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 الممخص

وكتركميػػ  اوملػػتخدم  زػػة كزارة جػػكدة مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  اإ تقيػػيـ ىػػدؼ الدراسػػة:      
صػر عتػ  مػدل تػكزر عما اوكقػكؼت ليف األداء اومػاوة  مػف خػ ؿ  زةكأثرها اوماوي  اوفتلطيمي  

ككػػػػػذوؾ تػػػػػكزر مبػػػػػادئ مكثكقيػػػػػ  أمظمػػػػػ    كهػػػػػة اوثقػػػػػ  كاوم ءمػػػػػ   جػػػػػكدة اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي 
 (AICPA)األمريكػة  اوقػامكمييف فاوم الػبي ماهػدمػف قبػؿ  اوم ػددة( Sys trustاوماتكمػات )

اوتة تشػمؿ خملػ  مبػادئ هػة )أمػف اومظػاـ  لػري  ك  (CICA)ابكمد اوقامكمييف اوم البيف ماهدك 
مػػػف شػػػومها تػػػكزير اوثقػػػ  بػػػاومظـ  كاوتػػػة صػػػي   لػػػ مي  اوامتيػػػات  تػػػكزر اومظػػػاـ( اومظػػػاـ  اوخصك 

  يػػػرادات  ترشػػػيد اومفقػػػاتداء اومػػػاوة اومتمثػػػؿ زة)زيػػػادة اإف األيع قػػػ  ذوػػػؾ بت لػػػك وكتركميػػػ   اإ
 .يرادات كدعـ عمتي  اتخاذ اوقرار االقتصادم كاوماوة(تازيز اورقاب  عت  اومفقات كاإ

 .تت أداة اودرال  اورئيل  زة االلتبام  اوتة أيعدت خصيصان وهذا اوغرضتمث أداة الدراسة:

 تمثتت زة ملتخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي . عينة الدراسة:

  .زة جمع كت تيؿ اوبيامات اعتمدت اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة منيج الدراسة:

  :أىـ نتائج الدراسة

زػػػة مظػػػـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  مبػػػادئ مكثكقيػػػ  اوػػػمظـ ك   ئص جػػػكدة اوماتكمػػػاتخصػػػا تػػػكزر .1
 اوماوة أدائهاجكد ع ق  بيمهما كبيف ت ليف ك  بملب متفاكت   معوكتركمي  زة كزارة اوماوي  اإ
 .األداء اوماوة زةمف عماصر جكدة اوماتكمات اوم البي   ران يمبادئ مكثكقي  اومظـ أكثر توث .2
 األكثر تكزران مف باقة اومبادئ األخرل. أمف اومظاـمبدأ  .3

 :أىـ تكصيات الدراسة

طكير مظـ اوماتكمات اوم البي  كتمفيذها وت ة اوماوي  بإعداد خط  التراتيجي كزار  ضركرة قياـ .1
 .بشكؿ متكامؿكمبادئ مكثكقي  اومظـ   تتؾ اوماتكماتجكدة التمراري  وكتركمي  وت قيؽ اإ

 هاكالتخدام هاوكتركمي  كتشغيتاومظـ اوم البي  اإوت تيؿ   مكثقجراءات إعداد دويؿ ليالات كا   .2
 زة كزارة اوماوي .

مظم  كأوكتركمي  يع أمظم  اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمة شامؿ بيف جمعمؿ ربط إ .3
 .اوماتكمات اوم البي  زة اوكزارات كاومؤللات او ككمي 

 .هذا اوخصكص لب  اجته زة  كؿه مظـ اوملتخدمة عقد مزيد مف اودكرات اوتدريبي  و .4
 الرقابة.، األداء الماليمكثكقية  نظـ المعمكمات المحاسبية،  المالئمة،الثقة،  كممات مفتاحية:
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Abstract 
Study Aims: This study aims at evaluating the quality of the computerized 

accounting information systems used in the Palestinian Ministry of Finance 

And its impact on improving the financial performance through investigating 

the availability of the elements of quality of accounting information systems, 

which are reliability, Relevance, and the availability of trust elements jointly 

developed by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

and the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) which include 

five principles and criteria: (system’s security, confidentiality, online privacy, 

processing integrity and availability). These principles are necessary to 

provide reliability of electronic systems. The study aims to investigate the 

relationship of all that to improving the financial performance represented in 

(increasing revenues, rationalizing expenditure, strengthening expenditure and 

revenue control and supporting the economic and financial decision-making 

process).  

Research Methodology: The study used the descriptive analytical approach. 

Study Tool, The main study tool is a questionnaire. 

Study Sample: The study sample consisted of the users of accounting 

information systems in the Palestinian ministry of finance. 

The most important Conclusions:  

1. availability of the quality and trust elements of accounting information’s 

systems in the Palestinian ministry of finance but in different percentages. 

2. There is also a relationship between these principles and improving the 

financial performance. The principles of systems trust had more impact than 

the elements of accounting information quality in improving the financial 

performance. 

3. The principle of ‘security’ is more available than other principles.  

The most important Recommendations: 

1. it is necessary for The Ministry of Finance to prepare a strategic plan for the 

development and implementation of electronic accounting information 

systems to achieve the continuity of the quality of that information and the 

principles of the reliability of the systems in an integrated manner. 

2. There is also a need for preparing reliable policies and procedures manual 

for the analysis of electronic accounting systems and their operation to be used 

in the Ministry of Finance. 

3. Making a comprehensive electronic link between all the accounting 

information systems in ministries and governmental institutions. 

4. conducting more training courses for the users of electronic systems, each 

according to their need.  

Key words : reliability, Relevance, accounting information’s trust, 

financial performance, control.  
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 ء  ا  د  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاإل  

 
   يف  ليدما م مد صت  اهلل عتيه كلتـاأجمليد اوختؽ إو.  
 إو  ركح أبة اوطاهرة.  
 إو  أمة كأخة كأخكاتة.  
  بمائة كبماتةأإو  زكجتة ك. 
  ٌإو  كؿ مف وه زضؿ عتة. 
 كغزة رمز اوازة إو  كطمة زتلطيف كبيت اومقدس. 
 ل ميإو  أمتما اواربي  كاإ.  
 . إو  كزارة اوماوي  اوفتلطيمي 
   ل مي  كاوبا ثيف كاواتماء.اوجاما  اإإو 

به كأف يمفع خاوصان وكجه اوكريـ   ممة ههدم ثمرة جهدم اومتكاضع  داعيان اهلل تااو  أف يتقبتأي 
 .كاوملتميفل ـ اإً 
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 شكره كتقديره 
 

كاومكزػػػػػػؽ  ماػػػػػػيفخيػػػػػػر   كتاػػػػػػاوأتقػػػػػػدـ باوشػػػػػػكر كاالمتمػػػػػػاف هلل عػػػػػػزن كجػػػػػػؿ زهػػػػػػك لػػػػػػب امه 
 إتمامػػػػػػهيلػػػػػػر وػػػػػػة ك مجػػػػػػاز هػػػػػػذا اوامػػػػػػؿ  إكاوهػػػػػػادم اوػػػػػػ  لػػػػػػكاء اولػػػػػػبيؿ  اوػػػػػػذم أعػػػػػػاممة عتػػػػػػ  

  لامه كممته.ا  زته او مد كوه اوشكر عت  زضته ك   كامجازه

ال يشػػػػػػػكر اهلل    كامط قػػػػػػػان مػػػػػػػف قكوػػػػػػػه صػػػػػػػت  اهلل عتيػػػػػػػه كلػػػػػػػتـ   مػػػػػػػف ال يشػػػػػػػكر اومػػػػػػػاس
يػػػػػؿ اوشػػػػػكر كاوتقػػػػػدير كاوارزػػػػػاف و لػػػػػتاذ اوػػػػػدكتكر تقػػػػػدـ بجز ( أ2/258  ـ 1978)ابػػػػػف  مبػػػػػؿ  

اوػػػػذم تفضػػػػؿ كتكػػػػـر    ألػػػػتاذ اوم الػػػػب  زػػػػة اوجاماػػػػ  اإلػػػػ مي  بغػػػػزة شػػػػاهيفعبػػػػد اهلل عتػػػػة 
كػػػػػاف ماػػػػػـ اومكجػػػػػه كماػػػػػـ اومشػػػػػرؼ ز وػػػػػ  اومػػػػػكر إ تػػػػػ  خرجػػػػػت  باإشػػػػػراؼ عتػػػػػ  هػػػػػذه اورلػػػػػاو 

 ه كتكجيهاته اوكريم .بذؿ جهدان عتميان كبيران ماة كأثرل هذه اودرال  باتمه كخبرت اوذم

رئػػػػيس قلػػػػـ اوم الػػػػب  زػػػػة   رغػػػػاـداأللػػػػتاذ اوػػػػدكتكر مػػػػاهر مكلػػػػ  كمػػػػا أشػػػػكر كػػػػؿ مػػػػف 
 ألػػػػتاذ اوم الػػػػب   اوػػػػدكتكر صػػػػبرم مػػػػاهر مشػػػػته ك اوجاماػػػػ  االلػػػػ مي  بغػػػػزة مماقشػػػػان داختيػػػػان  

تفضػػػػػ  بقبػػػػػكؿ مماقشػػػػػ  هػػػػػذه  اوتػػػػػذاف  مماقشػػػػػان خارجيػػػػػان  جاماػػػػػ  اوقػػػػػدس اومفتك ػػػػػ زػػػػػة  اومشػػػػػارؾ
ألػػػػػػػػتاذ اوتغػػػػػػػػ  اواربيػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة  اوك تػػػػػػػػكتشػػػػػػػػ دة   كأشػػػػػػػػكر األلػػػػػػػػتاذ اوػػػػػػػػدكتكر يكلػػػػػػػػؼ  اودرالػػػػػػػػ

زم ئػػػػػة  أيضػػػػػان  أشػػػػػكرك اوػػػػػذم تفضػػػػػؿ بتػػػػػدقيؽ هػػػػػذه اورلػػػػػاو  ويغكيػػػػػان   اوجاماػػػػػ  اإلػػػػػ مي  بغػػػػػزة 
مكا ماػػػػة زػػػػة تابئػػػػ  االلػػػػتبام  بدقػػػػ  كملػػػػئكوي   كمػػػػا أشػػػػكر كػػػػؿ زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  اوػػػػذيف تاػػػػاك 

 مجاز هذا اوب ث.إ األصدقاء اوذيف لاهمكا ماة زة
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اإلطار العاـ لمدراسة
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 الفصؿ األكؿ 
 طار العاـ لمدراسة اإل

 :المقدمة 1.1
 مهمػػان زػػة كثيػػر مػػف اوممظمػػات مػػكردان  Information system(IS)مظػػـ اوماتكمػػات تياىػػد  

زتػـ تاػد   وهػاتزايػدت أهميػ  هػذه اوػمظـ مظػران و اجػ  اوممظمػات اومختتفػ   كقػدمف مكارد اوممظمػ   
بػؿ تاػدت ذوػػؾ إوػ  اوممظمػات اإداريػ  اوتػػة ال  ؛اوماتكمػات قاصػرة عتػ  ممظمػات األعمػػاؿ زقػط

تهػػػدؼ إوػػػ  ت قيػػػؽ اوػػػربح مثػػػؿ اوممظمػػػات اوتاتيميػػػ  كاومرازػػػؽ اوخدميػػػ  كػػػاوكزارات كغيرهػػػا  زهػػػذه 
عتػ   اتهػ تاج إو  مظـ ماتكمات تمكمها مف اتخاذ قراراتاوممظمات مثتها مثؿ ممظمات األعماؿ 

 ألس ص ي  .

كمػػػػػػػف بػػػػػػػيف أهػػػػػػػـ هػػػػػػػذه اوػػػػػػػمظـ مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اوتػػػػػػػة وػػػػػػػـ تاػػػػػػػد زػػػػػػػة ظػػػػػػػؿ 
كاالقتصػػػػػػادي  او ديثػػػػػػ  مجػػػػػػرد مظػػػػػػػـ زرعيػػػػػػ  ثامكيػػػػػػ  زػػػػػػة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات  ماويػػػػػػ اوتطػػػػػػكرات او

  (75ـ  ص 2005 )ديبػػػػػػػػػاف األعماؿبػػػػػػػػػؿ أصػػػػػػػػػب ت عصػػػػػػػػػب أغتػػػػػػػػػب ممظمػػػػػػػػػات  ؛اإداريػػػػػػػػػ 
قمػػػػػػاة ألالػػػػػػي  تلػػػػػػرم كتمتقػػػػػػؿ عبرهػػػػػػا اوماتكمػػػػػػ   لػػػػػػكاءن  ب لػػػػػػبامهاوتهػػػػػػا عمايػػػػػػ  كبيػػػػػػرة أك اوتػػػػػػة ك 

م الػػػػػػبي  متخطيػػػػػػ  مختتػػػػػػؼ اوملػػػػػػتكيات اوتمظيميػػػػػػ   زهػػػػػػة اوجػػػػػػزء األلالػػػػػػة  أك ماويػػػػػػ كامػػػػػػت 
كاوم الػػػػػػػبي   ماويػػػػػػػ مػػػػػػػف مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اإداريػػػػػػػ  اوػػػػػػػذم يقػػػػػػػكـ ب صػػػػػػػر اوبيامػػػػػػػات او كاومهػػػػػػػـ

تشػػػػػػػػغيؿ هػػػػػػػػذه ب تقػػػػػػػػكـ  ثػػػػػػػػـ كخارجهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف مصػػػػػػػػادر داخػػػػػػػػؿ اوك ػػػػػػػػدة االقتصػػػػػػػػادي كتجمياهػػػػػػػػا 
كم الػػػػػػػبي  مفيػػػػػػػدة وملػػػػػػػتخدمة هػػػػػػػذه اوماتكمػػػػػػػات  ماويػػػػػػػ اوبيامػػػػػػػات كت كيتهػػػػػػػا إوػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػات 

 .(30ص  ـ 2004 ) ليف كداختها خارج اوك دة

كزااوػػػ  زػػػة  مهمػػػ أداة  Information technology(IT)تكمكوكجيػػػا اوماتكمػػػات كتياىػػػد  
اوتة يتـ بمكجبها تمفيذ األعمػاؿ ت ليف األداء اومؤللة مف خ ؿ توثيرها اومباشر عت  اوطريق  

كتقصػير ذ األمشػط  زػة اوامتيػ  اإداريػ   كذوؾ مف خػ ؿ تقتيػؿ اوكقػت اوػ ـز وتمفيػ  زة اوممظم 
اوملازات اوجغرازي  كزيادة اوترابط كاوتكامؿ بيف أجزاء اوممظمػ   كختػؽ ذاكػرة كمخػزكف ماتكمػاتة 

ل زقػػد أ ػػدثت تكمكوكجيػػا اوماتكمػػات يلػػاعد عتػػ  اوتطػػكير اوملػػتمر ألعماوهػػا  كمػػف ما يػػ  أخػػر 
 ؛تغييػػػرات ملػػػتمرة ككاضػػػ   زػػػة أباػػػاد كخصػػػائص اوهيكػػػؿ اوتمظيمػػػة اوملػػػتخدـ وػػػدل اوممظمػػػات

 كزيػػادةويصػبح شػك ن ممبلػػطان مػف  يػث تقتيػػؿ عػدد اوملػػتكيات اإداريػ  كاتلػاع مطػػاؽ اإشػراؼ  
 ألػاويباوقػرارات  كتغييػر اوتمليؽ اوداختة كاوخارجة  كتفايؿ درج  مشارك  اومكظفيف زػة اتخػاذ 
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كااللػػػتجاب  وتمتغيػػػػرات  اوااويػػػ اوتخطػػػيط كاورقابػػػ  عتػػػ  عمتيػػػات اوممظمػػػ   ممػػػػا ي قػػػؽ اومركمػػػ  
 .(.Lucas,1996 p23)اوخارجي  اوتة تتصؼ بزيادة اوتاقيد

ممػػػػػذ تلػػػػػا  لػػػػػمكات كخاصػػػػػ  او صػػػػػار   متيجػػػػػ  وت صػػػػػار اومفػػػػػركض عتػػػػػ  قطػػػػػاع غػػػػػزة
  ماويػػػػػػػ اوتمكيػػػػػػػؿ اوػػػػػػػدكوة اومباشػػػػػػر وخزيمػػػػػػػ  كزارة او  كتكقػػػػػػؼ كاالقتصػػػػػػػادم كاومصػػػػػػػرزة اومػػػػػػاوة
 اوفتلػػػػػػطيمي  زػػػػػػة قطػػػػػػاع غػػػػػػزة ماويػػػػػػ اولػػػػػػتط  اوكطميػػػػػػ  اوفتلػػػػػػطيمي  بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ ككزارة اوزػػػػػػإف 

كتمثػػػػػؿ ذوػػػػػؾ وهػػػػػا   اومػػػػػاوةضػػػػػاؼ شػػػػػديد كعجػػػػػز كبيػػػػػر زػػػػػة األداء مػػػػػف تاػػػػػامة بشػػػػػكؿ خػػػػػاص 
امػػػػػػر ك األ إصػػػػػػداركعػػػػػػدـ  هػػػػػػادزػػػػػػع ركاتػػػػػػب مكظفي زػػػػػػةزػػػػػػة عػػػػػػدـ مقػػػػػػدرتها عتػػػػػػ  اوقيػػػػػػاـ بػػػػػػدكرها 

كزػػػػػػػؽ  رات كاومؤللػػػػػػػات او ككميػػػػػػػ وتػػػػػػػكزا ماوي كتػػػػػػػكزير اال تياجػػػػػػػات اوتشػػػػػػػغيتي  كاورألػػػػػػػ ماويػػػػػػػ او
عػػػػػػػدـ صػػػػػػػرؼ مخصصػػػػػػػات ك قػػػػػػػكؽ اوهيئػػػػػػػات ك مخصصػػػػػػػاتها زػػػػػػػة قػػػػػػػامكف اومكازمػػػػػػػ  اواامػػػػػػػ   

كاوتػػػػػػوخر زػػػػػػة صػػػػػػرؼ ملػػػػػػت قات مػػػػػػكردم اوخػػػػػػدمات كاولػػػػػػتع وتػػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػػات اوم تيػػػػػػ  
مػػػػػػػػات ياوتايككقػػػػػػػػؼ ؼ اوملػػػػػػػػاعدات اوشػػػػػػػػهري  كقػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػر  اوػػػػػػػػ  جامػػػػػػػػب او ككميػػػػػػػػ  اواامػػػػػػػػ  

بػػػػػػػػرامج اوتشػػػػػػػػغيؿ اومؤقػػػػػػػػت وتخػػػػػػػػريجيف كاواػػػػػػػػاطتيف عػػػػػػػػف اوامػػػػػػػػؿ  اوتشػػػػػػػػغيؿ عتػػػػػػػػ ك  كاوترقيػػػػػػػػات
زضػػػػػ ن عػػػػػف كقػػػػػؼ كتاطيػػػػػؿ بػػػػػرامج دعػػػػػـ اومشػػػػػاريع اوصػػػػػغيرة كبػػػػػرامج دعػػػػػـ صػػػػػمدكؽ اوشػػػػػباب 

ازػػػػػ  عتػػػػػ  أداء كاألمػػػػػر اوػػػػػذم اماكػػػػػس لػػػػػتبان   ماويػػػػػ اومشػػػػػاريع اوتطكيريػػػػػ  اوممكوػػػػػ  مػػػػػف كزارة او
كخاصػػػػػػ  زػػػػػػة اوقطاعػػػػػػات اورئيلػػػػػػي  مثػػػػػػؿ اوػػػػػػكزرات كاوهيئػػػػػػات كاولػػػػػػتطات او ككميػػػػػػ  كاوم تيػػػػػػ  

ممػػػػا اماكػػػػس لػػػػتبان  ؛ماعيػػػػ  كاوبميػػػػ  اوت تيػػػػ  كاوكهربػػػػاءتاوصػػػػ   كاوتاتػػػػيـ كاألمػػػػف كاوشػػػػؤكف االج
عتػػػػػ  كػػػػػؿ مككمػػػػػػات اومجتمػػػػػع اوفتلػػػػػػطيمة  كعتيػػػػػه زقػػػػػد أصػػػػػػبح االعتمػػػػػاد اوػػػػػػرئيس زػػػػػة مػػػػػػكارد 

يػػػػػرادات اوم تيػػػػػػ  عتػػػػػػ  اإوتمكيػػػػػػؿ اومكازمػػػػػ  اواامػػػػػ  يمي  زػػػػػػة قطػػػػػاع غػػػػػزة اوفتلػػػػػط ماويػػػػػ كزارة او
 بكاز  أمكاعها.

وػػػػػ  دكر جػػػػػكدة األهميػػػػػ  اوتاػػػػػرض زػػػػػة هػػػػػذه اودرالػػػػػ  إ زػػػػػإف مػػػػػفبمػػػػػاءن عتػػػػػ  مػػػػػا لػػػػػبؽ ك 
 مػػػػػػػاوةزػػػػػػػة ت لػػػػػػػيف األداء او كزاعػػػػػػػؿ مهػػػػػػػـكمتغيػػػػػػػر  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػػب 

 جػػػػػكدة مظػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اوم كلػػػػػب   يػػػػػث تلػػػػػاهـ  زػػػػػة قطػػػػػاع غػػػػزة  وػػػػكزارة اوماويػػػػػ 
او ككميػػػػػ   ماويػػػػػ يػػػػػرادات اوم تيػػػػػ  كترشػػػػػيد اومفقػػػػػات او ككميػػػػػ  كتفايػػػػػؿ اورقابػػػػػ  اوزػػػػػة زيػػػػػادة اإ

ر يػػػػػػرادات كاومفقػػػػػػات اواامػػػػػػ  كتػػػػػػكزير اوماتكمػػػػػػات اوممالػػػػػػب  وػػػػػػدعـ عمتيػػػػػػ  اتخػػػػػػاذ اوقػػػػػػراعتػػػػػػ  اإ
اوفتلػػػػػػػطيمي  مػػػػػػػف اوقيػػػػػػػاـ  ماويػػػػػػػ  تػػػػػػػ  تػػػػػػػتمكف كزارة او  كاالقتصػػػػػػػادم اومػػػػػػػاوةعتػػػػػػػ  اوملػػػػػػػتكل 

كتازيػػػػػػػػػز عكامػػػػػػػػػؿ اوثبػػػػػػػػػات كاوصػػػػػػػػػمكد  كاالقتصػػػػػػػػػادي  باوشػػػػػػػػػكؿ اومطتػػػػػػػػػكب ماويػػػػػػػػػ بكاجباتهػػػػػػػػػا او
 طف كاومؤللات اوفتلطيمي .اوتمك 
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 مشكمة الدراسة: 1.2
تزايػػػػػد كمػػػػػف مػػػػػاوة كبيػػػػػر  مػػػػػف عجػػػػػز زػػػػػة قطػػػػػاع عػػػػػزة تاػػػػػامة كزارة اوماويػػػػػ  اوفتلػػػػػطيمي  

 زػػػػػػػة هػػػػػػػاجهكد كتمصػػػػػػػبومػػػػػػػكرديف  ااومؤللػػػػػػػات ك وػػػػػػػكزارات ك اوتمػػػػػػػكظفيف ك ماويػػػػػػػ  او تزامػػػػػػػاتاالو
مػػػػػػف أجػػػػػػػؿ االلػػػػػػتمرار زػػػػػػػة   األلالػػػػػػػي اوماويػػػػػػ  االوتزامػػػػػػػات األمػػػػػػكاؿ او زمػػػػػػػ  وتغطيػػػػػػ  تػػػػػػدبير 
؛ بمػػػػػػا يمكمهػػػػػػا مػػػػػػف تقػػػػػػديـ اوخػػػػػػدمات وتمجتمػػػػػػع   ر أعمػػػػػػاؿ اوػػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػػات اواامػػػػػػيتلػػػػػػي
 .ااو صار اوماوة اومفركض عتيه زة ظؿ ع ركاتب مكظفة اوقطاع اوااـ كدز

ظـ اوماتكمػات اوم الػبي  اوم كلػب  أداة مهمػ  تلػتخدـ مػف قبػؿ ممظمػات األعمػاؿ م تياىد  ك 
اوملػتهدؼ مػف قبػؿ  اومػاوةتطكير األداء  اوتاوةاوقرار  كب اذككفاءة عمتي  اتخ زااوي بهدؼ زيادة 

 :اوتاوةوإلجاب  عت  اولؤاؿ اورئيس تتؾ اوممظمات  وذوؾ توتة هذا اودرال  

تحسػػيف األداء  فػػيكأثرىػػا المحكسػػبة نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية  ةجػػكد مػػدل تػػكفرمػػا 
 ة؟.يالفمسطين ماليةاللكزارة  المالي

 ة:التالياألسئمة الفرعية  كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس

اوملػػتخدم  زػػة كزارة اوم كلػػب  مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي   مػػا مػػدل تػػكزر خاصػػي  اوثقػػ  زػػة .1
 ؟.اوماوةأدائها زة ت ليف  اوفتلطيمي  كدكرها ماوي او
اوملتخدم  زة كزارة  اوم كلب  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم ءم ما مدل تكزر خاصي   .2
 ؟.اوماوةاوفتلطيمي  كدكرها زة ت ليف أدائها  ماوي او
مظـ اوماتكمػات اوم الػبي  اوم كلػب  اوملػتخدم  زػة زة مبادئ مكثكقي  اومظـ ما مدل تكزر  .3

 ؟.اوماوةزة ت ليف أدائها دكرها ك اوفتلطيمي   ماوي كزارة او

 ىمية الدراسة: أ 1.3
زػة جميػع ممػا ة او يػاة كأصػب ت ماظػـ  أ دثت مظـ كتكمكوكجيا اوماتكمػات تطػكران كبيػرا ن

اوقطػػػاع ممظمػػػات زػػػة اوزػػػة كازػػػ  اوممظمػػػات تاتمػػػد عتػػػ  مظػػػـ اوماتكمػػػات كأمظمػػػ  او الػػػكب  
اوقطػػػاع او كػػكمة  كومػػا كامػػػت ك  يػػ كاوقطػػاع اومصػػرزة كقطػػػاع اوبتػػديات كاوهيئػػات اوم ت اوخػػاص
أدؽ كألرع بشكؿ  ر اوماتكمات اوم ئم  وتمديريف باوكمي  كاوكيفي  اوممالبتيفتكز او ديث اوكلائؿ 

وذوؾ توتة هػذه اودرالػ    عمتي  اتخاذ اوقراراتكدعـ  اوماوةوت ليف األداء مف اوكلائؿ اوتقتيدي   
عتػ   ماويػ اوم كلب  زػة كزارة اومات اوم البي  قدرة مظـ اوماتك  مدلوتكقكؼ عت   ةجاد م اكو 

 او كػػكمة مػػف خػػ ؿ  اومػػاوةزػػة ت لػػيف األداء كدكرهػػا او ككمػػ   زػػة ماويػػ تتبيػػ  رغبػػات اإدارة او
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او ككميػػ   ماويػػ زيػػادة اإيػػرادات اواامػػ  كترشػػيد اومفقػػات اواامػػ  كتازيػػز دكر اورقابػػ  اواوامػػؿ عتػػ  
 اوتػاوة  كبكاالقتصػادم اومػاوةاتخػاذ اوقػرار عتػ  اوملػتكل  كتكزير اوماتكمات او زم  وامتي  دعػـ

دارة او ككميػػػػ  م ػػػػك ضػػػػركرة تطػػػػكير أمظمتهػػػػا ر اإيزػػػػإف هػػػػذه اودرالػػػػ  لػػػػكؼ تلػػػػهـ زػػػػة تبصػػػػ
دارة كيػؤدم إوػ    األمػر اوػذم ي قػؽ أهػداؼ اإاومػاوةت لػيف أدائهػا  اوم البي  اوم كلب  بهدؼ

اوامػؿ م ػك اوتغتػب عتػ  عجػكزات  اوتاوةكب ؛يتهيراد كتممطكير مصادر اإجه اإمفاؽ كتأك ضبط 
  .دعمان ومتطتبات اوتممي  كتطكير االقتصاد اوكطمة  اومكازم 

 أىداؼ الدارسة: 1.4
 تيدؼ الدراسة إلى:

مف  يث  اوفتلطيمي  ماوي اوم كلب  زة كزارة اومظـ اوماتكمات اوم البي  اوتارؼ عت  كاقع  .1
 .اوم كلب ات مظـ اوماتكمتكزر اومقكمات األلالي  و

مظـ اوماتكمات و  اومتمثت  زة اوثق  كاوم ءم  خصائص جكدة اوماتكمات اوم البي  ت تيؿ .2
  اوفتلطيمي . ماوي اوم كلب  زة كزارة اواوم البي  

 اكقدرتهاوفتلطيمي   ماوي مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  زة كزارة او اوكقكؼ عت  دكر .3
اوماوة وكزارة اوماوي  ت ليف األداء بغرض مف ماتكمات  ي ماوتتبي   اجات اإدارة او عت 

 اوفتلطيمي .

األمريكة  اوقامكمييف اوم البيف ماهدمبادئ مكثكقي  اومظـ اوم ددة مف قبؿ مارز  دكر  .4
(AICPA)  ابكمد اوقامكمييف اوم البيف ماهدك (CICA) مظـ اوماتكمات اوم البي  زة تمكيف

 .األداء اوماوة وكزارة اوماوي ت ليف  زةاوفتلطيمي   ماوي اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة او

 اوماتكماتاوفتلطيمي  م ك دكر مظـ  ماوي ارة اووفركؽ زة اتجاهات اواامتيف زة كز ا بياف .5
  .ازل وخصائصهـ اوشخصي  كاوكظيفي كاوتة تي   اوماوةف األداء ياوم البي  اوم كلب  زة ت ل

 فرضيات الدراسة: 1.5
كوقيػػػاس اوا قػػػ  بػػػيف مظػػػـ اوماتكمػػػات  اودرالػػػ  كوإلجابػػػ  عتػػػ  تلػػػاؤالتها ت قيقػػػان ألهػػػداؼ

فرضػػػيات تػػػـ صػػػياغ  او  اوفتلػػػطيمي  ماويػػػ وػػػكزارة او اومػػػاوةاوم الػػػبي  اوم كلػػػب  كت لػػػيف األداء 
 اوتاوي :
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 األكلى الرئيسة فرضيةال: 

 الػبي  بيف تػكزر خاصػي  اوثقػ  زػة مظػـ اوماتكمػات اوم إ صائي تكجد ع ق  ذات دالو   
 اوفتلطيمي . ماوي وكزارة او ماوةت ليف األداء اوبيف اوم كلب  ك 

 الثانية الرئيسة فرضيةال: 

زػػػػة مظػػػػـ اوماتكمػػػػات  اوم ءمػػػػ خاصػػػػي   بػػػػيف تػػػػكزر إ صػػػػائي تكجػػػػد ع قػػػػ  ذات دالوػػػػ  
 اوفتلطيمي . ماوي وكزارة او ماوةت ليف األداء اوك اوم البي  اوم كلب  

 الثالثة الرئيسة فرضيةال: 

مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  مبػػػػػادئ مكثكقيػػػػػ  بػػػػػيف  إ صػػػػػائي كجػػػػػد ع قػػػػػ  ذات دالوػػػػػ  ت
 .اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  كت ليف أدائها اوماوة

 منيا الفرضيات الفرعية التالية: كيتفرع

 الفرعية األكلى:فرضية ال 

اوم الػبي   ماتكمػاتوػمظـ اوتطبيؽ مبدأ أمػف اومظػاـ بيف  إ صائي تكجد ع ق  ذات دالو  
 .اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  كت ليف أدائها اوماوة

 الفرعية الثانيةفرضية ال: 

اوم البي   ماتكماتومظـ اوتطبيؽ مبدأ لري  اومظاـ بيف  إ صائي تكجد ع ق  ذات دالو  
 .ائها اوماوةاوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  كت ليف أد

 الفرعية الثالثةفرضية ال: 

اوم البي   ماتكماتومظـ اوتطبيؽ مبدأ اوخصكصي  بيف  إ صائي تكجد ع ق  ذات دالو  
 .اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  كت ليف أدائها اوماوة

 الفرعية الرابعةفرضية ال: 

 ماتكمػػػاتوػػػمظـ اوم  اومااوجػػػ  تطبيػػػؽ مبػػػدأ لػػػ بػػػيف  إ صػػػائي تكجػػػد ع قػػػ  ذات دالوػػػ  
 .اوم البي  اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  كت ليف أدائها اوماوة
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 الفرعية الخامسةفرضية ال: 

ماتكمػػػػات ووػػػػمظـ اتطبيػػػػؽ مبػػػػدأ جاهزيػػػػ  اومظػػػػاـ بػػػػيف  إ صػػػػائي تكجػػػػد ع قػػػػ  ذات دالوػػػػ  
 .تلطيمي  كت ليف أدائها اوماوةاوم البي  اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوف

 الرابعةفرضية ال: 

زة كزارة اوماوي  بيف متكلطات التجابات اومب كثيف  إ صائي تكجد زركؽ ذات دالو  
ف األداء اوماوة تازل يدكر مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  زة ت ل  كؿ اوفتلطيمي 

  زة كزارة اوماوي  ر  اوخبرة اوكظيفي وخصائصهـ اوشخصي  كاوكظيفي  اومتمثت  زة اوجمس  اوام
  اإدارة اوتة يامؿ بها اوملم  اوكظيفة  اودكرات اوتدريبي اوتخصص اواتمة   اومؤهؿ اواتمة 

لمكات التخداـ اومظاـ اوماوة.عدد اومكظؼ  

 

 : الدراسة نمكذج  1.6
 

 

 

 

 

 

 ( نمكذج الدراسة1.1رقـ )شكؿ 

 

 

 

 

لةالمستقاتالمتغير  
Independent variable 

التابعةالمتغيرات  
dependent variable 

 نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة
. خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب 
 م  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  ءخاصي  اوم

 اوم كلب .
. مبادئ مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب 

 

 متمثالن في: تحسيف األداء المالي
يرادات اواام .زيادة اإ 
يد اومفقات اواام .ترش 
يرادات كاومفقات اواام .تازيز اورقاب  عت  اإ 
دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم. 

 

(عداد اوبا ث)إ المصدر:  
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 :الدراسات السابقة 1.7
 لدراسات العربية:ا 1.7.1

-Web)لكتركنػػػػػي أثػػػػر تطبيػػػػؽ مكثكقيػػػػة المكقػػػػع اإل (  بامػػػػكاف  2015درالػػػػ  اواقيتػػػػة) .1

trust) عمى كفاءة أداء نظاـ المعمكمات المحاسبي في البنكؾ التجارية  

 (Web-trust)وكتركمة مكثكقي  اومكقع اإمبادئ أثر تطبيؽ بياف  إلى ىدفت الدراسة
  كوت قيؽ هدؼ اودرال  ات اوم البة زة اوبمكؾ اوتجاري عت  كفاءة أداء مظاـ اوماتكم

 صائي  اواتمة كتـ التخداـ األلاويب اإ وتت كيـ أيخضاتالتبام  متخصص  التخدمت 
اوكصفي  كمقاييس اومزع  اومركزي  وت تيؿ اوبيامات  كتـ اختبار اوفرضيات بالتخداـ االم دار 

 اومتادد كاختبار اوتبايف األ ادم.
أف تطبيؽ مبادئ مكثكقي  اومكقع اإوكتركمة بشكؿ عاـ كاف  أىـ نتائج الدراسةككاف مف 

عت  كفاءة أداء مظاـ اوماتكمات اوم البة زة اوبمكؾ اوتجاري  األردمي   كأف مبدأ  مرتفعه  أثره  وه
توثيران مف بيف اومبادئ عت  كفاءة أداء مظاـ اوماتكمات اوم البة زة  )اولري ( كاف األكثرى 

اوتجاري  األردمي  بيمما كاف مبدأ)اوخصكصي ( األقؿ توثيران مف بيف جميع مبادئ مكثكقي   اوبمكؾ
اومكقع االوكتركمة  كأف تطبيؽ اومبادئ لاهـ زة تكزير اوماتكمات اوم البي  باوشكؿ اودقيؽ 

 كاوتكقيت اوممالب.
زة تطبيؽ  ث اوبمكؾ اوتجاري  األردمي  عت  االلتمرار  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة

  كمااوج  مقاط اوختؿ زة تدمة توثير باض (Web-trust)وكتركمة مكثكقي  اومكقع اإمبادئ 
 اوليالات عت  كفاءة أداء مظاـ اوماتكمات اوم البة زة اوبمكؾ اوتجاري  األردمي .

عمػػػػػػى  المحكسػػػػػػبةدكر نظػػػػػػـ المعمكمػػػػػػات المحاسػػػػػػبية  بامػػػػػػكاف  ( 2015)درالػػػػػػ  اوتتػػػػػػر .2
 . "لمحاسبي لشركات التأميف التعاكنيجكدة مخرجات النظاـ ا

اوتاػػػػػػرؼ عتػػػػػػ  دكر مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػب   إلػػػػػػى ىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة      
عتػػػػػػ  جػػػػػػػكدة مخرجػػػػػػػات اومظػػػػػػػاـ اوم الػػػػػػػبة زػػػػػػة شػػػػػػػركات اوتػػػػػػػوميف اوتاػػػػػػػاكمة اواامتػػػػػػػ  زػػػػػػػة 

   كقػػػػػػد اتباػػػػػػػتزتلػػػػػػطيف  مػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ اوتاػػػػػػرؼ عتػػػػػػ  خصػػػػػػػائص جػػػػػػكدة مخرجػػػػػػات اومظػػػػػػػاـ
اعتمػػػػػدت االلػػػػػتبام  وتغطيػػػػػ  اإطػػػػػار اوتطبيقػػػػػة عتػػػػػ  ك  صػػػػػفة اوت تيتػػػػػة اودرالػػػػػ  اومػػػػػمهج اوك 

 اواامتيف زة شركتة اوتكازؿ وتتوميف كاومتتـز وتتوميف اوتااكمة.



 

8 
 

تػػػػػػكزر خاصػػػػػػيتة اوثقػػػػػػ  كاوم ءمػػػػػػ  زػػػػػػة اوماتكمػػػػػػات  ككػػػػػػاف مػػػػػػف أىػػػػػػـ نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة 
مػػػػػػف  اوصػػػػػادرة عػػػػػف مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اوم كلػػػػػب  وتشػػػػػركتيف  كأف  جػػػػػـ اوشػػػػػرك 

وػػػػه أثػػػػر كبيػػػػر عتػػػػ  الػػػػتخداـ  اإيػػػػرادات ك جػػػػـ   ك جػػػػـ رأس اومػػػػاؿ   يػػػػث عػػػػدد اواػػػػامتيف
 اوشرك  ومظـ ماتكمات م البي  م كلب  تكزر خصائص اوجكدة ومخرجاتها.

ضػػػػركرة قيػػػػاـ شػػػػركات اوتػػػػوميف اوتاػػػػاكمة بتطػػػػكير  ككػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ تكصػػػػيات الدراسػػػػة    
كاوامػػػػػػؿ   رتقػػػػػػاء بػػػػػػوداء هػػػػػػذه األمظمػػػػػػ ضػػػػػػؿ  كاالأمظمتهػػػػػػا اوم الػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػب  بشػػػػػػكؿ أز

عتػػػػػ  اوتغتػػػػػػب عتػػػػػػ  اوماكقػػػػػػات اوتػػػػػػة تضػػػػػاؼ مػػػػػػف الػػػػػػتخداـ مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  
اوم كلػػػػػػػب   كتطػػػػػػػكير قػػػػػػػدرات اواػػػػػػػامتيف زػػػػػػػة شػػػػػػػركات اوتػػػػػػػوميف اوتكػػػػػػػازتة كمشػػػػػػػاركتهـ زػػػػػػػة 

 تصميـ كتطكير مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب .
لكتركنيػػػػػة ـ المعمكمػػػػػات المحاسػػػػػبية اإل دكر نظػػػػػ تقيػػػػػيـ بامػػػػػكاف  ( 2014لػػػػػاد)درالػػػػػ   .3

فػػػي الحػػػد مػػػف ظػػػاىرة التيػػػرب الضػػػريبي مػػػف كجيػػػة نظػػػر مكاتػػػب المحاسػػػبة كالػػػدكائر 
  ."في قطاع غزة الضريبية

 وكتركمي اإ اوم البي  كماتتاوما مظـ زة تااوثغر   تع اوتارؼ إلى اسةلدر اىدفت 
 ازهاوج ةمكظف تكاجه اوتة ياتاوت د ازر با  ك  اوضريبة ربهاوت رةهظا امتشار  تع تلاعد اوتة

 اوم البي  كماتتاوما مظـ تلتخدـ اوتة اوشركات زة اوضريبة ربهاوت كشؼ زة اوضريبة
كقد اتبات اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة اوذم ي اكؿ مف خ وه كصؼ   وكتركمي اإ

ة تطرح  كوها اوظاهرة مكضكع اودرال   كت تيؿ بياماتها  كاوا ق  بيف مككماتها كاآلراء اوت
 كاوامتيات اوتة تتضممها كاآلثار اوتة ت دثها.

 اوم كلب  اوم البي  كماتتاوما مظـكجكد ثغرات زة  ككاف مف أىـ نتائج الدراسة
 زة اومكظفيف فأ ال ر اود كشفت كما  اوضريبة ربهاوت وتمفيذ اوباض اهيلتخدم قد اوتة

 اوتة اوم البي  كماتتاوما ظـوم مي هم ز ص اءاتر بإج يقكمكف ال اوضريبي  اودكائر
 اوضريبي  اودكائر زة ةتداخ رقابة مظاـ يكجد ال همأ ال ر اود بيمت كما  توشركاا اهتلتخدم
  .اومكظفيف داءأ ت ليف إو  يؤدم

 كفاءة تطكير ت ع اوضريبي  تار اداإ تامؿ أف ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
 دكرم ز ص بامؿ اوضريبي  اودكائر زة كفاومكظف يقـك أفك   اومتكاصؿ باوتدريب اهمكظفي
 اوقكاميف جا امر  يتـ فأك   فيفتاومك اهيلتخدم اوتة اإوكتركمي   اوم البي كماتتاوما ومظـ
 ممشآت زة اإوكتركمي  اوم البي  كماتتاوما مظـ التخداـ تمظـ اوتة كائحتكاو كاومظـ

 .لطيمي تاوف األعماؿ
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 فععععي المحبسععععبيت المعلومععععبث وظعععع  واقعععع ( بامػػػػكاف  2014اوب يصػػػػة )درالػػػ   .4

  .استطالعيةدراسة  :فلسطيه في المتوسطتو الصغيرة المشروعبث

 اومشركعات زة اوم البي  اوماتكمات مظـ التخداـ كاقع ت ديد لىإ ىدفت الدراسة
كقد اجريت   االلتخداـ درج  عت  تؤثر اوتة كاواكامؿ زتلطيف زة او جـ صغيرة  كمتكلط 

  طيمة.شرك  تشمؿ جميع قطاعات االقتصاد اوفتل 500مف عت  عيم  مككم اودرال  

 اومشركعات اوم البي  زة اوماتكمات مظـ التخداـ درج  أف ككاف مف أىـ نتائج الدراسة
 اوم البي  التخداـ اوماتكمات درج  أفك   وتغاي  ضايف  زتلطيف زة او جـ متكلط ك  صغيرةاو
 كراء األلباب أهـ فكأ  وتغاي  م دكدة شركعاتاوم تتؾ زة كتليير اوامتيات اوقرارات اتخاذ زة
 زة او جـ متكلط ك  اوصغيرة اومشركعات زة ماظـ اوم البي  اوماتكمات مظـ تطبيؽ عدـ

 مظـ بوهمي  اوشاكر عدـ كذوؾك  ومظاـاتطبيؽ  تكاويؼ ت مؿ عت  اوقدرة عدـ كه زتلطيف
 .وهذه اوم البي  اوماتكمات

 تطبيؽ كضركرة بوهمي  اومدراء /تكعي  اوم ؾ  ةبضركر  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
 اوغرز  تتبماها تدريبي  دكراتك تكعي    م ت عبر مشركعاتهـ زة اوم البي  اوماتكمات مظـ

 متكلط ك  اوصغيرةاومشركعات  ك ث  اوفتلطيمي  كاومراجايف اوم البيف كجماي  اوتجاري 
 قامكف عبر عت  ذوؾ إجبارها أك اوم البي  اوماتكمات مظـ تطبيؽ عت  زتلطيف زة او جـ
 .اوجميع عت  ذوؾ يفرض

 الحككميػة الماليػة المعمكمػات إدارة نظػاـ تطبيػؽ "أثػر بامػكاف ( 2014جبريػؿ )درالػ   .5
 في األردف". الحككمي المالي األداء تميز عمى

 زة األردف او ككمة ماوي او اوماتكمات إدارة مظاـ ت تيؿ لىإ الدراسة ىدفت
 Government Financial Management Information System (GFMIS)  

 األردف. زة او ككمة اوماوة األداء تميز عت  اومظاـ هذا تطبيؽ أثربراز دكره  كبياف كا  

 او ككمة  اوماوي اوماتكمات  إدارة ومظاـ تطبيؽ كجكد ككاف مف أىـ نتائج الدراسة
(GFMIS) اإدارة عت  اومظاـ هذا وتطبيؽ أثران  هماؾ كأف  او ككمي  كاودكائر اوكزارات زة 

اوممهج اوكصفة كقد اتبات اودرال    اوام ء كخدمات  اوبشري  كاومكارد كاوم الب    اوماوي 
 اوت تيتة زة اختبار زرضيات اودرال .



 

10 
 

 اوماويػ  إدارة اوماتكمػات مظػاـ تطػكير زة اوتكلع ضركرة ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
 زػة اوملػتخدم  أجهػزة او الػكبك   اوبيامػات كقاعػدة اإمترمػت  شػبك  تطكير ضركرةك   او ككمة
 ملػتكل وت لػيف ؛او كػكمة ماويػ او اوماتكمػات إدارة ومظػاـ اومطبقػ  او ككميػ  كاوػدكائر اوكزارات 
عطائهػا أدائهػا  زػة اإدارة كويخػدـ ؛ اوبيئػ  اوم الػبي  تطػكر مػع ويتماشػ  ؛اومطتكبػ  اولػرع  كا 

 .كاورقاب  اوتخطيط مجاالت
" تقيػػػػيـ كاقػػػػع نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية لمبمػػػػديات بامػػػػكاف  (2013اوب يصػػػػة )رالػػػػ  د .6

 ."في قطاع غزة

كاقػػع مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  زػػة اوبتػػديات اوفتلػػطيمي   تقيػػيـ لػػىإ الدراسػػة ىػػدفت 
 اوتقيػػيـ عمتيػػ  تمػػت كقػػد  بتديػػ  كعشػػركف خمػػسه  عػػددهاك  اواامتػػ  زػػة م ازظػػات قطػػاع غػػزة

ع اوبتػػػػػػػديات  كالػػػػػػػتخدمت االلػػػػػػػتبام  وغػػػػػػػرض جمػػػػػػػع اوماتكمػػػػػػػات وجميػػػػػػػ  عبػػػػػػػر زيػػػػػػػارات ميداميػػػػػػػ
 او زم   كؿ تتؾ اومظـ.

 اوم الػػبي  اوماتكمػػات مظػػـ زػػة ضػػاؼ كبيػػر كجػػكد الدراسػػة نتػػائجككػػاف مػػف أىػػـ  

 كامػػؿ بشػػكؿ توديػػ  أهػػدازها عتػػ  قػػادرة غيػػر يجاتهػػامػػا  غػػزة قطػػاع م ازظػػات بتػػديات زػػة

 اوخاصػ  لػكاء تتػؾ اوم الػبة  اومظػاـ أجػزاء ميػعج زػة مكجػكدة اوختػؿ مظػاهر أفك  لػتيـ ك 

 اوخاصػػ  بامتيػػ  أك اومختتفػػ   صػػ  ياتها بػػيف اوفصػػؿك  اومهميػػ  كقػػدراتها اوبشػػري  بػػاومكارد

 اوم الػػبة اومظػػاـ بمخرجػػات اوخاصػػ  تتػػؾ ت كمهػػا  اوتػػة باومبػػادئ اإثبػػاتك  اوتلػػجيؿ

 .اوضاؼ هذا عت  اوتغتب جؿأمف  اال تياجات تتبي  عت  كقدرتها
 قطػاع زػة وتاػامتيف اومهميػ  اوكفػاءة تطػكيرضػركرة  ككػاف مػف أىػـ تكصػيات الدراسػة

   مػع ضػركرةاوم الػبة اومجػاؿ زػة وتامػؿ غيػر اوم الػبيف تايػيف كعػدـ اوبتػديات زػة اوم الب 
يجاد   ك اومتاارض  األعماؿ زصؿ  اوماتكمػات مظػـ ك كلػب  كظيف   وكؿ كاضح كصؼ كظيفةا 

 كضػع  ك اوم الػبة اإثبػات عمتيػات زػة مبػدأ االلػت قاؽ إوػ   ػكؿاوتك  اوملػتخدم   اوم الػبي 
  قيقػ  تاكػس كامتػ  ماويػ  قػكائـ إعػداد عتػ  كاوتركيػز بتديػ   وكؿ مكتكبك  كاضح دويؿ  لابات
 وكػؿ خػارجة آخػرك  ةداختػ  لػابات مػدقؽ ككجػكد  اومػاوة كمركزهػا وتبتػديات ماويػ األ ػداث او

عداد اومكازمات بتدي    .اومامي  األطراؼ جميع ارك مشك  عتمة بشكؿ كا 
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أثػػػػػر نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات )دراسػػػػػة " بامػػػػػكاف  (2013الػػػػػماعيؿ)درالػػػػػ   .7
 ."في العراؽ( استكشافية

  ظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  زػػػػػة اتخػػػػػاذ اوقػػػػػراراتت تيػػػػػؿ دكر م لػػػػػىإالدراسػػػػػة ىػػػػػدفت 
اعتمػػػػػػػدت كقػػػػػػػد  كأجريػػػػػػػت اودرالػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  مؤللػػػػػػػ  اومطػػػػػػػا ف اوكبػػػػػػػرل وتجمػػػػػػػكب زػػػػػػػة اواػػػػػػػراؽ 

مػػػػات اوم الػػػػبي  اختيػػػػار خصػػػػائص اوماتك  كقػػػػد تػػػػـ  عتػػػػ  اومػػػػمهج اوكصػػػػفة اوت تيتػػػػةاودرالػػػػ  
مػػػػ  كاومكثكقيػػػػ  كولػػػػاس وقيػػػػاس قػػػػدرة اومظػػػػاـ عتػػػػ  ضػػػػماف مخرجػػػػات ذات اومتمثتػػػػ  زػػػػة اوم ء

جػػػػػػػكدة  كمػػػػػػػا تػػػػػػػـ اعتبػػػػػػػار قػػػػػػػدرة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  عتػػػػػػػ  ضػػػػػػػماف تػػػػػػػدزؽ ملػػػػػػػتمر 
 .اتخاذ اوقرار زةاومباشر دوي ن وقدرته عت  اوتوثير كاز  اوملتكيات  إو وتبيامات 

عتػػػػ  مػػػػا يقدمػػػػه تتكقػػػػؼ عمتيػػػػ  اتخػػػػاذ اوقػػػػرار  زااويػػػػ  ككػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ نتػػػػائج الدراسػػػػة
وػػػػػ  إاومؤللػػػػػات باوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي   كتهػػػػػتـ  مظػػػػػاـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  مػػػػػف ماتكمػػػػػات

ء كظائفهػػػػػا  كمػػػػػا تتكقػػػػػؼ ككمهػػػػػا اوم ػػػػػرؾ األلالػػػػػة إدارة اومؤللػػػػػ  كت ديػػػػػد قػػػػػدرتها عتػػػػػ  أدا
 .اوماتكمات او زم  التخاذ اوقراردارة عت  مدل جكدة اإ زااوي درج  

صػػػػف  اومكثكقيػػػػ  كاوم ءمػػػػػ   اوتوكيػػػػد عتػػػػ  أهميػػػػ  ككػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ تكصػػػػيات الدراسػػػػة
  زة زيادة قيم  اوماتكمات كجكدتها كتوثيرها اومباشر زة عمتي  اتخاذ اوقرار. 

"فاعميػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية المحكسػػػػبة فػػػػي    بامػػػػكاف(2012دهمػػػػاف )درالػػػػ   .8
 .الفمسطينية(" مالية)دراسة تطبيقية عمى كزارة ال ماليةتحقيؽ جكدة التقارير ال
الػػػػتاراض كاقػػػػع مظػػػـػ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اوم كلػػػػب  اومطبقػػػػ   لػػػػىإىػػػػدفت الدراسػػػػة 

كدة اوتقػػػػػػػارير اوفتلػػػػػػطيمي   كمػػػػػػف ثػػػػػـػ تقيػػػػػػػيـ مػػػػػػدل زاعتيتهػػػػػػا زػػػػػػة ت قيػػػػػػؽ جػػػػػػ ماويػػػػػػ زػػػػػػة كزارة او
كقامػػػػت   اومػػػػمهج اوكصػػػػفة اوت تيتػػػػةكقػػػػد اتباػػػػت اودرالػػػػ  اوصػػػػادرة عػػػػف تتػػػػؾ اوػػػػمظـ   ماويػػػػ او

 تكزيع التبام  عت  ملتخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  زة كزارة اوماوي .ب اودرال 
اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي   ظػػػػػـكجػػػػػكد زاعتيػػػػػ  زػػػػػة م ككػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػـ نتػػػػػائج الدراسػػػػػة

زػػػػػػة ت قيػػػػػػؽ جػػػػػػكدة اوتقػػػػػػارير مهػػػػػػا تلػػػػػػاهـ    يػػػػػػث إماويػػػػػػ رة اواوم كلػػػػػػب  اومطبقػػػػػػ  زػػػػػػة كزا
اوتطػػػػػػكير وتازيػػػػػػز قػػػػػػدرتها عتػػػػػػ  تػػػػػػكزير كازػػػػػػ   باػػػػػػض كذوػػػػػػؾ رغػػػػػػـ  اجتهػػػػػػا إوػػػػػػ   ماويػػػػػػ او

   يػػػػػث ماويػػػػػ اوػػػػػدكر اورقػػػػػابة وتتقػػػػػارير او زػػػػػة ضػػػػػاؼ  ككجػػػػػكد متطتبػػػػػات متخػػػػػذم اوقػػػػػرارات
قيػػػػػػػاـ باومهػػػػػػػاـ ا تياجػػػػػػػات اوجهػػػػػػػات اوتشػػػػػػػرياي  كاورقابيػػػػػػػ  وتتتبيػػػػػػػ  هػػػػػػػا غيػػػػػػػر قػػػػػػػادرة عتػػػػػػػ  إم

 . ويهاإاورقابي  اومككت  
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 ػػػػػك الػػػػػتكماؿ  كلػػػػػب  ضػػػػػركرة اوامػػػػػؿ جػػػػػديان م ككػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػـ تكصػػػػػيات الدراسػػػػػة
جػػػػػراءات اوم الػػػػػبي  اومطبقػػػػػ  زػػػػػة مختتػػػػػؼ دكائػػػػػر اوػػػػػكزارة بهػػػػػدؼ االلػػػػػتفادة كازػػػػػ  اوػػػػػمظـ كاإ

 اومػػػػػػاوةاوت تيػػػػػػؿ  ولػػػػػػاويبب ماويػػػػػػ تػػػػػػدعيـ اوتقػػػػػػارير اوك  مػػػػػػف زكائػػػػػػد تطبيػػػػػػؽ اوػػػػػػمظـ اوم كلػػػػػػب  
تصػػػػػػػميـ ممظكمػػػػػػػ  مػػػػػػػع ضػػػػػػػركرة  كماػػػػػػػايير كمؤشػػػػػػػرات تلػػػػػػػاعد عتػػػػػػػ  اكتشػػػػػػػاؼ االم رازػػػػػػػات 

 اومػػػػػاوةجػػػػػه اومشػػػػػاط أك متكامتػػػػػ  كمك ػػػػػدة تتضػػػػػمف قاعػػػػػدة بيامػػػػػات شػػػػػامت  وكازػػػػػ   ماويػػػػػ تقػػػػػارير 
او كػػػػػػكمة  كزػػػػػػتح اومكازػػػػػػذ او زمػػػػػػ  كاوكفيتػػػػػػ  بتػػػػػػكزير كازػػػػػػ  ا تياجػػػػػػات متخػػػػػػذم اوقػػػػػػرارات مػػػػػػف 

 .ماوي وماتكمات كاوتقارير اوا
لكتركنيػػػػة فػػػػي "دكر نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية اإل ( بامػػػػكاف  2012اومطيػػػػرم )لػػػػ  درا .9

 .تحسيف قياس مخاطر االئتماف في البنكؾ الككيتية"

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػػة دكر مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ بػػػػػػػػرازإ لػػػػػػػىىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة إ 
وكصػػػػفة اومػػػػمهج اكقػػػػد اتباػػػػت اودرالػػػػ    ت لػػػػيف قيػػػػاس مخػػػػاطر االئتمػػػػاف زػػػػة اوبمػػػػكؾ اوككيتيػػػػ 

اوت تيتػػػػػػة  كذوػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ درالػػػػػػ  ميداميػػػػػػ  زػػػػػػة اوبمػػػػػػكؾ اوككيتيػػػػػػ   كتمػػػػػػت درالػػػػػػ  ت تيػػػػػػؿ 
وػػػػ  متغيػػػػرات  ؿ ت كيػػػػؿ اومتغيػػػػرات غيػػػػر اوكميػػػػ  إاوبيامػػػػات كمقارمػػػػ  متغيػػػػرات اودرالػػػػ  مػػػػف خػػػػ

 كمي  قابت  وتقياس. 

 صػػػػػائي  وخاصػػػػػي  اوتكقيػػػػػت إكجػػػػػكد تػػػػػوثر ذك دالوػػػػػ  ىػػػػػـ نتػػػػػائج الدراسػػػػػة أككػػػػػاف مػػػػػف 
دالوػػػػػػ   مكجػػػػػػكد تػػػػػػوثر ذ   مػػػػػػعزػػػػػػة قيػػػػػػاس مخػػػػػػاطر االئتمػػػػػػاف وػػػػػػدل اوبمػػػػػػكؾ اوككيتيػػػػػػ اوم ئػػػػػػـ 

 . صائي  وخاصي  اودق  زة قياس مخاطر االئتماف ودل اوبمكؾ اوككيتي إ
اوتكقيػػػػت  بمراعػػػػاةاوبمػػػػكؾ اوككيتيػػػػ  ضػػػػركرة قيػػػػاـ  تكصػػػػيات الدراسػػػػةأىػػػػـ مػػػػف ككػػػػاف  

  وكتركميػػػػػ الػػػػػبي  اإم اوم ئػػػػػـ )اولػػػػػرع ( كخاصػػػػػي  مهمػػػػػ  مػػػػػف خصػػػػػائص مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات او
الػػػػتمرار اوبمػػػػكؾ اوككيتيػػػػ  زػػػػة االوتػػػػزاـ بخاصػػػػي  اودقػػػػ  ككمهػػػػا تامػػػػؿ مػػػػع اوتوكيػػػػد عتػػػػ  ضػػػػركرة 

 عت  ت ليف ملتكل قياس مخاطر االئتماف.

 المعمكمػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػـ مكثكقيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدل" بامػػػػػػػػػكاف  (2011)كآخػػػػػػػػػركف مشػػػػػػػػػته درالػػػػػػػػػ   .10
ؼ األردنيػػػػة فػػػػي المصػػػػار  صػػػػرفيالم األداء مؤشػػػػرات تحسػػػػيف فػػػػي كأثرىػػػػا المحاسػػػػبية
 ."كالفمسطينية

 اومصػارؼ زػة اإوكتركميػ  اوم الػبي  اوماتكمػات مظػـ مكثكقيػ  قيػاس إلى الدراسة ىدفت
 وتم الػبيف األمريكػة اوماهػد قبػؿ مػف اومكضػكع   اوماػايير خػ ؿ مػف كاوفتلػطيمي   األردميػ 
   American  Institute of Certified Public Accountants (AICPA) اوقامكمييف
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  Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)وتم البيف اوكمدم كاوماهد

 اوتػػة  (Sys Trust)اوماتكمػػات أمظمػػ  مكثكقيػػ  مبػػادئاوتزامهػػا ب مػػدل عتػػ  اوتاػػرؼك 
 زػة ذوػؾ أثػر درالػ  ثػـ  اإوكتركميػ  بػاومظـ اوثقػ  تػكزير شػومها مػف مبػادئ خملػ  تشػمؿ

 اومػػاوة األداء مؤشػػرات :تشػػمؿ اوتػػة كاوفتلػػطيمة  األردمػػة اومصػػرزة األداء مؤشػػرات
 األردميػػ  اومصػػارؼ تبػػايف مػػدل ثػػـ اوكقػػكؼ عتػػ  األلػػهـ؛ كأداء اوتشػػغيتة  كاألداء

كقػػد  اوبيامػػات  كت تيػػؿ جمػػع زػػة اوممالػػب  لػػاويباأل يتاتػػؽ بالػػتخداـ زيمػػا كاوفتلػػطيمي 
وبيامػػػػػػات وتت تيػػػػػػؿ ااوبا ػػػػػػث بػػػػػاوت قؽ مػػػػػػف صػػػػػ  ي  اومػػػػػمهج اوكصػػػػػػفة  كقػػػػػاـ اتباػػػػػت اودرالػػػػػػ  

 صػػػػػائي  إس ي صػػػػػاء اوكصػػػػػفة ومتغيػػػػػرات اودرالػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػ ؿ عػػػػػدة مقػػػػػاياإ صػػػػػائة ثػػػػػـ اإ
 ت مماذج االم دار.م اتبار زرضيات اودرال  كا تلاب ماكصفي  كاخ

ت قػؽ  كاوفتلػطيمي  األردميػ  اومصػارؼ ماتكمػات أمظمػ  أف ىػـ نتػائج الدراسػةمػف أككاف 
دالوػ   ذا ان أثػر  همػاؾ أف اودرالػ  أظهػرت كمػا   تػك امتف ملػبو ب اوماتكمػات أمظمػ  مكثكقيػ  مبػادئ

  اومػاوة األداء مؤشػرات زػة اومكثكقيػ  ومبػادئ اوم الػبي  اوماتكمػات مظػـ وتػكزير إ صػائي 
 بػيف إ صػائي  كمػا وػـ تبػيف كجػكد اخت زػات ذات دالوػ  األلػهـ وتمصػارؼ  كأداء كاوتشػغيتة 
 ومبػادئ اوماتكمػات اوم الػبي  أمظمػ  بتػكزير يتاتػؽ زيمػا كاوفتلػطيمي  األردميػ  اومصػارؼ
  .اومكثكقي 

 اورقابػػ  مهمػػ  بػوداء اوػػداختة اومػدقؽ ضػركرة قيػػاـالدراسػػة  تكصػػياتككػػاف مػػف أىػػـ 
 داءبػػو اوخػػارجة اومػػدقؽمػػع ضػػركرة قيػػاـ  اوم الػػبي   اوماتكمػػات مظػػـ مخرجػػات عتػػ 

 وامػػؿ مػػ مظ  اوم اوجهػػات تبمػػة كضػػركرة اإوكتركميػػ   بػػاومظـ اوثقػػ  تككيػػد خػػدمات
 اومهمػ   وػ ك امز  طشػرك  كو ػد كاعتمػاده اومكثكقيػ  مظػاـ كزتلػطيف األردف زػة اومصػارؼ

 زػة اومصػرزة اوقطػاع دعػـ أداء كعتػ  اومصػارؼ  تتػؾ عمػؿ عتػ  ان إيجابػ لػيماكس ممػا
 .كزتلطيف األردف

أثػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتخداـ نظػػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػػات المحاسػػػػػػػػبية " بامػػػػػػػػكاف  (2011كتبكمػػػػػػػػ )درالػػػػػػػػ   .11
دراسػػػػة ميدانيػػػػة عمػػػػى الشػػػػركات المسػػػػاىمة العامػػػػة : المػػػػالياء المحكسػػػػبة عمػػػػى األد

 ."الصناعية األردنية

األداء  عتػ  اوم الػبي  اوماتكمػات مظػـ الػتخداـ تػوثير مػدل اختبػار إلػى الدراسػة ىػدفت
باػض  متكلػطات مقارمػ  خػ ؿ مػف كذوػؾ األردميػ   اواامػ  اوملػاهم  اوصماعي  وتشركات اوماوة

  مثػؿ الػتخدامه كباد اوم كلب اوم البة اوماتكمات مظاـ التخداـ قبؿ و داء ماوي او اومقاييس
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 اوكا ػد اولػهـ عتػ  كاواائػد (EPS) األصػكؿ  عتػ  اواائػدك  (ROA) اومتكيػ   قػكؽ عت  اواائد
(ROE)   شرك  صماعي  أردمي .  24جريت اودرال  عت  أي كقد 

 مؤشػراتمتكلػطات  يفبػ إ صػائي  دالو  ذات ال تكجد زركؽككاف مف أىـ نتائج الدراسة 
 مما التخدامه  كباد   اوم كلب اوم البي اوماتكمات ـمظ التخداـ تاريخ قبؿاومقاييس اومذككرة 

 كامػت كقػد اومػاوة اوشػركات أداء اوم الػبي  عتػ  اوماتكمػات وػمظـ تػوثير كجػكد عػدـ عتػ  يػدؿ
 اولابق . اودرالات مف اواديد ومتائج مغايرة اودرال  متائج

 اومكضػكع مفػس  ػكؿ أخػرل درالػات إجػراء بضػركرة تكصػيات الدراسػةككػاف مػف أىػـ  
 .أطكؿ زممي  كوفترات اوماوة اوشركات أداء وقياس متغيرات أخرل كبالتخداـ

"دكر نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات المحاسػػػػػبية المحكسػػػػػبة فػػػػػي  (  بامػػػػػكاف2011شػػػػػاتة )درالػػػػػ   .12
 .دراسة حالة كزارة الداخمية السكدانية" الماليرفع كفاءة األداء 

ب  كرزػػع كفػػاءة األداء لػػك مارزػػ  دكر مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  اوم  لػػىإفت الدراسػػة ىػػد
اولػػػبؿ اوكفيتػػ  بتطػػكير مظػػـ اوماتكمػػػات  اقتػػراحك   وػػكزارة اوداختيػػ  كمكاكبػػػ  اوتطػػكر اوتقمػػة اومػػاوة

دكيػػػ  اوتقتيديػػػ  زػػػة اويدعػػػـ كتطػػػكير األمظمػػ  ك   او الػػػب زػػة كزارة اوداختيػػػ  بالػػػتخداـاوم الػػبي  
  كقػػػػد اتباػػػػت اودرالػػػػ  اومػػػػمهج لػػػػب ك اوم مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي   بالػػػػتخداـ اومػػػػاوة اوامػػػػؿ

 اوكصفة اوت تيتة.

زػة  يلػاهـ لػب ك اوم مظـ اوماتكمات اوم البي   التخداـ أفالدراسة  نتائجأىـ كاف مف ك 
 الػػػتخداـ  كأف كزارة اوداختيػػػ ( زػػػة ماويػػػ ت لػػػيف مكعيػػػ  مخرجػػػات اومظػػػاـ اوم الػػػبة )اوتقػػػارير او

مظػـ كتلػاهـ   اإداراتاوربط او ـز بيف إو   يؤدماوتقمي  او ديث  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  
أهػداؼ  بمػا ي قػؽوػإلدارات كاوكاليػات  ماويػ زػة إعػداد اوتقػارير اوب  لػك اوم اوماتكمات اوم البي  

 إوػػ  يػػؤدميػػ  مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  اوم كلػػب  زػػة كزارة اوداخت الػػتخداـكأف   كزارة اوداختيػػ 
 كاوبشري  بوزضؿ صكرة ممكم . ماوي كتكظيؼ اومكارد او اويؼتقتيؿ اوتك

مػف كلػائؿ اوتقميػ  او ديثػ  زػة اوامػؿ  االلػتفادة ضػركرة ككاف مػف أىػـ تكصػيات الدراسػة
ظػػـ اوماتكمػػات زػػة م كالػػتخدامهمػػف قػػدرات او الػػكب كميزاتػػه  كااللػػتفادةبػػكزارة اوداختيػػ   اومػػاوة

بػكزارة  ماويػ مك ػد باوشػئكف او  تصميـ مظاـ ماتكمات م البي  م كلب مع  ب اوم البي  اوم كل
تػػػكزير مظػػػاـ رقابػػػ  كضػػػركرة   كاوكاليػػػات تبػػػاإداراقلػػػامها اومختتفػػػ  كمػػػا يربطهػػػا أاوداختيػػػ  يػػػربط 

اوف ص كاومراقبػػ  كاوتوكػػد مػػف اوتقيػػد باوليالػػات بػػ مػػع اوقيػػاـداختيػػ  زاػػاؿ ياتمػػد عتػػ  او الػػكب 
 .األصكؿ كاألمكاؿ مف اوضياع كاوت عب اإداري  ك ماي 
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معمكمػػػػػػات المحاسػػػػػػبية دراسػػػػػػة كتقيػػػػػػيـ نظػػػػػػـ ال ( بامػػػػػػكاف 2010) درالػػػػػػ  اوخصػػػػػػاكم  .11
  .دراسة ميدانية في المممكة األردنية الياشمية"-ةالحككميلكتركنية اإل 

مػػف خػػ ؿ  وكتركمػػة كمة اإتقيػػيـ مظػػاـ اوماتكمػػات اوم الػػبة او كػػ لػػىإىػػدفت الدراسػػػػة 
تقييـ مدل تكزر ك   وكتركمةماتكمات اوم البة اإقييـ تكزر اومقكمات األلالي  ومظاـ اودرال  كت

مظاـ عت  تتبي   اجات اوملتخدميف اوكقدرة   دة مظـ ماتكمات اوم الب  او ككمةجك خصائص 
عػداد اومكازمػات رلػـ اوليالػات ك  زػةمف اوماتكمات اوم البي   دارة اوك ػدة او ككميػ   ا  كتقػديـ  كا 

 كقػػػد اتباػػػػت ،ك ػػػػدات او ككميػػػ تاوملػػػاعدات وجهػػػات اوتػػػػة تمػػػمح اوقػػػركض ك تات او زمػػػ  واوبيامػػػ
 اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة  كالتخدمت االلتبام  كوداة رئيل  وقياس متغيرات اودرال .

  او ككميػػػػػػػػ  ياوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػب أف مظػػػػػػػػـالدراسػػػػػػػػة  نتػػػػػػػػائجأىػػػػػػػػـ كػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف ك        
لالػػػػػػي  تلػػػػػػهـ زػػػػػػة ت قيػػػػػػؽ أهػػػػػػدازها بدرجػػػػػػ  متكلػػػػػػط   يػػػػػػث وكتركميػػػػػػ  تتمتػػػػػػع بمقكمػػػػػػات أاإ
كاوبػػػػػػػػرامج اوم الػػػػػػػبي  بػػػػػػػدرجات متفاكتػػػػػػػػ   تتػػػػػػػؾ اوك ػػػػػػػدات او ككميػػػػػػػػ  األجهػػػػػػػزة اإوكتركميػػػػػػػ  تم
وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة اوممتكػػػػػػػػ  األردميػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  او ككميػػػػػػػػ  اإزػػػػػػػػة مظػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػكزر ك 

رجػػػػػػ  متكلػػػػػػط   كأف بد اوهاشػػػػػػمي  خصػػػػػػائص جػػػػػػكدة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  االوكتركميػػػػػػ 
يتبػػػػػػة  وكتركمػػػػػػة زػػػػػػة اوممتكػػػػػػ  األردميػػػػػػ  اوهاشػػػػػػمي ماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبة او كػػػػػػكمة اإاواـ مظػػػػػػ

 . ت كاإدارة اوماوي  بدرج  متكلط  اجات ملتخدمة اوبياما

وجميػػػع  كشػػػمكويته اومظػػػاـ تطػػػكير اوامػػػؿ عتػػػ الدراسػػػة  تكصػػػياتأىػػػـ كػػػاف مػػػف ك      
زػػػػػة   كتك يػػػػػد طبياػػػػػ  اوبػػػػػرامج اوملػػػػػتخدم كميػػػػػ  او ك ملػػػػػتكيات اإداريػػػػػ  كوجميػػػػػع اوك ػػػػػداتاو

اواػػػػػػػامتيف زػػػػػػػة اوك ػػػػػػػدات او ككميػػػػػػػ  زػػػػػػػة تصػػػػػػػميـ كتطػػػػػػػكير اوك ػػػػػػػدات او ككميػػػػػػػ   كمشػػػػػػػارك  
   كعقػػػػػػػد اومزيػػػػػػػد مػػػػػػػفيكػػػػػػػكف أكثػػػػػػػر م ئمػػػػػػػ   تػػػػػػػ او كػػػػػػػكمة اوم كلػػػػػػػب  اومظػػػػػػػاـ اوم الػػػػػػػبة

 جداتاوػػػػػػدكرات اوتدريبيػػػػػػ  وتوهيػػػػػػؿ اوكػػػػػػكادر اواتميػػػػػػ  وتلػػػػػػتطيع اوتاامػػػػػػؿ مػػػػػػع اومتغيػػػػػػرات كاوملػػػػػػت
وفهػػػػػػـ    كيجػػػػػػب أف يػػػػػػكزر اومظػػػػػػاـ دوػػػػػػي ن كاضػػػػػػ ان كلػػػػػػه ن او ادثػػػػػػ  زػػػػػػة تكمكوكجيػػػػػػا اوماتكمػػػػػػات

 طريق  التخداـ مظاـ اوماتكمات اوم البة او ككمة كاوتاامؿ ماه.
ى عمػػ المحاسػػبية المعمكمػػات نظػػـ اسػػتخداـ أثػػر ( بامػػكاف 2009ودايػػ  )ادرالػػ   .14

 . ميدانية دراسة: غزة قطاع في الخدمات قطاع في ماليةال البيانات جكدة

 اوبيامات جكدة  عت اوم البي  اوماتكمات مظـ التخداـ ثرأ تقييـ إلى الدراسة ىدفت
 مف االقتصادي  اوجدكل كتقدير قياس مع  غزة قطاع زة اوخدمات قطاع وشركات ماوي او
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 اكؿمشك  اوماكقات مارز  إو  باإضاز   اوخدمات قطاع زة اوم البي  اوماتكمات مظـ التخداـ
   كقد اتبات اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة.اوم البي  اوماتكمات مظـ التخداـ

  جـك  اواامتيف  يث عدد مف اوشرك   جـو كجكد توثيرككاف مف أىـ نتائج الدراسة 
 التخداـ كما أف  اوم البي  اوماتكمات ومظـ التخداـ اوشرك   عت اوماؿ رأس  جـك  اإيرادات

 جكدة زيادةك  ماوي او وتبيامات اومكعي  اوخصائص ت قيؽ إو  البي  يؤدماوم  اوماتكمات مظـ
مكامي ك  متهاءم ك  اوبيامات دق   يث مف تتؾ اوبيامات  .عتيها االعتماد ا 

 رأس ذات غزة قطاع زة اوخدمات شركاتضركرة قياـ  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
 ذوؾك  اومتطكرة اوم البي  اوماتكمات مظـ بالتخداـ اوكبيرة اإيراداتك  اواماؿ عددك  اوماؿ

 زة إيراداتها التثمار  عتتتؾ اوشركات  تامؿ أفك   اومظـ تتؾ مف زائدة كبرأ  عت وت صكؿ
 .يراداتاإ زيادة إو  يؤدم مما ؛أزضؿ خدم  تقديـبغرض   اوم البي  اوماتكمات مظـ تطكير

 إنتػػػػػػػػاج" دكر نظػػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػػات المحاسػػػػػػػػبية فػػػػػػػػي بامػػػػػػػػكاف  (2006) مػػػػػػػػدأدرالػػػػػػػػ   .15
لمكفػػػػاء باالحتياجػػػػات اإلداريػػػػة الالزمػػػػة  فعاليػػػػةالمعمكمػػػػات المحاسػػػػبية ذات الكفػػػػاءة كال

 ." لترشيد القرارات اإلدارية في الشركات المساىمة في قطاع غزة

 إمتػػاج زػػة اوم الػػبي  اوماتكمػػات مظػػـ دكر كت تيػػؿ بيػػاف إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 او زمػػ  اإداريػػ  باال تياجػػات زػػاءوتك   فااويػػ كاو اوكفػػاءة ذات اوم الػػبي  اوماتكمػػات

 ة غػػز  قطػػاع زػػة اوخصكصػػي  اوم ػػدكدة اوملػػاهم  اوشػػركات زػػة اإداريػػ  وترشػػيد اوقػػرارات
 اوت تػي ت إجػراءكقػد تػـ  اوغػرض  وهػذا تصػميمها تػـ إعػداد الػتبام  تػ ت ع اعتمػد قػدك 

 .زرضيات اودرال  كاختبار او زم 
مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات مػػػػػف  يػػػػػث  ضػػػػػاؼ زػػػػػة زاعتيػػػػػ ككػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػـ نتػػػػػائج الدراسػػػػػة 

 عػػدـ جامػػب إوػػ   كمااوجتهػػا اوامتيػػات إثبػػات طػػرؽ وت ديػػد و لػػاباتتصػػميـ أدوػػ  ا
 الػتخداـ زااويػ  تػدمة  ك اومجػاؿ اوم الػبة زػة اواػامتيف مهػارات بتطػكير اوػ ـز االهتمػاـ

 اوليالػات ككضػع األهػداؼ كترجمػ  اوتخطػيط عمتيػات زػة اوم الػبي  اوماتكمػات مظػـ
 كاتخػاذ اومشػكت  او زمػ  وت ديػد اورقابيػ  كاومؤشػرات اوماػايير تػكزر عػدـ ككػذوؾ  وتشػرك 
 .زااؿ بشكؿ او زم  اوقرارات

 وتشغيؿ او زم  اومقكمات بتكزير اإدارة اهتماـ رةضرك ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة 
 كاورقاب  وتتخطيط او زم  اوماتكمات بتكزير االهتماـ ضركرةك   زااوي ك  بكفاءة اوم البة اومظاـ
 كتطكيرها. اوم البي  اوماتكمات مظـ إعداد زة األزراد مشارك  ضركرةك   اورشيدة اوقرارات كاتخاذ
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وتقطاع  اوماوةت ديد اوا ق  بيف مكعي  اوماتكمات اوم البي  كاألداء  ىدفت الدراسة إلى
اوملتمر وتماتكمات اوم البي  عت  اوم ك اومطتكب مف  متاجعت  اورغـ مف اإ  غمداأك اوااـ زة 

هماؾ لكء زإف اوم البي  كاعتماد اوماايير اوم البي  اودكوي    كاألمظم  ماوي قبؿ او ككم  او
ما إذا كامت مكعي   كاوكقكؼ عت   تملاءو وارد كضاؼ وتمك اؽ كالع التخداـ عت  مط

كقد اتبات اودرال  اوممهج   وتقطاع اوااـ اوماوةأم توثير عت  األداء  وها اوماتكمات اوم البي 
اتكمات اوم البي  االلتبام  وتكقكؼ عت  لمات كمكعي  اوم اوكصفة اوت تيتة  كالتخدمت

 .او زم  وذوؾ وي ك جمع اوبيامات األكقدرتها عت  قيتها  تها كمكثك اوملتخدم  كمدل ص
زة  تكقيتاودق  ك اواوم ءم  كاومكثكقي  كاوقابتي  وتفهـ ك  تكزرنتائج الدراسة مف أىـ ككاف  

تاكس ملتكيات أعت  مف  عاوي ماتكمات ذات جكدة وااوماتكمات اوم البي   كما كامت تتؾ 
 .اوماوةاألداء 

ضركرة اوامؿ م ك تكظيؼ كاز  االمكاميات كاوقدرات  دراسةلككاف مف أىـ تكصيات ا
اوفمي  كاوماوي  وتطكير مظـ اوماتكمات اوملتخدم  بما ياكس اوتطكر اوذم تلتهدزه اومؤلل .

2. Appiah (2014)  "Computerised  Accounting Information Systems: 

Lessons in State-Owned Enterprise in Developing Economies in 

Ghana". 

مظـ ب كاوفكائد كاوت ديات اوم يط  اودازع كاوتقييـك  تصكراو كتشاؼا إلى الدراسة ىدفت
أربا  ؿ متامؽ عت  كجراء اودرال  بشإكتـ   زة اوبتداف اومامي اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  

 كقد اتبات اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة.  اشركات ممتكك  ودكو  غام

اوقطاعيف اوااـ كاوخاص زة كؿ مف االقتصادات بياف أف نتائج الدراسة أىـ ككاف مف 
اواكامؿ    كأف  اوم كلب يظهكر مظـ اوماتكمات اوم الببم ك اباوتل يتوثرافاومامي  كاومتقدم  

 دمجكأف عدـ   زة اعتماده فايلاهماوبيامات(   جـمثؿ ) )مثؿ االبتكار( كاوداختي اوخارجي  
يايؽ عمتي  زة اومؤلل  مع مظـ اوماتكمات األخرل م البي  اوم كلب  مظـ اوماتكمات او
  .كتكزير اوكقت ماوي اوتبادؿ اوماتكمات 

 ضركرة تطبيؽ مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
 و لتفادة ممها زة ت قيؽ أهداؼ اومؤلل  كمكاجه  اوت ديات اوتة تكاجهها.
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3.  Otieno (2013) "Effect of Information Systems on Revenue 

Collection by Local Authorities in Homa Bay County, Kenya". 

توثير مظـ اوماتكمات عت  ت صيؿ اإيرادات وتلتطات تكضيح إلى ىدفت الدراسة 
تكيات ت ديد ملك داختي   اوا ق  بيف أمظم  اورقاب  اوترليخ ك   اوم تي  زة ختيج هكما  كيميا

يما إذا كامت مظـ اوماتكمات ز اوت قؽك   جكدة اوخدم  اومقدم  وتام ء مف قبؿ اولتطات اوم تي 
 ممظـ عرضةملح مقطع  التخدمت اودرال   يث  ت صيؿ اإيرادات ككفاءة فااوي مرتبط  ب

 1842  كمكظفة اولتطات اوم تي  مف كامكا 165بيمهـ  شخصان  2007وجمع اوبيامات مف
 .كماهاوتجار زة بتدي  ختيج كامكا مف 
 فااوي اوكفاءة كاومف  ك ن ع ق  بيف مظـ اوماتكمات ك  كجكدنتائج الدراسة ككاف مف أىـ  

أف ك داختي  كت صيؿ اإيرادات ع ق  قكي  بيف أمظم  اورقاب  او كأيضان كجكد زة جمع اإيرادات
 اوكامؿ ومظـ اوماتكمات.اوتمفيذ  عرقتت اوم تي  وساوتغيير مف قبؿ مكظفة اومجم  اك امق

اومكظفيف تجاه االعتماد  وتكجيهعمؿ درالات أكثر عمقان  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
يرادات اوتامؽ أكثر زة درج   كلب  إجراءات اإك عت  أمظم  اورقاب  اوداختي  اوم كلب  

 .يرادات زة اولتطات اوم تي أثر أمظم  اورقاب  عت  تجميع اإ درال ك  فهااويكتك
4. Kharuddin(2010)"Information System and Firms’ Performance: 

The Case of Malaysian Small Medium Enterprise ". 

 اوصغيرة اوشركات أداء عت  اوم البي  اوماتكمات مظاـ توثير بياف إلى ىدفت الدراسة
 كقد اتبات اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة.  زي اوماوي كاومتكلط 

 مظـاوتة تاتمد عت   كاومتكلط  اوصغيرة اوشركات أفنتائج الدراسة مف أىـ ككاف 
  هاتبمباوشركات اوتة وـ ت مقارم  األداء زة كبيران  ت لمان  تظهراوم كلب   اوم البي  اوماتكمات

 اواكائؽ ل دهة إ اوماتكمات مظـ وتمفيذ اوم دكدة كاومتكلط  اوصغيرة اوشركاتف مكارد كأ
 اوم البي  اوم كلب  زة تتؾ اوشركات. اوماتكمات مظـ اعتماد عاقتأ اوتة األلالي 

االلتفادة  زي اوماوي كاومتكلط  اوصغيرةاوشركات دعكة  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
اوم كلب   ت   مظم  اوم البي زي  وتطبيؽ األاوماويمف زرص  اوممح اومقدم  مف او ككم  

 .تصبح أكثر تمازلي 
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5. Abdallah( 2013)"The Impact of using Accounting Information 

System on The Quality of Financial Statements Submitted to The 

Income And Sales Tax Department in Jordan". 

أثر التخداـ مظـ اوماتكمات اوم البي  عت  جكدة اوبيامات  ت تيؿ إلى الدراسةىدفت 
عت  دعـ كزيادة  األردف كتوثير هذا االلتخداـ اودخؿ كاومبياات زة اومقدم  ودائرة ضريب  ماوي او
مف خ ؿ التبام  صممت يرادات اوماوي  وتدكو   كقد اتبات اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة اإ

 وهذا اوغرض.
 اوم كلب  لتخداـ مظـ اوماتكمات اوم البي ال توثيرجكد ك نتائج الدراسة ككاف مف أىـ 

 .اومقدم  ودائرة ضريب  اودخؿ كاومبياات زة األردف ماوي مات اواوبيا عت  جكدة

 اودائرة اوتركيز عت  تطكير األجهزة اوملتخدم  زة  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
كت ليف  وتمكيمهـ مف االلتمرار زة أداء كظائفهـ ؛بشكؿ ملتمر هـكتطكير  اومكظفيف كتدريب

 زة اودائرة. ماوي مكعي  اوبيامات او
6. Soudani(2013)"The Impact of Implementation of E-Accounting 

System on Financial Performance with Effects of Internal Control 

Systems". 

 اوماوة األداء عت  اإوكتركمي  اوم الب  ـمظ تطبيؽ أثر عت  اوتارؼ إلى الدراسة ىدفت
كقد   اومت دة اواربي  اإمارات دكو  زة تاوخدما قطاع زة اوداختي  اورقاب  أمظم  آثار مع

 اتبات اودرال  اوممهج اوكصفة اوت تيتة.

 تلبب اوشركات هذه زة اإوكتركمي  اوم الب  مظـ تمفيذ أف نتائج الدراسةككاف مف أىـ 
 أكثر اومخاطر هة مقاييس أفك   اوداختي  اورقاب  مظـ آثار مع اوماوة عت  األداء اوتوثير زة

 هذه زة اإوكتركمي  اوم البي  اومظـ التخداـ عت  تؤثر كلكؼ اوداختي  كابطباوض ارتباطا
 اوشركات.

تطكير اوبرامج كاألجهزة اوملتخدم  زة مظـ اوماتكمات  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة
طكير اوبرامج اوم البي  اوم كلب  كتطكير قدرات اومكظفيف وتتماغـ مع ت  اوم البي  اوم كلب 

 عداد اوبرامج اوم البي  اوم كلب  مف بدايتها.إشارك  اوم البيف زة ككذوؾ ضركرة م
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.8
قطاع ك   وت اودرالات اولابق  كاقع مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  زة اوبتدياتك اتم
 ؿمف خ  كاوقطاع او ككمة   اوخصكصي  اوم دكدة اوملاهم اوشركات قطاع ك   اومصارؼ

 أهمها عماصر جكدة اوماتكمات اوم البي  اومتمثت  زة اوثق  كاوم ءم    جكامب م ددة
كزقان كأظهرت تتؾ اودرالات كجكد اخت زات بيف باض متطتبات مظـ اوماتكمات اوم البي  

كدت غاوبي  تتؾ اودرالات عت  أهمي  تطكير مظـ اوماتكمات وطبيا  عمؿ اومؤللات  كقد أ
م  عت  جكدة اوماتكمات اوم البي   كقد اتبات  قؽ اوكفاءة كاوفاعتي  او ز بما ياوم البي  

كوداة رئيل  زة قياس ماظـ اودرالات اولابق  اوممهج اوكصفة اوت تيتة كما التخدمت االلتبام  
  اوملب اومئكي  كاوتكراراتاومتمثت  زة اإ صائي  كاأللاويب  األدكات التخدمتكقد   اومتغيرات

  ماامؿ ارتباط بيرلكفك   اختبار أوفا كركمباخ  ك كاومتكلط او لابة اوملبة  و لابةاومتكلط اك 
  كت تيؿ اختبار ت تيؿ اوتبايف األ ادمملتقتتيف ك عيمتيف  أكزة  او  عيم  كا دة  Tاختبار ك 

 االم دار اوخطة اومتادد.

وماتكمػات اوم الػبي  وتلتكمؿ اودرالات اولابق   يث تقـك بت تيػؿ أداء مظػـ اهذه اودرال  كتوتة 
   عماصػػر جػػكدة اوماتكمػػات اوم الػػبي  اومتمثتػػ  زػػة اوثقػػ  كاوم ءمػػ مػػف خػػ ؿ ت تيػػؿ اوم كلػػب  

 ؛او ككميػػػ  ماويػػػ او ليالػػػاتهاعتػػػ  رلػػػـ  ماويػػػ زارة اوبغػػػرض ملػػػاعدة ك كمبػػػادئ مكثكقيػػػ  اوػػػمظـ  
ادة اإيرادات اواامػ  اومتمثؿ زة زيوتلتط  اوكطمي  اوفتلطيمي   اوماوةزة ت ليف األداء  لاهـ تك 

 دعػـ عمتيػ  اتخػاذ اوقػرارك  ؛  عتػ  اومفقػات كاإيػرادات اواامػ تازيز اورقابكترشيد اومفقات اواام  ك 
زهػػة  ةكباوتػػاو  ماويػػ كاتخػػاذ اوقػػرارات او ماويػػ اومتاتقػػ  باومفقػػات كتمكيػػؿ اومكازمػػ  اواامػػ  كاورقابػػ  او
األداء  وقػرارات اوماويػ  اوتػة تلػتهدؼ ت لػيفت قؽ اوشمكوي  كاوتكامؿ اوذم ليدعـ عمتي  اتخػاذ ا

  كقػػد تميػػزت اودرالػػ  بت تيػػؿ متغيػػرات اودرالػػ  كميػػان مػػف خػػ ؿ اوفتلػػطيمي  ماويػػ وػػكزارة او اومػػاوة
قت  عتػ  اومتغيػرات اوتاباػ  تػوثر اومتغيػرات اوملػت كت ديػد ت تيؿ االم دار اوخطػة اومتاػدد ومارزػ 

 األمريكة اوماهد قبؿ مفاوم ددة  مظـاو مكثكقي مبادئ  ع ق كما أمها أكؿ درال  تدرس    كميان 
ف األداء اومػػػاوة وػػػػكزارة يت لػػػزػػػة كاوماهػػػد اوكمػػػدم وتم الػػػبيف اوقػػػامكمييف  اوقػػػامكمييف وتم الػػػبيف

 اوماوي  اوفتلطيمي .

  



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 يػػػػػػػػؿ الثانػػػػػػػػالفص
أىمية النظـ كالبيانات  

كالمعمكمات المحاسبية

 



 

21 
 

 الفصؿ الثاني
 المحاسبيةىمية النظـ كالبيانات كالمعمكمات أ 

  المقدمة: 2.1
ذا كامت اوماتكمات ا  اواديد مف اوممظمات  ك  إمجاحزة  بدكر مهـمظـ اوماتكمات  تضطتع

تلتخدـ ممذ اوقدـ زة عمتي  اتخاذ اوقرار  زإف أهمي  اوماتكمات قد ازدادت زة اواقكد األخيرة 
ي  ككبر  جـ متاجكوي  كأتمت  اوامتيات اإداري  كاإمتيج  اوممازل  اود او اوةمف اوقرف 

  اوممظمات االقتصادي .

تتمظيـ اإدارم زة اوممظمات  األلالي  ومككمات اوتاتبر مظـ اوماتكمات اوم البي  أ د ك 
 ماوي كتكصيؿ اوماتكمات او اوامتيات كاأل داثكتبكيب كمااوج  كتلجيؿ اوذم يختص بجمع 

مثؿ مظـ اوماتكمات تاوقرارات إو  ملتخدميه  كزة اوقطاع او ككمة  كاوكمي  او زم  التخاذ
زة  ا   يث ياتمد عتيهاو ككمة ألاليا زة اوتمظيـ اإدارمك  مهمان  ان اوم البي  او ككمة جزء

اوامتيات كتبكيب كمااوج  كتلجيؿ او ككمي  مف خ ؿ جمع  ماوي كاأل داث او مااوج  اوامتيات
م الب  ت ت قيؽ أهداؼ اوتها إو  اوملتخدميف وغاياي  كتكصاو ككمي ماوي كاأل داث او

او ككمة تكمكوكجيا  اوم كلبكيلتخدـ مظاـ اوماتكمات اوم البة   او ككمي  كاتخاذ اوقرارات
اوماتكمات كاالتصاالت مف خ ؿ برمجيات يتـ إعدادها مف قبؿ متخصصيف ككف اخت ؼ 

ل  كيقـك هذا اومظاـ بتكزير اوماتكمات أخر اوم الب  او ككمة مف دكو  إو   طبيا  مظاـ
  وت ككم   كاورقاب  عت  تمفيذهااوم البي  زة اوكقت اوممالب وتلاعد زة إعداد اومكازم  اواام  

كرلـ   زة اتخاذ اوقرارات اومتاتق  بتمكيؿ اإقراض كتلاعد أيضان  او ككمة اوماوةكاوتخطيط 
تخدـ اإدارة  اوم كلبت اوم البي  او ككمة   أم أف مظـ اوماتكماوت ككم  ماوي ليالات اواو

 اورقاب  كاتخاذ اوقرارات.ك او ككمي  زة كظائؼ اوتخطيط 

 كيوتة هذا اوفصؿ وبياف دكر كأهمي  اومظـ كاوبيامات اوم البي  مف خ ؿ اومبا ث اوتاوي :

 اومفاهيـ األلالي  وتمظـ كع قتها باومؤلل .  :ألكؿاومب ث ا

 يـ األلالي  وتبيامات كاوماتكمات كع قتها باإدارة.اومفاه اومب ث اوثامة:

 اوبيامات كاوماتكمات اوم البي . اومب ث اوثاوث:
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 ؿكالمبحث األ 

 لمنظـ كعالقتيا بالمؤسسة مفاىيـ أساسية 

 :تمييد 2.1.1

تياػد مظريػػ  اوػػمظـ اواامػػ  مػف أهػػـ االتجاهػػات اومااصػػرة زػة اإدارة او ديثػػ  كاوتمظػػيـ اوػػذم 
  عمتهػػػا  كقػػػد ظهػػػرت زكػػػرة اوػػػمظـ زػػػة اوكقػػػت آويػػػت ديػػػد عماصػػػر اوممظمػػػ  كتفلػػػير يهػػػدؼ إوػػػ  

كهػػة ممهجيػػ   The General System Theory""اومااصػػر بالػػـ   مظريػػ  اوػػمظـ اواامػػ  
جديدة تهدؼ إو  تشكيؿ مبادئ عام  ييمكف تطبياها عت  اومظـ أيان كاف مكعها كطبيا  اواماصر 

لػػاس اومظػػرم تيػػمظـ عمتهػػا   يػػث تياتبػػر مظريػػ  اوػػمظـ اواامػػ  األ اوا قػػات اوتػػة أكاومككمػػ  وهػػا  
   كذوؾ ومارز  مدل االرتباط بيمها كبيف مفهـك اومظاـ.ومدخؿ مظـ اوماتكمات

 مفيـك النظاـ: 2.1.2

اومظاـ عبارة عف مجمكع  مف اواماصر كاألجزاء اومتكامت  كاوتة يمكف مف خ وها ت قيػؽ 
ها إطػػار ماػػػيف اواماصػػر كاومككمػػات اوتػػة ي ػػد رة عػػف مجمكعػػ عبػػا أهػػداؼ اومظػػاـ  كهػػك أيضػػان 

ت قيػػؽ أهػػداؼ  كاومتفاعتػػ  باضػػها مػػع اوػػباض طبقػػان ومجمكعػػ  مػػف اوقكاعػػد كاإجػػراءات مػػف أجػػؿ
 .(15صـ   2007  مايم  )مطيع كآخركف

أقلػاـ تػرتبط مػع باضػها  أكأجػزاء  أكقد عٌرؼ اومظاـ بومه: عبارة عف مجمكعػ  عماصػر ك 
ي   ب يػث تتكامػؿ كتتفاعػؿ مػع باضػها اوػباض  بغػرض أداء أهػداؼ مايمػ  كذوػؾ با قات ممطق

 (.138صـ   1998  اوصباحعف طريؽ ت كيؿ اومدخ ت إو  مخرجات )

األجػزاء اومترابطػ   أكاومظػاـ مجمكعػ  مػف اومككمػات اوقػكؿ بػوف كبماءن عت  ما لػبؽ يمكػف 
يف مػػف خػػ ؿ اومػػدخ ت كمػػا كاومتصػػت  بباضػػها اوػػباض تتفاعػػؿ مػػع باضػػها وت قيػػؽ هػػدؼ ماػػ

 هدؼ مايف. قيؽاومخرجات وت  متاجيجرل عتيها مف عمتيات مااوج  إ
 Components of the System عناصر النظاـ: 2.1.3

يشػػػػػير اومظػػػػػاـ إوػػػػػ  مجمكعػػػػػ  ميمظمػػػػػ  مػػػػػف اواماصػػػػػر كاومككمػػػػػات ذات اوا قػػػػػ  اوكظيفيػػػػػ  
  اوشػكابك )يتػة أهػـ هػذه اواماصػر باض األهداؼ اومشترك  كزيمػا قيؽاومتداخت  كاوتة تلا  وت 

 .(72صـ   2011
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: كهة عبارة عػف اواماصػر اوتػة ي صػؿ عتيهػا اومظػاـ مػف اوبيئػ  اوتػة Inputs المدخالت .1
يتكاجػػد بهػػا  كمػػف هػػذه اواماصػػر اومػػكاد اوخػػاـ كاوطاقػػ  كاألزػػراد كاوماتكمػػات  كاوتػػة تيمكػػف 

كـ اوممظم  باو صكؿ عت  اوبيامات اومظاـ مف اوقياـ باألمشط  او زم  وت قيؽ أهدازه  كتق
 .اوخارجي  وها أكمف اوبيئ  اوداختي  وتممظم  لكاءن 

: كهػػػػة عبػػػػارة عػػػػف جميػػػػع األمشػػػػط  اوكظيفيػػػػ  كغيػػػػر اوكظيفيػػػػ  Processing المعالجػػػػة .2
 مجازها وغرض ت كيؿ اومدخ ت إو  مخرجات زة اومظاـ.إاومطتكب 

عػػف ك مظمػػ  األخػػرل  عػػف األ ؿ اومظػػاـكهػػة اوخطػػكط اوتػػة تفصػػ :Boundaries الحػػدكد .3
إال أف اوخػػركج   اوبيئػػ  اوم يطػػ  بػػه   ب يػػث يصػػبح اوامػػؿ داخػػؿ هػػذه او ػػدكد ملػػمكح بػػه

إربػاؾ اوامػؿ مثػؿ اوقػكاميف كاوتشػرياات او ككميػ  اوتػة  أكعمها قػد يػؤدم إوػ  زشػؿ اومظػاـ 
قد تفرض باض اوقيكد عت  اوممظم   كتختتػؼ هػذه او ػدكد زػة درجػ  اوكضػكح زقػد تكػكف 

 .غير مادي  أكادي  متمكل  م
: كهػػة عبػػارة عػػف اومتػػائج اوملػػتخرج  مػػف مااوجػػ  اومػػدخ ت  كيػػتـ Outputs المخرجػػات .4

 مبادوتها مع اوبيئ  اوتة تامؿ بها اوممظم    يث تيابر اومخرجػات عػف جميػع مػا مػتج عػف
 اوتة جرت عت  اومدخ ت.اومظاـ متيج  األمشط  اوت كيتي  

 أك: كهػة عبػارة عػف عمتيػ  تصػ يح االم ػراؼ Feed back جعةالرا أكالتغذية العكسية  .5
وتتوكػد مػف  ا تكػكف بػاوت كـ كاورقابػ  اوذاتيػ األخطاء اوتة تاترم عمؿ اومظاـ  كهة أشبه مػ

أهػػداؼ اوممظمػػ   كباوتغذيػػ  اواكلػػي  يجػػدد اومظػػاـ  قيػػؽككفػػاءة اومظػػاـ زػػة ت  زااويػػ مػػدل 
 مفله كما يلتكمؿ دكرة  ياته.

: كهػك اوكلػط اوػذم يػتـ زيػه ت كيػؿ اومخرجػات System's Environment بيئػة النظػاـ .6
مف مظاـ مايف إو  مدخ ت مظاـ آخر  كاوتة تيلتخدـ عمد ت تيؿ اومظاـ كال يامة تغييػر 
مخرجات اومظاـ امتقاؿ مخرجاته وتصػبح مػدخ ت ومظػاـ آخػر بػؿ يشػترؾ ماػه زػة ع قػ  

 بيمي .
ياتبر اومظػاـ  صػيت  اوتشػكؿ اوػذم : Totaling and Systematize الكمية كاالنتظامية .7

ة  بيممػػا االمتظاميػػ  هػػة ي ػػدث بتفاعػػؿ األجػػزاء كاواماصػػر زيمػػا بيمهػػا بشػػكؿ ممػػتظـ ككتٌػػ
 اوا ق  اوتفاعتي  بيف أجزاء اومظاـ اوتة تيشكؿ اوك دة اوكتي  وتمظاـ.

ء : يياػػػٌرؼ اومظػػػاـ بومػػػػه اوكػػػؿ اوػػػذم يتكػػػكف مػػػف أجػػػػزاSup-Systems األنظمػػػة الفرعيػػػة .8
كعماصػػر مترابطػػ  زيمػػا بيمهػػا  ككػػؿ مظػػاـ ي تػػكم عتػػ  عمصػػريف ك ػػد أدمػػ  يػػربط بيمهمػػا 

 تفاعؿ مشترؾ كع ق  اعتمادي  يتشكؿ زة إطارها اومظاـ كك دة كا دة.
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: تػرتبط األمظمػ  زيمػا بيمهػػا با قػات هرميػ  بمامػ  أف تػرابط هػػذه Premedical اليرميػة .9
كػػؿ مظػاـ زػة مظػاـ اوماتكمػات هػك جػزء مػػف  األمظمػ  يكػكف بشػكؿ هرٌمػة  كزػة اوكاقػع أف
إطػار  أمظمػ  زرعيػ  أصػغر ممػه تامػؿ زػة أكمظاـ أكبر  كاومظاـ األكبر يتككف مف أجػزاء 

 هذا اومظاـ بشكؿ كتة كشامؿ.
 أنكاع النظـ: 2.1.4

تكقػؼ ذوػؾ عتػ  مػكع يف يوخذها مظاـ اوماتكمات زة أم تمظػيـ ك أهماؾ عدة أشكاؿ يمكف 
كبصػػكرة عامػػ  يمكػػف تبكيػػب أشػػكاؿ مظػػاـ اوماتكمػػات مػػف عػػدة   اوقػػامكمة اوتمظػػيـ ك جمػػه كشػػكته

  .(22صـ   2007  ( ك)مطيع كآخركف40ص ـ  2011)اولقا :جكامب هة
 :مف حيث رسمية تكاجد النظاـ .1

 صػ ن أكهك مظاـ مكجػكد : Formal Information Systemنظاـ معمكمات رسمي  
جػراءات ممهجيػ  إؼ كبػرامج م ػددة تامػؿ كزػؽ ف وػه أهػداوزة اوتمظيـ بصػكرة دائمػ  كيتميػز بػ

وكتركميػػػ  زػػػة تجهيػػػز اوبيامػػػات مػػػا تلػػػتخدـ األجهػػػزة اإ كتجهيزهػػػا كغاوبػػػان تشػػػغيؿ اوبيامػػػات زػػػة 
كالتخراج اوماتكمات كمف أمثتته مظاـ اوم الب  اوماوي  زة كاز  اوك ػدات االقتصػادي  كمظػاـ 

 اورقاب  اوداختي .
كهػك يكػكف كويػد  Informal Information System:نظاـ معمكمات غيػر رسػمي  - أ

وهػػػػا  يػػػػث ال يكػػػػكف وػػػػه خطػػػػ  أك برمػػػػامج ممػػػػتظـ وتشػػػػغيؿ اوبيامػػػػات ا اجػػػػ  مايمػػػػ  كيػػػػزكؿ بزك 
ويه ملتمرة كمف إذا بقيت او اج  إما يف يت كؿ إو  مظاـ ماتكمات رلمة زأيمكف ك   كتجهيزها

  .ة اوك دات اوخدمي زمظاـ م الب  اوتكاويؼ  تهأمثت
  :تشغيؿ النظاـمف حيث طريقة  .2

كهػك اومظػاـ اوػذم يػتـ  Manual Information System: اليدكيةنظاـ المعمكمات  - أ
كعػػػادة مػػػا يػػػتـ االعتمػػػاد عتػػػ  طريقػػػ    زيػػػه االعتمػػػاد عتػػػ  اوكلػػػائؿ اويدكيػػػ  زػػػة تشػػػغيؿ اومظػػػاـ

اوتشػػغيؿ هػػذه زػػة  اوػػ  اوك ػػدات االقتصػػادي  صػػغيرة او جػػـ بلػػبب صػػغر  جػػـ اوبيامػػات اوتػػة 
 تقياـ بامته.وكما يمكف االلتاام  بباض اوكلائؿ اآلوي  وملاعدة اومظاـ   ايمكف تشغيته

كهػػك اومظػػاـ  Electronic information system:نظػػاـ المعمكمػػات اإللكتركنػػي - ب
  زػػػة تشػػغيؿ اومظػػػاـ وكتركميػػ (وكتركميػػ  )او الػػػبات اإيػػػتـ زيػػه االعتمػػػاد عتػػ  اوكلػػػائؿ اإاوػػذم 

اوتشػػغيؿ هػػذه زػػة  اوػػ  اوك ػػدات االقتصػػادي  كبيػػرة او جػػـ  كعػػادة مػػا يػػتـ االعتمػػاد عتػػ  طريقػػ 
 .بلبب كبر  جـ اوبيامات اوتة يمكف تشغيتها
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)أك أكثػر( شػكؿوخػذ يف مظػاـ اوماتكمػات اوم الػبة يمكػف أف أكمف خ ؿ مػا تقػدـ يتضػح 
ويه مػف قبػؿ اوملػتفيديف ممػه كمػا يتمالػب مػع إمكاميػات إومدل او اج   ان قمف األشكاؿ اولابق  طب

 وك دة االقتصادي  اومايم .ا
 ـ   2011اوشػػػكابك  ( ك)41صـ   2011كمػػػف األشػػػكاؿ األخػػػرل وػػػمظـ اوماتكمػػػات )اولػػػقا  

 (.77ص
 -:مف حيث دقة المخرجات .3

كهك ذوؾ  :Deterministic Information Systemنظاـ معمكمات دقيؽ )مؤكد(  
كمػف   يضػان أ  كمؤكػدة اومظاـ اوذم تككف مدخ ته دقيقػ  كمؤكػدة ب يػث تاطػة مخرجػات دقيقػ

  ف اوبيامات اوماطاة كمدخ ت تمتج  مخرجات دقيق  كمؤكدةإ يث   برمامج او الكب هتأمثت
مهػػػػا تتاتػػػػؽ تػػػػه هػػػػة بيامػػػػات  قيقيػػػػ  كزاتيػػػػ  ألايامف بإ يػػػػث  ماويػػػػ ككػػػػذوؾ مظػػػػاـ اوم الػػػػب  او

  .باوماضة
اـ كهػك ذوػؾ اومظػ Probabilistic System:(يلانظػاـ معمكمػات غيػر دقيػؽ )احتمػ - أ

يضػػا كيكػػكف أ ماويػػ ف تكػػكف ا تأك  كبػػذوؾ زػػاف مخرجاتػػه ال بػػدٌ   ماويػػ اوػػذم تكػػكف مدخ تػػه ا ت
كمػف أمثتتػه: مظػاـ اومكازمػات اوتخطيطيػ   قائمػان   ا تماؿ عدـ اودق  زة اوتمبؤ باومخرجات أمػران 

  .با تماالت اوملتقبؿ كاوتمبؤات اومتاتق  بهمدخ ته متاتق   ف يث تكك 
 -:بالبيئةمف حيث العالقة   .4

كهػػك ذوػػؾ اومظػػاـ اوػػذم   Close Information System:نظػػاـ معمكمػػات مغمػػؽ - أ
ال  كهػػذا اوشػػكؿ  ث ال يتػػوثر باوبيئػػ  اوخارجيػػ  كال يػػؤثر بهػػايػػيامػػؿ زػػة بيئػػ  داختيػػ  م ػػدد ب 

زيهػػػا مظػػػاـ اوماتكمػػػات  اوك ػػػدة االقتصػػػادي  )بمػػػا ليمطبػػػؽ عتػػػ  مظػػػـ اوماتكمػػػات عتػػػ  ملػػػتك 
 .اوم البي (

كهػك عتػ  اواكػس مػف   Open Information System:مػات مفتػكحنظػاـ معمك  - ب
مػف خػ ؿ اوا قػات اواكلػي   يضػان أمه يػرتبط باوبيئػ  اوخارجيػ  إمظاـ اوماتكمات اومغتؽ  يث 

ـ كيمطبػػػػؽ هػػػػذا اوشػػػػكؿ عتػػػػ  جميػػػػع مظػػػػ  هػػػػازػػػػة تبػػػػادؿ اوبيامػػػػات كاوماتكمػػػػات كااللػػػػتفادة مم
 .ها مظاـ اوماتكمات اوم البي ()بما زيمات عت  ملتكم اوك دة االقتصادي اوماتك 

 :مف حيث تكامؿ النظـ الفرعية .5
كهػك اومظػاـ اوػذم   Integrated Information System:نظػاـ معمكمػات متكامػؿ - أ

تكمؿ مظمػه اوفرعيػ  باضػها اوػباض مػف خػ ؿ عمتهػا بصػكرة متمالػق  كمتبادوػ  ب يػث يلػتباد 
 إمتػػػػاج تكػػػػاويؼخفػػػػض  إوػػػػ  تكػػػػرار تكويػػػػد اوماتكمػػػػات مػػػػف أكثػػػػر مػػػػف مظػػػػاـ زرعػػػػة كبمػػػػا يػػػػؤدم
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كهػذا يمطبػؽ   ؿ اوكقت كاوجهد او زميف وهاتيتق إو  ضاز ن إاتكمات او زم  وتجهات اومختتق  اوم
  .رعي فاو اهتمظمأـ اوماتكمات اوم البي  ككاز  مظ عت 

كهػك  :Integrated Information System Nonنظػاـ معمكمػات غيػر متكامػؿ   - ب
ممػػا  ؛  عػػف باضػػها اوػػباض دكف تملػػيؽ بيمهػػابصػػكرة ملػػتقتٌ  اومظػػاـ اوػػذم تامػػؿ مظمػػه اوفرعيػػ 

اوماتكمات كال يمطبؽ هذا اوشػكؿ عتػ   إمتاجكاوكقت كاوجهد زة  اوتكاويؼزيادة   وإ يؤدم  تمان 
  .مظمه اوفرعي  أكت اوم البي  مظاـ اوماتكما

 مف حيث العالقة مع النظـ األخرل: .6
 يػث يمثػؿ مظػاـ اوماتكمػات  :Total Information System نظاـ معمكمات كمػي - أ

زمظػػػػاـ   ف يتكػػػػكف ممهػػػػاأاوتػػػػة يمكػػػػف  Sub-Systemsومجكعػػػػ  اوػػػػمظـ اوفرعيػػػػ   مظامػػػػا كتيػػػػان 
ف تتكاجػد ضػمف أوكاز  زركع اوم الب  اوتة يمكػف  اوماتكمات اوم البي  هك مظاـ كتة باوملب 

ظمػ  لػػكؼ ف أم مظػاـ زرعػة مػف هػذه اوممإككػذوؾ زػػ   اوػمظـ اوم الػبي  زػة اوك ػدة االقتصػادي
عمػػػه  ف تتجػػػزأأاوتػػػة يمكػػػف  Sub-Sub-Systemsوتػػػمظـ اوفرعيػػػ  اوثامكيػػػ   كتيػػػان  يمثػػػؿ مظامػػػان 

باوملػػػب  ومظػػػاـ  كتيػػػان  ان ف مظػػػاـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  يمثػػػؿ مظامػػػإككمثػػػاؿ عتػػػ  ذوػػػؾ زػػػ  كهكػػػذا
مظػػػاـ  زػػػإفككػػػذوؾ   كمظػػػاـ اورقابػػػ  اوداختيػػػ  كهكػػػذا اوتكػػػاويؼكمظػػػاـ م الػػػب   ماويػػػ اوم الػػػب  او

لػػابات اومخػػازف كمظػػاـ   ماويػػ باوملػػب  ومظػػاـ او لػػابات او كتيػػان  ان يمثػػؿ مظامػػ ماويػػ وم الػػب  اوا
 جكر كمظاـ اومقدي  كهكذا.كمظاـ اوركاتب كاأل

 يث يمثؿ مظاـ اوماتكمات   Sub Information System:نظاـ معمكمات فرعي - ب
اوم الػب  يمكػف أف يشػكؿ  زوم زػرع مػف زػركع  زركع اومظاـ اوكتة أكمف أجزاء  زرعان  أك ان جزء
ف مظاـ اوماتكمػات اوم الػبي  يمثػؿ إككذوؾ ز  ظاـ اوماتكمات اوم البي ضمف م زرعيان  مظامان 
القتصػادي  عتػ  جامػب اواديػد مػف مظػـ اوماتكمػات األخػرل وك ػدة ااضػمف مظػاـ  زرعيان  مظامان 

 داري .ماتكمات اإوتة يطتؽ عتيها مظـ اوف تتكاجد زة تتؾ اوك دة االقتصادي  كاأاوتة يمكف 
 صفات النظاـ: 2.1.5

تاتبػػر مارزػػ  صػػفات اومظػػاـ إوػػ  جامػػب اومبػػادئ األلالػػي  ومظريػػ  اوػػمظـ اواامػػ  األلػػاس 
 يػث تتصػؼ األمظمػ  بمػا يتػة   اومكضكعة وامتيات ت تيؿ كتصميـ كتطبيؽ أمظم  اوماتكمػات

 (:55  صـ 1994شريؼ )

أمظمتػػػه اوفرعيػػػ  شػػػك ن مملػػػقان  أكظػػػاـ يجػػػب أف توخػػػذ مككمػػػات اوم :Colorations التناسػػػؽ .1
 وتكظائؼ اوتة تلاعد اومظاـ عت  ت قيؽ أهدازه.
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ب يث ياتمد كؿ جزء زة كجػكده  يتككف اومظاـ مف أجزاء مترابط  :Correlation االرتباطية .2
 ع قته باألجزاء األخرل بشكؿ كامؿ كممظـ.عت  

األمظمػ  اوفرعيػ   أكاألجػزاء  أكيتككف اومظاـ مػف مجمكعػ  اواماصػر  :Integration التكامؿ .3
ألمشػط   مظاـ زرعة يكػكف مكمػ ن  كأمزيما بيمها  كتكامؿ كاتلاؽ اوتة ترتبط با قات تفاعؿ 

األمظم  اوفرعي  األخرل  زمخرجات مظاـ زرعة مايف هة مػدخ ت ومظػاـ زرعػة آخػر  كزػة 
تكامػؿ داخػؿ األمظمػ  ب يػث تكػكف بشػكؿ م أكجميع اوظركؼ تتكامؿ عمتيات هػذه اواماصػر 

 اومظاـ.
كهػػة عبػػارة عػػف اوكظيفػػ  اوتػػة يؤديهػػا اومظػػاـ ب يػػث تكػػكف متمكلػػ   :Functional الكظيفيػػة .4

ككاضػػػ   كذات قيمػػػ  ملػػػتمرة وتتمظػػػيـ  كوػػػذوؾ زػػػإف أمظمػػػ  اإدارة  كأمظمػػػ  اوماتكمػػػات تقػػػـك 
كعكس ذوؾ ال داعة وكجػكد هػذه   رض مايف زة اوممظم غتؤدم  أكبإمجاز كظائؼ مايم   

 مظم .األ
تلا  اوممظم  مف خ ؿ اومظاـ إوػ  ت قيػؽ مجمكعػ  مػف األهػداؼ  :Objectivity اليدفية .5

ضمف إطار بيئ  م ػددة  زاألمظمػ  تكصػؼ عػادة باالتلػاع كاوتغيػر كاوتاقيػد  كمػا إمهػا تتغيػر 
 زة إطار ع ق  اومظاـ مع اوبيئ  اوخارجي  اومباشرة كغير اومباشرة.

تتصػػػػؼ األمظمػػػػ  داخػػػػؿ اوممظمػػػػ  : Simplicity and Complex البسػػػػاطة كالتعقيػػػػد .6
 -كاوتة يمكف تكضي ها كما يتة:  كاألخرل باوماقدة  باوبلاط 
 الػػنظـ البسػػيطة Simple Systems:  كهػػة عبػػارة عػػف األمظمػػ  اوتػػة تتكػػكف مػػف

عػػدد م ػػدد مػػف األمظمػػ  اوفرعيػػ   كيكػػكف وهػػذه  أكمظػػاميف زػػرعييف عتػػ  األقػػؿ   أكعمصػػريف 
األمظمػ  اوفرعيػ  اومكجػكدة زػة  أكم ددة زيما بيمها مػف جهػ   كبػيف اومظػاـ األمظم  تفاع ت 

 مفس اوبيئ  مف جه  أخرل.
 النظـ المعقدةComplex Systems  كهة عبارة عف األمظم  اوتة تككف متشػاب :

كتمػػا   يػػ ب يػػث كتمػػا امتػػد تشػػاب األمظمػػ  اوفرع  كتتضػػمف عػػدد كبيػػر مػػف األمظمػػ  اوفرعيػػ 
زاوا قػػػ  بػػػيف األمظمػػػ  اوفرعيػػػ  كأمظمػػػ  اوماتكمػػػات ع قػػػ  طرديػػػ   يػػػدان  ازدادت األمظمػػػ  تاق

 اعفت ع قات اوتفاعؿ زيما بيمها.بمام  أمه كتما ازدادت األمظم  اوفرعي  كتما تض
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  كظائؼ نظاـ المعمكمات: 2.1.6

قػرار  اتخػاذ ةخيػر ذ ال يمكػف وهػذه األإير اومؤللػ  يزػة تلػ ضػركريان  اوماتكمات عمصػران  تياد
يكفة تكزير اوماتكمػات كاوبيامػات داخػؿ اومؤللػ   كال  أكوي  مفيدةماتكمات  إو  لتماداالدكف  ما

 تػػ  يكػػكف اوقػػرار  وها عػػف طريػػؽ اومااوجػػ  اواتميػػ  خػػذ قػػرار ماػػيف بػػؿ يجػػب الػػتغأجػػؿ أمػػف 
يظهػػر  اوتػػاوةكاوشػػكؿ   كاومطتػػكب اوهػػدؼ اومرجػػك إوػػ يكصػػؿ  اومتخػػذ عتػػ  ألالػػها قػػرار كجيهػػان 

 .مظاـ وتماتكمات وج  اوبيامات اوتة تاتبر اوكظيف  اومركزي  ألمكظيف  ماا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نظاـ المعمكمات( 1.1شكؿ رقـ )

 (19ـ  ص 1995)اوصباح كاوصباغ  المصدر:

مها مجمكع  اوامتيػات اوتػة تجػرم عتػ  اوبيامػات وت صػكؿ أ  تارؼ مااوج  اوبيامات عتك 
اوماتكمػػ   متػػاجمػػكا ة اوفميػ  إوكبغػض اومظػػر عػف ا  كبػػرأوهػا زائػػدة  فعتػ  اوماتكمػػات اوتػة تكػػك 
 .كمة(وكتر لتكب اإاأل أك -كهرك ميكاميكي  أك -مف طرؽ اومااوج  )يدكي 

  كاوصباح كاوصباغ . 28ـ  ص 2011يؤدم مظاـ اوماتكمات اوكظائؼ اوتاوي : )اوقبامة 
 .(20-19ص صـ   1995
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بيامػات اومرتبطػ  باأل ػداث اومختتفػ  تتمثؿ هذه اوخطػكة زػة تجميػع او :Collection التجميع .1
  .داختها أكوي  لكاء مف خارج اوك دة االقتصادي  ك مف مصادرها األ

ف اوبيامػػات تػػـ أيػػتـ زػػة هػػذه اوخطػػكة اوتوكػػد مػػف  :Verifying التحقػػؽ مػػف صػػحة البيانػػات .2
  .خرآـك شخص بمراجا  عمؿ شخص قف يأمثت  ذوؾ أكمف   جماها كتلجيتها بشكؿ ص يح

 تيات اورئيلي  اوتاوي :ميشمؿ اوا :Data Operatingيانات تشغيؿ الب .3
  وػػإيػػتـ زػػة هػػذه اوخطػػكة زصػػؿ اوبيامػػات اوخاصػػ  بمشػػاط ماػػيف  :Classification التصػػنيؼ - أ
ككذوؾ قد يتـ اوتصميؼ بتجميع   مام  باوملب  وتملتخدـ ممكاع مختتف  ب ث يصبح كؿ مكع ذأ

 ة.اوبيامات ذات اوصف  اومشترك  زة مجمكع  كا د
يػػتـ زػة هػػذه اوخطػػكة كضػع عماصػػر اوبيامػات بترتيػػب ماػػيف )أم  : Sortingالترتيػب)الفرز( - ب

قػػػد يػػػتـ ترتيػػػب اوبيامػػػات اوخاصػػػ  لػػػاس ماػػػيف( مثػػػاؿ ذوػػػؾ أل ترتيػػػب اوبيامػػػات زػػػة اومتفػػػات كزقػػػان 
 ورقـ اوصمؼ. اومخزكف طبقان  ؼترتيب مت أكورقـ  لاب اواميؿ  ب لابات اوام ء كزقان 

رهػػا زػػة غيضػػاز  مجمكعػػ  مػػف اوبيامػػات ك إيػػتـ زػػة هػػذه اوخطػػكة  :Summarizing التمخػػيص - ت
 .(تقرير كا د)أم اوربط بيف عماصر اوبيامات

جػػراء اوامتيػػات او لػػابي  إيػػتـ زػػة هػػذه اوخطػػكة  :Calculating الحسػػابية العمميػػاتجػػراء إ - ث
 عتػػ  مثػػؿ اوجمػػع كاوطػػرح كاوضػػربأكاوممطقيػػ  اومطتكبػػ  عتػػ  اوبيامػػات  تػػ  تصػػبح ذات قيمػػ  

 .كاوقلم  كخ زه
االخت ؼ بيف مجمكعات مختتف   أكجه اوشبه أك ظهار إتتمثؿ زة ك  :Comparisonالمقارنة - ج

مػػف اوبيامػػات زاتػػ  لػػبيؿ اومثػػاؿ: قػػد تػػتـ اومقارمػػ  بػػيف اوبيامػػات اوخاصػػ  باوبضػػاع  اوملػػتتم  زػػة 
ة يػتـ اوتوكػد كاومكجكدة بػومر اوشػراء  تػ مفلها اوبضاع بكبيف اوبيامات اوخاص    كشؼ االلت ـ
 مف مطابقتهـ.

