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 المستخلص

يووم موجووودات الحيوواة علووى  هووة كوكووب ا رحا وم يم وو   حووال موو  إن التطووور والتيييووة سوونة كونيووة  سووةي علووى جم

ا حوووال  رووور لن الة ا ووة مسووتهنا  موو  هوووا التيييووةا ول وود لنتجووو   نيووة المعلومووات وام رووامت و طبي ا هووا المتطووورة 

اا  جليووو مظوواهة  فوو   طوووية كهيووة موو   ووا ر ا ي ووا جديوود  المفوواهيم الف ةيووة والمتجووددةا لوولل السوونوات ال ليلووة الماعوويةا وا ع 

والمنظومات الت  اعتمدت عليها الدراسات الة ا ية سا   اا حيث جعلو ا ساليب الة ا ية الحديهة   اد   ون غية مشا هة لموا 

 كان عليه وا م الف ة الة ا   و طبي ا ه للل الع د الفائو.

اسية للتحول الى اسلوب الة ا وة امل تةونيوة.  ناولو الدراسة اهم لرائص الة ا ة امل تةونية مةكزة على الدوافم امس

 ثم  طة و الدراسة الى  يان اهم سمات وعناصة الة ا ة امل تةونية الحديهة. 

وعةح الباحوث اهوم متطلبوات وم وموات مشوةوق الة ا وة امل تةونيوة الحديهوةا متطة وا الوى الت نيوات التوى  سوت د  فو  

 مجال الة ا ة امل تةونية.

ا رئيسي ا على المرادر امولية والهانوية المتوافةة ف  هوا المجال.ست دمو الدراا  سة المنهج الوصف ا إذ اعتمدت اعتماد 

واليةا ا تةح الباحث عدد م  التوصيات التى يم و   فعيلهوا كمودلت لتطبيور الة ا وة امل تةونيوة فو  الملسسوات العاموة 

 وال اصة .
 

 مقدمة 

علومات م  لهم الوسوائت التو   سوت دمها م تلوو لنوواق الملسسوات السواعية للةيوادة ل د لصبحو   نولوجيا المعةفة والم

ف  عمليا ها الم تلفة سوا  كان ذلك ف  عمليات الت طيط واإلشوةا  لوالتوثيور لو الشولون اإلداريوةلو المحاسوبية لو غيةهوا 

 م  لوجه النشاط . 

ملية الة ا ة والوي يطلور عليهوا الة ا وة امل تةونيوة ف وان ل وت لما  النسبة مست دا    نولوجيا المعةفة والمعلومات ف  ع

 طورا  إم لن امهتما   ه ازداد للل الع دي  السا  ي ا ول د استتبم هوا الوا م إل  حتمية إحداث  يييةا  جوهةيوا  فو  منهجيوة 

وي  الش رو  والتههيوت العلمو  والعملو  ولساليب ونظم المةاجعة والة ا ة الداللية وال ارجيةا كما لثة هوا  دور  عل  الت 

 للمةاجم والمةا ب  الم ارنة عما كان عليه ا مة ف   ت التشييت اليدوي الت ليدي للبيانات .
 

 أوالً : مشكلة البحث :

  م  مشو لة الدراسوة فو  عود  اموتلؤ الملسسوات الة ا يوة لنظموة ر ا يوة ال تةونيوة فو   وت  عوا م الحاجوة لت نولوجيوا 

ات و طبي ا هووا الحديهووة التوو   تسووم  ال فووا ة والسووةعة ومسووتو، عووال فوو  ا دا ا ام ان ا سوواليب وا دوات الة ا يووة المعلوموو

مزالو ف  حدود عي ة ولم  شهد  طورا كبيةا  سبب اإلجةا ات الةو ينية المع ودة فو   وت امسوت دا  اليودوي وعود  وجوود 

 ي  . الية  عمت  موجبها ف  عبط العمت وكفا ة المو ف

 ثانياً : تساؤالت البحث : 

 : يمكن بلورة المشكلة البحثية في الثالث تساؤالت األتية 

 ماهية الة ا ة امل تةونية الحديهة؟  -ل

 ماه  سمات وعناصة الة ا ة امل تةونية الحديهة ؟  -ب

 ما ه  م ومات ومتطلبات مشةوق الة ا ة امل تةونية الحديهة ؟  -ج
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 ثالثاً: أهمية البحث : 

سووب البحووث لهميتووه فوو  مووا ي دمووه مسوواهمة متواعووعة فوو  رفووم كفووا ة لدا  ا جهووزة الة ا يووة و ح يوور سووةعة امنجوواز ي ت

ولفض الت اليو ود ة النتائج المست ةجة م  للل است دا  نظا  الة ا ة املي تةونية والتييية والتحديث ف  جوانب لنظموة 

ت علوو  ر ا تهووا موو  لوولل اسووت دا    نولوجيووا المعلومووات لتوووفية ام رووامت  ينهووا و ووي  الملسسووات والجهووات التوو   عموو

المعلومات الم تلفة فضل ع   نا   واعد معلومات لدي لجهزة الة ا وة لتووفية لوزي  مو  المعلوموات  يطو  حوامت م تلفوة 

 ع  ادا  هو  الجهات يم   العودة إليها عند الحاجة.
 

 رابعاً: منهج البحث :

 ومروادر الوثوائر مةاجعوة علوى ي وو  الوصوف  الووي المونهج  سوائل ها عو  واإلجا وة لهدافوه   ح يور فو  البحوث اعتمد

 . الموعوق  عل ة ذو لو عا   ش ت الموعوق حول كتب وما المعلوماتا  جمم ف  الت ليدية وغية المعلومات الت ليدية
 

 خامساً: أهداف البحث : 

 دا  الحاسووب فو  كافوة الملسسوات ال اعوعة للة ا وةا حيوث ان يسع  البحث الو    يويم نظوا  ر ا وة فعوال فو   وت اسوت

است دا  الحاسوب ف  العمت الة ا   لصبح لمةا عةوريا   عد زيادة حجوم التوسوم فو  اسوت دا  مبوادي  ولدوات واجوةا ات 

 امدارة امل تةونية.
 

