  يراداإلوبناء  على ما سبق فإن 

 . اليةرأسمالمكاسب الو ، عادية النشطة غير األناتجة عن ال يراداتاإلو  ،عادية النشطة األ
 عادية ال يراداتال 3.2.1 

 عاديالنشا  ال تمثل تيال خدماتالو  للسلع بيعال عملية طريق تنشأعن تيال يراداتاإل هي"
 بما يلي وتتصف،(م2001للمنشأ " )جربوع، صولاأل صافي في زياد ال بمقدار وتقاس للمشروع
 (:م2007)أحمد،

 مشروع.ال عمليات سياق لخال حساباتالتعد عنها  تيال محاسبيةال فتر الب تتعلق أنها .أ

 وتوقعها. بها تنبؤال يمكن يالتالوب ى أخر  ىال اليةم فتر  من متكرر  أنها .ب

سببية لامشروع أي أن هناك عالقة التي يضحي بها ال يةيراداإل نفقاتال ذي يقابلالعائد النها أ .ج
 . اليةمالفتر  الذي تولد عنه في نفس ال يراداإلمصرو  و البين 

 عادية الغير  يراداتال 3.2.2

 بسبب ولكن عاديال نشا ال لةاو مز  عن بعيدا   مشروعال عليها يحصل تيال يراداتاإل هي"
 إعانات نتاج،اإل مثل: إعانات بها تحكمال يصعب يالتالوب إقتصادية أو قانونية أو إدارية عوامل
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ظرو   نتيجة عادية غير أرباح ضريبي، إعفاء سابقة قضائية دعوى  تصدير،أرباحال
 (.م2001)جربوع،.إستثنائية

 : وتتصف بما يلي

  فتر  ال في قتوتحق سابقة محاسبية بفتر  متعلقة تكون  وقد محاسبية،ال فتر الب تتعلق ال
 .اليةحال محاسبيةال

  ذاالب تتصف ال  .توقعها أو ابه تنبؤال يمكن وال منتظم غير بشكل فتكون  تكررت تكرار،وا 

  جود عواملو  نتيجة نشأت ألنها يةيراداإل نفقاتالو  يراداتاإل هذه بين سببية توجدعالقة ال 
 تحكم بها .ال صعبال من

  اليةسمرأالمكاسب ال 3.2.3

قاضي، ال) "هبيعأو  للمنشأ  ثابتةال صولاأل من أصل تقويم إعاد  من ناتجال رب ال هي"
 طويلة فتر ل نتاجيةاإل عملياتال في هإستخدام بهد  ثابتال صلاأل المنشأ حيث تقتني  (م2001
عاديا   إيرادا  ر ال يعتب رب ال وتحقيق ألصل ي فإن بيعاالتالبيعه ، وب إعاد  بهد  وليس   نسبيا
 .حدوثال متكرر

 لي :ايم لعادية من خالالعادية وغير ال يراداتاإلفصل بين التظهر أهمية سبق  ما وفي ضوء

 نشطةاأل لةاو ز م لخال من وذلك رباحاألتحقيق  في  أللمنش حقيقيةال قدر التمثل  عاديةال رباحاأل -1
 رئيسية.ال لتحقيق أهدافها رئيسيةال

  قابال  أنشرئيسي للمالنشا  اللة او ناتج من مز الرب  الصافي  نأل، مقارنةاليؤدي ذلك لسهولة  -2
 ستثمارإشركة في ال أداءكما يمثل معيارا  للحكم على  ،للمقارنة بين فتر  محاسبية وأخرى 

 صول.األ

 . معنويةالشخصية المحاسبي  ونظرية الفكر النسجاما  مع تطور تمييز أكثر إاليعد  -3

 هب عترافالو يرادالحقق ت 3.4

 عترا اإلمقبولة قبوال  عاما  على ضرور  المتعار  عليها و المحاسبية المبادئ الركزت 
خذ األمع  نقصال أوزياد  التقدير سواء بال  في االمغالبه وعدم  عترا اإلتعجل بالوعدم  يراداإلب

ثباتو  ، راداتإيبما يخصها من  اليةمالفتر  الوتحميل  اليةمالفترات الفصل بين ال اإلعتبارفي   ا 
عادية ال يراداتإلاتمييز بين المع ضرور   يراداإلتي تحقق فيها الفتر  المتكرر  في الغير  يراداتاإل
 دخل .العداد قائمة إ عادية عند الغير  يراداتاإلو 
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 خاصةالعاما   قبوال   مقبولةالو  عليها متعار ال محاسبيةالمعايير الو  مبادئالفإن  عام وبشكل
 بيئة يف يراداإلجة اللمع خاصة أسس تضع دون أن تقليديةال تجار ال لظ في وضعت قد يراداإلب
 وتسجيله به عترا اإليتم  أن قبل قياسلل قابل  ويصب أوال   يراداإل يتحقق حيث ة اإللكتروني تجار ال
 المحاسبية. سجالتالب

 تعبيرلاو  سبيةمحاال سجالتال في هإثبات إتمام عملية عند يراداإلب محاسبيالمنهج الويعتر  
 . اليةمال قوائمالب هعن

 (م1990شيرازي،الهما ) فيه أساسيان شرطان توفر متى وذلك

 كتمالاإلمن  قترابهاإ أو يراداإل توليد أو خلق عملية إكتمالويعني  اإلكتساب. 

 للتحقق. قابليةال أو تحققال 

كبر مما يجب األجزء البإنجاز  المنشأ  فهي تعني قيام يراداإلوفيما يتعلق بعملية اكتساب 
ادل مفهوم تبالومفهوم عملية ، يراداإلهذا مترتبة على المنافع الحصول على ال بما يمكنإنجازه 

نما يشمل أي عملية متعلقة بالواسع ال يقتصر على عملية  رئيسي لا أوساسي األنشا  البيع وا 
عملية تبادل  هناكتبادل أن الواجبات. ويعني حدوث عملية الللمنشأ  يترتب عليها تبادل للحقوق و 

 . دفع مستقبال  لامستفيد بال أومشتري التعهد من  أوتمت مع طر  خارجي ترتب عليها تسّلم نقدية 
 :اليةتالت االحال ليه من خاللإنظر الفيمكن  يراداإلبتحقق  أما فيما يتعلق

 بضاعةال سليمتسليم )تالعند عملية  يراداتاإل إثباتسلع يتم البضائع و الة عمليات بيع الفي ح  .1
 (.لمشتري ل

 .عاقد عليهامتالخدمات العندما يتم تنفيذ  يراداتاإل إثباتخدمات يتم الة إيراد عمليات الفي ح  .2
 -عوائد ال -يجار اإل) المنشأ مواد  إستخدامبسماح للغير المترتبة على ال يراداتاإلة الفي ح  .3

 امإستخدى أساس معدل عل أوزمني ال اإلستحقاقعلى أساس  يراداتاإل إثباترسوم( يتم ال
 .مواردال

مقتنا  الع بضائالسلع و ال)بخال   المنشأ ستغناء عن أصول االمتعلقة بال يراداتاإلة الفي ح  .4
 .بادلةمال أوبيع العند تاريخ  يراداتاإل إثباتبيع( يتم ال إعاد بغرض 

 

 (   (4APB,Statement No 4محاسبة رقم البيان مجلس مبادئ  إعتبر هذا وقد 
 نبثقة منمالبيع العملية  إكتمالقاعد  من  إستثناء يراداإلب لإلعترا مطبقة اليب الساألبعض 

 وأ ،جلاألطويلة  اإلنشاءلعقود نجاز اإلنسبة أسلوب  إستخدامذلك ومن أمثلة  (،تحققالمبدأ )
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 زراعيةلامنتجات المتعلقة بال يراداتاإلب لإلعترا ذي يستخدم كأساس النتاج اإل إكتمالأسلوب 
 قابلة للبيع وفقا  ألسعار محدد .التعدين الومنتجات 

دمات مقابل خال أوسلع التم مبادلة  يعتبر متحققا  إذا  يراداإلقول بأن الوحول ماسبق يمكن 
صول ذات ألاللتحقق عندما تكون  قابال   يراداإليعد  كما  ،سداد مستقبال  التزام بالمقابل  أونقدية 

ى ال وأى مبلغ نقدي محدد المقتنا  قابلة للتحويل ال أومتسلمة الصول األعملية سواء الصلة بال
 .مستقبال سدادالمحدد ب تزامال

يث كبر مما يتوجب عليها إنجازه بحاألجزء ال المنشأ عندما تنجز  مكتسبا   يراداإليعد كما 
ا تقوم ندمع مكتسبا   يراداإلفقد يعد ، يراداإلمترتبة على المنافع الحصول على اليخول لها ذلك 

عند قيام أو  خدماتالعند تقديم أو نتاج اإلعندما تكتمل عملية  أومنتجات ال أوسلع البتسليم  المنشأ 
 رئيسية. النشطة األبأي نشا  آخر يمثل أحد  المنشأ 

 

 ثامن عشرالدولي المعيار الوفق  يرادالب عترافال 3.5

 يراداإلب لإلعترا رو  وجوب توافر عد  ش 18دولي رقم المحاسبي المعيار الجاء في 
 بيع أهمها :الناتج عن عملية ال
 مشتري.الى الملكية المتعلقة بال عوائدالو  مخاطرالتحويل معظم ب المنشأ م  قيا  .أ
 ثوق بها.مو ريقة بط يراداإل قدارمإمكانية قياس  .ب
 . عمليةالة ببطمرتال قتصاديةاإلمنافع الى عل  المنشأ متوقع حصول المن   .ج

 ا.بهق و رجة موثبدتبادل التي تترتب على حدوث عملية اليف الكتالإمكانية قياس   .د
جة موثوق در بمات خدتأدية  تتضمن تيالعمليات الدى إح ناتج هذا وفيما يتعلق بتقدير

 فيعملية الام رحلة إتممى أساس عل كوذلعملية اللك بت مرتبطال يراداإلب عترا اإلفيها، فإنه يجب 
و  ر شالكافة  رفاندما تتو عها فيق و بدرجة موث عملياتالدى ناتج إح تقديرنية. ويمكن اميز ال خاريت
 :تيةاآل

  ق فيهاو ريقة موثبط يراداإل قدارماس قي إمكانية . 
  يةملعالة ببطمرتال قتصاديةاإل منافعالعلى  المنشأ متوقع حصول المن  يكون  نأ. 
  ها.في ق ريقة موثو بطميزانية العملية في تاريخ الكانية قياس نسبة إتمام مإ 
  ق فيها.  و ريقة موثبطية ملعالر  إلتمام قدماليف الكتالفعلية و اليف الكتالقياس  إمكانية 
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تي تتم كما هو معرو  الو  ة اإللكترونيتجار  الفي عمليات  يراداإلهذا وحول قياس 
قد نالحويل ي فانه عند تالتالبوحدات نقدية غير متجانسة وب إيراداتبعمالت متعدد  مما ينتج عنه 

 ذي يترتب عليه حدوث مشكلة فيالمر األوحد  ، البيع  عادلة قد تختلف عن سعرالقيمة الفإن 
 (.م2012،جعبري ال،)ياس قالسلع بسبب عدم ثبات وحد  القياس قيمة بيع 

ملية ناتجة عن عالعمالت التثبيت أسعار صر   لمشكلة من خالال أنه يمكن حل تلك إال
ى المالت عالصر  عند تحويل البفروق أسعار  عترا اإلى أن يتم بلد علالتبادل مقابل عملة ال
ع مفاهيم تطوي لمن خال يراداإلتعامل مع مفهوم قياس الي يمكن التال، وبللبلدوظيفية العملة ال
 . ة اإللكترونيتجار  المع بيئة  يتالءمبما  يراداإلمتعلقة بأسس تحقق المحاسبة ال

 ةاللكترونيتجارة الحاسبة في ظل عمليات مالتي تواجه مهنة التحديات ال 3.6
فكل  ، نترنتاإلوبشكل رئيسي من مخاطر شبكة  ة اإللكترونيتجار  التنبع مخاطر 

 هناك سلبياتتنا هذه لاي ح أن سلبياتها كثير  كذلك، وفالإكثير  الديثه ورغم إيجابياتها حتكنولوجيا 
نتائج ال سيطر  عليها، ستكون السلبيات و التمكن من تحجيم تلك الة عدم ال، وفي حتعد خطير  جدا  

 .وائد جمةي تضييع أرباح وفالتالحديثة، وبالتكنولوجيا الحجام عن هذه اإلوقد يتم  المخيبة لآلم
يا سهل حصرها، فتكنولوجالكثير  ومتعدد ، وليس من  ة اإللكتروني تجار الإن مخاطر 

يد ، اطر جدتطور يواكبه مخ أوتطور وكل تغير التغير و التكنولوجيا سريعة  ة اإللكترونيتجار  ال
خاصة لكل لاغير للمعلومات ال إختراقفي إمكانية  ة اإللكترونيتجار  الرئيسي في الخطر الويكمن 
عبر  ختراقاإلمتخصص بتعقب عمليات ال ( (Tom Arnoldيذكر، و شركاتالمستهلك و المن 
شركات الى عل كبراألضرر التوقع  ة اإللكترونيتجار  العبر  ختراقاإلبأن عمليات  نترنتاإلشبكة 

ب يستخدم الغالبأنه وب خصوصا  مشتري ممكنة، و الفتعويض خسار   ،مستهلكالأكثر منه على 
خسار  لاتي قد يمكن تعقبها، ولكن الن خسارته محدد  بعملية واحد ، و للدفع وتكو  اإلعتمادبطاقات 

تي يصعب الو  يراداتاإلخسائر بفقدانها الشركة الشركات( حيث تتكبد الحقيقية تقع على )ال
كثير  المليات عالمحاسبية، وذلك نظرا لتعقيدات المتالعبين بأنظمتهم الحتى تعقب  أوتعويضها 

 .ة اإللكترونيتجار  الفي 
تصنف ضمن  ة اإللكترونيتجار  الأن مخاطر (  مTom Arnold)  ،2002ويرى 

 : نوعين رئيسين وهما
شركة وبوجود خبراء مختصين لديها قد تتمكن المقصود هنا بأن الو  :إكتشافهامخاطر يمكن   .1

 : اتختراقاإلتعامل معها ، ومن أشهر هذه الات في أنظمتها و ختراقاإل بعض إكتشا من 
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 شركة البوجود نظام حماية مناسب ، يستطيع نظام  :معروفةالرقمية الفيروسات ال  .أ
 .قضاء عليهاالمعروفة له بشكل مسبق و الفيروسات الصطياد هذه إ
لى معلومات شركة عالم لنظام اتهإختراقفي  نترنتاإليعتمد قراصنة  :هواةال نترنتاإل قراصنة   .ب

رصان قالشركة قد يستطيع الة وجود أكثر من مستخدم لنظام الورموز دخول معينة، وفي ح
ستخداممعلومات و النظام على تلك الحصول من ذاكر  الدخول و التتبع عملية  ا فإن ها، ولهذا 

واسطة ة بمعنيالذاكر  الرموز بشكل دوري ومس  التغير تلك  ليةآشركة تستخدم الكانت 
 .اتختراقاإلخبرائها فستتمكن من تحجيم 

ات قد تتم دون سابق دراية بها، إما ختراقاإلبعض  مقصود أنال:و  إكتشافهامخاطر ليمكن   .2
 : وهي كما يلي،  شركة بهاالجهل  أولحداثتها 

لة مجهو  فيروسات ك أنه هنااالشركة، الفيروسات على أنظمة الأنظمة حماية من  وجودرغم   .أ
حداث تلف كبير دون التمكن من دخول نظام قد ت  .انو اال بعد فوات الإشعور به الشبكة وا 

قراصنة شركات، فالتي تواجهها المشاكل العد من أكبر تو ، اليةعراصنة انترنت ذوي خبر  ق .ب
صين، متخصالمن  يملك خبر  ومهار  تفوق كثيرا  فمنهم من  هوا المن  ليسوا دوما   نترنتاإل

ون د شركةالموقع  إختراقويتم ، أحد  بهم يشعرشركة دون أن الأنظمة  قإختراتمكنهم من 
 .إكتشا 

ي على شبكة تكنولوجالتسارع الحيان مواكبة األتكنولوجي، قد يصعب في كثير من التسارع ال  .ج
تي لاتكنولوجيا البشكل خاص، مما يجعل  ة اإللكترونيار  تجالبشكل عام وعلى  نترنتاإل

 .بمناسالوقت التقادم في المشكلة تكمن بعدم معرفة ال، و شركة قديمة جدا  التستخدمها 

 ة اللكترونيتجارة المقترحة للسيطرة على مخاطر الحلول ال 3.7

تجار  الخطوات لمواجهة مخاطر الكثير من ال إقتراحجهات العديد من الل او تح
ات إقتراحت تي قدمالجهات اللى و أمريكي من األقانونيين المحاسبين ال، وقد كان معهد ة اإللكتروني
ذي ضم ال، و 2000ل من أغسطس لعام و األذي عقد في مدينة باريس في ال اإلجتماعقيمة في 

تي ال ة اإللكترونيتجار  العد  جهات محاسبية مهنية متخصصة بهد  إيجاد حلول لمخاطر 
قانونيين لامحاسبين ال:)معهد تياآلشكل المقترحات على الهذه إظهار مستهلك، ويمكن اليواجهها 

 مريكي(األ
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 : شخصيةالمعلومات الح ر بنعطاء التوخي   .1

موثوق بها، ومعرفة أسباب حاجة الات  للجهالإشخصية، المعلومات الوذلك بعدم إعطـاء 
 .معلوماتالجهات لهذه التلك 

 : نترنتاإل ى شبكة البرنامج آمن للدخول  إستخدام  .2

ى شبكة المعرو  أن كل جهاز كمبيوتر يحتوي على برنامج خاص للدخول الن م
جميع  جهــازالمعينة تحفظ في ذاكر   لياتآبرامج تحتوي على الب فإن هذه الغال، وفي نترنتاإل
مخترق وعبر لاحيان يستطيع األوفي كثير من  ،هلشبكة من خالاللها في او تي تم تدال معلومات ال
ودون  مستخدمالخاصة بالمعلومات الحصول على جميع البرنامج و الدخول لذاكر  هذا ال نترنتاإل

دخول ال رق منمختاللمنع  اليةعأن يستشعر بذلك، ولهذا ينص  بشراء برنامج خاص يتمتع بحماية 
 ى ذاكرته.ال

 شبكة :الشركة على التأكد من موقع ال  .3

ى عل طالعاإلمقصود وذلك بالموقع الشركة هو الخاص بالموقع التأكد بأن اليجب 
نـه أما ه. كلشركة من خالالذي تم إنشاء موقع الم و األموقع التي تتضمن الشركات و السياسات 

 Uniform Resource Locatorخاصة التصف  ال ليةآ لشركة من خالاليمكن معرفة موقع 

(URL) ة عدم لاموقع ومعرفة أسس إنشائه، وفي حالتمكن من تتبع  ليةاآل، من منطلق أن هذه
 ب موقعا  مشكوكا  به.الغالموقع في التتبعه فيكون تمكن من ال

 : مضمونةالدفع البطاقات   إستخدام  .4

مع  تعاملالبذلك أن يتم مقصود المحمية، و  أوبطاقات دفع مضمونة  إستخداميفضل 
متعامل ال شخصالذين يتمتعون بسياسات خاصة تحمي الو  نترنتاإلدفع عبر المصدري بطاقات 

 غير .المرخص لبطاقته من قبل الغير  ستخداماإلمسؤولية من 
 :مصدرالغير موثوقة  نترنتاإل عبر  من تنةيل برامج ح رال  .5