ػػػ Storing:فالتخػػػزي .4 جػػػؿ أف مايمػػػ  مػػػف زٍ تػػػـ زػػػة هػػػذه اوخطػػكة كضػػػع اوبيامػػػات عتػػػ  كلػػػيت  خى
 فظهػػا عتػػ  اوػػكرؽ كداخػػؿ  أكعتػػ  لػػبيؿ اومثػػاؿ خػػزف اوبيامػػات   ويهػػاإالػػترجاعها عمػػد او اجػػ  

وتػة تامػؿ مػف ا لخػر وكتركميػ  األقػراص اوممغمطػ  كاوػذكاكر اإخػزف اوبيامػات عتػ  األ أك  متفات
 خ ؿ او الكب.

زػػة هػذه اوخطػػكة يػػتـ الػػترجاع اوبيامػات اومطتكبػػ  اوتػػة لػػبؽ  :Retrieval اسػػترجاع البيانػػات .5
 عتيها. لخر أجراء عمتيات إ أك  تخزيمها اللتخدامها
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ضػػػازي  مػػػف إعػػػداد صػػػكرة إزػػػة هػػػذه اوخطػػػكة يػػػتـ  :Reproductionالبيانػػػات إنتػػػاجعػػػادة إ .6
عػػادة إمثػػاؿ ذوػػؾ   ان يػػواعتػػ  مفػػس اوكلػػيت  اوتػػة ت تكيهػػا   أك لر خػػأ  تخػػزيف تاوبيامػػات عتػػ  كلػػي

 قراص ممغمط .أعت   أكعت  زتـ  أك لخر أاوبيامات اومكجكدة زة كثيق  كرقي   إمتاج
آخػر   وػإة يتـ مقؿ اوبيامات مػف مكػاف ك زة هذه اوخطCommunicating: تكصيؿ البيانات  .7
قػد  أك  اوملتخدـ زة شػكؿ تقريػر  وإوكليط مثاؿ ذوؾ تكصيؿ اوبيامات مف ا  ممكم   م كليتوب

 وكتركمة.اإزة  او  التخداـ او الب   ي صؿ عتيها اوملتخدـ عبر شاشات مرئي
  وػػإتمثػؿ اوامتيػات اولػابق  دكرة مااوجػػ  اوبيامػات اوتػة تت ػكؿ مػػف خ وهػا هػذه اوبيامػات 

كاعػد ه اوامتيػات بمثابػ  قت كتاػد هػذاتفيد زة اتخاذ اوقػرار  اوتاوةكب  ماتكمات ذات مام  وقارئها
 مظم  اوماتكماتي  بما زيها اومظـ اوم البي .لي  إمتاج اوماتكمات زة كاز  األلاأ

 

 Information System in the: المنظمةبنظـ المعمكمات عالقة  2.1.7

Organization  
تاتبػػر اوماتكمػػات جػػكهر عمػػؿ اوممظمػػ  وػػذا زمػػف كاجػػب كػػؿ  ككمػػ  اوقيػػاـ برلػػـ ليالػػات 

تراتيجيات وتطػكير مػكارد ماتكماتهػا بهػدؼ زيػادة زااويػات اوخػدمات او ككميػ   زاو ككمػ  هػة كالػ
اوممػػػتج اوػػػرئيس وتماتكمػػػات ذات االلػػػتخدامات اواامػػػ   كهػػػة اومػػػكرد األلالػػػة وتماتكمػػػات لػػػكاء 
كامػت هػػذه اوماتكمػػات تخػػص اومػػكاطميف أك ممظمػات اوقطػػاع اواػػاـ أك اوخػػاص  كاو ككمػػ  أيضػػا 

اورئيلة ألمظم  كتكمكوكجيا اوماتكمات كخدماتها كملتهتؾ رئيس وها  إذ البد مػف هة اوملتخدـ 
دارة مكاردهػػا بشػػكؿ لػػتيـ  زفػػة اوكقػػت اوػػذم  اوتخطػػيط اولػػتيـ اومبمػػة عتػػ  ألػػس عتميػػ  لػػتيم  كا 
دارة اوماتكمػػات زػػة اقتصػػاديات اواديػػد مػػف اوػػدكؿ عتػػ  شػػكؿ قطػػاع  تظهػػر زيػػه عمتيػػ  تخطػػيط كا 

ز  تزاؿ تتػؾ اوامتيػ  زػة اوػدكؿ اوماميػ  زػة بػداياتها أك أمهػا زػة  Strategic Sectorالتراتيجة 
 اوػػػ  مػػػف اوفكضػػػ   كتقػػػـك  ككمػػػات اوػػػدكؿ اومتقدمػػػ  بػػػدكر مهػػػـ كرئيلػػػة  يػػػث تػػػدعـ اوب ػػػكث 
األلالي  كاوتطبيقي  زة مجاؿ أمظم  اوماتكمات كتقمياتها  كتلتطيع او ككم  تقديـ الػتراتيجيات 

كير كتشػػغيؿ أمظمػػ  اوماتكمػػات او ككميػػ   كتولػػيس ممهجيػػات وتطػػكير كثيقػػ  اوصػػت  إدارة كتطػػ
اوماتكمػػػػات  كتخطػػػػيط كتطػػػػكير اومػػػػكارد اوبشػػػػري  او زمػػػػ  ألمظمػػػػ  اوماتكمػػػػات كلػػػػف اوتشػػػػرياات 

 (. 12ـ  ص 1994كاوقكاميف اوممظم  وها )برهاف كآخركف  
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 Types of  Information Systems in أنكاع نظـ المعمكمات في المنظمة: 2.1.8
the Organization 

هماؾ أمكاع مف مظـ اوماتكمات اوتػة عػادة مػا تػرتبط كػؿ ممهػا بملػتكيات تمظيميػ  م ػددة 
تختص بمهاـ مايم  زة اوممظم    يث ال يكجد مظاـ كا د يلتطيع تكزير كاز  اوماتكمات اوتػة 

ملػتكيات اإداريػ  إوػ : ت تاجها اوملتكيات اإداري  اومختتف  زة اوممظم   كوذوؾ زقد تـ تقليـ او
 -(:110ـ  ص 2011)اوشكابك   

 .Strategic-Level المستكل االستراتيجي .1

 .Management-Level مستكل اإلدارة .2

 .Operational-Level المستكل التشغيمي .3

( مظػـ اوماتكمػػات زػة اوممظمػػ  إوػ  ث ثػػ  أمػكاع رئيلػػ  Loudon & Loudonهػذا كقػد قلػػـ )
 -(:Loudon, 2004, p. 37ومختتف  كاوتة يمكف تقليمها كما يتة)تخدـ اوملتكيات اإداري  ا

   Strategic-Level Informationمظـ ماتكمات اوملتكل االلتراتيجة  (1

  Management-Level Information مظـ ماتكمات ملتكل اإدارة اوكلط  (2

  Operational-Level Information Systemمظـ ماتكمات اوملتكل اوتشغيتة  (3

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 لممستكيات اإلدارية في المنظمة. أنكاع نظـ المعمكمات اإلدارية كفقان  (1.1شكؿ رقـ )

 

المستكل 
 االستراتيجي

 ملتكل اإدارة

 ملتكل اومارز 

 ملتكل اوتشغيتة

(111ص ـ 2011اوشكابك  ) المصدر:  
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  المبحث الثاني 

  البيانات كالمعمكمات المحاسبية

 :تمييد 2.2.1

عدـ تكزر اوماتكمات اوكازي  كاوممالب  ذات اوا ق  كاوماتكمات اوص ي   اوتة ياتبر 
اوكثير مف اوقرارات اإداري  كاوقصكر زة اومكازمات اوتخطيطي   ياتمد عتيها مف أهـ ألباب زشؿ

كزة اورقاب  كتقييـ األداء   يث إف ل م  اوقرار اإدارم كاوماوة كزاعتيتهما يتكقؼ باودرج  
األكو  عت  ل م  كدق  ككفاي  اوماتكمات اوتة يبم  عتيها اوقرار  كت تاج اإدارة إو  اوبيامات 

أكجه مشاطها كزة كؿ مجاالتها   يث يطتب صماع اوقرار عت  اخت ؼ كاوماتكمات زة كؿ 
 ملتكياتهـ اوتمظيمي  ماتكمات ص ي   ك ديث  تلاعدهـ زة عمتي  اتخاذ اوقرارات.

بإمػػػػدادهـ أداة وخدمػػػػ  كازػػػػ  ملػػػػتخدمة اوبيامػػػػات كاوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اوم الػػػػب   تياىػػػػد  
اوتػػة تتاتػػؽ باألمشػػط  االقتصػػادي   كاتخػػاذ  قييمهػػاكت اوتػػة تفيػػد زػػة ت تيػػؿ األ ػػداثباوماتكمػػات  

كوكػػػة تػػػؤدم هػػػذه اوبيامػػػات   لػػػكاءن داخػػػؿ اوك ػػػدة االقتصػػػادي  أك خارجهػػػا اوقػػػرارات اومتاتقػػػ  بهػػػا
وػػ  اومفػػاهيـ إشػػارة ؛ زػػإف مػػف األهميػػ  اإويهػػا اوم الػػب إكاوماتكمػػات خدمػػ  األهػػداؼ اوتػػة تلػػا  

  ا.اوتة تمطكم عتيها كاوخصائص اوتة تتميز به

ريؼ اوتػػػػة  ػػػػددت مفهػػػػكـ اوم الػػػػب   كذوػػػػؾ اعتمػػػػادان عتػػػػ  اوتطػػػػكرات اوقػػػػد تاػػػػددت اوتاػػػػك 
زػػف تلػػجيؿ كتبكيػػب  كػػر بػػوف اوم الػػب  هػػةذوػػؾ مػػا ذي كمػػف   اوتاريخيػػ  اوتػػة مػػرت بهػػا اوم الػػب 

ممهػػا  ي مػػؿ جػػزءان  أك –اوامتيػػات كاأل ػػداث بطريقػػ  مابػػرة كبصػػكرة أرقػػاـ ذات قػػيـ مقديػػ  ت مػػؿ 
ـ   2011 )اولػقا اوامتياتفلر اومتائج اوتة ت صػؿ متيجػ  تتػؾ    ثـ تي يوايا  مطب –عت  األقؿ 

 American Institute of Certifiedماهد األمريكة وتم البيف اوقامكميف او مق ن عف  (6ص

Public Accountants (AICPA)وتم الػب  يػاوجمايػ  األمريك   كقد أشػارت  American 

Accounting Association(A.A.A) عمتيػػػ  ت ديػػػد كقيػػػاس كمقػػػؿ مهػػػا اوم الػػػب  عتػػػ  أ
وتماتكمػػػات كاوبيامػػػات االقتصػػػادي  و لػػػتفادة ممهػػػا زػػػة اتخػػػاذ اوقػػػرارات مػػػف قبػػػؿ اوملػػػتفيديف مػػػف 

هذا كمػع مػركر ، (A statement Of Basic Accounting Theory,1975 p1)   اوبيامات
إعػادة تقيػيـ و هػداؼ كاومفػاهيـ اوزمف كزػة ضػكء او اجػ  اوتػة زرضػتها اوظػركؼ االقتصػادي  تػـ 

ػػػكاومبػػػادئ اوتػػػة تي     يػػػث ت كوػػػت اوم الػػػب  مػػػف مجػػػرد االهتمػػػاـ ف اإطػػػار اوفكػػػرم اوم الػػػبةك  كى
وتماتكمػػات  ان بػػاومكا ة او رزيػػ  اومتمثتػػ  زػػة زػػف ملػػؾ اوػػدزاتر كتمظػػيـ او لػػابات إوػػ  ككمهػػا مظامػػ

  (.6صـ   2006 هيف )شاإو  اوكظيف  االجتماعي  وتم الب مما يشير   اتصاؿأداة ك 
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   مفيـك البيانات كالمعمكمات كالمعرفة: 2.2.2

همػػاؾ زػػرؽ بػػيف مفهػػـك كػػؿ مػػف اوبيامػػات كاوماتكمػػات كاومارزػػ  زيمػػا يتػػة أهمها:)او لػػباف  
 (:37ـ  ص 2013

 البيانات: Data وػة مػا وػـ ـ أكوي  ويلت ذات قيم  بشػكتها األك هة مكاد ك قائؽ خا
قػػد تكػػكف هػػة مجمكعػػ  مػػف او قػػائؽ كاومشػػاهدات  أك  مفيػػدةتت ػػكؿ اوػػ  ماتكمػػات مفهكمػػ  ك 

 جػـ اومبياػات    متػاجكمف األمثت  عت  ذوؾ كميػات اإ   ركزان  أك ان رمكز  أرقامان أك كتمات أك
اومشػػػاهدة كتخػػػزف  أكاوم  ظػػػ  جمػػػع عػػػف طريػػػؽ كيمكػػػف أف تي   ألػػماء اوطتبػػػ   أعػػػداد اوطتبػػػ 

 ملتقبتي . أكتاريخي   أك  ويأك ابر عف  قائؽ كيمكف أف تي   بولتكب مايف

 المعمكمات: Information  هة مجمكعػ  مػف اوبيامػات اوممظمػ  كاومملػق   أك هػة
بيامػػات تمػػت مااوجتهػػا ثػػـ تطبيقهػػا كت تيتهػػا كتمظيمهػػا كتتخيصػػها بشػػكؿ يلػػمح بالػػتخدامها 

ذات مامػػػ  وملػػػتخدميها  مثػػػاؿ عتػػػػ  ذوػػػؾ ماتكمػػػات عػػػػف كااللػػػتفادة ممهػػػا  يػػػث أصػػػػب ت 
 ك  مكزع   لب اولمكات كملب األرباح كاوتكاويؼ.مبياات اوشر 

 المعرفة:Knowledge   هػة عبػارة عػف ماتكمػات تػـ تمظيمهػا كمااوجتهػا وت كيتهػا
إو  خبرة أك مارز  مبتكرة ال تارؼ عمهػا شػيئان مػف قبػؿ  أك تصػؼ شػيئان يكلػع مػف اوماػارؼ 

ات مػف ًقبىػؿ صػماع اوقػرار اولابق  أك يادؿ ممها  أك هػة او صػيت  اومهائيػ  اللػتخداـ اوماتكمػ
وػػكف اوماتكمػػات إوػػ  مارزػػ  كعمػػؿ مثمػػر يخػػدمهـ كيخػػدـ مجػػتماهـ   كاوملػػتخدميف اوػػذيف ي ك 

 زإمتاج ممتىج ألكؿ مرة أك ابتكار طريؽ جديد زة اوتلكيؽ أك اإمتاج ييابر عمه باومارز .

كمػات وشػخص أما عف اوا ق  بيف اومفاهيـ اوث ثػ  زػ  بػد مػف اوتوكيػد بػوف مػا يياػد مات
مايف قد ياتبره شخص آخػر بيامػات ال يمكػف االلػتفادة ممهػا  كيلػتخدـ وتتمييػز بػيف اوبيامػات 
كاوماتكمات ماياراف: أكوهما درجػ  االلػتفادة  كاوثػامة اومااوجػ   أم إف اوبيامػات إذا تػـ إجػراء 

هػػػػذيف اومااوجػػػػ  عتيهػػػػا ك ققػػػػت اوفائػػػػدة ومتخػػػػذ اوقػػػػرار تاتبػػػػر ماتكمػػػػات  أمػػػػا إذا زقػػػػدت أ ػػػػد 
اوماياريف زتاتبر بيامات  أما عف اوا ق  بيمهمػا زاوبيامػات تاتبػر اومػادة اوخػاـ وت صػكؿ عتػ  

 اوماتكمات كاوماتكمات تاتبر اومادة اوخاـ وت صكؿ عت  اومارز .
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  :خصائص المعمكمات المحاسبية 2.2.3

ف همػػػاؾ إزػػػ  ااومرجػػػكة وهػػػا مػػػف قبػػػؿ ملػػػتخدميه  قػػػؽ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  اوفائػػػدةوكػػػة تي 
تتلػػـ بهػػا اوماتكمػػات اوم الػػبي   أف اوتػػة يجػػب اوصػػفات( أك)اولػػمات اوخصائصمجمكعػػ  مػػف 

ت قػػػؽ اوفائػػػدة مػػػف  لمكػػػف مػػػف خ وهػػػا او كػػػـ عتػػػ  مػػػدتاتػػػؽ هػػػذه اوخػػػكاص بماػػػايير مكعيػػػ  يكت
  .اوماتكمات اوم البي 

( زة لم  2ـ )( بإصدار قائم  اومفاهيـ رقFASB  )يواقاـ مجتس ماايير اوم الب  اوم زقد
 Qualitative Characteristic Of اوخصائص اومكعي  وتماتكمات اوم البي   :بامكاف 1980

Accounting Information   اوفرعي  اورئيل  ك  اوخصائصمف خ وها مجمكع  مف  حضأك ك
ف اوماتكمات اوم البي  كاوتة يمك إمتاجاوم ددات عت   أكاوقيكد  إو ضاز  إوتماتكمات اوم البي  

 :تتخيصها مف خ ؿ اوشكؿ اآلتة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(193ص  ـ 2006  ) ماف:المصدر  

 قدرة تنبؤية قدرة تقييـ

 الصدؽ في التعبير

 قابمية المقارنة، الثبات

 األىمية النسبية

 قدرة تنبؤية قدرة تقييـ

المناسبالتكقيت   

 الخصائص الفرعية

 الخصائص الرئيسية الثقة المالئمة

كخصائصيـمتخذك القرارات   مستخدمك المعمكمات المحاسبية 

 العائد < التكمفة القيد الرئيسي )الحاكـ(

 الخصائص الرئيس لممستخدميف قابمية المعمكمات لمفيـ

 معيار حاكـ الفائدة مف اتخاذ القرارات

لثانكية الخصائص ا
 المتفاعمة

 عتبة أك حد االعتراؼ

 ائص النكعية لممعمكمات المحاسبية( الخص1.1) رقـ شكؿ
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الػػبي  هػػـ متخػػذك اوقػػرارات مػػف ف ملػػتخدمة اوماتكمػػات اوم أيتضػػح مػػف اوشػػكؿ اولػػابؽ 
كوكة   مهـ ياتمدكف عت  اوماتكمات اوم البي  زة ملاعدتهـ زة اتخاذ اوقرارات اومختتف إ يث 

ف أؾ مجمكعػ  مػف اوصػفات اوتػة يجػب همػازػإف   اوماتكمػات اوم الػبي  عت  يككف او كـ عادالن 
 2011)اولػقا يتلـ بها متخذ اوقرار اوذم يقـك بالتخداـ اوماتكمات اوم البي  كمف هذه اوصفات

 (.36صـ  

  اوماتكمات)اإدراؾ(. لاوقدرة عت  زهـ م تك  .1
مػف  عػدتأقػرارات اوممالػب  كاوم ئمػ  اوتػة اوقدرة عت  االلتخداـ اوص يح وتماتكمػات زػة او .2
 تتؾ اوماتكمات.جتها أ
 .مكاع اوماتكمات اوم البي أكاوزممي  اومتاتق  باوتاامؿ مع  اوخبرة اومكعي  .3

وذوؾ  ان ئممالب كمهي بمقدارف يت دد ألتخداـ اوماتكمات اوم البي  يجب ف اإكعتيه ز
لبي  مف قبؿ شخص ال يفهـ او د لتخدـ اوماتكمات اوم اف تي أزمف غير اوماقكؿ   لتخداـاال
 أكمف  يث اومصطت ات اوملتخدم  بر عمه اوماتكمات اوم البي  ا  تي  فأيمكف  وما دم األ

كمف ثـ يتـ او كـ عت  اوماتكمات اوم البي  مف خ ؿ ذوؾ   كيفي  مشكء تتؾ اوماتكمات
مكامي  إ( رئيليف ي دداف فقيديف)شرطي يكجدكما   غير مفيدة أكاوملتخدـ بومها غير جيدة 

 :اوم البي  همااوماتكمات  إمتاجاوقياـ ب

اوجػػػػػػدكل االقتصػػػػػػادي  اوتػػػػػػة ت ػػػػػػدد مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ قػػػػػػدرة اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  عتػػػػػػ  ت قيػػػػػػؽ  .1
 .هاإمتاجد أكبر مف تكتف  ئعا
قػػػػدرتها عتػػػػ  اوتػػػػوثير عتػػػػ  اتخػػػػاذ اوقػػػػرار مػػػػف  لاألهميػػػػ  اوملػػػػبي  وتماتكمػػػػات اوممتجػػػػ  كمػػػػد .2

وتػػػػوثير مػػػػف االعتبػػػػار إمكاميػػػػ  اخػػػػت ؼ ذوػػػػؾ ا اػػػػيفقبػػػػؿ شػػػػخص ماػػػػيف دكف آخػػػػر مػػػػع األخػػػػذ ب
عتػػػػ  مكعيػػػػ   اوماتكمػػػػات ككزمهػػػػا اوملػػػػبة ضػػػػمف اومجمكعػػػػ  اوتػػػػة  ان وػػػػ  آخػػػػر اعتمػػػػادإشػػػػخص 
 .قرارات أخرل كهكذا أكع قتها بماتكمات  لها كمديوإتمتمة 
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 لى اآلتي:إ ياالنكعية لممعمكمات المحاسبية يمكف تصنيف الخصائص 2.2.4

 ساسية:الخاصية األ /الن أك 

  Decision Usefulnessاتكمػات اوم الػبي  زػػة اتخػاذ اوقػراراتكهػة تتاتػؽ بفائػدة اوم
ف تت قؽ مف خػ ؿ شػرطيف أف زائدة اوماتكمات اوم البي  يمكف إز  لابقان  أكضح اوبا ثككما  

 أك  متخذ اوقرار ليؿ  االت عدـ اوتوكد ودتاألقؿ( هما اوملاهم  زة تق  أ دهما عت أك)لاليفأ
 (.37ـ  ص 2011)اولقا متخذ اوقرار لود اوملاهم  زة زيادة درج  اومارز 

  :الخصائص الرئيسة /ثانيان 

 :كىي تتعمؽ بخاصتيف رئيسيتيف ىما

  Relevanceالمالءمة  .1
  زػإذا ف تككف اوماتكمػات اوم الػبي  قػادرة عتػ  اوتػوثير زػة اتخػاذ اوقػرارأيقصد باوم ءم  

اوصػػػباف ءمػػػ  وهػػػذا اوقرار)وػػػـ يكػػػف وتماتكمػػػات أم تػػػوثير عتػػػ  قػػػرار ماػػػيف زإمهػػػا تكػػػكف غيػػػر م 
 .(71ـ  ص 2004كآخركف  

يمكػػف ت قيػػؽ هػػذه اوخاصػػي  مػػف خػػ ؿ مارزػػ  الػػتفادة متخػػذ اوقػػرار مػػف كيػػرل اوبا ػػث أمػػه 
مامػػه كاوملػػاهم  أاوماتكمػات اوم الػػبي  عمػػدما تلػػاهـ تتػؾ اوماتكمػػات زػػة تقتيػػؿ اوبػدائؿ اومتا ػػ  

 .خذزة ت ديد اوبديؿ األمثؿ اوذم يمثؿ اوقرار اومت  

 .(36-35ص ص ـ،2003كالسكاح،  الحيباتي)مف خالؿ اآلتيخاصية ىذه اليمكف تحقيؽ ك 

مه يجب تكزير اوماتكمات اوم البي  زة زترة أم أ : Timelinessالتكقيت الزمني المناسب - أ
)متخذ ملتخدمها ؿتخاذ قرار مايف مف قبالزممي  ممالب  يمكف ت ديدها باوفترة اوزممي  او زم  

 عمتي  اتخاذ اوقرار.اوتوثير زة قدرتها عت   أكال تفقد قيمتها اوقرار( وكة 
مكامي  ت قيؽ إف تككف وتماتكمات اوم البي  أأم  :Predictive Value القيمة التنبؤية - ب

  .  باوتمبؤات اوملتقبتي قزة اتخاذ اوقرارات اوتة وها ع  التفادة ممها
مكامي  االلتخداـ إكمات اوم البي  ف تككف وتماتأأم : Feed Back Valueالقيمة الرقابية - ت

ف تمتج عف لكء أخطاء اوتة يمكف ألا حزة اورقاب  كاوتقييـ مف خ ؿ اوتغذي  اواكلي  كتص ي
 ي  كهكذا.افعدـ اوك أكااللتخداـ 
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  Reliability:الثقة .2
ذا كاف بإمكاف ملتخدمة زة ختك اوماتكمات مف األاوثق  تتمثؿ  خطاء اومؤثرة كاوت يز  كا 

االعتماد عتيها كماتكمات تابر عف ما يقصد عمه أك مف اومتكقع اوتابير  ئـ اوماوي اوقكا
 .(113ـ ص 2001أبكطاوب  عمه)

مكامي  ختؽ  او  إمدم يمكف ت قيؽ هذه اوخاصي  مف خ ؿ كيرل اوبا ث أمه  
 اتهاتمد عتيها زة اتخاذ قرار يملتخدـ اوماتكمات اوم البي )متخذ اوقرار( وكة  لاالطمئماف ود

 .اومختتق 
 (.78-76ـ، ص ص 2009)حناف، تحقيؽ ىذه الخاصية مف خالؿ اآلتيكيمكف 

تككف اوماتكمات اوم البي  ف أأم  :Representational Faithfulnessصدؽ التعبير - أ
   مف أم ت عب متامد.يواعف األ داث اوخاص  بها بصكرة لتيم  كأميم  كخمابرة 

م عدـ اوتوثير عت  عمتي  او صكؿ عت  اوماتكمات أ :Neutrality )عدـ التحيز(الحياد  - ب
  .ف تلاهـ زة خدم  ملتخدـ مايف دكف آخرأكتهيئتها بصكرة مقصكدة يمكف 

مفس اومتائج مف قبؿ أكثر مف  إو أم اوقدرة عت  اوكصكؿ Verifiability: قابمية التحقؽ  - ت
وماتكمات ب اوتة التخدمت زة قياس ايوالإذا ما تـ التخداـ مفس اوطرؽ كاألشخص 

  .Objectivityما يلتخدـ مصطتح مرادؼ وتت قؽ كهك اومكضكعي   اوم البي  كغاوبان 
  :الخصائص الثانكية ثالثان 

 (.39-38ـ  ص ص 2010)اوغزكم  كهة تتاتؽ باآلتة
ب اوماتمػػدة يواكهػػة تامػػة اوثبػػات عتػػ  الػػتخداـ مفػػس اوطػػرؽ كاأللػػ :Consistency الثبػػات .1

ذا مػا دعػت او اجػ  إوػ  أم تغييػر   لخػر اوم الػبي  مػف زتػرة ألزة قياس كتكصيؿ اوماتكمػات  كا 
 بؿ اوملتخدـ.مف قً  باو لبافخذ ذوؾ أتـ ييجب اوتمكيه عف ذوؾ وكة 

ف يكػكف وتماتكمػات اوم الػبي  اوقػدرة عتػ  إجػراء أأم :  Comparabilityقابميػة المقارنػة  .2
خرم أاومقارم  مع ك دات اقتصادي  اومقارمات بيف زترة ماوي  كأخرم ومفس اوك دة االقتصادي  أك 

  .ضمف مفس اومشاط

تميزة باوثبات كتما ت ققت زائدة اوم البي  م كاأللاويبمه كتما كامت اوطرؽ أاوكاضح  كمف
 كبر مف اوماتكمات اوم البي  ألغراض اومقارم .أ
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همػػاؾ عػػدد مػف اوخصػػائص اومكعيػػ  اوتػة يجػػب تكزرهػػا زػة اوماتكمػػات اوملػػتخدم  كمػا أف 
 :ييمكػػف أف مجمتهػػا بمػػا يتػػةممظمػػ  مػػف أجػػؿ اتخػػاذ اوقػػرارات اإداريػػ  بكفػػاءة عاويػػ   كاوتػػة زػػة او

  .(18ـ  ص 2011اورم ة كاوذيب   )

ال تاتبػػػر اوماتكمػػػ  مفيػػػدة إذا وػػػـ تكػػػف مكتمتػػػ  كتغطػػػة جميػػػع جكامػػػب  :Completeالكمػػػاؿ  .1
 اومشاط اوذم تصفه.

ركضػػػ  بطريقػػػ  لػػػهت  االلػػػتيااب أم أف اوماتكمػػػ  ما :Understandableالقابميػػػة لمفيػػػـ  .1
 وتملتخدـ.كاوفهـ 

أم أمػػػه يمكمػػػؾ او صػػػكؿ عتػػػ  اوماتكمػػػ  عمػػػدما ت تاجهػػػا  :Accessibleسػػػيمة الكصػػػكؿ  .1
 كباوشكؿ اوذم تريده.

 ،المعمكمػاتالى جانػب مػا سػبؽ ىنػاؾ مجمكعػة أخػرل مػف الخصػاص التػي يجػب تكافرىػا فػي 
 (.55-54ص ـ  ص 2007 )مطيع كآخركف :كىي

 .أم قابتي  اوماتكمات زة أف ت دد زة شكؿ قيـ رقمي  :Measurability ياسقابمية الق .1
كتامة أف تصكر اوماتكمات اوكاقع او قيقة اومراد اوتقريػر عمػه  هػذا مػف  :Accuracy الدقة .2

 .جه   كمف جه  أخرل ختك اوماتكمات مف األخطاء
ا بشػكؿ صػ يح  يجػب أف يػتـ تجميػع اوبيامػات كتلػجيتها كمااوجتهػ : Correctnessالصػحة .3

 أم ختك اومدخ ت كاومخرجات مف األخطاء.
أف تتضمف اوقكائـ اوماوي  جميع اوماتكمات عف مكارد  :Completeness الشمكؿ كاالكتماؿ .4

 .اوممشوة كاوتزاماتها  أم أف تتضمف اوماتكمات جميع اوجكامب اومطتكب 
 كصكؿ مف وهـ ص  يات إو  هذه اوماتكمات. :Security الحماية .5
كهة عبارة عف  جـ اوتكتف  او ـز تخصيصػها مػف أجػؿ او صػكؿ : Economy قتصاديةاال .6

 عت  اوماتكمات اومطتكب .
 كهة عبارة عف  جـ اومكارد او زم  إمتاج ك دة كا دة مف اوماتكمات.:Efficiencyالكفاية .7
كهػػػػة عبػػػػارة عػػػػف كصػػػػؼ وكضػػػػع مظػػػػاـ اوماتكمػػػػات عتػػػػ  شػػػػكؿ  :Reliabilityاالعتماديػػػػة .8

 .مثؿ متكلط زمف التخداـ اومظاـ  متكلطات
 مكامي  زهـ اوملتخدـ وتماتكم  بلهكو  كالتخدامها بلرع .إ :Usability قابمية االستخداـ .9

كهػػػػة اوصػػػػػت  اوكثيقػػػػػ  بمقيػػػػػاس كيفيػػػػ  م ئمػػػػػ  مظػػػػػاـ اومااوجػػػػػ   :Relevance الصػػػػػالحية .10
أك درجػػػ    ال تياجػػػات اوملػػػتخدـ اومهػػػائة بصػػػكرة جيػػػدة كاوتػػػة يمكػػػف قيالػػػها بشػػػمكؿ اوماتكمػػػات

 اوكضكح اوتة يامؿ بها اومظاـ اوجديد.
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تاتبػر اوماتكمػ  متميػزة بمػاءن عتػ  مػدل قابتيتهػا و لػتخداـ مػف قبػؿ :  Flexibilityالمركنة .11
   .أكثر مف ملتفيد كزة أكثر مف تطبيؽ  كقابتيتها وتتبي  اال تياجات اومختتف  وجميع اوملتخدميف

تكمػػػ  مػػػف اوغمػػػكض ب يػػػث تكػػػكف كاضػػػ   كهػػػة عبػػػارة عػػػف ختػػػك اوما :Clarity الكضػػػكح .12
 كميملق  دكف تاارض أك تماقض.

كهػػػة عبػػػارة عػػػف إخضػػػاع اوماتكمػػػ  وماػػػايير مراجاػػػ    Verifiability :قابميػػػة المراجعػػػة .13
 اوماتكمات اوميتفؽ عتيها ملبقان.

يجب أف تككف اوماتكمات مكجزة ومقؿ ما هك مطتكب مف أجؿ اتخاذ : Summary اإليجاز .11
 اوقرار. 

 :النكعية لممعمكمات المحاسبيةقيكد استخداـ الخصائص  2.2.5

كجػػػػػد اواديػػػػػػد مػػػػػف اوقيػػػػػػكد عتػػػػػػ  الػػػػػتخداـ اوخصػػػػػػائص اومكعيػػػػػ  وتماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  ي
 (75ـ  ص 2001ممها:)جربكع  

احتماليػػػػػػػة التعػػػػػػػارا بػػػػػػػيف الخصػػػػػػػائص النكعيػػػػػػػة لممعمكمػػػػػػػات المحاسػػػػػػػبية )الثقػػػػػػػة  .1
 :مة(ءكالمال

مظػػػػػران   تتمتػػػػػع بدرجػػػػػ  عاويػػػػػ  مػػػػػف اوثقػػػػػ اوتػػػػػة خيػػػػػ  أرقػػػػػاـ اوتكتفػػػػػ  اوتاري :كمػػػػػف األمثتػػػػػ  
ف هػػػػػذه األرقػػػػػاـ أقػػػػػؿ ارتباطػػػػػان بطبياػػػػػ  اوماتكمػػػػػات اوتػػػػػة أمجػػػػػد  مػػػػػاوختكهػػػػػا مػػػػػف اوت يػػػػػز  إال  أم

كباوتػػػػػػػاوة تتمتػػػػػػػع بدرجػػػػػػػ  ممخفضػػػػػػػ  مػػػػػػػف اوم ءمػػػػػػػ     ي تاجهػػػػػػػا ملػػػػػػػتخدمة اوتقػػػػػػػارير اوماويػػػػػػػ 
زػػػػػػة ؛ إاٌل أمهػػػػػػا ذ اوقػػػػػراراتف اوقػػػػػػيـ اوجاريػػػػػ  أكثػػػػػػر م ءمػػػػػػ  وامتيػػػػػ  اتخػػػػػػاأجػػػػػد مكعتػػػػػ  اواكػػػػػػس 

 أقؿ مف  يث إمكامي  االعتماد عتيها كاوكثكؽ بها. تيادي اومقابؿ 
التكقيػػػػػػت لممعمكمػػػػػػات المحاسػػػػػػبية ) الفرعيػػػػػػةاحتماليػػػػػػة التعػػػػػػارا بػػػػػػيف الخصػػػػػػائص  .2

 :(المالئـ كالقدرة التنبؤية

ذوػػػػػؾ ألف اولػػػػػرع  زػػػػػة إعػػػػػداد اوماتكمػػػػػات غاوبػػػػػان مػػػػػا تكػػػػػكف عتػػػػػ   لػػػػػاب درجػػػػػ  اودقػػػػػ  
 ؿ كعدـ اوتوكد.كاالكتما

 إمكانية التثبت مف المعمكمات:بيف الصدؽ في التعبير كبيف  احتمالية التعارا .3

األرقػػػػػػػػاـ اوقيالػػػػػػػػي  اواامػػػػػػػػ  كاوخاصػػػػػػػػ  بغػػػػػػػػرض اوتكصػػػػػػػػؿ إوػػػػػػػػ  اوقيمػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػتخداـ 
اوجاريػػػػػػ   زمػػػػػػف اوماػػػػػػركؼ أف األرقػػػػػػاـ اوقيالػػػػػػي  مػػػػػػا هػػػػػػة إالن متكلػػػػػػطات  كباوتػػػػػػاوة قػػػػػػد تكػػػػػػكف 
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اوظػػػػػكاهر االقتصػػػػػادي   إاٌل أمػػػػػه زػػػػػة مقابػػػػػؿ ذوػػػػػؾ تتمتػػػػػع هػػػػػذه بايػػػػػدة عػػػػػف اوصػػػػػدؽ زػػػػػة تمثيػػػػػؿ 
 اوطريق  بدرج  عاوي  مف او ياد زة اوتطبيؽ.

 كجو أخرل لمقيكد عمى استخداـ المعمكمات المحاسبية منيا:أف ىناؾ كيرل الباحث أ
 .منيا ةالمتحقق كالمنفعةتكمفة المعمكمات  احتمالية التعارا بيف .1

  كهػػػػػػػك قاعػػػػػػػدة عامػػػػػػػ  يجػػػػػػػب أال  ممػػػػػػػتج كمػػػػػػػكزع اوماتكمػػػػػػػات  أكبػػػػػػػر مػػػػػػػف اوتكتفػػػػػػػ اوممفاػػػػػػػ  قيػػػػػػػد
كتكجػػػػػد صػػػػػاكب  زػػػػػة ت ديػػػػػد اوتكػػػػػاويؼ ممفاتهػػػػػا تزيػػػػػد عػػػػػف تكتفتهػػػػػا  كػػػػػف تاوم الػػػػػبي  مػػػػػا وػػػػػـ 

كذوػػػػػػػػػؾ ألف اوتكػػػػػػػػػػاويؼ كاوممػػػػػػػػػازع ال تككمػػػػػػػػػػاف كاوممػػػػػػػػػازع اومرتبطػػػػػػػػػػ  باوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي   
 ختتف   لب ملتخدميها.قابتتيف وتقياس دائمان  كخاص  اوممازع ألمها تاط  اكزاف م

احتماليػػػػػػػة التعػػػػػػػارا بػػػػػػػيف الخصػػػػػػػائص النكعيػػػػػػػة لممعمكمػػػػػػػات المحاسػػػػػػػبية )الثقػػػػػػػة  .2
 كبيف األىمية النسبية لممعمكمات المحاسبية. مة(ءكالمال

اوماتكمػػػػػػػات اوهامػػػػػػػ  ملػػػػػػػبيان هػػػػػػػة اوتػػػػػػػة تتجػػػػػػػاكز  ػػػػػػػد االعتػػػػػػػراؼ كيتػػػػػػػـز إدراجهػػػػػػػا كمااوجتهػػػػػػػا 
رار اوملػػػػتخدـ زػػػػة ماتكمػػػػ  م ءمػػػػ   أمػػػػا م الػػػػبيان بطريقػػػػ  صػػػػ ي   كبدقػػػػ  ألمهػػػػا تػػػػؤثر زػػػػة قػػػػ

اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  غيػػػػػر اوهامػػػػػ  ملػػػػػبيان زهػػػػػة اوتػػػػػة ال تتجػػػػػاكز  ػػػػػد االعتػػػػػراؼ كباوتػػػػػاوة ال 
إوػػػػػ  إدراجهػػػػػا كمااوجتهػػػػػا بطريقػػػػػ  صػػػػػ ي   كبدقػػػػػ  ألمهػػػػػا ال مػػػػػؤثر زػػػػػة قػػػػػرار اوملػػػػػتخدـ داعػػػػػة 

  زة ماتكم  غير م ءم .

وم ءمػػػػػػ  كاألهميػػػػػػ  اوملػػػػػػبي    يػػػػػػث أف كاوكاضػػػػػػح بػػػػػػوف همػػػػػػاؾ ارتبػػػػػػاط كثيػػػػػػؽ بػػػػػػيف خاصػػػػػػي  ا
اوماتكمػػػػػات اوتػػػػػة ال تػػػػػرتبط ارتباطػػػػػان كثيقػػػػػان بوهػػػػػداؼ اوتقػػػػػارير اوماويػػػػػ  ال تاتبػػػػػر مهمػػػػػ  كباوتػػػػػاوة 

ف همػػػػػػػػػػػاؾ ارتبػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػيف إمكاميػػػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػػػاد عتػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػا أال داعػػػػػػػػػػػة وإلزصػػػػػػػػػػػاح عمهػػػػػػػػػػػا  
س غيػػػػػػػر كبػػػػػػػيف اختبػػػػػػػار األهميػػػػػػػ  اوملػػػػػػػبي  وهػػػػػػػا  كذوػػػػػػػؾ ألف أخطػػػػػػػاء اوقيػػػػػػػا (ثقػػػػػػػ اوماتكمات)او
 االعتماد عتيها. مكامي م  اوماتكم  كا  ؤثر عت  أمااومهم  ال ت

 مقكمات نجاح النظاـ المحاسبي: 2.2.6

 (. 57ـ  ص 2007 جما  كآخركف ة:)اومظاـ اوم البة عت  ما يتيتكقؼ مجاح 

اومػػػػػػة صػػػػػػمـ مػػػػػػف أجتهػػػػػػا  مػػػػػػف  يػػػػػػث طبياػػػػػػ   اوممشػػػػػػوةأف يكػػػػػػكف متمالػػػػػػبان مػػػػػػع ا تياجػػػػػػات  .1
ك جػػػػػػـ مشػػػػػػاطها كعمتياتهػػػػػػا  كاوظػػػػػػركؼ اوتػػػػػػة ت ػػػػػػيط بهػػػػػػا باوملػػػػػػب   اومشػػػػػػاط اوػػػػػػذم تقػػػػػػكـ بػػػػػػه 

 وتبيئ  كاومجتمع.

أف يكػػػػػكف مرمػػػػػان  أم قػػػػػاب ن وتتكيػػػػػؼ بلػػػػػهكو  كدكف زقػػػػػداف وجػػػػػكهره مػػػػػع اوتطػػػػػكر زػػػػػة أعمػػػػػاؿ  .2
 اوممشوة باوتكلع أك االمكماش.
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أف يكػػػػػكف كاضػػػػػ ان  يلػػػػػهؿ زهمػػػػػه كاوتاامػػػػػؿ ماػػػػػه مػػػػػف قبػػػػػؿ اواػػػػػامتيف زػػػػػة اوممشػػػػػوة  كخاويػػػػػان  .3
 تاقيد ب يث ال يككف عت   لاب اإخ ؿ بكظائفه اورئيلي .مف او

 أف يككف األزراد اوقائمكف عت  تمفيذه عت  درج  عاوي  مف اوكفاءة. .4

أف يكػػػػكف مفيػػػػدان مػػػػف  يػػػػث تقػػػػديـ اوبيامػػػػات اومطتكبػػػػ  اوممالػػػػب  مػػػػف اومظػػػػاـ  كاوتػػػػة تاكػػػػس  .5
 ة. رك  اوامؿ داخؿ اوممشوة كاوتطكرات اومصا ب  واماصر اومركز اوماو

 أف تككف تكتفته ممالب  إمكاميات اوممشوة. .6

 مستكيات المعمكمات: 2.2.7

همػػاؾ ثػػ ث ملػػتكيات وتماتكمػػات يمثػػؿ كػػؿ ملػػتكل زيهػػا مامػػ  مايمػػان وكجػػكد اوماتكمػػات 
 (.23ـ  ص 2000كهة كاآلتة:)اودهراكم ككامؿ  

ماتكمػات  يث ال يكجد مام  مايف وتماتكمات  كوكف يمكف قياس كمي  اوالمستكل الفني:  -أ 
 اوممقكو  خ ؿ قمكات االتصاؿ.

 يث يقـك ملتخدمك اوماتكمات زة هذه اومر ت  بتفلير كت تيؿ اومام   المستكل المعاني: -ب 
 اوذم تتضممه اوماتكمات.

 يث تؤدم اوماتكمات زة هذا اوملتكل إو  ت فيز ملػتخدـ اوماتكمػات  المستكل التأثيرم: -ج 
 بماءن عت  اومارز  اومت صت  مف هذه اوماتكمات. التخاذ قرارات  أك اوقياـ بومشط  مايم 

 Sources Of Data and Informationمصادر البيانات كالمعمكمات:  2.2.8

  و هػػػػداؼ اومكضػػػػكع  ككيفيػػػػ  ت قيقهػػػػا تتاػػػػدد اوبيامػػػػات كاوماتكمػػػػات اومطتكبػػػػ  تباػػػػان     
  كدرج  تاقد مشاكتها  جاـ اومشركعاتأبيامات كاوماتكمات متيج  وتبايف او إو ت او اج  ك اكتتف

ـ   1998 جماػػػػػ  )يفيمصػػػػػدريف رئيلػػػػكيػػػػتـ او صػػػػكؿ عتػػػػػ  اوبيامػػػػات كاوماتكمػػػػػات عػػػػادة مػػػػف 
 (.100ص

 .مصادر داخمية 
 .مصادر خارجية 

  Internal Sources :المصادر الداخمية 2.2.8.1

زاألمشػػػط    اتف تتػػػكازر زيهػػػا اوبيامػػػات كاوماتكمػػػأاوممشػػػوة يمكػػػف هػػػة مصػػػادر مػػػف داخػػػؿ 
ت ػػتفظ زػػة لػػج تها كتقاريرهػػا باوبيامػػات اوهامػػ  كاوضػػركري  عػػف مجػػاؿ  داخػػؿ اوممشػػوة اومختتفػػ 
كمػف   ككضػع اوليالػات كاوخطػط كتطكيرهػا داءمرجاي  هام  وإلدارة زة تقييـ األكتاتبر   اوامؿ
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دارة اوشػػئكف ك دارة اومشػػتريات ا  ك  إمتػػاجدارة اإاوتػػة ت ػػتفظ بهػػا  : اوبيامػػاتأمثتػػ  اوبيامػػات اوداختيػػ  ا 
صػػكرة اوكضػػع  داخػػؿ  كتاكػػس اوماتكمػػات اوداختيػػ  عمكمػػان   زػػراددارة األا  دارة اومخػػازف ك ا    ك اويػػوما

 .مف  يث اوضاؼ كاوقكة اوممشوة
 :External Sources المصادر الخارجية 2.2.8.2

  ت كاوماتكمات مف خارج مطاؽ اوممشػوةهة اومصادر اوتة يتـ او صكؿ ممها عت  اوبياما
   بيه  وػمفس مشػاط اوممشػػوةمشػط  شػػأتكمػات اوخارجيػ  بيامػػات كماتكمػات اوماكقػد تمثػؿ اوبيامػػات ك 

 :كما يتةوي  كمصادر ثامكي  أك مصادر  إو كتمقلـ مصادر اوبيامات كاوماتكمات اوخارجي  
 : Primary Sources ليةك : المصادر األ أكالن 

رها األصػتة ذا كامت ممشكرة مػف قبػؿ مصػدإوي  أك ر اوبيامات كاوماتكمات مف مصادر تاتب
وتهػا او قيقػ  اومابػرة وي  وكػكف اوبيامػات كاوماتكمػات ب اك اومصادر األما تفضؿ  كعادةن   دكف لكاه

هػػـ أ كمػػف  تتخػػيص أك ػػذؼ  أك ؿت كيػػ أك تاػػديؿعتيهػػا عمتيػػات  أعمػػاؿ كوػػـ يطػػر عػػف كاقػػع األ
 إوػ ضػاز  باإ  كاوب ػث اوميػدامة  كاوتجارب  عمتي  اوم  ظ  :وي  وتماتكمات هةك اومصادر األ

 ممفا  اوماتكم  وتملتخدـ(. لعامؿ اوتقدير اوشخصة)مد
  Secondary Sources:: المصادر الثانكيةثانيان 

جهػػػ  غيػػػػر جهتهػػػػا  ؿعمػػػد مشػػػػرها مػػػف قبػػػػ تاػػػد اوبيامػػػػات كاوماتكمػػػات مػػػػف مصػػػادر ثامكيػػػػ ن 
ا مػف ويػ  كمػا لػبؽ مشػرهك كذوؾ لكاء تـ مقؿ اوبيامات كاوماتكمات كعرضػها ب اوتهػا األ  صتي األ

اوتبكيػػػب بمػػػا يغيػػػر مػػػف يص كاو لػػػاب ك خدخػػػؿ عتيهػػػا تاػػػدي ت بػػػاوتتأأك   قبػػػؿ جهتهػػػا اومصػػػدرة
كاومشػرات او ككميػ    عف اوغرؼ اوتجاريػ  كاوصػماعي  ةكاومشرات اوصادر   اوتقارير :مثؿ  صكرتها

ككػػػػذوؾ اوكتػػػػب   كشػػػػركات اوتػػػػوميف  كاوبمػػػػكؾ   يػػػػوااوم ارةكز  عػػػػف كاوتقػػػػارير االقتصػػػػادي  اوصػػػػادرة
  .وي أك خرل أر اوبيامات كاوماتكمات عف مصادر كذوؾ عمد مش  اومج ت كاوجرائدك 
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  الثالثالفصؿ 
 نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة

 :المقدمة 3.1
تلاعد متخذ  متاج اوماتكمات اوم البي  اوتةإعاـ إو  يهدؼ اومظاـ اوم البة بشكؿ 

  كيتطتب ذوؾ كجكد عكامؿ كخصائص تتاتؽ بمكعي  ارات عت  اتخاذ اوقرارات اولتيم اوقر 
 اوماتكمات اوم البي  اوتة تمشر زة اوتقارير اوماوي .

كتامؿ اوم الب  كمظاـ وتماتكمات كما ت تكيه مف أمظم  زرعي  عت  ترجم  أمشط  
زة شكؿ بيامات كمااوج  هذه اوبيامات كت كيتها  اوك دة االقتصادي  كما ي دث بها مف ماام ت

 اللتخدامها زة اتخاذ اوقرار. او  ماتكمات تتبة  اج  ملتخدمة اوماتكمات اوم البي 

كمتيج  وتتطكرات اوتكمكوكجي  او ديث  كاوملتمرة تطكرت مظـ اوماتكمات بشكؿ عاـ كمظـ 
لارع زة تكمكوكجيا اوماتكمات   وتتطكر اومتياوماتكمات اوم البي  بشكؿ خاص متيج  طبيا

اومال  وتقديـ اوماتكمات اوم البي  اوممالب  كاومكثكق  كبجكدة  بلبب او اج كذوؾ كاالتصاالت 
داري  ت اوم البي  مف اوقياـ بمهامه اإعاوي  زة اوكقت اوممالب  ت  يتكمف ملتخدـ اوماتكما

و  تقديـ إيـ اوبيامات اوماوي  زقط بكفاءة كزااوي  عاوي   كتطكر دكر اومظاـ اوم البة مف تقد
ظـ اوماتكمات كأصب ت م صائي  ذات دالالت متاددة كبوشكاؿ مختتف   ا  بيامات ماوي  ككمي  ك 

  اوتة ت قؽ اوميزة اوتمازلي  وتمؤللات هااوم البي  اوم كلب  مف أهـ مكارد اومؤلل  كعماصر 
تمشئ مظـ ماتكمات م البي  م كلب   ك اودكوي  اوتةواديد مف اوشركات لكاءن اوم تي  أكمشوت ا

وتتبة  اج  اومؤللات اوخاص  كاواام  بكاز  أمكاعها كأشكاوها اوقامكمي  كوـ ياد زة اوكقت 
صب ت مظـ اوماتكمات أاومؤللات عت  مظـ اوماتكمات اوم البي  اويدكي  بؿ  اعتماداو اضر 

 ومؤللات اواام .اوم البي  اوم كلب  هة اوملتخدم  كاوماتمد عتيها زة جميع ا

مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  كمظاـ  اوكقكؼ عت  أباادكمف هما تبرز أهمي  
 مكوكجيا االتصاالت بكاز  عماصرها جهزة او الكب كتكأ تلتخدـماتكمات يامؿ زة ظؿ بيئ  

 كذوؾ مف خ ؿ اومبا ث اوتاوي :

 اومؤلل . زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  اومب ث األكؿ: دكر 

 مبادئ مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  اومب ث اوثامة:
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 ؿ كالمبحث األ 

 في المؤسسة المحكسبة نظـ المعمكمات المحاسبيةدكر 

 :تمييد 3.1.1

زة مجمكع  مف اومككمات اومتصت  مع  Information Systemيتمثؿ مظاـ اوماتكمات 
يصاوها إو  اوملتخدميف باضها اوباض بشكؿ ممتظـ مف أجؿ إمتاج  اوماتكمات اومفيدة  كا 

باوشكؿ اوم ئـ كاوكقت اوممالب مف أجؿ ملاعدتهـ زة أداء اوكظائؼ اومككت  إويهـ)قالـ  
(  كما يمكف اوقكؿ أمه عبارة عف مجمكع  مف األزراد كاوتجهيزات كاإجراءات 18ـ  ص 2003

كاميكيا أك آويان عت  تجميع اوماتكمات كاوبرمجيات كقكاعد اوبيامات اوتة تامؿ يدكيان أك مي
(  ك كؿ 85ـ  ص 2002كتخزيمها كمااوجتها  كمف ثـ بثها إو  اوملتخدـ اومهائة)او لمي   

عبارة عف مجمكع  مف األزراد كاإجراءات هو ما لبؽ يمكف اوقكؿ أف مظاـ اوماتكمات 
ف األمشط  اومختتف  زة كاومصادر وتماتكمات  كاوذم يامؿ عت  تزكيد اإدارة باوماتكمات ع

اوكقت اوممالب مف أجؿ إمجاز اوكظائؼ اإداري  مف تخطيط كتمظيـ كرقاب  كقيادة كاتخاذ 
 وتقرارات بكفاءة كزااوي .

كال شػػػػػػػؾ أف اوم الػػػػػػػب  تاػػػػػػػد اوماتكمػػػػػػػات اومفيػػػػػػػدة اوتػػػػػػػة تلػػػػػػػاعد أطػػػػػػػراؼ عديػػػػػػػدة زػػػػػػػة 
أداة وتكويػػػػػػػد  اتخػػػػػػػاذ اوقػػػػػػػرارات  كتطػػػػػػػكر مفهػػػػػػػـك كمقكمػػػػػػػات اومظػػػػػػػاـ اوم الػػػػػػػبة ب يػػػػػػػث أصػػػػػػػبح

اوماتكمػػػػػػػػػات اومتاتقػػػػػػػػػ  باأل ػػػػػػػػػداث االقتصػػػػػػػػػادي  طبقػػػػػػػػػان ال تياجػػػػػػػػػات م ػػػػػػػػػددة كماركزػػػػػػػػػ  وػػػػػػػػػدل 
جػػػػػػػراءات إعػػػػػػػداد آخػػػػػػػر اوتغيػػػػػػػر اوجػػػػػػػذرم بػػػػػػػاوتركيز عتػػػػػػػ  إمصػػػػػػػممة هػػػػػػػذا اومظػػػػػػػاـ  كبمامػػػػػػػ  

 اوقرار. كاتخاذاوماتكمات إو  اوتفاعؿ بيف اوماتكمات 

كاأللػػػػػاويب  اوتػػػػػة يمكػػػػػف كيشػػػػػكؿ مظػػػػػاـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  مجمكعػػػػػ  مػػػػػف اومبػػػػػادئ 
  بصػػػػػكرة تمكػػػػػف مػػػػػف ت قيػػػػػؽ األهػػػػػداؼ اإداريػػػػػ   ريقهػػػػػا تجميػػػػػع اوبيامػػػػػات كاوماتكمػػػػػاتطعػػػػػف 

صػػػػػكرة قػػػػػيـ  ثػػػػػـ قيػػػػػدها زػػػػػة  إوػػػػػ زمػػػػػف خػػػػػ ؿ هػػػػػذا اومظػػػػػاـ يػػػػػتـ ت كيػػػػػؿ اوامتيػػػػػات االقتصػػػػػادي  
اولػػػػج ت كاوػػػػدزاتر زػػػػة ضػػػػكء قكاعػػػػد كأصػػػػكؿ م ػػػػددة  بهػػػػدؼ اوتكصػػػػؿ إوػػػػ  ماتكمػػػػات عتػػػػ  

 .األغراض اإداري البي  عف زترات متااقب  اللتخدامها زة شكؿ تقارير م 

  اوتملػػػػػػيؽ كاورقابػػػػػػ  كلػػػػػػهكو  اوامتيػػػػػػات داخػػػػػػؿ اوممشػػػػػػوة كبػػػػػػيف كيتػػػػػػيح مظػػػػػػاـ اوماتكمػػػػػػات
  كزػػػػػػػة اتخاذهػػػػػػػا اتكمػػػػػػػات عػػػػػػػف إمجػػػػػػػاز األعمػػػػػػػاؿ اويكميػػػػػػػ أقلػػػػػػػامها  كيتبػػػػػػػة  اجػػػػػػػ  اإدارة وتم

إلدارة عتػػػػػ  شػػػػكؿ تقػػػػػارير تمبػػػػػؤات وتقػػػػرارات اوتشػػػػػغيتي  قصػػػػيرة األمػػػػػد  كمػػػػا يػػػػػكزر اوماتكمػػػػػات وػػػػ
 شهري  عف متائج األعماؿ كاومركز اوماوة كاوتدزقات اومقدي .
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 :AISنظـ المعمكمات المحاسبية  مفيـك 3.1.2

اوملئكو  عف تكزير اوم البي  زة اوكقت او اضر اوجه  تاتبر مظـ اوماتكمات 
 .األخرلكاوكمي  وجميع اإدارات كاألقلاـ كاألطراؼ  ماوي اوماتكمات او

اومظـ دكران  هذه ابتتك  كماتتماتو ةتاوك ـاومظا فمان جزء اوم البي  كماتتاوماـ مظ تيادك 
ص ي   كدقيق  ملتكيات اتخاذ اوقرارات بماتكمات جاهزة ك كزااالن يتمثؿ زة تزكيد مختتؼ  مهمان 

ه   كيتـ تكزير هذاري دلاهـ زة اتخاذ مختتؼ اوقرارات اإ   يث تزة اوتكقيت اوممالب
 اوفاتي .)جؿ  ماوي اوتة تاد مف كاقع اوبيامات او ماوي اوماتكمات عف طريؽ اوتقارير كاوقكائـ او

 (22ص ـ  2010

مظـ اوماتكمات اوم البي  بومها أ د مككمات تمظيـ إدارم يختص  جما  د. أ مدكعرؼ 
(  Analyzeكت تيؿ) ( Process(  كمااوج )Classifyكتبكيب) ( Accumulateبجمع)
كاوكمي  التخاذ اوقرارات إو  األطراؼ  ماوي او اوماتكمات (Communicateصيؿ)كتك 

 .(14  صـ 2007  )جما  كآخركفاوخارجي 

 كيااوج فكيخز يلجؿ ك  يجمع ـبمظا مبلطكؿ بش اوم البي  كماتتاوما ـظكتارؼ م
 (Romney &, stinbart, 2009, p.27) .راراوق ومتخذم كماتتما مف أجؿ تقديـ اوبيامات 
 مفيـك نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة: 3.1.3

زة مجمكع  مف اوتراكيب مػف األجػزاء اوماديػ   نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة تتمثؿ
كاوبرمجيػػػات كاوبيامػػػات اوتػػػة تامػػػؿ بصػػػكرة مشػػػترك  مػػػف أجػػػؿ تلػػػجيؿ كمااوجػػػ  كتخػػػزيف اوبيامػػػات 

 2003يػ  زػة اوممظمػ ) قالػـ كآخػركف  بصكرة ممتظم  بغرض اوليطرة عت  اإجراءات اوماتكمات
 (.20ـ  ص

كوػػػػػذوؾ مجػػػػػد أف مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  تاتبػػػػػر جػػػػػزءان ال يتجػػػػػزأ مػػػػػف اوتمظػػػػػيـ اإدارم 
(   يػػث يمكػػف اوقػػكؿ أف مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  MISاوماػػركؼ بمظػػاـ اوماتكمػػات اإداريػػ  )

بيامػػات كاوماتكمػػات اوتػػة تػػؤثر عتػػ  أ ػػد مككمػػات مظػػـ اوماتكمػػات اإداريػػ   اوػػذم ييامػػة بتػػكزير او
مشػػػػاطات اومؤللػػػػ  ككػػػػؿ  كجميػػػػع مظػػػػـ اوماتكمػػػػات تهػػػػدؼ إوػػػػ  مفػػػػس اوغػػػػرض أال كهػػػػك تػػػػكزير 
اوماتكمػػات اوم ئمػػ  كاومكضػػكعي  مػػف أجػػؿ اتخػػاذ قػػرارات صػػ ي   تلػػاعد اومؤللػػ  عتػػ  ت قيػػؽ 

 األهداؼ كاوشكؿ اوتاوة يكضح هذه اوا ق .
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 المعمكمات المحاسبي في المؤسسة( نظاـ 3.1شكؿ رقـ )

 

 أىداؼ نظـ المعمكمات المحاسبية: 3.1.4

)جما  :مظاـ اوماتكمات اوم البة وت قيؽ مجمكع  مف األهداؼ اورئيلي  كهةيهدؼ 
 .(15  صـ 2010  كآخركف

ضماف اوتدزؽ اوملتمر وتماتكمات اوم البي  عف طريؽ دكرة اوتقارير اوم البي  اوتة تقـك  .1
تيـ إعادة اوتغذي  باوماتكمات بما يضمف كفاي  كالتمرار اومظاـ اوماوة كباوتاوة عت  مظاـ ل

 اوك دة االقتصادي  مفلها.
 اوقدرة عت  اوتاامؿ مع اوملتقبؿ بما يتميز به مف ظركؼ عدـ اوتوكد. .2
اعتماد اوم الب عت  اومقاييس اوكمي  كمطتب ألالة وتكزير اوماتكمات اوم البي   اوتة  .3

 جيه اومكارد اومادرة م ك االلتخداـ األمثؿ.تمكف مف تك 
 تكزير اومقاييس اوم البي  اوتة تلاعد عت  تقكيـ ألاويب اورقاب .  .4

 

 

 

 مظاـ ماتكمات

مظاـ 
اوماتكمات 
 اوتلكيقي 

مظاـ 
اوماتكمات 
 اإمتاجي 

مظاـ 
اوماتكمات 
 اوم البي 

مظاـ 
اوماتكمات 
 اوهمدلي 

مظاـ اومكازمات 
 اوتقديري 

مظاـ اوم الب  
 اواام 

مظاـ اوركاتب 
 كاألجكر

مظاـ اومكارد 
 كاومخازف

  (20ص  2003قالـ  ):المصدر
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 المحكسبة: المحاسبية أىمية نظـ المعمكمات 3.1.5

همػػػػػػػاؾ اواديػػػػػػػد مػػػػػػػف األلػػػػػػػباب اوتػػػػػػػة تؤكػػػػػػػد عتػػػػػػػ  أهميػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم كلػػػػػػػب  
Computerized Information Systems  ص ـ 1995  اوممظمػػ  ممهػػا)األعرجةزػػة  

303.) 