 سادساً: فرضية البحث :

جعوة والة ا وة  روفة عاموة وعلو  مفواهيم ومعوايية ولسواليب وجود لثة جوهةي لت نيات   نولوجيا المعلومات عل  المةا

المةاجعة والة ا وة وإجةا ا هوا  روفة لاصوةا والحاجوة الماسوة للتطووية والتحوديث نحوو الة ا وة املي تةونيوة مموا ي لوت مو  

 شو ت د يـــوـر اإلجةا ات المع دة الةو ينية الموجودة ف   ت امسوت دا  اليودوي ويولدي الوى  يواو و  وويم لدا  الملسسوات 

  وسليــم.
 

 سابعاً: الدراسات السابقة :

 فيما يأتي عرض ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة التي اتيحت للباحث :

 : 1(2004الحمادي العزيز عبد بن بسامدراسة ) .1

ال لويج العة يوة الم دمة  للندوة الدورية العاشةة ف  مجوال ال دموة المدنيوة  مجلوت التعواون لودول  - هد  الور ة البحهية 

إلوى  سوليط الضوو  علوى مفهوو  الح وموة اإلل تةونيوةا ولهودافهاا ومزايواا ومتطلبوات  هسيسوها  -حول الح وموة اإلل تةونيوة 

ووا عهاا ومعو ا هاا وسبت التطبير  دول مجلت التعاون لدول ال ليج العة يةا و جارب  طبير الح ومة اإلل تةونيوة اال ليوة 

 التعاون لدول ال ليج العة ية.والجزئية(  دول مجلت 
 

 : 2(2006علي عبد القادر الذنيباتدراسة ) .2

هدفو الدراسة ال  ال ا  الضوو  علو  مهنوة التود ير ال وارج  والحاجوة لهوا ا لهميتهوا ا لهودافها ا لنوواق التود ير وانوواق 

سولوكه المهنو  ا طبيعوة عملوه ا ح و وه عمليات التد ير  . مد ر الحسا ات و ههيله علميا  وعمليا  ا صفا ه الش رية و واعود 

وواجبا ه ا مسلوليته ا   ةية  , ا لطا  ولعمال اليش ا لدلوة اإلثبوات ا إجوةا ات  نفيوو عمليوة التود ير ا إجوةا ات لوليوة ا 

 الخ (. …الة ا ة الداللية ا  ةامج وملفات التد ير ا معايية التد ير المتعار  عليها
 

 : 3(2008 دانطالل حمدونه، عالم حمدراسة ) .3

عموود البحووث إلوو  دراسووة التوود ير امل تةونوو  فوو  فلسووطي  موو  حيووث المجووامت التوو  يسووت د  فيهووا موود  و الحسووا ات 

ال واريجيون   نولوجيوا المعلوموات ا و  وويم موودي امسوت دا  لوه فو  م تلوو مجووامت ولنشوطة التود ير مو  حيوث  الت طوويط 

عل  جودة ا دلةا ول هةت نتائج الدراسوة لن المود ي ي  فو  فلسوطي  يسوت دمون والة ا ة والتوثير ولثة التد ير امل تةون  

التد ير امل تةون  ف  الت طيطا والة ا ة ا والتوثير ال  حد دون المتوسطا فو  الو وو نفسوه ا هوةت الدراسوة ان اسوت دا  

                                                           
لعة ية/  سا      ا ال ليج لدول التعاون مجلت  دول وسبت التطبير والمعو ات الوا م : اإلل تةونية الح ومة الحمادي" العزيز عبد     سا  1

  .2004العامةا اإلدارة معهد : الةياح -حميض .عبدالعزيز الحمادي ووليد    سليمان ال

 . .2006اعمانا جد  " د ير الحسا ات ف  عو  معايية التد ير الدولية وا نظمة وال واني  المحلية  نظةية و طبير" ذنيباتا  عل  عبد ال ادر 2

امل تةون ( ف  فلسطي ا ولثة ذالك عل  الحرول عل  طلل حمدونة ا وعل  حمدان " مدي است دا    نولوجيا المعلومات ف  عملية االتد ير  3

نسانية( المجلد لدلة ذات جودة عالية  دعم الةلي الفن  المحايد للمد ر حول مدي عدالة ال وائم المالية ا مجلة الجامعة امسلمية اسلسلة الدراسات ام

 .2008يناية  950ص  913السادو عشة ا العدد ا ول اص 



 .واخرون... لديبهانى محمد عبد العظيم ا

 3 

ات موو  لهمهووا   عووةورة  يووا  التوود ير امل تةونوو  يسوواعد علوو  جووودة امدا ا وللرووو الدراسووة الوو  مجموعووة موو  التوصووي

 الجهات المنظمة للمهنة  متا عة است دا  م ا ب التد ير مسلوب التد ير م  للل س  التشةيعات والة ا ة عل  الجودة . 
 

 : 1(2010دراسة ) العوض محمد الحسن  .4

للتحوول الوى اسولوب  ناولو الدراسة اهم سمات وعناصة ولرائص امدارة امل تةونية مةكزة علوى الودوافم امساسوية 

امدارة امل تةونية.  ا  الباحث  توعيح اهم متطلبات وم ومات مشوةوق امدارة امل تةونيوة الحديهوةا متطة وا الوى الت نيوات 

ا رئيسوي ا علوى المروادر  التى  ست د  ف  مجال امدارة امل تةونية. إسوت دمو الدراسوة المونهج الوثوائ  ا إذ اعتمودت اعتمواد 

انوية المتوافةة ف  هوا المجال.واليةا للرو الدراسة الى عدد م  الم تةحات التوى يم و  مو  لللهوا امسوتفادة امولية واله

 م   طبير امدارة امل تةونية ف  الملسسات والمنظمات المهنية.
 