شبكة ضمن مواقع متعدد  يستطيع الوعبر تجوله ب نترنتاإلمعرو  أن مستخدم المن 
صوتية لاعرض الها ألغراض كثير  : مثل برامج إستخدامتنزيل برامج مجانية على جهازه، يتم 

مواقع الن م خصوصا  برامج و الشديد عند تنزيل تلك الحذر المرئية وأغراض كثير . يجب توخي الو 
صة بك خاالمور األتجميع كل  معينة، تقوم على ليةآمشكوك بأمرها، ألنها قد تكون مبرمجة بال
 .منشئة للبرنامج وذلك دون شعورك بذلكالموجود  على جهازك وترحيلها للجهة الو 
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 : شخصالخاصة بالسرية ال مارقاأل من إعطاء  ح رال  .6

خاصة القام ر األ خصوصا  ها وأنواعها و السرية بشتى أشكال رقاماألتحذير كل الويشمل هذا 
ن سرية أن تبتعد عال رقاماألإنشاء  عندمة. كما ينص  كذلك خدالللشبكة عبر مزود  دخولالب
جموعة من ما وتضمنه م نوعا   معقدا  سري الرقم، ويفضل أن تجعل رقمك التقليدية بإنشاء المور األ
رو  أن معالفمن  ،صعبا  ه إكتشاف، كان معقدا  سري الرموز، وكلما كان رقمك الحر  و األرقام و األ

ت، االحتمإلاتي تعمل بنظام الوبشكل مذهل إنشاء برامج تكنولوجية، و  ستطاعواإ نترنتاإلقراصنة 
رقم معقد لاولكنها قد تعجز عن ذلك، فكلما كان  اليةسرية وبسرعة خيالرقام األتستطيع حل شفر  

 يلة جدا .تشفيره ضئبرامج على فك التكوين ومتضمنا  لرموز وأرقام وأحر  كانت مقدر  تلك ال

 عمليات :لابنسخ من  اإلحتفاظ  .7

 ،هاستمرار إسرقات وتفادي ال إكتشا تي تساهم في المهمة و المور األهذه تعد من و 
، نترنتإلاتي قمت بها )كمستهلك( عبر شبكة الشراء البنسخة من عملية  مقصود بأن تحتفظ دوما  الو 

 ا  دمقصود هنا أمران مهمان جالو ع دفالشراء مع مصدر بطاقة البعمل تسويات  اإلستمراروكذلك ب
 :وهما

  شركة ال مع اإلتصالطلبية، وهذا سيساعد على الشراء ورقم البنسخة من طلب  اإلحتفاظ
ن خرين ماآلي تحييد التالطلبية، وبالتسليم ومطابقة العد  كموعد  الياتلحل إشك

 مرغوب فيها.الات غير ستخداماإل
  ع عبر فدالدفع، ويفضل أن تكون مطابقتك لحسابات البتسوية حسابات  اإلستمرار

يقا  ات بوقت سريع و ختراقاإل كتشا تسوية ذات طابع زمني قصير، وذلك إل نترنتاإل ا 
 .بطاقتك إستخدامب اإلستمرارمخترق اللكي ال يستطيع ضرور ،الدفع عند ال الية

 :Cookiesموقع للمحددات ال إستخدام مراقبة  .8

 سري الة رقمك كتاب إعاد موقع دون ال تساعد على دخولعبار  عن رموز رقمية وهي 
عمل هذه  ليةآذن منك بذلك، و اإلموقع دون طلب الى جهازك من قبل الها الوعاد  ما يتم إدخ

  على موجودال محدداتالبتلك  اإلتصالموقع بالموقع مر  أخرى يقوم المحددات بأنه عند دخول ال
ب الغالي وف سري.الرقم الدخول دون طلب السماح له بالسري ومن ثم الجهازك ومطابقتها برقمك 

شبكة، العلى جهازك عندما تكون على  Cookies محدداتالتتبع هذه  نترنتاإليستطيع قراصنة 
 .محددات عليهالموقع تلك الذن منك قبل أن ينزل اإلولذلك يفضل برمجة جهازك على طلب 
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 مرخصة :المواقع ال إستخدام  .9

ث الر  ثوتأهيلها من قبل طتي تم تقييمها المواقع المرخصة، تلك المواقع المقصود بالو 
 كتروني خاص مـنلإبتوقيع  مواقع يكون ممهورا  النوع من الحماية حيث أن ذلك المؤهل بأمور 

 مريكي .األقانونيين المحاسبين الث مهني متخصص مثل معهد الثطر  
بين محاسالتي ينص  بإتباعها من قبل معهد السابقة و الحماية المالحظ أن أمور المن 

ستطيع شركة تالسبب فى ذلك أن المستهلك، و المريكي، هي أمور حماية خاصة باألن قانونييال
طبع البمستهلك ال يستطيع ذلك. و الثمن، ولكن التي قد تكون باهظة الحماية عديد  و  لياتآتوفير 
نوع من لاثقة لهذا الة فقدانه ال، وفي حاإللكترونيتعامل الساس في األمستهلك حجر اليعتبر 

 جدوى.التكنولوجيا عديمة الكون هذه تعامل ستال
جعه مجانية للمستهلك ستشالنصائ  الخدمات و الن توفير إناجحة ف إقتصاديةوكنظر  

كات شر اللكل من  اليةخي إيراداتي تأمين التال، وبة اإللكترونيتجار  التعامل عبر العلى 
 جدن (مواقع مرخصة مإستخداخير)األ قتراحاإلنظر بالخاصة. ولو أمعنا المهنية المؤسسات الو 
مريكي، األنيين قانو المحاسبيين المحاسبية وعلى رأسها معهد المهنية الهيئات الكثير من اليوم أن ال

، وهذه Web Trust نترنتاإلعنكبوتية عبر الشبكة التمارس خدمة جديد  تسمى موثوقية مواقع 
 .ة كترونياإللتجار  الين عبر متاجر ال إيراداتمعتمد  على  اليةخي إيراداتخدمة كفيلة بتوفير ال

 ة إللكترونياتجار  المهنية ألهمية المحاسبية المعاهد الوبعد أن تنبهت أنه  مالحظ الومن  
واسطة ب نترنتاإلتعامالت عبر الومعايير محاسبية خاصة لحماية  لياتآحث على إيجاد القامت ب

سب ثقة بآخر من ك أوشركات بشكل لامعايير مكنت الو  لياتاآل، ووجود هذه ة اإللكترونيتجار  ال
كست هذه حصائيات عاإلحديثة. وبعض التكنولوجية ال ليةاآلتعامل معها عبر هذه المستهلك بال
 مهنية .المحاسبية الهيئات المتولد  بمساعد  الثقة ال

تجار  الصة بمتخصالمهنية المحاسبية الجهات التي ولدتها الثقة القول بأن ال وبذلك يمكن
ة اإللكترونيجار  تال لتعامل من خالالي عبر الشركات ترتفع بشكل خيال إيراداتجعلت  ة نياإللكترو 

محاسبية لاجهات الدون جهود تلك  اليةخيال يراداتاإلشركات تلك الممكن أن تحقق ال، ولم يكن من 
 نافستالعولمة و الو عصر العديد ، سوق الجديد، ورغم مخاطره السوق المهنية. لقد أصب  هذا ال
متبعة التعامل ال لياتآعن  ، بل جذريا  تعامل فيه تختلف كليا  ال لياتآبأن  نظير، علما  المنقطع ال
.ةتقليديالسوق الب



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 رابعالفصل ال
 جراءاتاإلطريقة و ال
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 :مقدمة 4.1

جراءاتدراســــــة و الة تعتبر منهجي  تطبيقيلاجانب النجاز إه ليتم من خال ا  رئيســــــ ها محورا  ا 
ي حصـــــــــــائاإلتحليل المطلوبة إلجراء البيانات الحصـــــــــــول على الوعن طريقها يتم  ،دراســـــــــــةالمن 

 ،دراســــــةال متعلقة بموضــــــوعالدراســــــة التي يتم تفســــــيرها في ضــــــوء أدبيات النتائج الى الللتوصــــــل 
 ى تحقيقها. التي تسعى الهدا  األي تحقق التالوب

وكذلك  ،ةدراســـالوعينة ومجتمع  تبعمالنهج للم فصـــل وصـــفا  الل هذا او تنعلى ذلك  بناء  
وينتهي  ،ومدى صـــــدقها وثباتها ،وكيفية بنائها وتطويرهاعدادهاإ مســـــتخدمة وطريقة الدراســـــة الأدا  
ســـــــــتخالصو بيانات الســـــــــتخدمت في تحليل إتي الحصائية اإلجات المعالفصل بال  اموفي ،نتائجال ا 

 .جراءاتاإليلي وصف لهذه 

 :ةدراسال منهجية 4.2

نهاية لاباحث خطاها، ليصــــل في التي يتتبع الطريقة البأنه  الدراســــةيمكن اعتبار منهج 
، لدراســةامســتخدم لحل مشــكلة المنظم الســلوب األدراســة، وهو الموضــوع محل الى نتائج تتعلق بال

 علمية. البحوث الذي يعني بكيفية إجراء العلم الى أنه الإضافة 

 من لاو حي ذيال تحليليال وصفيال منهجال م استخدامت دراسةال أهدا  تحقيق أجل منو 
 تيال اءر اآلو  مكوناتها بين عالقةالو  بياناتها، وتحليل دراســـــــــة،ال موضـــــــــوع ظاهر ال وصـــــــــف هلخال
 .تحدثها تيال ثاراآلو  تتضمنها تيال عملياتالو  حولها تطرح

 ذيالمنهج ال" بأنه تحليليال وصــــــــــــــفيال منهجال (100م، ص2006) حمدانيال ويعر 
ير تفســــــالتحليل و ال الراهنة فهو أحد أشــــــكال أومعاصــــــر ، الحداث األ أوظواهر اليســــــعى لوصــــــف 

عرفة وتتطلب م واقع،المشــكلة، ويقدم بيانات عن خصــائص معينة في  أومنظم لوصــف ظاهر  ال
 ."بياناتالتي نستعملها لجمع ال قاتو االو ندرسها  تيالظواهر الدارسة و المشاركين في ال

  ةاإللكترونيتجـار  المحـاســــــــــــــبـة لبيئـة المـدى مالءمـة مهنـة ســـــــــــــــة تهتم بدراالـوحيـث أن 
 منهجال إســـــتخداممع  ذي يتوافقالو 18دولي رقم المعيار التي تواجهها وفقا  لمتطلبات التحديات الو 
 ويتناسـب يةنســاناإلو  يةاإلجتماع ظواهرال دراســةل ا  إســتخدام المناهج أكثر لكونه تحليليال وصــفيال
لة مشـــــــــــكالحقائق عن البيانات و الى توفير لإيهد   كما، الدراســـــــــــة عو موضـــــــــــ  ظاهر ال طبيعة مع

 .تهاالوقو  على دالالبحث لتفسيرها و الموضوع 
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 عن ةســـــابقال دراســـــاتالو  مراجعال في ماكتب على ةســـــتباناإل في إعداد تطرق ال لذلك تم
تي لاحديات تالو  ة اإللكترونيتجار  المحاســـــــــــــبة لبيئة المدى مالءمة مهنة  وهو بحثالموضـــــــــــــوع 
 لالســـتفاد  موضـــوعالحول بما كتب  ســـتعانةاالوتم  18دولي رقمالمعيار ال لمتطلباتتواجهها وفقا  

 .كفاء الو  خبر ال وذوي  مختصينال خبر  وكذلك ةستباناإلإعداد  في منها

 : بياناتالطرق جمع  4.3

 نوية :ثاالبيانات اللية و و األبيانات البيانات وهي المن  نوعينعلى  الدراسة تاعتمد

لية:و األ  بياناتال 

 ةالدراســــــــــ مفردات بعض لدراســــــــــة اتإســــــــــتبان ميداني بتوزيعالبحث الوذلك عن طريق 
حصائي  االيل تحلالبرنامج  إستخدامب وتحليلها تفريغها ثم ومن،الزمةال معلوماتالوتجميع  وحصر

Statistical Package for Social Science) (SPSS) ستخدام( و  حصائيةإلا اتختبار اإل ا 
 . دراسةال موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات تاللدال وصولال بهد  مناسبةال
ثانوية:ال بياناتال 

ورسائل الماجستير والدكتورا  الصادر   منشوراتالو  دورياتالو  كتبال عن طريق مراجعة
 ثراءإ يف تســــهم قد مراجع وأي دراســــة،ال قيد موضــــوعالب متعلقةال عن الجامعات العربية واألجنبية

 ســـسألا على تعر الدراســــة،ال في ثانويةال لجوء للمصــــادرال من غرضالو  علمي، بشــــكل دراســــةال
 تيلا مســـتجداتال آخر عن عام تصـــور أخذ وكذلك دراســـات،الكتابة  في ســـليمةال علميةال طرق الو 

عن  ســـــابقةالدراســـــات البحاث و األيه الســـــتفاد  بما وصـــــلت االدراســـــة و ال المج في وتحدث حدثت
 سابقة.الدراسات البدء من حيث انتهت الي و الحالدراسة الموضوع 

 دراسةال مجتمع 4.4

لى ع وبناء   ،باحثالتي يدرســــــــــها الظاهر  الدراســــــــــة يعر  بأنه جميع مفردات المجتمع 
لســـطين عاملة في فال المحليةبنوك المســـتهد  يتكون من المجتمع الن دراســـة وأهدافها فإالمشـــكلة 

ســـالمي الابنك ال، فلســـطينيالســـالمي االنك بالوهم بنك فلســـطين ، ية بنوك محل 6 غ عددهاالبالو 
خبر  الهم ذين تتوفر لديال، وطني البنك القدس ، الفلســــــــــطيني ، بنك ال اإلســــــــــتثمارعربي ، بنك ال
 . مبحوث( 60دراسة وذلك لعدد الهذه  العملية في مجال
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 دراسةالعينة  4.5

ة على إســــــــــتبان 60ائية، حيث تم توزيع عشــــــــــو العينة الطريقة  إســــــــــتخدامبباحثة القامت 
 .%83.3بنسبة صالحة للتحليل ة إستبان 50دراسة وقد تم استرداد المجتمع 

 

 :دراسةالأداة  4.6
 ة اإللكترونيــتجــار  المحــاســــــــــــــبــة لبيئــة المــدى مالءمــة مهنــة "ة حول إســــــــــــــتبــانــتم إعــداد 

 " 18دولي رقم المعيار التي تواجهها وفقا  لمتطلبات التحديات الو 

 دارسة من قسمين رئيسيين:الة إستبانتتكون 

مؤهل لا ،عمرال ،عملال)مكان  مستجيبينالعن  شخصيةالبيانات الوهو عبار  عن ل: وال قسم ال
ة كترونياإللتجار  ال الخبر  في مجالعدد سنوات  ،خبر العدد سنوات  ،علميالتخصص ال ،علميال
 .(ثالمبحو لدى  ة اإللكترونيتجار  التعامل بالحجم  ،

 

 ت :االمج 4موزع على  ،فقر  67ويتكون من  ،دراسةالت المجوهو عبار  عن  ثاني:القسم ال

ارة تجالخدمات في بيئة السلع و المتعلقة ببيع المحاسبة اليب التطبيق أس: لوال  المجال
 ( فقر .18ويتكون من ) ،18دولي المعيار الومتطلبات  ة اإللكتروني

 ة لكترونياإل تجارة المحاسبية في بيئة السياسات المبادئ و البط و ضواالتطبيق : ثانيال المجال
 ( فقر .16ويتكون من ) ،18دولي رقم المعيار الومتطلبات 

معيار الت ومتطلبا ة اإللكترونيتجارة الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس األث:الثال المجال
 ( فقر .20ويتكون من ) ،18دولي ال

ويتكون  ، ةاإللكترونيتجارة المحاسبة تحديات كبيرة في ظل بيئة المهنة  تواجه: رابعال المجال
 ( فقر .13من )

 ( فقر .67وبهذا يكون مجموع فقرات اإلستبانة )
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 ةســتبانإلامبحوثين لفقرات الخماســي لقياس اســتجابات المقياس ليكرت  إســتخداموقد تم 
 (:4.1حسب جدول )

 

 ماسيخال(: درجات مقياس ليكرت 4.1جدول )

 موافق بشد  موافق  محايد موافق غير  غير موافق بشد  ستجابةاال
 5 4 3 2 1 درجةال
 

 ة:ستباناإلخطوات بناء 

 ة اإللكترونيتجار  المحاســــــــبة لبيئة المدى مالءمة مهنة دراســــــــة لمعرفة " الأدا   تم إعداد
 اليــةتــالخطوات ال لخالمن "،  18دولي رقم الــمعيــار التي تواجههــا وفقــا  لمتطلبــات التحــديــات الو 

 -ة :ستباناإللبناء 

تفاد  ساالو  ،دراسةالصلة بموضوع السابقة ذات الدراسات الو محاسبي الدب األعلى  طالعاإل -1
 ة وصياغة فقراتها.ستباناإلمنها في بناء 

 .راتهاوفق ةستباناإل تاالمجمشرفين في تحديد الجامعات و العددا  من أساتذ   تم استشار  -2
 ة.ستباناإلتي شملتها الرئيسة الت االمجالتحديد  -3
 .التي تقع تحت كل مجالفقرات التحديد  -4
 لية.و األة في صورتها ستباناإلتم تصميم  -5
 مشر .الة من قبل ستباناإلتم مراجعة وتنقي   -6

 ،سالميةاإلجامعة التدريس في المحكمين من أعضاء هيئة المن  (6)ة على ستباناإلتم عرض  -7
تمويل المحاسبة و المتخصصين في  سراءاإلن وجامعة زهر وجامعة فلسطياألجامعة و 
ذين قاموا مشكورين بتحكيم ال تحكيماليبين أسماء أعضاء لجنة  (3)ملحق رقم الو  حصاءاإلو 

 .دراسة الأدا  
 ،تعديللاضافة و اإلأو حذ  الة من حيث ستباناإلمحكمين تم تعديل بعض فقرات الفي ضوء أراء 

 (.2) قملح ،هائيةنالة في صورتها ستباناإل رلتستق
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 :ةستباناإلصدق 

(، م2010ي،او جرجالما وضـــع لقياســـه" ) ةســـتباناإلقيس تة يعني " أن ســـتباناإلصـــدق  
ن تحليل مالتي يجب أن تدخل في العناصـــــر الســـــتقصـــــاء لكل اإلصـــــدق "شـــــمول الكما يقصـــــد ب

خدمها" ســــــــــــــتناحية، ووضــــــــــــــوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من ي
 ة بطريقتين:ستباناإلتأكد من صدق ال(. وقد تم م2001)عبيدات وآخرون، 

 :ظاهري"الصدق ال" أداة الدراسةصدق  -1

ا باحثال يختار أن هومحكمين "اليقصــــــد بصــــــدق   لامج في متخصــــــصــــــينال محكمينال من عدد 
كمين محة على ســـــــتباناإلتم عرض  (م2010ي،او جرجال) "دراســـــــةال موضـــــــوع مشـــــــكلةالأو  ظاهر ال
راســـة ، دالا مشـــكورين بتحكيم أدا  ذين قامو ال تحكيماليبين أســـماء أعضـــاء لجنة  (3)رقم ملحق الو 

عبارات لقياس ما وضــــــــــــــعت ألجله ، المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالءمة الحيث طلب من 
ية يه ، ومدى كفاالذي ينتمي العبارات ومدى مناســـبة كل عبار  للمحور الومدى وضـــوح صـــياغة 

ما  احإقتر ى الضــــافة اإلســــاســــية هذا باألدراســــة الر متغيرات او بارات لتغطية كل محور من محعال
اســــة ، در الإضــــافة عبارات جديد  ألدا   أوحذفها  أوعبارات اليرونه ضــــروريا  من تعديل صــــياغة 

 .(شخصية للمبحوثينالخصائص اللية )و االبيانات الوكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق ب
 .زمةالالتعديالت المحكمون تم إجراء التي أبداها التوجيهات المالحظات و الى الستنادا  وا  

 مقياس:الصدق  -2
 Internal Validityداخلي ال تساقاإل : لً و أ

 المجالة مع ســـتباناإلكل فقر  من فقرات  داخلي مدى إتســـاقال تســـاقاإليقصـــد بصـــدق 
ذلك من ة و ســــــــتبانداخلي لإلال قتســــــــااإلباحثة بحســــــــاب الفقر ، وقد قامت الهذه  اليةذي تنتمي ال

 الة للمجكليالدرجة الة و ستباناإلت االبين كل فقر  من فقرات مج رتبا اإلحساب معامالت  لخال
 نفسه.