 وكتركمي  وتبيامات.اآلوي  اإتاقد األمشط  اإداري  بلبب زيادة  جمها  كت كوها إو   .1
 اواكامؿ االقتصادي  كاالجتماعي  اوتة لاهمت بصكرة كبيرة زة تاقد مهاـ اإدارة. .2
اوتة يقكـ بها اومدير  إال كلائؿ اتخاذ اوقرارات اومتا   باورغـ مف تاقد األمشط  اإداري   .3

اويب اوكمي  كاألجهزة أف هماؾ اتجاه وت ليف كفاءة اتخاذ اوقرارات اإداري  مثؿ األل
اوتمكيؿ كاوتلكيؽ   يث تـ  اوكمي  عت  مدل كالع زة األلاويبوكتركمي   كقد التخدمت اإ

اإداري  مثؿ  ـ بيف أجهزة او الكب كاومماذج اورياضي  اللتخدامها زة  ؿ اومشاكؿاوتكائ
 كمخطط جامت. (pert)شبك  بيرت 

اوكمي   األلاويباوتطكر زة كلائؿ اتخاذ اوقرارات خصكصان التخداـ مماذج  .4
Quantitative Methods Models  أم اورياضي  كاإ صائي  زة ت تيؿ اومشاكؿ

 اإداري  كاوم البي .
 .تاجمازداد اوتمازس عت  اومكارد كاومصادر اوداخت  زة عمتي  اإ .5
 ضركرة كصكؿ اوماتكمات زة اوكقت اوممالب ومتخذم اوقرارات زة اوممظم . .6

 المحكسبة: المحاسبية المعمكمات نظـ مككنات 3.1.6

 (.23ـ  ص 2011كاوذيب   اورم ة(اوم البة مف اواماصر اوتاوي  اوماتكمات مظاـ يتككف

 .مختتف  ئؼكظا عتيه كتؤدم اومظاـ هذا بالتخداـ تقكـ اوتة اوبشري  اومصادر .1
 كمااوجػػ   تجميػػع  زػػة تلػػتخدـ اوتػػة كاألتكماتيكيػػ  اويدكيػػ  كاإجػػراءات اوتاتيمػػات .2

 .اوممظم  أمشط   كؿ ك فظ اوماتكمات
 .عمتها كألتكب اوممظم   كؿ اوبيامات .3
 .اوممظم  بيامات مااوج  زة اوملتخدم  اوبرامج .4
 كشػػبك  تر اوكمبيػػك  أجهػػزة تشػػمؿ كاوتػػة األلالػػي  اوماتكمػػات تكمكوكجيػػا بميػػ  .5

 .كاوماتكمات اوبيامات كتااوج كت فظ اوتة تجمع االتصاالت
 اوماتكمػات مظػـ زػة اوبيامػات أمػف تضػمف كاوتػة األمػف كمقػاييس اوػداختة اوتػدقيؽ .6

 .اوم البة
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 مف خالؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي:القيمة المضافة لممؤسسة  3.1.7

كهذا يمكف اومؤلل  مف   يق اوم البة كمظاـ دعـ ماتكمات دقمظاـ اوماتكمات يقدـ 
كيتمكف هذا اومظاـ مف زاؿ هذا مف خ ؿ:   تودي  كظائفها كأمشطتها بشكؿ زااؿ كمشط أكثر

 .(31صـ   2011)اورم ة كاوذيب   

 ت ليف اإمتاجي  كتقتيؿ اوتكتف / كتف  اوممتجات أك اوخدمات. .1
 .زيادة اوكفاءة كاوفااوي  مف خ ؿ تقديـ ماتكمات كبيامات دقيق  .2
عدد كبير مف اومكظفيف وتماتكمات كاوبيامات زة اومارز   كذوؾ مف خ ؿ مشارك  اومشارك   .3

 زة مكاتب عدة زة مؤلل  كا دة.
 ت ليف كتطكير أداء كزااوي  عمتي  لتلت  اوارض. .4
ت ليف مظاـ اوتدقيؽ اوداختة  يث يتـ  ماي  اومظاـ كاوممظم  مف مشاكؿ عدة كاوغش  .5

 كاوبرمجيات كاومشاكؿ االقتصادي  كاوطبياي .كاألخطاء كزشؿ األمظم  
 ت ليف اوقدرة عت  اتخاذ اوقرار.   .6

كيرل اوبا ث أف مظـ اوماتكمات اوم البي  كاوماوي  او ديث  كاومتطكرة كاوقادرة عت  
هـ اوكلائؿ اوتة تلاعد اومؤلل  عت  ت ليف مف أمكاكب  اوتطكرات اوتكمكوكجي  تاتبر 

 ازها.أدائها اوماوة كت قيؽ أهد
 عالقة نظـ المعمكمات المحاسبية بالحاسكب: 3.1.8

كيتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف  همػػػػػػػػاؾ ع قػػػػػػػػ  قكيػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  كاو الػػػػػػػػكب 
وباضػػػػػػػػػهما اوػػػػػػػػػباض كأف  اوفكػػػػػػػػػرتيف مكمتتػػػػػػػػػيفمراجاػػػػػػػػػ  مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات كاو الػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػوف 

 2009م  ك اذوؾ)اور وػػػػػػ كزيمػػػػػػا يتػػػػػػة تكضػػػػػػي ان عماصػػػػػػرهما ال يختتفػػػػػػاف عػػػػػػف باضػػػػػػهما اوػػػػػػباض 
 .(81 80ص صـ  

 .اومظاـ زتلف  عف تخرج ال كاوتة اوماتكمات مظـ زكرة عت  او الكب زكرة تاتمد .1

اورئيلي  هة مفلػها األجػزاء اومككمػ  وجهػاز او الػكب  مظاـ اوماتكمات اوم البةعماصر زتلف   .2
 اورئيلة)مدخ ت  مااوج   مخرجات(.

رة او الػػػػػػكب  يػػػػػػث لػػػػػػع كأقػػػػػػدـ مػػػػػػف زكػػػػػػأك زتلػػػػػػف  مظػػػػػػاـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبة تاتبػػػػػػر  .3
 اعتمد او الكب عت  زتلف  اومظاـ.

وتمظػػػػػػاـ اوم الػػػػػػبة يقػػػػػػـك بتطبيػػػػػػػؽ تمفيذيػػػػػػ  كرقابيػػػػػػ  تخطيطيػػػػػػ  ك او الػػػػػػكب أداة ياتبػػػػػػر  .4
 .مظـ اوماتكمات ةزكر 
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 زتلف  اومظاـ كاولتكؾ اوبشرم أعط  وت الكب اوتقدـ كاوتكمكوكجيا. .5

 ةف زكػػػػػرة اومظػػػػػاـ كزكػػػػػر وػػػػػ  اوتكامػػػػػؿ بػػػػػيدل إأبػػػػػيف اومظػػػػػاـ اوم الػػػػػبة كاو الػػػػػكب اوتػػػػرابط  .6
 او الكب.

او اجػػػػػػػػػػ  اوبشػػػػػػػػػػري  إوػػػػػػػػػػ  اومارزػػػػػػػػػػ  اودقيقػػػػػػػػػػ  كاولػػػػػػػػػػريا  كاومتخصصػػػػػػػػػػ  كاوب ػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػف  .7
 اوجزئيات اومتاتق  بها.

ظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  كمظػػػػاـ بػػػػيف م كبػػػػذوؾ يتبػػػػيف أف همػػػػاؾ عماصػػػػر مػػػػف اوتشػػػػابه
همػػػػػػػا   كمػػػػػػػا أماومظػػػػػػػاميف يػػػػػػػدكر  ػػػػػػػكؿ اوبيامػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػات كػػػػػػػ أف  تتمثػػػػػػػؿ زػػػػػػػةاو الػػػػػػػكب 
  كأمهمػػػػػػا أيضػػػػػػان يػػػػػػدكراف زػػػػػػة اواماصػػػػػػر اوػػػػػػث ث اومػػػػػػدخ ت كاومااوجػػػػػػ  كاومخرجػػػػػػاتيشػػػػػػتركاف 

ويهمػػػػا مػػػػف زاكيػػػػ  االخػػػػت ؼ مػػػػف  يػػػػث أف إ ػػػػكؿ مفػػػػس زكػػػػرة االتصػػػػاؿ  إاٌل أمػػػػه يمكػػػػف اومظػػػػر 
أف مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  ك أداة وتطبيػػػػػػؽ زكػػػػػػر مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات  ك مظػػػػػػاـ او الػػػػػػكب هػػػػػػ

  الكب.ألبؽ زة اوفكر مف مظاـ او

 :المحكسبة كظائؼ نظـ المعمكمات المحاسبية 3.1.9

 (.76صم،  2011  رمتة( اوياوت اوكظائؼ اوم كلب اوم البةيؤدم اومظاـ 

 جمع اوبيامات اوم البي  كتبكيبها كزهرلتها. .1
 دخاؿ كتخزيف اوبيامات اوم البي  زة اومظاـ.مراجا  كا   .2
ـ أهػػػػػػداؼ اوممشػػػػػػػوة   ماتكمػػػػػػات تخػػػػػػدتشػػػػػػغيؿ كمااوجػػػػػػ  اوبيامػػػػػػات اوم الػػػػػػبي   وت كيتهػػػػػػا اوػػػػػػ .3

 متاج اوماتكمات كبملاعدة اوبرمجيات اوتطبيقي .عف طريؽ خطكات إ
دارة بمؾ اوبيامات. .4  تخزيف اوماتكمات اوم البي  كا 
يصػػػػػػػاؿ اوماتكمػػػػػػػات إوػػػػػػػ  ملػػػػػػػتخدميها  كعرضػػػػػػػها باوطريقػػػػػػػ  اوممالػػػػػػػب   أم تقػػػػػػػديـ  .5 مقػػػػػػػؿ كا 

ارير دكريػػػػػػػػػ  أك  لػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػرض تتخيصػػػػػػػػػة وتماتكمػػػػػػػػػات بولػػػػػػػػػتكب كمػػػػػػػػػة أك بيامػػػػػػػػػاتة  كبتقػػػػػػػػػ
 اوطتب.

رقابػػػػػ  ك مايػػػػػ  اوبيامػػػػػات   يػػػػػث يػػػػػتـ  مايػػػػػ  اوبيامػػػػػات مػػػػػف األخطػػػػػاء كاوت عػػػػػب كاألخطػػػػػار  .6
 كاوتهديدات  كاوتوكد مف دق  اوبيامات كل متها  كباوتاوة دق  اوماتكمات.  

 خصائص نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة: 3.1.10

تجاػػػػػؿ زيهػػػػػا خصػػػػػائص إذا مػػػػػا تػػػػػكزرت ب  مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اوم كلػػػػػبتتميػػػػػز 
ألف تكػػػػػػكف زاعتػػػػػػ  كذات كفػػػػػػاءة  هػػػػػػاكاوخصػػػػػػائص اوتػػػػػػة تؤهت ان ان  يكيػػػػػػمػػػػػػان ماتكماتيػػػػػػاممهػػػػػػا مظ

 .(70-68ص صـ   2011 رمتة :(هة
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االلػػػػػػػتفادة بقػػػػػػػدر اإمكػػػػػػػاف مػػػػػػػف اوتكمكوكجيػػػػػػػا او ديثػػػػػػػ  كأ ػػػػػػػدث أمػػػػػػػكاع اوكمبيػػػػػػػكتر إمتػػػػػػػاج  .1
 اوماتكمات.

اٌل أصػػػػػب ت ت مػػػػػي ن عتػػػػػ  كا  يػػػػػد تكتفتهػػػػػا عػػػػػف ممازاهػػػػػا أف تتلػػػػػـ باالقتصػػػػػادي   ب يػػػػػث ال تز  .2
 مكارد اوك دة.

أف تػػػػػػػػرتبط باوهيكػػػػػػػػؿ اوتمظيمػػػػػػػػة وتممشػػػػػػػػوة  ب يػػػػػػػػث تظهػػػػػػػػر اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  ع قػػػػػػػػ   .3
األمشػػػػط  اإداريػػػػ  باضػػػػها بػػػػباض  زػػػػة شػػػػكؿ مجمكعػػػػ  اوتقػػػػارير اودكريػػػػ  اوم ئمػػػػ  اوتػػػػة تفيػػػػد 

 زة ت قيؽ األهداؼ. 
 ت كيتها او  ماتكمات م البي .واوبيامات ترجاع كالاودق  كاولرع  زة مااوج   .4
 اوممشوة.وتدزؽ اوماتكمات إو  داخؿ كخارج  ر قمكات اتصاؿيكزت .5
جمػػػػػػػاؿ كاوتفصػػػػػػػيؿ كاوتتخػػػػػػػيص زػػػػػػػة زف كاومكضػػػػػػػكعي  زػػػػػػػة درجػػػػػػػ  اودقػػػػػػػ  كاإت قيػػػػػػػؽ اوتػػػػػػػكا .6

 اوتقارير اوم البي   كاوفترات اوزممي  او زم  كاوممالب  إعداد هذه اوتقارير.
وترقابػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػ  عمتياتهػػػػػػػػا  أم شػػػػػػػػمكؿ هػػػػػػػػذه اوػػػػػػػػمظـ ومقكمػػػػػػػػات  ان تضػػػػػػػػمف جهػػػػػػػػاز يجػػػػػػػػب أف ت .7

 داري ( كرقاب  اوماايير.ب  بمكعيها اورقاب  اوتمظيمي )اإاورقا
دارة باوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اوضػػػػػػػركري  كزػػػػػػػة اوكقػػػػػػػت اوم ئػػػػػػػـ التخػػػػػػػاذ قػػػػػػػرار أف تػػػػػػػزكد اإ .8

 اختيار اوبديؿ األمثؿ بيف اوبدائؿ اومتا   وإلدارة.
إدارة باوماتكمػػػػػػػػػات او زمػػػػػػػػػ  وملػػػػػػػػػاعدتها زػػػػػػػػػة أداء كظيفتهػػػػػػػػػا اومهمػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػة: ا تػػػػػػػػػزكدأف  .9

اوتخطػػػػػػيط اوقصػػػػػػير كاومتكلػػػػػػط كاوطكيػػػػػػؿ األجػػػػػػؿ  كذوػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ تػػػػػػكزير ماتكمػػػػػػات كازيػػػػػػ  
عػػػػف متػػػػائج تمفيػػػػذ اوخطػػػػط عػػػػف طريػػػػؽ مقارمػػػػ  اومتػػػػائج اوفاتيػػػػ  بػػػػاوخطط كاوليالػػػػات اومرلػػػػكم  

 .ملبقان 
 وجهات اوخارجي  مف اوماتكمات.أف تككف قادرة عت  تكزير ا تياجات ا .10
أف تلػػػػػػػاعد زػػػػػػػة دعػػػػػػػـ اوػػػػػػػمظـ اوفرعيػػػػػػػ  اوخاصػػػػػػػ  باومكازمػػػػػػػات اوتخطيطيػػػػػػػ  أك األلػػػػػػػاويب  .11

 اإ صائي   إذ أمها تكزر ماتكمات م ئم  تاد مف األركاف األلالي  ومجاح اومظـ.
ف تتصػػػػػػػػؼ هػػػػػػػػذه اوػػػػػػػػمظـ باومركمػػػػػػػػ  اوملػػػػػػػػبي   كهػػػػػػػػك مػػػػػػػػا يامػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرتها عتػػػػػػػػ  اوكزػػػػػػػػاء أ .12

  .خدميف مف اوماتكمات او زم  زة مختتؼ اوظركؼبا تياجات اوملت
مكاميػػػػػ  اوتاامػػػػػؿ مكػػػػػف ذوػػػػػؾ  تػػػػػ  يلػػػػػهؿ زهمهػػػػػا كا  باوبلػػػػػاط  كاوكضػػػػػكح كتمػػػػػا أأف تتلػػػػػـ  .13

 ماها بلهكو . 
جػػػػػه اومشػػػػػاط باوك ػػػػػدة ف تشػػػػػمؿ كازػػػػػ  أك اوػػػػػمظـ باوشػػػػػمكؿ كاوتػػػػػرابط  بمامػػػػ  أ أف تتلػػػػـ هػػػػػذه .14

 عمتي  اوتشغيؿ.اـ بيف عماصرها زة ف ت قؽ االملجاـ اوتاالقتصادي   كأ
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بتمفيػػػػذ اومظػػػػاـ زػػػػة عمتيػػػػ  عامػػػػؿ اوقبػػػػكؿ  بمامػػػػ  مشػػػػارك  مػػػػف لػػػػيقكمكف وهػػػػا ف يتػػػػكزر أ .15
ممػػػػػا يضػػػػػمف  لػػػػػف ك عتػػػػػ  األقػػػػػؿ االهتمػػػػػاـ بمقتر ػػػػػاتهـ  ػػػػػكؿ تصػػػػػميـ اومظػػػػػاـ  تصػػػػػميمه  أ

 اوتمفيذ كل مته.
أف يػػػػػػتـ تصػػػػػػميـ كتشػػػػػػغيؿ مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػب  زػػػػػػة ضػػػػػػكء زػػػػػػركض  .16

 وم البة.      كمبادئ اوفكر ا

 ثار استخداـ الحاسكب عمى النظاـ المحاسبي:آ 3.1.11

ف الػػػػتخداـ او الػػػػكب زػػػػة ممظمػػػػات األعمػػػػاؿ وػػػػه أثػػػػر كبيػػػػر عتػػػػ  أمظمػػػػ  اوماتكمػػػػات إ
ـ   2009 كمػػػػػػػف هػػػػػػػذه اآلثػػػػػػػار مػػػػػػػا يتة)او لػػػػػػػباف  اوممشػػػػػػػوةاوم الػػػػػػػبي  اوتػػػػػػػة تلػػػػػػػتامتها هػػػػػػػذه 

 .(94ص

 لهكو  االلتدعاء.ك  لرع  اوتشغيؿ .1

 .اويدكي اوهائت  وتخزيف اواديد مف اوبيامات زة  يز صغير مقارم  باولج ت اإمكاميات  .2

 إمكامي  تك يد كمي  كبيرة مف اوبيامات اومخزم . .3

كاوفائق  عت  مااوج  اوبيامات بكفػاءة  يػث يقػـك او الػكب بمااوجػ  كػـ هائػؿ مػف  اوااوي اوقدرة  .4
 اوزمف.اوبيامات كما يلتطيع اوامؿ دكف تكقؼ كولاعات طكيت  مف 

 اوتكقيت. أكاومركم  زة إعداد اوتقارير لكاءن مف ما ي  اوشكؿ  .5

 ت ليف كتلهيؿ اوت تي ت اإضازي  وتماتكمات كزيادة جكدة اوماتكمات. .6

مكامي  تشغيؿ قدر هائؿ مف اوماام ت كزة كقت قصير كبتكتف  أقؿ. .7  إجراء  لابات ماقدة كا 

 خفاض االعتماد عت  اوامصر اوبشرم.امخفاض األخطاء او لابي  كاوتشغيتي  متيج  ام .8

 تلهيؿ عمتي  اكتشاؼ األخطاء. .9

اودقػػ   ثػػار الػػتخداـ او الػػب اآلوػػة زػػة مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  هػػككيػػرل اوبا ػػث أف أهػػـ آ    
كاوقػػػدرة اوكبيػػػرة عتػػػ  تخػػػزيف  اوااويػػػ  كاولػػػرع  اوفائقػػػ  زػػػة أداء اوامتيػػػات او لػػػابي  كغيػػػر او لػػػابي 

 م البي  كتلهيؿ تمفيذ اوامتيات اوم البي .كالترجاع اوبيامات او
 نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة: طرؽ الحصكؿ عمى 3.1.12

اوم كلػػػب مػػػف خػػػ ؿ شػػػراء يمكػػػف وتمؤللػػػ  او صػػػكؿ عتػػػ  مظػػػاـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبة 
 ك اوقياـ بت تيؿ كتصميـ كتشغيؿ مظاـ خاص بها  ككؿ طريق  وها ميزاتها. مظاـ جاهز أ
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  :الجاىزة األنظمة المحاسبية المحكسبةاستخداـ  لى:ك األ  حالةال 3.1.13

  )جماػػػ  كآخػػػركف: تتميػػػز مظػػػـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  اوم كلػػػب  اوجػػػاهزة باومزايػػػا اوتاويػػػ 
 (96-92ص صـ   2007
قها اوتة تلاهـ زة زيادة ئجراءات كأمماط كتاب  اوبرامج ككثاإتامة تك يد   كحدة المعايير: .1

ؿ اوتاػػػػدي ت ادخػػػػإمكاميػػػ  ا  ك   ـ مككمػػػات اوبرمػػػػامجرامج اوجػػػػاهزة عتػػػ  تفهٌػػػػمقػػػدرة ملػػػػتخدـ اوبػػػ
 او زم  زة اوبرمامج.

ف ملتخدـ اوبرامج يمكمه اوتمليؽ بيف اوبرامج أكهذا يامة  التنسيؽ بيف البرامج المختمفة: .2
زضؿ يككف مف األ اوتاوةكب  ه كاوتة  صؿ عتيها مف مفس اومكردزة ممشوت ويهاإاوتة ي تاج 

ػػ لػػتقب ن وػػه م  اوتػػاوةاوركاتػػب كب أكؿ عػػف اومخػػزكف ك د اوبرمػػامج األكرٌ شػػراء برمػػامج مػػف مفػػس مي
 كتلهيؿ عمتي  اورقاب .  مليؽ بيف مككمات اومظاـ اوم البةيمكمه اوت

  ن بالػػػػػتجا  رقابيػػػػػ  زااوػػػػػ  ألػػػػػاويببػػػػػرامج اوتطبيقػػػػػات اوجػػػػػاهزة تتضػػػػػمف  الرقابػػػػػة الفعالػػػػػة: .3
 رامج.بال تياجات ملتخدمة هذه او

ف تكتفػػ  واػػديها بػػ يػػث ياتػػرؼ اوجميػػع مػػف ممتجػػة اوبػػرامج اوجػػاهزة كمي  :اا التكمفػػةانخفػػ .4
دارة األمظمػ  كذوػؾ إبكالػط   عػداد اوبرمػامج داختيػان إضػااؼ مػف أقؿ خملػ  أ ةاوبرمامج اوجاهز 

متيجػ  امخفػاض   قػؿأف تكتفتػه تكػكف إتكزيع زػاوف ممتج اوبرمامج اوجاهز عمدما يرتفع مادؿ أل
 ؿ لار اومظاـ زة:تمثكيتكتف  اوك دة 

  .مقابؿ التئجاره أكي  وتبرمامج ر اودزاات اودك  أكلار اوشراء ب-أ 
 تكتف  عقد اوصيام .-ب 
 االلتئجار. أكتطكير اوبرامج خ ؿ زترة اوشراء  أكتكتف  تاديؿ -ج 
ارهػػا بلػػبؽ اخت مػػهأل ؛كذوػػؾ وقابتيػػ  اوبػػرامج اوجػػاهزة وتتشػػغيؿ اومباشػػر مظػػران  :انخفػػاا الكقػػت .5

 .اوتوجير أكاديها قبؿ عرضها وتبيع وكد مف ل متها بكالط  مي كتكثيقها كاوت
اوممشػػآت  لكخبػػرات بشػػري  وػػداوبػػرامج اوجػػاهزة يتطتػػب امكاميػػات  إمتػػاجف إ إذ تػػكفير الجيػػد: .6

ضػػركرة تػكازر اومػػاؿ اوػ ـز وتايػػيف اواػدد اوممالػػب  إوػ اومتخصصػ  زػة إعػػداد اوبػرامج باإضػػاز  
ف تقػػػدير اوخطػػػ  اوزمميػػػ  إمجػػػاز اوبرمػػػامج إعػػػف ذوػػػؾ ًن  اومبػػػرمجيف زضػػػ  أكتتػػػة اوػػػمظـ  مػػػف م
 عداد م تتة اومظـ كاومبرمجيف.أمما يتطتب زيادة   غير اومقدر قد يلتغرؽ كقتان  داختيان 

 .ضماف االمتشار اوكالع وهذا اومكع مف اوبرمجيات زة مختتؼ اوقطاعات العمكمية: .7
   كبدكف امتظار.يمكف وتممشوة او صكؿ عت  اوبرامج اوجاهزة بلرع السرعة: .8
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  ـ 2008 بكخضرة كآخركف أ)الجاىزة فيي: المحاسبية المحكسبة نظمةأما عيكب األ 
 (150ص

وتتبي   ـٍ م  كذوؾ ألف اوبرمامج صي   عدـ تتبي  اوبرامج اوجاهزة وكاز  ا تياجات اوممشوة .1
 اال تياجات اوشائا  وتممشآت.

 مكاكب  اال تياجات اوملتجدة.عدـ اوقدرة عت  ت ديث كتطكير هذا اومكع مف األمظم  و .2
 األنظمة المحاسبية اإللكتركنية الجاىزة: اختيار 2.1.14

ػػيشػػهد ميػػداف اوبػػرامج اوجػػاهزة زػػة اوتطبيقػػات اوم الػػبي  اآل م هػػذه دً ر  كى ف عػػدد كبيػػر مػػف مي
اواػػػدد  اإوػػػ  صػػػاكب  االختيػػػار بػػػيف هػػػذجكدتهػػا  ؼد أدم تاػػػدد أمػػػكاع اوبػػػرامج كاخػػػت كقػػػ  اوبػػرامج

د اوك يد و ختيار  د  تكتف  اوبرمامج هة اومي  ف  أكوكف اومتتبع وهذه اوبرامج يجد   اوبدائؿ اوكبير مف
تاتمػػد عتػػ  مجمكعػػ  مػػف اواكامػػؿ اوتػػة تػػؤثر عتػػ  تمفيػػذ  اوتكػػاويؼكومػػا كامػػت   كاومفاضػػت  بيمهػػا
 : د اوبرامج اوجاهزة يجب مراعاة اآلتةأمه عمد اختيار إوذوؾ زكتشغتيها  اوبرامج اوجاهزة 

 .هزة كاوبرامج اومطرك   و لتخداـبيف األج تلاؽاالمدم  .1
 اورقاب  كاو ماي  اومتكزرة وتبرمامج. ألاويب .2
 اوتاديؿ. أكقابتي  اوبرمامج وتتطكير  .3
 قدرة اوشرك  اوممتج  عت  تدريب اواامتيف اوملتخدميف وهذه اوبرامج. .4
 خدمات اوصيام . .5
 لهكو  التخداـ اوبرامج اوجاهز زة:  .6
 اوتشغيؿ.-أ 
 دارة.اوتاامؿ مع اإ-ب 
   .خدم  اوام ء-ج 
 /اومخرجات.ت او ـز ودكرة اومدخ تاوكق-د 
 عدد اومدخ ت او زم  وكؿ عمتي . -ق 

 ير اوبرمامج مف  يث:ك لهكو  تاديؿ أك تط .7
 .اوممشوةاالتلاؽ مع تقارير - أ
 اوتاامؿ مع اوبرامج األخرل.- ب
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 :داخؿ المنشأةالمحكسبة  المحاسبية األنظمةعداد إالحالة الثانية:  2.1.15

يف تمة اومظـ كاومبرمجيف اواابكالط   اومتخصصيف  مف م تت عداد اوبرامج داختيان إف إ      
 ـ  ص 2007  )جماػػػػػ  كآخػػػػػركف:مظمػػػػػ  يتلػػػػػـ باواديػػػػػد مػػػػػف اومزايػػػػػا كأهمهػػػػػادارات األإزػػػػػة 
 (102-101ص

يمكف تكازرهػا زة مااوج  اوبيامات كاوتة قد ال  اوممشوةعداد برامج ولد اال تياجات اوخاص  بإ .1
يكزر  ذا تكزرت اوبرامج اوجاهزة اوم ئم  زإعداد اوبرامج داختيان إك ت    زة ألكاؽ اوبرامج اوجاهزة

 متطتبات مااوج  اوبيامات بقدر كبير.
ات غيػػر اوضػػركري  اوتػػة قػػد تتضػػممها اوبػػرامج يػػواضػػازي  وتكماإ تكػػاويؼوت اوممشػػوةعػػدـ ت مػػؿ  .2

 كزترة ما باد اوبدء زة اوتشغيؿ. عدادمفقات زترة اإ ؼاوجاهزة بخ 
دارم م ياكػػػس لػػػمات هيكتهػػػا اوتمظيمػػػة كاإعتػػػ  تصػػػميـ برامجهػػػا باوشػػػكؿ اوػػػذ اوممشػػػوة ةقػػدر  .3

 كاوتشغيتة.
رات كاوكفػػػاءات بػػاوخ روتػػػكاز مػػػر مظػػران م  كتاػػديؿ اوبػػػرامج كتمػػا ا تػػاج األلػػهكو  تطػػكير كصػػػيا .4

 اوبشري  او زم .
عدادها بكالط  إبخطكات  اإوماـمج اوجديدة مف خ ؿ لهكو  تدريب اوااوميف عت  تمفيذ اوبرا .5

 .دارة األمظم إمكظفة 
 عداد.إثماء مر ت  اأيضاح اومقتر ات زة اومظاـ ا  لهكو  تقدير اال تياجات اوبشري  ك  .6
 تص يح األخطاء اوتة قد تظهر خ ؿ مر ت  اختبار اوبرمامج بلهكو . .7
إضػازي   تكػاويؼ يتطتػبف اوبرمامج قد ال كذوؾ أل  جؿ اوطكيؿامخفاض تكتف  اوبرمامج زة األ .8
دخػاؿ تاػػدي ت عتػػ  إ إوػػ مػر ككػػذوؾ ال ي تػػاج األ  اوتطػكير أكضػػاز  اإ أك ػػاالت اوتاػديؿ  ةزػ

كأمػػػػػكاع كلػػػػػائؿ اومػػػػػدخ ت  همتفاتػػػػػ يػػػػػ كهيكت اوممشػػػػػوةوضػػػػػماف م ءمتػػػػػه مػػػػػع ماػػػػػايير  ؛اوبرمػػػػػامج
 . كاومخرجات اوملتخدم

؛ ممػا يػؤدم إوػ  تكامػؿ اومتفػات اوممشػوةمختتف  داخػؿ اوتطبيقات اومع ضماف اتلاؽ اوبرمامج  .9
اوخاصػػػػ  باوبيامػػػػات  كتفػػػػادم اوقيػػػػكد اوتػػػػة تفرضػػػػها مكاصػػػػفات أجهػػػػزة اوكمبيػػػػكتر اوملػػػػتخدم   

 ة.وكاملجاـ طاق  اوبرامج مع ا تياجات اوممش
 مف ك ماي  اوبيامات.أثارة مشاكؿ إعدـ  إو يؤدم  داختيان  التخداـ اوبرامج اومادة .10

ف اوممشػػآت كاومؤللػػات اوصػػغيرة كاومتكلػػط  يكػػكف مػػف اوممالػػب وهػػا أتبػػيف ممػػا لػػبؽ كي        
بيممػػا اوممشػػآت اوكبيػػرة يفضػػؿ أف تقػػـك بإعػػداد   الػػتخداـ اوبػػرامج اوم الػػبي  اإوكتركميػػ  اوجػػاهزة

 األمظم  اوم البي  اإوكتركمي  مف خ وها.
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 الثانيالمبحث 

 محكسبةال نظـ المعمكمات المحاسبيةمبادئ مكثكقية 

 :تمييد 3.2.1

 تاػاوج أف يجػب اوتػة اوماتكمػات  جػـ ازديػاد إوػ  اوماتكمػات تقميػات تطػكر أدل
 كاولػيطرة بهػا اوػت كـ عمتيػ  أمػاـ ماكقػات ظهػرأ ممػا كبيػر  بشػكؿ كتقػدـ وتمظػاـ كتخػزف
 جميػػع كعتػػ  اومجػػاالت شػػت  زػػة اوماتكمػػات تقميػػات امتشػػرت تطبيقػػات كقػػد عتيهػػا 

 وتػػمظـ اوكالػػع كاالمتشػػار اوماتكمػػات تقميػػات اولػػريع زػػة طػػكراوت اػػدٌ كيي  اوملػػتكيات 
 اوػمظـ أ ػدث كتطبيػؽ اقتمػاء زػة اومؤللػاترغبػ   عػف زضػ ن  - م اوملػػتخد كاوبػرامج
 اومهػػاـ مػػف اواديػػد كأداء او الػػكب اللػػتخداـ ألالػػيان  دازاػػان  -  اإوكتركميػػ كاوبػػرامج

 اوتقػدـ هذا  زػإف خػراآل اوجامػب عتػ  كوكػف كأدؽ  ألػرع بصػكرة اوم الػبي  كاوكظػائؼ
 كتكامػؿ بػومف اومتاتقػ  اومهمػ  اومخػاطر مػف اواديػد طياتػه بػيف ي مػؿ قػد اوهائػؿ اوتقمػة
 . اإوكتركمي اوم البي  اومظـ

 كاومػكرديف  كاوامػ ء  اإدارة :مػف وكػػؿ اوتوكيػد إضػفاء اومظػاـ زػة اوثقػػ  كتامػة
ػ  اوماتكمػػات مظػػاـ أف عتػػ  -  اوماميػػ األخػرل كاوجهػات  او ككميػػ  كاوهيئػات  ؾٌ  كاومي
 عمتيػ  كػؿ أف تضػمف اوتػة اورقابيػ  األلػاويب كازػ  يتضػمف مػهأك   زيػه مكثػكؽ وكتركمػةاإ

   ثػـوتف ػص تخضػع أمهػا كمػا اوشػمكؿ  توكيػد كت قػؽ دقيػؽ بشػكؿ تػتـ وتبيامػات إرلػاؿ
 اكتشػػاؼ عتػػ  تلػػاعد اوتػػة األلػػاويب كازػػ  يتضػػمف مػػهأك  آميػ   بصػكرة و لػت ـ اػدتي 

 كازػ ن  و خطػاء اوفػكرم اوتصػ يح إجػراءات يشػمؿ مػهأ كمػا اوممالػب  اوكقػت زػة األخطػاء
 فأك  زيهػا  مكثػكؽ دقيقػ  ماتكمػات تػكزير تضػمف اوتػة اوماػايير يتضػمف مػهأ عتػ  زضػ ن 
 ياتمػدكف اوػذيف اوخارجيػ  كاألطػراؼ اإدارة مػف وكػؿ اوممالػب اوكقػت زػة تقػديمها يػتـ
  اوػ  زػة اوضػرر بهػـ يت ػؽ أف يمكػف اوػذيفك   اوبيامػات بتتػؾ إمػدادهـ زػة اومظػاـ عتػ 
 . ذوؾ ت قيؽ زة اومظاـ زشؿ

 AICP  1996 وااـ اوتوكيدي  وتخدمات اوخاص  اوتجم  قبؿ مف اداومي  اوتقرير ؼعرٌ  كوقد

Special Committee    هذا  كتهػدؼ ملػتقت  مهميػ  خػدمات :أمهػا عتػ اوخػدمات اوتوكيديػ 
 ألغراض كم تكاها اوماتكمات كجكدة ت ليف  إو Assurance  servicesاوتوكيدي   اوخدمات

 زة همكيلا  اوماتكمات جكدة او لابات مراقب يضمف اوخدمات هذه خ ؿ كمف  اوقرارات اتخاذ
  .اوممشوة إدارة قبؿ مف مادة قائم  ماتكمات عف يصدر تقريره مف أف بدالن  إعدادها
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  وتبيامات اإوكتركمة اوتبادؿك  اإوكتركمي  اوتجارة أمشط  عت  اورقاب  مكضكع كألهمي 
 او صكؿ زة وتماتكمات اوااومي  كاوشبك  اوماتكمات مظـ وملتخدمة اومتزايدة كمتيج  وت اج 

 الت دثى  كاوشبكات اومظـ تتؾ خ ؿ مف اومتبادو  كاوماتكمات اوبيامات زة اوثق  مف عت  مزيد
 ابكمد اوقامكمييف م البيفاو ماهدك  (AICPA)األمريكة  اوقامكمييف اوم البيف ماهدمف كؿ 

(CICA)  اومظاـ  زة اوثق  خدم  هي جديدة مهمي  خدماتSystem Trust زة اوثق  خدم   ك 
 مف وها اومرخص او لابات تدقيؽ مكاتب تقدمها اوخدمات ا هك  Web Trustاوكيب مكاقع

 .اوماهديف

 :كاوثامي   ـاومظ زة اوثق  كماايير مبادئ: األكو  تتضمف  قائمتيف اوماهداف كأصدر
 اومبادئ مجمكع  اوقائمتيف مف كؿ تضممت كقد  اوكيب مكاقع زة اوثق  كماايير تتضمف مبادئ
 مف مجمكع  اوقائمتاف هاتاف كتتضمف  ضكئهما زة اوف ص يتـ أف يجب كاوماايير اوتة

 ارةاوتج أمشط  عت  اوداختي  وترقاب  متكام ن  ان إطار  اعتبارها يمكف كاوماايير اوتة اومبادئ
 مف اوهدؼ كاف لكاء تكازرها  مف يت قؽ أف او لابات مراقب عت  يمبغة كاوتة  اإوكتركمي 
  األمر اوذم يلتكجب اوتارض اومظاـ زة اوثق  خدم  تقديـ أك متكامؿ تدقيؽ إجراءهك  اوف ص

 ويها باوت تيؿ كاومماقش .إ
 الثقة:  تككيد خدمات 3.2.2

ماتكمات كم تكاها ألغراض واوت قؽ مف ثق  ا هة  خدمات مهمي  ملتقت   تهدؼ إو  
 (23ـ ص 2011 كآخركف )مشته اتخاذ اوقرارات   كهة تمقلـ إو :

 Sys trust الثقة في النظاـ: 3.2.2.1

  مهمي  تلتخدـ مف أجؿ إضفاء اوتككيد وكؿ مف: اإدارة  كاوام ء داةأ  كهة
خرل اومامي ؛ بوف مظاـ اوماتكمات كاوجهات األ   كاوهيئات او ككمي  ؾٌ  كاومي   كاومكرديف

 ف مف مجمكع  مف اومبادئ اوتة ت قؽ ذوؾ .ك كهك يتك زيه االوكتركمة مكثكؽ 

ف زة هذا اومكع مف اوخدمات يقكـ اواميؿ اوراغب باو صكؿ عتيها باوتااقد مع إ دل إ
مظاـ  بها أفتؤكد شركات االلتشارات اوماوي  اوتة تماط بها ملئكوي  تزكيد خدمات تككيدي  

اومتاتق  بشكؿ ملتمر مبادئ كماايير خدمات اومكثكقي   اواميؿ اوم البة متماشو مع كؿ مف
جميع عمتيات اومظاـ اوم البة  كعمدما يصبح مظاـ اوماتكمات اوم البة وتمؤلل  متمشيان مع 

 مع مبادئ كماايير هذا اومكع مف اوخدمات تقكـ شرك  االلتشارات بممح اواميؿ شهادة تككيدي 
 .(Arens et al, 2014, P.734)بتكامؿ عمتيات اومظاـ كمكثكقيتها.  
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 :هة (Sys trust) اولابق  يمكف االلتمتاج بوف مكثكقي  اومظاـكبماءن عت  اوتاريفات 
عبارة عف شهادة تككيدي  تممح وتامؿ مف قبؿ مكاتب االلتشارات اوماتمدة  يث تشهد بتككيدي  

وكتركمة متماشيان مع مبادئ كماايير ها كأف مظاـ اوماتكمات اإمكثكقيتكتكامؿ عمتيات اومظاـ ك 
 مكثكقي  اومظاـ. 

 Web trust :الثقة بالمكقع اإللكتركني 3.2.2.2

 يث   دارةاوم الب  كاوتدقيؽ عت  توكيد اإ عف تصديؽ مف أ د مكاتب  عبارةكهة  
مة هك آمف كيمكف اوتاامؿ كترك وبيقات األعماؿ زة مكقع اوشرك  اإيؤكد بدكره وتام ء أف تط

جراء اختبارات اورقاب  اوداختي  ذات اوصت ؛ وت ديد ما إذا كامت تتطابؽ مع إماه  كقد تـ 
  .وكتركمي دئ كاوماايير اوخاص  باوتجارة اإاومبا

إف زة هذا اومكع مف اوخدمات يقكـ اواميؿ اوراغب باو صكؿ عتيها باوتااقد مع إ دل 
بها ملئكوي  تزكيد خدمات تككيدي  تؤكد بها أف مكقع اواميؿ  شركات اوتدقيؽ اوتة تماط

اإوكتركمة عت  شبك  االمترمت متماشو مع كؿ مف مبادئ كماايير خدمات اومكثكقي  كاومتاتق  
  كعمدما يصبح مكقع اومؤلل  متمشيان مع ؿ ملتمر بجميع عمتيات اوتجارة اإوكتركمي بشك

وكتركمة عت  تقكـ شرك  اوتدقيؽ بكضع ختمها اإت مبادئ كماايير هذا اومكع مف اوخدما
وكتركمي   يشير هذا اوختـ إو  أف مكقع اواميؿ يتمتع باوخدمات اوتككيدي  صف   اواميؿ اإ

مؿ مع هذه اومؤلل  عبر مكقاها اوخاص   مما يضفة اوثق  كيشجع اوجمهكر عت  اوتاا
 .(Arens et al, 2014, P.735)وكتركمة.اإ

 ( هة:Web trust) وتاريفات اولابق  يمكف االلتمتاج بوف مكثكقي  اومظاـكبماءن عت  ا
وكتركمة يبيف وتمتاامتيف مع مة يتـ كضاه عت  مكقع اومؤلل  اإوكترك ختـو إعبارة عف 

ماهد اوم البيف اوقامكمييف األمريكة  ةمدقق أ داومؤلل  أمه تـ تدقيؽ هذه اومؤلل  مف قبؿ 
اوخاص  ف اوكمدم كأف مكقع اوشرك  متماشيان مع مبادئ كماايير كماهد اوم البيف اوقامكميي

   وكتركمي  مما يزيد اوثق  باومؤلل .اإباوتجارة 

 رئيلػي  جكامػب ث ثػ  تتضػمف كاوماتكمػات اوبيامػات زػة اوثقػ  توكيػد خػدمات فإ
 اومتبادوػ  كاوماتكمػات اوبيامػات زػة اوثقػ  توكيػد ثػـ اوماتكمػات  مظػـ اوثقػ  زػة توكيػد  هذي
 توكيػد ذوػؾ يتػة اإوكتركميػ   اوتجػارة خػ ؿ مػف اوااوميػ  شػبك  اوماتكمػات مكاقػع عتػ 
 عمهػا كاإزصػاح مشػرها عتػ  اوممظمػات تامػؿ اوتػة كاوتقػارير اوماويػ  اوبيامػات زػة اوثقػ 
 .بشبك  اوماتكمات اوخاص  مكاقاها عت 
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 مبادئ مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية: 3.2.3

ومبػادئ  كزقػان هػذه األمظمػ    بماألمظم  اومكثكق  اوتة يمكف االعتماد عتيها البد أف تي ماء وب
 يػث   (AICPA) و(CICA)  :مف قبؿ اوهيئ  اومهمي  اوم الػبي  اومختصػ  مثػؿ  ددت لابقان 

  )اورم ة كاوذيب  :مظم  وتككف مكثكق  كهةيجب تكزرها زة األ ئئات خمل  مباد ددت هذه اوهي
 .(363صـ    2011

 .لالةيشكؿ اومبدأ األ Securityمف اومظاـ أمبدأ  .1
 .تتاتؽ باوممشوة Confidentialityمبدأ اولري   .2
  تتاتؽ باوام ء.Privacy مبدأ اوخصكصي  .3
 تتاتؽ باوامتيات.Processing Integrity  مبدأ ل م  اومااوج  .4
 تتاتؽ باومظاـ. Availabilityمبدأ تكزر اومظاـ  .5

 System Security Principle :مف النظاـأمبدأ أكالن/  3.2.3.1

هػػػػا اومظػػػػاـ درجػػػػ  او مايػػػػ  اوتػػػػة يتمتػػػػع ب بومػػػػه :ياػػػػرؼ أمػػػػف مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي 
مػػػػػف اوجيػػػػػدة كتاتبػػػػػر ملػػػػػتكيات األ  بمكعيػػػػػه اومػػػػػادم كاوممطقػػػػػةضػػػػػد اوكصػػػػػكؿ غيػػػػػر اومشػػػػػركع 

  تبيامػػػػػاتأداة مهمػػػػػ  وتقتيػػػػػؿ اومخػػػػػاطر كاوتهديػػػػػدات اوماجمػػػػػ  عػػػػػف االلػػػػػتخداـ غيػػػػػر األخ قػػػػػة و
 )تدمير  تاديؿ  كتلريب اوبيامات(.مثؿ:

 وتقتيػػؿ أداة اوم الػػبة اوماتكمػػات ومظػػاـ اوجيػػدة األمػػف ملػػتكيات تاتبػػر كمػػا
 اومقصػكد تػ ؼكاإ  اولػرق : مثػؿ  اومشػركع غيػر اومػادم بااللػتخداـ اومرتبطػ  اومخػاطر
 أمػػف زيػزتا كبغػرض اوم الػبي  اوماتكمػات مظػػـ إدارة عتػ  بجػكيتك   مككمػاتاو وػباض
جػراءات ليالػات كتٌبمػة  ما يػ  مػف آممػ  تكمكوكجيػ  بميػ  تصػميـ اومظػاـ  كظيفػة زصػؿ كا 

ػا  اوكصػكؿ رقابػ  مظػـ كالػتخداـ اوبيامػات  ك يػازة مااوجػ  بكظػائؼ يتاتػؽ مػا خصكصن
 ممظكمػػ  كالػػتخداـ اوشخصػػي   او كالػػيب  مايػػ  إجػػراءات كتازيػػز كاوممطقػػة اومػػادم
 كاألعمػاؿ اوتجػارة عمػؿ متطتبػات كتمفيػذ األعمػاؿ  كاتشػب و مايػ  كاوبرمجيػات األجهػزة

 (.24صـ   2011 )مشته  كآخركف  وكتركمي اإ
إف كجػػػػػػػكد اومخػػػػػػػاطر اوخاصػػػػػػػ  بػػػػػػػومف ماتكمػػػػػػػات او الػػػػػػػكب يلػػػػػػػتدعة تػػػػػػػكزير اودرجػػػػػػػ  
اوممالػػػػػػػػب  مػػػػػػػػف أمػػػػػػػػف اوماتكمػػػػػػػػات كاو مايػػػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػػػ  ألمظمػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػات  كمػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ 

ـ   2010اوػػػػػػػذميبات  (:بػػػػػػػد مػػػػػػػف تػػػػػػػكزر األمػػػػػػػكر اوتاويػػػػػػػ  اوم ازظػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  أمػػػػػػػف اوماتكمػػػػػػػات ال
 (320ص
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 جراءات ومراقب  ليال  اوتكثيؽ كتمفيذها.إاالهتماـ بامتي  اوتكثيؽ كتكزير  .1
 ضبط عمتي  تكزير اوماتكمات اواام  عف اومكظفيف. .2
 ضبط عمتي  اودخكؿ إو  اوماتكمات. .3
 .إيجاد ضكابط أماف ضد اوماتكمات اوكاردة غير ماركز  اومصدر .4
 او د مف اوماتكمات اوخاص  أك اولري  اومتا   وتمكظفيف. .5
وكتركمػػػػػػػة إتػػػػػػذكير اومػػػػػػكظفيف بضػػػػػػػركرة اتخػػػػػػاذ اال تياطػػػػػػػات عمػػػػػػد اوقيػػػػػػاـ بفػػػػػػػتح أم بريػػػػػػد  .6

 غير متكقع.
اوقيػػػػاـ باختبػػػػػارات تجريبيػػػػ  عػػػػػف طريػػػػؽ اوقيػػػػػاـ بم ػػػػاكالت االختػػػػػراؽ وتماتكمػػػػات مػػػػػف أجػػػػػؿ  .7

 تقكيـ زااوي  اوضكابط اومكجكدة.
وشػػػػػػػبك  ملػػػػػػػؤكالن بصػػػػػػػف  يكميػػػػػػػ  عػػػػػػػف عمػػػػػػػؿ اومؤللػػػػػػػ   كهػػػػػػػذه اوكظيفػػػػػػػ  كياتبػػػػػػػر أمػػػػػػػف ا

كصػػػػػػػت هيئػػػػػػػ  االلػػػػػػػتجاب  وطػػػػػػػكارئ او الػػػػػػػكب زػػػػػػػة أملػػػػػػػتقت  عػػػػػػػف اوكظػػػػػػػائؼ األخػػػػػػػرل  كقػػػػػػػد 
مػػػػدير أمػػػػف اوماتكمػػػػات  ااوكاليػػػػات اومت ػػػػدة بمجمكعػػػػ  مػػػػف اوخطػػػػكات اوتػػػػة ال بػػػػد أف يوخػػػػذ بهػػػػ
  صـ  2010ذميبات  اوػػػػػػ( :كاواػػػػػػامتكف ماػػػػػػه مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تػػػػػػكزير او مايػػػػػػ  وهػػػػػػذه األمظمػػػػػػ  كهػػػػػػة

320) 
 ت ديد االلتخدامات اوخاص  بكؿ  الكب عت  اوشبك . .1
 ت ديد ماهي  اوخدم  اومقدم  إو  اوملتخدميف. .2
ت ديػػػػػػػػد برمجيػػػػػػػػات اوشػػػػػػػػبك  كممهػػػػػػػػا مظػػػػػػػػـ اوتشػػػػػػػػغيؿ كاوتطبيقػػػػػػػػات كبرمجيػػػػػػػػات إدارة اوشػػػػػػػػبك   .3

 كبرمجيات أمف اوشبك .
 اوخاص  بكؿ ممهـ. ت ديد زئات اوملتخدميف ككضع ملتكيات وص  يات اودخكؿ .4
 ت ديد إجراءات األمف  كؿ اودخكؿ إو  مصادر اوشبك . .5
 .ختراؽ اوشبك تطكير ألاويب وتكشؼ عف م اكالت ا .6
 تكثيؽ اوملخ اال تياطي  كخطط اوطكارئ. .7
 ت ديد كيفي  إدام  تكزير خدمات اوشبك . .8
دامتها. .9  تطكير كمتابا  اوخطط باو صكؿ عت  برمجيات اومظـ كا 

 بط او كاليب باوشبك .ت ديد كيفي  ر  .10
 ت ديد االعتبارات اويكمي  األممي  مف خ ؿ مراقب  تقارير اودخكؿ كاو كادث. .11
  ماي  اومادات)األجهزة( اومفصكو  عف اوشبك . .12
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 Information Confidentiality Principle  :مبدأ السريةثانيان/   3.2.3.2

ـ زة او فاظ عت  لري  جراءات اوتة تلهاإمجمكع   :يارؼ هذا اومبدأ عت  أمه
أك تخزيمها ب يث ال بد مف مااوجتها   أك  باوشرك   لكاء بامتي  جماها  اصاوماتكمات اوخ

او فاظ عت  لري  اوماتكمات مع تكثيقها كت ديد ملؤكوي  جراءات مف شومها ا  كضع ليالات ك 
زترة  و  تقييـ هذه اآلويات مفإصيام  اومظاـ  كاآلوي  اومتبا  زة ذوؾ  باإضاز  

 (.24 صـ   2011 )مشته  كآخركف ألخرل

مظمػػػػػػػػػ  او مايػػػػػػػػػ  كاولػػػػػػػػػري  مظمػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػب أف تػػػػػػػػػكزر األاالعتمػػػػػػػػػاد عتػػػػػػػػػ  األ مكاميػػػػػػػػػ إ
زاوماتكمػػػػػػػات اولػػػػػػػػري    مصػػػػػػػػرح  باإزصػػػػػػػاح عمهػػػػػػػااوغيػػػػػػػر ك   اوممشػػػػػػػوةتماتكمػػػػػػػات اوخاصػػػػػػػ  بو

( كاوتػػػػػػة يػػػػػػتـ مشػػػػػػاركتها مػػػػػػع شػػػػػػركاء )داخػػػػػػؿ اوممظمػػػػػػ تتضػػػػػػمف بيامػػػػػػات  لالػػػػػػ  تمػػػػػػتج  داختيان 
ممظمػػػػػ  يمكمهػػػػا ت ديػػػػػد كتاريػػػػؼ اوماتكمػػػػػات اوتػػػػة تاتبرهػػػػػا لػػػػري  كعتيػػػػػه ؿ كمػػػػػا أف كػػػػ  وامػػػػؿا
مثتػػػػػ  مػػػػػف األك  ادارة ت ديػػػػػد اوماتكمػػػػػات اولػػػػػري  كاومطتػػػػػكب  مايتهػػػػػمػػػػػه زػػػػػة اوبدايػػػػػ  عتػػػػػ  اإإز

 :وماتكمات اولري  اومطتكب  مايتهاعت  ا

 .اوممشوةخطط  .1

  .اوممشوةالتراتيجيات اوتلاير اوخاص  ب .2

  .ة اوزبائفقكائـ كأرصد .3

  .اوملتمدات اوقامكمي  اوخاص  باوشرك  .4

 :منياتباعيا كالتي ارقابية يمكف  ءاتالؾ عدة اجرانلحماية ىذه المعمكمات السرية ى

جػػػػػػػػػػراء رقػػػػػػػػػػابة ألالػػػػػػػػػػة وتم ازظػػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػػ  اولػػػػػػػػػػري  إهػػػػػػػػػػك ك  :Encryptionالتشػػػػػػػػػػفير
  اومكثكقػػػػػ  طػػػػػراؼاأل إوػػػػ تشػػػػػفيرها خػػػػػ ؿ اوتخػػػػزيف كخػػػػػ ؿ اومقػػػػػؿ  كيػػػػتـ  وتماتكمػػػػات او لالػػػػػ 

ؿ ي  خػػػػػ ر ال تػػػػػكزر اولػػػػػ وكمهػػػػػا  قتيتػػػػػ   خػػػػػريف بكتفػػػػػمكػػػػػف مػػػػػف مقػػػػػؿ اوماتكمػػػػػات وآيي مترمػػػػػت اإك 
 .ف اوتشفير ي ؿ هذه اومشكت أ الٌ إ  ال لمقؿ اوماتكمات او 

 تتضمف االتي: )سرية المخرجات(الرقابة عمى المخرجاتاجراءات  3.2.3.2.1

رجػات مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  مخ عتػ يكجد اواديد مف اإجػراءات اوتػة ت قػؽ اولػري  
 (363 صـ   2011 )اورم ة كاوذيب  :وكتركمي  ممهااإ

كذوػػؾ ومػػماهـ مػػف االطػػ ع   شػػراؼإدكف  اومؤللػػ ر بػػاوتجكاؿ زػػة مبػػامة عػػدـ اولػػماح وتػػزكا .1
 .تهاءار ف خ ؿ اوتقاط اوتقارير كقعت  اوماتكمات او لال  م
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مكػػاتبهـ  مغػػادرةبػػؿ قبػػرامج اوتػػة يامتػػكف عتيهػػا يقػػات اواوطتػػب مػػف اومػػكظفيف اوخػػركج مػػف تطب .2
الط ع عتػػ  اوماتكمػػات اولػػري  مػػف خػػ ؿ اوتطبيقػػات بػػامخػػكويف اوغيػػر  كفتػػع اومكظفػػكػػة ال يط  

 .كما أمه يجب التخداـ كتمات اولر و ماي  شاش  اوتكقؼ عت  األجهزة  هذه األجهزةعت  

 .هاغرز  اوطباع  كاوفاكلات كاورقاب  عتي إو ممع اوكصكؿ  .3

تػػدريب ك   وػػكاف بمػػا يفيػػد درجػػ  أهميػػ  اوماتكمػػات اوتػػة ت كيهػػاالػػتخداـ األ أكترميػػز اوتقػػارير  .4
   وتايػاف عتػ  مكػاتبهـ خاصػ  زػة  اوػ  عػدـ ضػاومكظفيف عت  عػدـ تػرؾ اوتقػارير او لالػ  كا

 كجكدهـ عت  مكاتبهـ.

ر مػػػف اومهػػػـ مراقبػػػ  اوػػػتختص مػػػف مصػػػادز  Disposalاوػػػتختص مػػػف مصػػػادر اوماتكمػػػات   .5
  .تتختص مف اوماتكمات او لال و ؛اوماتكمات

  .زة  او  اوكرؽ اومطبكع كاوميكركزيتـأم ات زها باوتمزيؽ  Shreddedتمزيقها  .6

ف اوملػح أاوشػامؿ زػة  اوػ  دلػكات اوكمبيػكتر اوضػكئي  كاومغماطيلػي   يػث /تامػؽماوملح او .7
الػتخداـ بػرامج متخصصػ   كعتيػه يػتـ  اواادم ال يملح اومادة عف ك دات اوتخزيف بشكؿ مهائة

 وتملح. 