 : 2(2011دراسة ) محمد علي نصر الشائبي  .5

رة   يفهوا موم  طوور   نولوجيوا المعلوموات ولثوة ذالوك هدفو الدراسة الى التعة  عل  لهميوة الة ا وة الدالليوةا وعوةو

عل  موثو ية ال وائم المالية ف  المرار  التجارية اللبية ا وا هةت النتائج مستوي مة فعا  لت يو نظم الة ا وة الدالليوة موم 

التطور ف  امسوت دا    طور است دا    نولوجيا المعلومات ف  المرار  التجارية الليبية لمواجهة التحديات النا جة ع  هوا

ا ولوصو الدراسة   ضةورة اصدار  شةيعات لو  عليمات  لتز   ها البنووؤ التجاريوة اللبيوة  جوت  حسوي  موثو يوة ال واوائم 

 المالية الرادرة ع   لك البنوؤ.
 

 ثامناً: االطار النظري للدراسة :

 المتغيرات الحديثة التي تواجه بيئة الرقابة الحالية : -أ

 رة االلكترونية :االدا .1

 عد امدارة امل تةونية  ما  حوية مو    نولوجيوا نظوم معلوموات  مها وة العموود الف وةي ل افوة الملسسوات السواعية نحوو  

الةيووادة فعليهووا  عتموود  شوو ت كبيووة  طوووية وار  ووا  الملسسووة لسووهولة انسووياب ا عمووالا وا  وواذ ال ووةارات المفيوودة فوو  الو ووو 

 مية فيما يه    المناسب و نبم  لك ا ه

o .همي  احتياجات امدارة العليا  ما  حتاج إليه م  معلومات  ساعد ف  رسم سياسا ها ومباشةة مهامها ومسئوليتها  

o  مم كبوة حجوم المنظموات و وسوم نشواطها وفعاليا هواا  حتواج امدارة  روورة مسوتمةة إلو  المزيود مو  المعلومواتا

حديد ا هدا ا ورسم السياساتا ووعم ال طوطا و حديود معوايية ا دا  كهساو حيوي م  اذ ال ةارات المتعل ة  ت

 والة ا ة عليهاا وملئمة ال ةارات مم الفعاليات الداللية وا وعاق ال ارجية.

o  امفادة ف  مجال   وديم المعلوموات و سوهيت معالجتهواا و ود لطلور علو  هووا النووق مو  الونظم اسوم الونظم المحوسوبة

 . CIS )Computerized Information Systemا

o  سع  المنظمات لن  ربح لكهة  نافسية وكفا ة ع  طةير  حولها نحو ما يسمى  الشـةكات الة ميـــة حيث  ربح 

كووت معالجووات ا عمووال ا ساسوويةا والعل ووات مووم العموول ا والمجهووزي ا والعوواملي  فيهوواا مم نووة وملمنووة  طةي ووة 

 ر مية.
 

 لكترونية الحديثة:سمات واقع اإلدارة االدارة اال .2

  إدارة بال ورق: -

اإللي تةونيوة والةسوائت الروو ية  والمف وةات-وا دلوة ت ون م  ا رشيو اإللي تةونو  والبةيود اإللي تةونو   حيث     

 .ونظم  طبي ات المتا عة اآللية

  إدارة بال مكان: -

 videoوالمول مةات ا والمول مةات اإللي تةونو  (لتليديسوكااو تمهت ف  التليفون المحمول والتليفون الدول  الجديود           

conferencing     الت يه ية( . والعمت ع   عد م  للل الملسسات. 

                                                           
العناصةا دراسة وثائ ية( المل مة العالم  امول للدارة امل تةونية   -السمات -الحس  " امدارة امل تةونية   المفاهيم العوح احمد محمد 1

 ..2010ال ةطو  ا  - واصت للق مم طفةة ام رال والمعلومات ف  عالمنا المعاصةا المةكز ال وم  للبحوث
الداللية مم است دا    نولوجيا المعلومات ولثة  عل  موثو ية ال وائم المالية ا رسالة ماجستية ا محمد عل  نرة الشائب  ا    ييو نظم الة ا ة  2

 .2011 سم المحاسبة كلية ا عمال ا جامعة الشةق ا وسط ا لبيا 
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 إدارة بال زمان بال تنظيمات جامدة : -

 الت   عتمود علو   ية والملسسات الوكيةاعة والعمت م  للل الملسسات الشس 24ام انة ام رال متوفةة طوال ال  

 م  للل آليات الت نة الحديهة. المعةفة اعةصن
 

 التحديات المرتبطة باإلدارة اإللكترونية وأمن المعلومات االلكترونية :  .3

غش ال مبيو ة اإدلال البيانات/   وزي  البيانوات/  شوييت البيانوات, التزويوة المعلوموا   ا اإلعوةار  والبةامج والبيانواتا     

ومووات و ووةامج الحاسووبا النسووخ غيووة المشووةوق للبووةامجا التجسووت المعلومووا  ا جووةائم   ةيووب الحاسووباتا سووة ة المعل

 اإلنتةنو.
 

 أثر استخدام االدارة اإللكترونية علي عناصر النظام المحاسبي . .4

لقد ترتب علي استتخدام الحاستبات اإللكترونيتة فتي ماتال المحاستبة تغييتراً فتي معظتم عناصتر النظتام المحاستبي علتي 

 : النحو التالي

المسووتندات والوودورة المسووتندية   سووهولة فوو  ادلووال  يانووات المسووتندات إلوو  ال مبيووو ةا و ييووةا  فوو  مسووار الوودورات  -

المستندية حيث يتم است دا  المستندات ف  التسجيت ف  دفا ة اليومية ودفا ة ا ستاذ ف  لن واحد لو ف  دفا ة ا سوتاذ 

 رة المستندية.  بت دفا ة اليومية وهوا يعن  الترار ف  الدو

الودفا ة والسجوـلت   لصوبحو فو  شو ت ملفوات  حتووي علو  لعمودة لو لانوات متتاليوة إلثبوات ال ويم المدينوة والدائنوة  -

 [ كما هو الوعم ف  النظا  اليدوي .  Tوالةصيد  دم  م  لن  هلو ش ت حة  ] 

يحتوووي علوو  كووود ل افووة الحسووا ات حيووث  دليووت الحسووا ات    ووهثة دليووت الحسووا ات  اسووت دا  الوسووائت اإللي تةونيووة إذ -

                       ست د  طةي ة الةموز  دم  م  ا سما  اإلنشائية الوصفية .                                                                     

المشواكت اإلداريوة  سوةعة وفو  ال وائم والت ارية   إذ لصبحو  عد عل  فتةات مت ار وة وهووا سواعد اإلدارة فو  حوت  -

 الو و المناسب .
 