ب يالتطبيق أســـــ"  البين كل فقر  من فقرات مج رتبا اإل( معامل 4.2يوضـــــ  جدول )
دولي المعيار لاومتطلبات  ة ياإللكترونتجار  الخدمات في بيئة الســـــلع و المتعلقة ببيع المحاســـــبة ال

ية ة عند مســـــــــــتوى معنو المبينة دال رتبا اإلذي يبين أن معامالت ال، و الكلية للمجالدرجة ال" و 18
0.05≥ α  لما وضع لقياسه. صادقا   المجالوبذلك يعتبر 
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ع متعلقة ببيالمحاسبة اليب التطبيق أس"  المجكل فقرة من فقرات  بين رتباطال معامل: (4.2جدول )

 الللمجكلية الدرجة الو" 18دولي المعيار الومتطلبات  ة اللكترونيتجارة الخدمات في بيئة السلع وال

 فقرةال م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

با 
رت

 

ال
مة 

قي
اإل

لية
تما
ح

 
(

Si
g

). 

1.  
عملي  ال تطبيقالمتبعة في المحاسبة اليب الات جوهرية في أسإختالفتوجد 
 تقليدية.التجار  الفي  متبعةالعن تلك  ة اإللكترونيللتجار  

.508 *0.000 

2.  
تجار  المدينين في بيئة عمليات المحدد  للتحقق من أرصد   ليةآال توجد 
 . ة اإللكتروني

.624 *0.000 

 0.000* 516. اسبى.محالقياس ال لياتآعلى مفهوم و  ة اإللكترونيتجار  التؤثر عمليات   .3

ليدية ال تكفي تقالتجار  الول بها فى معمال يراداإلب لإلعترا متبعة ال لياتاآلإن   .4
 .ة اإللكترونيتجار  الفي ظل عمليات  يراداإلب لإلعترا 

.654 *0.000 

5.  
تجار  اليات رقمية فى عملالنقود الب عترا اإلمتفق عليها للقياس و  ليةآال توجد 
 .ة اإللكتروني

.652 *0.000 

6.  
 ة إللكترونياتجار  الات رقمية في عمليالنقود القياس  ليةآال يوجد توافق بين 

 .18دولي رقمالمحاسبي المعيار المع  متطلبات 
.620 *0.000 

7.  
 ة إللكترونياتجار  المصروفات فى عمليات الت بيراداإلإن تطبيق مبدأ مقابلة  

 0.000* 706. .يراداإلب لإلعترا متفق عليها  ليةآغير موضوعى لعدم وجود 

 0.000* 676. .ةإللكترونياتجار  ال الشامل في مجال فصاحاإلبمبدأ  اإللتزامهناك صعوبة في   .8

9.  
 تجار الفي ظل  يراداإلفترات تحصيل  لنقد خالالعدم تجانس وحدات 

 قياس.الال يتوافق مع فرض وحد   ة اإللكتروني
.619 *0.000 

10.  
 ة لكترونياإلتجار  المعمول بها في عمليات ال جراءاتاإلسس و األقواعد و التواجه 

 واقع.التطبيق على أرض الي صعوبات ف
.583 *0.000 

11.  
ب تحاساليب الضرائب بأسالقائمين على أمر المام كافي لدى الال يوجد 

 . ة اإللكترونيتجار  الضريبي لمعامالت ال
.560 *0.000 

12.  
جراءاتتالئم وجود قواعد و ال منشآت اليوجد بنية أساسية في  ملية تحكم ع ا 

 .اإللكترونيتجاري التبادل ال
.562 *0.000 

13.  
ن تلك تقليدية تختلف عالتجار  التي تحكم عمليات ال جراءاتاإلضوابط و الن إ
 . ة اإللكترونيتجار  التعامل بها في التي يتم ال

.565 *0.000 

14.  
ي تتضمن تالو  إلكترونيا  متبادلة الخدمات السلع و الهناك صعوبة في متابعة 

 جمركية .لامنافذ السلع وخدمات غير ملموسة وال تسري عبر 
.512 *0.000 
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15.  
سلع العالقة بالممولين ذات العلى بيانات  طالعاإلهناك صعوبة في 

بيانات اللك خفاء تإمكانية نتيجة إل ة اإللكترونيتجار  المتبادلة في الخدمات الو 
 تعديلها .أو إلكترونيا  

.636 *0.000 

16.  
برام إيتم  حيث إلكترونيا  متبادلة الخدمات السلع و التوجد صعوبة في متابعة 

 دفاتر.الدون تسجيلها في  نترنتاإلعديد منها عبر شبكة ال
.717 *0.000 

17.  
ئة خدمات يتم  بشكل موثوق في بيالناتج عن تقديم ال يراداإلإن قياس مبلغ 

 . 18دولي رقم المعيار اليتوافق مع متطلبات ال ة اإللكترونيتجار  ال
.558 *0.000 

ية تتمتع بخصائص نوع اليةصر قوائم محصول على عناالهناك قصور في   .18
 .ة اإللكترونيتجار  الفي ظل عمليات 

.697 *0.000 

 . α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الد رتبا اإل *

ط ضـــــوابالتطبيق " المجبين كل فقر  من فقرات  رتبا اإل ( معامل4.3جدول )يوضـــــ  
" 18دولي رقم المعيار الومتطلبات  ة ونياإللكتر تجار  المحاســـبية في بيئة الســـياســـات المبادئ و الو 
   ≤0.05ة معنوي مستوى ة عند المبينة دال رتبا اإليبين أن معامالت  ذيالو ، الكلية للمجالدرجة الو 
α لما وضع لقياسه. صادقا المجالوبذلك يعتبر 

 ساتسياالمبادئ والضوابط والتطبيق "  المجكل فقرة من فقرات  بين رتباطال معامل: (4.3جدول )

 الكلية للمجالدرجة الو" 18دولي رقم المعيار الومتطلبات  ة اللكترونيتجارة المحاسبية في بيئة ال
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1.  
 دوليالمعيار لا في وارد ال يراداإل قياس وأسس مفهوم على ة اإللكتروني تجار التؤثر 
 18رقم

.658 *0.000 

2.  
 حسب قياسال متطلبات يحققال  ة اإللكتروني تجار ال بيئة في اإللكتروني توثيقال
  18رقم دوليال محاسبيال معيارال

.490 *0.001 

3.  
 تجار لاعكس في بيئة الشركة و الى العميل التحويل من اليوجد ثقة في نظام ال 

 اإللكترونية.
.565 *0.000 

 0.000* 556. لكترونياإلتجاري التبادل الية تي تحكم عملالتشريعات الهناك قصور في سن   .4
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5.  
 ة اإللكترونيتجار  لابائع في ظل بيئة الى الخدمة المتعلقة بتقديم المنافع ال النتقإيتم 

 .18دولي رقمالمحاسبي المعيار المع متطلبات  ال تتوافقبطريقة 
.346 *0.014 

6.  
 ة إللكترونياتجار  العمليات في بيئة الى صافي الوصول الهناك دقة في 
 .18دولي المحاسبي المعيار المع متطلبات  لكن ال يتوافق

.573 *0.000 

7.  
تجار   لامتعار  عليها في ظل عمليات المحاسبية المبادئ التطبيق  لياتآتختلف 
 تقليدية .التجار  التطبيق في العن طريقة   ة اإللكتروني

.602 *0.000 

8.  
معبر  بصدق  يرغ ة اإللكترونيتجار  الملة في متعاالللشركات  اليةمالقوائم التعتبر 
 تي وقعت.الظواهر الحداث و األعن 

.612 *0.000 

9.  
تجار  الي نقدي فالقياس المتعلق بالمحاسبي المبدأ الهناك صعوبة في تطبيق 

 . ة اإللكتروني
.755 *0.000 

10.  
يئة ميزانية بشكل موثوق في ظل بالخدمة بتاريخ إعداد النجاز إيمكن قياس نسبة 

 .18رقم  دوليالمعيار المع متطلبات   ولكنها غير متوافقة ة اإللكترونيتجار  ال
.575 *0.000 

مبادئ اللى ال يستند ع ة اإللكترونيتجار  المتعاملة في الي للشركات المالتقرير ال  .11
 متعار  عليها.المحاسبية ال

.572 *0.000 

12.  
 ة ترونياإللكتجارية الامالت تعالعقود في المعامالت و ال إثباتهناك صعوبة في 

 الزمة.الورقية المستندات السجالت و النتيجة غياب 
.549 *0.000 

13.  
ال تتالءم مع  ة اإللكترونيتجار  المستخدمة في ظل المحاسبية القواعد ال
ن و اصياغتها يتطلب قبول وتع ا عاد و  ة اإللكترونيذاتية للتجار  الخصائص ال

 دولية .اليات تفاقإلاوتنسيق دولي وتعديل بعض نصوص 
.699 *0.000 

14.  
ي تتمتع بخصائص نوعية ف اليةحصول على عناصر قوائم ماليوجد قصور في 

 .ة اإللكترونيتجار  الظل عمليات 
.684 *0.000 

 0.000* 583.  ة ونياإللكتر تجار  الهناك حاجة لوجود أنظمة ووسائل مالئمة للتعامل مع عمليات   .15

16.  
دارية تنظم عملية هناك صعوبة في تطبيق ضو  تجاري لاتبادل الابط قانونية وا 

 .اإللكتروني
.588 *0.000 

 .α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الد رتبا اإل *

ة مستخدمالسس األ" المجبين كل فقر  من فقرات  رتبا اإل ( معامل4.4جدول )يوض  
، اليــة للمجــكلالدرجــة الــ" و دوليلــامعيــار الومتطلبــات  ة اإللكترونيــ تجــار الفي بيئــة  يراداإللقيــاس 
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 المجالوبذلك يعتبر  α ≤0.05معنوية  مســتوى ة عند المبينة دال رتبا اإلذي يبين أن معامالت الو 
 لما وضع لقياسه. صادقا  

في  يرادالمستخدمة لقياس السس األ"  المجبين كل فقرة من فقرات  رتباطال معامل: (4.4جدول )

 الكلية للمجالدرجة الو" دوليالمعيار المتطلبات و ة اللكترونيتجارة البيئة 
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1.  
عمليات  ارهابإعتب ة اإللكترونيتجارية العمليات الهناك صعوبة في تحديد حجم 

 فتراضي.اإلواقع ال لرقمية وتتم من خال
.779 *0.000 

2.  
تجار  الة بأنشط عترا اإلمتعلقة باللومات معالحصول على الهناك صعوبة في 

 . ة اإللكتروني
.753 *0.000 

3.  
اعي أمن تر ال  ة اإللكترونيتجار  المتعاملة في الللشركات  اليةمالمعلومات ال

ن  تقديم ناتج عال عترا اإلبما يتالءم مع متطلبات  اإللكترونيموقع الوسالمة 
 .18دولي رقم المعيار الوارد  بالخدمات ال

.320 *0.022 

4.  
الءم مع متطلبات تتال  ة اإللكترونيتجار  الفي بيئة  إلكترونيا  عمليات التسجيل 

 مات.خدالناتج عن تقديم ال يراداإلب لإلعترا  18دولي رقم المحاسبي المعيار ال
.513 *0.000 

5.  
وارد  في لا يراداإلتؤثر على مفهوم وأسس قياس  ة اإللكترونيتجار  العمليات 

 . 18دولي رقم ال معيارال
.509 *0.000 

6.  
مكن من قياس ت  ة اإللكترونيتجار  العاملة بالشركات التتوفر بنية تحتية لدى 

معيار الي وارد  فالقياس التتعارض مع متطلبات  العمليات بشكل موثوق وفعال
 .18دولي رقم المحاسبي ال

.517 *0.000 

7.  
قياس الت يحقق متطلباال ة ياإللكترونتجار  الفي بيئة  اإللكترونيتوثيق ال
 .18دولي رقم المحاسبي المعيار المحاسبي حسب ال

.525 *0.000 

8.  
تجار  لاخدمات في بيئة السلع وتقديم الناتج عن بيع ال يراداإلإن قياس قيمة 

دولي لامحاسبي ال معيارالقياس حسب اليتوافق مع متطلبات  الة اإللكتروني
18. 

.459 *0.001 

9.  
توافق مع تال  ة اإللكتروني تجار الفي بيئة  يراداإلمة لقياس مستخدالسس األ
 .18ي الدو الالمحاسبي  معيارالحسب  يراداإلمستخدمة  في قياس السس األ

.465 *0.001 

10.  
فق مع ال يتوا ة اإللكترونيتجار  الشركات  إيراداتنقد في الوحدات  إختال 

 قياس.الفرض وحد  
.808 *0.000 
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11.  
بما  ة لكترونياإلتجار  العادلة في بيئة القيمة الب يراداإلاس هناك صعوبة في قي

 .18دولي رقم المحاسبي المعيار الينسجم مع 
.799 *0.000 

12.  
تي الركات تشغيلية للشالنشطة األنقدية من التدفقات الهناك صعوبة في عرض 

اسبي محالمعيار البطريقة تتوافق مع لكترونية اإلتجار  التمارس عمليات 
 نقدية .التدفقات الببيان  خاصال

.806 *0.000 

13.  
تجار  لاتي تتعامل بالمتوقعة للشركات الخسائر التوجد مشكالت في تقدير 

 بطريقة دقيقة. ة اإللكتروني
.634 *0.000 

14.  
تجار  لامحاسبية مع عمليات السياسات الخاص بالدولي المعيار اليتعاطى ال 

 . ة اإللكتروني
.618 *0.000 

عديد التثير   ةاإللكترونيتجار  ال لتي تتم من خالالضريبية للصفقات لامعاملة ال  .15
 مشاكل .المن 

.538 *0.000 

16.  
وين مخصص بتك ة اإللكترونيتجار  التي تتعامل بالشركات ال إلزاممناسب المن 

 .المجلامماثلة في نفس الشركات القرار به من اإلضريبي بمعدل مناسب يتم 
.574 *0.000 

17.  
تحويل كافة  في ة اإللكترونيتجار  التي تتعامل بالشركات الت لدى يوجد مشكال

عملة  ىالبها  عترا اإلفي تاريخ  األجنبيةمعامالت الناتجة من ال يراداتاإل
 معاملة.التقارير بسعر صر  فوري في تاريخ العرض في ال

.705 *0.000 

جة البمع ة ياإللكترونتجار  التي تعمل بالشركات التزام اليوجد صعوبات في   .18
 ادم.تقالموجودات بصفة تعمل بتكنولوجيا سريعة القيم  إنخفاضآثار 

.411 *0.003 

19.  
 ترا عاإلعن  ة اإللكترونيتجار  المتعاملة بالشركات الهناك مشكالت لدى 

خاص ال( 37محتملة طبقا  للمعيار )الموجودات المطلوبات  و المخصصات و الب
 محتملة.الموجودات المطلوبات و الب

.715 *0.000 

20.  
في   ةاإللكترونيتجار  ال المج فيتعمل  تيالشركات التوجد صعوبة لدى 

 8 رقم اليةمالتقارير الدولي إلعداد المعيار الوفقا  لمتطلبات  اإلفصاح
 ". تشغيليةالقطاعات ال"

.624 *0.000 

 . α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الد رتبا اإل *

تواجــه مهنــة " المجــبين كــل فقر  من فقرات  رتبــا اإل ( معــامــل4.5جــدول )يوضــــــــــــــ  
ذي يبين أن ال، و الكلية للمجالدرجة ال" و ة اإللكترونيتجار  المحاســبة تحديات كبير  في ظل بيئة ال
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لما  صـــــــــــادقا   المجالوبذلك يعتبر  α ≤0.05معنوية  مســـــــــــتوى ة عند المبينة دال رتبا اإلمعامالت 
 وضع لقياسه.

محاسبة تحديات كبيرة في التواجه مهنة "  المجبين كل فقرة من فقرات  تباطرال معامل: (4.5جدول )

 الكلية للمجالدرجة الو"  ة اللكترونيتجارة الظل بيئة 
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1.  
ذلك تواجه مخاطر تطور لالتغير و التكنولوجيا سريعة  ة اإللكترونيتجار  التكنولوجيا 
 جديد .

.481 *0.001 

2.  
 نترنتإلاتكنولوجي على شبكة التسارع الحيان مواكبة األقد يصعب في كثير من 

 بشكل خاص. ة اإللكترونيتجار  البشكل عام وعلى 
.513 *0.000 

ات شركالمستهلك و الخاصة لكل من الغير للمعلومات ال إختراقهناك إمكانية   .3
 .ة اإللكترونيتجار  التعامل بالوتعريضهم للخسائر في ظل أسلوب 

.721 *0.000 

4.  
ر  تجاال لاعاملين في مجالمهنية للموظفين الكفاءات الهناك صعوبة في توفير 

 .اإللكترونيتجاري التبادل التزيد من فاعلية عمليات   ة اإللكتروني
.592 *0.000 

5.  
للشخص  نترنتاإلدفع عبر الكافية من قبل مصدري بطاقات الحماية الال تتوفر 

 .ة اإللكترونيتجار  المتعامل في ال
.724 *0.000 

6.  
لها من قبل وتأهي تي  يتم تقييمهاالمرخصة المواقع ال إستخدامتوجد مشكالت في  

ر  كتروني خاص مـن طلإبتوقيع  يكون ممهورا  حماية و الث مؤهل بأمور الطر  ث
 مريكي.األقانونيين المحاسبين الث مهني متخصص مثل معهد الث

.664 *0.000 

7.  
 يراداإلب عترا اإلمشكلة  ة اإللكترونيتجار  التي تواجه المهمة التحديات المن 

مكانية قياسه.  وا 
.692 *0.000 

8.  
م ئتماني ودعاالنظام الوتعزيز  اليةمالخدمات التطوير  التوجد قصور في مج

مدفوعات لاتسويات للحسابات و الحتى يمكن تيسير  اليةمالتحويالت المعايير 
 .ة اإللكترونيتجار  الناجمة عن ال

.653 *0.000 

9.  
 ة لكترونيإلاتجار  الفي ظل  ة اإللكترونينقود الهناك مشكالت قد تتولد من ظهور 

في  وقد يخلق صعوبات المو األيسهل عمليات غسيل أوذي قد يشجع الوانتشارها 
 ل.او متدالنقد المركزية على الحكومات الرقابة 

.762 *0.000 

10.  
تسرب نضبا  فيما يتعلق باالمن و األبشكل عام من نقص  نترنتاإلتعاني شبكة 
 دفعالى عمليات الضافة اإلشبكة بالشركات ومراسالتها عبر المعلومات 
 .اإللكتروني

.687 *0.000 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
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11.  
 ة كترونياإللتجار  المختلفة بأهمية القطاعات القائمين على إدار  الضعف ثقافة 

بد  ديا  بل ضرور  القتصاإلم يعد خيارا   المجالدخول في هذا الرغم من أن العلى 
 روني.كتلإلاتجارية المعامالت المي تتزايد فيه حجم القتصاد عإمنها في ظل 

.677 *0.000 

12.  
عاملة في لاتنظيمية القانونية و الفنية و الكوادر المهنيين و الهناك ضعف في عدد 

 .ة اإللكترونيتجار  ال المج
.754 *0.000 

13.  
ال توجد سياسات ومنهجيات واضحة لتأهيل كوادر بشرية مناسبة قادر  على 

 . ة اإللكترونيتجار  التعامل مع تقنيات ال
.687 *0.000 

 . α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الد رتبا اإل *
 

 Structure Validityبنائيالصدق الثانيا: 
تي لاهدا  األذي يقيس مدى تحقق الدا  األبنائي أحد مقاييس صــــدق الصــــدق اليعتبر 

ة كليالدرجة الدراســــــــــــــة بالت االمن مج الكل مج إرتبا  ى، ويبين مديهاالوصــــــــــــــول الدا  األتريد 
 ة.ستباناإللفقرات 

ة الــة دســــــــــــــتبــانــاإلت االفي جميع مجــ رتبــا اإلمعــامالت  جميع( أن 4.6يبين جــدول )
 تلما وضع صادقهة ستباناإلت االعتبر جميع مجتوبذلك  α ≤0.05معنوية  مستوى عند إحصائيا  
 لقياسه.