مػػه مػػف اوصػػاب أ يػػث   مبيػػكتر اوضػػكئي  اومغماطيلػػي تػػ ؼ اومػػادم زػػة  اوػػ  دلػػكات اوكاإ .8
كعتيػػه يفضػػؿ   قػػد تظهػػر ال قػػان  أكضػػماف عػػدـ الػػترجاع اوماتكمػػات بالػػتخداـ برمجيػػات متػػكزرة 

  .زهيدة جدان  فا تكك اوتخزيف اوملتامت  هذه عادة م ف الاار بيع ك داتأخاص  ك  ها ماديان زت إ

 وتتهديػػػدات اوتػػػة تظهػػػر متيجػػػ ى  الػػػتجاب ن متاباػػػ  ليالػػػات اورقابػػػ  اوخاصػػػ  باولػػػري  كتاػػػديتها  .9
وختكيػػ  جهػزة اص بإضػاز  كػاميرات اوتصػػكير عتػ  األاوتطػػكير اوخػا :مثػؿ  اوتطػكرات اوتكمكوكجيػ 

تػػػكم عتػػػ  تممػػػع الػػػتخداـ األجهػػػزة اوختكيػػػ  داخػػػؿ مكاتبهػػػا اوتػػػة ت ممػػػا جاػػػؿ باػػػض اوممظمػػػات 
ميؿ كبرامج يكتبادؿ اإ مترمتوإلالتخداـ اومكظفيف  باإضاز  إو  ممع ككذوؾ   لال  تماتكما

 .اوفكري  أكاورلائؿ اوت ظي  

اورقابػػ  عتػػػ  الػػػتخداـ مثػػؿ هػػػذه اوبػػػرامج كيػػرل اوبا ػػػث ضػػػركرة قيػػاـ كزارة اوماويػػػ  بتشػػػديد 
ت تكيها مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  لري  اوماتكمات اوتة وتم ازظ  عت   مكظفيهاكزيادة تدريب 
زاد ميػؿ يرلػائؿ اإ دمػه كتمػا زاد عػدوب عتمػان   مترمػتعت  اإ و مشط مارلتهـ عمد م االوكتركمي  

رلػتت وشػخص أمهػا أزيمػا باػد يتضػح  ما رلاؿ ماتكمات وشخصإإو  لماء مما يؤدم األ تشابه
كػػذوؾ ك مػػع هػػذه اوتكمكوكجيػػا كهمػػا يظهػػر أهميػػ  تػػدريب اومػػكظفيف عتػػ  او ػػرص باوتاامػػؿ   خػػرآ
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باولػري  بشػكؿ دكرم كتطكيرهػا كزقػان  رقاب  اوليالػات اوخاصػ يؤكد اوبا ث عت  ضركرة مراجا  
 وتتطكرات اوتكمكوكجي  اومتلارع  كاومتلابق  مع اوزمف.

 Information Privacy of Customers  :مبدأ الخصكصيةثالثان/  3.2.3.3

ضمف خصكصي  اوماتكمات اوخاص  بزبائف جراءات اوتة تاإكهة مجمكع  مف 
اوشرك   خ ؿ مرا ؿ جمع اوماتكمات كتصميفها كتخزيمها  مف خ ؿ ت ديد اوملئكويف عف 

جراءات اوتة مف شومها تتبي  وذوؾ  ككضع اإتكزير هذه اوخصكصي   مع اوتكثيؽ اودقيؽ 
 (24صـ   2011 )مشته  كآخركف اومظاـ و اجات اوزبائف اومتجددة.

 Trust Service Frameworkطار عمػؿ اوخصكصػي  وخػدمات االئتمػاف إ ئمبادف إ 

Privacy Principles  ف اوخصكصػي  أة زػة ذوػؾ هػك ئدبػاوم ؼاالخػت   ترتبط بمبادئ اولري
ف إكعتيػه زػ  كثػر مػف بيامػات اوممظمػ أتركز عت   ماي  اوماتكمات اوشخصػي  اوخاصػ  باوزبػائف 

  .باورقاب  عت  اولري  وخصكصي  هة مفس اوبمكد اوخاص   ابمكد اورقاب  اومتاتق  ب ماي

 :حماية خصكصية معمكمات الزبائف الشخصيةطرؽ  3.2.3.3.1

دراج إب  AICPA /CICA   Trust Services Privacy Framework كؿ مف قامت
)اورم ػػػة .اوشخصػػػي و مايػػػ  اوخصكصػػػي  وماتكمػػػات اوزبػػػائف  مميػػػزه دكويػػػان  ممارلػػػات 10زضػػػؿ أ

 (367صـ   2011 كاوذيب  

جراءات و مايػ  خصكصػي   Management :دارةاإل .1 عت  اوممظم  كضع كتثبيت ليالات كا 
تامػػػ ء اوتػػػة يػػػتـ جماهػػػا كت ديػػػد اوملػػػؤكوي  كاوم الػػػب  وهػػػذه اوليالػػػات واوماتكمػػػات اوشخصػػػي  

 يف زيها.ص مايماشخأل

صكصػي  قبػؿ ع ـ عػف ليالػتها اوخاصػ  باوخف تقػكـ بػاإأعتػ  اوممظمػ   Notice :عالـاإل .2
عػػػ ـ باػػػد اإ( جمػػػع اوماتكمػػػات)مػػػف اوزبػػػكف  يػػػث يػػػتـ ذوػػػؾ   عمػػػد جمػػػع ماتكمػػػات شخصػػػي أك

  .ةمباشر 
تػ  اوممظمػ  اوقيػاـ بكصػؼ اوخيػارات اومتا ػ  ع Choice and Consent :كالقبػكؿ الخيػار .3

 ـكاو صػػػػكؿ عتػػػػ  مػػػػكازقتهـ عتػػػػ  جمػػػػع اوماتكمػػػػات اوخاصػػػػ  بهػػػػ (ةوكػػػػؿ زػػػػرد عتػػػػ   ػػػػد)زرديػػػػان 
ؿ زػػة ليالػػتها هػػك صػػاوكاليػػات اومت ػػدة تاتبػػر األزل  ألخػػر  وػػ مػػف دك  كهمػػاؾ زػػركؽ  كالػػتخدامها
إذا  جمػػػػع اوماتكمػػػػات اوشخصػػػػي  وتزبػػػػائف إالٌ  وتممظمػػػػ  كاوػػػػذم يلػػػػمح Opt-Out  دعاوقبػػػػكؿ كييػػػػ

صػػؿ زػػػة ليالػػػتها هػػػك ف األأركبيػػػ  مجػػػد ك ليالػػػ  اوػػدكؿ األأمػػػا   كاضػػح اعتػػرض اوزبػػػكف بشػػػكؿ
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ف اوممظمػػػػ  ال تلػػػػتطيع جمػػػػع اوماتكمػػػػات اوشخصػػػػي  أ كاوػػػػذم يامػػػػة Opt-Inاوػػػػرزض كيػػػػدع  
ر ربيكف يمتػػازكف بػػومهـ أكثػػك باومكازقػػ  اوكاضػػ   مػػف اوزبػػكف عتػػ  قيػػامهـ بػػذوؾ زػػاأل الٌ إ ةاوم ػػدد

  .مريكافا تراـ وتخصكصي  اوشخصي  مف األ
ف اوممظمػػ  تجمػػع زقػػط اوماتكمػػات اوتػػة ت تاجهػػا وتغػػرض اوػػذم أأم  Collection: التجميػػع .4

 باوخصكصي . م دد بليالتها اومتاتق جته كاوأجمات مف 
مػات اوشخصػي  عتػ  اوممظمػ  الػتخداـ اوماتك  Use and Retained :االسػتعماؿ كاالحتفػاظ .5

اوتػة  ةزقػط وتمػد بهػات ػتفظ ك   طار اوم دد بليالتها اومتاتق  باوخصكصي وزبائمها زقط ضمف اإ
  .وؾ  اج  وهااتككف هم

كاوتصػػػ يح وكصػػػكؿ كاومشػػػاهدة امكاميػػػ  إاد بزػػػر د األيػػػعتػػػ  اوممظمػػػ  تزك  Access :الكصػػػكؿ .6
 كاو ذؼ وتماتكمات اوشخصي  اومخزم  عمهـ.

زصػػاح عػػف عتػػ  اوممظمػػ  اإ Discloser to third partiesل :خػػر أطػػراؼ فصػػاح ألاإل .7
ضػاع تػـ كصػفها زػة ليالػتها أك   ػاالتثاوث يككف زقػط زػة / وطرؼ آخر  اوماتكمات اوشخصي

 .مماثت  وهذه اوماتكمات اوشخصي   ثاوث يتتـز ب ماي /آخررؼ اوخاص  باوخصكصي  كزقط وط
عتػػػػ  اوممظمػػػػ  اتخػػػػاذ اوخطػػػػكات اوممطقيػػػػ  و مايػػػػ  اوماتكمػػػػات اوخاصػػػػ   Security :مػػػػفاأل .8

  .هـ عتيهاو حمصر اوغير خريف مف اط ع اآل أكباوزبائف مف اوضياع 

صػػػي  اومتاتقػػػػ  لػػػػ م  كاكتمػػػاؿ اوماتكمػػػات اوشخعتػػػ  اوممظمػػػ  صػػػيام  Quality: ةالنكعيػػػ .9
 .باوزبائف

 أك ان ف تاػػيف كا ػػدأعتػػ  اوممظمػػ  :Monitoring and Enforcementالمراقبػػة كالتنفيػػذ 10
جػػػراءات ككػػػذوؾ اإ  كثػػػر مػػػف اومػػػكظفيف ويككمػػػكا ملػػػؤكويف عػػػف ت قيػػػؽ االوتػػػزاـ بهػػػذه اوليالػػػاتأ

قػػ  بهػػػـ تاتاوم  اوزبػػائف اومتاتقػػ  باوخصكصػػي  وتماتكمػػػات اوشخصػػي لك ااوخاصػػ  بػػاورد عتػػ  شػػػك
 اوملتامت  وهذه اوماتكمات. (اوطرؼ اوثاوث)خرل طراؼ األمتضمم  اومزاعات مع األ

 Processing Integrity Principle "العمميات" سالمة المعالجةمبدأ رابعان/ 3.3.3.4

تارؼ ل م  عمتي  مظاـ اوماتكمات اوم البي  بككمها درج  تماـ كدق   كقتي   كشرعي  
كزة اوغاوب تكصؼ ل م  مظاـ   يامات زة مظاـ اوماتكمات اوم البةعمتي  اومااوج  وتب

عت  تمفيذ لتلت  عمتيات اومااوج  اومخطط   اوماتكمات اوم البة بككمها جيدة إذا كاف قادران 
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 التخداـ أكاوزمف اومكضكع  مف ما ي   مع ضماف عدـ  صكؿ أم كصكؿ   جداكؿضمف 
  www.aicpa.org)) خرلا ي  أمكارد عمتيات اومااوج  مف مغير مشركع و

كقػػت  ةكزػػ Accurateيمػػتج ماتكمػػا ت صػػ ي    Reliable System اومظػػاـ اومكثػػكؽ
كامػؿ  Outcomeكيضػـ متيجػ   Authorizedممالب ب يث ياكس اومتائج وتامتيات اومرخص 

كهػػذا يتطتػػب اومراقبػػ  عتػػ  كػػؿ   اوػػزمف اومشػػاطات اومرتبطػػ  باوممظمػػ  خػػ ؿ اوفتػػرة اومبيمػػ  مػػف
مػه ال بػد مػف اوقيػاـ إماف لػ م  اومااوجػ  زضػكو  مكعي  اوبيامات اومدخت  كاومااوج  وهذه اوبيامات

جراءات إاومراقب  تتضمف  إفكعتيه ز  خطر أكاها كجكد تهديد مامبزاومراقب  تتضمف   باومراقبات
مػكاع مػف اومراقبػات أف هما وؾ خملػ  إاوج  زم  اوما ومكاجه  ذوؾ اوخطر كبخصكص مراقب  ل

جػات اومهائيػ  اومخر  إوػ مػف اومصػدر  تػ  اوكصػكؿ  توبيامػاااوتة تتاتؽ باومرا ؿ اوتة تمر بها 
)اورم ػة مااوجته هػذه اوبيامػات  ل م تتوكد مف ورة عف اومظاـ اومطتكب داصوهذه اوماتكمات كاو

 .(373 صـ   2011 كاوذيب  
 Source Data Controls :لرقابة عمى مصدر البياناتجراءات اإ 3.2.3.4.1

ذا كامت اوبيامات إهمي  مكعي  اوبيامات زأاوضكء عت   ةخراجه كهذا يتقإوه يتـ اخدإما يتـ 
ف إكوػػذا زػػ  كػػذوؾ صػػ ي   ف اومتػػائج لػػتككف غيػػرإغيػػر مكتمتػػ  زػػ أك  اومدختػػ  وتمظػػاـ غيػػر دقيقػػ

دخاوهػػا ومظػػاـ اوماتكمػػات هػػة  يكيػػ  ا  ك يػػتـ جماهػػا  وتػػةاإجػػراءات اورقابيػػ  عتػػ  مكعيػػ  اوبيامػػات ا
Vital   مدات اومصػػدر ف كامػػؿ ملػػتأجػػراءات اورقابػػ  وتتوكػػد مػػف إثبيػػت ت عتػػ  اومؤللػػاتيجػػب

رلػتت أ أكختػت عتػ  اومظػاـ دأمهػا قػد أت بشػكؿ م ئػـ ك بمهػا ا تلػكأمكتمتػ  مصرح بهػا كدقيقػ  ك 
امػات اورقاب  عت  مصادر اوبيجراءات إف كملب ااالتجاهات اومقصكدة باوطريق  كاوكقت اومم إو 

 (373صـ   2011 )اورم ة كاوذيب  :هة اوتة تضبط اول م  وتمدخ ت
  Form Design :تصميـ النمكذج .1

مػف  فهك اوذم يكك  :اوتشغيتة ( كملتمد تشغيتة  ملتمد مصدرم):وؾ مكعيف مف اوملتمداتهما 
تلػاعد عتػ    ف تصػمـ بطريقػأيجػب  لخػر أملتمدات اومصدر كمماذج    أٌماخرآخرجات مظاـ م

  .زة  دها األدم  Errors and Omissions)عدـ اوتابئ ( خطاء كاو ذؼف األأاوتوكد مف 
  Prenumbered Forms Sequence Test :فحص تتابع الترقيـ المسبؽ لمنماذج .2

 أكد مفقػكد هؿ اورجػكع ألم ملػتميل ػك ـ اوفقػداف ديؤكد ع ب يثف اورقاب  وترقيـ اوملبؽ ي ل  ا     
  .ومظاـزة امكرر 

http://www.aicpa.org/
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   Turnaround Documents :تدكير المستندات .3

طػػراؼ ه ألوارلػػإتػػـ  اومؤللػػ اوراجاػػ  هػػة ملػػتمدات لػػجؿ وبيامػػات  أكاوملػػتمدات اومػػدكرة 
هػػػػذه   ويلػػػػتخدـ كمػػػػدخ ت وتمظػػػػاـ اومؤللػػػػ  إوػػػػ طػػػػراؼ عيػػػػد مػػػػف قبػػػػؿ  هػػػػذه األأخارجيػػػػ  ثػػػػـ 
زػاتكرة  مثػؿ  كمػات وتلػهؿ مااوجتهػا او  قػ  كمػدخ تمػف خػ ؿ اوما ةوػآبشػكؿ  تقػرأاوملتمدات 

داة ملػح خاصػ  عمػد رجكعهػا مػع أاومياه اوتة يتـ قراءتها بكالػط   أكاوخدمات اواام  كاوكهرباء 
  .اويدكي دخاالت كثر دق  مف اإأكبذوؾ تككف هذه اومدخ ت   اومااداومبتغ اوملدد 

  Canceling and Storage of Documents :تخزينياالتي تـ لغاء المستندات إ .4

اوػتختص كهمػا ال مامػة باإوغػاء   وغائهػاإف يػتـ أدخاوهػا وتمظػاـ يجػب إات اوتػة يػتـ اوملتمد
اومظػػاـ مثػػؿ  إوػػ دخػػاؿ بياماتهػػا إمػػه تػػـ أجػػراء عتػػ  كرقػػ  اوملػػتمد بمػػا يفيػػد إ خػػاذاتمامػػة  بػػؿ هػػامم

 خػرم لػكاءن أمػره تمد وتمظػاـ ؿ هػذا اوملػادخػإ  تػ  ال يتكػرردخاوػه إمػه تػـ أالتخداـ خػتـ يتضػمف 
 .قصد فبدك  أككاف بقصد اوغش 

 : Authorization and  Segregation of  ص المياـحالتفكيا كف .5

ػػأاومصػػادر يجػػب     شػػخاص مخػػكويف يتصػػرزكف ضػػمف صػػ  يتهـأر مػػف خػػ ؿ ف ت ض 
  .خرم غير متكازق أيايمكا وكظائؼ ف أوهـ ت ضير اوملتمدات ال يجب  شخاص اومصرحاألك 
  Visual Scanning :لمسح البصرما .6

 .دخاوها وتمظاـإوص  ي  قبؿ اوماقكوي  كااوت قؽ مف ك ز صها ك ت يجب مل ها اوملتمدا
   Check Digit Verification :التحقؽ مف خالؿ خانة االختبار .7

( اوهكيػ )مثػؿ رقػـ   Identification Number ID Numberف رقػـ اثبػات اوهكيػ  إ
زاتػػ  لػػبيؿ اومثػػاؿ اومظػػاـ  ل خػػر قيمتهػػا مػػف اوخامػػات األ تي لػػبقػػؽ ف يتضػػمف خامػػ  ت أيمكػػف 
كا تلػػاب اوتلػػع خامػػات األصػػتي  ككضػػع اومتيجػػ    خامػػات رقميػػه 9ف ي ػػدد وكػػؿ مكظػػؼ أيمكػػف 

 أم خامػ  مػف اوخامػاتزػة  وذا كقػع خطػإ آوة  بشكؿ ID Numberزة اوخام  اوااشرة اومضاز  
خام  اوااشػرة كخامػ  ي  لكؼ ال تتطابؽ مع اوقيم  وتوتتلع اوخامات األلال  تلاباالف إاواشر ز

 دخاؿ.يح اإ ويتـ تص  دخاؿعطاء مؤشر عت  ذوؾ اوخطاء باإإاوت قؽ زيتـ 

 

 



 

66 
 

  Rfid Radio Frequency Identiication :رساؿ اثبات اليكيةذبذبة اإل  .8

  ببطاقػػ اويدكيػػ كبطاقػػات اوتاريػػؼ  Bar Codesاوبػػار كػػكد  اعتمػػدتعمػػاؿ اواديػػد مػػف األ
اوتػة يمكمهػا تخػزيف  Identification Rfid Radio Frequencyتاريػؼ اوذبػذبات اومرلػت  

  .بايت مف اوبيامات 128
 Data Entry Controls: دخاؿ البياناتإجراءات الرقابة عمى إ 3.2.3.4.2

متاتق  بدق  كاكتماؿ اإدخاؿ مف أهـ عماصر اورقاب  تتؾ اوف إز  ف يتـ جمع اوبياماتأباد 
ا دختت إو  اوكمبيكتر كال تكجد عماصر رقابي  إدخاؿ اوبيامػات تلػتطيع تصػ يح اوبيامػات م لب

مكتمت   كيتـ اختبار صػ   كدقػ  اوبيامػات اومدختػ  كذوػؾ بالػتخداـ باػض اوك غير أغير اومدقق  
  (:  147صـ    2011 األلاويب ممه)اوقبامة 

   Completeness Check :كتماؿاال اختبار  .1

 .ممتتئان او قؿ  بظهكركيمكف اختبار ذوؾ   إدخاؿ بيامات او قؿ مف تماـؽ يقـك باوت ق

 Defult value قيمة الديفكلت .2

 اوكمبيكتر بامته إذا وـ ياطيه اوملتخدـ تاتيمات وتامؿ.تامة ما يقـك 
  Filed Check :اختيار الحقؿ .3

 ةمكع او قؿ رقمػذا كاف إز و  او قؿ إكهة تامة اختبار طبيا  اوبيامات اوتة تـ إدخاوها  
 .دخاؿإ ومه يلتدؿ عت  كجكد خطإز   رؼأدخاؿ إكتـ  مث ن 
  Range Check :اختبار المدل .1

ال إ  هػك مفػس اختبػار او ػديختبر اوبيامات اومدختػ  مػف  يػث طكوهػا مػع او قػؿ اومػدخؿ  ك 
 بيمهما. ويككف م صكران  ؛دم أك د   عت أ د  :مه وه هما  ديفإ

  Sign Check :شارةاختبار اإل .2

مايمػػه مثػػؿ اوكميػػات  شػػارةإف ت مػػؿ أت اوبيامػػات زػػة او قػػكؿ ال يمكمهػػا ذا مػػا كامػػإت ديػػد 
مػػه يلػػتدؿ عتػػ  كجػػكد إز   لػػاوب  مػػيدخػػاؿ قإذا تػػـ إزػػ   اوبلػػ فف تكػػك أاومطتكبػػ  اوتػػة ال يمكمهػػا 

 دخاؿ.إخطاء أ
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  Limit Check :اختبار الحد .3

مثػؿ لػاعات ) عػف قػيـ م ػدده ملػبقان  أمهػا ال تزيػدمػف ز ص قيم  اوبيامػات اورقميػ  وتتوكػد 
ال جر اولػاع  أمادؿ ك لاع   35عف عدد لاعات اوامؿ اومصرح بها  ال تزيدلبكعي  اوامؿ األ

 .(دم  و جكريقؿ عف اومادؿ األ
  Reasonableness Test:اختبار المعقكلية .4

يػػد اوصػػ   ت داوت قػػؽ مػػف مبتػػغ اوامتيػػ  كاوتػػة قػػد تكػػكف ماقكوػػ  بمقارمتهػػا باواماصػػر األخػػرل  
عتػ   عتمادهػااكثػر مػف أكهما يتـ االعتماد عت  التمتاجات ممطقي    اوممطقي  وتا ق  بيف بمديف

 $15000$ راتب شهرم كقد تـ ادخاوها 1000ع قات رياضي  مثؿ 
  Size Check :اختبار الحجـ .5

 0123456789اوػرقـ )اوتوكد مف اوبيامات اومدخت  تتمالب مع  جـ او قؿ اوم دد مثؿ  
 .(خامات 8ال يتمالب مع او قؿ اومككف مف 

   Valid Check:الصالحية رااختب .6

رقـ او لاب زة بيامات اوامتيات مػع اوبيامػات زػة اومتػؼ اورئيلػة  أك  ID Codeمقارم  
جراء عمتي  صرؼ وشخص ويس وه  لاب زػة متػؼ او لػابات إمثؿ )وتتوكد مف كجكد او لاب 

هماوؾ ممطػؽ  فإزاد اوراتب ز وك  ت  يث بدخاؿ زة اإؿ خطو ماقك  يكجد  اورئيلة زة اومظاـ(
 .ضاؼ اوراتب اولابؽ 15 إو وتزيادة ب يث ال يصؿ 

  Sequence Check :اختبار التسمسؿ .7

لتلػػت   أك   ـ صػػ ي ارقػػأقصػػد بػػه كػػكف اوبيامػػات اوخاصػػ  باو قػػؿ لتلػػت  ياوتلتلػػؿ همػػا 
ػتٍ كامػت اوبيامػات طبياتهػا لى  ذا مػاإف مااوج  اودزاات تامؿ بطريف  ص ي   زقػط أ ركؼ ك  ها تي تى لى

ذا كامػػت اوػػدزاات إهػػك ز ػػص ومػػا ك   زػػة اومتػػؼ اورئيلػػة التلػػتهتقبػػؿ اوتخػػزيف مطابقػػه وطبياػػ  
 لتلت   ركؼ. أكرقاـ ص ي ه أاوخاص  باومدخ ت 

  Error Log : خطاءسجؿ األ .8

   ػػدكثهاتػػاريخ مثػػؿ  خطػػاء مااوجػػ  اوبيامػػاتأ أك  دخػػاؿاوماتكمػػات عػػف بيامػػات اإتػػدكيف 
 لػتخداـبات ريػره  ةعػادا  ك   تقييمهػا زػة اوكقػت اوم ػدد عػادةا  ك   ها كتاريخ تصػ ي  خطاءكلبب األ

خطػاء  لػب األخطػاء اوػذم يتخػص كمػا يػتـ ت ضػير تقريػر األ  وإلدخػاؿ اوص يح جراءاإمفس 
  .لبابها كترتيبهاأمكاعها ك أ
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 Batch Total : ات الدفعةيلاجمإ .9

 ث ث  مجاميع شائا  االلتخداـ هة: كهماؾ  مدخ تيتـ ا تلاب مجاميع اودزع وت 
 Financial Total :ماليمجمكع - أ

اوامتيػػػات ب وتقػػػيـ اومتاتقػػػ خامػػػ ( اوقػػػيـ اومقديػػػ  مثػػػؿ اومجمػػػكع اوكتػػػة مجػػػاميع  قؿ) مراجاػػػ 
  .دخاوها زا ن إاومدخت  كمقارمتها مع اومدخ ت اوتة تـ 

  Hash Total :اليوغير م عيمجام - ب

 قيمػػ  قديػػ ( مثػػؿ اوكميػات اومطتكبػػ  وػػدزع)غيػر اوم ماويػػ ؿ اوقػيـ غيػػر اومجػػاميع  قػػمراجاػ  
 .زا ن  ادخاوهإاوامتيات اومدخت  كمقارمتها مع اومدخ ت اوتة تـ 

  : Records Countالمعامالت المسجمة عدد- ت

اوتػػػػة تػػػػـ  اوامتيػػػػاتكمقارمتهػػػػا باػػػػدد دخاوهػػػػا إاومطتػػػػكب مجػػػػاميع عػػػػدد اوامتيػػػػات جاػػػػ  امر  
دخػػػػػاؿ اوبيامػػػػػات إعمػػػػػد  كب إدخاوهػػػػػاتػػػػػاومطاومجػػػػػاميع  يػػػػػتـ ا تلػػػػػاب كتلػػػػػجيؿك   دخاوهػػػػػا زاػػػػػ ن إ
 دخاؿ.جراءات اإإوتتوكد مف ص    ال قان  لتخدامهاال

  Prompting :التمقيف .10

  اوتػاوةقيػاـ اوملػتخدـ بإدخػاؿ اوبمػد   تػ  ر  كاالمتظػاةدخاؿ بيامات كؿ بمػد عتػ   ػدإ يتـ
اوممطػؽ وكيفيػ  تقػديـ طتػب اوبمػد  لػتخداـايتـ ك خاوها دإف كؿ اوبيامات اومطتكب  قد تـ أتتوكد مف و

  دخػاؿمما يلاعد اوملتخدـ زة عمتيػ  اإ  بؽاعت  اوبيامات اومدخت  زة اوبمد اول ةماتمد اوتاوة
 .ككذوؾ دق  اوبيامات اومدخت 

  Preformatting : لتييئة المسبقة/ الشكؿ المحدد مسبقان ا .11

غػػػات اومطتػػػكب تابئتهػػػا ا)ظػػػاهر وتايػػػاف( اوفر  ف يقػػػـك اومظػػػاـ باػػػرض اوملػػػتمد مبػػػرزاأهػػػة 
 .دخاوهاإكيمتظر اومظاـ 

  Closed Loop Verification :لتحقؽ مف خالؿ الدائرة المكتممةا .12

اوتوكػػػد مػػػف صػػػ   اوبيامػػػات اومدختػػػ  مػػػف خػػػ ؿ الػػػترجاع كعػػػرض ماتكمػػػات مرتبطػػػ  يػػػتـ 
ف اومظػاـ يمكمػه الػترجاع إعت  اومظاـ مثؿ قياـ اوكاتب بإدخاؿ رقـ  لاب ماػيف زػ مدخته ملبقان 

ـ او لػاب اوػذم قػاـ ف رقػأف اوكاتػب مػف اوتوكػد مػف مك ػممػا يي   كعرض الـ او لاب عت  اوشاشػ 
 دخاؿ اوص يح.بإدخاوه هك اإ
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  Transaction Log: سجؿ العمميات .13

اوامتيػات) ت ديػد ككقػت كتػاريخ  مشػاء لػجؿ عمتيػات يتضػمف تفاصػيؿ بيامػات لػجؿإيػتـ  
  (.كؿ عمتيهوت  دخً دخاؿ كاوجه  اوماإ

  Error Messages :رسائؿ تنبيو لألخطاء .14

يجػػب كمػػا  واوبمػػد اوخطػػإظهػػار   خطػػاء عمػػد  ػػدكثهااأل إوػػ  هػػذه اورلػػائؿ ف تشػػيرأيجػػب 
  و.هذا اوخط حوتص ي هف يفاتأاوملتخدـ  عت 

 Processing Controls :معالجة البياناتجراءات الرقابة عمى إ 3.2.3.4.3

قػػد  وتتوكػػد مػػف أمهػػا مااوجػػ  اوبيامػػات مػػف خػػ ؿ اومظػػاـ ات اورقابػػ جػػراءإ ف تضػػمفأيجػػب 
 2011 )اورم ػة كاوذيبػ   جػراءات اورقابػ  عتػ  اومااوجػ إكزيما يتػة أهػـ  .تمت بطريق  ص ي  

 .(378صـ  
  Data Matching : الربط بيف البيانات .1

جػػػراء إذ كثػػػر قبػػػؿ اتخػػػاأ أكزػػػة  ػػػاالت مايمػػػ  يكػػػكف مػػػف اوكاجػػػب ارتبػػػاط بيامػػػات بمػػػديف  
  .اومااوج  وتبيامات

  File Labels  :يف الممفاتك اعن .2

  بو ػػػدث اوبيامػػػاتكت ػػػديثها صػػػ   اومتفػػػات مػػػف يف اومتفػػػات وتتوكػػػد ك ايجػػػب ز ػػػص عمػػػ 
كاوامػكاف   شػخاصمػف خػ ؿ األ أاوامكاف اوخارجة اوذم يقػر  ؛فاتيف وتمتك اوؾ مكعيف مف اواماكهم

س أر  :كاوامػػػكاف اوػػداختة مػػػكعيف همػػػا  و الػػػكبامػػػف خػػػ ؿ الػػتخداـ  أاوػػداختة اوػػػذم يكتػػػب كيقػػر 
اومتػؼ كتاريخػه كبيامػات  اوذم يكجػد زػة بدايػ  كػؿ متػؼ ك ي تػكم الػـ Head Recordاولجؿ 
كاوػػذم يكجػػد زػػة مهايػػ  اومتػػؼ  Trail Recordامتػػداد اولػػجؿ أككذيػػؿ   وتمتػػؼ لخػػر أتاريفيػػه 

 ؿ.دخاخ ؿ اإ  تلابهاااوتة تـ   Batch تكم عتة مجمكع اودزا  كي

   Recalculation of Batch Totals:عادة احتساب مجاميع الدفعإ .3

كػػػؿ عمتيػػػ  تلػػػجيؿ ويػػػتـ مقارمتهػػػا مػػػع تػػػذييؿ  ةزػػػمجمػػػكع اودزاػػػ  ا تلػػػابها  ةعػػػادإيمكػػػف  
عادة اوجمع إذا كاف إ ذوؾ مثؿ  تشير وكجكد أخطاء تكجدتماقضات   كأي trailer recordاومتؼ

كثػػػر قػػػد تػػػـ تكػػػرار أ أك  وػػػؾ عمتيػػػف هماأ إوػػػ ا يشػػػير )اومكجكد زػػػة اوتػػػذييؿ( زهػػػذصػػػؿقػػػؿ مػػػف األأ
ككامػت تماقضػاتها تقبػؿ  ماويػ غير  أك)مقدي (ماوي ذا كامت اومجاميع متاتق  باوإكذوؾ ك   تهامااوج

 .46 مف دالن ب 64دخاؿإمثؿ  ريفك اماتجه عف عكس رقميف متج فمها تكك إز 9 اوقلم  عت
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  :Cross- Footing Balance Test ةفقيع العامكدية مع المجاميع األيمااختبار المج .4

مػػػػػػػػا هػػػػػػػػك  اصػػػػػػػػؿ زػػػػػػػػة كرقػػػػػػػػ  شػػػػػػػػكاؿ مثتأ أكاومجػػػػػػػػاميع يمكػػػػػػػػف أخػػػػػػػػذها باػػػػػػػػدة طػػػػػػػػرؽ 
ومجػػػاميع  خػػػذ مجمػػػكعأكيمكػػػف   ع مجػػػاميع األعمػػػدةك  يػػػث ا تلػػػاب مجمػػػ Spreadsheetاوامػػػؿ

يامػؿ عتػ   ختبػاراالف هػذا إكعتيػه زػ  ف تاطة مفػس اومتيجػ أكهاتيف اوطريقتيف يجب   اوصفكؼ
  .ف اودق اوتوكد م

   Write Protection Mechanisms:حماية الكتابة لياتآ .5

اوملػػػػح متيجػػػػ   أكجػػػػراءات اومتخػػػػذة و مايػػػػ  أدكات اوتخػػػػزيف مػػػف اوكتابػػػػ  اوخاطئػػػػ  هػػػة اإ
 .االلتخداـ اوخاطئ وها

 Procedures Database Processing :جػػراءات سػػالمة معالجػػة قكاعػػد البيانػػاتإ .7

Integrity  

رقابػػػػ  جػػػراءات ا  ك   كقػػػػامكس اوبيامػػػات  امػػػاتدارة مظػػػػـ قاعػػػدة اوبيإ  جػػػراءات رقابػػػإت ػػػكم ك 
اػؿ إجػراءات اوكصػكؿ كاوت ػديث ف  زػاإدارة تثبػت كتي   اوت ديث اومتزامف وتتوكد مف ل م  اومااوجػ 

  باوطريقػ  اوصػ ي    كملػتخدم  زػف بمكد اوبيامات مار  أكقامكس اوبيامات يؤكد   اوبيامات وقاعدة
خطػػػػاء اوتػػػػة ت ػػػػدث عمػػػػد كجػػػػكد ت ػػػػديث اومتػػػػزامف ت مػػػػة اولػػػػج ت مػػػػف األجػػػػراءات رقابػػػػ  اوا  ك 

 اوت ديث ومفس اولجؿ زة كقت كا د. فوك ك اكثر ي أ أك يفملتخدم
  Data Conversion Controls: جراءات تحكيؿ البياناتإ .7

ضركري   فاب  عت  اوت كيؿ تكك قجراءات اور إف إز   عمايه خاصف تغير األمظم  يتطتب إ
ف يلػتمر اوامػؿ أككذوؾ يجب   خطاءمف األ ةواوتبيامات خ دبيامات اوتخزيف اوجديف أوتتوكد مف 

اومتػائج وكػ  اومظػػاميف   كمقارمػ ةكا ػػد ةقػؿ ومػر عتػ  األ اومظػاـ اوجديػد بخػػط متػكازو باومظػاـ اوقػديـ ك 
 .أم تماقضات قد تظهر بيمهما )اوقديـ كاوجديد(

  Output Controls:جراءات الرقابة عمى المخرجاتإ 3.2.3.4.4

جراءات اول م  كعتيه زاف أهمي  إاوف ص اودقيؽ عت  مخرجات اومظاـ تزيد اوليطرة عت    
 (382صـ   2011 )اورم ة كاوذيب  :اومخرجات تتضمفجراءات اورقاب  عت  إ

  User Review of Output:مراجعة المستخدـ لمخرجات النظاـ .1

 يػػث ممطقيػػ  اومتػػائج كاكتماوهػػا  يجػػب عتػػ  اوملػػتخدـ ز ػػص مخرجػػات اومظػػاـ بامايػػه مػػف
 مها تتفؽ مع اومطتكب.أك 
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  Reconciliation Procedures :جراءات المقارنة )التسكيات(إ

وترقابػ  عتػ  اوتقػارير كاوتػة مػف  اوتلكيات كاومقارم  وتامتيات اوتة تمت دكريػان  ؿيجب عم 
ف  لػػابات أ إوػػ ز  باإضػػا ل خػػر أ ويػػاتآمػػف خػػ ؿ  أك  مػػف خػػ ؿ اومظػػاـ آويػػان ف تػػتـ أاوممكػػف 

مثؿ رصيد    لاليأمع مجاميع او لابات اوفرعي  كقاعدة  اتلك  أكقارف ف تي أيجب   لتاذ اوااـاأل
زػة قاعػدة  هبمػكد أرصػدة م ومجمػكعك اف يلػألػتاذ اواػاـ اوػذم يجػب ومخزكف زة األ لاب رقابه ا

 صكؿ كاودائمكف.كف كاألماو لابات اومتاتق  باومدي رصدةأكهذا يمطبؽ عت    بيامات اومخزكف

  Reconciliation External Data :جراءات المقارنة )التسكيات( الخارجيةإ .2

مػػف خػػ ؿ اوبيامػػات اوتػػة يػػتـ او صػػكؿ عتيهػػا  يجػب تلػػكي  مجػػاميع قكاعػػد اوبيامػػات دكريػػان  
عدد اومكظفيف زة مخرجات  اوملتخدـ خارج اومظاـ مثؿ مف ًقبىؿمف اومظاـ )خارجي ( كاوذم يتـ 

ضاز  مكظفيف الت إك ابادد اومكظفيف اومكجكد زة شؤكف اومكظفيف وكشؼ أم م  قارم ن ماومظاـ 
 كهمييف زة جدكؿ اوركاتب.

أك  ،مصػػادر المػػدخالتجػػراءات الرقابػػة سػػكاءن عمػػى إالباحػػث ضػػركرة تػػكفر جميػػع كيػػرل 
فيي عممية مترابطة كمتكاممػة حتػى يتحقػؽ مبػدأ  ،ك المخرجاتأ ،أك المعالجة ،عممية اإلدخاؿ

البيانػػػػات  كلتكػػػكف ،لكتركنػػػػيلبيانػػػػات داخػػػؿ النظػػػػاـ المحاسػػػبي اإل سػػػالمة عمميػػػػة معالجػػػة ا
تخػاذ كػف االعتمػاد عمييػا فػي عمميػة اكيم ،كالمعمكمات كالتقارير المالية الصػادرة عنػو مكثكقػة

كبدكف ذلؾ تككف البيانات غير صحيحة كمضممة لممستخدـ كال يمكف االعتماد عمييا  ،القرارات
تخاذ القرار، كيعتبر ىذا المبدأ مف أىـ مبادئ مكثكقية نظـ المعمكمػات المحاسػبية في عممية ا

 .اإللكتركنية كالعمكد الفقرم ليا

 System Availability Principleتكفر النظاـ مبدأ خامسان/  3.2.3.5

 متطتبػػات وتمفيػػذ اوممالػػب اوكقػػت ممظكمػػ  ضػػمف اومظػػاـ الػػتخداـ جاهزيػػ  د  اىػػتي 
 أمشػط  تمفيػذ عتػ  اوقػدرة عتػ  اومظػاـ الػتخداـ مفهػكـ مكيمطػك   اؿاألعمػ ممظمػ  عمػؿ
عػػداد كمااوجػػ   كتخػػزيف  إدخػػاؿ  مػػف اوبيامػػات مااوجػػ  دكرة  ملػػتكيات بػػوكبر تقػػارير كا 

 .(Romney and Steinbart, 2006)اوممكم  اوكفاءة

عتيػػػػػه  عتمػػػػػاداالال يمكػػػػػف زػػػػػة أم كقػػػػػت  ويػػػػػهإف اومظػػػػػاـ اوػػػػػذم ال يتػػػػػكزر عمػػػػػد او اجػػػػػ  إ
 ف تهديدات عدـ تكزر اومظاـ وها مصادر عدة كاوتة تتضمف:إ  به ان ف مكثكقيكك كال 

   Hard Ware and Software Failer جهزة كاوبرامجخفاقات األإ .1
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  Natura and Man Made Disastersشخاص أبفاؿ  أكككارث طبياي   .2

  Human Errorsخطاء بشري  أ .3

 Worms and Viruses اوفايركلات كاوديداف .4

 Attach and Other Acts of لخدمذ ربػاؾ إ إوػ خػدمات)زة كقػت كا ػد( تػؤدم هجمػات  .5

Sabotage Denial of Service  

ف إكعتيػػػػه زػػػػ  خطػػػػاراأل عف تممػػػػأكوكػػػػف ال تلػػػػتطيع األخطػػػػاء  جػػػػراءات اورقابػػػػ  تقتػػػػؿ إف إ
عػادة إوػتمكف مػف لػرع   ؛طكر تغطي  شامت  وتككارث كخطط اوامؿ اوملػتمرةف تأاوممظم  عتيها 

مػف ف اوممظمػات يمكمهػا اتخػاذ مجمكعػ  إكعتيه ز  مظاـاواطؿ يي ف أيمكف يؿ باد كؿ  دث اوتشغ
 :ممها مظمتهااوخطكات وتقيؿ تكقؼ اوخدم  أل

 . تياطي ا خذ ملخأقائي  مثؿ تمظيؼ ك دات اوتخزيف ك عمؿ اوصيام  اودكري  اوك  .1

  ماان  فيٍ جى وً اوماا )اوذم يامؿ به  Dual Processorلتخداـاضازي  مثؿ لتخداـ وتقطع اإاال .2
خػػر زػػة  اوػػ  ف يقػػـك اوكا ػػد مػػمهـ بامػػؿ اآلود مػػا يلػػمح بػػ ػػممػػا يخفػػؼ او مػػؿ عػػف اوماػػاوج اوكا

مػف الػتخداـ  الن كعػ  مػف ك ػدات اوتخػزيف اوممظمػ  بػدتاطؿ أ دهما( ككػذوؾ يمكػف الػتخداـ مجم
 ك دة تخزيف كا دة.

اوطاقػػػػ   ومصػػػػادر ةملػػػػمد جهػػػػزةأمثػػػػؿ الػػػػتخداـ   وإلخفاقػػػػات اوم تمتػػػػ اوتػػػػزكد باال تياطػػػػات  .3
عطػاء اوفرصػ  ا  جهػزة مػف االلػتمرار باوامػؿ زػة  اوػ  امقطػاع اوكهربػاء ك ف األاوكهربائي  اوتة تمك  

 و فظ اوبيامات كاوخركج بوماف زة  او   دكث مفاجئ المقطاع مصدر اوطاق .

يػؼ مػف يمكمهػا اوتخف   اوتػةمػاكف اوتػة تػتـ زيهػا اومهػاـ او لالػ  وتمظػاـاوتصميـ اوممالب و  .4
ككػػػذوؾ   يمكمهػػػا او مايػػػ  مػػػف اوطكزػػػاف اوااويػػػ اوطكابؽ زػػػ  تهديػػػدات اوكػػػكارث اوطبيايػػػ  كاومفتاتػػػ 

 . تراؽاالـ وت رائؽ يمكمها او ماي  مف ك ااوتصميـ اومق

تزيػػد مػػػف ك   مهػػا تقتػػػؿ مػػف أخطػػػائهـإ يػػث   اوتػػدريب وتمػػكظفيف اواػػػامتيف باوتشػػغيؿ و مظمػػػ   .5
 .خطاراوتقتيؿ مف األ إو مما يؤدم   اوممكم  قبؿ كقكعهامارزتهـ بكيفي  مااوج  اوتهديدات 

لكتركني يجعؿ إكيرل الباحث أف تكفر مبادئ مكثكقية النظـ الخمسة في أم نظاـ محاسبي  
تحقيؽ أىدافيا كتطبيؽ سياساتيا كتحسيف  عمىكيساعد اإلدارة  كفعاالن  ئان النظاـ المحاسبي كف

ف قدرة المؤسسة عمى الحصكؿ عمى المعمكمات ، كيزيد مأدائيا المالي بشكؿ كبير جدان 
 .مة كالمكثكؽ بيا في أم كقتلمحاسبية المالئا
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 الفصؿ الرابع 
 كنظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة كزارة المالية الفمسطينية 

 ة:مقدم 4.1
تقػػػػػػػػػـك كزارة اوماويػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػدكر ألالػػػػػػػػػة زػػػػػػػػػة رلػػػػػػػػػـ اوليالػػػػػػػػػ  اوماويػػػػػػػػػ  وتلػػػػػػػػػتط  اوكطميػػػػػػػػػ  

كاإشػػػػػػراؼ عتػػػػػػ  تمفيػػػػػػذها بمػػػػػػا يضػػػػػػمف اوملػػػػػػاهم  اوفااوػػػػػػ  زػػػػػػة ت قيػػػػػػؽ اوتكامػػػػػػؿ   اوفتلػػػػػػطيمي 
بػػػػػػػػيف اوليالػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػادي  كاوماويػػػػػػػػ  كاومقديػػػػػػػػ  كت قيػػػػػػػػؽ اوتمالػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػيف أدكاتهػػػػػػػػا وتشػػػػػػػػكيؿ 

بمػػػػػا يلػػػػػاهـ زػػػػػة ت قيػػػػػؽ أهػػػػػداؼ اوتمميػػػػػ  اوملػػػػػتدام   ممظكمػػػػػ  و لػػػػػتقرار االقتصػػػػػادم كممػػػػػكه 
رزاػػػػان وملػػػػػتكل اومايشػػػػ  زػػػػػة كازػػػػ  اومجػػػػػاالت  كتػػػػدعيمان وقػػػػػكة االقتصػػػػاد اوقػػػػػكمة كتكطيػػػػده زػػػػػة 
كجػػػػه اوت ػػػػديات اوكبيػػػػرة اوتػػػػة تكاجهػػػػه عتػػػػ  اوصػػػػايديف اوم تػػػػة كاوخػػػػارجة  كمػػػػا كتامػػػػؿ عتػػػػ  

ت اوم تيػػػػػػ  اومت ققػػػػػػ  مػػػػػػف تمكيػػػػػػؿ مكازمػػػػػػ  اولػػػػػػتط  اوكطميػػػػػػ  اوفتلػػػػػػطيمي  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ اإيػػػػػػرادا
دارة اإيػػػػػرادات مػػػػػف مصػػػػػادر اوتمكيػػػػػؿ اوخارجيػػػػػ  كقيامهػػػػػا باألعمػػػػػاؿ كاوملػػػػػؤكويات  اوضػػػػػرائب كا 
اومماطػػػػػ  بهػػػػػا مػػػػػف خػػػػػ ؿ خطػػػػػ  عمػػػػػؿ داعمػػػػػ  وخطػػػػػ  اإصػػػػػ ح كاوتمميػػػػػ  اوفتلػػػػػطيمي   ضػػػػػمف 

 .مهج شفاؼ يلا  وتكصكؿ إو  اوتممي  اوملتدام 

ويػػػػػػػ  اوقتيػػػػػػػؿ مػػػػػػػف األدكات زػػػػػػػة اوتػػػػػػػوثير زػػػػػػػة كزػػػػػػػة او اوػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػطيمي  تمتتػػػػػػػؾ كزارة اوما
اومشػػػػػاط االقتصػػػػػادم  كت تػػػػػؿ اوليالػػػػػ  اوماويػػػػػ  اوػػػػػدكر اورئيلػػػػػة مػػػػػف بيمهمػػػػػا  كقػػػػػد ارتفػػػػػع شػػػػػوف 
اومفقػػػػات او ككميػػػػػ  اواامػػػػػ  زػػػػػة ظػػػػػؿ اوممػػػػػك اومضػػػػػطرد وتمفقػػػػػات او ككميػػػػػ  كام لػػػػػار االيػػػػػرادات 

ة وخزيمػػػػػػػ  كزارة اواامػػػػػػػ  اوم تيػػػػػػػ  زضػػػػػػػ ن عػػػػػػػف تكقػػػػػػػؼ اومػػػػػػػمح كاوملػػػػػػػاعدات اوخارجيػػػػػػػ  اومباشػػػػػػػر 
اوماويػػػػػػػػ  زقػػػػػػػػة قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة  زػػػػػػػػة ظػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػمكات او صػػػػػػػػار اومػػػػػػػػاوة كاومصػػػػػػػػرزة كاوليالػػػػػػػػة 

 اومفركض عت  قطاع غزة.

مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػب  زػػػػػػة كزارة  عتػػػػػػ  كيػػػػػػوتة هػػػػػػذا اوفصػػػػػػؿ وتتاػػػػػػرؼ
 اوماوي  مف خ ؿ اومبا ث اوتاوي :

 زارة اوماوي  اوفتلطيمي .مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  زة ك اومب ث األكؿ: 

 األداء اوماوة وكزارة اوماوي  اوفتلطيمي . اومب ث اوثامة:
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 المبحث األكؿ 

 كزارة المالية الفمسطينية نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة في 

 تمييد: 4.1.1
كزارة اوماويػػػػػػػػ  وهػػػػػػػػا أهميػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػوثير عتػػػػػػػػ  اإدارة اواامػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػاـ  كعتػػػػػػػػ  او يػػػػػػػػاة 

االجتماعيػػػػػ  بشػػػػػكؿ خػػػػػاص  زػػػػػكزارة اوماويػػػػػ  تاتبػػػػػر اومظتػػػػػ  اوكالػػػػػا  اوتػػػػػة تجمػػػػػع االقتصػػػػػادي  ك 
بػػػػيف مختتػػػػؼ اومصػػػػادر اوماويػػػػ  كاوجهػػػػكد اوبشػػػػري  كاوتمظيميػػػػ   كتملػػػػؽ بيمهمػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ بتػػػػكغ 
األهػػػػػداؼ اواامػػػػػ  االقتصػػػػػادي  كاالجتماعيػػػػػ  وتمجتمػػػػػع  كمػػػػػا تاتبػػػػػر اوم ػػػػػرؾ األلالػػػػػة وتامتيػػػػػ  

إعػػػػػػػدادها كادارتهػػػػػػػا وتمكازمػػػػػػػ  اواامػػػػػػػ   كضػػػػػػػبط كرقابػػػػػػػ   اوتممكيػػػػػػػ  بكازػػػػػػػ  أباادهػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ
او لػػػػػػػابات اواامػػػػػػػ   كتمفيػػػػػػػذ ليالػػػػػػػ  اودكوػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػادي   كاعػػػػػػػداد مشػػػػػػػركعات اوقػػػػػػػكاميف ذات 

 اوا ق   كت ديد اكوكيات كا تياجات اوخدمات اواام  كغيرها.     

او كػػػػػػػػػػكمييف ألغػػػػػػػػػػراض اورقابػػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػػ  تاتبػػػػػػػػػػر اوم الػػػػػػػػػػب  او ككميػػػػػػػػػػ  أداة اومػػػػػػػػػػديريف 
  كأغػػػػػػػػػػراض اال تفػػػػػػػػػػاظ صػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػاوكزارات كاومؤللػػػػػػػػػػات او ككميػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػرادات كاومفقػػػػػػػػػػات اوخااإ

باوملػػػػػػػػػتمدات اوخاصػػػػػػػػػ  باوامتيػػػػػػػػػات اوماويػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػاومكجكدات اومختتفػػػػػػػػػ   كتصػػػػػػػػػميؼ اوبيامػػػػػػػػػات 
اللػػػػػػتخدامها ألغػػػػػػػراض اورقابػػػػػػػ  كتمفيػػػػػػػذ اوبػػػػػػػرامج او ككميػػػػػػ  بكفػػػػػػػاءة  وػػػػػػػذوؾ يجػػػػػػػب أف تتطػػػػػػػكر 

 تياجػػػػات او لػػػػابي   بػػػػؿ وتػػػػكزير اوبيامػػػػات اوماويػػػػ  اوم الػػػػب  او ككميػػػػ   وػػػػيس زقػػػػط وتكزػػػػاء باال
اومختتفػػػػػػػػ  اوتػػػػػػػػة تاتبػػػػػػػػر ضػػػػػػػػركري  ألغػػػػػػػػراض اوتخطػػػػػػػػيط كت تيػػػػػػػػؿ اومشػػػػػػػػاريع كبػػػػػػػػرامج اوامػػػػػػػػؿ 

عداد اومكازمات او زم .كاختب  ارها كا 

  اإدارة عمػػؿ مػػف مهمػػا جػػزءان  تاتبػػر اوم كلػػب  اوم الػػبي  اوماتكمػػات مظػػـ إف

 اوماتكمػات مظػـ كأف كمػا عمتياتهػا  كرقابػ  ـ خططهػاتػدعي زػة عتيػه تاتمػد كمصػدران ألالػيان 

 مػػف أهػػـ تاتبػػر اوتػػة اوم الػػبي  اوماتكمػػات كتػػكزير إمتػػاج تهػػدؼ إوػػ اوم كلػػب  اوم الػػبي  

 كاوكظػػائؼ اومهػػاـ مختتػػؼ ألداء عمهػػا االلػػتغماء يمكػػف ال اوتػػة كاومرتكػػزات اوماتكمػػات

 اوماتكمػػات أصػػب ت ماتكمػػاتاو كتكمكوكجيػػا اوماتكماتيػػ  ثػػكرة ظػػؿ زفػػة  كت قيػػؽ األهػػداؼ

 عماصػػر مػػف كعمصػػر اومؤللػػ  مػػكارد أهػػـ اوم الػػبي  مػػف اوماتكمػػات زيهػػا بمػػا بومكاعهػػا

 اومؤلل . أداء ت قيؽ زة ألالة دكر وها   اإمتاج
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 رؤيػػػة الػػػكزارة 4.1.2
اوملػػػػػاهم  زػػػػػة الػػػػػتقرار كممػػػػػك االقتصػػػػػاد اوػػػػػكطمة وتكصػػػػػكؿ إوػػػػػ  االزدهػػػػػار مػػػػػف خػػػػػ ؿ 

 ((www.pmof.ps/24   كتكزير او ياة اوكريم  وتمكاطميف.اوتممي  اوملتدام

  رسػػػالة الػػػكزارة 4.1.3
إدارة اومػػػػػػػػاؿ اواػػػػػػػػاـ بكفػػػػػػػػاءة كزااويػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ تمميػػػػػػػػ  اإيػػػػػػػػرادات كترشػػػػػػػػيد اومفقػػػػػػػػات 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػإجراءات رقابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .بااللػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاام  بومظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ماويػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاز  كمزيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مدع  
(www.pmof.ps/24) 

 االستراتيجية: كزارة المالية أىداؼ  4.1.4
تامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كزارة اوماويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ األهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ االلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجي  اوتاويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : 

/(82www.pmof.ps) 

تاظػػػػػػػػػػيـ جبايػػػػػػػػػػ  اإيػػػػػػػػػػرادات اوضػػػػػػػػػػريبي   كرزػػػػػػػػػػع ملػػػػػػػػػػتكل اوخػػػػػػػػػػدمات اومقدمػػػػػػػػػػ   كتػػػػػػػػػػكزير  .1
 اال تياجات.