 .  1أثر استخدام االدارة اإللكترونية علي اإلجراءات المحاسبية .5

لقتتد ترتتتب علتتي استتتخدام الحاستتبات اإللكترونيتتة فتتي ماتتال التنظتتيم المحاستتبي تتتأثيراً لبيتتراً علتتي طبيعيتتة العمليتتات 

 المحاسبية ، من هذه اآلثار ما يأتي :

 اسب علي ما يأتي :يقتصر دور المح -

 . جميم المستندات الت   تضم  البيانات  

 . إعداد البيانات  طةي ة ملئمة لإلدلال ف  ال مبيو ة 

 . امستعانة   بةة مشيل  البيانات ف  كتا ة  ةامج ال مبيو ة 

 .فسية المعلومات ال ارجة م  ال مبيو ة ليسهت ف  عوئها ا  اذ ال ةارات  

 لحقاته علي ما يأتي : يقتصر دور الكمبيوتر وم -

 .سجيت البيانات م  وسائت إدلالها إل  ال مبيو ة لحي   شييلها طب ا  لبةامجها  

 .بويب و رنيو و حليت البيانات حسب التعليمات وا وامة الواردة ف  البةنامج  

 

                                                           
 . 2004اهةة , اال  45ا كلية التجارة ا جامعة ا زهة, ص ف   ت ال مبيو ة وامنتةنو المةاجعة والة ا ة  لصولا  حسي  شحا ه 1
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 مرلزية حفظ المستندات بعد اإلدخال بدالً من بعثرتها في أقسام المنشأة . -

لدفاتر بعملية واحدة، وهذا يوفر الوقت ويقلل متن فرصتة الخطتأ واختصتار مراحتل دورة العمليتات التسال في جميع ا -

 المحاسبية.

 اتساع نطاق تحليل البيانات بطريقة علمية وباستخدام أساليب بحوث العمليات . -

عتتداد أصتتبحت مخرجتتات الكمبيتتوتر تستتتخدم لتقتتارير وخصوصتتاً بعتتد تطتتوير وحتتدة المخرجتتات وتزويتتدها بوحتتدات إل -

 الرسوم البيانية والتحبير.
 

 الرقابة االلكترونية )المفاهيم واالجراءات( :  -ب

 تحديات واقع البيئة الرقابة : .1

إن معظم الجهات الة ا ية الت ليدية ام انا ها محدودة م  حيث ال فوا ة الفنيوةا واسوت دا    نولوجيوا الحاسوب اإلل تةونو ا 

صوةة عو  مواجهوة العولموة و حوديات الوا وم المعاصوة فو  اسوت دا  الت نولوجيوا ومعظمها يعموت  وهدوات   ليديوة  ديموةا و ا

اإلل تةون ا والبون الشاسم  ينها و ي  الملسسات المهنية العالميةا لما على مستو، المةا ب نفسها حيث اإلن فواح النسوب  

ور فو  الملسسوات الة ا يوة الت ليديوة ا كموا لن لل فا ة المهنية م ارنة   المةا ب ف  الدول المت دمةا مم افت اد  للتودريب المتطو

هناؤ  رور عل  مستوي  يئة الة ا ة الت ليدية نتيجة لعد  صوياغة معوايية  ول   التييوةات والتطوورات فو  نظوم المعلوموات 

سووبة والمةاكووز العلميووة فهنوواؤ عووةورة لتحووديث الم ووةرات الدراسووية للمحا المحاسووبية اإلل تةونيووةا لمووا علوو  مسووتوي التعلوويم

والمةاجعة  ما يتعدي الة ا وة الت ليديوة ويتفور موم التطوورات المتلح وةا وكووالك للمجوامم العلميوة والمهنيوة لمهنوة المةاجعوة 

حاجة ملحة إلست ةا  نبض ا حداث والمتييةات ام ترادية المحيطةا وصياغة معايية  وازي المعايية العالميوة  موا يضوم  

 الية. نفيو مها  الة ا ة   فا ة وفع
 

 مفهوم الرقـــابة االلكترونية :   .2

الرقابة االلكترونية تعني "التحقق من مستوى األمتن المعلومتاتي  للبنيتة اإللكترونيتة ومتدى الكفتاءة التشتغيأتية للتنظم 

 1 -في تحقيق األهداف المعدة من أجلها ويشمل ذلك :

 لوسائط  اإلل تةونية.فحص ا نظمة و واعد البيانات والبةامج والتطبي ات والملفات وا -

  ويم درجة الحماية والسةية للبيانات للتهكد م  لنها محفو ة  طةي ة صحيحة وكاملة و ا لوة للسوت دا  امل تةونو ,  -

 وكوالك   ويم لطة الطوارئ .