 ةانستبكلية لإلالدرجة الة وستبانالت االمن مج الدرجة كل مج بين رتباطالمعامل : (4.6جدول )

 المجال
 معامل بيرسون 

 رتبا لإل 
قيمة ال

  (.Sig)حتماليةاإل
بيئة  خدمات فيالسلع و المتعلقة ببيع المحاسبة اليب التطبيق أس

 .18دولي المعيار الومتطلبات  ة اإللكترونيتجار  ال
.904 *0.000 

تجار  لامحاسبية في بيئة السياسات المبادئ و الضوابط و التطبيق 
 .18دولي رقم المعيار اللبات ومتط ة اإللكتروني

.906 *0.000 

 ة اإللكترونيتجار  الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس األ
 0.000* 932. .18دولي المعيار الومتطلبات 

ة إللكترونياتجار  المحاسبة تحديات كبير  في ظل بيئة التواجه مهنة 
. 

.803 *0.000 

 . α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الد رتبا اإل*
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 :Reliabilityة ستباناإلثبات 

 مرات عد  قهتطبي أعيد إذا نتائجال نفس ةســتباناإل يعطي أنة هو ســتباناإليقصــد بثبات 
مقياس قراءات متقاربة عند كل مر  يســــــــتخدم الى أي درجة يعطي ال أيضــــــــا ، ويقصــــــــد بهاليةمتت
 ختلفةت مقاو أه في إســـــــتخدامار تمراريته عند تكر ســـــــوا  نســـــــجامه ه وا  إتســـــــاقما هي درجة  أو ،فيها
 . (م2010ي،او جرجال)

 Cronbach's فا كرونباخ المعامل  لدراســـــة من خالالة إســـــتبانمن ثبات  تحقق التم 

Alpha Coefficient (.4.7نتائج كما هي مبينة في جدول )ال، وكانت 
 ةستبانالفا كرونباخ لقياس ثبات المعامل :(4.7جدول )

 المجال
عدد 

 فقراتال
فا الل معام

 كرونباخ
صدق ال
  اتي*ال

في بيئة  خدماتالسلع و المتعلقة ببيع المحاسبة اليب التطبيق أس
 .18دولي المعيار الومتطلبات  ة اإللكترونيتجار  ال

18 0.903 0.950 

تجار  لامحاسبية في بيئة السياسات المبادئ و الضوابط و التطبيق 
 .18دولي رقم المعيار الومتطلبات  ة اإللكتروني

16 0.868 0.932 

 ة ونياإللكتر تجار  الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس األ
 .18دولي المعيار الومتطلبات 

20 0.910 0.954 

  تجار المحاسبة تحديات كبير  في ظل بيئة التواجه مهنة 
 .ة اإللكتروني

13 0.894 0.946 

 0.979 0.959 67 ت معاالمجالجميع 
 فا كرونباخالموجب لمعامل التربيعي الذر جال=  ذاتيالصدق ال*

فا كرونباخ مرتفعة ال( أن قيمة معامل 4.7موضــــــــحة في جدول )النتائج الواضــــــــ  من 
 حيث بلغتمرتفعة  ذاتيالصــــــــــدق ال(. وكذلك قيمة 0.959ة )ســــــــــتباناإللجميع فقرات  حيث بلغت

 .ئياحصاإ الود مرتفع ثباتال( وهذا يعنى أن 0.979ة )ستباناإللجميع فقرات 
 تأكدال وبذلك تم(. 2ملحق )النهائية كما هي في الفي صــــورتها  ةســــتباناإلوبذلك تكون 

 لتحليلا ة وصالحيتهستباناإلدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة الة إستبانمن صدق وثبات 
ختباردراسة و الجابة عن أسئلة اإلنتائج و ال  فرضياتها. ا 

 



72 

 

  :مستخدمةالحصائية اإليب الساأل 4.7

 :اليةتالحصائية اإلدوات األ إستخدامتم 
 .دراسةال عينةوصف ل(:Frequencies & Percentages)تكراراتالمئوية و النسب ال -1

 .والمتوسط الحسابي النسبي واإلنحرا  المعياري  حسابيالمتوسط ال -2

 .ةاإلستبانلمعرفة ثبات فقرات ، (Cronbach's Alphaفا كرونباخ)ال إختبار -3
ما إذا  لمعرفةK-S) ): Kolmogorov-Smirnov Testمرنو س-كولمجورو  إختبار -4

 .طبيعي من عدمهالتوزيع البيانات تتبع الكانت 

: اإلرتبا ( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) إرتبا معامل  -5
 تساقاإله لحساب إستخدامعالقة بين متغيرين. وقد تم الدراسة على  اإلختبارهذا يقوم 

 ة.ستبانبنائي لإلالصدق الو داخلي ال

ستجابة قد اإل( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة T-Testة عينة واحد  )الفي ح T إختبار -6
ه إستخدامقلت عن ذلك. ولقد تم  أوأم زادت  3متوسطة وهي الموافقة الى درجة الوصلت 

 ة.اإلستبانمتوسط لكل فقر  من فقرات الة لللتأكد من دال

 Statisticalحصـــــــــــــــائي اإلتحليــل البرنــامج  لة من خالســــــــــــــتبــانــاإلتفريغ وتحليــل تم 

Package for the Social Sciences (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test طبيعي  التوةيع ال إختبار

 K-S) )Kolmogorov-Smirnovســـــــــــــمرنو -كولمجورو  إختبار إســـــــــــــتخدامتم 

Testمــا هي نتــائج كال، وكــانــت عي من عــدمــهطبيالتوزيع البيــانــات تتبع المــا إذا كــانــت  ختبــارإل
 (.4.8في جدول )مبينة 

 طبيعيالتوزيع ال إختباريوضح نتائج : (4.8جدول )

 حتماليةاإلقيمة ال ختباراإلقيمة  المجال
(Sig.) 

ات في بيئة خدمالسلع و المتعلقة ببيع المحاسبة اليب التطبيق أس
 .18دولي المعيار المتطلبات مع  ة اإللكترونيتجار  ال

0.651 0.791 

تجار  ال محاسبية في بيئةالسياسات المبادئ و الضوابط و التطبيق 
 .18دولي رقم المعيار المتطلبات مع  ة اإللكتروني

0.768 0.597 
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مع  ة رونياإللكتتجار  الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس األ
 .18دولي المعيار المتطلبات 

0.876 0.427 

ار  تجالحديات كبير  في ظل بيئة محاسبة تالتواجه مهنة 
 0.272 0.998 .ة اإللكتروني

 0.483 0.838 ة معاستباناإلت الجميع مج

جميع ل (.Sig) حتماليةاإلقيمة ال( أن 4.8موضـــــــــحة في جدول )النتائج الواضـــــــــ  من 
ع يتب تاالمجال هذهبيانات لالوبذلك فإن توزيع  0.05 ةلدالالمســــــــتوى من  أكبردراســــــــة الت االمج
 . بياناتاللتحليل معلمية الات ختبار اإل إستخدامتم  حيث ،طبيعيالتوزيع لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسالفصل ال
ختباربيانات و التحليل  يات فرض ا 
 ومناقشتها دراسةال
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 مقدمة 5.1

ختباربيانات و التحليل فصل عرضا  لاليتضمن هذا   لمن خال ، وذلكدراسةالفرضيات  ا 
 لمن خال يهاالتوصـــــل التي تم الة و ســـــتباناإلســـــتعراض أبرز نتائج ا  دراســـــة و الســـــئلة جابة عن أاإل

 ،عمرلا ،عملالمكان )شـــــــتملت على إتي ال شـــــــخصـــــــيةالمعلومات العلى  وقو الو  ،تحليل فقراتها
جار  تال الخبر  في مجالعدد ســــــنوات  ،خبر العدد ســــــنوات  ،علميالتخصــــــص ال ،علميالمؤهل ال

ات جـــالمعـــاللـــذا تم إجراء (، المبحوثلـــدى  ة اإللكترونيـــتجـــار  البـــ عـــامـــلتالحجم  ،ة اإللكترونيـــ
ائية حصــــــاإلرزم البرنامج  إســــــتخدامإذ تم  ،دراســــــةال ةإســــــتبانمتجمعة من الحصــــــائية للبيانات اإل

عرضـــها وتحليلها في هذا تم تي الدراســـة الللحصـــول على نتائج  (SPSS)ية اإلجتماعللدراســـات 
 فصل. ال

 شخصيةالبيانات الدراسة وفق ال لعينةي حصائالوصف ال 5.2

 شخصيةالبيانات الوفق  دراسةاللخصائص عينة  عرضوفيما يلي 
 عملالدراسة حسب مكان العينة توةيع  -

 

 عملالدراسة حسب مكان العينة (:توزيع 5.1جدول )

عددال عملالمكان  مئوية %النسبة ال   
 10 5 اإلستثماربنك 

 16 8 عربيالسالمي اإلبنك ال
 28 14 فلسطينيالسالمي اإلبنك لا

 8 4 قدسالبنك 
 6 3 وطنيالبنك ال

 32 16 بنك فلسطين
 100.0 50 مجموعال

يعملون في بنك  دراســـــــــــــةال من عينة %10أن ما نســـــــــــــبته ( 5.1)يتضـــــــــــــ  من جدول 
 ،فلسطينيال سالمياإلبنك اليعملون في %28 ،عربيال سالمياإلبنك  فييعملون %16،اإلستثمار

. لســــــطينفبنك يعملون في %32بينما ،وطنيال بنكاليعملون في %6 ،قدسالفي بنك  يعملون 8%
 .غربية الضفة الكانت لبنك فلسطين لكثر  فروعه في قطاع غز  و  كبراألنسبة الن أونجد 
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 عمرالدراسة حسب العينة توةيع  -
 

 عمرالدراسة حسب العينة (:توزيع 5.2جدول )

عددال عمرال مئوية %النسبة ال   

 28 14 سنة 30من  أقل
 50 25 سنة 40ى ال 30

 22 11 سنة 40أكثر من 
 100.0 50 مجموعال

 30دراســـــة أعمارهم أقل من المن عينة  %28( أن ما نســـــبته 5.2يتضـــــ  من جدول )
 .سنة 40أعمارهم أكثر من  %22بينما  ،سنة 40ى ال 30ح أعمارهم من او تتر  %50 ،سنة

ة على شــــابالفئة الجابات من إديث نســــبيا  وهناك موضــــوع حالألن  وذلك مناســــبةعينة ال
 . ة اإللكترونيتجار  الموضوع 

 علميالمؤهل الدراسة حسب العينة توةيع  -
 

 علميالمؤَدهل الدراسة حسب العينة (:توزيع 5.3جدول )

عددال علميالمؤهل ال مئوية %النسبة ال   
 82 41 وريوسالبك

 14 7 ماجستير فأعلى
 4 2 أخرى 

 100.0 50 مجموعال

 ،وريوسالعلمي بكالمؤهلهم  دراسةال من عينة %82( أن ما نسبته 5.3)يتض  من جدول 
 . علمي غير ذلكالمؤهلهم %4بينما ،علمي ماجستير فأعلىالمؤهلهم 14.0%

 أداءتي تؤهلهم للقيام بالعلمية الشهادات المستهدفة هم من حملة الفئة الوبذلك فان 
 ة .ستباناإلم طبيعة وابعاد قدر  على فهالمهنية و الهم العمأ 
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 علميالتخصص الدراسة حسب العينة توةيع  -
 علميالتخصص الدراسة حسب العينة (:توزيع 5.4جدول )

عددال علميالتخصص ال مئوية %النسبة ال   
 44.0 22 محاسبة
 20.0 10 الإدار  أعم

 14.0 7 ومصرفية اليةعلوم م
 4.0 2 اقتصاد وعلوم سياسية

018. 9 غير ذلك  
 100.0 50 مجموعال

علمي التخصــــصــــهم  دراســــةال من عينة %44.0( أن ما نســــبته 5.4)يتضــــ  من جدول 
 اليةعلمي علوم مالتخصـــــــصـــــــهم  %14.0 ،العلمي إدار  أعمالتخصـــــــصـــــــهم  %20.0 محاســـــــبة،
علمي غير التخصصهم %18بينما علمي اقتصاد وعلوم سياسية، الصصهم تخ %4.0ومصرفي، 

شـــــــهادات المســـــــتهدفة هم من حملة الفئة الن إوبذلك ف. ة حاســـــــوب(، هندســـــــITذلك )حاســـــــوب، 
هم الاعم داءأتي تؤهلهم للقيام بالمصــــــــرفية و الو  اليةمالعلوم المحاســــــــبة و الفي تخصــــــــص  علمية ال
 .بنودهافهم  ة بعدستباناإلجابة على أسئلة اإلو ة ستباناإلقدر  على فهم طبيعة وابعاد المهنية و ال

 خبرةالعدد سنوات  دراسة حسبالعينة توةيع  -
 

 خبرةالدراسة حسب سنوات العينة (:توزيع 5.5جدول ) 

عددال خبرةالسنوات  مئوية %النسبة ال   
 24.0 12 سنوات 5أقل من 

 28.0 14 سنوات 10ى ال 5
 48.0 24 سنوات 10أكثر من 
 100.0 50 مجموعال

أقل برتهم ســــنوات خ دراســــةال من عينة %24.0( أن ما نســــبته 5.5)من جدول  يتضــــ 
ســـــــــنوات %48.0بينما  ،ســـــــــنوات 10ى ال 5ح ســـــــــنوات خبرتهم من او تتر %28.0، ســـــــــنوات 5من 

 لاممن لديهم خبر  كبير  في مجمســــــتهدفة هم منالفئة الوبذلك فان  ســــــنوات 10أكثر من خبرتهم 
 . اوفهم أبعاده ةستباناإلأسئلة جابة على اإلمصرفي ولهم قدر  على العمل ال
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 ة اإللكترونيتجارة ال الخبرة في مجالسة حسب عدد سنوات دراالعينة توةيع  -

 

 ة اللكترونيتجارة ال الخبرةفي مجالدراسة حسب سنوات العينة (:توزيع 5.6جدول )

عددال ة اإللكترونيتجارة ال الخبرة في مجالسنوات  مئوية %النسبة ال   
 64.0 32 سنوات 3أقل من 

 14.0 7 سنوات 6ى أقل من ال 3من 
 12.0 6 سنوات 9ى ال 6من 

 10.0 5 سنوات 9أكثر من 
 100.0 50 مجموعال

ســـــنوات خبرتهم في  دراســـــةال من عينة %64.0( أن ما نســـــبته 5.6)يتضـــــ  من جدول 
تجار  ال الح ســـــــــــنوات خبرتهم في مجاو تتر %14.0،ســـــــــــنوات 3أقل من  ة اإللكترونيتجار  ال المج

تجــار  ال الح ســــــــــــــنوات خبرتهم في مجــاو ر تت%12 ،ســــــــــــــنوات 6ى أقــل من ال 3من  ة اإللكترونيــ
ثر أك ة اإللكترونيتجار  ال الفي مج سنوات خبرتهم%10بينما  ،سنوات 9ى ال 6من  ة اإللكتروني

 المجالا خبر  في هذالحديث نســبيا  فإن ســنوات  ة اإللكترونيتجار  الألن موضــوع . ســنوات 9من 
 ة .بمهني ةستباناإلجابة على أسئلة اإلكافية وتتي  لهم 

 لديكم ة اإللكترونيتجارة التعامل بالدراسة حسب حجم العينة توةيع  -

 

 لديكم ة اللكترونيتجارة التعامل بالدراسة حسب حجم العينة (: توزيع 5.7جدول )

عددال ديكمل ة اإللكترونيتجارة التعامل بالحجم  مئوية %النسبة ال   
 18.0 9 كبير
 56.0 28 متوسط
 26.0 13 صغير

 100.0 50 مجموعال

تجار  الحجم تعاملهم ب دراسةال من عينة %18.0( أن ما نسبته 5.7)يتض  من جدول 
. حجم تعاملهم بها صــــــــــــــغير %26.0 ،حجم تعاملهم بها متوســــــــــــــط %56.0 ،كبير ة اإللكتروني

جابة عليه اإلو  ةســـــتباناإلتعامل لديهم متوســـــط مما يتي  لهم معرفة جوانب الكبر حجم األنســـــبة ال
طرق و  يراداإلبــــ عترا اإلمع  وكيفيــــة ربطهــــا ة اإللكترونيــــتجــــار  ال الخبرتهم في مجــــمن واقع 

 . ة اإللكترونيتجار  المحاسبية لعمليات الجة المعال
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 دراسةالفرضيات  إختبار 5.3

لمعرفة ما إذا كانت متوسط  لعينة واحد Tإختبار إستخدامتم دراسة الفرضيات  ختبارإل
 Sig > 0.05ذا كانت إف. أم ال3متوســطة وهي الموافقة الدرجة ى الســتجابة قد وصــلت اإلدرجة 

(Sigفإن 0.05أكبرمن ) دراسة ال يختلف جوهريا  عن الظاهر  موضع الفراد  حول األمتوسط آراء
 متوســـــــط نإ( ف0.05أقل من Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 3موافق بدرجة متوســـــــطة وهى 

ذا ة يمكن تحديد ما إالحال، وفي هذه متوســــــــــــــطةالموافقة الرجة عن دفراد  يختلف جوهريا  األآراء 
 لخال وذلك من .متوسطةالموافقة الينقص بصور  جوهرية عن درجة أو جابة يزيد اإلكان متوسط 

عن  حســـــــــابي لإلجابة يزيدالمتوســـــــــط الموجبة فمعناه أن  ختباراإلقيمة فإذا كانت  ختباراإلقيمة 
 عكس صحي .المتوسطة و الموافقة الدرجة 

 

لقة ببيع متعالمحاسبة اليب الأسفي تطبيق  ة إحصائيةلدل  و  توافقليوجد  الفرضية األولى:
 .18دولي رقم المعيار المتطلبات مع  ة اإللكترونيتجارة الخدمات في بيئة السلع و ال
 

ى الســــــتجابة قد وصــــــلت اإللمعرفة ما إذا كانت متوســــــط درجة T  إختبار إســــــتخدامتم 
 (.5.8نتائج موضحة في جدول )ال أم ال. 3وهي متوسطة الة موافقالدرجة 

يب التطبيق أس" اللكل فقرة من فقرات مج(.Sig)  الحتمالحسابي وقيمة المتوسط ال: (5.8جدول )

دولي المعيار المتطلبات مع  ة اللكترونيتجارة الخدمات في بيئة السلع والمتعلقة ببيع المحاسبة ال

18" 
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1.  