دارة اإمفاؽ اوااـ ضمف إطار إمفاؽ متكلط اومدلرلـ اوليال  اوم .2  .اوي  اوشامت   كا 
 تطكير آويات إعداد كتمفيذ مكازم  اوبرامج كاألداء بدق  كزاعتي . .3
 .اعتماد إطار قامكمة مؤللاتة شامؿ إدارة اوماؿ اوااـ .4
دارم عػػػػػػػػػاوة اوجػػػػػػػػػكدة مػػػػػػػػػدع   .5 ما إدارة اإمفػػػػػػػػػاؽ اواػػػػػػػػػاـ بمكجػػػػػػػػػب مظػػػػػػػػػاـ م الػػػػػػػػػبة كمػػػػػػػػػاوة كا 

 .قكاميف كمظاـ تقارير دكرمبومظم  ك 
 تمظيـ كضبط اومشتريات كاوممتتكات او ككمي . .6
 تطبيؽ إجراءات اورقاب  اوماوي  كاإداري  كتازيز اودكر اوفااؿ وتتدقيؽ اوداختة. .7
 تطكير التخداـ كتكزيع اومكارد اوبشري  كاومادي  زة اوكزارة بشكؿ زااؿ. .8

   كزارة المالية:ىداؼ أ 4.1.5
 (www.mof.gov. ps /اوكزارة-أهداؼ/اوكزارة-عف) :ت  ت قيؽ األهداؼ اوتاوي تامؿ اوكزارة ع

 .اإشراؼ عت  تمفيذهاوي  وتلتط  اوكطمي  اوفتلطيمي  ك رلـ اوليال  اوما .1
ر كبشػػػػػػػػػفازي  إدارتػػػػػػػػػه إوػػػػػػػػػ  أعتػػػػػػػػػ  اوماػػػػػػػػػايي  االرتقػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػوداء اومظػػػػػػػػػاـ اومػػػػػػػػػاوة اوفتلػػػػػػػػػطيمة .2

 .كاوممهجيات اوماتمدة دكويان 
 .اوخارجةكمة اوداختة ك إدارة اوديف او ك .3

http://www.pmof.ps/
http://www.pmof.ps/
http://www.pmof.ps/
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كذوػػػػؾ   اوليالػػػػ  اومقديػػػػ  خدمػػػػ  و قتصػػػػاد اوػػػػكطمةؽ اوتكامػػػػؿ بػػػػيف اوليالػػػػ  اوماويػػػػ  ك ت قيػػػػ .4
 .اومؤللات ذات اوا ق جميع اوكزارات ك ك تمليؽ مع لتط  اومقد اوفتلطيمي  باو
مفاقهػػػػا كاورقابػػػػ  اوماويػػػػ  وخزيمػػػػ  اولػػػػتط  اوكطميػػػػ  ك فظهػػػػا ك اإشػػػػراؼ عتػػػػ  جميػػػػع اومػػػػكارد  .5 ا 

 .اعتيه

 : برامج عمؿ كزارة المالية 4.1.6
وت قيػػػػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػػػػدازها أقػػػػػػػػػػػرت كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ  خملػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػرامج عتػػػػػػػػػػػ  اومػػػػػػػػػػػدل اومتكلػػػػػػػػػػػط 

 (www.pmof.ps/26وهي:)

 تطكير إدارة اإيرادات كتفايؿ مظاـ اوجباي . .1
 تطكير إدارة اإمفاؽ اوااـ. .2
 ؽ اوداختة.تطكير اورقاب  اوماوي  كاوتدقي .3
رلػػػػػػػػػػـ اوليالػػػػػػػػػػات اوماويػػػػػػػػػػ  كاوتخطػػػػػػػػػػيط االلػػػػػػػػػػتراتيجة كتطػػػػػػػػػػكير األمظمػػػػػػػػػػ  كاوتشػػػػػػػػػػرياات  .4

 اوماوي .
 تطكير األداء كتدريب اوكادر اوكظيفة. .5

 في كزارة المالية:آليات ككسائؿ العمؿ  4.1.7
-عػػػػػف):اوتاويػػػػػ اآلويػػػػػات كاوكلػػػػػائؿ عتػػػػػ  ت قيػػػػػؽ أهػػػػػدازها مػػػػػف خػػػػػ ؿ  كزارة اوماويػػػػػ تامػػػػػؿ 

 (www.mof.gov.ps/كاوكلائؿ-وامؿا-آويات/اوكزارة
  رلػػػػػػػـ كتمفيػػػػػػػذ اوليالػػػػػػػات اوماويػػػػػػػ  اوتػػػػػػػة تلػػػػػػػاعد عتػػػػػػػ  الػػػػػػػتقرار األكضػػػػػػػاع االقتصػػػػػػػادي   .1

  كتشػػػػجيع اوقطػػػػاع اوخػػػػاص بمػػػػا يضػػػػمف ت قيػػػػؽ اوممػػػػك زػػػػة اوػػػػدخؿ اوقػػػػكمة  ك فػػػػز االلػػػػتثمار
 .كرزع ملتكل اومايش   كتكزير زرص عمؿ

 لػػػػػػػػابات اومتاتقػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػا كزػػػػػػػػؽ اإشػػػػػػػراؼ عتػػػػػػػػ  ت صػػػػػػػػيؿ اإيػػػػػػػػرادات كقبضػػػػػػػػها كتمظػػػػػػػػيـ او .2
األصػػػػكؿ اوم الػػػػبي  اوماتمػػػػدة مػػػػع اوت قػػػػؽ مػػػػف تمفيػػػػذها  لػػػػب اوجػػػػداكؿ اوزمميػػػػ  كاوتشػػػػرياات 

 .اوخاص  بها
كاوتوكػػػػػػػد مػػػػػػػف أف اإمفػػػػػػػاؽ يػػػػػػػتـ   اإشػػػػػػػراؼ عتػػػػػػػ  صػػػػػػػرؼ اومفقػػػػػػػات زػػػػػػػة مختتػػػػػػػؼ مرا تهػػػػػػػا .3

 . لب اوتشرياات اومامكؿ بها خاص  زيما يتاتؽ بقامكف اومكازم  اواام 
 .ركع قامكف اومكازم  اواام  لمكيان كزؽ أزضؿ األلاويبإعداد مش .4
إدارة مصػػػػػػػػادر اوتمكيػػػػػػػػؿ اومختتفػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف مػػػػػػػػمح كقػػػػػػػػركض كملػػػػػػػػؾ اولػػػػػػػػج ت كاو لػػػػػػػػابات  .5

 .متابا  تلديد األقلاط كاوفكائد اومترتب  عت  اولتط  زة مكاعيدهاك او زم  وذوؾ 

http://www.pmof.ps/26
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ر مكجػػػػػػكدات ظهػػػػػػملػػػػػػؾ اولػػػػػػج ت اوماويػػػػػػ  كمػػػػػػكازيف اومراجاػػػػػػ  كقػػػػػػكائـ او لػػػػػػابات اوتػػػػػػة تي  .6
 . (زممي ) شهري   مصؼ لمكي   لمكي اولتط  كاوتزاماتها زة مهاي  كؿ مدة

اإشػػػػػػػراؼ كاومراقبػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػ  صػػػػػػػػماديؽ اومػػػػػػػػاؿ اوخاصػػػػػػػ  باولػػػػػػػػتط  ك ركػػػػػػػػ  تػػػػػػػػدزؽ األمػػػػػػػػكاؿ  .7
 .كاوتوكد مف ص   ماام تها ك لف إدارتها  اواام 

او ككميػػػػػػػػػػ  مراعػػػػػػػػػػاة تػػػػػػػػػػكزير اولػػػػػػػػػػيكو  اومقديػػػػػػػػػػ  اومطتكبػػػػػػػػػػ  ومكاجهػػػػػػػػػػ  متطتبػػػػػػػػػػات اومفقػػػػػػػػػػات  .8
 .كاومدزكعات اومترتب  عتيها  لب اومكاعيد اوم ددة

 .اوقياـ بوعماؿ اوتدقيؽ كاورقاب  عت  األمشط  اوماوي  وتكزارات كاومؤللات او ككمي  .9
جراءات تمظيـ ضريب  اودخؿ كاوضرائب اوجمركي  كاومككس .10  .كضع وكائح كا 
وضػػػػػػػػريبي  كغيػػػػػػػػر كضػػػػػػػػع اوتشػػػػػػػػرياات اوماويػػػػػػػػ  اوتػػػػػػػػة تكفػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػوميف مختتػػػػػػػػؼ اإيػػػػػػػػرادات ا .11

 .وت قيؽ اواداو  االجتماعي  كتشجيع االلتثمار ؛بما يضمف تكزيع األعباء  اوضريبي 
كذوػػػػػؾ باوتملػػػػػيؽ مػػػػػع اوػػػػػدكؿ  كتجهيزهػػػػػا  إعػػػػػداد االتفاقيػػػػػات اوخاصػػػػػ  باوتمكيػػػػػؿ اوخػػػػػارجة .12

 .كاومؤللات اوم تي  ذات اوا ق اومام   
 .ماوي  كاالقتصادي اومشارك  زة أم مفاكضات أك اجتماعات تتاتؽ باوجكامب او .13
ضػػػػػػع األلػػػػػػس كاومقػػػػػػاييس إدارة  لػػػػػػابات أمامػػػػػػات اومشػػػػػػاريع اوتطكيريػػػػػػ  اومقدمػػػػػػ  مػػػػػػف ك  .14

 .اودكؿ اومام   عف  لابات كزارة اوماوي 
اوامػػػػػػؿ عتػػػػػػ  كضػػػػػػع اوتشػػػػػػرياات او زمػػػػػػ  وتمظػػػػػػيـ اومشػػػػػػتريات او ككميػػػػػػ  كمتاباػػػػػػ  تمفيػػػػػػذ  .15

 .إجراءات اوشراء كاورقاب  عتيها
  .تقاعدي  وتمكظفيف او ككمييف مدمييف كعلكرييفتلكي  اوركاتب كاو قكؽ او .16
كاإشػػػػػػراؼ عتػػػػػػ    عتػػػػػػ  توهيػػػػػػؿ مػػػػػػكظفة اولػػػػػػتط  اوكطميػػػػػػ  زػػػػػػة اومجػػػػػػاؿ اومػػػػػػاوة اوامػػػػػػؿ .17

 .أدائهـ اوكظيفة
 .آثارها عت  مختتؼ اوقطاعاتك ت تيؿ اوبيامات اوماوي  كاومؤشرات االقتصادي   .18
وكطميػػػػ  بهػػػػدؼ االرتكػػػػاز إعػػػػداد تقػػػػارير دكريػػػػ  خاصػػػػ  بتقيػػػػيـ األكضػػػػاع اوماويػػػػ  وتلػػػػتط  ا .19

 .ككذوؾ تقديـ صكرة شفاز  عف اوكضع اوماوة  عتيها زة عمتي  اوتخطيط اوماوة
صػػػػػػػػػػدار اوتػػػػػػػػػػكائح اوتمفيذيػػػػػػػػػػ  وتتشػػػػػػػػػػرياات   كا  إعػػػػػػػػػػداد اوممػػػػػػػػػػاذج كاولػػػػػػػػػػج ت كاوملػػػػػػػػػػتمدات .20

 .اوماوي 
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 مياـ كزارة المالية:  4.1.8
  :اـ كاختصاصات كزارة المالية الفمسطينية باآلتييتتمثؿ م

 (www.mof.gov.ps/اوكزارة-كاختصاصات-مهاـ/اوكزارة -عف)
كت صػػػػتيها ادات اواامػػػػ  اإيػػػػر متاباػػػػ  ت قيػػػػؽ اوماويػػػػ  وتدكوػػػػ  ك كضػػػػع اوخطػػػػط وتفميػػػػد اوليالػػػػ   .1

 كتمظػػيـ او لػػابات اومتاتقػػ  بهمػػا كزقػػان   اإشػػراؼ عتػػ  صػػرؼ اومفقػػات اواامػػ ك   كتكريػػدها وتخزيمػػ 
 .وتتشرياات اوماوي  اومامكؿ بها

كتكجيه االلػتثمار او كػكمة بمػا يتفػؽ كاوليالػات اوماويػ    ميف اوليكو واوتدزقات اومقدي  وتإدارة  .2
  .كاومقدي 

كتقيػػيـ اوليالػػات اوماويػػ  كاإجػػراءات   ت تيتهػػااالقتصػػادي  ك درالػػ  األكضػػاع اوماويػػ  كاومقديػػ  ك  .3
 .اوضريبي 

كاوامػػػؿ عتػػػ    فقػػػات اواامػػػ إعػػػداد مشػػػاريع اوتشػػػرياات اوماويػػػ  اومتاتقػػػ  بػػػاإيرادات اواامػػػ  كاوم .4
 .تطكيرها كت ديثها

اوتمليؽ مع لتط  اومقد اوفتلطيمي  بما ي قؽ االملجاـ بيف اوليالػات اوماويػ  كاومقديػ  ك وتااكف ا .5
 .خدم  و قتصاد اوكطمة

كأم مكاضػػػيع أخػػػرل ترتػػػب   إبػػػداء اوػػػرأم كاومشػػػكرة زػػػة مشػػػاريع اوقػػػكاميف كاألمظمػػػ  كاالتفاقيػػػات .6
 .اوتزامات ماوي 

دارة شؤكف اوتقاعد اومدمة كاوتاكيضات  رة كتلكي  اوركاتبإدا .7 األمظم  أل كاـ اوقكاميف ك  كزقان   كا 
 .اومامكؿ بها

  .اوتااكف كاوتمليؽ مع اوكزارات كاودكائر او ككمي  وتدريب كتوهيؿ اوككادر ماويا كم البيا .8
اوم ػػاكـ  زػػة اعتيهػػ لأك تتطتػػب إقامػػ  دعػػاك   درالػػ  اوقضػػايا اوتػػة تمشػػو عمهػػا  قػػكؽ وت ككمػػ  .9

 .اومختص  كمتاباتها
 .اوتمليؽ مع جميع اوكزارات كاومؤللات او ككمي  بخصكص تجهيز ب غ اومكازم  اواام  .10
كضػػػػع اوتاتيمػػػػات كاوماػػػػايير كاوممػػػػاذج اومطتكبػػػػ  إدارة اوماويػػػػ  ضػػػػمف اوػػػػكزارات كاومؤللػػػػات  .11

 .اوهاكتدريب اوملئكويف اوماوييف زة اوكزارات عت  تطبيقها كالتام  او ككمي 
اوتػػػدقيؽ كاورقابػػػػ  عتػػػ  جميػػػػع اوماػػػػام ت اوماويػػػ  بمػػػػا يتضػػػػمف االوتػػػزاـ باومبػػػػادئ اوم الػػػػبي   .12

 .كتتبع اوكزارة مبدأ اوشفازي  كاوملاءو  خ ؿ جميع مرا ؿ عمتها  اوماتمدة قامكميان 
   كمراقبػػ اومكازمػػات اوخاصػػ  بهػػا إمجػػازاوتاػػاكف مػػع جميػػع اوػػكزارات كاومؤللػػات او ككميػػ   .13

 .تمفيذ اومصركزات كزؽ اومكازمات كاألكامر اوماوي  اومقررة كاوماتمدة اوكزارة
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 .إشراؼ كاومراقب  عت  صماديؽ اوماؿ اوخاص باولتط  اوكطمي  اوفتلطيمي ا .14
مصػػركزات اوجهػػاز   اومك ػػد زػػة مػػا يتاتػػؽ بػػإيرادات ك االوتػػزاـ بمبػػدأ الػػتاماؿ  لػػاب اوخزيمػػ .15

 .او ككمة
اإدارة اواامػ  ومختتؼ كزارات كمؤللات اولتط  مف خ ؿ  توميف اوتكاـز كاوخدمات اومشترك  .16

بمػػا ي قػػؽ او صػػكؿ عتػػ   1998( 9مػػف خػػ ؿ تطبيػػؽ قػػامكف اوتػػكاـز اواامػػ  رقػػـ )  وتػػكاـز اواامػػ 
 .بوقؿ تكتف  كا  كاـ اورقاب  وتم ازظ  عت  اوماؿ اوااـاوخدمات أزضؿ اولتع ك 

 .ذة اومفاكؿمراقب  كمتابا  تطبيؽ أ كاـ اوتشرياات اوماوي  ماز .17

  أىـ األعماؿ التي تقـك بيا كزارة المالية حسب المكضكع 4.1.9

(www.pmof.ps/30) 

رسػػػػػـ السياسػػػػػات الماليػػػػػة التػػػػػي تػػػػػدعـ تحقيػػػػػؽ الغايػػػػػات العميػػػػػا لمسػػػػػمطة الكطنيػػػػػة أكالن/ 
 :الفمسطينية

 زة خط  اإص ح كاوتممي . لتراتيجي اإاوملاهم  زة ت قيؽ أهداؼ او ككم   .1
كتقيػػػػػيـ اوليالػػػػػات كاإجػػػػػراءات   ع اوماويػػػػػ  كاومقديػػػػػ  كاالقتصػػػػػادي  كت تيتهػػػػػادرالػػػػػ  األكضػػػػػا .2

 اوضريبي  باوتمليؽ مع جميع اوجهات اومامي .
 اوتخطيط اوماوة بما يكزر تمبؤات دقيق  وتتدزقات اومقدي . .3
اوملػػػػػاهم  زػػػػػة تكجيػػػػػه اوملػػػػػاعدات اوخارجيػػػػػ  بمػػػػػا يتكازػػػػػؽ مػػػػػع األجمػػػػػدة اوفتلػػػػػطيمي   كمػػػػػف  .4

   اومك د.خ ؿ  لاب اوخزيم
ضػػػػػػػػػػػماف تزكيػػػػػػػػػػػد االقتصػػػػػػػػػػػاد اوفتلػػػػػػػػػػػطيمة كاوملػػػػػػػػػػػتهتؾ اوفتلػػػػػػػػػػػطيمة بمشػػػػػػػػػػػتقات اوبتػػػػػػػػػػػركؿ  .5

 كبمكاصفات عاوي  كبولاار ممالب .
اومؤللػػػػػػػات  كتطػػػػػػػكير  إعػػػػػػػداد اومكازمػػػػػػػ  اواامػػػػػػػ  وتلػػػػػػػتط  اوكطميػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػطيمي  كمكازمػػػػػػػات .6

   كتمفيذها.كلائؿ إعدادها
اس األداء بجامػػػػػػػػػب ككمهػػػػػػػػػا أداة تازيػػػػػػػػػز أداء اومكازمػػػػػػػػػ   كالػػػػػػػػػتخدامها كػػػػػػػػػوداة وترقابػػػػػػػػػ  كقيػػػػػػػػػ .7

 وتتخطيط كتكزيع اومكارد اوماوي .
 اومفاضت  بيف اومطاوب اومتمازل  وإلمفاؽ. .8
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 :تنميتياالمتحققة مف الضرائب كالجمارؾ ك  جباية اإليرادات ثانيان/

متاباػػػػػػػػ  ت قػػػػػػػػؽ اإيػػػػػػػػرادات اوضػػػػػػػػريبي  مػػػػػػػػف جمػػػػػػػػارؾ كمكػػػػػػػػكس كضػػػػػػػػريب  دخػػػػػػػػؿ كضػػػػػػػػريب   .1
كزير كتلػػػػػهيؿ تقػػػػػديـ اوػػػػػدكائر اوماميػػػػػ  اوخػػػػػدمات اومتاتقػػػػػ  بهػػػػػا كتػػػػػ  مضػػػػػاز   كاوقيػػػػػاـ بجبايتهػػػػػا

 وتمكاطميف.
اوضػػػػػػرائب مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ برمػػػػػػامج  كماتكمػػػػػػات اوامػػػػػػؿ عتػػػػػػ  تك يػػػػػػد جميػػػػػػع أمظمػػػػػػ  كبيامػػػػػػات .2

بمػػػػػػػا ي قػػػػػػػؽ ربػػػػػػػط ميػػػػػػػع إدارات اإيػػػػػػػرادات اوضػػػػػػػريبي   يلػػػػػػػتخدـ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ ج مك ػػػػػػػدم الػػػػػػػبة 
زػػػػػػػػة رزػػػػػػػػع كفػػػػػػػػاءة اوامػػػػػػػػؿ بمػػػػػػػػا يلػػػػػػػػاهـ ك اوبيامػػػػػػػػات اوضػػػػػػػػريبي  كيػػػػػػػػكزر ماتكمػػػػػػػػات متكامتػػػػػػػػ   

 .كزاعتيته

 :كزيادتيا المقدمة لمسمطة إدارة المنح/ ثالثان 

إجػػػػػػراء االتصػػػػػػاالت كاومتاباػػػػػػ  مػػػػػػع اوجهػػػػػػات اومام ػػػػػػ   وت قيػػػػػػؽ أعتػػػػػػ  ملػػػػػػب  مػػػػػػف اومػػػػػػمح   .1
 كدعـ اومكازم  اواام .  اومقدم  ودعـ اومشاريع اوتطكيري 

 تكجيه اوممح و لاب اوخزيم  اومك د. .2
 اولج ت اوماوي  وتلتط  اوفتلطيمي  كمشرها.تلجيؿ جميع اوممح زة   .3

 :إدارة النقدية كمسؾ الحسابات كالديف الحككمي/ رابعان 

 إدارة اوتدزقات اومقدي  وتلتط  اوكطمي  اوفتلطيمي . .1
 إدارة مصادر اوتمكيؿ اومختتف  كتمظيمها. .2
 إدارة األصكؿ اوماوي  وتلتط  اوكطمي  اوفتلطيمي . .3
 او لابات اومتاتق  به.إدارة اوديف او ككمة كملؾ  .4
اوتكقيػػػػػػػع عتػػػػػػػ  اتفاقيػػػػػػػات اوقػػػػػػػركض وتػػػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػػػات اواامػػػػػػػ  زػػػػػػػة اولػػػػػػػتط  اوكطميػػػػػػػ   .5

دارة اوديف او ككمة اوداختة كاوخارجة كمتاباته.  اوفتلطيمي   كا 
 تمظيـ اوترتيبات اومصرزي  وتلتط  اوكطمي  اوفتلطيمي . .6
 .وتلتط  اوكطمي  اوفتلطيمي  اومصرزي إدارة او لابات   .7
عػػػػػػػػداد او لػػػػػػػػابات اوختاميػػػػػػػػ  كاوتقػػػػػػػػارير اوماويػػػػػػػػ   تمظػػػػػػػػيـ او لػػػػػػػػابات اواامػػػػػػػػ  .8 وإليػػػػػػػػرادات  كا 

صدارها كاومفقات  .كا 
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 :إدارة اإلنفاؽ العاـ/ خامسان 

 اإشراؼ عت  صرؼ اومفقات اواام  اورألماوي  كاوتشغيتي  كاوتطكيري . .1
كربطهػػػػػػػا  االلػػػػػػػتمرار زػػػػػػػة عمتيػػػػػػػ  إصػػػػػػػ ح اومظػػػػػػػاـ اومػػػػػػػاوة كتطػػػػػػػكير اوبػػػػػػػرامج اوم الػػػػػػػبي  .2

 كتك يدها ككضع هيكتي  جديدة وها.
 ربط جميع مراكز اوملؤكوي  مف خ ؿ شبك   الكب مك دة كآمم . .3
  صر االوتزامات اوماوي  اومترتب  عت  اولتط  اوكطمي  اوفتلطيمي . .4

 :إدارة األمالؾ الحككمية/ سادسان 

ا اومتمثتػػػػػ    كتلػػػػػجيؿ أمػػػػػ ؾ اودكوػػػػػ  كعماصػػػػػرهاو ككمػػػػػ ضػػػػػماف او فػػػػػاظ عتػػػػػ  ممتتكػػػػػات     
 زة اومبامة او ككمي  كاومقرات كاوممح كاوملاعدات اوايمي  كاومركبات او ككم .

 :تكفير المكاـز كالمشتريات الحككمية/ سابعان 

 رلـ اوليال  اواام  إدارة اوتكاـز اواام  ككلائؿ تمفيذ هذه اوليال .  .1
 كخدمات. شراء اوتكاـز كزؽ اوقامكف بإتباع مبدأ اوممازل  كاوجكدة مف لتع .2
دارة اوفائض ممها. .3   فظ اوتكاـز كا 
4. .  إجراء اودرالات او زم  وتطكير إدارة اوتكاـز و  تفاظ بمكاصفات قيالي  وتكاـز
 اوقياـ بجرد اوتكاـز عمد او اج   ك فظ قيكد اوتكاـز اومامرة. .5

 :الركاتب/ ثامنان 

كاتػػػػػػػب كر   صػػػػػػػرؼ اوركاتػػػػػػػب اوشػػػػػػػهري  ومػػػػػػػكظفة اوقطػػػػػػػاع اواػػػػػػػاـ مػػػػػػػف مػػػػػػػدمييف كعلػػػػػػػكرييف .1
 اومتقاعديف زة مكاعيدها.

دارة او لابات كاولج ت اومتاتق  بركاتب مكظفة اوقطاع اوااـ ك كلبتها. .2  ملؾ كا 
 إصدار اوبيامات كاوتقارير اومتاتق  باوركاتب كاألجكر. .3
 اوتوكد مف اوتطبيؽ اوماوة وتهياكؿ اوتمظيمي  اإداري  وتكزارات كاومؤللات اواام . .4

 :عمى النفقات كالسجالت الرقابة المالية/تاسعان 

كاوتوكػػػػػػػد مػػػػػػػف اوتػػػػػػػزاـ اوجهػػػػػػػات اوخاضػػػػػػػا    اورقابػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  االوتػػػػػػػزاـ بمخصصػػػػػػػات اومكازمػػػػػػػ  .1
 وتكزارة رقابيان باألمظم  كاوقكاميف كاإجراءات اوماوي  اومتبا  قبؿ عمتيات اوصرؼ.

 اورقاب  عت  ص   اوتكجيه اوم البة وتمفقات كص   ملؾ اولج ت اوم البي .  .2
 كاوتوكد مف ص   اوتلكيات اوبمكي . اومصرزي او لابات  اورقاب  عت  .3
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 :التدقيؽ الداخمي عمى الكزارات كالمؤسسات العامة/ عاشران 

 ز ص كتقييـ كفاي  كزااوي  أمظم  اورقاب  اوداختي  وتكزارات كاومؤللات اواام . .1
 تقييـ اومخاطر كز ص إجراءات إدارة اومخاطر زة مراكز اوملؤكوي . .2
 او زم  باالكتشازات كاوم  ظات اومتاتق  بها.رزع اوتقارير  .3
 رزع اوتكصيات او زم  ومااوجتها. .4
 ضماف االلتخداـ األمثؿ وتمكارد اوماوي  كز ص كفاءة كزاعتي  التخدامها. .5

 :التشريعات كالقكانيف المالية/ الحادية عشر

   كاوامؿ عت  تطكيرها.كمراجاتها درال  اوقكاميف اوماوي  اومتبا  .1
كتمثيػػػػؿ اوػػػػكزارة أمػػػػاـ كمتاباتهػػػػا  وقضػػػػايا اوتػػػػة تمشػػػػو عمهػػػػا  قػػػػكؽ وخزيمػػػػ  او ككمػػػػ  درالػػػػ  ا .2

 اوجهات اومختص .

 :أعماؿ إدارية كخدماتية /عشر الثانية

زػػػػػة اوػػػػػكزارة مػػػػػف خػػػػػ ؿ تمفيػػػػػذ خطػػػػػط اوتػػػػػدريب  هـ كتطػػػػػكير قػػػػػدرات اواػػػػػامتيف رزػػػػػع كفػػػػػاءة 
بوعمػػػػػػػػاؿ اوػػػػػػػػكزارة  كوتكصػػػػػػػػكؿ إوػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػديـ أزضػػػػػػػػؿ اوخػػػػػػػػدمات اومتاتقػػػػػػػػ   ورزػػػػػػػػع ملػػػػػػػػتكل األداء

وتمػػػػػػػػكاطميف كوتػػػػػػػػدكائر او ككميػػػػػػػػ   كومؤللػػػػػػػػات اوقطػػػػػػػػاع اوخػػػػػػػػاص  كأيػػػػػػػػ  مؤللػػػػػػػػات م تيػػػػػػػػ  
 اإقتيمي  كاودكوي .ك 

 :التكعية العامة /الثالثة عشر

كأهميػػػػػػ  تلػػػػػػديد اوضػػػػػػرائب  كاماكػػػػػػاس   اوقيػػػػػػاـ ببػػػػػػرامج تكعيػػػػػػ  عتػػػػػػ  صػػػػػػايد اومػػػػػػكاطميف 
 .ذوؾ عت  االقتصاد اوكطمة  كمصت   اومكاطف
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 :لييكؿ التنظيمي لكزارة المالية الفمسطينيةا 4.1.10
 يتككف اوهيكؿ اوتمظيمة وكزارة اوماوي  مف:

 . أكالن/كزير اوماوي 
 . ثاميان/ككيؿ اوكزارة 
 ككيؿ ملاعد  وتم ازظات اوشماوي  كككيؿ ملاعد  :ثاوثان/اوكك ء اوملاعديف(

 وتم ازظات اوجمكبي (.
 باوكزير كاوككيؿ كهة:اومرتبط   كاوهيئات راباان/اوك دات 
 . خاملان/اوتجاف اوتمليقي 
 دارات اواام  اورئيلي  كهة:لادلان/اإ 
 .دارة اواام  وتمكازم  اواام اإ .1
 .دارة اواام  وتخزيم اإ .2
 .اإدارة اواام  وت لابات .3
 كاوتقاعد. اإدارة اواام  وتركاتب .4
 .اإدارة اواام  وتكاـز اواام  .5
 .اإدارة اواام  وترقاب  اوداختي  .6
 .اإدارة اواام  وترقاب  اوماوي  اوالكري  .7
 اإدارة اواام  وتتدقيؽ. .8
 تمشاريع اودكوي .اإدارة اواام  و .9

 .اإدارة اواام  وضريب  اودخؿ .10
 .اإدارة اواام  وضريب  اوقيم  اومضاز  .11
 .اإدارة اواام  وتجمارؾ كاومككس .12
 اإدارة اواام  و مف اوجمركة. .13
 اإدارة اواام  وتبتركؿ. .14
 اإدارة اواام  و م ؾ. .15
 .اواام  وتشؤكف اإداري  كاوماوي  اإدارة .16
 .اإدارة اواام  وتكمكوكجيا اوماتكمات .17
 .اإدارة اواام  وتشئكف اوقامكمي  .18

 

http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=11
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=6
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=12
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=12
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=10
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=10
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=15
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=15
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=4
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=4
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=3
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=7
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=7
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=8
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=8
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=14
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=14
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=9
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=1
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=1
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=5
http://www.mof.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9?showall=&start=5
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 األنظمة المحاسبية المحكسبة في كزارة المالية الفمسطينية: 4.1.11
أعدت زة داخؿ رئيلي     إوكتركمي مظم  م البييكجد زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  ثمامي  أ

و  اولهكو  كاولرع  زة اوتطكير كااللتجاب  وتمتغيرات كت قيؽ األهداؼ اوكزارة مما يؤدم إ
 :كهةمجازها كتطكيرها إاومطتكب  بشكؿ أزضؿ ككزرة زة تكاويؼ هذه األمظم  ككقت 

  .أكالن/اومظاـ اوماوة اومركزم
  ثاميان/مظاـ ركاتب اومكظفيف اومدمييف.
  .ثاوثان/مظاـ ركاتب اومكظفيف اوالكرييف

. / مظاـ ضريب  اودخؿراباان   
.خاملان/مظاـ ضريب  اوقيم  اومضاز   

  لادلان/مظاـ اوجمارؾ كاومككس.
 لاباان/مظاـ األمف اوجمركة.

.ثاممان/مظاـ اوبتركؿ  
اام  وتكمكوكجيا دارة اوكزارة اوماوي   اإ):ة لكؿ نظاـ عمى النحك التاليكسنتناكؿ المياـ الرئيس

(ـ 2015اوماتكمات   

  مركزم:النظاـ المالي ال 4.1.10.1

التالية: الرئيسة يؤدم النظاـ المالي المركزم المياـ  
يػػػػات تكتمفيػػػػذ عماومكازمػػػػ   عػػػػدادإمػػػػف بدايػػػػ   او ككميػػػػ وم الػػػػبي  وماويػػػػ  كامااوجػػػ  اوامتيػػػػات ا .1

 .إعداد او لاب اوختامة ت  يرادات ك اوصرؼ كتلجيؿ اإ

كػػذوؾ ( ك ف اواػػاـدياوػػ صػػكؿ األ مػػات األما يػػرادات اإ مفقػػات او) جميػػع او لػػابات اوماويػػ دارة إ .2
 اومصرزي  وت ككم .او لابات 

 تمفيذ جميع عمتيات اوصرؼ او ككمي . .3
 .ااوماايير اوم البي  اومتاارؼ عتيهتطبيؽ اومبادئ ك  .4

 اورقاب  اوماوي  اوداختي  عت  جميع اوامتيات اوماوي  كاوم البي . .5

اومػػػاوة  دارات اوتػػػة تلػػػتخدـ اومظػػػاـاومااوجػػػات اوم الػػػبي  بػػػيف جميػػػع اإ يػػػد اإجػػػراءات ك تك  .6
 . اومركزم
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 مات او زمػ  ألغػراض باوتقارير كااللػتاومامييف كملتخدمة اومظاـ اوماوة كا اومديريفتزكيد  .7
 . تخاذ اوقرارات اوماوي  كاإداري ااومتابا  ك 

)اومكازم  اواام   اوخزيم  اواام   او لابات  ومركزماالدارات اوتة تلتخدـ اومظاـ اوماوة ا
 اواام   اورقاب  اوداختي   اورقاب  اوماوي  اوالكري   اوتدقيؽ اوداختة  اوتكاـز اواام (.

  نظاـ ركاتب المكظفيف المدنييف: 4.1.10.2

لمدنييف المياـ الرئيسة التالية:المكظفيف ا يؤدم نظاـ ركاتب  

)اومػػػػػػػدمييف  لالػػػػػػػي  كاوتاريخيػػػػػػػ  وتمػػػػػػػكظفيف عتػػػػػػػ  اوبمػػػػػػػكد اومختتفػػػػػػػ اال تفػػػػػػػاظ باوبيامػػػػػػػات األ .1
 عامات كمكازآت اومكاب كاوكزراء(.  كاواقكد كاإاودائميف كاوبطاو

 اوػػػػػػػدائميف )اومػػػػػػػدمييف تمفيػػػػػػػذ قػػػػػػػرارات اوتايػػػػػػػيف كاوتشػػػػػػػغيؿ وتمػػػػػػػكظفيف عتػػػػػػػ  اوبمػػػػػػػكد اومختتفػػػػػػػ  .2
 عامات كمكازآت اومكاب كاوكزراء(.كاوبطاو  كاواقكد كاإ

عامػػػػػػػػات كمكازػػػػػػػػآت اومػػػػػػػػكاب ف اومػػػػػػػػدمييف كاوبطاوػػػػػػػػ  كاواقػػػػػػػػكد كاإركاتػػػػػػػػب اومػػػػػػػػكظفيا تلػػػػػػػػاب  .3
 عداد قلائـ اوركاتب ككشكؼ اوصرؼ.شهريان كا   كاوكزراء

 تمفيذ بمكد اوراتب مف اوراتب األلالة كاوا كات كاوخصميات كضريب  اودخؿ. .4
ف   وتمػػػػػكظفيداريػػػػػ  كاوماويػػػػػتمتغيػػػػػرات اوكظيفيػػػػػ  كاإواألثػػػػػر اومػػػػػاوة كا تلػػػػػاب تمفيػػػػػذ دخػػػػػاؿ ك إ .5

 عامات كمكازآت اومكاب كاوكزراء. اومدمييف كاوبطاو  كاواقكد كاإ
عامػػػػػػػػات كمكازػػػػػػػػآت ف اومػػػػػػػػدمييف كاوبطاوػػػػػػػػ  كاواقػػػػػػػػكد كاإمتػػػػػػػػوخرات اومػػػػػػػػكظفيدارة ا تلػػػػػػػػاب كا   .6

 اومكاب كاوكزراء شهريان. 
اوقػػػػػكل اوبشػػػػػري  اواامتػػػػػ   كأجػػػػػكر ركاتػػػػػبك  اومتػػػػػوخرات صػػػػػائيات  ػػػػػكؿ اوتقػػػػػارير كاإ صػػػػػدارإ .7

 كم .زة او ك
دارةالتقاعد،اإليستخدمنظامرواتبالموظفينالمدنيينكلمن)اإلدارةالعامةللرواتبو

 دارةالعامةللحساباتالعامة(.مةللرقابةالماليةالعسكرية،اإلالعا

  نظاـ ركاتب المكظفيف العسكرييف: 4.1.10.3

 تلطيمي .اال تفاظ باوبيامات األلالي  كاوتاريخي  ومكظفة قكل األمف اوف .1
 . يزة قكل األمف اوفتلطيمتتاييف كاوتشغيؿ و داري األكامر اإتمفيذ  .2
عػػػػػػػػداد قلػػػػػػػػائـ اوركاتػػػػػػػػػب شػػػػػػػػهريان كا   مػػػػػػػػكظفة قػػػػػػػػكل األمػػػػػػػػػف اوفتلػػػػػػػػطيمي  ا تلػػػػػػػػاب ركاتػػػػػػػػب .3

 ككشكؼ اوصرؼ.
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 تمفيذ بمكد اوراتب مف اوراتب األلالة كاوا كات كاوخصميات كضريب  اودخؿ. .4
ومػػػػػػكظفة داريػػػػػ  كاوماويػػػػػ  تمتغيػػػػػرات اوكظيفيػػػػػ  كاإووة تمفيػػػػػذ كا تلػػػػػاب األثػػػػػر اومػػػػػادخػػػػػاؿ ك إ .5

 . قكل األمف اوفتلطيمي 
 شهريان.  قكل األمف اوفتلطيمي  مكظفة دارة متوخراتا  تلاب ك ا   .6
 قكل األمف اوفتلطيمي .ركاتب ك متوخرات  صائيات  كؿ إصدار اوتقارير كاإ .7

ال أساسياإلدارة العسكريينبشكل رواتبالموظفين نظام الماليةيستخدم للرقابة عامة

 العسكرية.

 نظاـ ضريبة الدخؿ: 4.1.10.4

خؿ المياـ التالية:يؤدم نظاـ ضريبة الد  
كذوؾ ت كيؿ مف قلـ ضريبة زتح اومتؼ اوضريبة كما يتباه مف عمتيات تدقيؽ كاعتماد ك  .1
 .إغ ؽ اومتؼ اوضريبةكأيضا   و  أخرلإو  آخر أك مف مهم  إ
تلاعد مفتشة اوضريب  عت  تقدير اوضريب  تخص اومكتفيف ك ـ اوماتكمات اوتة صدار قلائإ .2

 .عت  اومكتفيف
و  اوتقديرات مف باده يتـ االمتقاؿ إك  اوذم يتـ تلجيته زة اوبرمامجقرار اوضريبة ك صدار اإإ .3

 كتلجيتها كتدقيقها كمف ثـ تر يتها عت  كشؼ  لاب اومكتؼ.
دخاوها عت  إش كاومتابا  كاوتة يتـ تمفيذ او جكزات اوتة توتة مف اوجمارؾ أك قلـ اوتفتي .4

 ذا تـ زؾ او جز عمه.إال إ عطاء اومكتؼ ختك طرؼإاوبرمامج وتممع 
 .باوام ت اومختتف  )شيكؿ/دكالر( أكامر اودزع  اصدار .5
 .لمدات اوقبض صدارإ .6
 اإشاارات اوبمكي .إصدار  .7
 .مف اوممبع شهادة االلتقطاع اوضريبةإصدار  .8
 .ختك اوطرؼشهادة إصدار  .9

 اع  شهادات اوطابك.طب .10
 .تدكير األرصدة .11
 عمؿ اوتقديرات اوضريبي . .12
 .قكائـ اومكرديف  فظ لجؿ  .13
 عبر اوبرمامج. وكتركميان اللتقطاع اوخاص  بكزارة اوماوي  إمااوج  قكائـ ا .14
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يرادات    اإ)كشؼ او لاب:اواديد مف اوتقارير كاومماذج اوخاص  بمختتؼ األقلاـ مثؿ .15
 ذج دعكات او ضكر كغيرها(.تقارير قلـ االلتقطاع  مما

كبشكؿ التا مة باقة  يلتخدـ مظاـ ضريب  اودخؿ بشكؿ ألالة اإدارة اواام  وضريب  اودخؿ
 .االدارات اوضريبي  زة كزارة اوماوي 

 :نظاـ ضريبة القيمة المضافة 4.1.10.5

ؿ غمشػػػػػػػػت ) مشػػػػػػػػتغؿ صػػػػػػػػغير  مشػػػػػػػػتغؿ مػػػػػػػػرخص  مػػػػػػػػكاعهـأتلػػػػػػػػجيؿ اومشػػػػػػػػتغتيف كت ديػػػػػػػػد  .1
 .(... شرك  ملاهم   امف شرك  تض مافة 

 .ك كبار مكتفيفأصغار مكتفيف  إو زرز اومشتغتيف  .2
كتػػػػاريخ   ت ديػػػػد مػػػػكع اومهمػػػػ  كاوامػػػػكافك رقػػػػاـ هكيػػػػات اوشػػػػركاء أك  اوبيامػػػػات اورئيلػػػػي تلػػػػجيؿ  .3

 .زتح اومتؼ كالت قاؽ اودزع
ك اولػػػػػػيارات اومضػػػػػػاز  عتػػػػػػ  أوتمشػػػػػػتغؿ اوخػػػػػػاص باولػػػػػػيارة  كجػػػػػػكد بيامػػػػػػات اولػػػػػػيارات لػػػػػػكاءن  .4

 ؿ بيػػػػاف اوػػػػدزاات اومدزكعػػػػ  عػػػػف كػػػػؿ لػػػػيارة كاوفتػػػػرة اوتػػػػة تػػػػـ دزاهػػػػا مػػػػف خػػػػك شػػػػركات متػػػػؼ او
 .اوكصؿ اومدزكع

رقػػػػػاـ مكضػػػػػ   وكػػػػػؿ مػػػػػكع أ ؿ يصػػػػػاالت وتػػػػػدزع مػػػػػع زػػػػػرز مػػػػػكع اوػػػػػدزاات مػػػػػف خػػػػػت ريػػػػػر اإ .5
دزع كتظهػػػػػػػر زػػػػػػػة كشػػػػػػػؼ وػػػػػػػـ تػػػػػػػ كأهػػػػػػػا اصػػػػػػػاالت اوتػػػػػػػة تػػػػػػػـ دزيمػػػػػػػع بيػػػػػػػاف اإ  زااتمػػػػػػػف اوػػػػػػػد

 .ات عمه لب اوبمد اوتة دز  اوصفقات كؿ دزا
يكضػػػػح   اوصػػػػفقاتظهارهػػػػا زػػػػة كشػػػػؼ ا  ك دخػػػػاؿ اوتقػػػػارير اوشػػػػهري  اومقدمػػػػ  مػػػػف اوشػػػػركات إ .6

كاوصػػػػػػػػفري  كقيمػػػػػػػػ   اومافػػػػػػػػاةظهػػػػػػػػار اوصػػػػػػػػفقات ا  كضػػػػػػػػريب  اومشػػػػػػػػتريات ك  اومبياػػػػػػػػات كضػػػػػػػػريبتها
 .رجاعك خصمت مف اإأ كإرجاعك لجتت أ دزات مقدان  اوشهري  لكاءن  اودزا 

طئػػػػػػػػ   يػػػػػػػػث يبػػػػػػػػيف اوفػػػػػػػػرؽ اومطتػػػػػػػػكب ويصػػػػػػػػبح اوخايػػػػػػػػ  ر وبرمػػػػػػػػامج ال يقبػػػػػػػػؿ اوكشػػػػػػػػكؼ اودك ا .7
 .كما يكضح هامش اوربح زة كؿ كشؼ دكرم  يجابان إك أ لتبان  اوكشؼ ص ي ان 

  .تقديمها اومتوخريكضح اوبرمامج اوتقارير اوتة وـ تقدـ كيكضح اوتقارير  .8
ضػػػػػػاز  ممػػػػػػه كاورصػػػػػػيد ك اإأرجػػػػػػاع وػػػػػػدل اوشػػػػػػركات ك ركػػػػػػ  اوخصػػػػػػـ يكضػػػػػػح اوبرمػػػػػػامج اإ .9

 .اومتبقة وكؿ شرك 
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عطػػػػػػػاء كػػػػػػػؿ ا  ا ك غ قهػػػػػػػا  ك  دخػػػػػػػاؿ اومتيجػػػػػػػ ا  رمػػػػػػػامج ك بيػػػػػػػتـ زػػػػػػػتح قضػػػػػػػايا كمتاباتهػػػػػػػا عتػػػػػػػ  او .10
 .رشف قضي  رقـ و 

 .قلاط عت  اوشرك  زة  اؿ كجكدها كتاريخ الت قاؽ كؿ قلطدخاؿ األإ .11
 .كطباعتها كت ديد تاريخ مهاي  اوختختكات اوطرؼ كاعتمادها ك  إصدار .12
صدا .13  ر اإزادة اوضريب  وهـ.االلتا ـ عف متفات اومكتفيف اوضريبي  كا 
 .ك تجميده  لب طتب اومكتؼأغ ؽ اومتؼ إ .14
 اومافي  مف اوضريب . كاومؤللات كاوجمايات متابا  اومشاريع .15
 تلجيؿ اومباوغ اومطتكب  وت ككم  مف اومكتفيف. .16
ك مػػػػػػػف اباوطػػػػػػػ كعقػػػػػػػكد لػػػػػػػتا ـ زػػػػػػػة اوبرمػػػػػػػامج عػػػػػػػف اولػػػػػػػيارات زػػػػػػػة اومكاصػػػػػػػ ت ا يكجػػػػػػػد .17

كزارة كاولػػػػػػػػػجؿ اوتجػػػػػػػػػارم مػػػػػػػػػػف  اوداختيػػػػػػػػػػ  كزارة مػػػػػػػػػف كاولػػػػػػػػػػجؿ اومػػػػػػػػػدمة  راضػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػتط  األ
 .قتصاداال
ح  ركػػػػػػػػ  اومابػػػػػػػػر كاوفػػػػػػػػكاتير مػػػػػػػػف اوجمركػػػػػػػػة  يػػػػػػػػث يكضػػػػػػػػيكجػػػػػػػػد ربػػػػػػػػط مػػػػػػػػع برمػػػػػػػػامج األ .18

   .اومدخت 
 .لتا ـ عف اودزاات زة برمامج اودخؿالا .19

 نظاـ الجمارؾ كالمككس: 4.1.10.6

  لتط  اوترخيص  ت مف كزارة اومقؿ كاومكاص  ان وكتركميإالتقباؿ طتب تلجيؿ اومركب   .1
 جميع اوبيامات اومطتكب .  كي تكم اوطتب عت

وكتركمي  بقيم  جمارؾ اوليارة كهماؾ إكماوؾ اوليارة كعمؿ  لب   اتتلجيؿ بيامات اوليار  .2
 لب  ألمكاع متاددة مف جمارؾ اوليارات  اوليارات اوتة تدخؿ مف مابر كـر أبك  14 تقريبان 
 ترخيص م كة مصرم  –لاوـ 

 و ك اوملخ  األ)يتككف مف ث ث ملخ  وكتركمة خاص بجمارؾ اوليارةإصؿ دزع عمؿ ك  .3
 (.اوملخ  اوثاوث  وتدازع  اومكتؼ   اوملخ  اوثامي  وتجمارؾ  وتبمؾ
بترخيص   اوترخيص بادـ ممامالتط   –كاومكاص ت كزارة اومقؿ و وكتركمةإكتاب  صدارإ .4

 .وكتركميان إ ه اوبرمامجتاب يمكف أف ير تاومركب  كقد تـ ت صيؿ اوجمارؾ اوملت ق  كهذا اوك
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اوتقارير اإ صائي  عف جميع أمكاع جمارؾ اوليارات كاومباوغ اوم صت  عف كؿ  صدارإ .5
 مكع.
  رك  اوكارد كاوصادر وتمتؼ.  كمتابا وكتركميان إأرشف  متفات أص اب اوليارات  .6
 .صدار شهادة إدخاؿ كميات مف اودخاف وتتجارإ .7
 .كاوصادر وكميات اودخاف اوكاردة  اومخزف مراقب   رك  اوكارد  .8
 وكتركمة خاص بتجار اوتبغ.إعمؿ كصؿ دزع  .9

  رقـ اومشتغؿ اومرخص  )الـ اوتجار  وكتركمة   صر اوكميات  ي تكم عتإعمؿ ملتمد  .10
  رقـ اوصمؼ  الـ اوصمؼ  دخاؿتاريخ اإ  رقـ اومركب   رقـ هكي  اولائؽ  الـ اولائؽ

 اوكاردة مف خ ؿ اولا ات اوجمركي  زة م ازظ  رزح.وتبضائع  اوكمي (-اوك دة
ب يث عمد كضع رقـ هكي  اومشتغؿ ياطيؾ الـ اومشتغؿ  اومدمي كف ؤ ببرمامج اوش اوربط .11

 .بكزارة االقتصاد بمجرد أف تكتب رقـ اوليارة ياطيؾ الـ صا ب اوليارة اوربطككذوؾ تتقائيان  
جميع اوتفاصيؿ اولابق    عتلمد جمركة ي تكم   وإ كؿ ملتمد  صر اوكميات ت .12

 صماؼ.جماوة وجميع األإلار اوصمؼ كجمرؾ اوصمؼ كياطيؾ ا إو  باإضاز 
 .اوماابر اومختتف وكتركمة وتتجار اومدختيف اوبضاع  عبر إعمؿ كصؿ دزع  .13
 جمركة.اولمد اوملخ  وتمكتؼ كملخ  وتجمارؾ ككذوؾ   طباع   صر اوكميات ملختيف .14
 .مكامي  اوتاديؿ كاو ذؼإرة األصماؼ مع صماؼ عف طريؽ شجإدخاؿ األ .15
 مجمكع  كبيرة مف اوتقارير.  دير كي تكم عتاو ذؼ كاوتاديؿ بص  يات م دكدة وتم .16
جراء مقارمات مع كصؿ  ملخ  ا   ضاره مف اوبمؾ أك اوبريد ك إمتابا  كصؿ اودزع باد  .17

 اوجمارؾ 
 عمؿ تقرير بإجماوة اإيرادات مصمف  بومكاعها. .18

 األمف الجمركي:نظاـ   4.1.10.7

 .وكتركميان إمغادرتها   اولا   اوجمركي   ت إو متابا   رك  اوشا مات ممذ كصكوها  .1
 كربطها اوشا م  كالـ اوتاجر   تلجيؿ بيامات اوليارة كاولائؽ كاوبضائع اومكجكدة عت .2

ما عف طريؽ إككمي  األصماؼ كاولار كتلجيتها  ببرمامج اوشؤكف اومدمي  ككزارة االقتصاد 
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ياف اوجمركة أك زاتكرة اومقاص  أك اوفاتكرة اوضريبي   اوضف  اوغربي   أك اإرلاويات أك اوب
 اوملاعدات كاوهبات اوكاردة عبر اومؤللات اودكوي  أك اوجمايات اوغير رب ي .

 قضي  األصماؼ اوتة تقؿ لارها عف اولار او قيقة كعمؿ  عمؿ تاتي  جمركي  عت .3
 وتتاجر.

 تاتي  جمركي  كدزع اإيصاؿ زة اومابر.  ار او اصتيف عتوكتركمة وتتجإعمؿ كصؿ  .4
 ضار إشاار ضبط وتتجار اومخاوفيف وتقكاميف كاإجراءات اوجمركي  بلبب عمؿ إعمؿ  .5

 لاار.األصتي  أك درال  اوفاتكرة األ
 اوقائم  اولكداء وتمتابا .  كضع اوتجار اومخاوفيف وتقكاميف كاإجراءات اوجمركي  عت .6
 بك لاوـ كاإدارة اواام  وتجمارؾ كاومككس.أبمابر كـر  وكتركميان إربط اوبرمامج  .7
كصكؿ  بك لاوـ باإرلاويات و يفأوتة تدخؿ عف طريؽ مابر كـر متابا  األصماؼ ا .8

عدـ  زة  اؿصماؼ باوفاتكرة صماؼ باإرلاوي  مع كميات األاوفاتكرة كمقارم  كميات األ
 ع زرؽ اوضريب .وكتركمة وتتاجر بدزإمطابقتها يتـ عمؿ كصؿ 

 دخاؿ ألماء األصماؼ ككمياتها كأمكاعها.إ .9
 بك لاوـ.أ  بمازؿ عف مابر كـر يتكرة اوضريبدخاؿ اوبياف اوجمركة كزاتكرة اومقاص  كاوفاإ .10
دخاوهـ عف طريؽ اومابر إ  باد يتدقيؽ اوبياف اوجمركة كزاتكرة اومقاص  كاوفاتكرة اوضريب .11

 كتص يح اوخطو كاو ذؼ كاوتاديؿ.
عطا أرشف  .12 بياف  ملتمد لكاءن  200هـ رقـ  اكي  وكؿ ئاوبياف اوجمركة كزاتكرة اومقاص  كا 

ككضاهـ   ك زاتكرة مقاص أبياف جمركة  كرقـ متؼ وكؿ ملتمد لكاءن   جمركة أك زاتكرة مقاص 
ويها مرة إزاتكرة أك بياف جمركة ولهكو  اوكصكؿ  200  زة مجمكعات كؿ مجمكع  ت تكم عت

 .لأخر 
 متفات اوتجار اوصادرة كاوكاردة كعمؿ تقارير بذوؾ. متابا   رك  .13

 :نظاـ البتركؿ 4.1.10.8

 قلائـ اودزع اوتة تشمؿ قيم  رلـك اوبتركؿ كاوغاز. إصدار .1
 تصاريح مقؿ اوبتركؿ كاوغاز. إصدار .2
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 شركات اوبتركؿ كاوغاز. اوام ء مف دارة  لاباتإ .3
 مااوج  اوشيكات كاوم صت  مف اومكتفيف. .4
 و  قطاع غزة.ع كميات اوبتركؿ كاوغاز اوكاردة إزيدارة عمتي  تك إ .5

 يستخدمنظامالبترولاإلدارةالعامةللبترول.

لكتركنيػػػػة فػػػػي كزارة الماليػػػػة يػػػػتـ تحػػػػديثيا إل ل الباحػػػػث أف األنظمػػػػة المحاسػػػػبية اكيػػػػر 
، كلكنيػػػا مػػػا زالػػػت بحاجػػػة ي حاجػػػات العمػػػؿ اليػػػكمي فػػػي الػػػكزارةلتمبػػػ ؛كصػػػيانتيا باسػػػتمرار

ؿ بػػػيف جميػػػع األنظمػػػة كالشػػػمك ،لكتركنػػػيلمسػػػتمر بحيػػػث تحقيػػػؽ التػػػرابط اإل ر الػػػى التطػػػكيإ
ككػػػػذلؾ جميػػػػع األنظمػػػػة المحاسػػػػبية كالماليػػػػة  ،لكتركنيػػػػة داخػػػػؿ كزارة الماليػػػػةالمحاسػػػػبية اإل 

ي فػػػػػػػي الػػػػػػػكزارات كالمؤسسػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتفادة األمثػػػػػػػؿ مػػػػػػػف التطػػػػػػػكير التقنػػػػػػػ
اصػػػػػػػػر جػػػػػػػػكدة المعمكمػػػػػػػػات كتحقيػػػػػػػػؽ عن ،نترنػػػػػػػػتكالتكنكلػػػػػػػػكجي المتسػػػػػػػػارع كشػػػػػػػػبكة اإل 

  .المحاسبية كمبادئ مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية
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 الثانيالمبحث 

 داء المالي لكزارة المالية الفمسطينيةاأل

 تمييد: 4.3.1
بكفػػػػػاءة كزااويػػػػػ  كشػػػػػفازي  مػػػػػف أبػػػػػرز متطتبػػػػػات كشػػػػػركط ت قيػػػػػؽ دارة اومػػػػػاؿ اواػػػػػاـ إ تياػػػػػد

  كيمطبػػػػػؽ ذوػػػػػؾ  عتػػػػػ  اوػػػػػػدكؿ وبتكغهػػػػػػاد  اوتػػػػػػة تلػػػػػا  جميػػػػػع اوػػػػػدكؿ اوتمميػػػػػ  كاو كػػػػػـ كاورشػػػػػي
اوفقيػػػػػػرة بقػػػػػػدر مػػػػػػا يمطبػػػػػػؽ عتػػػػػػ  اوػػػػػػدكؿ اوغميػػػػػػ ؛ بػػػػػػؿ إف اوػػػػػػدكؿ اوفقيػػػػػػرة  هػػػػػػة األكثػػػػػػر  اجػػػػػػ  
جػػػػػػػػراءات ماويػػػػػػػػ  قػػػػػػػػادرة عتػػػػػػػػ  اومهػػػػػػػػكض باومشػػػػػػػػاط االقتصػػػػػػػػادم  وتطػػػػػػػػكير كتمفيػػػػػػػػذ ليالػػػػػػػػات كا 
كاألداء اومػػػػػػاوة  كوكضػػػػػػػع اقتصػػػػػػاداتها عتػػػػػػػ  طريػػػػػػػؽ اوتمميػػػػػػ  اوملػػػػػػػتدام   كهػػػػػػذا يتطتػػػػػػػب مػػػػػػػف 

رة اوماويػػػػ  تطػػػػكير قػػػػدراتها بمػػػػا يمكمهػػػػا مػػػػف ت قيػػػػؽ أعتػػػػ  درجػػػػ  مػػػػف اوكفػػػػاءة زػػػػة ت صػػػػيؿ كزا
 اإيرادات كترشيد اومفقات مف جه   كاورقاب   اوفااو  عتيها مف جه  أخرل.

زمػػػػػػف اوماتػػػػػػـك أف كزارة اوماويػػػػػػ  اوفتلػػػػػػطيمي   تاػػػػػػامة مػػػػػػف عجػػػػػػز كبيػػػػػػر  كمػػػػػػف اوتزامػػػػػػات 
ات  كقػػػػػد باتػػػػػت جهػػػػػكد كزارة اوماويػػػػػ  ملػػػػػتمفذة متراكمػػػػػ  وتمػػػػػكظفيف كوتقطػػػػػاع اوخػػػػػاص ممػػػػػذ لػػػػػمك 

زػػػػػة أعمػػػػػاؿ تػػػػػدبير مصػػػػػادر تمكيػػػػػؿ كازيػػػػػ  وػػػػػدزع االوتزامػػػػػات األلالػػػػػي  وتػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػات 
او ككميػػػػػػػػ   كدزػػػػػػػػع زػػػػػػػػاتكرة ركاتػػػػػػػػب مػػػػػػػػكظفة اوقطػػػػػػػػاع اواػػػػػػػػاـ اوشػػػػػػػػهري   كملػػػػػػػػت قات اوقطػػػػػػػػاع 

م لػػػػػػػار اوخػػػػػػػاص عتػػػػػػػ  او ككمػػػػػػػ  كذوػػػػػػػؾ  زػػػػػػػة ظػػػػػػػؿ اوممػػػػػػػك اومضػػػػػػػطرد وتمفقػػػػػػػات او ككميػػػػػػػ  كا 
االيػػػػػػػرادات اواامػػػػػػػػ  اوم تيػػػػػػػػ ؛ زضػػػػػػػػ ن عػػػػػػػػف تكقػػػػػػػؼ اومػػػػػػػػمح كاوملػػػػػػػػاعدات اوخارجيػػػػػػػػ  اومباشػػػػػػػػرة 
وخزيمػػػػػػػػ  كزارة اوماويػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة  زػػػػػػػػة ظػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػمكات او صػػػػػػػػار اومػػػػػػػػاوة كاومصػػػػػػػػرزة 

 كاوليالة اومفركض عتيه.

إف ت لػػػػػػػػيف األداء اومػػػػػػػػاوة وػػػػػػػػكزارة اوماويػػػػػػػػ  يػػػػػػػػؤثر عتػػػػػػػػ  بػػػػػػػػاقة اومؤللػػػػػػػػات اواامػػػػػػػػ    
ص اومػػػػػػكارد اواامػػػػػ  و لػػػػػػتخدامات اومختتفػػػػػػ   باإضػػػػػػاز  إوػػػػػػ  ذوػػػػػػؾ ككمهػػػػػا مػػػػػػف تقػػػػػػرر تخصػػػػػػي

 وتػػػػػػة تامػػػػػػؿ مػػػػػػع اوليالػػػػػػات االقتصػػػػػػادي زػػػػػػإف كزارة اوماويػػػػػػ  ملػػػػػػئكو  عػػػػػػف اوليالػػػػػػ  اوماويػػػػػػ  ا
 كاالجتماعي  األخرل عت  ت قيؽ األهداؼ اوتممكي  وتمجتمع.

 



 

93 
 

 مؤشرات تقييـ األداء المالي: 4.3.2
 او زم  اوليكو  كتكزير اوماوة اوتكازف ت قيؽ عت  ل عف قدرة  اومؤل اوماوة األداءيابر 

 اوماوة األداء    يث يلتطممخفض  كتكاويؼ جيد مردكدي  مادؿ كت قيؽ عتيها  ما وتلديد
 اوتاوي : االعتبارات عت  اوضكء

 اواكامؿ اومؤثرة زة اومردكدي  اوماوي . .1
 .اوخاص  األمكاؿ مردكدي  عت  اومليريف طرؼ مف اومتبماة اوماوي  اوليالات أثر .2
 .كأرباح زكائض  قيؽتك  اوماوي  اوليال  إمجاح زة اومؤلل  ممك مادؿ ملاهم  مدل .3
 .اواام  وتمصاريؼ اومشاط ملتكل تغطي  مدل .4

 هكت ليم او ككمة األداء اوماوةعاوي  اوملتكل وتقييـ كهماؾ اواديد مف اومؤشرات اودكوي  
 إدارة أداء قياس إطارة ومككماتها: )اوبمؾ اودكوة    كزيما يتة اإطار اودكوكاوملاءو  اوماوي 

 (8صـ    2005اواام   اوماوي  اوشؤكف
 .A المكازنة: مصداقية:العامة المالية الشؤكف إدارة نكاتج 

PI-1 أص ن  عتيها اومكازؽ باومكازم  مقارم  اإمفاؽ مكاتج ميجمؿ . 
PI-2  أص ن  عتيها اومكازؽ باومكازم  مقارم  اإمفاؽ مكاتج تشكيت. 
PI-3 أص ن  عتيها اومكازؽ باومكازم  مقارم  اإيرادات مكاتج ميجمؿ. 
PI-4 اإمفاؽ مدزكعات متوخرات كرصد أصؿ. 

 .B كالشفافية: الشمكلية :الرئيسية المشتركة القضايا 
PI-5 اومكازم  تصميؼ. 
PI-6  اومكازم  كثائؽ تتضممها اوتة اوماتكمات شمكوي. 
PI-7 عمها اومبتغ غير او ككمي  اوامتيات مدل . 
PI-8  او ككمي  اوهيئات بيف زيما اواام  اوماوي  اوا قات شفازي. 
PI-9  األخرل اوااـ اوقطاع جهات مف اواام  اوماوي  اومخاطر مجمؿ عت  اورقاب. 
PI-10 اواام  اوماوي  عف اوماتكمات إو  اوكصكؿ عت  اوجمهكر قدرة. 

 .C ةالمكازن دكرة : 
 C(i)السياسات: إلى استنادان  المكازنة كضع 

PI-11  اولمكي  اومكازم  كضع عمتي  زة كاومشارك  اومظامي. 
PI-12 اومكازم  ككضع اإمفاؽ  كليالات اوتخطيط  زة اولمكات متادد ممظكر. 

 C(ii) المكازنة تنفيذ في كالرقابة التكقع قابمية: 
PI-13  اوضرائب ازاةد كاوتزامات كاجبات شفازي. 



 

94 
 

PI-14  اوضرائب كزرض اوضرائب دازاة تلجيؿ إجراءات زااوي. 
PI-15  اوضرائب مدزكعات جباي  زااوي. 
PI-16  اإمفاؽ الرتباطات اوماوي  اومكارد تكٌزر تكقع قابتي. 
PI-17 دارة تلجيؿ  .كاوضمامات كاوديكف اومقدي  األرصدة شؤكف كا 
PI-18  كاألجكر اتباورك  كشكؼ ضكابط زااوي. 
PI-19   اوتكريدات زة كاوضكابط اوماؿ  مقابؿ اوقيم  كت قيؽ اوممازل. 
PI-20  كاألجكر اوركاتب غير وإلمفاؽ باوملب  اوداختي  اوضكابط زااوي. 
PI-21  وت لابات اوداختي  اومراجا  زااوي. 

 C(iii)،كاإلبالغ: كالتسجيؿ، المحاسبة 
PI-22 او لابات. طابق م تكقيت كا  كاـ امتظاـ 
PI-23 اوخدمات. تقديـ ك دات تلتتمها اوتة اومكارد عف اوماتكمات تكٌزر 
PI-24  لمتها. زة اومكازم  عف اوتقارير تكقيت كا  كاـ مكعي 
PI-25  اولمكي . اوماوي  اوبيامات تكقيت كا  كاـ مكعي 

 C(iv)الخارجية: كالمراجعة التدقيؽ 
PI-26 اوخارجي . ومراجا ا كمتابا  كطبيا  مطاؽ 
PI-27 اولمكي . اومكازم  وقامكف اوتشرياي  اوهيئ  تم يص 
PI-28 اوخارجي . اومراجا  وتقارير اوتشرياي  اوهيئ  تم يص 

 .D المانحة الجيات ممارسات : 
D-1  وتمكازم . اومباشرة اوملامدة تكقع قابتي 
D-2 عف اوتقارير كرزع اومكازم  كضع شوفب اومام   اوجهات تتي ها اوتة اوماوي  اوماتكمات 

 كاوبرامج. وتمشركعات اوماكمات
D-3  اومامٌي . اوبتداف إجراءات بالتخداـ شؤكمها إدارة تتـ اوتة اوماكمات ملب 
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 :العامة المالية الشؤكف إدارة عمميةأداء  قياس إلطار العاـ الييكؿ 4.3.3
 اوشؤكف إدارة مظاـ ملامدة مدل تقييـ

 وت قيؽ او اوة اواام  وماوي ا
 اواام   اوماوي  إجماويات امضباط
 فاءةكك  وتمكارد  لتراتيجةاإ كاوتكزيع
 .اوخدمات تقديـ

 المنفتح العامة المالية الشؤكف إدارة نظاـ 
 في: يساند كالمنظـ

 اواام  اوماوي  إجماويات امضباط.  
 وتمكارد االلتراتيجة اوتكزيع . 
 اوخدمات تقديـ اءةكف. 

 
 

  

جراءات أمظم  التيفاء مدل تقييـ  كا 
 اوماوي  اوشؤكف إدارة كمؤللات

 عمتي  ألداء اورئيلي  و بااد اواام 
 .اواام  اوماوي  اوشؤكف إدارة

 الشؤكف إدارة لنظاـ الرئيسية األبعاد 
 :ىي كالمنظـ المنفتح العامة المالية

  اومكازم  مصداقي. 
  كاوشفازي  اوشمكوي.  
 اوليالات إو  التمادان  ومكازم ا كضع.  
  اومكازم  تمفيذ زة كاورقاب  اوتكقع قابتي.  
   كاإب غ كاوتلجيؿ  اوم الب. 
 اوخارجي  كاومراجا  اوتدقيؽ. 