التبووار موود، صووحة  ووةامج الجهووة ال اعووعة للة ا ووة و حديوود  وودر ها علووى اكتشووا  ا لطووا  والتمييووز  ووي  العمليووات  -

 .(2احيحة وغية الرحيحة الر
 

 الرقابة التقليدية والرقابة اإللكترونية ) مدخل المقارنة ( : .3

 التقليدية وااللكترونية لما يأتي : الرقابةيمكن أبرز أهم الفُروق بين 

  اإلجراءات : -

ديوةا حيوث م يلت و  ان إجةا ات الة ا ة اإلل تةونية ليسو  تلك المباشوةة التو  يعتمود عليهوا لسولوب الة ا وة الت لي     

مةا ب الة ا ة اإلل تةونية مسئوم لو مو ف ا على م تبه لو مو و لطوط لماميةا مهلما يحودث فو  النظوا  الت ليوديا 

فمةا ووب اإلدارة اإلل تةونيووة يتعامووت مووم  ةنووامج حاسووو   نظمووو لللووه عمليووات د ي ووة محووددة  نفووو عبووة  ائمووة موو  

ة مفوا يح جهواز  إن كانوو المعواملت عبوة اإلنتةنوو لو مو  لولل شوب ة الوة ط ا وامة الت  ي و   تنفيوها علوى لوحو

 اإلل تةونية. 

  التكاليف : -

ا علوى عوةورة احتفوا  اإلدارة  هووا الةكوا  مو  الملفوات وا وراق       ي بِّد ا سلوب الور   اإلدارة الت ليدية   هسيس 

لمعاملتا وصيانة الم ان ا رشيو الووي  حفوظ فيوها يحودث ال هية م  النف ات ف  سبيت سعيها لحفظ  لك الملفات وا

                                                           
 . 524ا ص  2000ا  والتطبير ا دار المةيخوليم  وماو ا لمةسون هن   ا المةاجعة  ي  النظةية  1
 . 342ا ص  2000لالد لمي  عبد هللا ا علم  د ير الحسا ات ا   2
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هوا ف  الو و الوي م ي لو ا مة فيوه  فو   وت اإلدارة اإلل تةونيوة لكهوة مو  ثمو  وسوائط الت وزي  لو الشوب ة التو  

و لو البيانات لو المعلومات لو المعاملت عليها سلف اا دون حموت عنوا  صويانة مبوان لو حفوظ لو  جديود وليض  ا دون ُحمِّ

   بد لسائة لو نف ات إعافية .

  التوثيق والضبط : -

 ستطيم اإلدارات اإلل تةونية   ت يسة  سجيت لي إجةا  يتم علوى الشوب ة اإلل تةونيوة لوإلدارة  السواعة والد ي وة      

ومعامل هوا  والهانية الت   م فيهاا مما يضم  لتلك اإلدارات لعلى مستو، مو  الد وة والتوثيور لمودلل ها وم ةجا هوا

 الت   ح مها النظم والبةامج فائ ة الد ة والحماية وا مان لإلدارات اإلل تةونية. 

   الحفظ والتأمين والحماية واالسترجاع : -

لصووبح الملووو اإلل تةونوو  الوووي يضووم المعاملووة عووم  محتويا ووه محفو  ووا فوو  مووهم  وحمايووة موو  التلووو والت وواد       

ا   اإلعافة إلى  همي  كهية م  المنظمات اإلل تةونية محتويا ها  است دا  لكهوة مو  وسويط   وزي  إل تةونو ا احتوةاز 

التاري يوة  سوهولة ويسوة ع وت الحوال فو  النظوا   م  حدوث لي عارح للشب ة ا   ا مم ام انية استةجاق البيانات

الت ليدي الوي يتعةح للتلو دوما ا  امعافة لنه م سبيت إلى ف دان لي  يان لو معاملوة لو ملوو مو  الملفوات التو   وم 

 حفظها على الشب ة اإلل تةونية إم ف  ال ليت النادر.

  التفاعل والسرعة : -

تفاعت السةيم؛ إذ يم نها است بال آم  الطلبات لو الةسائت ف  و وو واحودا والوةد  تميز اإلدارات اإلل تةونية  ال     

ا  سةعة فائ ة وف  و وو واحود  طعطوا  لموة واحود لةسوالة محوددة للوصوول إلوى عودد هائوت مو  ا فوةادا  عليها جميع 

وا وعشوةي  وهو  ال دمة ليسو م ترةة عل  مدة الدوا  المحودودة كموا فو  النظوا  الت ليودي  وت متووفةة طو وال ا ر ع 

 ساعة .

 استثمار الموارد : -

 تميووز الة ا ووة اإلل تةونيووة عوو  الة ا ووة الت ليديووة  هنهووا ر ا ووة   ووو  علووى اسووتهمار الموووارد المعلوما يووة و  زينهوواا     

ا ووعم البةامج الت   لئم اإلدارة ف  التح م ف  هوو  المعلوموات وإدار هوا علوى النحوو الووي ي ود  لططهوا ولهودافه

 الة ا ية.
 

 الرقابة علي نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية : .4

ة نظووم المعلومووات المحاسووبية اإلل تةونيووة مبووةرا  منط يووا   هميووة دراسووة المةا ووب وفهمووه  نووواق نظووم عووان  حديوود طبي

ويوةا وكوولك  اثيةهوا علوى المعلومات المحاسبية اإلل تةونية محت الة ا وةا لموا  تميوز  وه عو  نظوم المعلوموات المحاسوبية اليد

  نفيو المةاجم لمها  عملية المةاجعةا وم  ثَم يم    ناول لنواق نظم المعلومات المحاسبية اإلل تةونية وف ا  للترنيو التال   
 

 م المعلومات المحاسبية اإللكترونية المتقدمة :4/1

العملياتا و وصيت النتائج للمستفيدي ا و عود نظوم إدارة  تميز الحاسبات اإلل تةونية المت دمة  ه م   سةعة ود ة  نفيو      

 .  واعد البيانات ونظم التشييت الموزعة ونظم التشييت الفوري للبيانات م  لهم هو  النظم
 

 نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية الكبيرة : 4/2

 يانات شوةكات حجوم نشواطها كبيوةا حيوث  تميوز  يتم است دا  نظم المعلومات المحاسبية اإلل تةونية ال بيةة ف   شييت     

 هو  النظم   درة كبيةة على   زي  و شييت البياناتا علوة على ذلك فطنها  تمتم  وسائت لم  ذا ية.
 

 نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية الصغيرة : 4/3

 شييت  يانات شةكات حجوم نشواطها صوييةا   عد هو  النظم لكهة مةونة ول ت   لفة م  النظم ال بيةة حيث  ست د  ف      

و  و   طجةا  عملية الفةز والتبويب لبيانات المودللت وطبوم   وارية الم ةجواتا ومو  السوهت  تبوم العمليوات والحروول 

على لدلة المةاجعة والة ا ةا لولك فه  م  حتاج إمّ لمةاجعي   م  دريبهم   ليت م  التدريب موم الحروول علوى معلوموات 

 ية ع  كيفية  شييت البيانات اإلل تةونية.لساس
 

 نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية المؤجرة : 4/4

هناؤ  عض الشةكات م يتوافة لديها التسوهيلت الماليوة اللزموة لتمويوت عمليوات شوةا  الحاسوبات اإلل تةونيوةا لو لن      

ك فطن هو  الشةكات  تعا د موم ملسسوات   ود  لودمات حاسوبا ها المنفعة م  ورا  شةا  هو  الحاسبات م  بةر الت لفةا لول

و رمم الشوةكات  –ي و  منتج  لجهزة الحاسبات لو الشةكات ال بة،  ت ديم مهت هو  ال دمات  -اإلل تةونية  م ا ت مادي 
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إعودادها مسوب ا   م دمة ال دمة النظا  و  توب  وةامج لاصوة للعميوتا لو لنهوا  متلوك مجموعوة مو  البوةامج النمطيوة التو   وم

 االحوسبة السحا ية(.

 

 دوافع التحول إلي نمط الرقابة اإللكترونية : .5

 ويمكن ابراز أهم دوافع التحول الي الرقابة االلكترونية فيما يأتي :

 دافع الزمن: -

 الملئم. لسةعة وملح ة التعديات والم الفات ولتيسية ودعم ا  اذ ال ةاراتا وإنجاز البةامج الة ا ية ف  الو و    

 تطور الحاسوب وتطبيقاته : -

ل ود انع سووو   نيووة الحاسوووب علووى النظةيووات والمفوواهيم الة ا يووة التوو   وودلت  تييووة و  ووةج موو  وعووعها امسووتا ي        

ا مو  ال وةارات  نوا  علوى  وةامج  ا م  الحةاؤ والت د   ا جا  هو  الت نيةا فهصوبحو اآلمت  ت وو كهيوة  ال ديما و بول  عض 

ا مو  كتواب إل تةو نية  م  حميلها عليهاا و دلت  نوب ع  اإلنسان ف  كهية م  موا م العمتا إلى الدرجة الت  جعلو عدد 

اإلدارة ومف ةيهووا والمهتمووي   الشووهن اإلداري لمهووال هة ةتا وسووايمونا ودراكووةا وديفووز  وغيووةهم يتو عووون لن نسووبة 

ة الووي سويبن  لنظمتوه اإلداريوة علوى محوريوة دور اآلمت اآلمت سو   طيى على نسبة العاملي  ف  عروة المعلوما يو

والحواسيب وم  هنا ف د كوان الحاسووب و طبي ا وها و ال فوزات التطوريوة والفوائود المحسوسوة التو  ح  هوا علوى م تلوو 

ا للتحول إلى لسلوب اإلدارة اإلل تةونية. ا مهم   ا صعدةا دافع 

  تطور االتصاالت : -

تةونية  طفوةة هائلوةا جعلوو كوت موا  حتواج إليوه اإلدارة سووا  الح وميوة منهوا لو ال اصوة فو  مةت ام رامت اإلل      

متناول اليدا  هزهد الت لفة ول ت الجهد عبة دول العالما ا مة الوي كان يحتاج ف  و و سا ر إلوى إنفواق   واليو  اهظوةا 

عضها عوديم الفائودة فو  حوال  جواوز و وو انت الوه فضل ع  الو و الوي كان يستية ه انت ال  لك المعلوماتا مما يجعت  

فو   وت  طوور ام روامت  -س ف ا معين اا فيوهب كت موا   بد وه اإلدارة مو  نف وات وو وو لدراج الةيواحا فو  حوي  لم و  

اإلل تةونية الحديهة امحتةاز م  هوا كلها ليت ذلك فحسبا  ت لم   فو   وت هوو  السويطةة العن بو يوة لشوب ة اإلنتةنوو 

ل العالم لن  جد اإلدارة نفسها ف   لب الحدث العالم ا وعلى ا رال مباشة  هطةافها مما يجعلها مطمئنة إلى صواب حو

  ةارا ها وإجةا ا ها. 

  القرية الكونية : -

ا غيوة م روود زلي  وه لسوان صواحبها فو        كان م  يسمم هوا التعبية ف  الماع  يظنوه جملوة غيوة م تملوةا لو  عبيوة 

ه اآلن لصبح م  البدهياتا ولحد  دائت اصطلح العولمةا وه  ف  مجملها  عبيةات  شوية إلوى حالوة مو  التوزال حي  لن

المسافة والزم  وسةعة  بادل المعلومات واآلرا  وسهولة  بادلها عبة العالما وكولك ع ود ام فا واتا وإنجواز الروف اتا 

 ا والدفم عبة البطا ات اإلل تةونية. ول ود لصوبح مو  الروعب إن لوم والتةويج للبضائما و يعها وشةائهاا فالعبةة  ا ر ا

 ي   م  المستحيت لولك لن  تح ر الة ا ة الفعالة على النحو المةجو و لك الة ا ة لارج دائةة الت نية العالمية .