يب الات جوهرية في أسإختالفتوجد 
لي  عمالتطبيق المتبعة في المحاسبة ال

ة في متبعالعن تلك  ة اإللكترونيللتجار  
 تقليدية.التجار  ال

4.24 0.53 84.76 15.07 *0.000 1 

2.  
محدد  للتحقق من أرصد   ليةآتوجد ال 
تجار  المدينين في بيئة عمليات ال

  ة اإللكتروني
3.55 1.02 70.95 3.49 *0.001 18 
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3.  
لى ع ة اإللكترونيتجار  التؤثر عمليات 

 محاسبي.القياس ال لياتآمفهوم و 
3.88 0.68 77.56 8.29 *0.000 14 

4.  

 يراداإلب لإلعترا متبعة ال لياتاآلإن 
كفي تقليدية ال تالتجار  البها في  معمولال

جار  تالفي ظل عمليات  يراداإلب لإلعترا 
 .ة اإللكتروني

3.93 0.75 78.57 8.07 *0.000 8 

5.  
 عترا إلامتفق عليها للقياس و  اليةال توجد 

تجار  الرقمية فى عمليات النقود الب
 .ة اإللكتروني

3.93 0.87 78.57 6.94 *0.000 8 

6.  

رقمية الد نقو القياس  ليةآن ال يوجد توافق بي
 مع ة اإللكترونيتجار  الفي عمليات 
دولي المحاسبي المعيار المتطلبات 

 .18رقم

3.93 0.75 78.57 8.07 *0.000 8 

7.  

 يراداتاإلإن تطبيق مبدأ مقابلة  
تجار  المصروفات في عمليات الب

غير موضوعي لعدم وجود  ة اإللكتروني
 .يراداإلب لإلعترا متفق عليها  الية

3.88 0.79 77.50 7.00 *0.000 15 

8.  
 احاإلفصبمبدأ  اإللتزامهناك صعوبة في 

 .ة اإللكترونيتجار  ال الشامل في مجال
3.88 0.74 77.62 7.72 *0.000 12 

9.  
فترات  لنقد خالالعدم تجانس وحدات 

 ة رونياإللكتتجار  الفي ظل  يراداإلتحصيل 
 قياس.الال يتوافق مع فرض وحد  

3.93 0.76 78.50 7.66 *0.000 11 

10.  

 جراءاتاإلسس و األقواعد و التواجه 
تجار  المعمول بها في عمليات ال

لى تطبيق عالصعوبات في  ة اإللكتروني
 واقع.الأرض 

3.81 0.74 76.19 7.09 *0.000 17 
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11.  
 قائمين على أمرالفي لدى مام كالإال يوجد 

ي ضريبالتحاسب اليب البأس ضرائبال
 . ة اإللكتروني  تجار اللمعامالت 

4.14 0.72 82.86 10.31 *0.000 3 

12.  
الئم ت ال منشآتاليوجد بنية أساسية في 

جراءاتوجود قواعد و  ادل تبالتحكم عملية  ا 
 .اإللكترونيتجاري ال

3.98 0.87 79.52 7.28 *0.000 5 

13.  

تي تحكم ال جراءاتاإلضوابط و الن إ
ك تقليدية تختلف عن تلالتجار  العمليات 

 ة لكترونياإلتجار  التعامل بها في ال تي يتمال
. 

4.17 0.76 83.33 9.92 *0.000 2 

14.  

دمات خالسلع و الهناك صعوبة في متابعة 
ع تي تتضمن سلالو  إلكترونيا  متبادلة ال

ة وال تسري عبر وخدمات غير ملموس
 .جمركيةالمنافذ ال

3.98 0.84 79.52 7.53 *0.000 5 

15.  

 تعلى بيانا طالعاإلهناك صعوبة في 
 خدماتالسلع و العالقة بالممولين ذات ال
تيجة ن ة اإللكترونيتجار  المتبادلة في ال
 يا  إلكترونبيانات الخفاء تلك إمكانية إل
 تعديلها .أو

3.98 0.78 79.52 8.11 *0.000 5 

16.  

دمات خالسلع و التوجد صعوبة في متابعة 
عديد لاحيث يتم ابرام  إلكترونيا  متبادلة ال

ا في دون تسجيله نترنتاإلمنها عبر شبكة 
 دفاتر.ال

4.05 0.76 80.95 8.89 *0.000 4 

17.  

ناتج عن تقديم ال يراداإلإن قياس مبلغ 
تجار  لاخدمات يتم  بشكل موثوق في بيئة ال

معيار لاتوافق مع متطلبات ال ية اإللكتروني
 . 18دولي رقم ال

3.85 0.69 77.07 7.91 *0.000 16 
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18.  
 اصرحصول على عنالهناك قصور في 

 تتمتع بخصائص نوعية في ظل اليةقوائم م
 .ة اإللكترونيتجار  العمليات 

3.88 0.89 77.62 6.42 *0.000 12 

  0.000* 12.90 78.92 0.48 3.95 معاً  المجالجميع فقرات  
 .α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الحسابي دالمتوسط ال* 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 5.8من جدول )

تطبيق لامتبعة في المحاسبة اليب الات جوهرية في أسإختالفتوجد  " 1للفقر  حسابي الوسط متال -
كلية الدرجة ال) 4.24ي او يس" تقليديةالتجار  المتبعة في العن تلك  ة اإللكترونيعملي  للتجار  ال

 حتماليةاإلقيمة الوأن 15.07ختباراإل، قيمة %84.76نسبيالحسابي المتوسط ال( أي أن 5من 
(.Sig) 0.05ة لة إحصائيا  عند مستوى دالالفقر  داللذلك تعتبر هذه  0.000ي او تس≥α ، مما

 3هي و متوسطة الموافقة الدرجة فقر  قد زاد عن الستجابة لهذه االيدل على أن متوسط درجة 
 فقر . العينة على هذه المن قبل أفراد  وهذا يعني أن هناك موافقة

 اتعمليمدينين في بيئة المحدد  للتحقق من أرصد   اليةتوجد ال " 2 للفقر حسابي المتوسط لا -
 ختباراإل، قيمة %70.95نسبي الحسابي المتوسط الأي أن  3.55 ي او يس" ة اإللكترونيتجار  ال

ة إحصائيا  عند الفقر  داللذلك تعتبر هذه  0.001ي او تس (Sig). حتماليةاإلقيمة الوأن ،3.49
جة در عن  زادفقر  قد الستجابة لهذه االى أن متوسط درجة مما يدل عل، α ≤0.05ة لمستوى دال

  . فقر العينة على هذه الوهذا يعني أن هناكموافقة من قبل أفراد  3وهي متوسطة الموافقة ال

حســــابي المتوســــط ال، وأن 3.95ي او يســــحســــابي المتوســــط القول بأن البشــــكل عام يمكن 
لذلك  0.000ي او تســـــ(Sig). حتماليةاإلمة قيالوأن ،12.90ختباراإل، قيمة %78.92ي او يســـــنســـــبي ال

 ة اإللكترونيتجار  الخدمات في بيئة السـلع و المتعلقة ببيع المحاسـبة اليب التطبيق أسـ" اليعتبر مج
مما يدل على أن ، α ≤0.05ة لإحصـــــــــائيا  عند مســـــــــتوى دال ال" د 18دولي المعيار الومتطلبات 

وهذا  3وهي متوســـطة الموافقة الدرجة عن  يختلف جوهريا   المجالســـتجابة لهذا االمتوســـط درجة 
 . المجالعينة على فقرات هذا اليعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 
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طبيق في ت إختال مجمعون أن هنــاك عينــة الأن جميع أفراد  يتبينتحليــل المن نتــائج 
معيار البات تطلممع ة اإللكترونيتجار  الفي بيئة  خدماتالو سلع المتعلقة ببيع المحاسبة اليب الأس
 .18دولي رقم ال

عن ف تختل ة اإللكترونيتجار  الفي  مســــــــــتخدمةاليب الســــــــــاألطبيعة  أن منذلك  وينتج
وافتقــاد ختلفــة مالملموس وطبيعــة عمليــاتهــا الحيــث واقعهــا غير  تقليــديــةالتجــار  المتبعــة في التلــك 

 .تجار لايق تلك عملية لتطبالطرق القى بظله على المستندي مما الأغلب مراحلها للتوثيق 

ودراســـــــــــــــة ( 2004، قشــــــــــــــيال)دهمش و  تفقـت مع نتـائج دراســـــــــــــــة إنتـائج ال أن ويتبين
 ة نياإللكترو ملموســـــــــــــــة للتجار  الطبيعة غير الأن  تي كانت من أهم نتائجهاالو  (2012،جعبري ال)

بة محاســـــــــــالتى تواجه مهنة المشـــــــــــكالت التوثيق لمعظم عملياتها قد ســـــــــــاهما في وجود الوغياب 
  . تجار النوع من التعامل مع هذا المراجعة عند الو 

 فرضية:النتيجة 

ســـــــــلع ال عمتعلقة ببيالمحاســـــــــبة اليب اللتطبيق أســـــــــة إحصـــــــــائية لدال وذال يوجد توافق 
 .18دولي رقم المحاسبي المعيار المتطلبات مع  ة اإللكترونيتجار  الخدمات في بيئة الو 

 
 سياساتالو  مبادئالضوابط و البين  تطبيق ة إحصائية لدل   و توافقيوجد ل الفرضية الثانية:

 .18دولي رقم المعيار ال متطلباتمع  ة اإللكترونيتجارة البيئة  فيمحاسبية ال

درجة ســـــتجابة قد وصـــــلت االلمعرفة ما إذا كانت متوســـــط درجة  Tختبارإ إســـــتخدامتم 
 (.5.9نتائج موضحة في جدول )ال أم ال. 3وهي متوسطة الموافقة ال

ضوابط التطبيق "  اللكل فقرة من فقرات مج(.Sig)  الحتماالحسابي وقيمة المتوسط ال: (5.9جدول )

 "18دولي رقم المعيار المتطلبات مع  ة لكترونيالتجارة المحاسبية في بيئة السياسات المبادئ والو
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1.  
 سوأســــــــــــــ مفهوم على ة اإللكترونيــ تجــار التؤثر 
 2 0.000* 9.53 81.46 0.72 4.07 18رقم دوليال معيارال في وارد ال يراداإل قياس
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2.  
 ة لكترونيـــاإل تجـــار ال بيئـــة في اإللكتروني توثيقال
ــــات  يحققال  ــــاسالمتطلب ــــارال حســــــــــــــــــب قي  معي
  18رقم دوليال محاسبيال

4.02 0.61 80.49 10.72 *0.000 3 

3.  
ى العميــل التحويــل من اليوجــد ثقــة في نظــام ال 
 ة ياإللكترونتجار  العكس في بيئة الشركة و ال

3.90 0.69 78.10 8.48 *0.000 9 

4.  
 تي تحكمالتشــــــــريعات الهناك قصــــــــور في ســــــــن 

 اإللكترونيتجاري التبادل العملية 
4.02 0.75 80.48 8.86 *0.000 4 

5.  

ى المـــة خـــدالمتعلقـــة بتقـــديم المنـــافع ال اليتم انتقـــ
طريقــة ب ة اإللكترونيــتجــار  البــائع في ظــل بيئــة ال

ولي دلامحاسبي المعيار المع متطلبات  ال تتوافق
 .18رقم

4.00 0.64 80.00 9.87 *0.000 5 

6.  

ي عمليات فالى صـــافي الوصـــول الهناك دقة في 
 ة اإللــــــــــكــــــــــتــــــــــرونــــــــــيــــــــــتــــــــــجــــــــــار  الــــــــــبــــــــــيــــــــــئــــــــــة 
بي محاســــــــــــالمعيار المع متطلبات  لكن ال تتوافق

 .18دولي ال

3.76 0.89 75.12 5.45 *0.000 15 

7.  

ـــــاتتختلف  ـــــادئ التطبيق  الي ـــــة المب محـــــاســــــــــــــبي
تجــــــار   الات متعــــــار  عليهــــــا في ظــــــل عمليــــــال

جــــار  تالتطبيق في العن طريقــــة   ة اإللكترونيــــ
 تقليدية .ال

3.95 0.82 79.05 7.48 *0.000 7 

8.  
ــة فالللشــــــــــــــركــات  اليــةمــالقوائم التعتبر  ي متعــامل

معبر  بصــــــــــــــــدق عن غير  ة اإللكترونيـــتجـــار  ال
 تي وقعت.الظواهر الحداث و األ

3.98 0.78 79.52 8.11 *0.000 6 

9.  
محاســــــــــــــبي المبدأ البيق هناك صــــــــــــــعوبة في تط

 ة ترونيــاإللكتجــار  النقــدي في القيــاس المتعلق بــال
. 

3.81 0.83 76.19 6.30 *0.000 13 

10.  

خدمة بتاريخ إعداد اليمكن قياس نســــــــــــــبة انجاز 
ر  تجــاالميزانيــة بشــــــــــــــكــل موثوق في ظــل بيئــة ال

ات  مع متطلبـــ ولكنهـــا غير متوافقـــة ة اإللكترونيـــ
 .18دولي رقم المعيار ال

4.10 0.64 82.05 10.75 *0.000 1 
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11.  
جار  تالمتعاملة فى الي للشــــــــــــــركات المالتقرير ال

بية محاســـــــالمبادئ الال يســـــــتند على  ة اإللكتروني
 متعار  عليها.ال

3.74 0.86 74.76 5.58 *0.000 16 

12.  
ي عقود فالمعامالت و ال إثباتهناك صــــــــعوبة في 

 نتيجـــة غيـــاب ة اإللكترونيـــتجـــاريـــة التعـــامالت ال
 الزمة.الورقية المستندات الو سجالت ال

3.79 0.90 75.71 5.67 *0.000 14 

13.  

  تجار المســـــــــتخدمة في ظل المحاســـــــــبية القواعد ال
ية ذاتالخصـــــــــــــــائص الال تتالءم مع  ة اإللكتروني
صــــــــــــــيـاغتهـا يتطلـب  ا عـاد و  ة اإللكترونيـللتجـار  

ن وتنســــــــــــــيق دولي وتعــــديــــل بعض او قبول وتعــــ
 دولية .اليات تفاقاإلنصوص 

3.90 0.88 78.10 6.68 *0.000 9 

14.  
حصـــــول على عناصـــــر قوائم اليوجد قصـــــور في 

تتمتع بخصــــــــــائص نوعية في ظل عمليات  اليةم
 .ة اإللكترونيتجار  ال

3.88 0.89 77.62 6.42 *0.000 11 

15.  
هنـــاك حـــاجـــة لوجود أنظمـــة ووســــــــــــــــائـــل مالئمـــة 

 . ة اإللكترونيتجار  الللتعامل مع عمليات 
3.86 0.75 77.14 7.39 *0.000 12 

16.  
دارية  هناك صــعوبة في تطبيق ضــوابط قانونية وا 

 8 0.000* 7.45 78.57 0.81 3.93 .اإللكترونيتجاري التبادل التنظم عملية 

  0.000* 12.77 78.46 0.47 3.92 معا   المجالجميع فقرات  
 .α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الحسابي دالمتوسط ال* 
 

ما يلي: إستخالص( يمكن 5.9من جدول )  

ميزانية بشكل العداد خدمة بتاريخ إ اليمكن قياسه نسبة انجاز " 10للفقر  حسابي المتوسط ال -
 ي او يس"18 دولي رقمالمعيار التتوافق مع متطلبات   ة اإللكترونيتجار  البيئة  موثوق في ظل

 ،10.75 ختباراإل ، قيمة% 82.05نسبيالحسابي المتوسط ال( أي أن 5كلية من الدرجة ال) 4.10
ة إحصائيا  عند مستوى الفقر  داللذلك تعتبر هذه  0.000ي او تس(Sig). حتماليةاإلقيمة الوأن 
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وافقة مالدرجة فقر  قد زاد عن الستجابة لهذه االمما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05ة لدال
 فقر . العينة على هذه الوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  3وهي متوسطة ال

ال   ةاإللكترونيتجار  المتعاملة فى الي للشركات المالتقرير ال"  11للفقر حسابي المتوسط ال -
حسابي المتوسط الي أن أ 3.74ي او يس" متعار  عليهاالمحاسبية المبادئ ال علىيستند 

لذلك تعتبر  0.000ي او تس(Sig). حتماليةاإلقيمة الوأن  ،5.58 ختباراإل، قيمة %74.76نسبيال
ستجابة االمما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05 ة لة إحصائيا  عند مستوى دالال  دفقر الهذه 
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  3وهي متوسطة الموافقة الدرجة قد زاد عن فقر  اللهذه 
 فقر . العينة على هذه الأفراد 

 

حســـابي المتوســـط ال، وأن 3.92ي او يســـحســـابي المتوســـط القول بأن البشـــكل عام يمكن  
لذلك  0.000ي او تســـ(Sig). حتماليةاإلقيمة الوأن ،12.77 ختباراإل، قيمة %78.46ي او يســـنســـبي ال

 ة لكترونياإلتجار  المحاســـــــــبية في بيئة الســـــــــياســـــــــات المبادئ و الضـــــــــوابط و التطبيق " اليعتبر مج
لى مما يدل ع، α ≤0.05ة لإحصــــــائيا  عند مســــــتوى دال ال" د 18دولي رقم المعيار الومتطلبات 

 3 وهيمتوســــــطة الموافقة الدرجة يختلف جوهريا  عن  المجالســــــتجابة لهذا االأن متوســــــط درجة 
 .المجالعينة على فقرات هذا الوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 

 ياسق وأســـــــــــس مفهوم على تؤثر ة اإللكتروني تجار الحصـــــــــــائية نجد أن االنتيجة ال من
محاســـــــبية المبادئ التطبيق  الياتفي  إختال ن هناك أ، و 18رقمي لدو المعيار ال في وارد ال يراداإل
 تقليديةالار  تجالتطبيق في العن طريقة   ة اإللكترونيتجار   المتعار  عليها في ظل عمليات ال

ذاتية ال خصائصالال تتالءم مع  ة اإللكترونيتجار  المستخدمة في ظل المحاسبية القواعد ال، وأن 
صــوص ن وتنســيق دولي وتعديل بعض ناو صــياغتها يتطلب قبول وتع ا عاد و  ة اإللكترونيللتجار  

تقليـــديـــة لاتختلف عن  ة اإللكترونيـــتجـــار  الطبيعـــة  من أن   ويتبين ذلـــك، دوليـــة الـــيـــات تفـــاقاإل
ختال و   (2012،جعبري ومجدي الوهذا يتوافق مع دراســــــــة ) محاســــــــبيةالمبادئ التطبيق  اليات ا 
فكر لاعلى منــاهج  ة اإللكترونيــتجــار  اللعمليــات  رأن هنــاك تــأثي تي كــانــت من أهم نتــائجهــاالو 
ى الوصول لا بعد االنظرية لم يكتمل المما يعني أن بناء تلك محاسبية النظرية المحاسبي لبناء ال
على  رتؤث ة اإللكترونيـتجـار  الأن عمليـات ، و عمليـاتالجـات محـاســــــــــــــبيـة متفق عليهـا لهـذه المعـ

 .تدقيقالمحاسبة و الوقواعد عملية  إجراءات
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 فرضية:النتيجة 
ية في محاسبالسياسات المبادئ و الضوابط و التطبيق بين ة إحصائية لدل  و  ل يوجد توافق 

 .18دولي رقم المعيار المتطلبات مع  ة اإللكترونيتجارة البيئة 
 

في  يراداإلمستخدمة لقياس السس الحصائية بين إة لدل   و توافقيوجد ل  الفرضية الثالثة:
 .18دولي رقمالمعيار المتطلبات مع  ة اإللكترونيتجارة البيئة 

لى إقد وصــــلت ســــتجابة االكانت متوســــط درجة  إذالمعرفة ما T    إختبار إســــتخدامتم 
 (.5.10في جدول ) نتائج موضحةال .3وهي متوسطة الموافقة الدرجة 

 

سس األ" اللكل فقرة من فقرات مج(.Sig) الحتماالحسابي وقيمة المتوسط ال: (5.10جدول )

 "18دولي المعيار المتطلبات مع  ة اللكترونيتجارة الفي بيئة  يرادالمستخدمة لقياس ال
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1.  
عمليــات الهنــاك صــــــــــــــعوبــة في تحــديــد حجم 

ات عمليـــ بـــإعتبـــارهـــا ة اإللكترونيـــتجـــاريـــة ال
 فتراضي.االواقع ال لرقمية وتتم من خال

3.90 0.96 78.10 6.12 *0.000 9 

2.  
 معلوماتالحصول على الهناك صعوبة في 

ـــــال تجـــــار  الأنشــــــــــــــطـــــة بـــــ عترا اإلمتعلقـــــة ب
 .ة رونياإللكت

3.83 0.85 76.67 6.33 *0.000 15 

3.  