 
 

  

 عمتيات أداء اومؤشرات تقيس
 إدارة ومظاـ اورئيلي  اواماصر
 ختفي  عت  اواام  اوماوي  اوشؤكف
 دارةإ عمتي  ألداء اورئيلي  األبااد
 .اواام  اوماوي  اوشؤكف

 الشؤكف إدارة لنظاـ الرئيسية العناصر 
 ألداء الرئيسية األبعاد تقيس العامة المالية
 :العامة المالية الشؤكف إدارة عممية

 ( اومؤشرات قائم) 

 العامة المالية الشؤكف إدارة عمميةأداء  قياس إلطار العاـ الييكؿ( 4.1شكؿ رقـ )
 

 اوماوي  اوشؤكف إدارة أداء قياس إطار  اوماوي  كاوملؤكوي  اوااـ اإمفاؽدكوة  اوبمؾ او)المصدر:
 .(6ص  2005 يكميك اواام  
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 :كالم نتظـ الم نفتح العامة المالية الشؤكف إدارة نظاـ أداءاالطار العاـ لقياس  4.3.4
تػػػػػػػـ كضػػػػػػػاها مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ    هػػػػػػػة عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف مؤشػػػػػػػرات وقيػػػػػػػاس أداء اوماويػػػػػػػ  اواامػػػػػػػ ك 
 بػيف كاتشػر  برمػامج هػك  ك اوماويػ  كاوملػؤكوي  اواػاـ باإمفػاؽ اومامػة تكااوشػر  برمػامج
 اومفكضػػي   ك اوػػدكوة اومقػػد صػػمدكؽ  ك اوػػدكوة اوبمػػؾ مػػف ؿكػػ يرعػػاه متاػػددة هيئػػات

 كزارة  ك اوفرملػي  اوخارجيػ  كزارة  ك اومت ػدة اوممتكػ  زػة اودكويػ  اوتمميػ  كزارة  ك األكركبيػ 
 اوشػػراك   ك االقتصػػادي  وتشػػؤكف اولكيلػػري  اودكوػػ  ري لػػكرتا  ك اومػػركيج ممتكػػ  خارجيػػ 

 الشػػؤكف إدارة نظػػاـ أداء فيمػػا يمػػي االطػػار العػػاـ لقيػػاس   كأزريقيػػا مػػع االلػػتراتيجي 
  (.1ـ، ص2005) البنؾ الدكلي، كالم نتظـ الم نفتح العامة المالية

  :المكازنة مصداقيةالبعد األكؿ : 
 .ممها اوقصد  لب هاتمفيذ كيجرم كاقاي  اومكازم  يامة أف

  :كالشفافية الشمكليةالبعد الثاني: 
كملػػػػػػػػػتكل شػػػػػػػػػفازي  اوبيامػػػػػػػػػات  اومكازمػػػػػػػػػ إوػػػػػػػػػ  تقيػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػدل شػػػػػػػػػمكوي  مككمػػػػػػػػػات  يهػػػػػػػػػدؼ

كمػػػػػدل تػػػػػكزير اوماتكمػػػػػات  تهػػػػػا كاإيضػػػػػا ات اوماويػػػػػ  كدرجػػػػػ  رصػػػػػد اومخػػػػػاطر اوماويػػػػػ  كمتابا
اومهتمػػػػػيف زػػػػػة ذوػػػػػؾ ك  فاومػػػػػكاطمي الطػػػػػ ع ؛اوماويػػػػػ  كاومخػػػػػاطر اوم تمتػػػػػ  عتػػػػػ  اوماويػػػػػ  اواامػػػػػ 

 .اومجاؿ
  :السياسات ىإل استنادا المكازنة كضعالبعد الثالث: 

) اؼ كاوليالػػػػػػػػات اوتػػػػػػػػة تضػػػػػػػػاها او ككمػػػػػػػػ األهػػػػػػػػد ةيػػػػػػػػاف مػػػػػػػػدل مراعػػػػػػػػاب يهػػػػػػػػدؼ إوػػػػػػػػ  
 .برمامج عمؿ او ككم ( عمد إعداد اوميزامي  اواام  وتدكو 

  :المكازنة تنفيذ في كالرقابة التكقع قابميةالبعد الرابع : 
زػػػػػػػة تمفيػػػػػػػذ اومكازمػػػػػػػ  بطريقػػػػػػػ  تتلػػػػػػػـ باالمتظػػػػػػػاـ كقابتيػػػػػػػ   كاورقابػػػػػػػ ـ ملػػػػػػػتكل اوتمبػػػػػػػؤ يقػػػػػػػي  

 .اوتكقع كمدل زااوي  عمتي  اورقاب  كاوتكجيه زة التخداـ األمكاؿ اواام 
  :كاإلبالغ كالتسجيؿ، المحاسبة،البعد الخامس: 

بمػػػػػػػدل كفػػػػػػػاءة اوػػػػػػػمظـ اوم الػػػػػػػبي  كاولػػػػػػػج ت كاوتقػػػػػػػارير كمػػػػػػػدل كفػػػػػػػاءة كامتظػػػػػػػاـ  يهػػػػػػػتـ
 .ب غاتخاذ اوقرار كرزع اوتقارير كاإ غراض ضبط عمتياتأاولج ت بما يلتكز  

  :الخارجية كالمراجعة التدقيؽالبعد السادس  
مػػػػػكاؿ اواامػػػػػ  يركػػػػػز عتػػػػػ  تقيػػػػػيـ كفػػػػػاءة اورقابػػػػػ  كاوتػػػػػدقيؽ كاومراجاػػػػػ  اوخارجيػػػػػ  عتػػػػػ  األ

 .كمتابا  كملاءو  اومامييف باوم  ظات اوكاردة باوتقرير
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 ـ 2015-2010اء المالي لكزارة المالية الفمسطينية األد 4.3.5

عتػػػػ   اومؤللػػػػ دارة إدكات اوتػػػػة تلػػػػاعد هػػػػـ األأداء اومػػػػاوة مػػػػف ألاعمتيػػػػ  تقػػػػكيـ كضػػػػبط  تياػػػػد
ضػػػػػػػمف بقائهػػػػػػػػا مػػػػػػػا يبكجػػػػػػػه اوختػػػػػػػؿ أكاوكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف   دائهػػػػػػػا اومػػػػػػػاوةأقيػػػػػػػاس زااويػػػػػػػ  ككفػػػػػػػاءة 

زػػػػة لػػػػايها م ػػػػك  اومؤللػػػػ  ف عمتيػػػػ  اوتقػػػػكيـ تظهػػػػر اوتطػػػػكر اوػػػػذم  ققتػػػػهأكمػػػػا   كالػػػػتمراريتها
اومختتفػػػػػػػ  كاألقلػػػػػػػاـ  داراتيجػػػػػػػاد مػػػػػػػكع مػػػػػػػف اوتمػػػػػػػازس بػػػػػػػيف اإإممػػػػػػػا يلػػػػػػػاعد عتػػػػػػػ    زضػػػػػػػؿاأل

 .اوماوة دائهاأوت ليف ملتكل  اوممشوةكهذا بدكره يدزع  وتمؤلل 

داء كذوػػػػػػؾ تلػػػػػػتخدـ وغػػػػػػرض تقػػػػػػكيـ األ اوتػػػػػػةدكات اومهمػػػػػػ  مػػػػػػف األ اواامػػػػػػ اومكازمػػػػػػات كتاتبػػػػػػر 
 زػػػػػػػةصػػػػػػػكرة كميػػػػػػػ  وفتػػػػػػػرة زمميػػػػػػػ  م ػػػػػػػددة  زػػػػػػػةبػػػػػػػر عػػػػػػػف اوخطػػػػػػػط تا اواامػػػػػػػ ف اومكازمػػػػػػػات أل

ت ػػػػػػدد ماػػػػػػايير أك مقػػػػػػاييس  ألمهػػػػػػا  عمتيػػػػػػ  اوتقػػػػػػكيـ زػػػػػػةهميتهػػػػػػا أيزيػػػػػػد  كهػػػػػػذا مػػػػػػا  اوملػػػػػػتقبؿ
 اوفاتػػػػػػػػةداء ممػػػػػػػػا يلػػػػػػػػاعد عتػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػاس االم رازػػػػػػػػات عػػػػػػػػف األ  داء خػػػػػػػػ ؿ زتػػػػػػػػرة اومكازمػػػػػػػػ األ

 .االم رازاتمااوج  تتؾ  كباوتاوةكاومطتكب باومكازم  

 اومكازمػػػػػػػػػ  اواامػػػػػػػػػ   كزارة اوماويػػػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػػػطيمي جػػػػػػػػػدكؿ اوتػػػػػػػػػاوة األداء اومػػػػػػػػػاوة وتمفيػػػػػػػػػذكيبػػػػػػػػػيف او
   ـ( 2016)كزارة اوماوي   اومكازم  اواام   2015-2013وتلمكات 

  (دكالر بالمميكفيرادات الفعمية النقدية بالنفقات الفعمية)مقارنة اإل :(4.1جدكؿ )
عميةالنفقات الف االيرادات الفعمية النقدية السنة  نسبة االنحراؼ االنحراؼ 

2013 290,959 390,893 99,934- -26% 
2014 102,528 439,061 336,533- -77% 
2015 142,739 375,053     232,314- -62% 

كجػػػػػػػػكد عجػػػػػػػػز كبيػػػػػػػػر زػػػػػػػػة األداء اومػػػػػػػػاوة وػػػػػػػػكزارة اوماويػػػػػػػػ  ( 4.1)يتبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف اوجػػػػػػػػدكؿ 
مػػػػػػر اوػػػػػػذم يلػػػػػػتدعة درالػػػػػػ    األ2015-2013اوفتلػػػػػػطيمي  زػػػػػػة قطػػػػػػاع غػػػػػػزة وتلػػػػػػمكات مػػػػػػف 

اومتغيػػػػػرات اوتػػػػػة تتاتػػػػػؽ بت لػػػػػيف األداء اومػػػػػاوة كاوامػػػػػؿ عتػػػػػ  ت لػػػػػيف األداء اومػػػػػاوة كهػػػػػك مػػػػػا 
 تلا  إويه هذه اودرال .
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 الخامسالفصؿ 
 منيجية الدراسة

 :مقدمة 5.1
جراءاتها م كران رئيل ممهجي  تياند   مجاز اوجامب اوتطبيقة إمف خ وه   يث يتـ  ان اودرال  كا 

وتتكصؿ  ؛وتدرال   كعف طريقها يتـ او صكؿ عت  اوبيامات اومطتكب  إجراء اوت تيؿ اإ صائة
ت قيقان ألهداؼ ها إو  اومتائج اوتة يتـ تفليرها زة ضكء أدبيات اودرال  اومتاتق  بمكضكع

ج  ان راءاتها  يث يتماكؿ تكضي اودرال   وذا يهدؼ هذا اوفصؿ إو  بياف ممهجي  اودرال  كا 
داة اوملتخدم  كطريق  إعدادها األ  ككذوؾ كعيمتها ومجتماها ان أللتكب اودرال  اوملتخدـ  ككصف

  تـ اوقياـ بهايتضمف كصفان وإلجراءات اوتة كما  ككيفي  بمائها كتطكيرها كمدل صدقها كثباتها 
 .اوملتخدم  زة هذا اوخصكصكأخيران اومااوجات اإ صائي  

 :أسمكب الدراسة 5.2
ـ اومػمهج اوكصػفة االػتخدتػـ بماءن عت  طبيا  اودرال  كاألهداؼ اوتػة تلػا  إوػ  ت قيقهػا 

اوذم ياتمد عت  درال  اوظاهرة كما تكجد زة اوكاقع كيهتـ بكصفها كصػفان دقيقػان كيابػر اوت تيتة  
مػات اومتاتقػ  باوظػاهرة مػػف عمهػا تابيػران كيفيػان ككميػان  كمػػا ال يكتفػة هػذا اومػمهج عمػد جمػػع اوماتك 

بؿ يتاداه إو  اوت تيؿ كاوربط كاوتفلير وتكصكؿ إو   ؛قصاء مظاهرها كع قاتها اومختتف أجؿ الت
 أف كماتكـ  زيد بها رصيد اومارز  عف اومكضكعبمة عتيها اوتصكر اومقترح ب يث يالتمتاجات يي 

متػائج وػ  ـ مػف أجػؿ اوكصػكؿ إير اواتمػة اومػمظاوممهج اوكصفة طريق  مػف طػرؽ اوت تيػؿ كاوتفلػ
كذوػػؾ بػػػاورجكع إوػػ  اودرالػػػات ذات اوا قػػ  كأدبيػػػات مظػػػـ   ملػػػامي م ػػددة ومشػػػكت  اجتماعيػػ  أك إ

 اوماتكمات اوم الب  كاالعتماد عت  مجمكع  مف اومصادر األكوي  كاوثامكي  زة جمع اوبيامات.

 طرؽ جمع البيانات 5.3
 عمى نكعيف مف البيانات: تـ االعتماد

مصادر اوبيامات  مف خ ؿمااوج  اإطار اومظرم وتدرال   تـ لثانكية:مصادر البيانات ا .1
وتة تتمثؿ زة اوكتب كاومراجع اواربي  كاألجمبي  ذات اوا ق   كاودكريات كاومقاالت ااوثامكي  
 ذات اوصت . اإوكتركمي    كباض اومكاقعرير  كاألب اث كاودرالات اولابق كاوتقا

مع اوبيامات األكوي  مف خ ؿ االلتبام  كوداة رئيل  وتب ث  ج تـ مصادر البيانات األكلية: .2
 .اوتة صممت خصيصان وهذا اوغرضك 
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 :مجتمع الدراسة 5.4
  كاوفئػػ  األكوػػػ   جميػػع مػػػكظفة اإدارة اواتيػػا مػػف اوفئػػػ  اواتيػػا مػػفمجتمػػع اودرالػػػ   يتكػػكف

كمػػومكرم تقػػدير   تييفاومػػاوييف كاومػػدققيف اوػػداخ كمػػكظفة اوفئػػ  اوثاميػػ  مػػف اوم الػػبيف كاومػػراقبيف
اوبػػػاوغ اوضػػػريب  اوػػػذيف يلػػػتخدمكف األمظمػػػ  اوم الػػػبي  اوم كلػػػب  زػػػة عمتهػػػـ زػػػة كزارة اوماويػػػ  ك 

واػػاـ  داريػػ  بػػكزارة اوماويػػ وتشػػؤكف اإ اإدارة اواامػػ  بيامػػات  كذوػػؾ  لػػب ( مكظفػػان 340عػػددهـ )
 .ـ2016

  عينة الدراسة: 5.5
 التالية: اإلحصائية المعادلة تـ تحديد عينة الدراسة مف خالؿ

 بغض اومظر عف  جـ اوايم  زاف أقؿ  جـ عيم  ياط  مف اوماادو  اوتاوي :
2

2

Z
n

m

 
  
 

 

 :0.05  اوخطو اوهامشة = α=0.05  عمد ملتكل اودالو   Z= 1.96 يث 

 وذوؾ زاف  جـ اوايم  زة هذه او او  يلاكم:
2

1.96
385

2*0.05
n

 
  
 

 

 مص ح ياط  مف اوماادو  اوتاوي : جـ اوايم  او

1

nN
n

N n

 
  

  
 

 تشير إو   جـ مجتمع اوايم   N=385 يث         

 كبذوؾ زاف  جـ اوايم  اومطتكب يلاكم:  

n= (385*340)/(340+385-1)= 180 

كهػػػػػػػذا أكثػػػػػػػر ممػػػػػػػا هػػػػػػػك  %58.82بملػػػػػػػب   الػػػػػػػتبام   200كقػػػػػػػد قػػػػػػػاـ اوبا ػػػػػػػث بتكزيػػػػػػػع 
كقػػػػد تػػػػـ   كبػػػػر زػػػة دقػػػػ  اومتػػػائجأكذوػػػػؾ وت قيػػػؽ زيػػػػادة   اولػػػػابؽ ذكػػػرهمطتػػػكب زػػػػة  جػػػـ اوايمػػػػ  

 طبقي .عشكائي    عتمان بوف عيم  اودرال  هة عيم  %93التبام  بملب   186الترداد 
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 العينة االستطالعية 5.5.1

االلتبام   ككزعتمفردة مف مجتمع اودرال   33)تـ اختيار عيم  التط عي  مككم  مف)
  كقد تـ إجراء اوت تيؿ اإ صائة عتيها وتت قؽ مف التبام  31))ممها رد كقد التي عتيها 

االتلاؽ اوداختة كاوصدؽ اوبمائة كثبات االلتبام   كباد اوتوكد مف صدؽ كل م  االلتبام  
 عيم  اودرال .جميع مفردات و ختبار تـ تكزياها عت  

 حدكد الدراسة: 5.6
 -حدكد الدراسة عمى النحك التالي:

 -الحدكد المكانية:أكالن/ 

تقتصػػػػػػػر اودرالػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  كزارة اوماويػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػػطيمي  زػػػػػػػة اوم ازظػػػػػػػات اوجمكبيػػػػػػػ  زقػػػػػػػػط 
اوم ازظػػػػػػات اوشػػػػػػماوي  زػػػػػػة اوػػػػػػكطف بلػػػػػػبب او صػػػػػػار مػػػػػػع كذوػػػػػػؾ وصػػػػػػاكب  اوتمقػػػػػػؿ كاوتكاصػػػػػػؿ 

 اومفركض عت   قطاع غزة.
 -ثانيان/ الحدكد الزمنية:

ي  اوم كلػػػػػػػػػب  تقتصػػػػػػػػػر اودرالػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػ  ت تيػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػكدة مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػب
 ـ.2016اومطبق  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  زة اوم ازظات اوجمكبي  خ ؿ عاـ 

 :أداة الدراسة 5.7
دكر جػكدة نظػـ المعمكمػات المحاسػبية المحكسػبة فػي تحسػيف األداء   تـ إعداد التبام   ػكؿ

زقرة  93 ئي  عت )وتلتقر زة صكرتها اومها "المالي لكزارة المالية الفمسطينية )دراسة تطبيقية(
 ( .2امظر اومت ؽ رقـ )

 ة، كىي عمى النحك التالي:أقساـ رئيس ةكتتككف استبانة الدراسة مف خمس

عبػػػػػارة عػػػػػف اوماتكمػػػػػات اواامػػػػػ  وتملػػػػػتجيب )اوجػػػػػمس  اوامػػػػػر  لػػػػػمكات اوخبػػػػػرة   القسػػػػػـ األكؿ:
 ؿ مكػػػػػاف اوامػػػػػ اوملػػػػػم  اوػػػػػكظيفة  اوػػػػػدكرات اوتدريبيػػػػػ  اومؤهػػػػػؿ اواتمػػػػػة  اوتخصػػػػػص اواتمػػػػػة  

 (.اومظاـ اوم البة اوملتخدـ  عدد لمكات التخداـ اومظاـ اوم البة
تػػػػػػكزر خاصػػػػػػي  اوثقػػػػػػ  زػػػػػػة مظػػػػػػـ ت)عبػػػػػػارة عػػػػػػف اوم ػػػػػػكر األكؿ وتدرالػػػػػػ  كهػػػػػػك القسػػػػػػـ الثػػػػػػاني:

اوملػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػطيمي ؛ ممػػػػػػػا  )اومظـ(وكتركميػػػػػػػ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ
 ( زقرات.10مف ) كيتككف (أدائها اوماوةت ليف يؤدم إو  
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زػػػػة مظػػػػـ  اوم ءمػػػػ تػػػػكزر خاصػػػػي  ت)كهػػػػك عبػػػػارة عػػػػف اوم ػػػػكر اوثػػػػامة وتدرالػػػػ  القسػػػػـ الثالػػػػث:
اوملػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػطيمي ؛ ممػػػػػػػا  )اومظـ(وكتركميػػػػػػػ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ

 ( زقرات.10كيتككف مف ) (أدائها اوماوةت ليف يؤدم إو  

مبػػػػػػادئ مكثكقيػػػػػػ  مظػػػػػػـ  تتػػػػػػكزر)م ػػػػػػكر اوثاوػػػػػػث وتدرالػػػػػػ كهػػػػػػك عبػػػػػػارة عػػػػػػف او القسػػػػػػـ الرابػػػػػػع:
ممػػػػػػػا  ؛اوملػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػطيمي  )اومظـ(وكتركميػػػػػػػ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ

 ( زقرة.48( مجاالت  ك)5كيتككف مف ) (ت ليف أدائها اوماوةيؤدم إو  
لػػػػػػػػػبي  مبػػػػػػػػػدأ أمػػػػػػػػػف اومظػػػػػػػػػاـ زػػػػػػػػػة مكثكقيػػػػػػػػػ  مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم ا يتػػػػػػػػػكزر)المجػػػػػػػػػاؿ األكؿ:

ت لػػػػػػػػيف ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػؤدم إوػػػػػػػػ   ؛اوملػػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػػطيمي )اومظـ( وكتركميػػػػػػػػ اإ
 ( زقرات. 09( كيتككف مف )أدائها اوماوة

مبػػػػػػػدأ لػػػػػػػري  اومظػػػػػػػاـ زػػػػػػػة مكثكقيػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي   يتػػػػػػػكزر)المجػػػػػػػاؿ الثػػػػػػػاني:
ت لػػػػػيف أدائهػػػػػا دم إوػػػػػ  ممػػػػػا يػػػػػؤ  ؛اوملػػػػػتخدم  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  اوفتلػػػػػطيمي )اومظـ(وكتركمي اإ

 ( زقرات.09( كيتككف مف )اوماوة

مبػػػػػػػدأ اوخصكصػػػػػػػػي  زػػػػػػػة مكثكقيػػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي   )يتػػػػػػػػكزرالمجػػػػػػػاؿ الثالػػػػػػػػث:
ت لػػػػػيف أدائهػػػػػا ممػػػػػا يػػػػػؤدم إوػػػػػ   ؛اوملػػػػػتخدم  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  اوفتلػػػػػطيمي )اومظـ(وكتركمي اإ

 ( زقرات.10( كيتككف مف )اوماوة

لػػػػػػ م  اومااوجػػػػػػ  زػػػػػػة مكثكقيػػػػػػ  مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي   دأ)يتػػػػػػكزر مبػػػػػػالمجػػػػػػاؿ الرابػػػػػػع:
ت لػػػػػػػػيف ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػؤدم إوػػػػػػػػ   ؛اوملػػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػػطيمي  )اومظـ(وكتركميػػػػػػػػ اإ

 ( زقرات.09( كيتككف مف )أدائها اوماوة
مبػػػػػدأ جاهزيػػػػػ  اومظػػػػػاـ زػػػػػة مكثكقيػػػػػ  مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  يتػػػػػكزر )المجػػػػػاؿ الخػػػػػامس:

ت لػػػػػػػػيف ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػؤدم إوػػػػػػػػ   ؛اوملػػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػػطيمي  مظـ()اووكتركميػػػػػػػػ اإ
 ( زقرة.11( كيتككف مف )أدائها اوماوة

ت لػػػػػيف األداء اومػػػػػاوة وػػػػػػكزارة ) كهػػػػػك عبػػػػػارة عػػػػػػف اوم ػػػػػكر اورابػػػػػع وتدرالػػػػػ  القسػػػػػـ الخػػػػػامس:
 . (اوماوي  اوفتلطيمي 

  يرادات كاومفقات اواام ب  عت  اإتازيز اورقا  يرادات اواام زيادة اإ  ترشيد اومفقات اواام )
 ( زقرة.25( مجاالت  ك)4كيتككف مف )( دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم

 ( زقرات.06كيتككف مف ) (ترشيد اومفقات اواام )المجاؿ األكؿ:
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 ( زقرات.06( كيتككف مف )يرادات اواام زيادة اإ) المجاؿ الثاني:

 ( زقرات.07مف ) ( كيتككفيرادات كاومفقات اواام اب  عت  اإتازيز اورق) المجاؿ الثالث:

 ( زقرات.06( كيتككف مف )تخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادمادعـ عمتي  ) المجاؿ الرابع:

 (:1 لب جدكؿ ) االلتبام كقد تـ التخداـ مقياس خمالة وقياس التجابات اومب كثيف وفقرات 
 (: درجات المقياس5.1جدكؿ )

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان  االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 صدؽ االستبانة: 5.8
صدؽ االلتبام  يامة  أف يقيس االلتبياف ما كضع وقياله   كما يقصد باوصدؽ   

 شمكؿ االلتقصاء وكؿ اواماصر اوتة يجب أف تدخؿ زة اوت تيؿ مف ما ي   ككضكح زقراتها 
 2001ب يث تككف مفهكم  وكؿ مف يلتخدمها  )عبيدات كآخركف  كمفرداتها مف ما ي  ثامي  

 (. كقد تـ اوتوكد مف صدؽ االلتبام  بطريقتيف:179ـ  ص

 صدؽ االستبانة مف خالؿ المحكميف "الصدؽ الظاىرم": -1

 زة اومتخصصيف ميفاوم ك   مف عددان  اوبا ث يختار أف  هك االلتبام يقصد بصدؽ 
 (  يث تـ عرض107ـ  ص 2010 )اوجرجاكم اودرال   مكضكع اومشكت  مجاؿ اوظاهرة أك

دارة اوم الب  كا   متخصصيف زة تلا ميف تووفت مف االلتبام  عت  مجمكع  مف اوم ك  
آلراء  تـ االلتجاب (  كقد 1كألماء اوم كميف باومت ؽ رقـ ) كتكمكوكجيا اوماتكمات عماؿاأل

 .مقتر ات اومقدم إجراء ما يتـز مف  ذؼ كتاديؿ زة ضكء اوكتـ اوم كميف 

 صدؽ المقياس: -2

 Internal Validityأكال: االتساؽ الداخمي 

يقصد بصدؽ االتلاؽ اوداختة مدل اتلاؽ كؿ زقرة مف زقرات االلتبام  مع اومجاؿ اوذم 
تمتمة إوي  هذه اوفقرة  كقد قاـ اوبا ث ب لاب االتلاؽ اوداختة و لتبام  كذوؾ مف خ ؿ 

بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاالت االلتبام  كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  لاب ماام ت االرتباط 
   كزيما يتة بياف االتلاؽ اوداختة وم اكر اودرال :مفله
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تتكفر خاصية ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات اوم كر  2جدكؿ )يكضح  :األكؿالمحكر 
مة في كزارة المالية اإللكتركنية)النظـ( المستخد لثقة في نظـ المعمكمات المحاسبيةا

  كاودرج  اوكتي  وتم كر  كاوذم يبيف أف الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي
وما  كبذوؾ ياتبر اوم كر صادقان  α ≤ 0.05ماام ت االرتباط اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  

 كضع وقياله.
لثقة في نظـ المعمكمات تكفر خاصية امعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "ت :(5.2جدكؿ )

اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي"  ةالمحاسبي
 كالدرجة الكمية لممحكر

 معامؿ بيرسكف الفقرة ـ
مة  لالرتباط

القي
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
). 

1.  
ـ اوماتكمات تابر اوماتكمات اوم البي  اوملتخرج  مف مظ

اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  عف األ داث اوماوي  بصكرة 
 ص ي  .

.632 *0.000 

2.  
تتصؼ اوماتكمات اوم البي  اوملتخرج  مف مظـ اوماتكمات 

 0.000* 497. اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  باو ياد كعدـ اوت يز. 

3.  
وكتركمي  زة كزارة اوماوي  تتصؼ مظـ اوماتكمات اوم البي  اإ

خ ؿ اوفترات  اوماتكمات اوم البي  كتكصيؿ باوثبات زة قياس
 اوماوي .

.635 *0.000 

4.  
تمكف مظـ اوماتكمات اوم البي  اوملتخدم  زة اوكزارة مف إجراء 

 0.000* 528. اومقارمات وتبيامات اوماوي  او ككمي  بيف اوفترات اوماوي .

5.  
وم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  عت  تلاعد مظـ اوماتكمات ا

 0.000* 676. اوت قؽ مف صدؽ اوماتكمات اوصادرة عمها.

6.  
تقدـ مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  ماتكمات 

 0.000* 675. لهت  االلتيااب كاوفهـ وملتخدمة اوماتكمات اوماوي  او ككمي .

7.  
عف مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  تتلـ اوماتكمات اوصادرة 

 0.000* 700. زة كزارة اوماوي  باودق  اوااوي .

تكزر مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي    .8
 ماتكمات تتلـ باومكضكعي )اوقابتي  وتت قؽ(.

.618 *0.000 

ي  زة تلاهـ مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماو  .9
 ضماف اوشفازي  وتماتكمات اوم البي .

.729 *0.000 
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 معامؿ بيرسكف الفقرة ـ
مة  لالرتباط

القي
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
). 

10.  
تكزر مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  

 0.000* 524. ماتكمات مكتمت  تغطة جميع جكامب اومشاط اوذم تصفه.

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو   *

تتكفر خاصية  اامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات م كر ( م3جدكؿ )يكضح  :الثانيالمحكر 
المالءمة في نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية 

  كاودرج  اوكتي  وتم كر  كاوذم يبيف أف الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي
كبذوؾ ياتبر اوم كر صادقا وما   α≤ 0.05ل مامكي  ماام ت االرتباط اومبيم  داو  عمد ملتك 

 كضع وقياله.
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "تتكفر خاصية المالءمة في نظـ المعمكمات  :(5.3جدكؿ )

المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي" 
 درجة الكمية لممحكركال

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسكف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

ر مظػػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػة كزارة اوماويػػػػػ   اجػػػػػات كز  تيػػػػ  .1
 اوملتكيات اإداري  اومختتف  وتماتكمات زة اوكقت اوممالب. 

.742 *0.000 

2.  
زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  زػػػػػػة  تلػػػػػػاعد مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ 

صدار اوتقارير اوماوي  اودكري  زة اومكاعيد اوم ددة وها.  0.000* 611. إعداد كا 

3.  
مكػػػػػػف مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  مػػػػػػػف تي 

يػػػػػرادات اوػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػات او ككميػػػػػ  زػػػػػة  مارزػػػػػ  مفقػػػػػات كاوتزامػػػػػات كا 
 أم كقت.

.593 *0.000 

4.  
وماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  زػػػػػػة لػػػػػػاهـ مظػػػػػػـ اتي 

 0.003* 517. تكزير اوماتكمات اوخاص  باومكقؼ اوماوة او ككمة زة كؿ و ظ .

5.  
لػػػػػػاعد مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  زػػػػػػة تي 

 0.005* 494. اوتمبؤ باومفقات كاإيرادات اوملتقبتي .  

6.  
كمػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  كزر مظػػػػػػػػػػـ اوماتتيػػػػػػػػػػ

 0.000* 726. ماتكمات ممالب  ألغراض اورقاب  كاوتقييـ.



 

105 
 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسكف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

7.  
تتصػػػػػػػػػؼ مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  

 0.003* 513. باومركم .

8.  
تيػػػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  

 0.000* 630. تمالق  دكف تاارض أك تماقض.ماتكمات  كاض   كمي 

9.  
تتصػػػػػػػػػػػؼ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػبي  

 0.001* 588. اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  باوشمكوي  كاوترابط.

10.  
تيمكػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  

 0.000* 783. بلرع  كبلهكو . اوميلتخدـ مف اوكصكؿ إو  اوماتكمات اومطتكب 

 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو   *

يتكفر مبدأ أمف   مجاؿ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات 4جدكؿ )يكضح  المحكر الثالث:
النظاـ في مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية 

  كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف مسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا الماليالف
وما  كبذوؾ ياتبر اوم كر صادقان  α ≤ 0.05ماام ت االرتباط اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  

 كضع وقياله.
ي مكثكقية نظـ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " يتكفر مبدأ أمف النظاـ ف :(5.4جدكؿ )

المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف 
 أدائيا المالي" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسكف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

1.  
 تغييػراوماوي  مف اوميلػتخدـ زة كزارة اإوكتركمي  تطتب مظـ اوماتكمات اوم البي  

 0.000* 683. كتم  اومركر بشكؿ دكرم.

2.  
يكجػػػػػػػد دويػػػػػػػؿ الػػػػػػػتخداـ ي ػػػػػػػدد آويػػػػػػػ  اوػػػػػػػدخكؿ كأمػػػػػػػف اومظػػػػػػػاـ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ اوفئػػػػػػػات 

 0.001* 565. .اومختتف  مف ملتخدمة اومظـ زة كزارة اوماوي 

3.  
يكجػػػػػػػػد ضػػػػػػػػكابط رقابيػػػػػػػػ  و مايػػػػػػػػ  األجهػػػػػػػػزة كاألمظمػػػػػػػػ  اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  

 0.000* 780. كزارة اوماوي .  اوملتخدم 
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 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسكف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

4.  
يكجػػػػػػػػػػػد زصػػػػػػػػػػػؿ كت ديػػػػػػػػػػػد زػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػ  يات الػػػػػػػػػػػتخداـ اومظػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػث 

 0.000* 427. اوتلجيؿ)اإدخاؿ( كاالعتماد كاورقاب  عت  اوامتيات اوماوي  زة اومظـ.

5.  
يػػػػػتـ مػػػػػمح اوملػػػػػتخدـ صػػػػػ  يات م ػػػػػددة زػػػػػة اوػػػػػمظـ تمكمػػػػػه مػػػػػف اوكصػػػػػكؿ زقػػػػػط 

 0.017* 491. ياـ باومهاـ اوكظيفي  اومككت  إويه. او  اوبيامات او زم  وتمكيمه مف اوق

6.  
زػػػػة غػػػػرؼ آممػػػػػ  اإوكتركميػػػػ  يػػػػتـ كضػػػػع لػػػػيرزرات مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  
 0.005* 585. كيقتصر اوكصكؿ إويها عت  أشخاص مخكويف بذوؾ.

7.  
ت تػػػػػكم اوػػػػػمظـ عتػػػػػ  إجػػػػػراءات زااوػػػػػ  تممػػػػػع غيػػػػػر اومصػػػػػرح وهػػػػػـ مػػػػػف اوكصػػػػػكؿ 

 0.000* 665. مف داخؿ اوكزارة أك خارجها. إو  قكاعد اوبيامات لكاءن 

8.  
يػػػػػتـ اال تفػػػػػاظ بملػػػػػخ ا تياطيػػػػػ  وكػػػػػؿ مػػػػػف األمظمػػػػػ  كاومتفات)اوبيامػػػػػات( اومككمػػػػػ  

 0.003* 510. وتمظاـ زة أماكف آمم  مف اوككارث كاوطكارئ.

9.  
جػػػػػػػػراءات أمػػػػػػػػف مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي   يػػػػػػػػتـ مكاكبػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػديث كلػػػػػػػػائؿ كا 

 0.000* 792. كزقان وتتطكر اوتكمكوكجة اومتلارع.زة كزارة اوماوي  اإوكتركمي  

  .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

يتكفر مبدأ سرية النظاـ في ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  5جدكؿ )يكضح 
ية مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ(المستخدمة في كزارة المال

  كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف  الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي.
كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صادقا   α≤ 0.05ماام ت االرتباط اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  

 وما كضع وقياله.
لنظاـ في مكثكقية نظـ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "يتكفر مبدأ سرية ا :(5.5جدكؿ )

ا يؤدم إلى تحسيف المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ(المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مم
 " كالدرجة الكمية لممجاؿأدائيا المالي.

 معامؿ بيرسكف الفقرة ـ
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

1.  
تكمػػػػات اوم الػػػػبي  تتػػػػكزر إجػػػػراءات اولػػػػري  زػػػػة اوػػػػدخكؿ إوػػػػ  مظػػػػـ اوما

 0.009* 459. اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي .
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2.  
جػػػػػراءات مكث قػػػػػ  ت ػػػػػدد آويػػػػػ   مايػػػػػ  لػػػػػري  اوبيامػػػػػات  يكجػػػػػد ليالػػػػػات كا 

 0.000* 714. . اإوكتركمي كاوماتكمات اومتكزرة زة مظـ اوماتكمات اوم البي  

3.  
يػػػػػتـ تامػػػػػيـ اإجػػػػػراءات اومتباػػػػػ  زػػػػػة تػػػػػوميف  مايػػػػػ  لػػػػػري  اوماتكمػػػػػات 

 كزارةزػػػػػػػػػػػة اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  خدمة مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػبي  وملػػػػػػػػػػػت
 اوماوي . 

.786 *0.000 

4.  
يػػػػػتـ مراجاػػػػػ  آويػػػػػ  تػػػػػوميف لػػػػػري  اوماتكمػػػػػات ك مايػػػػػ  مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات 

بشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ دكرم كمطابقتهػػػػػػػػػػػػػػػا باوليالػػػػػػػػػػػػػػػات اإوكتركميػػػػػػػػػػػػػػػ  اوم الػػػػػػػػػػػػػػػبي  
 اومكضكع .

.828 *0.000 

5.  
وماتكمػػػػػػات يػػػػػػتـ تشػػػػػػفير اوبيامػػػػػػات اومخزمػػػػػػ  زػػػػػػة قكاعػػػػػػد بيامػػػػػػات مظػػػػػػـ ا

 0.000* 836. زة كزارة اوماوي .اإوكتركمي  اوم البي  

6.  
يكجػػػػد قيػػػػكد عتػػػػ  عمتيػػػػ  تزكيػػػػد اوماتكمػػػػات اولػػػػري  ألم طػػػػرؼ خػػػػارج 

 0.000* 692. كزارة اوماوي .

7.  
يتتػػػػػػػػـز ملػػػػػػػػتخدمك اوػػػػػػػػمظـ بػػػػػػػػاوقيكد اومفركضػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػ  عمتيػػػػػػػػ  تزكيػػػػػػػػد 

 0.000* 798. اوماتكمات اولري  ألم طرؼ خارج كزارة اوماوي .

8.  
يػػػػػتـ إتػػػػػ ؼ اوتقػػػػػارير كاوبيامػػػػػات اومطبكعػػػػػ  بطريقػػػػػ  آممػػػػػ  باػػػػػد االمتهػػػػػاء 

 0.000* 713. مف التخدامها.

9.  
يتتػػػػـز ملػػػػتخدمك مظػػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  بامػػػػؿ كتمػػػػػ  

 0.025* 401. لر و ماي  شاش  اوتكقؼ عت  األجهزة.

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

يتكفر مبدأ الخصكصية في  ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  6جدكؿ )كضح ي
مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ(المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ 

  كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف ماام ت االرتباط مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي
 كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صادقا وما كضع وقياله.  α≤ 0.05اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  
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معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "يتكفر مبدأ الخصكصية في مكثكقية نظـ  :(5.6جدكؿ )
دم إلى تحسيف المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ(المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤ 

 أدائيا المالي " كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
مؿ 

معا
كف

رس
بي

باط 
الرت

ل
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 (
Si

g
). 

1.  
جػػػػػػػراءات مكث قػػػػػػػ  ت ػػػػػػػدد خصكصػػػػػػػي  اوتاامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع  يكجػػػػػػػد ليالػػػػػػػات كا 
اوبيامػػػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػػػات اومتػػػػػػػػػكزرة زػػػػػػػػػة مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  

 . اإوكتركمي 
.772 *0.000 

2.  
إجػػػػػراءات خصكصػػػػػي  اوبيامػػػػػات كاوماتكمػػػػػات بشػػػػػكؿ دكرم  يػػػػػتـ مراجاػػػػػ 

 0.000* 807. مف قبؿ أشخاص مايميف أك مجمكع  م ددة.

3.  
تتتػػػػػػػػػػـز كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  ب مايػػػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػػػات اوشخصػػػػػػػػػػي   زػػػػػػػػػػة اوػػػػػػػػػػمظـ 

مػػػػػػػف اوضػػػػػػػياع أك االلػػػػػػػتخداـ غيػػػػػػػر اومصػػػػػػػرح اإوكتركميػػػػػػػ  اوم الػػػػػػػبي  
 به.

.604 *0.005 

4.  
تػػػػػػػػػوميف خصكصػػػػػػػػػي  اوبيامػػػػػػػػػات تيفصػػػػػػػػػح كزارة اوماويػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف ليالػػػػػػػػػات 

كاوماتكمػػػػػػػػات اوتػػػػػػػػة ت صػػػػػػػػؿ عتيهػػػػػػػػا كتخزمهػػػػػػػػا زػػػػػػػػة مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات 
 .اإوكتركمي اوم البي  

.731 *0.001 

5.  
يػػػػػػتـ او صػػػػػػػكؿ عتػػػػػػ  تػػػػػػػرخيص بالػػػػػػتخداـ اوبيامػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػات مػػػػػػػف 

 0.010* 812. أص اب او لابات قبؿ اإزصاح عف بياماتهـ ألطراؼ أخرل.

6.  
ة او ػػػػاالت اوتػػػػة يػػػػتـ اإزصػػػػاح بهػػػػا يػػػػتـ إعػػػػ ـ أصػػػػ اب او لػػػػابات زػػػػ

 0.024* 858. عف بياماتهـ ألطراؼ أخرل. 

7.  
ت تػػػػػكم اوػػػػػمظـ عتػػػػػ  إجػػػػػراءات ت ػػػػػدد اومصػػػػػر ح وهػػػػػـ بف ػػػػػص اوتغيػػػػػرات 

 0.000* 714. اوتة تلت دث عت  آويات توميف اوخصكصي .

8.  
يػػػػػػػتـ مكاكبػػػػػػػ  اوتغيػػػػػػػرات اوتكمكوكجيػػػػػػػ  اوتػػػػػػػة ت ػػػػػػػدث عتػػػػػػػ  بيئػػػػػػػ  مظػػػػػػػػـ 

 0.000* 926. وتازيز مكضكع اوخصكصي .وكتركمي  اإاوماتكمات اوم البي  

9.  
يلػػػػػػػػػتطيع جميػػػػػػػػػع األزػػػػػػػػػراد كاومؤللػػػػػػػػػات كاوشػػػػػػػػػركات االطػػػػػػػػػ ع عتػػػػػػػػػ  

مػػػػػف اإوكتركميػػػػػ  تفاصػػػػػيؿ  لػػػػػاباتهـ زػػػػػة مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  
 خ ؿ شبك  اإمترمت.

.773 *0.005 

10.  
تػػػػػػػػػػػػػػرتبط صػػػػػػػػػػػػػػ  يات ملػػػػػػػػػػػػػػتخدمة مظػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػبي  

 0.000* 867. اوتمظيمة اوماتمد وتكزارة.اإوكتركمي  باوهيكؿ 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *
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يتكفر مبدأ سالمة المعالجة في ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  7جدكؿ )يكضح 
فمسطينية؛ مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية ال

  كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف ماام ت االرتباط  مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي.
 كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صادقا وما كضع وقياله.  α≤ 0.05اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  

 

عالجة في مكثكقية نظـ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " يتكفر مبدأ سالمة الم :(5.7جدكؿ )
المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف 

 أدائيا المالي." كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 (
Si

g
). 

 الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  يكجػػػػػد ربػػػػػط إوكتركمػػػػػة بػػػػػيف أمظمػػػػػ  اوماتكمػػػػػات اوم  .1
 اومختتف  زة كزارة اوماوي  زة كاز  مكاقاها.

.707 *0.000 

يكجػػػػد ربػػػػط إوكتركمػػػػة بػػػػيف اوػػػػمظـ اإوكتركميػػػػ  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  كاوػػػػمظـ   .2
 اإوكتركمي  زة اوكزارات كاومؤللات او ككمي  كاوهيئات اوم تي .

.696 *0.000 

جػػػػراءات مكث قػػػػ  ت ػػػػدد لػػػػ م  ك   .3 مظػػػػـ تكامػػػػؿ عمتيػػػػات يكجػػػػد ليالػػػػات كا 
 زة كزارة اوماوي .اإوكتركمي  اوماتكمات اوم البي  

.492 *0.005 

4.  
تقػػػػػػػػػـك مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  
بػػػػاوت قؽ مػػػػف مػػػػكع اوبيامػػػػات اومدختػػػػ  ب يػػػػث ال تخػػػػاوؼ طبياػػػػ  اوبيامػػػػات 

 زة او قؿ اومدخؿ قبؿ عمتي   فظ اوبيامات. 
.579 *0.001 

مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػـك ت  .5
باوتوكػػػػػػػد مػػػػػػػػف إدخػػػػػػػػاؿ جميػػػػػػػػع اوبيامػػػػػػػات اومطتكبػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػؿ عمتيػػػػػػػػ   فػػػػػػػػظ 

 اوبيامات.

.457 *0.010 

6.  
رلػػػػػػائؿ وتملػػػػػػتخدـ بشػػػػػػوف األخطػػػػػػاء اوممطقيػػػػػػ  اومتكقاػػػػػػ  اوػػػػػػمظـ تيظهػػػػػػر 

إظهػػػػػار اوبمػػػػػد اوخطػػػػػو كمػػػػػا يجػػػػػب عتػػػػػ  اوملػػػػػتخدـ أف يفاتػػػػػه وتصػػػػػ يح 
 طو.هذا اوخ

.404 *0.024 

7.  
بمراجاػػػػػ  مجػػػػػاميع  قؿ)خامػػػػػ (اوقيـ اومقديػػػػػ  مثػػػػػؿ اومجمػػػػػكع اوػػػػػمظـ تقػػػػػـك 

اوكتػػػػػػة وتقػػػػػػيـ اومتاتقػػػػػػ  باوامتيػػػػػػات اومدختػػػػػػ  كمقارمتهػػػػػػا مػػػػػػع اومػػػػػػدخ ت 
 اوفاتي .

.596 *0.000 
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8.  
بإظهػػػػػػػػار مجمػػػػػػػػكع عػػػػػػػػدد اوامتيػػػػػػػػات اومطتػػػػػػػػكب إدخاوهػػػػػػػػا اوػػػػػػػػمظـ تقػػػػػػػػـك 

زاػػػػػػ ن وتتوكػػػػػػد مػػػػػػف تمفيػػػػػػذ كمقارمتهػػػػػػا باػػػػػػدد اوامتيػػػػػػات اوتػػػػػػة تػػػػػػـ إدخاوهػػػػػػا 
 كاز  اوامتيات اومطتكب .

.601 *0.000 

9.  
عمػػػػػد تمفيػػػػػذ كػػػػػؿ عمتيػػػػػ  )إدخػػػػػاؿ   كااللػػػػػـيػػػػػتـ ت ديػػػػػد اوكقػػػػػت كاوتػػػػػاريخ 

مظـ زػػػػػػة كزارة مراجاػػػػػػ   اعتمػػػػػػاد  تػػػػػػدقيؽ  طباعػػػػػػ    الػػػػػػتا ـ( زػػػػػػة اوػػػػػػ
 .اوماوي 

.495 *0.005 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

يتكفر مبدأ جاىزية النظاـ في ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  8جدكؿ )يكضح 
مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ 

ط   كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف ماام ت االرتبا مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي
 كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صادقا وما كضع وقياله.  α≤ 0.05اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " يتكفر مبدأ جاىزية النظاـ في مكثكقية نظـ  :(5.8جدكؿ )
ما يؤدم إلى تحسيف المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ م

 أدائيا المالي" كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
لية 
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

Si
g

). 

1.  
 كمااوج   إدخاؿ  كتخزيف  مف تاوبياما مااوج  أمشط  تمفيذ اومظـتلتطيع 
عداد  0.003* 515. اوكفاءة اوممكم . ملتكيات قدر مف بوكبر تقارير كا 

2.  
جػػػػػػػػػػاهزة  تكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ مظػػػػػػػػػـ اوما

 0.001* 588. كمتكزرة عمد او اج  إويها زة أم كقت.

3.  
يلػػػػػػػتطيع اوملػػػػػػػتخدـ او صػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػات كاوتقػػػػػػػارير مػػػػػػػف مظػػػػػػػـ 

 0.000* 813. .بمفله دكف االلتاام  باومبرمجيفاإوكتركمي  اوماتكمات اوم البي  

4.  
زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  بشػػػػػػػكؿ دكرم اإوكتركميػػػػػػػ  يػػػػػػػتـ تقيػػػػػػػيـ جاهزيػػػػػػػ  اوػػػػػػػمظـ 

 0.000* 611. كمطابقتها باوليالات اومكضكع  اوتة تتاتؽ بجاهزيتها.
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 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
لية 
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 
 (

Si
g

). 

5.  
يػػػػتـ عمػػػػؿ صػػػػيام  دكريػػػػ  كقائيػػػػ  وتػػػػمظـ الكتشػػػػاؼ مقػػػػاط اوضػػػػاؼ كاوقصػػػػكر 

 0.000* 721. .قبؿ  دكثها كاومشاكؿ اوتة يمكف أف تلبب زة  دكث أعطاؿ زيها

6.  
ة  اوػػػػػػػػ  امقطػػػػػػػػاع اوكهربػػػػػػػػاء أك أم طػػػػػػػػارئ  باوامػػػػػػػػؿ زػػػػػػػػ اوػػػػػػػػمظـ تلػػػػػػػػتمر

 0.000* 647. كتاطة اوفرص  و فظ اوبيامات كاوخركج ممها بوماف.  

7.  
 اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ يػػػػػتـ الػػػػػتاادة مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  

عادة تشغيتها زة ألرع كقت ممكف زة  اؿ  دكث أخطاء زمي .  0.000* 713. كا 

8.  
زقػػػداف وهػػػا زػػػػة  ػػػاؿ  ػػػدكث مشػػػػاكؿ زميػػػ  زػػػػة ت فػػػظ اوبيامػػػات كال ي ػػػػدث 
 0.007* 476. .اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي مظـ اوماتكمات اوم البي  

9.  
عمػػػػد  ػػػػدكث أعطػػػػاؿ ماديػػػػ  زػػػػة األجهػػػػزة اوملػػػػتخدم  زػػػػة تشػػػػغيؿ اوػػػػمظـ يػػػػتـ 

 0.000* 745. إص  ها كالتبداوها أك تكزير بديؿ زكرمٍّ وتقتيؿ كقت أعطاؿ اومظـ.

10.  
خدمة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  االوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة يػػػػػػػتـ تػػػػػػػدريب ملػػػػػػػت

 0.000* 785. كزارة اوماوي  عت  اوتاامؿ مع او االت اوطارئ  اوتة تتارض وها.

11.  
يػػػػػػتـ تطػػػػػػكير مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  

 0.000* 645. .بشكؿ دائـ كملتمر

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

ترشيد النفقات ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  9جدكؿ )يكضح  المحكر الرابع:
  كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف ماام ت االرتباط اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  العامة
0.05 ≥α  .كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صادقا وما كضع وقياله 

 رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ترشيد النفقات العامة" كالدرجة الكمية لممجاؿمعامؿ اال  :(5.9جدكؿ )

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
تيػػػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ  

 0.000* 750. ماتكمات تلاعد عت  ترشيد اومفقات اواام .  
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2.  
ـ اوػػػػػػػمظـ اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة ضػػػػػػػبط اإمفػػػػػػػاؽ اواػػػػػػػاـ مػػػػػػػف تلػػػػػػػاه

خػػػػػػػػػػ ؿ ربػػػػػػػػػػط أكامػػػػػػػػػػر اوشػػػػػػػػػػراء كعمتيػػػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػػػرؼ باومكازمػػػػػػػػػػ  اواامػػػػػػػػػػ  
 إوكتركميان.

.817 *0.000 

3.  

تلػػػػػػاعد مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  االوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  زػػػػػػة 
تمفيػػػػػذ اومكازمػػػػػػ  اواامػػػػػػ  زػػػػػة  ػػػػػػدكد اومخصصػػػػػػات اومتا ػػػػػ  كتقتيػػػػػػؿ ملػػػػػػب 

م رازػػػػػػػػات زػػػػػػػػة اومكازمػػػػػػػػ  اوتػػػػػػػػة تتاػػػػػػػػرض وهػػػػػػػػا أثمػػػػػػػػاء تمفيػػػػػػػػذ اومكازمػػػػػػػػ  اال
 كمااوجتها.

.513 *0.000 

4.  
اإدارة مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  تيلػػػػػاعد 

 0.000* 804. كاوملتخدميف زة ترتيب أكوكيات صرؼ اومفقات. 

5.  
رلػػػػػائؿ اوماويػػػػػ   مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارةتيظهػػػػػر 

 0.000* 659. كتقارير بمكاعيد الت قاؽ صرؼ اومفق . 

6.  
مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  بػػػػػاوت قؽ تقػػػػػـك 

اومفقػػػػػػػ  عمػػػػػػػد صػػػػػػػرزها ب يػػػػػػػث ال تقػػػػػػػؿ عػػػػػػػف او ػػػػػػػد األدمػػػػػػػ  كال مػػػػػػػف قيمػػػػػػػ  
تتجػػػػػػػػػػػػاكز او ػػػػػػػػػػػػد األقصػػػػػػػػػػػػ  اوملػػػػػػػػػػػػمكح بػػػػػػػػػػػػه وتمفقػػػػػػػػػػػػ  كزػػػػػػػػػػػػؽ ملػػػػػػػػػػػػتمداتها 

 كمخصصاتها.

.680 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

  يرادات العامةزيادة اإل ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  10جدكؿ )يكضح 
 0.05كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف ماام ت االرتباط اومبيم  داو  عمد ملتكل مامكي  

≥α  قا وما كضع وقياله.كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صاد 
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "زيادة االيرادات العامة " كالدرجة الكمية  :(5.10جدكؿ )

 لممجاؿ

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
تيػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  

 0.000* 637. اظيـ)زيادة( اإيرادات اواام  اوم تي .  ماتكمات تلاهـ زة ت

2.  
مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  تلػػػػػػػاعد 

 0.000* 765. اإدارة كاوملتخدميف زة ترتيب أكوكيات ت صيؿ اإيرادات.
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3.  
مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  تيظهػػػػػػػػر 

 0.000* 840. كاعيد الت قاؽ ت صيؿ اإيراد.رلائؿ كتقارير بم

4.  

ي قػػػػػػؽ اوػػػػػػربط اإوكتركمػػػػػػة بػػػػػػيف اوػػػػػػمظـ زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  كاوػػػػػػمظـ زػػػػػػة 
اوػػػػػػػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػػػػػػػات او ككميػػػػػػػػػػػ  كاوهيئػػػػػػػػػػػات اوم تيػػػػػػػػػػػ   ت صػػػػػػػػػػػيؿ 
اإيػػػػػػرادات اواامػػػػػػ  اوملػػػػػػت ق  قبػػػػػػؿ تقػػػػػػديـ اوخػػػػػػدمات او ككميػػػػػػ  كتمفيػػػػػػذ 

 عمتيات اوصرؼ.

.866 *0.000 

5.  
زارة اوماويػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة ك تػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ اومات

يػػػػػػػرادات اواامػػػػػػػ  اومطتكبػػػػػػػ  مػػػػػػػف اوشػػػػػػػخص ماتكمػػػػػػػات عػػػػػػػف جميػػػػػػػع اإ
 اوكا د زة أم كقت.

.820 *0.000 

6.  
مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػـك 

يػػػػػراد عمػػػػػد ت صػػػػػيته ب يػػػػػث ال يقػػػػػؿ عػػػػػف او ػػػػػد مػػػػػف قيمػػػػػ  اإبػػػػػاوت قؽ 
 ز او د األقص  وتمباوغ اومطتكب ت صيتها.األدم  كال يتجاك 

.751 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

تعزيز الرقابة عمى االيرادات ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  11جدكؿ )يكضح 
تباط اومبيم  داو  عمد   كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف ماام ت االر  كالنفقات العامة
 كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صادقا وما كضع وقياله.  α≤ 0.05ملتكل مامكي  

يرادات كالنفقات العامة " قرات مجاؿ "تعزيز الرقابة عمى اإلمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف ف:(5.11جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  زااوػػػػ  زػػػػة إوكتركميػػػػ  يكجػػػػد إجػػػػراءات رقابيػػػػ  

 0.000* 826. اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  عت  اومفقات كاإيرادات اواام .

2.  
مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  زااوػػػػ  زػػػػة إوكتركميػػػػ  يكجػػػػد إجػػػػراءات رقابيػػػػ  

 0.000* 752. م .اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  عت  اإيرادات اواا

3.  
تخضػػػػػػػػع جميػػػػػػػػع اوامتيػػػػػػػػات اوماويػػػػػػػػ  كاوم الػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػة مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات 

 0.000* 790. اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  إجراءات رقابي  إوكتركمي .
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 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

4.  
مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  جػػػػػػػراءات اورقابػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة إتتميػػػػػػز 

كقائيػػػػػ  تكشػػػػػؼ االم رازػػػػػات  جػػػػػراءاتإبومهػػػػػا اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  
 كاوتجاكزات قبؿ  دكثها.

.824 *0.000 

5.  
تقػػػػػػػػػػػدـ مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ  

 0.000* 768. اوماتكمات او زم  وجهات اورقاب  اوداختي  كاوخارجي  وت ككمي .

6.  
جػػػػػػراءات اورقابػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  إتلػػػػػػاعد 

إوكتركميػػػػ  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  زػػػػة اوتوكػػػػد مػػػػف أف تصػػػػميـ كتشػػػػغيؿ اوػػػػمظـ ا
 تـ كزؽ اوفركض كاومبادئ اوم البي  اومتاارؼ عتيها.   

.714 *0.000 

7.  
مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  جػػػػػػػراءات اورقابػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػة إت قػػػػػػؽ 

تمفيػػػػػذ اوماػػػػػام ت كزػػػػػؽ اوقػػػػػكاميف كاألمظمػػػػػ  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  
 كاوتاتيمات كاوتكائح كاوقرارات اومامكؿ بها.

.841 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

دعـ عممية اتخاذ القرار ( ماامؿ االرتباط بيف كؿ زقرة مف زقرات مجاؿ  12جدكؿ )يكضح 
رتباط اومبيم  داو  عمد   كاودرج  اوكتي  وتمجاؿ  كاوذم يبيف أف ماام ت اال المالي كاالقتصادم

 كبذوؾ ياتبر اومجاؿ صادقا وما كضع وقياله.  α≤ 0.05ملتكل مامكي  
 

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " دعـ عممية اتخاذ القرار المالي كاالقتصادم"  :(5.12جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
تتميػػػػػػػػز اوماتكمػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػف مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػػػ  بإمكاميػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػاد عتيهػػػػػػػػػا التخػػػػػػػػػاذ اوقػػػػػػػػػرار وكازػػػػػػػػػ  

 اوملتكيات اإداري . 
.388 *0.031 

2.  
وكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  مػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإتلػػػػػاهـ مظػػػػػـ اوماتك 

 0.000* 696. اتكمات.زة تتبي   اجات اوملتكيات اإداري  اومختتف  وتم



 

115 
 

 الفقرة ـ

كف
رس

 بي
مؿ

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

3.  
يػػػػػػػػػػػتـ الػػػػػػػػػػػتخداـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات 
اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  زػػػػػة اتخػػػػػاذ اوقػػػػػرار بشػػػػػكؿ 

 دائـ.
.600 *0.000 

4.  
تتميػػػػػػز تقػػػػػػارير مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  اوصػػػػػػادرة 
 عػػػػػػػػػػػف كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ  باوبلػػػػػػػػػػػاط  كاوكضػػػػػػػػػػػكح كتخػػػػػػػػػػػدـ اإدارة زػػػػػػػػػػػة

 كظائفها اإداري .
.820 *0.000 

5.  
اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  جػػػػػػػػاهزة وامتيػػػػػػػػ  اتخػػػػػػػػاذ اوقػػػػػػػػرار كال 

 ت تاج إو  مااوجات أخرل.
.871 *0.000 

6.  
تلػػػػػاعد مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  

مػػػػف اوبػػػػدائؿ اومتا ػػػػ  اوػػػػذم يمثػػػػؿ اوقػػػػرار  زػػػػة ت ديػػػػد اوبػػػػديؿ األمثػػػػؿ
 اومتخذ.