  أزمات الحكومة والقطاع العام : -

ح  جة وة الت نيوة و عمويم  طبي ا هوا علوى دوائةهوا اإلداريوة لم يعد لما  اإلدارات الح ومية وال طاق العا   د م  لوو      

لتةشيد جهودها ونف ا هاا ولسد الهيةات لما  إهدار المواردا و  اصة لموا  شوح المووارد الح وميوة وازديواد الطلوب علوى 

دةا  حتواج ال دمات ف   ت النمو الس ان  المتزايد؛ مما يضاعو م  لعبا  الح وماتا ويضعها لما  عيوط مالية متزاي

ا لن يب وى العموت  حوو سويطةة اإلدارة الدائموة مو  لولل ر ا وة  إلى صةامة ف    ني  مواردهاا ا مة الوي يستدع  دائم 

ال تةونية فعالة ا مما م يم    نفيو  على النحو المةجو إم فو   وت الة ا وة إل تةونيوة  ت اموت فيموا  ينهوا لتشو ِّت ح وموة 

ا فةص العمت الت  يم   إ احتها. إل تةونية  ساعدها على  حد  يد مواعم ال لتا و ضم ليديها على امحتياجاتا وليض 

 اإلجماع على التقنية : -

ل د شاعو اله افة اإلل تةونية وانتشةت  ي  جميم ملسسات ولفةاد الدولةا و عم وو عل وتهم  الحاسووب واإلنتةنوو       

ت عاجلة حت   شوعة الجهوات ال اعوعة للة ا وة وكووالك الموواط  إلى درجة  ا و محةجة للح وماتا إن لم  ت و لطوا

ا عظويم  ا   المشاركة و نمية شعور   المسلولية ومواكبة ا حداث وال ةاراتا مموا يضويو إلوى إنجوازات الح وموة إنجواز 

اعتووزاز يتمهووت فوو  التهصوويت لحاسووة المواطنووة ا و عميوور الشووعور  هووا فوو  نفووت مووواط  مجتمووم الت نيووة الوووي سوويب ى لديووه 

 مجتمعه الجديدا على اعتبار لنه مجتمم متميز يهلو  هسباب الت د ا ا مة الوي سينع ت علوى لدائهوم الوو يف  وانتموائهم 

 الوطن  ف  موا عهم الو يفية وامجتماعية. 
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 الدوافع السياسية : -

العوامووت الدافعووة ل هيووة موو   كانووو التحووومت الديم ةاطيووة ومووا  بعهووا موو  متييووةات اجتماعيووة و طلعووات شووعبية لحوود      

الجهات اإلدارية إلى  عميم  طبي ات الت نية على دوائةهاا ف ود سواهمو حةكوات التحوةر العالميوة التو   طالوب  مزيود مو  

امنفتاح والحةية والمشاركة واحتةا  ح وق اإلنسان ف   وجيه لنظمة  لك الدول إلى إدلال  طبي ات الت نية إلى إدارا هاا 

لب  ح  ها هو  ا نظمة لشعو ها ل سب اله ة والتهييد م  جةا  إنجاز هووا الحلوم ل وت شوعب . و ود رافور هووا  وصفها مطا

التطور ف  البنا  امجتماع  والتوثوب نحوو كوت جديود فو   لوك المجتمعوات ار فواق فو  المسوتو، اإلداريا مموا ينبيو  لن 

و، المشواركة الشوعبية فو  الة ا وة والمتا عوة و  يويم اآلدا ا  تولُّد رؤية جديودة للجهوات الة ا يوة إلوى السوع  لتحسوي  مسوت

و ةسيخ مبدل الشفافية الوي يعط  الشعوب حر الة ا ة على الجهات الح ومية ومحاسبتها ومسا لتها؛  ح ي  ا ل ويم العدالوة 

هووو  اآلمووال  فوو   لووك المجتمعوواتا ممووا جعووت موو  لسوولوب الة ا ووة اإلل تةونيووة فةصووة مميووزة لمووا   لووك ا نظمووة لتح يوور

 لشعو ها.
 

 خالصة البحث ومقترحاته 

م  النادر لن نجد حالة  ييية م  واجهها عوائر  ت وم اطة كبيةة ف   عض ا حيان لولك م د م  ا لو  نظة امعتبوار 

يودا  حتو  العوامت المساهمة ف  نجاح مشةوق الة ا وة امل تةونيوة واسوتيعاب وفهوم و طبيور لمبوادرات الة ا وة اإلل تةونيوة ج

عالم الة ا وةا مفادهوا  حويوت الة ا وة  جميوم  يعتبة إدلال   نولوجيا المعلومات والحاسب اآلل  وام رامت ثورة ح ي ية ف 

اإلداري وامر  وا   لدوا ها واجةا ا ها الت ليدية إلى ر ا ة ال تةونيةا ونشة الة ا ة اإلل تةونية الت   عمت على حمايوة ال يوان

 جوت  بسويط اإلجوةا ات الة ا يوة واح وا  اعمالهوا و سوهيت لتسوةيم عمليوة صونم ال وةارا  سهم م  دعم ومسواندة هدائها  ما  ُ 

جوودة ال ودمات  اإلدارات مو  الت طويط   فوا ة وفاعليوة للسوتفادة مو  م ودرات العموت  وحمايتهوا و نميتهوا ا و  وديم و م وي 

 .واكب العرةالة ا ية اإلل تةونية وفر معايية فنية و  نية عالية  

كما لن هناؤ  عوض الع بوات التو   واجوه  طبي وات الح وموة اإلل تةونيوة مو  ل ةزهوا ا ميوة اإلل تةونيوة و عوعو البنيوة 

التحتيووة لل رووامت و المعلومووات و عووعو الوووع  العووا   ههميووة  طبيوور الة ا ووة اإلل تةونيووة كووهداة لتحسووي  جووودة اآلدا  

 يجية وا عية للة ا ة اإلل تةونية على مسوتو، الدولوة ولطوة عموت ي وو   هوا فةيور الملسس ا لولك يجب وعم رؤية وإستةا

 عمت م  جميم الجهات الة ا ية والجهات ذات الرلة وم تلو الت رراتا 

 

 -وفيما يأتي اهم النتائج التي خرج بها البحث :

ح وميوة مموا يسوهت ام روال وا  سوا  فو  الملسسوات والمةاكوز ال اإلدارات ل افوة امنتةنوو لدموة  ووفية عوةورة -1

 والمتا عة ا نية و التال  عمت الة ا ة امل تةونية.