متعاملة في الللشــــــــــــــركات  اليةمالمعلومات ال
تراعي أمن وســــــــــــــالمة ال ة اإللكترونيتجار  ال
بمـــا يتالءم مع متطلبـــات  اإللكترونيموقع ال
ارد  و الخدمات الناتج عن  تقديم ال عترا اإل
 .18دولي رقم المعيار الب

 

3.78 0.80 75.50 6.13 *0.000 18 

4.  

تجار  لافي بيئة  إلكترونيا  عمليات التســــــــــجيل 
عيــار مالتتالءم مع متطلبــات ال ة اإللكترونيــ

 يراداإلب لإلعترا  18دولي رقم المحاســبي ال
 خدمات.الناتج عن تقديم ال

3.90 0.55 78.00 10.44 *0.000 11 
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5.  
تؤثر على  ة اإللكترونيـــــتجـــــار  العمليـــــات 

في وارد  ال يراداإلمفهوم وأســــــــــــــس قيـــــــاس 
 . 18دولي رقم المعيار ال

3.98 0.92 79.50 6.71 *0.000 8 

6.  

املــة عــالشــــــــــــــركــات التتوفر بنيــة تحتيــة لــدى 
ـــــ ـــــتجـــــار  الب ـــــاس   ة اإللكتروني تمكن من قي
ع تتعارض م العمليات بشــــــكل موثوق وفعال

ـــــــات  ـــــــاس المتطلب ـــــــار الوارد  في القي معي
 .18دولي رقم المحاسبي ال

4.00 0.55 80.00 11.40 *0.000 6 

7.  

ـــــــة  اإللــكــتــرونــيتــوثــيــق الــ   تــجـــــــار الــفــي بــيــئ
ـــــــ ـــــــات ال ة اإللكتروني ـــــــاس اليحقق متطلب قي
 مـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــيالـــــــــــــــــــــــــــ

 .18دولي رقم المحاسبي المعيار الحسب  

3.85 0.74 77.00 7.31 *0.000 14 

8.  

ســــــــلع الناتج عن بيع ال يراداإلإن قياس قيمة 
ة رونياإللكتتجار  الخدمات في بيئة الوتقديم 

ــــاتال  ــــاس حســــــــــــــــــب ال يتوافق مع متطلب قي
 .18دولي المحاسبي المعيار ال

4.05 0.68 81.00 9.80 *0.000 3 

9.  

ة في بيئ يراداإلمســـــــتخدمة لقياس الســـــــس األ
س ســــــــــــــاألتتوافق مع ال ة اإللكترونيــتجــار  ال
يار معالحسب  يراداإلمستخدمة  في قياس ال
 .18ي الدو ال

4.10 0.63 82.00 11.00 *0.000 1 

10.  
شــــــــــــركات  يراداتإنقد في الوحدات  إختال 

ال يتوافق مع فرض  ة اإللكترونيـــــتجـــــار  ال
 قياس.الوحد  

3.76 0.88 75.24 5.62 *0.000 19 

11.  

قيمــة البــ يراداإلهنــاك صــــــــــــــعوبــة في قيــاس 
مـــا ب ة اإللكترونيـــتجـــار  العـــادلـــة في بيئـــة ال

دولي رقم المحاســــــــبي المعيار الينســــــــجم مع 
18. 

3.90 0.93 78.00 6.13 *0.000 11 

12.  
دية نقالتدفقات الة في عرض هناك صـــــــــــــعوب

تي التشـــــــــــغيلية للشـــــــــــركات النشـــــــــــطة االمن 
3.76 0.92 75.12 5.29 *0.000 20 
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ريقة بط ة اإللكترونيتجار  التمارس عمليات 
يان خاص ببالمحاســــبي المعيار التتوافق مع 

 نقدية .التدفقات ال

13.  
وقعة متالخســـائر التوجد مشـــكالت في تقدير 

 ة رونياإللكتر  تجاالتي تتعامل بالللشــــــــــــركات 
 بطريقة دقيقة.

3.90 0.98 78.10 5.96 *0.000 9 

14.  
ـــــــار اليتعـــــــاطى ال  ـــــــمعي خـــــــاص الدولي ال
ار  تجالمحاســـــبية مع عمليات الســـــياســـــات الب

 . ة اإللكتروني
4.07 0.64 81.43 10.85 *0.000 2 

15.  
م من تي تتالضـــــــريبية للصـــــــفقات المعاملة ال

ــالتثير  ة اإللكترونيــتجــار  ال لخال ن د معــدي
 مشاكل .ال

3.98 0.87 79.52 7.28 *0.000 7 

16.  

تي تتعامل الشـــــــــركات ال إلزاممناســـــــــب المن 
بتكوين مخصــــــــــــــص  ة اإللكترونيـــتجـــار  البـــ

 قرار به مناإلضـــــــريبي بمعدل مناســـــــب يتم 
 .المجالمماثلة في نفس الشركات ال

4.02 0.78 80.48 8.50 *0.000 4 

17.  

 تي تتعاملالشـــــركات اليوجد مشـــــكالت لدى 
في تحويـــــل كـــــافـــــة  ة اإللكترونيـــــار  تجـــــالبـــــ
 األجنبيـــةمعـــامالت النـــاتجـــة من ال يراداتاإل

ــة البهــا  عترا اإلفي تــاريخ   عرضالى عمل
تقارير بســــــعر صــــــر  فوري في تاريخ الفي 
 معاملة.ال

3.88 0.89 77.62 6.42 *0.000 13 

18.  

ي تالشــــــــــركات التزام اليوجد صــــــــــعوبات في 
ثــار آجــة البمعــ ة اإللكترونيــتجــار  التعمــل بــ
ــــاض ــــة تعمــــل القيم  إنخف موجودات بصــــــــــــــف

 تقادم.البتكنولوجيا سريعة 

4.02 0.64 80.48 10.31 *0.000 4 

19.  
متعاملة الشـــــــــــركات الهناك مشـــــــــــكالت لدى 

ـــــــ ـــــــتــجـــــــار  الــب  عــتــرا اإلعــن  ة اإللــكــتــرونــي
موجودات المطلوبات  و المخصـــــــــصـــــــــات و الب

3.80 0.60 76.10 8.58 *0.000 17 
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خــــــاص ال( 37محتملــــــة طبقــــــا  للمعيــــــار )ال
 تملة.محالموجودات المطلوبات و الب

20.  

ي تي تعمل فالشـــركات التوجد صـــعوبة لدى 
فقا  و  اإلفصاحفي  ة اإللكترونيتجار  ال المج

ر تقـــاريالدولي إلعـــداد الـــمعيـــار اللمتطلبـــات 
 ". تشغيليةالقطاعات ال" 8رقم  اليةمال

3.83 0.70 76.59 7.55 *0.000 16 

  0.000* 12.33 78.54 0.49 3.93 معا   المجالجميع فقرات  
 .α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الحسابي دالمتوسط ال* 
 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 5.10من جدول )
 ة اإللكتروني تجار الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس األ " 9للفقر  حسابي المتوسط ال -

درجة ال)  4.10ي او يس"18ي الدو اليار معالحسب  يراداإلمستخدمة  في قياس السس األتتوافق مع 
قيمة الوأن ،11.00ختباراإل، قيمة %82.00نسبيالحسابي المتوسط ال( أي أن 5كلية من ال
، α≤0.05ة لة إحصائيا  عند مستوى دالالفقر  داللذلك تعتبر هذه  0.000ي او تس(Sig). حتماليةاإل

وهي ة متوسطالموافقة الن درجة عفقر  قد زاد الستجابة لهذه االمما يدل على أن متوسط درجة 
 فقر . العينة على هذه الوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  3
غيلية تشالنشطة االنقدية من التدفقات الهناك صعوبة في عرض  " 12للفقر  حسابي المتوسط ال -

خاص الي محاسبلامعيار البطريقة تتوافق مع  ة اإللكترونيتجار  التي تمارس عمليات الللشركات 
، قيمة %75.12نسبي الحسابي المتوسط الأي أن 3.76 ي او يس"نقدية التدفقات الببيان 

ة إحصائيا  الفقر  داللذلك تعتبر هذه  0.000ي او تس(Sig). حتماليةاإلقيمة الوأن ،5.29ختباراإل
 عنزادفقر  قد الستجابة لهذه االمما يدل على أن متوسط درجة ، α≤0.05ة لعند مستوى دال

 فقر . لاعينة على هذه الوهذا يعني أن هناك موافقةمن قبل أفراد  3وهي متوسطة الموافقة الة درج

حســــابي المتوســــط ال، وأن 3.93ي او يســــحســــابي المتوســــط القول بأن البشــــكل عام يمكن 
لذلك  0.000ي او تســـــ(Sig). حتماليةاإلقيمة الوأن ،12.33ختباراإل، قيمة %78.54ي او يســـــنســـــبي ال

معيار الات ومتطلب ة اإللكترونيتجار  الفي بيئة  يراداإلمســـــــتخدمة لقياس الســـــــس األ" اليعتبر مج
ستجابة االمما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05ة لإحصائيا عند مستوى دال ال" د18دولي ال



91 

 

وهذا يعني أن هناك موافقة من  3وهي متوســــــطة الموافقة العن درجة يختلف جوهريا   المجاللهذا
 .المجالنة على فقرات هذاعيالقبل أفراد 

ياس مســــتخدمة لقالســــس األبين  ة احصــــائيةلال يوجد توافق ذو دال أنهن يبتيمما ســــبق 
هناك وذلك بســــــــــــــبب  أن  18دولي رقمالمعيار الومتطلبات  ة اإللكترونيتجار  الفي بيئة  يراداإل

معيار الع مبما ينســـــــــــــجم  ة اإللكترونيتجار  العادلة في بيئة القيمة الب يراداإلصـــــــــــــعوبة في قياس 
  ة لكترونياإلتجار  النقدية في بيئة التدفقات الوهناك صــــعوبة في قياس .18دولي رقم المحاســــبي ال

 يبيةضــــــر المعاملة التجار  وأن العن تلك  ناتجةالخســــــائر المخصــــــصــــــات و الوصــــــعوبة في تقدير 
 إلزاماســــــب نمالمن و  مشــــــاكلالعديد من التثير  ة اإللكترونيتجار  ال لتي تتم من خالالللصــــــفقات 

قرار إلابتكوين مخصــص ضــريبي بمعدل مناســب يتم  ة اإللكترونيتجار  التي تتعامل بالشــركات ال
خدمة مســــــتالســــــس األبين  دور مهموعليه فإن هناك  .المجالمماثلة في نفس الشــــــركات البه من 
 .18دولي رقمالمعيار الومتطلبات  ة اإللكترونيتجار  الفي بيئة  يراداإللقياس 

 تي كان من أهم نتائجهاالو ( 2016،دراســــة مع دراســــة )تماضــــر محمدالذه فقت هوقد ات
 معلوماتال لتبادل اتدار اال هذه تنسيق فيمابينالو  لإلنترنتمية العالشبكةالب ضریبیةال ادار اال ربط
 معامالتال علتتب مالئمال نظامال ووضــع نترنتاإل عبر تتم تيال ة اإللكترونيتجار  ال معامالت عن
تشــــــريع الوتطوير  للضــــــريبة خاضــــــعال شــــــخصالأو  منشــــــاء التحديدمن  للتمكن ،طريقها تتمعن تيال
 المعالا أرباح بضـــــريبة خاصـــــةالقواعدال لاو تتن خاصـــــة نصـــــوص وضـــــع ضـــــرور  مع ضـــــريبيال

 أمبدو أ  أشـــللمن ماديالوجودال علي حياناأل أغلب في التعتمد تيال ة اإللكتروني تجار ال لنشـــاطات
 ضريبة.الة إقليمي

 
 فرضية:النتيجة 

جارة تالفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس األإحصائية بين ة لدل  و  توافق يوجد ل 
 .18دولي رقمالمعيار المتطلبات مع  ة اإللكتروني

 
  .ةياإللكترونتجارة المحاسبة تحديات كبيرة في ظل بيئة الرابعة:تواجه مهنة الفرضية ال

 ىالقد وصـــــلت ســـــتجابة االلمعرفة ما إذا كانت متوســـــط درجة T   إختبار إســـــتخدامتم 
 (.5.11نتائج موضحة في جدول )ال أم ال. 3 وهيمتوسطة الموافقة الدرجة 
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تواجه مهنة " اللكل فقرة من فقرات مج(.Sig) الحتماالة حسابي وقيمالمتوسط ال: (5.11جدول )

 " ة اللكترونيتجارة المحاسبة تحديات كبيرة في ظل بيئة ال
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ريعة تكنولوجيا س ة اإللكترونيتجار  التكنولوجيا   .1
 1 0.000* 9.99 83.81 0.77 4.19 تطور لذلك تواجه مخاطر جديد .التغير و ال

2.  
سارع تالحيان مواكبة األقد يصعب في كثير من 

على بشكل عام و  نترنتاإلتكنولوجي على شبكة ال
 بشكل خاص. ة اإللكترونيتجار  ال

4.05 0.66 80.95 10.27 *0.000 3 

3.  
ة خاصالغير للمعلومات ال إختراقهناك إمكانية 

ر شركات وتعريضهم للخسائالمستهلك و اللكل من 
 . ةاإللكترونيتجار  التعامل بالفي ظل أسلوب 

4.00 0.70 80.00 9.28 *0.000 6 

4.  

مهنية الكفاءات الهناك صعوبة في توفير 
  ة ونياإللكتر تجار  ال العاملين في مجالللموظفين 

تجاري التبادل التزيد من فاعلية عمليات 
 .اإللكتروني

3.64 1.06 72.86 3.95 *0.000 13 

5.  
 كافية من قبل مصدري بطاقاتالحماية الال تتوفر 

تجار  لامتعامل في الللشخص  نترنتاإلدفع عبر ال
 .ة اإللكتروني

3.79 0.87 75.71 5.85 *0.000 12 

6.  

مرخصة المواقع ال إستخدامتوجد مشكالت في  
ث لاتي  يتم تقييمها وتأهيلها من قبل طر  ثال

حماية و يكون ممهورا بتوقيع المؤهل بأمور 
ث مهني متخصص الكتروني خاص مـن طر  ثال

 مريكي.األقانونيين الن محاسبيالمثل معهد 

3.95 0.82 79.05 7.48 *0.000 8 

7.  
تجار  التي تواجه المهمة التحديات المن 

مكا يراداإلب عترا اإلمشكلة  ة اإللكتروني نية وا 
 قياسه.

3.93 0.75 78.57 8.07 *0.000 10 

8.  

 اليةمالخدمات التطوير  التوجد قصور في مج
يالت تحو لائتماني ودعم معايير االنظام الوتعزيز 

ت تسويات للحساباالحتى يمكن تيسير  اليةمال
 .ة اإللكترونيتجار  الناجمة عن المدفوعات الو 

4.10 0.77 81.95 9.15 *0.000 2 

نقود الهناك مشكالت قد تتولد من ظهور   .9
 4 0.000* 7.63 80.48 0.87 4.02انتشارها و  ة اإللكترونيتجار  الفي ظل  ة اإللكتروني

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
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 لامو األيسهل عمليات غسيل أوذي قد يشجع ال
كزية مر الحكومات اليخلق صعوبات في رقابة وقد 
 ل.او متدالنقد العلى 

10.  

من ألابشكل عام من نقص  نترنتاإلتعاني شبكة 
شركات لانضبا  فيما يتعلق بتسرب معلومات االو 

ات ى عمليالضافة اإلشبكة بالومراسالتها عبر 
 .اإللكترونيدفع ال

4.00 0.73 80.00 8.85 *0.000 6 

11.  

