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البحث في أثر جودة المعلومات المحاسبية في تحقيق الميزة التنافسية للشركات هدفت هذه الدراسة إلى 

 العاملين في الشركات المدرجة في بورصة عمانجميع المدرجة في بورصة عمان. تكون مجتمع الدراسة من 

من مجتمع الدراسة،  اختيارهم بالطريقة العشوائية تم موظف وموظفة( 194عينة الدراسة من ) حيث تم اختيار

ثبات وال موثوقيةوال( بين مالءمة α < =(0.05داللة احصائية عند مستوى داللة  وذ أثرد و وجأظهرت النتائج 

أثر لجودة المعلومات المحاسبية من خالل  ، ووجودة للشركات المدرجة في بورصة عمانوالميزة التنافسي

 خصائصها النوعية على الميزة التنافسية للشركات المدرجة في بورصة عمان.

االهتمام وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة 
إمكانية االستفادة منها في المقارنة بين نتائج المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية اآللية بب
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Abstract 

The current study aimed to examining the impact of the accounting information 

quality on achieving the competitive advantage of the companies listed on Amman 

Stock Exchange. The study community consisted of (194) male and female 

employees who were randomly selected from the study community. The results 

concluded that there is a statistically significant impact at the level of (α ≥0.05) 

among the suitability, reliability, consistency, and competitive advantage for the 

companies listed on Amman Stock Exchange and that there is an impact for the 

accounting information quality through their qualitative properties on the 

competitive advantage of the companies listed on Amman Stock Exchange.  

In light of the results, the study recommended many points, most important of 

which is the need for paying attention to the information extracted from the 



accounting information systems through benefiting from it in comparing between 

the different results of the years. 

 