نشة الوع  اإلل تةون  للعاملي  و للمواطني  و  زويدهم  معار  حديهوة  سومح  تجسويد مفهوو  الح وموة اإلل تةونيوة  -2

 والة ا ة امل تةونية.

مو  نتائجهوا و إن كانوو سولبيةا  رود إعوادة  حسوي   دعوة الح ومات لمحاولة وعم سبت لعلج الم اومة و امسوتفادة -3

  ةامج التطوية و  فاديها مست بل.

العمت على  ةسيخ مفهو  التطوية و  فعيله عم  ث افة المجتمما  ن نجاح  طبيور الة ا وة اإلل تةونيوة يعتمود لساسوا - -4

 على مد،   يو واستجا ة م تلو ا طةا  الفاعلة له.

 ع ود لولل مو  امل تةونيوة الة ا وة إلوى الت ليديوة الة ا وة مو  التحوول نحوو و هيئوتهم املي العو إلعوداد الجيد الت طيط -5

 .لته يفهم اللزمة الدورات التدريبية

امل تةونيوة  الة ا وة مفهو  غموح م  العاملي   عض لد، الم او  إلزالة اللزمة والورش والل ا ات الندوات ع د -6

. 

 للحووافز جيودة لنظموة رصود لولل مو  امل تةونيوة الة ا وة نحوو للتحوول  هيئوتهمو الة ا وة مجال ف  العاملي   شجيم -7

 .التييية لعملية البعض يبديها الت  على الم اومة للتيلب
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 مراجـــع البحث 

العناصوةا دراسوة وثائ يوة( المول مة  -السومات -" امدارة امل تةونيوة   المفواهيم2010 العوض احمتد محمتد الحستن .1

 ال ةطو  ا.   -ول للدارة امل تةونيةا المةكز ال وم  للبحوثالعالم  ام

" الح ومووة اإلل تةونيووة   الوا ووم والمعو ووات وسووبت التطبيوور  وودول مجلووت   2004بستتام بتتن عبتتد العزيتتز الحمتتادي .2

ارة الةيواح   معهود اإلد -التعاون لدول ال ليج ا لعة ية/  سا     عبودالعزيز الحموادي ووليود  و  سوليمان الحميضو .

 العامةا.

"ا كليووة التجووارة Access2000"  طبي ووات محاسووبية  اسووت دا   اعوودة البيانووات  ،2005 -2004جمتتال محمتتد والتتي .3

 . 4 بنهاا  دون ناشةا ا صـ 

" نموووذج م تووةح لت يوويم م وواطة  يئووة التشووييت اإلل تةونوو  "ا مجلووة البحوووث  ،2000حستتن عبتتد الحميتتد العطتتار  .4

 .56عة الز ازيرا المجلد الهان  والعشةونا العدد ا ول ا صـجام –التجاريةا كلية التجارة 

 45ا لصول المةاجعوة والة ا وة فو   وت ال مبيوو ة وامنتةنوو ا كليوة التجوارة ا جامعوة ا زهوة, ص حسين شحاته .5

 . 2004اال اهةة , 

 . 342ا ص  2000ا علم  د ير الحسا ات ا  خالد أمين عبد هللا .6

لثة اإل جا  نحو لنظمة التشييت اإلل تةون  للبيانوات علوى  طوور مهنوة المةاجعوة "  ،1996سمير لامل محمد عيسى .7

  18 -15جامعوة اإلسو ندريةا صوـ   –ال ارجية ا مم دراسة  طبي ية("ا رسالة ماجستية ف  المحاسبةا كلية التجوارة 

. 

ةيوة المروةية"ا الدراسوات " دور التجارة اإلل تةونية ف    فيض الت اليو  الموانئ البح ،1999صابر حسن الغنام .8

 .600جامعة الز ازيرا السنة التاسعة عشةا العدد الهان  ا صـ  –والبحوث التجاريةا كلية التجارة  بنها 

ا وعل  حمدان " مدي است دا    نولوجيا المعلومات ف  عملية االتد ير امل تةونو ( 2008يناية  طالل حمدونة  .9

 913سلسولة الدراسوات امنسوانية( المجلود السوادو عشوة ا العودد ا ول اص ف  فلسطي ا مجلة الجامعة امسولمية ا

 .  950ص 

"  د ير الحسا ات ف  عو  معايية التد ير الدولية وا نظمة وال وواني  المحليوة   ،  2006علي عبد القادر ذنيبات .10

 نظةية و طبير"عمانا جد  ا .

 . 253ا ص  2ا العدد  3المجلد  دراسات العلو  اإلدارية ا، 2003علي عبد القادر ذنيبات .11

" دراسوة لثوة اسوت دا  الونظم المت دموة للحاسوبات علوى المةاجوم ال وارج  ادراسوة ، 1992محمد الفيتومي محمتد .12

 .80جامعة طنطاا السنة الهانية عشةا العدد الهان   ص -است شافية("ا التجارة والتمويتا كلية التجارة 

نظوم الة ا وة الدالليوة موم اسوت دا    نولوجيوا المعلوموات ولثوة  علو  ا    ييوو 2011 محمد علي نصر الشائبي   .13

 موثو ية ال وائم المالية ا رسالة ماجستية ا  سم المحاسبة كلية ا عمال ا جامعة الشةق ا وسط ا لبيا.

 .21"الة ا ة اإلدراية  المنظور اإلسلم  المعاصةا والتجة ة السعودية"ا ص عبدالرحمن الضحيان، .14

 . 524لمةسون هن   ا المةاجعة  ي  النظةية والتطبير ا دار المةيخ ا ا ص  ، 2000اس وليم توم .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