قطاعات القائمين على إدار  الضعف ثقافة 
رغم ال على ة اإللكترونيتجار  المختلفة بأهمية ال

لم يعد خيارا   المجالدخول في هذا المن أن 
اقتصاديا  بل ضرور  البد  منها في ظل اقتصاد 

تجارية المعامالت المي تتزايد فيه حجم الع
 كتروني.لال

4.02 0.72 80.48 9.28 *0.000 4 

12.  
ية فنالكوادر المهنيين و الهناك ضعف في عدد 

جار  تال العاملة في مجالتنظيمية القانونية و الو 
 .ة اإللكتروني

3.95 0.88 79.05 7.00 *0.000 8 

13.  
ال توجد سياسات ومنهجيات واضحة لتأهيل كوادر 

تعامل مع تقنيات البشرية مناسبة قادر  على 
 . ة اإللكترونيتجار  ال

3.93 1.13 78.57 5.30 *0.000 10 

  0.000* 11.44 79.34 0.55 3.97 معاً  المجالجميع فقرات  
 .α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الحسابي دالمتوسط ال* 
 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 5.11من جدول )

تطور الر و تغيالتكنولوجيا سريعة  ة اإللكترونيتجار  التكنولوجيا  " 1للفقر  حسابي المتوسط ال -
حســــــابي المتوســــــط ال( أي أن 5كلية من الدرجة ال) 4.19ي او يســــــ" لذلك تواجه مخاطر جديد 

لذلك تعتبر 0.000 ي او تســــ(Sig). حتماليةاإلقيمة الوأن 9.99ختباراإل، قيمة %83.81نســــبيال
مما يدل على أن متوســـــــــــط درجة ، α≤0.05ة لائيا  عند مســـــــــــتوى دالة إحصـــــــــــالفقر  دالهذه 
وهذا يعني أن هناك  3وهي متوســــــــــــــطة الموافقة الدرجة قد زاد عن  فقر الســــــــــــــتجابة لهذه اال

 فقر .العينة على هذه الموافقة من قبل أفراد 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
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لين عامالمهنية للموظفين الكفاءات الهناك صـــــعوبة في توفير " 4  للفقر حســـــابي المتوســـــط ال -
"  نياإللكترو تجـــاري التبـــادل التزيـــد من فـــاعليـــة عمليـــات   ة اإللكترونيـــ تجـــار ال الفي مجـــ
قيمة الوأن 3.95 ختباراإل، قيمة %72.86نســــــبي الحســــــابي المتوســــــط الأي أن  3.64ي او يســــــ
 ةلة إحصــــــــــائيا  عند مســــــــــتوى دالالد فقر اللذلك تعتبر هذه 0.000ي او تســــــــــ(Sig). حتماليةاإل

0.05≥ α ،قة موافالدرجة عن  زادفقر  قد الســـــتجابة لهذه االعلى أن متوســـــط درجة  مما يدل
 .فقر الهذه عينة على الوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  3وهي متوسطة ال

حســــابي المتوســــط ال، وأن 3.97ي او يســــحســــابي المتوســــط القول بأن البشــــكل عام يمكن 
لذلك  0.000ي او تســـــ(Sig). حتماليةاإلقيمة لاوأن  11.44ختباراإل، قيمة %79.34ي او يســـــنســـــبي ال

 ال" د  ةاإللكترونيــتجــار  المحــاســــــــــــــبــة تحــديــات كبير  في ظــل بيئــة التواجــه مهنــة  " اليعتبر مجــ
 المجالســــتجابة لهذا اال، مما يدل على أن متوســــط درجة α ≤0.05ة لإحصــــائيا  عند مســــتوى دال

يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد وهذا  3وهي متوســــــــــــــطة الموافقة الدرجة يختلف جوهريا  عن 
 .المجالعينة على فقرات هذا ال

 ة نياإللكترو جار  تالمحاســـــبة في ظل عمليات اله مهنة واضـــــ  وجود تحديات تواجالمن 
ناك إمكانية همســــــــــــــتندي  وأن الللتوثيق  ة اإللكترونيتجار  البية مراحل الافتقاد غى الذلك  ويرجع
شـــــركات وتعريضـــــهم للخســـــائر في ظل المســـــتهلك و الة لكل من خاصـــــالغير للمعلومات ال إختراق

في شـــــبكة  تكنولوجيالتســـــارع الوهناك صـــــعوبة في مواكبة  ة اإللكترونيتجار  التعامل بالأســـــلوب 
 .بشكل خاص  ة اإللكترونيتجار  البشكل عام و  نترنتاإل

تي الو  (2011،مشـــهداني العبادي و ال) دراســـات كدراســـةالنتائج مع بعض الواتفقت هذه 
مكانية األوغياب  اليةعالتكنولوجية الظرو  الكانت من أهم نتائجها أنه في ظل   ختراقإمان وا 

قنوات  رمتولد عبال يراداإلعملية مشـــــكوك فيها ف يراداإلغير جعل عملية تحقق الشـــــركة من قبل ال
 .يراداإلب عترا اإلومتطلبات  مع  بعض شرو   ال يتالءم ،  ة اإللكترونيتجار  ال

 فرضية:النتيجة 
 .ةاإللكترونيتجارة المحاسبة تحديات كبيرة في ظل بيئة التواجه مهنة 

 
 
 



95 

 

 ةستباناإلتحليل جميع فقرات  -

 ىاللت ســــــتجابة قد وصــــــااللمعرفة ما إذا كانت متوســــــط درجة  T إختبار إســــــتخدامتم 
 (.5.12نتائج موضحة في جدول )ال أم ال. 3متوسطة وهي الموافقة الدرجة 

 

 ةستبانالفقرات  لجميع (.Sig) الحتماالحسابي وقيمة المتوسط ال: (5.12جدول )
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سلع ال متعلقة ببيعالمحاسبة اليب التطبيق أس
مع   ةاإللكترونيتجار  الخدمات في بيئة الو 
 .18دولي المعيار التطلبات م

3.95 0.48 78.92 12.90 *0.000 2 

سياسات المبادئ و الضوابط و التطبيق 
مع   ةاإللكترونيتجار  المحاسبية في بيئة ال

 .18دولي رقم المعيار المتطلبات 
3.92 0.47 78.46 12.77 *0.000 4 

ة في بيئ يراداإلمستخدمة لقياس السس األ
ار معيالمتطلبات مع  ة اإللكترونيتجار  ال
 .18دولي ال

3.93 0.49 78.54 12.33 *0.000 3 

محاسبة تحديات كبير  في ظل التواجه مهنة 
 .ة اإللكترونيتجار  البيئة 

3.97 0.55 79.34 11.44 *0.000 1 

  0.000* 13.91 78.78 0.44 3.94 ةستباناإلات جميع فقر 
 .α ≤0.05ة لدال مستوى إحصائيا  عند  الحسابي دالمتوسط ال* 

درجة ال) 3.94ي او يســـــــفقرات الحســـــــابي لجميع المتوســـــــط ال تبين أن( 5.11من جدول )
قيمة الوأن 13.91ختباراإل، قيمة %78.78نســـــــــــــبيالحســـــــــــــابي المتوســـــــــــــط ال( أي أن 5كلية من ال
، α ≤0.05ة لة إحصـــــــائيا  عند مســـــــتوى دالالفقراتداللذلك تعتبر  0.000ي او تســـــــ(Sig). يةحتمالاإل

ة متوســــــطالموافقة الفقرات قد زاد عن درجة الســــــتجابة لجميع االمما يدل على أن متوســــــط درجة 
 .بشكل عام ةستباناإلفقرات عينة على الأن هناك موافقة من قبل أفراد  يعنيوهذا  3وهي 

سياسات الو  ضوابطالمحاسبة و اليب اليتبين عدم توافق أسل بشكل عام تحليالمن نتيجة 
ولي رقم دالمعيار اليراد مع متطلبات تطبيق اإلمســــتخدمة في قياس الســــس األمحاســــبية وكذلك ال

وتعزو يراد اإلب عترا اإلمحاســبة وفقا  لمتطلبات الكما يتبين وجود تحديات كبير  تواجه مهنة  18
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 وعدم وجوديها فمسـتخدمة ال االلياتمتسـارع في النمو الو  ة اإللكترونيتجار  لاطبيعة ل باحثة ذلكال
تجار  لاتعامل مع تقنيات الســـياســـات ومنهجيات واضـــحة لتأهيل كوادر بشـــرية مناســـبة قادر  على 

مســــــــــــــتندي في لاتوثيق الوغياب  ة اإللكترونيتجار  التوثيق في الطبيعة ى جانب ال ة اإللكتروني
ي التالوب  ةاإللكترونيتجار  الوصــــعوبة قياســــه في ظل  يراداإلتجار  ، وطبيعة ال أغلب مراحل تلك

.بشكل عاممصرفي المحاسبي النظام الواضحة مما يدعم  اليةخروج بقوائم مال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسالفصل ال
 توصياتالنتائج و ال
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 :نتائجال 6.1

تجار  الة في بيئ يراداإلب عترا اإلبين توافق مدى المن  أكدتالى لإ دراســـــــــةالهذه  هدفت
 ليــاتآتحليــل لى إ دفــت هــحيــث  ،18دولي رقم الــ المحــاســــــــــــــبي معيــارالمتطلبــات  وة اإللكترونيــ
ومدى   ةاإللكترونيتجار  الخدمات في الســــــــــــــلع و الناتج عن بيع ال يراداإلب عترا اإليب الوأســـــــــــــــ

 اتيراداإلمســتخدمة لقياس المحاســبية المبادئ ال معرفةو  ،دولياللمحاســبي امعيار المع  امنســجاإل
عـة طبيعلى  كزتر ، كمــا  ورلمــذكامعيــار الومــدى انســــــــــــــجــامهــا مع ة اإللكترونيــتجــار  الفي بيئــة 

 .ةاإللكترونيتجار  المحاسبية في ظل بيئة المبادئ التطبيق  عترضتتي التحديات ال

 ى عد  نتائج كان من أهمها :الدراسة الوتوصلت          

توثيق الى لاعمليات غير ملموسة وتفتقد  ة اإللكترونيتجار  اللنظام  تى تتم وفقا  العمليات ال .1
 مراحلها. أغلبفى 

اهمت في سعملياتها  ألغلبتوثيق الوغياب  ة اإللكترونيلموسة للتجار  مالطبيعة غير ال أن  .2
 .تجار لانوع من التعامل مع هذا المراجعة عند المحاسبة و التى تواجه مهنة المشكالت الظهور 

 .محاسبيالفكر العلى مناهج ة اإللكترونيتجار  اللعمليات  ا  ر أن هناك تأثي .3

ال  ة لكترونياإلتجار  الخدمات في بيئة السلع و المتعلقة ببيع المحاسبة اليب الأن تطبيق أس .4
 لإلعترا متبعة ال لياتاآلمن حيث طبيعة  18 دولي رقم المعيار المتطلبات  مع تتعاطى

لمعامالت  ضريبيالتحاسب اليب المصروفات وأسالب يراداتاإليق مبدأ مقابلة يراد وتطباإلب
 .ة اإللكترونيتجار  ال

ال تتوافق    ةاإللكترونيتجار  المحاسبية في بيئة السياسات المبادئ و الضوابط و الأن تطبيق  .5
 .18دولي رقم المعيار المتطلبات  مع

تواجه  يجاد تحدياتفي إ ساهمت نترنتاإلحاسوب و المتسارعة للتكنولوجيا و الطبيعة الأن   .6
علومات ماق الغير للمن حيث إمكانية إختر  ةاإللكترونيتجار  المحاسبة في ظل عمليات المهنة 

ل ، عدم توفر الحماية الكاملة من قبضهم للخسائرمن المستهلك والشركات وتعر  الخاصة لكل
مصدري بطاقات الدفع للشخص المتعامل في التجار  اإللكترونية ومشكالت في إستخدام 

   ديد اإليراد.حذلك مشكالت في تالمواقع المرخصة وك
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 :توصياتال 6.2

 -دراسة :التي أسفرت عنها التوصيات الهم أسابقة فيما يلي النتائج الفي ضوء 

تجار  لاتعامل مع متطلبات ال لياتآمزيد من تقنيات و البمراجعين المحاسبين و التأهيل كل من  .1
 .هيئات المهنية المحاسبيةمن قبل ال ةاإللكتروني

عايير مع م تتعاطىمحاسبية حديثة  لياتآصيغ و  إيجاد بحث نحوالفي  اإلستمرارضرور   .2
 .ةترونياإللكتجار  العمليات  بما يتالئم معمحاسبية المبادئ الفروض و الدولية و المحاسبة ال
جار  تالتشريعات دولية تحكم عمليات  وضع مهمتهاتكون  مستقلة نشاء هيئة إضرور   .3

 .نيينسبين القانو اهيئات المهنية المحاسبية وعلى رأسها معهد المحمن قبل الة كترونياإلل
جراءاتسياسات و وضع  توفيرضرور   .4 مخرجات موثوقية لالمان و األعملية تساهم في تحقيق  ا 

 .قبل النظام المصرفي الفلسطينيمن ة اإللكترونيتجار  المتعامل بالمحاسبي النظام ال
ة بحيث مصرفيالدار  اإلمعتمد  من قبل ة اإللكترونيتجار  الوضع سياسات محاسبية خاصة ب .5

تجار  الئة متعلقة ببيالخدمات السلع و اليات بيع حة كمنهج للتطبيق في كافة عملالتكون ص
 .ةاإللكتروني

ي يجب تالعمل ال لياتآبأسس و مستهلك العمل دورات وورشات عمل بهد  زياد  وعي ضرور   .6
 .ة اإللكترونيتجار  العمليات مان في األمراعاتها لتحقيق عنصر 
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 :مقترحةالية مستقبلالدراسات ال 6.3

 -موضوع :الب ا  إرتباطدراسة الت تستلزم االيمثل مجان ما يلي  ةباحثالرى ت

 .ةاإللكترونيجار  تالمن عمليات  محاسبية لتتعاطى بصور  أكبرالمعايير التطوير  .1
 .محيطةال بيئيةالتغييرات المتخصصة في ضوء المحاسبية البرامج المحاسب على التأهيل  .2
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 مراجعالو  مصادرلا

 كريمالقرآن ال

 -عربية :المراجع الال  / او 

 .، فلسطين 2.  ةستباناإلمنهجية لبناء القواعد ال (.2010).جرجاوي، زيادال

 تجار  ال عمليات ظل في للمحاسبة نظري ال طاراإل كفاية مدى .م(2016).مجدي جعبري،ال
 .دنماركال عربية،ال ةكاديمياأل،منشور  (غير   دكتورا  ةالرس) .ة اإللكتروني

 وراق للنشر.المؤسسة  :عمان .ردناأل، علميالبحث المناهج  .(م2006حمداني، موفق )ال

 . ركادنمالعربية بالكاديمية األمنشورات  ة .محاسبال م( نظرية2007.)وليد ،ىالحيال

  .سبيمحاال اإلفصاحنحرا  و االو  قياسال في اليةمال محاسبةال .(م2002).وليدناجي  ي،الحيال
 .توزيعالللنشرو  وراقالعمان : ،٢ج

 رشد المكتبة  ض:رياال، 1  . بعاداألفاق و اآل. ة اإللكترونيتجار  ال .م(2003).هللاخريجى، عبد ال
 .توزيعالللنشر و 

  :ردناأل ،1 .قانوني" الموقف ال : نترنتاإلعبر  ة اإللكترونيتجار  ال (.م2004) . زيدى، وليدال
 .توزيعالمناهج للنشرو الدار 

 للتنميةعربية المنظمة القاهر  :ال، 1 . عولمةالو  ة اإللكترونيتجار  ال .(م2006).سيد ،أحمد ال
 دارية.اال

دولية المؤسسة حورس  :سكندريةاإل، 1 . ة اإللكترونيتجار  ال م(.2005. )صيرفي، محمدال
 للنشر 
 .توزيعالو 

  مع تعاملالعلى  كويتيةال شركاتال يف محاسبيال نظامال قدر  مدى.م(2016.)هيا عبيد،ال
، وسطاال شرق ال جامعة منشور (، غير ماجستير ةال)رس .ة اإللكتروني تجار ال عمليات

 .كويتال
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  بيا:ليجديد المي العالتجاري النظام الفي ظل  ة اإللكترونيتجار  ال (.2015شوير  ،محمد .)ال
 .مرقبالجامعة 

 .توزيعالللنشرو  وراقالعمان : .نترنتإلاعبر  تسوق ال .(م2002).بشير عالق،ال

 مملكة الة.مراجال العلى تخطيط أعم ة اإللكترونيتجار  الثر أ (.2009ز.)عميرى، محمد فواال
 .قرى الجامعة أم ،سعودية العربية ال

 .فلسطينيالتحتية لالقتصاد البنية الدراسة   م(.2008. )صالحعود  ، ال

 .ميةالعالسواق األ: أدا  للمنافسة في إللكترونيا  اتجار  ال .م(2000) .عياش، نعمات ال

  مؤتمرال، عولمةالو  ة اإللكترونيتجار  ال، تحديات  .م(2002، احمد. ) عسكري الو  طاهر، بي الغال
رها في معلومات ودو الدارية ، تكنولوجيا اإلعلوم القتصاد و االثاني لكلية السنوي العلمي ال
 .زيتونهالجامعة  عمان: ، قتصاديةاإلتنمية ال

 دية توكيالمان و األمحاسبية في تحقيق المعلومات المدى فاعلية نظم  .م( 2003) .قشى، ظاهرال
عربية لاجامعة عمان  منشور (غير ة دكتورا  ال)رس ،ةاإللكترونيتجار  الموثوقية في ظل الو 

 .ردناأل، علياالللدراسات 

 كات شر الرجيين على تدقيق حسابات خاالحسابات المدى قدر  مدققي . (م2011) .قشي، ظاهرال
ثاني، لادولي العلمي المؤمر الى ال.ورقة مقدمة ة اإللكترونيتجار  المتعاملة في الية ردناأل
 .ردناألزرقاء، ال، جامعة العماالتحول في اقتصاديات الو  ة اإللكتروني العماال
 محاسبة العداد لامحاسبية في ضوء نظرية المعايير الم(. 2004) ، يحيى محمد.البأبو ط

 .،جامعة عين شمسعام ال ستخداماإلختامية ذات ال الماليةقوائم الوعرض 

 .ثقافةالدار  عمان :. حاسوبالتجار عبر ال .( م2009).كسواني،عامرال

  :عمان .اليةمالتقارير الدولية العداد المعايير ال.(م2010) .قانونيينالعربي للمحاسبين المجمع ال
 .قانونيينالللمحاسبين  عربيالمجمع الجمعية 

 مع   ةاإللكتروني تجار ال بيئة في يراداإلب عترا اإل انسجام مدى ،م(2013مرازيق ، عماد.  )ال
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ة ماجستير غير منشور  (، جامعة ال)رس(،IAS  18 )رقم دوليال محاسبيال معيارال متطلبات
 .نرداألهلية ، األجرش 

 ت عمليامراجعة في ظل المحاسبة و الي تواجه مهنة تالتحديات ال.م(2010) .عباديالمشهداني ،ال
 ردناأل  ة اإللكترونيتجار  ال

 معاصر .مراجعة تحديات وقضاياالمحاسبة و المستقبل مهنة  م(.2002عبيد.)مطيرى، ال
 .سعوديةالمريخ الدار  سعودية :ال

  تاريخ،  اليةمالئم قواالدولية العداد المعايير الهيئة . يراداإل/ 18دولي رقم المحاسبي المعيار ال
  ( WWW.iasb.org:)(اإللكترونيموقع الم ، )2016سمبر دي 25 طالعاإل

 .ةميالوصول للعالعرب في الوأسباب فشل  اإللكترونيتسويق ال .م(2014).أحمد مالح، ال

  معيار متطلبات تطبيق لعلى العماأل قدر  مدى م(.2012مأمون .)  وشخاتر ،نجداوي، يوسف ال
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 ةستبانال(: 1ملحق رقم )

  
 
 

 
 الالستكمة دراسالحترام راجية  حسن تعاونكم إلنجاح هذه االتقدير و اليكم بفائق الأتوجه 

 سالمية بغز  بعنوان:اإلجامعة التمويل من المحاسبة و الماجستير في ال متطلبات لنيل درجة

هها تي تواجالتحديات الو  ة اإللكترونيتجارة المحاسبة لبيئة المدى مالءمة مهنة "
 "18دولي رقم المعيار الوفقًا لمتطلبات 

، تصاصواخ مطلوبة ، كونكم أهل خبر المعلومات الى العميق بأنكم خير مصدر للوصول ال يإليمان
لذا  وره ،مجتمع وتطالتي تخدم العلمية البحاث األدائمين لمؤازر  الستعداد االهتمام و االبكم  وأعهد
مطلق من ال تعاون ال أجدأمل أن  دقيقة وكليالعلمية الجابة اإلو ةستباناإليكم لتعبئة هذه ال توجهت
 قبلكم .

ما جاء جابة عاإلمن فقرات بدقة و  ةستباناإلتكرم بقراء  ما ورد في هذه النأمل من سيادتكم 
 فيها وذلك بوضع إشار 

 تي تعبر عن وجهة نظركم .الجابة اإل( أمام √) 

ستخدم ت سو  تكون موضع ثقة وحصول عليها التي يتم البيانات الوأوجه عنايتكم بأن 
 شخص تصري  باسم أيالتامة، حيث ال يتم السرية الويراعي فيها  طعلمي فقالبحث الألغراض 

 نتائج .الحديث عن الند ع
 ،،،تعاون اللكم حسن  ةً شاكر 

 ،،،تقدير الحترام و الوتفضلوا بقبول فائق 

 باحثةال

 ابرين صبحي محيسنص

 

 غةة-الجامعة السالمية 
 علياالدراسات العلمي و البحث الشئون 

 التجارة ـــــــةكلي
 ماجستير المحاسبة والتمويل 

 
 

 تـــجـــــــــــــــــــــــــــــــارةال ماجستير ا
 تــمويـــلالمحاســــــبة و الماجستــــــيـــــر 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of Accounting &Finance 

 



III 

 

 : ةستباناإل أسئلة على مجيبينال لألفراد شخصيةال بياناتال لوال جةءال

 :مناسبةال  جابةاإل رقم حول دائر  بوضع  تكرمال  يرجى
 ........................................................:......عمل المكان . 1
 

عمر:ال .2

 سنة40أكثرمن □                  سنة40ىال30من □           سنة30من اقل□
 : علميالمؤهل ال .3

 ذكرها... يرجى ،أخر□فأعلى           ماجستير □وريس                          البك□
 
 :علميالتخصص ال. 4

   ومصرفية اليةعلوم م □              الإدار  أعم  □محاسبة                          □
 ...........................ذكرهاغير ذلك، يرجى □اقتصاد وعلوم سياسية            □

 
 خبرة : العدد سنوات . 5
 اتسنو 10أكثر من  □سنوات        10ى السنوات  5من  □سنوات       5أقل من □
 

 : ة اإللكترونيتجارة ال الخبرة في مجال سنواتعدد .6
سنوات                                  6ى أقل من السنوات  3من □                              سنوات 3أقل من □
 سنوات.  9أكثر من  □          سنوات         9ى السنوات  6من   □

      
 لديكم : ة إللكترونياتجارة التعامل بالحجم  .7
صغير        □متوسط                      □كبير                                       □
 اليوجد □
 
 
 



IV 

 

 ة إللكترونياتجارة الخدمات في بيئة السلع و المتعلقة ببيع المحاسبة اليب ال: تطبيق أسلوال محور ال-1
 18دولي رقم المعيار الومتطلبات 

 السؤ ال رقم
وافق م

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غيرموافق 
 بشدة

1 

تبعة مالمحاســـــــبة اليب الات جوهرية في أســـــــإختالفتوجد 
لـــــك عن ت ة اإللكترونيــــــعملي  للتجــــــار  التطبيق الفي 
 تقليدية.التجار  المتبعة في ال

     

2 
يئة مدينينفي بالمحدد  للتحقق من أرصـــــــد   اليةال توجد 
 .ة نياإللكترو تجار  العمليات 

          

3 
 ليـــاتاعلى مفهوم و  ة اإللكترونيـــتجـــار  التؤثر عمليـــات 

 محاسبى.القياس ال
          

4 

ى معمول بهــا فال يراداإلبــ لإلعترا متبعــة ال االليــاتإن 
ي ظــــل ف يراداإلبــــ لإلعترا تقليــــديــــة ال تكفي التجــــار  ال

 .ة اإللكترونيتجار  العمليات 

          

5 
نقود البــــ عترا اإلمتفق عليهــــا للقيــــاس و  اليــــةال توجــــد 

 .ة اإللكترونيتجار  الرقمية فى عمليات ال
          

6 
يــات رقميــة في عملالنقود القيــاس  اليــة ال يوجد توافق بين

 محـــاســــــــــــــبيالمعيـــار المع متطلبـــات  ة اإللكترونيـــتجـــار  ال
 .18دولي رقمال

     

7 

 ىمصـــــــــــــــروفـــات فالت بـــيراداإلمبـــدأ مقـــابلـــة إن تطبيق  
غير موضـــوعى لعدم وجود  ة اإللكترونيتجار  العمليات 

 .يراداإلب لإلعترا متفق عليها  الية

          

8 
ي ف شــــــاملال اإلفصــــــاحبمبدأ  اإللتزامهناك صــــــعوبة في 

 .ة اإللكترونيتجار  ال المج
          

9 

 رادياإلفترات تحصـــــــــيل  لنقد خالالعدم تجانس وحدات 
 ال يتوافق مع فرض وحــد  ة يــاإللكترونتجــار  الفي ظــل 

 قياس.ال

          

10 

معمول بهــا في ال جراءاتاإلســـــــــــــــس و األقواعــد و التواجــه 
يق على تطبالصعوبات في  ة اإللكترونيتجار  العمليات 
 واقع.الأرض 

          



V 

 

 السؤ ال رقم
وافق م

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غيرموافق 
 بشدة

11 

 ضـــــــــــــــرائبالقائمين على أمر المام كافي لدى الال يوجد 
ار  تجالضـــــــــــــــريبي لمعامالت التحاســـــــــــــــب اليب البأســـــــــــــــ

 . ة اإللكتروني
     

12 
تالئم وجود قواعد ال منشـــــــــــآتالفي  بنية أســـــــــــاســـــــــــية يوجد
جراءاتو   .اإللكترونيتجاري التبادل التحكم عملية  ا 

          

13 

 تجــار العمليــات تي تحكم ال جراءاتاإلضـــــــــــــــوابط و الان 
ا في تعــــامــــل بهــــالتي يتم التختلف عن تلــــك  تقليــــديــــةال
 . ة اإللكترونيتجار  ال

     

14 
 متبادلةالخدمات الســــــــــــلع و المتابعة في صــــــــــــعوبة هناك 

تي تتضـــمن ســـلع وخدمات غير ملموســـة وال الو  إلكترونيا  
 جمركية .المنافذ التسري عبر 

     

15 

ممولين ذات العلى بيانات  طالعاإلهناك صـــــــــعوبة في 
تجــــار  المتبــــادلــــة في الخــــدمــــات الســـــــــــــــلع و العالقــــة بــــال

 إلكترونيا   بياناتالة اخفاء تلك نتيجة المكاني ة اإللكتروني
 تعديلها . أو

     

16 
ة متبادلالخدمات الســـــــــــــلع و التوجد صـــــــــــــعوبة في متابعة 

 نترنتإلاعديد منها عبر شبكة الحيث يتم ابرام  إلكترونيا  
 دفاتر.الدون تسجيلها في 

     

17 
 تم ي خـــدمـــاتالنـــاتج عن تقـــديم ال يراداإلقيـــاس مبلغ  إن

توافق مع يال ة اإللكترونيتجار  ال بشـــــــكل موثوق في بيئة
 . 18دولي رقم المعيار المتطلبات 

     

18 
 اليةحصـــــــول على عناصـــــــر قوائم مالصـــــــور في قهناك 

تجـــار  التتمتع بخصــــــــــــــــــائص نوعيـــة في ظـــل عمليـــات 
 .ة اإللكتروني
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 ة ترونياإللكرة تجاالمحاسبية في بيئة السياسات المبادئ و الضوابط و التطبيق  ثاني :المحور ال. 2
 18دولي رقمالمعيار الومتطلبات 

 السؤ ال رقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
 يراداإل قياس وأســس مفهوم على ة اإللكتروني تجار التؤثر 

 18رقم دوليال معيارال في وارد ال
          

2 
 يحقق ال ة اإللكتروني تجار ال بيئة في اإللكتروني توثيقال

  18قمر  دوليال محاسبيال معيارال حسب قياسالمتطلبات 
          

3 
شـــــــــــــــركــة الى العميــل التحويــل من الثقــة في نظــام يوجــد 

 ة اإللكترونيتجار  العكس في بيئة الو 
          

4 
تبادل لاتحكم عملية تي التشـــريعات الهناك قصـــور في ســـن

 اإللكترونيتجاري ال
          

5 

بــائع في لاى الخــدمــة المتعلقــة بتقــديم المنــافع ال اليتم انتقــ
ع م التتوافقبطريقــــــة  ة اإللكترونيــــــتجــــــار  الظــــــل بيئــــــة 
 .18دولي رقمالمحاسبي المعيار المتطلبات 

          

6 

عمليات في بيئة الى صــــــــــــافي الوصــــــــــــول الهناك دقة في 
معيــار لاتتوافق مع متطلبــات  لكن ال ة اإللكترونيــتجــار  ال
 .18دولي المحاسبي ال

          

7 

عليها  متعار المحاســــــبية المبادئ التطبيق  الياتتختلف 
طبيق تالطريقة  عنة اإللكترونيتجار   الفي ظل عمليات 

 .تقليدية التجار  الفي 

          

8 

جـــار  تالمتعـــاملـــة في الللشـــــــــــــــركـــات  اليـــةمـــالقوائم البر تتع
ر هظوا الحداث و األبصــــــــــــــدق عن  معبر غير  ة اإللكتروني

 .تي وقعتال

          

9 
 متعلقالمحاســـــــــــــــبي المبدأ الهناك صـــــــــــــــعوبة في تطبيق 

 .ة اإللكترونيتجار  النقدي في القياس الب
          

10 

ة ميزانيالخدمة بتاريخ إعداد اليمكن قياس نســـــــــــــــبة انجاز 
لكنها و  ة اإللكترونيتجار  البشـــــــــــــــكل موثوق في ظل بيئة 

 .18دولي رقم الر معياالمع متطلبات   غير متوافقة

          

11 
 ة لكترونياإلتجار  المتعاملة فى الي للشـــــــركات المالتقرير ال

 .يهامتعار  علالة يمحاسبالمبادئ العلى  ال يستند
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 السؤ ال رقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

12 
عامالت تالعقود في المعامالت و ال إثباتهناك صعوبة في 

تندات مســـالســـجالت و النتيجة غياب  ة اإللكترونيتجارية ال
 .الزمةلاورقية ال

     

13 

 ة رونياإللكتتجار  المســتخدمة في ظل المحاســبية القواعد ال
 ة اإللكترونيــذاتيــة للتجــار  الــخصـــــــــــــــــائص المع  تتالءمال 
ن وتنســــــــــــــيق دولي او صــــــــــــــياغتها يتطلب قبول وتع ا عاد و 

 دولية .اليات تفاقاإلوتعديل بعض نصوص 

     

14 
تمتع ت اليةحصول على عناصر قوائم مالصور في قيوجد 

 .ة اإللكترونيتجار  البخصائص نوعية في ظل عمليات 
     

15 
مالئمة للتعامل مع  ووســـــــــــــــائلهناك حاجة لوجود أنظمة 

 .ة اإللكترونيتجار  العمليات 
     

16 
دارية تنظم  صـــــــــعوبة في تطبيق هناك ضـــــــــوابط قانونية وا 
 .اإللكترونيتجاري التبادل العملية 

     

 
معيار لاومتطلبات  ة اإللكترونيتجارة الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس ال سسالث الثالمحور ال-3
 18 دولي رقمال

 السؤ ال رقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
 ة رونياإللكتتجارية العمليات الهناك صــــــــــعوبة في تحديد حجم 

 ي.فتراضاالواقع ال لعمليات رقمية وتتم من خال بإعتبارها
     

2 
متعلقـــة المعلومـــات الحصــــــــــــــول على الهنـــاك صــــــــــــــعوبـــة في 

 . ة اإللكترونيتجار  البأنشطة  عترا اإلب
     

3 

ة رونياإللكتتجار  المتعاملة في الللشـــــــــركات  اليةمالمعلومات ال
مع  بمـــا يتالءم اإللكترونيموقع الأمن وســــــــــــــالمـــة  تراعيال 

معيار لارد  بواالخدمات الناتج عن تقديم ال عترا اإلمتطلبات 
 .18دولي رقم ال
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4 

ال  ة رونياإللكتتجار  الفي بيئة  إلكترونيا  عمليات التســــــــــــــجيل 
 18دولي رقم الـــمحـــاســــــــــــــبي المعيـــار المع متطلبـــات تتالءم 

 خدمات.الناتج عن تقديم ال يراداإلب لإلعترا 

          

5 
 تؤثر على مفهوم وأســـــــــــــس قياس ة اإللكترونيتجار  العمليات 

 . 18دولي رقم المعيار الوارد  في ال يراداإل
          

6 

 ة لكترونياإلتجار  العاملة بالشــــــــــــــركات اللدى  بنية تحتية تتوفر
ع تتعارض م العمليات بشــــــــــــكل موثوق وفعالتمكن من قياس 

قم دولي ر المحاســــــــــــــبي المعيار الوارد  في القياس المتطلبات 
18. 

          

7 

يحقق ال ة اإللكترونيــــــتجــــــار  الي بيئــــــة ف اإللكترونيتوثيق ال
ولي دالمحاســــــبي المعيار الحســــــب محاســــــبيال قياسالمتطلبات 

 .18رقم 

          

8 

خدمات الســـــــــــــلع وتقديم الناتج عن بيع ال يراداإلإن قياس قيمة 
قيـــاس لايتوافق مع متطلبـــات ال ة اإللكترونيـــتجـــار  الفي بيئـــة 
 .18دولي المحاسبي المعيار الحسب 

          

9 

ال ة ترونياإللكتجار الفي بيئة  يراداإلمستخدمة لقياس السس األ
حســــــــــــب  يراداإلمســــــــــــتخدمة في قياس الســــــــــــس األتتوافق مع 

 .18ي الدو المعيار ال
 

          

10 
 ة ونياإللكتر تجار  الشــــــركات  إيراداتنقد في الوحدات  إختال 

 .قياسالال يتوافق مع فرض وحد  
          

11 

تجار  لاعادلة في بيئة القيمة الب يراداإل بة في قياسهناك صــعو 
م دولي رقالمحاســـــــــــبي المعيار البما ينســـــــــــجم مع  ة اإللكتروني

18. 

          

12 

نشــــــــــــــطة االنقدية من التدفقات الهناك صــــــــــــــعوبة في عرض 
 لكترونية إلالتجار  التي تمارس عمليات التشـــــغيلية للشـــــركات ال

تدفقات لاخاص ببيان الاســـــــبي محالمعيار البطريقة تتوافق مع 
 نقدية .ال

     

13 
تي لامتوقعة للشـــــــركات الخســـــــائر التوجد مشـــــــكالت في تقدير 

 بطريقة دقيقة. ة اإللكترونيتجار  التتعامل ب
     

14 
ة مع محاســبيالســياســات الخاص بالدولي المعيار اليتعاطى ال 

 . ة اإللكترونيتجار  العمليات 
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 ة اإللكترونيتجارة المحاسبة تحديات كبيرة في ظل بيئة الرابع :تواجه مهنة المحور ال. 4

15 
ار  تجال لتي تتم من خالالية للصــــــــــــــفقات ضــــــــــــــريبالمعاملة ال

 مشاكل .العديد من التثير  ة اإللكتروني
     

16 
 ة رونياإللكتتجار  التي تتعامل بالشــــركات ال إلزاممناســــب المن 

من  قرار بهاإلبتكوين مخصــــص ضــــريبي بمعدل مناســــب يتم 
 .المجالمماثلة في نفس الشركات ال

     

17 

 ة كترونياإللتجار  التي تتعامل بلاشركات اليوجد مشكالت لدى 
في  األجنبيةمعامالت الناتجة من ال يراداتاإلفي تحويل كافة 

ر تقــارير بســــــــــــــعالعرض في الى عملــة البهــا  عترا اإلتــاريخ 
 معاملة.الصر  فوري في تاريخ 

     

18 
  تجار التي تعمل بالشــــــــــــــركات التزام اليوجد صــــــــــــــعوبات في 

 موجودات بصــــــــــــــفةالقيم  فاضإنخجة آثار البمع ة اإللكتروني
 تقادم.التعمل بتكنولوجيا سريعة 

     

19 

 ة نياإللكترو تجار  المتعاملة بالشــــــركات الهناك مشــــــكالت لدى 
موجودات المطلوبات  و المخصــــــــــــــصـــــــــــــــات و الب عترا اإلعن 
موجودات المطلوبات و الخاص بال( 37محتملة طبقا  للمعيار )ال
 محتملة.ال

     

20 
  تجار ال التى تعمل فى مجالشـــــــــــركات ال توجد صـــــــــــعوبة لدى

ولي دالــمعيــار المتطلبــات ل وفقــا   اإلفصــــــــــــــــاحفي ة اإللكترونيــ
 ". تشغيليةالقطاعات ال" 8رقم  اليةمالتقارير الإلعداد 

     

 السؤ ال رقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
تطور التغير و التكنولوجيا سريعة  ة اإللكترونيتجار  التكنولوجيا 

 .مخاطر جديد  تواجه لذلك
     

2 
لوجي تكنو التســــــارع الحيان مواكبة األقد يصــــــعب في كثير من 

 ة اإللكترونيتجار  البشـــــــــــــكل عام وعلى  نترنتاإللى شـــــــــــــبكة ع
 .بشكل خاص

     

3 
من خــاصــــــــــــــــة لكــل الغير للمعلومــات ال إختراقإمكــانيــة هنــاك 

وتعريضــــــهم للخســــــائر في ظل أســــــلوب  شــــــركاتالمســــــتهلك و ال
 .ة اإللكتروني  تجار التعامل بال

     

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/30208/posts
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4 

عاملين لامهنية للموظفين ال كفاءاتالهناك صــــــــعوبة في توفير 
تبادل لاتزيد من فاعلية عمليات  ة اإللكترونيتجار  ال الفي مج

 .اإللكترونيتجاري ال

          

5 
ع عبر دفالمصـــــدري بطاقات  كافية من قبلالحماية الال تتوفر 

 .ة اإللكترونيجار  تالمتعامل في اللشخص ل نترنتاإل
          

6 

 تي يتمال مرخصـــــــــــةالمواقع ال إســـــــــــتخدامتوجد مشـــــــــــكالت في  
 واية حمالث مؤهل بأمور التقييمها وتأهيلها من قبل طر  ث

ي ث مهنالثكتروني خاص مــــــــــــــن طر  اليكون ممهورا بتوقيع 
 .مريكياألقانونيين المحاسبين المتخصص مثل معهد 

         

7 
شــــــــــــكلة م ة اإللكترونيتجار  التي تواجه المهمة لاتحديات المن 
مكانية قياسه. يراداإلب عترا اإل  وا 

          

8 

ظام نالوتعزيز  اليةمالخدمات التطوير  التوجد قصــــــــــورفي مج
ير حتى يمكن تيســـــــــــ اليةمالتحويالت الئتماني ودعم معايير اال
تجــار  النــاجمــة عن المــدفوعــات التســـــــــــــــويــات للحســــــــــــــــابــات و ال

 .ة ياإللكترون

     

9 

ي ظل ف ة اإللكترونينقود المن ظهور  هناك مشكالت قد تتولد
ل يســــــــــــهأو ذي قد يشــــــــــــجع الوانتشــــــــــــارها  ة اإللكترونيتجار  ال

وقــد يخلق صـــــــــــــــعوبــات في رقــابــة  المو األعمليــات غســـــــــــــــيــل 
 .لاو متدالنقد المركزية على الحكومات ال

     

10 
با  نضــالامن و األمن نقص بشــكل عام  نترنتاإلتعاني شــبكة 

شبكة لاشركات ومراسالتها عبر الفيما يتعلق بتسرب معلومات 
 .اإللكترونيدفع الى عمليات الضافة اإلب

     

11 

ة مختلفة بأهميالقطاعات القائمين على إدار  ال ضـــــــــــــــعف ثقافة
 المجالدخول في هذا الرغم من أن العلى  ة اإللكترونيتجار  ال

اد بد  منها في ظل اقتصـــلم يعد خيارا  اقتصـــاديا  بل ضـــرور  ال
 .كترونيلتجارية الالمعامالت المي تتزايد فيه حجم الع

     

12 
ـــالفنيـــة و الكوادر الو مهنيين الهنـــاك ضـــــــــــــــعف في عـــدد ة قـــانوني

 .ة اإللكترونيتجار  ال المجعاملة في التنظيمية الو 
     

13 
ال توجد ســــــياســــــات ومنهجيات واضــــــحة لتأهيل كوادر بشــــــرية 

 . ة اإللكترونيتجار  التعامل مع تقنيات الى مناسبة قادر  عل
     



XI 
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 ةستبانالقائمة بأسما  محكمي : (3)رقم ملحق 

 جامعةال سم اال
 سالمية االجامعة ال م حلس الس .دأ.
 سالمية االجامعة ال نافذ بركات.د
 زهراألجامعة  داعورالجبر  .د

 سراءاالجامعة  ربوعأ.د.يوسف ج
 جامعة فلسطين بحيصيالعصام .د.أ

 جامعة فلسطين  د عيسى الد.خ

 