.713 *0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو    *

 

 Structure Validityثانيا: الصدؽ البنائي 

ياتبر اوصدؽ اوبمائة أ د مقاييس صدؽ األداة اوذم يقيس مدل ت قؽ األهداؼ اوتة تريد األداة 
اودرال  باودرج  اوكتي  وفقرات  م اكرمدل ارتباط كؿ م كر مف  اوكصكؿ إويها  كيبيف

 االلتبام   كقد تـ ذوؾ عت  اوم ك اوتاوة:

عمد ( أف جميع ماام ت االرتباط زة جميع م اكر االلتبام  داو  إ صائيان 13يبيف جدكؿ )
 .كبذوؾ تاتبر جميع م اكر االلتبام  صادقه وما كضع وقياله  α≤ 0.05ملتكل مامكي  
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 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ محكر مف محاكر االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة: (5.13جدكؿ )

 المجاؿ /المحكر
كف

رس
 بي

مؿ
معا

 
باط

الرت
ل

مة  
لقي

ا
لية

تما
الح

ا
(S

ig.
)

 

تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمػات اوم الػبي  اإوكتركميػ )اومظـ(  المحكر األكؿ:
 0.000* 672. .وماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوةاوملتخدم  زة كزارة ا

تتػػػػػػػكزر خاصػػػػػػػي  اوم ءمػػػػػػػ  زػػػػػػػة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي   المحػػػػػػػكر الثػػػػػػػاني:
اإوكتركميػػ )اومظـ( اوملػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػ  اوفتلػػطيمي ؛ ممػػػا يػػؤدم إوػػ  ت لػػػيف 

 .أدائها اوماوة
.686 *0.000 

 )اومظـ(وكتركميػ بػادئ مكثكقيػ  مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  اإم تتػكزر المحكر الثالػث:
 0.000* 0.964 .ت ليف أدائها اوماوةمما يؤدم إو   ؛اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي 

يتػػػػكزر مبػػػػدأ أمػػػػف اومظػػػػاـ زػػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  : المجػػػػاؿ األكؿ
ويػػ  اوفتلػػطيمي ؛ ممػػػا يػػؤدم إوػػ  ت لػػػيف اإوكتركميػػ )اومظـ( اوملػػتخدم  زػػػة كزارة اوما

 .أدائها اوماوة
.828 *0.000 

يتػػػكزر مبػػػدأ لػػػري  اومظػػػاـ زػػػة مكثكقيػػػ  مظػػػـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي   المجػػػاؿ الثػػػاني:
اإوكتركمي )اومظـ(اوملػػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػػ  اوفتلػػػطيمي ؛ ممػػػا يػػػؤدم إوػػػ  ت لػػػيف 

 .أدائها اوماوة
.858 *0.000 

تػػػكزر مبػػػدأ اوخصكصػػػي  زػػػة مكثكقيػػػ  مظػػػـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  ي المجػػػاؿ الثالػػػث:
اإوكتركمي )اومظـ(اوملػػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػػ  اوفتلػػػطيمي ؛ ممػػػا يػػػؤدم إوػػػ  ت لػػػيف 

 .أدائها اوماوة
.891 *0.000 

يتػػكزر مبػػدأ لػػ م  اومااوجػػ  زػػة مكثكقيػػ  مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي   المجػػاؿ الرابػػع:
لػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػ  اوفتلػػطيمي ؛ ممػػػا يػػؤدم إوػػ  ت لػػػيف اإوكتركميػػ )اومظـ( اوم

 .أدائها اوماوة
.777 *0.000 

يتػكزر مبػدأ جاهزيػ  اومظػاـ زػة مكثكقيػ  مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي   المجاؿ الخػامس:
اإوكتركميػػ )اومظـ( اوملػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػ  اوفتلػػطيمي ؛ ممػػػا يػػؤدم إوػػ  ت لػػػيف 

 .أدائها اوماوة
.764 *0.000 

 0.000* 0.908 تحسيف األداء المالي لكزارة المالية الفمسطينية. المحركر الرابع:

 0.000* 684. .ترشيد اومفقات اواام  المجاؿ األكؿ:
 0.001* 578. .يرادات اواام زيادة اإ المجاؿ الثاني:
 0.000* 727. .يرادات كاومفقات اواام تازيز اورقاب  عت  اإ المجاؿ الثالث:
 0.000* 770. .دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم المجاؿ الرابع:

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو   *          
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  Reliability :ثبات االستبانة 5.9
 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا اومتائج االلتبياف مفس ياطة يقصد بثبات االلتبام  هك  أف

إو  أم درج  ياطة اومقياس قراءات متقارب  عمد كؿ مرة يلتخدـ  كيقصد به أيضان متتاوي    
 زيها  أك ما درج  اتلاقه كاملجامه كالتمراريته عمد تكرار التخدامه زة أكقات مختتف . 

 Cronbach's Alpha مف ثبات التبام  اودرال  مف خ ؿ ماامؿ أوفا كركمباخ تـ اوت قؽكقد 
Coefficient   (.14اومتائج كما هة مبيم  زة جدكؿ )ككامت 

 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة :(5.14جدكؿ )
 ـ

 المحكر
عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

الصدؽ 
 الذاتي*

تتػػػػػػكزر خاصػػػػػػي  اوثقػػػػػػ  زػػػػػػة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات  المحػػػػػػكر األكؿ:  .1
اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ )اومظـ( اوملػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  

 .مي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوةاوفتلطي
10 0.818 0.904 

تتػػػكزر خاصػػػي  اوم ءمػػػ  زػػػة مظػػػـ اوماتكمػػػات  المحػػػكر الثػػػاني:  .2
اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ )اومظـ( اوملػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  

 .اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة
10 0.806 0.898 

كثكقيػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات مبػػػػادئ م المحػػػػكر الثالػػػػث: تتػػػػكفر  .3
المسػػػتخدمة فػػػي كزارة الماليػػػة  )النظـ(لكتركنيػػػةالمحاسػػػبية اإل 

 .تحسيف أدائيا الماليمما يؤدم إلى  ؛الفمسطينية
48 0.961 0.980 

تػػػػػػكزر مبػػػػػػدأ أمػػػػػػف اومظػػػػػػاـ زػػػػػػة مكثكقيػػػػػػ  مظػػػػػػـ : المجػػػػػػاؿ األكؿ  .4
اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػ )اومظـ( اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة 

 .اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوةاوماوي  
9 0.771 0.878 

يتػػػػكزر مبػػػػدأ لػػػػري  اومظػػػػاـ زػػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ  المجػػػػاؿ الثػػػػاني:  .5
اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركمي )اومظـ(اوملػػػػػػتخدم  زػػػػػػة كزارة 

 .اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة
9 0.867 0.931 

تػػػػػكزر مبػػػػػدأ اوخصكصػػػػػي  زػػػػػة مكثكقيػػػػػ  مظػػػػػـ  المجػػػػػاؿ الثالػػػػػث:  .6
اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركمي )اومظـ(اوملػػػػػػتخدم  زػػػػػػة كزارة 

 .اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة
10 0.921 0.960 

يتػػػكزر مبػػػدأ لػػػ م  اومااوجػػػ  زػػػة مكثكقيػػػ  مظػػػـ  المجػػػاؿ الرابػػػع:  .7
( اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػ )اومظـ

 .اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة
9 0.730 0.854 
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عدد  المحكر ـ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

الصدؽ 
 الذاتي*

يتػػكزر مبػػدأ جاهزيػػ  اومظػػاـ زػػة مكثكقيػػ  مظػػـ  المجػػاؿ الخػػامس:  .8
اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػ )اومظـ( اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة 

 .اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة
11 0.857 0.926 

 .تحسػػػػػػيف األداء المػػػػػػالي لػػػػػػكزارة الماليػػػػػػة المحػػػػػػكر الرابػػػػػػع:  .9
 0.965 0.933 25 الفمسطينية.

 0.882 0.778 6 .ترشيد اومفقات اواام  كؿ:المجاؿ األ   .10
 0.934 0.872 6 .يرادات اواام زيادة اإ المجاؿ الثاني:  .11
 0.938 0.880 7 .ت اواام يرادات كاومفقاتازيز اورقاب  عت  اإ المجاؿ الثالث:  .12
 0.887 0.786 6 .دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم المجاؿ الرابع:  .13
 0.984 0.968 93 .جميع المحاكر معان   .14

 *اوصدؽ اوذاتة= اوجذر اوتربياة اومكجب وماامؿ أوفا كركمباخ     

 يث تتراكح بيف  ( أف قيم  ماامؿ أوفا كركمباخ مرتفا  وكؿ م كر14جدكؿ ) مف يتضح
قيم  اوصدؽ   كما كامت (0.968(  بيمما بتغت وجميع زقرات االلتبام  )0.921 0.730)

(  يمما بتغت وجميع زقرات االلتبام  0.960 0.854)اوذاتة مرتفا  وكؿ م كر بقيم  
 ( كهذا يام  أف اوثبات مرتفع كداؿ إ صائيان. 0.984)

كيكػكف   ( قابت  وتتكزيع2ي  كما هة زة اومت ؽ )كبذوؾ تككف االلتبام  زة صكرتها اومهائ
وت تيػػؿ اومتػػائج كاإجابػػ   هػػا صػػاو  الػػتبام  اودرالػػ  ممػػا يجاتاوبا ػػث قػػد توكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات 

 عت  ألئت  اودرال  كاختبار زرضياتها.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 5.10
 صائةمف خ ؿ برمامج اوت تيؿ اإ  كت تيتها تـ تفريغ االلتبام 

 Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS). 

 Normality Distribution Test :اختبار التكزيع الطبيعي 1.11.1

 K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testلػػمرمكؼ -اختبػػار ككومجػػكركؼ  تػػـ الػػتخداـ  
 (.5115ا زة جدكؿ )اومتائج كم ك  أـ الالختبار ما إذا كامت اوبيامات تتبع اوتكزيع اوطبياة 
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 يكضح نتائج اختبار التكزيع الطبيعي :(5.15جدكؿ )
 ـ

 المجاؿ
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 1.   )اوم ػػػكر األكؿ: تتػػػكزر خاصػػػي  اوثقػػػ  زػػػة مظػػػـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  اإوكتركميػػػ )اومظـ

 0.104 .اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة

اوم كر اوثامة: تتكزر خاصي  اوم ءم  زػة مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  اإوكتركميػ )اومظـ(   .2
 0.088 .اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة

المحػػكر الثالػػث: تتػػكفر مبػػادئ مكثكقيػػة نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية اإللكتركنيػػة)النظـ(   .3
 0.164 ي كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي.المستخدمة ف

اومجػػػػاؿ األكؿ: يتػػػػكزر مبػػػػػدأ أمػػػػف اومظػػػػاـ زػػػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم ػػػػكر اوثاوث/  .4
اوم الػػػبي  اإوكتركميػػػ )اومظـ( اوملػػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػػ  اوفتلػػػطيمي ؛ ممػػػا يػػػؤدم إوػػػ  

 .ت ليف أدائها اوماوة

0.082 

اومجػػػػاؿ اوثػػػػامة: يتػػػكزر مبػػػػدأ لػػػػري  اومظػػػػاـ زػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ اوماتكمػػػػات وم ػػػكر اوثاوث/ا  .5
اوم الػػػػبي  اإوكتركمي )اومظـ(اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  اوفتلػػػػطيمي ؛ ممػػػػا يػػػػؤدم إوػػػػ  

 .ت ليف أدائها اوماوة

0.200 

ات اومجػػػػاؿ اوثاوػػػػث: يتػػػػكزر مبػػػػدأ اوخصكصػػػػي  زػػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ اوماتكمػػػػاوم ػػػػكر اوثاوث/  .6
اوم الػػػػبي  اإوكتركمي )اومظـ(اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  اوفتلػػػػطيمي ؛ ممػػػػا يػػػػؤدم إوػػػػ  

 .ت ليف أدائها اوماوة

0.405 

اومجػػاؿ اورابػػع: يتػػكزر مبػػدأ لػػ م  اومااوجػػ  زػػة مكثكقيػػ  مظػػـ اوماتكمػػات اوم ػػكر اوثاوث/  .7
ي ؛ ممػػػا يػػػؤدم إوػػػ  اوم الػػػبي  اإوكتركميػػػ )اومظـ( اوملػػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػػ  اوفتلػػػطيم

 .ت ليف أدائها اوماوة

0.085 

اومجػػاؿ اوخػػامس: يتػػكزر مبػػدأ جاهزيػػ  اومظػػاـ زػػة مكثكقيػػ  مظػػـ اوماتكمػػات اوم ػػكر اوثاوث/  .8
اوم الػػػبي  اإوكتركميػػػ )اومظـ( اوملػػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػػ  اوفتلػػػطيمي ؛ ممػػػا يػػػؤدم إوػػػ  

 .ت ليف أدائها اوماوة
0.058 

 0.130 األداء المالي لكزارة المالية الفمسطينية.تحسيف المحكر الرابع:   .9
 0.086 .اومجاؿ األكؿ: ترشيد اومفقات اواام /اوم كر اورابع  .10
 0.210 .يرادات اواام اومجاؿ اوثامة: زيادة اإ/اوم كر اورابع  .11
 0.056 .يرادات كاومفقات اواام اؿ اوثاوث: تازيز اورقاب  عت  اإاومج/اوم كر اورابع  .12
 0.230 .اومجاؿ اورابع: دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم/اورابع اوم كر  .13

 0.200 االستبانة محاكرجميع  

جميػػػع م ػػػاكر و (.Sig)( أف اوقيمػػػ  اال تماويػػػ  5115يتضػػػح مػػػف اومتػػػائج اومكضػػػ   زػػػة جػػػدكؿ )
ر تتبع اوتكزيػع   كبذوؾ زإف تكزيع اوبيامات وهذه اوم اك α ≤ 0...ملتكل اودالو  أكبر مف اودرال  
 . اوطبياة
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 كقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:

 وكصؼ عيم  اودرال .: (Frequencies & Percentages) اوملب اومئكي  كاوتكرارات  .1
 .كاومتكلط او لابة اوملبة  اومتكلط او لابة  .2

 ومارز  ثبات زقرات االلتبام . (Cronbach's Alpha)اختبار أوفا كركمباخ   .3

وقياس درج  االرتباط: ( Pearson Correlation Coefficient) مؿ ارتباط بيرلكفماا .4
كقد التخدمه اوبا ث و لاب االتلاؽ   يقكـ هذا االختبار عت  درال  اوا ق  بيف متغيريف

 اوداختة كاوصدؽ اوبمائة و لتبام .

اللتجاب  قد ومارز  ما إذا كاف متكلط درج  ا( T-Test) زة  او  عيم  كا دة Tاختبار   .5
قد التخدمه اوبا ث وتتوكد مف ك   زادت أك قتت عف ذوؾ كأ 3 ككه اومتكلطإو  درج   كصؿ

 دالو  اومتكلط وكؿ زقرة مف زقرات االلتبام .

ومارز  ما إذا كاف هماؾ  (Independent Samples T-Test)زة  او  عيمتيف Tاختبار  .6
 ات اوملتقت . زركقات ذات دالو  إ صائي  بيف مجمكعتيف مف اوبيام

 (One Way Analysis of Variance – ANOVA)اختبار ت تيؿ اوتبايف األ ادم  .7

ومارز  ما إذا كاف هماؾ زركقات ذات دالو  إ صائي  بيف ث ث مجمكعات أك أكثر مف 
التخدمه اوبا ث وتفركؽ اوتة تازل وتمتغير اوذم يشتمؿ عت  ث ث مجمكعات   اوبيامات
 زوكثر.

 بدرال   يهتـ ((Multiple Regression Analysis ر اوخطة اومتاددت تيؿ االختبا .8
 كمي  عت  متغير تابع كمة. ملتقت  متغيرات عدة أثر كت تيؿ
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 السادسالفصؿ 
 تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: 6.1
  كذوؾ مف خ ؿ ت تيؿ اوبيامات كاختبار زرضيات اودرال تضمف هذا اوفصؿ عرضان وي

اإجاب  عف ألئت  اودرال  كالتاراض أبرز متائج االلتبام  كاوتة تـ اوتكصؿ إويها مف خ ؿ 
  عدد ت تيؿ زقراتها  كاوكقكؼ عت  اوبيامات اوشخصي  اوتة اشتمتت عت  )اوجمس  اوفئ  اوامري 

رة زة كزارة اوماوي   اومؤهؿ اواتمة  اوتخصص اواتمة  اوملم  اوكظيفة  اودكرات لمكات اوخب
  اومظاـ اوم البة اومكظؼ اوتدريبي  زة مجاؿ األمظم  اوم البي  اإوكتركمي   اإدارة اوتابع وها

تـ إجراء اومااوجات    لمكات التخداـ اومظاـ اوم البة(  وذايلتخدمه اومكظؼاوم كلب اوذم 
ائي  وتبيامات اومجما  مف التبام  اودرال   إذ تـ التخداـ برمامج اورـز اإ صائي  اإ ص

وت صكؿ  (statistical package for the social sciences-SPSS)وتدرالات االجتماعي  
 عت  متائج اودرال  اوتة تـ عرضها كت تيتها زة هذا اوفصؿ. 

  ات الشخصية:الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيان 6.2
 :تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس 6.2.1

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس6.1جدكؿ )
 النسبة المئكية % العدد الجنس

 76.3 142 ذكر

 23.7 44 أمث 

 100.0 186 المجمكع

% 23.7% مف عيم  اودرال  ذككر  بيمما 76.3( أف ما ملبته 6.1يتضح مف جدكؿ )
مما  ؛وكتركمي  هـ ذككرخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإماظـ ملت فأ  كيشير ذوؾ إماث

  لرعأكؿ كمكاكب  اوتطكرات اوتكمكوكجي  بش  يلاعدهـ عت  ت مؿ ضغط اوامؿ بشكؿ أزضؿ
اء اجتماعي  كي صتف عت  بعأ كثر مف اإماث اوتكاتة وديهف  أ زة اوامؿمتيج  التقرارهـ 

 .كثرأجازات غير اعتيادي  بشكؿ إ
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 :تكزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية 6.2.2

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية6.2جدكؿ )

 النسبة المئكية % العدد الفئة العمرية

 24.2 45 عاـ زوقؿ30

 57 106 عاـ40 -31

 12.9 24 عاـ50 -41

 5.9 11 عاـ زوكثر 51

 100.0 186 المجمكع

زوقؿ   لم  30% مف عيم  اودرال  أعمارهـ 24.2ه ( أف ما ملبت6.2يتضح مف جدكؿ )
  بيمما لم  50-41% تتراكح أعمارهـ مف 12.9  لم  40-31% تتراكح أعمارهـ مف 57
 زوكثر. 51% أعمارهـ 5.9

أف اوفئ  األكبر مف ملتخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  هة  إو  كيشير ذوؾ
 اوتدريب كاوتطكر كمكاكب  اوتكمكوكجيا او ديث  كتلتطيع عت  ت مؿ ضغط اوامؿزئ  شاب  كقادرة 

 .زضؿ عت  أداء كزارة اوماوي بما يماكس بشكؿ أ

 :تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخبرة في كزارة المالية 6.2.3

 في كزارة المالية الفمسطينية (: تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخبرة6.3جدكؿ )

 بة المئكية %النس العدد سنكات الخبرة

 30.6 57 لمكات 5أقؿ مف 

 38.2 71 لم  10 – 5

 16.7 31 لم  11-15

 14.5 27 لم  زوكثر 15

 100.0 186 المجمكع

زة كزارة  %مف عيم  اودرال  لمكات خبرتهـ30.6( أف ما ملبته 6.3يتضح مف جدكؿ )
تتراكح بيف  رة اوماوي زة كزا%مف عيم  اودرال  لمكات خبرتهـ 38.2لمكات   5أقؿ مف  اوماوي 

لم   11-15تتراكح بيف زة كزارة اوماوي %مف عيم  اودرال  لمكات خبرتهـ 16.7  لم  10–5
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كيشير ذوؾ لم  زوكثر   15 زة كزارة اوماوي  % مف عيم  اودرال  لمكات خبرتهـ14.5بيمما 
اوخبرة كاومارز  ملتخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  زة كزارة اوماوي  وديهـ  إو  أف

 يث    كيزيد مف درج  اوثق  كاالعتماد عت  التجاباتهـاوكازي  زة التخدامها كاوتاامؿ ماها
  كثر مف ثتثة اوايم  اومختارةكهـ أ  %69.4لمكات  5كثر مف بتغت ملب  مف وديه خبرة أ

مما ياطة  لمكات خبرة  زوكثر زة كزارة اوماوي  5% مف أزراد اوايم  وديهـ 70كهذا يامة أف 
 جاباتهـ.إاوثق  كيزيد درج  االعتماد عت  

 :تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي 6.2.4

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي6.4جدكؿ )

 النسبة المئكية % العدد المؤىؿ العممي

 2.2 4 دبتـك

 78.5 146 بكاوكريكس

 18.8 35 ماجلتير

 0.5 1 دكتكراه

 100.0 186 المجمكع

% مف عيم  اودرال  مؤهتهـ اواتمة دبتكـ  2.2( أف ما ملبته 6.4يتضح مف جدكؿ )
 % مؤهتهـ0.5% مؤهتهـ اواتمة ماجلتير  بيمما 18.8% مؤهتهـ اواتمة بكاوكريكس  78.5

أف ملتخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  مؤهتيف  كيشير ذوؾ إو  اواتمة دكتكراه 
مما يلاعد  ؛هماجلتير كاودكتكرااو مت  اوشهادات اواتيا  مف عدد اوايم  تقريبان  كأف خمس  عتميان 
  كأف ماظـ أزراد اوايم  ي متكف اودرج  اوجاماي  األكو  االلتخداـ األمثؿ وهذا اومظـعت  

 . اوبكاوكريكس 

 :تكزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي 6.2.5

 لتخصص العممي(: تكزيع عينة الدراسة حسب ا6.5جدكؿ )
 النسبة المئكية % العدد التخصص العممي

 90.3 168 م الب 

 4.3 8 إدارة أعماؿ

 0.5 1 اقتصاد
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 النسبة المئكية % العدد التخصص العممي

 3.2 6 برمج 

 1.1 2 تكمكوكجيا ماتكمات

 0.5 1 همدل 

 100.0 186 المجمكع

% مػػػف عيمػػػ  اودرالػػػ  تخصصػػػهـ اواتمػػػة 90.3( أف مػػػا ملػػػبته 6.5يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )
% 3.2% تخصصػػهـ اواتمػػة اقتصػػاد  0.5ـ اوامتػػة إدارة أعمػػاؿ  % تخصصػػه4.3م الػػب   

% مؤهتهـ 0.5% تخصصهـ اواتمة تكمكوكجيا ماتكمات  بيمما 1.1تخصصهـ اواتمة برمج   
أف اوغاوبيػ  اواظمػة مػف ملػتخدمة مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي   كيشػير ذوػؾ إوػ اواتمػة همدلػ   

   كهػػـ األقػػدراوممالػػب وتتاامػػؿ مػػع هػػذه اوػػمظـوػػديهـ اوتوهيػػؿ اواتمػػة ك اوم كلػػب  هػػـ م الػػبكف  
جابػ  عتػ  تلػاؤالتها كباوتػاوة اوخػركج بمتػائج كتكصػيات  قيقػ  كاألملب وفهػـ مشػكت  اودرالػ  كاإ

  كمػػا ي  ػػظ بػػوف عػػدد اومػػكظفيف اومتخصصػػيف زػػة مجػػاؿ اوبرمجػػ  كتكمكوكجيػػا ككاقايػػ  كزااوػػ 
دد ك جػـ األمظمػ  اوم الػبي  اوم كلػب  اوماتكمات قتيؿ باومقارم  مع باقة اوتخصصات ككبر عػ

 اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي .
 :تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي 6.2.6

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي6.6جدكؿ )
 النسبة المئكية % العدد المسمى الكظيفي

 2.2 4 رئيس شاب 

 18.3 34 رئيس قلـ
 23.1 43 مدير دائرة

 4.8 9 مدير عاـ زما زكؽ

 38.7 72 م الب
 8.6 16 مراقب ماوة

 0.5 1 مفتش ضريبة

 3.2 6 مخمف
 0.5 1 مدخؿ بيامات

 100.0 186 المجمكع
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% مػػػػػػػػػف عيمػػػػػػػػػ  اودرالػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػماهـ 2.2( أف مػػػػػػػػػا ملػػػػػػػػػبته 6.6يتضػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػدكؿ )
% ملػػػػػػػػػماهـ 23.1% ملػػػػػػػػػماهـ اوػػػػػػػػػكظيفة رئػػػػػػػػػيس قلػػػػػػػػػـ  18.3اوػػػػػػػػػكظيفة رئػػػػػػػػػيس شػػػػػػػػػاب   

% ملػػػػػماهـ 38.7% ملػػػػػماهـ اوػػػػػكظيفة مػػػػػدير عػػػػػاـ زمػػػػػا زػػػػػكؽ  4.8وػػػػػكظيفة مػػػػػدير دائػػػػػرة  ا
% ملػػػػػػػماهـ اوػػػػػػػكظيفة 0.5% ملػػػػػػػماهـ اوػػػػػػػكظيفة مراقػػػػػػػب مػػػػػػػاوة  8.6اوػػػػػػػكظيفة م الػػػػػػػب  
% ملػػػػػػػػػماهـ اوػػػػػػػػػكظيفة 0.5يممػػػػػػػػػا ب مخمػػػػػػػػػف % ملػػػػػػػػػماهـ اوػػػػػػػػػكظيفة 3.2مفػػػػػػػػػتش ضػػػػػػػػػريبة  

ػػػػػػػ وملػػػػػػػميات اوكظيفيػػػػػػػ  أف عيمػػػػػػػ  اودرالػػػػػػػ  شػػػػػػػمتت جميػػػػػػػع اكيشػػػػػػػير ذوػػػػػػػؾ إوػػػػػػػ  دخؿ بيامػػػػػػػات  مي
ف تكزيػػػػػػػػع ا    ك اواامتػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  كتلػػػػػػػػتخدـ مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػػػب 

اوايمػػػػ  عتػػػػ  اوملػػػػميات اوكظيفيػػػػ  كاإشػػػػرازي  ممطقػػػػة ككاقػػػػع  لػػػػب اوهيكػػػػؿ اوتمظيمػػػػة وتػػػػكزارة 
 .كتقؿ اوملميات اوكظيفي  اواتيا  ااوملميات اوكظيفي  اودمي تزداد يث 

ة الدراسة حسب عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ األنظمة المحاسبية تكزيع عين 6.2.7
 :اإللكتركنية

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ األنظمة المحاسبية اإللكتركنية6.7جدكؿ )

 النسبة المئكية % العدد عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ األنظمة المحاسبية اإللكتركنية

 18.3 34 يكجد ال

 46.8 87 دكرة 3 – 1

 22.6 42 دكرة 7 – 4

 12.4 23 دكرات زوكثر 8

 100.0 186 المجمكع

% مف عيم  اودرال  وـ ي صتكا عتػ  دكرات 18.3( أف ما ملبته 6.7يتضح مف جدكؿ )
% مػػػف عيمػػػ  اودرالػػػ   صػػػتكا عتػػػ  46.8تدريبيػػػ  زػػػة مجػػػاؿ األمظمػػػ  اوم الػػػبي  اإوكتركميػػػ   

% 22.6دكرة تدريبيػػ    1-3دريبيػػ  زػػة مجػػاؿ األمظمػػ  اوم الػػبي  اإوكتركميػػ  مػػا بػػيف دكرات ت
مف عيم  اودرالػ   صػتكا عتػ  دكرات تدريبيػ  زػة مجػاؿ األمظمػ  اوم الػبي  اإوكتركميػ  مػا بػيف 

ؿ األمظمػػ  دكرات تدريبيػػ  زػػة مجػػا 8%  صػػتكا عتػػ  أكثػػر مػف 12.4دكرة تدريبيػ   بيممػػا  4-7
ضركرة عقد اومزيد مف اودكرات اوتدريبي  وملتخدمة مظـ كيشير ذوؾ إو    تركمي اوم البي  اإوك

اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  زة كزارة اوماوي  مف أجؿ رزع كفاءتهـ كقدرتهـ عت  اوتاامؿ مػع 
 كقدراتها. إمكامياتهاهذه اومظـ كااللتغ ؿ األمثؿ 
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 :مؿ بياتكزيع عينة الدراسة حسب اإلدارة  التي تع 6.2.8

 اإلدارات العامة في كزارة المالية (: تكزيع عينة الدراسة حسب 6.8جدكؿ )

 النسبة المئكية % العدد اإلدارة  التي تعمؿ بيا

 9.7 18 اوركاتب كاوتقاعد

 4.3 8 اومكازم  اواام 

 4.8 9 اوخزيم  اواام 

 9.1 17 او لابات اواام 

 13.4 25 اورقاب  اوداختي 

 3.8 7 ختةاوتدقيؽ اودا

 3.8 7 إدارة اوبتركؿ

 8.1 15 ضريب  اودخؿ

 2.7 5 اوشؤكف اإداري  كاوماوي 

 12.4 23 اوجمارؾ كاومككس

 6.5 12 اورقاب  اوماوي  اوالكري 

 11.3 21 ضريب  اوقيم  اومضاز 

 3.2 6 اوتكاـز اواام 

 5.4 10 األمف اوجمركة  

 1.6 3 تكمكوكجيا ماتكمات

 100.0 186 المجمكع

% مف عيم  اودرال  يامتكف زة اإدارة اواامػ  9.7( أف ما ملبته 6.8يتضح مف جدكؿ )
%  4.8% مػف عيمػ  اودرالػ  يامتػكف زػة اإدارة اواامػ  وتمكازمػ  اواامػ  4.3وتركاتػب كاوتقاعػد  

 % مف عيم  اودرال  يامتكف زة9.1مف عيم  اودرال  يامتكف زة اإدارة اواام  وتخزيم  اواام   
% مػػف عيمػػ  اودرالػػ  يامتػػكف زػػة اإدارة اواامػػ  وترقابػػ  13.4اإدارة اواامػػ  وت لػػابات اواامػػ   

% مػف عيمػ  3.8% مف عيم  اودرال  يامتكف زة اإدارة اواام  وتتدقيؽ اوداختة  3.8اوداختي   
واامػػ  % مػػف عيمػ  اودرالػ  يامتػكف زػة اإدارة ا8.1اودرالػ  يامتػكف زػة اإدارة اواامػ  وتبتػركؿ  

% مػػف عيمػػ  اودرالػػ  يامتػػكف زػػة اإدارة اواامػػ  اوشػػؤكف اإداريػػ  كاوماويػػ   2.7وضػػريب  اوػػدخؿ  
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% مػػػف عيمػػػ  6.5% مػػػف عيمػػػ  اودرالػػػ  يامتػػػكف زػػػة اإدارة اواامػػػ  وتجمػػػارؾ كاومكػػػكس  12.4
 % مػف عيمػػ  اودرالػػ  يامتػػكف11.3اودرالػ  يامتػػكف زػػة اإدارة اواامػ  وترقابػػ  اوماويػػ  اوالػػكري   

% مػف عيمػ  اودرالػ  يامتػكف زػة اإدارة اواامػ  3.2زة اإدارة اواامػ  وضػريب  اوقيمػ  اومضػاز   
% 1.6% مف عيم  اودرال  يامتكف زة اإدارة اواام  و مف اوجمركة  بيمما  5.4وتكاـز اواام  

يمػػ  أف عكيشػػير ذوػػؾ إوػػ  ماتكمػػات  اومػػف عيمػػ  اودرالػػ  يامتػػكف زػػة اإدارة اواامػػ  وتكمكوكجيػػا 
تخدـ مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  دارات اواامػػ  زػػة كزارة اوماويػػ  اوتػػة تلػػاودرالػػ  شػػمتت جميػػع اإ

 وكتركمي .اإ

 :المستخدـالمحاسبي المحكسب تكزيع عينة الدراسة حسب النظاـ  6.2.9

 المستخدـ(: تكزيع عينة الدراسة حسب النظاـ المحاسبي 6.9جدكؿ )

 النسبة المئكية % العدد تستخدموالنظاـ المحاسبي المحكسب الذم 

 37.1 69 اومظاـ اوماوة اومركزم

 14 26 مظاـ ركاتب اومكظفيف اومدمييف

 3.8 7 مظاـ ركاتب اومكظفيف اوالكرييف

 10.8 20 مظاـ ضريب  اودخؿ

 15.1 28 مظاـ ضريب  اوقيم  اومضاز  

 9.7 18 مظاـ اوجمارؾ كاومككس

 1.6 3 مظاـ اوبتركؿ

 0.5 1 لاف وتم الب برمامج بي

 6.5 12 غير مرتبط بمظاـ

 1.1 2 اومظاـ اوماوة اوقيالة

 100.0 186 المجمكع

% مػػػف عيمػػػ  اودرالػػػ  يلػػػتخدمكف اومظػػػاـ 37.1( أف مػػػا ملػػػبته 6.9يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )
% يلػػتخدمكف مظػػاـ 3.8% يلػػتخدمكف مظػػاـ ركاتػػب اومػػكظفيف اومػػدمييف  14اومػػاوة اومركػػزم  

% يلػػػتخدمكف 15.1% يلػػػتخدمكف مظػػػاـ ضػػػريب  اوػػػدخؿ  10.8الػػػكرييف ركاتػػػب اومػػػكظفيف او
% يلػتخدمكف 1.6% يلػتخدمكف مظػاـ اوجمػارؾ كاومكػكس  9.7مظاـ ضػريب  اوقيمػ  اومضػاز   

% غيػػر مػرتبطيف بمظػػاـ  بيممػػا 6.5% يلػتخدمكف برمػػامج بيلػػاف وتم الػب   0.5مظػاـ اوبتػػركؿ 
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جميػػػع مظػػػـ اودرالػػػ  شػػػمتت أف  ذوػػػؾ إوػػػ  كيشػػػير % يلػػػتخدمكف اومظػػػاـ اومػػػاوة اوقيالػػػة  1.1
كثػر األمظمػ  اوملػتخدم  هػة أف ا  كمي  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  ك وكتر اوماتكمات اوم البي  اإ
وتمػػكظفيف  ثػػـ مظػػاـ اوركاتػػب كاألجػػكر  ثػػـ مظػػاـ ضػػريب  اوقيمػػ  اومضػػاز   اومظػػاـ اومػػاوة اومركػػزم

 .اومدمييف

 :ات استخداـ النظاـ المحاسبيسنك عدد تكزيع عينة الدراسة حسب  6.2.10

 (: تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات استخداـ النظاـ المحاسبي6.10جدكؿ )

 النسبة المئكية % العدد سنكات استخداـ النظاـ المحاسبي

 22.6 42 لم  1-2

 10.2 19 لمكات 3

 21 39 لمكات 4

 46.2 86 لمكات 5أكثر مف 

 100.0 186 المجمكع

% مػػف عيمػػ  اودرالػػ  يلػػتخدمكف اومظػػاـ 22.6( أف مػػا ملػػبته 6.10يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
% مػػف عيمػػ  اودرالػػ  يلػػتخدمكف اومظػػاـ اوم الػػبة 10.2لػػم    2 -1اوم الػػبة ومػػدة تتػػراكح  

لػػمكات  بيممػػا  4% مػػف عيمػػ  اودرالػػ  يلػػتخدمكف اومظػػاـ اوم الػػبة ومػػدة 21لػػمكات   3ومػػدة 
كيشػير ذوػؾ لػمكات    5لػبة ومػدة تزيػد عػف % مف عيم  اودرال  يلتخدمكف اومظاـ اوم ا46.2
خدمة مظػػػـ اوماتكمػػػات وػػػدل ملػػػتزػػػة الػػػتخداـ األمظمػػػ  اوم الػػػبي  اوم كلػػػب  تػػػكزر اوخبػػػرة إوػػػ  

% مف  جـ اوايم  وديهـ خبرة زػة الػتخداـ 67وكتركمي  زة كزارة اوماوي    يث أف اوم البي  اإ
كات  ممػػػػا ياطػػػػة اوثقػػػػ  زػػػػة لػػػػم 3أكثػػػػر مػػػػف  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  األمظمػػػػ  اوم الػػػػبي  اوم كلػػػػب 

 اجاباتهـ. 
 

 : محاكر الدراسة كاختبار الفرضياتتحميؿ  6.3
وايمػػ  كا ػػدة ومارزػػ  مػػا إذا كامػػت متكلػػط  Tوت تيػػؿ زقػػرات االلػػتبام  تػػـ الػػتخداـ اختبػػار

 Sig > 0.05 (Sigأـ ال  زػإذا كامػت  3كهػة  اومتكلػطدرجػ  االلػتجاب  قػد كصػتت إوػ  درجػ  
هػػذه او اوػػ  متكلػػط آراء  اوفرضػػي  اوصػػفري  كيكػػكف زػػةمػػه ال يمكػػف رزػػض ( زإ0.05أكبػػر مػػف 
  أمػػا إذا  3كهػػ   اومتكلػػط ػػكؿ اوظػػاهرة مكضػػع اودرالػػ  ال يختتػػؼ جكهريػػان عػػف درجػػ  األزػػراد 
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زيتـ رزػض اوفرضػي  اوصػفري  كقبػكؿ اوفرضػي  اوبديتػ   (0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05كامت 
  كزػة هػػذه او اوػػ  اومتكلػػطرجػػ  عػف دراد  يختتػؼ جكهريػػان آراء األزػػاوتػة تػػمص عتػ  أف متكلػػط 

  اومتكلػػطيمكػػف ت ديػػد مػػا إذا كػػاف متكلػػط اإجابػػ  يزيػػد أك يػػمقص بصػػكرة جكهريػػ  عػػف درجػػ  
زػػإذا كامػػت قيمػػ  االختبػػار مكجبػػ  زمامػػاه أف اومتكلػػط او لػػابة  ؛كذوػػؾ مػػف خػػ ؿ قيمػػ  االختبػػار

 كاواكس ص يح. اومتكلطوإلجاب  يزيد عف درج  

 -اختبار الفرضية األكلى: 6.3.1
حصػػائية بػػيف تػػكفر إتكجػػد عالقػػة ذات داللػػة "مػػا يمػػي  تػػنص الفرضػػية األكلػػى عمػػى        

خاصػػية الثقػػة فػػي نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية المحكسػػبة كبػػيف تحسػػيف األداء المػػالي لػػكزارة 
 ."المالية الفمسطينية

ومارز  ما إذا  Tتـ التخداـ اختبار ك  كالختبار هذه اوفرضي  تـ ت تيؿ زقرات اوم كر األكؿ
اومتائج مكض   زة   أـ ال 3كهة  اومتكلطكامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج  

 (.6.11جدكؿ )
"تتكفر خاصية  لكؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ  :(6.11جدكؿ )

 ة اإللكتركنية"الثقة في نظـ المعمكمات المحاسبي

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

 االنحراؼ
 المعيارم

قيمة 
ر االختبا
T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
ر اوماتكمات اوم البي  اوملتخرج  مف مظـ اب  تي 

اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  
 .عف األ داث اوماوي  بصكرة ص ي  

3.99 79.78 0.69 19.56 0.00 2 

2.  
تتصػػػػػػػؼ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اوملػػػػػػػتخرج  مػػػػػػػف 
مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة 

 اوماوي  باو ياد كعدـ اوت يز. 
4.05 81.08 0.73 19.81 0.00 1 

3.  
تتصػػػػػػؼ مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  
ؿ زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  باوثبػػػػػػػات زػػػػػػػة قيػػػػػػػاس كتكصػػػػػػػي

 اوماتكمات اوم البي  خ ؿ اوفترات اوماوي .
3.81 76.22 0.80 13.82 0.00 8 

4.  
تيمكػػػػػػػػف مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اوملػػػػػػػػتخدم  
زػػػػة اوػػػػكزارة مػػػػف إجػػػػراء اومقارمػػػػات وتبيامػػػػات اوماويػػػػ  

 او ككمي  بيف اوفترات اوماوي .
3.83 76.54 0.76 14.87 0.00 5 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

 االنحراؼ
 المعيارم

قيمة 
ر االختبا
T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

5.  
وكتركميػػػػػػػ  تلػػػػػػػاعد مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ

زػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػػ  اوت قػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػدؽ 
 اوماتكمات اوصادرة عمها.

3.88 77.62 0.79 15.22 0.00 4 

6.  
تقػػػػػدـ مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة 
كزارة اوماويػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػات لػػػػػػػهت  االلػػػػػػػتيااب كاوفهػػػػػػػـ 

 وملتخدمة اوماتكمات اوماوي  او ككمي .
3.90 78.05 0.74 16.72 0.00 3 

7.  
تلػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوصػػػػػػادرة عػػػػػػف مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات ت

اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  باودقػػػػػػػ  
 اوااوي .

3.79 75.89 0.69 15.70 0.00 9 

8.  
تػػػػكزر مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػ  زػػػػة 
كزارة اوماويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات تتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 باومكضكعي )اوقابتي  وتت قؽ(.
3.82 76.32 0.74 14.78 0.00 6 

9.  
تلػػػػػػػاهـ مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  
زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  زػػػػة ضػػػػماف اوشػػػػفازي  وتماتكمػػػػات 

 اوم البي .
3.82 76.43 0.75 14.93 0.00 7 

10.  
تػػػػكزر مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػ  زػػػػة 
كزارة اوماويػػػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػػػات مكتمتػػػػػػػػػ  تغطػػػػػػػػػة جميػػػػػػػػػع 

 جكامب اومشاط اوذم تصفه.
3.62 72.32 0.90 9.29 0.00 10 

  0.00 21.90 0.53 77.03 3.85 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف استخالص ما يمي:6.11مف جدكؿ )

اومتكلط او لابة وتفقرة اوثامي   تتصؼ اوماتكمات اوم البي  اوملتخرج  مف مظـ  -
)اودرج  4.05كتركمي  زة كزارة اوماوي  باو ياد كعدـ اوت يز  يلاكم اوماتكمات اوم البي  اإو

قيم  ك  0.73كاالم راؼ اومايارم %  81.08( أم أف اومتكلط او لابة اوملبة3اوكتي  مف
كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم  (Sig).كأف اوقيم  اال تماوي   19.81االختبار
 ت  هذه اوفقرة. مف قبؿ أزراد اوايم  ع%81.08بدرج  
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تكفر نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية في كزارة المالية   اوااشرةاومتكلط او لابة وتفقرة  -
أم أف اومتكلط او لابة  3.62  يلاكممعمكمات مكتممة تغطي جميع جكانب النشاط الذم تصفو

اال تماوي     كأف اوقيم 9.29قيم  االختبار  0.90كاالم راؼ اومايارم % 72.32اوملبة
.(Sig)  مف قبؿ أزراد اوايم  عت  %72.32بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.00تلاكم

 هذه اوفقرة. 

  كأف اومتكلط او لابة اوملبة 3.85ف اومتكلط او لابة يلاكم إبشكؿ عاـ  -
  كأف اوقيم  اال تماوي  21.90قيم  االختبار  0.53كاالم راؼ اومايارم %  77.03يلاكم

.(Sig)  وذوؾ ياتبر م كر  تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي   0.00تلاكم
اإوكتركمي )اومظـ( اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إو  ت ليف أدائها اوماوة  

  مما يدؿ عت  أف متكلط درج  االلتجاب  وهذا α ≤ 0.05داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  
مف % 77.03بدرج كهذا يامة أف هماؾ مكازق    اومتكلطيختتؼ جكهريان عف درج  اوم كر 

 قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات هذا اوم كر. 

في نظـ المعمكمات المحاسبية ( %77.03بنسبة)خاصية الثقة تتكفر كبذلؾ يتبيف أنو 
تحسيف أدائيا  مما يؤدم إلى ؛اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية

  .المالي

الختبار  Person تـ استخداـ اختبار معامؿ االرتباط بيرسكفكالختبار الفرضية األكلى 
في ة بيف تكفر خاصية الثقة لمعرفة ما إذا كانت العالق 0.05الفرضيات عند مستكل داللة 

 قة أـ ال.متحق لكزارة المالية كتحسيف األداء المالينظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة 

 قكم. . ارتباط60أكبر ك  مقبكؿ ارتباط  .35مف  قيم  االرتباط أكبر

 كيكضح الجدكؿ التالي نتائج اختبار الفرضية
 يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف كالقيمة االحتمالية  :(6.12الجدكؿ )

 القيمة االحتمالية قيمة معامؿ االرتباط الفرضية
كزر خاصػػي  اوثقػػ  زػػة مظػػـ  صػػائي  بػػيف تػػإتكجػػد ع قػػ  ذات دالوػػ  

اوماتكمػػات اوم الػػبي  اوم كلػػب  كبػػيف ت لػػيف األداء اومػػاوة وػػكزارة 
 اوماوي  اوفتلطيمي 

.615** 0.00 

 . 0.05* اوا ق  داو  إ صائيان عمد ملتكل دالو 

 . 0.01** اوا ق  داو  إ صائيا عمد ملتكل دالو 
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كاوقيمػ   0.615قيم  ماامؿ االرتباط  أف يتبيف( 6.22مف خ ؿ اومتائج اومكض    زة جدكؿ )
تػػكزر بػػيف كجػػكد ع قػػ  إيجابيػػ  ذات دالوػػ  مامكيػػ  إ صػػائي  ممػػا يػػدوؿ عتػػ    0.00اال تماويػػ  

كبيف ت لػيف األداء اومػاوة وػكزارة اوماويػ    خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب 
حصػػائية بػػيف تػػكفر إعالقػػة ذات داللػػة تكجػػد : قبػػكؿ الفرضػػية القائمػػةكبػػذلؾ يػػتـ   اوفتلػػطيمي 

خاصػػية الثقػػة فػػي نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية المحكسػػبة كبػػيف تحسػػيف األداء المػػالي لػػكزارة 
 .المالية الفمسطينية

كاتفقت   (ـ 2012)دهماف (  كدرال  ـ 2015)اوتتر ه اودرال  مع درال  كقد اتفقت هذ
زة مظـ اوماتكمات  اومكثكقي  و  تكزرإأكغمدا اوتة تكصتت  زة ((Bukenya,2014 مع درال 

تاكس ملتكيات أعت  مف األداء  عاوي ماتكمات ذات جكدة اوم البي   ككتما كامت تتؾ او
اوتة تكصتت إو  تكزر خاصي  اوثق  زة   ( زة األردفـ 2010  كمع درال  )اوخصاكم  اوماوة

(  ـ 2014درال  )لاد مع  تاختتفكمات اوم البة او ككمة زة األردف  زة  يف مظاـ اومات
 امظـ اوماتكمات اوم البي  اوتة يقدمهعف  يث وـ تتكزر خاصي  اوثق  زة اوماتكمات اوصادرة 

 زةثغرات كجكد إو  كيرل اوبا ث أف ذوؾ ياكد كك ء اومكتفيف وتدكائر اوضريبي    اوم البكف
كتركمي  اوملتخدم  زة وريبة بيمما األمظم  اوم البي  اإلتغؿ وتتهرب اوضتي   تجاري اواومظـ 

 خاصي  اوثق  زة اوماتكمات اوصادرة عمها.زيها عدت داخؿ كزارة اوماوي  كتكزرت أي كزارة اوماوي  

 

  -اختبار الفرضية الثانية: 6.3.2
حصػػائية بػػيف تػػكفر إتكجػػد عالقػػة ذات داللػػة "مػػا يمػػي تػػنص الفرضػػية الثانيػػة عمػػى 

كبيف تحسيف األداء المالي لػكزارة  ،المحكسبةفي نظـ المعمكمات المحاسبية  المالءمةخاصية 
 ."المالية الفمسطينية

ومارز  ما  Tتـ التخداـ اختبار ك   كالختبار هذه اوفرضي  تـ ت تيؿ زقرات اوم كر اوثامة
اومتائج مكض     أـ ال 3كهة  اومتكلطإذا كامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج  

 (.6.13زة جدكؿ )
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 تتكفرلكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني " (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ : (6.13جدكؿ )
 خاصية المالءمة في نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية"

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  

مظػػػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػػػبي   تػػػػػػػػػػػػػػػػكزر
اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ   اجػػػػػػػػػػػػات 
اوملػػػػػػػػتكيات اإداريػػػػػػػػ  اومختتفػػػػػػػػ  وتماتكمػػػػػػػػات 

 زة اوكقت اوممالب. 

3.69 73.87 0.83 11.39 0.00 2 

2.  

تلػػػػػػػػػػػػػػاعد مظػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػبي  
 اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة إعػػػػػػػػداد

اوتقػػػػػػػػػػارير اوماويػػػػػػػػػػ  اودكريػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة  كاصػػػػػػػػػػدار
 عيد اوم ددة وها.اومكا

3.76 75.27 0.87 11.99 0.00 1 

3.  

تيمكػػػػػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  مػػػػػػػف مارزػػػػػػػ  

يػػػػػػػػػػػػػرادات مفقػػػػػػػػػػػػػات اوػػػػػػػػػػػػػكزارات  كاوتزامػػػػػػػػػػػػػات كا 
 زة أم كقت. كاومؤللات او ككمي 

3.64 72.80 0.98 8.87 0.00 3 

4.  

تلػػػػػػػػػػػػػػاهـ مظػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػبي  
زارة اوماويػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة تػػػػػػػػكزير اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة ك 

اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوخاصػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػاومكقؼ اومػػػػػػػػػػػاوة 
 او ككمة زة كؿ و ظ .

3.55 70.97 0.89 8.36 0.00 8 

5.  
تلػػػػػػػػػػػػػػاعد مظػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة اوتمبػػػػػػػػؤ 

 باومفقات كاإيرادات اوملتقبتي .  
3.24 64.73 0.95 3.39 0.00 10 

6.  
ت اوم الػػػػػػػػػػػػػػػػبي  تيػػػػػػػػػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػػا

اإوكتركميػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػػػػات 
 ممالب  ألغراض اورقاب  كاوتقييـ.

3.63 72.58 0.80 10.68 0.00 4 

7.  
تتصػػػػػػػػػػػػػؼ مظػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػبي  

 7 0.00 8.64 0.86 70.94 3.55 اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  باومركم .

8.  

تيػػػػػػػػػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػػػبي  
زارة اوماويػػػػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػػػػات  اإوكتركميػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة ك 

كاضػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كميتمالػػػػػػػػػػػػػػػػػق  دكف تاػػػػػػػػػػػػػػػػػارض أك 
 تماقض.

3.56 71.29 0.80 9.57 0.00 6 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

9.  
تتصػػػػػػػػؼ اوماتكمػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػف مظػػػػػػػػـ 
اوماتكمػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة 

 كزارة اوماوي  باوشمكوي  كاوترابط.
3.46 69.14 0.90 6.92 0.00 9 

10.  

تيمكػػػػػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػػبي  
يػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  اوميلػػػػػػػػػػتخدـ اإوكتركم

مػػػػػػػف اوكصػػػػػػػػكؿ إوػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػات اومطتكبػػػػػػػػ  
 .كلهكو بلرع  

3.62 72.37 0.88 9.56 0.00 5 

  0.00 11.91 0.65 71.39 3.57 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.13مف جدكؿ )

ومتكلط او لابة وتفقرة اوثامي   تلاعد مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  ا -
صدار اوتقارير اوماوي  اودكري  )اودرج  اوكتي  3.76زة اومكاعيد اوم ددة وها  يلاكم  زة إعداد كا 

تبار قيم  االخ 0.87كاالم راؼ اومايارم % 75.27( أم أف اومتكلط او لابة اوملبة 3مف 
كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم  (Sig).كأف اوقيم  اال تماوي    11.99

 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة. %75.27بدرج 

تلاعد مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة ومتكلط او لابة وتفقرة اوخامل   ا -
أم أف اومتكلط او لابة اوملبة  3.24تي   يلاكم اوماوي  زة اوتمبؤ باومفقات كاإيرادات اوملتقب

 (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  3.39قيم  االختبار  0.95كاالم راؼ اومايارم %  64.73
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة. % 64.73بدرج مكازق   كجكدكهذا يامة  0.000تلاكم 

ومتكلط او لابة اوملبة يلاكم   كأف ا3.57ف اومتكلط او لابة يلاكم إبشكؿ عاـ  -
 (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  11.91قيم  االختبار  0.65كاالم راؼ اومايارم  %  71.39
 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي   وذوؾ ياتبر م كر 0.000تلاكم 

و  ت ليف أدائها اوماوة  اإوكتركمي )اومظـ( اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي ؛ مما يؤدم إ
  مما يدؿ عت  أف متكلط درج  االلتجاب  وهذا α ≤ 0.05داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

مف  71.39%بدرج كهذا يامة أف هماؾ مكازق    اومتكلطاوم كر يختتؼ جكهريان عف درج  
 قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات اوم كر.
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في نظـ المعمكمات ( %71.39بة)بنستتكفر  المالءمةخاصية  كبذلؾ يتبيف أف
مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا  ؛المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية المحاسبية اإللكتركنية

  .المالي

عنػد  Person تػـ اسػتخداـ اختبػار معامػؿ االرتبػاط بيرسػكفكالختبػار ىػذه الفرضػية 
المالءمػػة فػػي نظػػـ  ة بػػيف تػػكفر خاصػػيةإذا كانػػت العالقػػلمعرفػػة مػػا ؛  0.05مسػػتكل داللػػة 

  .متحققة أـ ال المعمكمات المحاسبية المحكسبة كتحسيف األداء المالي لكزارة المالية

 كيكضح الجدكؿ التالي نتائج اختبار الفرضية
 يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف كالقيمة االحتمالية  :(6.14جدكؿ )

 القيمة االحتمالية قيمة معامؿ االرتباط الفرضية

ذات دالوػػػ  ا صػػػائي  بػػػيف تػػػكزر خاصػػػػي  تكجػػػد ع قػػػ  
اوم ءمػػػػػ  زػػػػػة مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اوم كلػػػػػب  

 كت ليف األداء اوماوة وكزارة اوماوي  اوفتلطيمي .
.644** 0.00 

 . 0.05* اوا ق  داو  إ صائيان عمد ملتكل دالو 

 . 0.01** اوا ق  داو  إ صائيا عمد ملتكل دالو 

 0.644زقػػد تبػػيف أف قيمػػ  ماامػػؿ االرتبػػاط   (6.14زػػة جػػدكؿ )مػػف خػػ ؿ اومتػػائج اومكضػػ    
كجػػػكد ع قػػ  إيجابيػػ  ذات دالوػػ  مامكيػػ  إ صػػػائي  ممػػا يػػدوؿ عتػػ    0.00كاوقيمػػ  اال تماويػػ   

تػػكزر خاصػػي  اوم ءمػػ  زػػة مظػػـ اوماتكمػػات اوم الػػبي  اوم كلػػب  كت لػػيف األداء اومػػاوة وػػكزارة 
حصػائية بػيف إتكجػد عالقػة ذات داللػة : القائمػةالفرضػية  كبذلؾ يػتـ قبػكؿ،  اوماوي  اوفتلػطيمي 

كبػيف تحسػيف األداء المػالي  ،في نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة المالءمةتكفر خاصية 
 .لكزارة المالية الفمسطينية

كاتفقت   (ـ 2012(  كدرال  )دهماف ـ 2015ه اودرال  مع درال  )اوتتر كقد اتفقت هذ      
زة مظـ اوماتكمات  اومكثكقي  و  تكزرإأكغمدا اوتة تكصتت  زة ((Bukenya,2014 مع درال 

تاكس ملتكيات أعت  مف األداء  ؛عاوي ماتكمات ذات جكدة اوم البي   ككتما كامت تتؾ او
( زة األردف  اوتة تكصتت إو  تكزر خاصي  اوثق  زة ـ 2010  كمع درال  )اوخصاكم  اوماوة

 . ككمة زة األردفمظاـ اوماتكمات اوم البة او
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 الثة: الثالفرضية  اختبار 6.3.3
حصائية بيف مبادئ مكثكقية نظـ إتكجد عالقة ذات داللة تنص الفرضية الثالثة عمى ما يمي: 

المعمكمػػات المحاسػػبية المحكسػػبة المسػػتخدمة فػػي كزارة الماليػػة الفمسػػطينية كتحسػػيف أدائيػػا 
 المالي.

 Tتـ التخداـ اختبار اومجاالت اوخمل  وتم كر اوثاوث  ك كالختبار هذه اوفرضي  تـ ت تيؿ زقرات 
 كما يتة: أـ ال 3كهة   اومتكلطإو  درج   اف متكلط درج  االلتجاب  قد كصؿومارز  ما إذا ك

تحميػػؿ فقػػرات المجػػاؿ األكؿ لممحػػكر الثالػػث "يتػػكفر مبػػدأ أمػػف النظػػاـ فػػي مكثكقيػػة نظػػـ  .1
في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى المستخدمة  المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية

 .تحسيف أدائيا المالي"

 اومتكلطومارز  ما إذا كامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج   Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.15اومتائج مكض   زة جدكؿ ) أـ ال. 3كهة 

قرات المجاؿ األكؿ "يتكفر مبدأ لكؿ فقرة مف ف (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ : (6.15جدكؿ )
 "أمف النظاـ في مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
اإوكتركميػػػػػ  تطتػػػػػب مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  

ماويػػػػػػ  مػػػػػػف اوميلػػػػػػتخدـ تغييػػػػػػر كتمػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة او
 اومركر بشكؿ دكرم.

2.89 57.73 1.34 1.16- 0.25 9 

2.  
يكجػػػد دويػػػؿ الػػػتخداـ ي ػػػدد آويػػػ  اوػػػدخكؿ كأمػػػف 
اومظػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ اوفئػػػػػػػػػػات اومختتفػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف 

 .ملتخدمة اومظـ زة كزارة اوماوي 
3.17 63.35 1.10 2.07 0.04 8 

3.  
يكجػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػكابط رقابيػػػػػػػػػػػ  و مايػػػػػػػػػػػ  األجهػػػػػػػػػػػزة 

اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  اوملػػػػػػتخدم  كاألمظمػػػػػػ  
 كزارة اوماوي . 

3.50 70.05 0.88 7.82 0.00 7 

4.  

يكجػػػػد زصػػػػؿ كت ديػػػػد زػػػػة صػػػػ  يات الػػػػتخداـ 
اومظػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػػػػث اوتلػػػػػػػػػػػػػػجيؿ)اإدخاؿ( 
كاالعتمػػػػػػػػاد كاورقابػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػ  اوامتيػػػػػػػػات اوماويػػػػػػػػ  

 زة اومظـ.

4.01 80.11 0.78 17.55 0.00 2 



 

137 
 

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

5.  

زػػػػػػة يػػػػػػتـ مػػػػػػمح اوملػػػػػػتخدـ صػػػػػػ  يات م ػػػػػػددة 
اوػػػػمظـ تمكمػػػػه مػػػػف اوكصػػػػكؿ زقػػػػط إوػػػػ  اوبيامػػػػات 
او زمػػػػػ  وتمكيمػػػػػه مػػػػػف اوقيػػػػػاـ باومهػػػػػاـ اوكظيفيػػػػػ  

 اومككت  إويه. 

3.99 79.78 0.82 16.48 0.00 4 

6.  

يػػػػػػػػػػػػتـ كضػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػيرزرات مظػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػات 
زػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػرؼ آممػػػػػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػػػػػ  اوم الػػػػػػػػػػبي  

كيقتصػػػػػػػػػر اوكصػػػػػػػػػكؿ إويهػػػػػػػػػا عتػػػػػػػػػ  أشػػػػػػػػػخاص 
 مخكويف بذوؾ.

3.90 78.05 0.89 13.85 0.00 5 

7.  
ت تػػػػػػػكم اوػػػػػػػمظـ عتػػػػػػػ  إجػػػػػػػراءات زااوػػػػػػػ  تممػػػػػػػع 
غيػػػػر اومصػػػػرح وهػػػػـ مػػػػف اوكصػػػػكؿ إوػػػػ  قكاعػػػػد 

 اوبيامات لكاءن مف داخؿ اوكزارة أك خارجها. 
4.01 80.11 0.81 16.96 0.00 3 

8.  
يػػػػػػػػتـ اال تفػػػػػػػػاظ بملػػػػػػػػخ ا تياطيػػػػػػػػ  وكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف 
األمظمػػػػػػػ  كاومتفات)اوبيامػػػػػػػات( اومككمػػػػػػػ  وتمظػػػػػػػاـ 

 ث كاوطكارئ.زة أماكف آمم  مف اوككار 
4.02 80.32 0.79 17.58 0.00 1 

9.  
جػػػراءات أمػػػػف مظػػػػـ  يػػػتـ مكاكبػػػػ  ت ػػػديث كلػػػػائؿ كا 

زػػػػػػػػػة كزارة اإوكتركميػػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  
 اوماوي  كزقان وتتطكر اوتكمكوكجة اومتلارع.

3.54 70.70 0.95 7.66 0.00 6 

  0.00 15.57 0.58 73.36 3.67 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05ط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  * اومتكل

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.15مف جدكؿ )

اومتكلػػػػػػط او لػػػػػػػابة وتفقػػػػػػرة اوثاممػػػػػػػ   يػػػػػػتـ اال تفػػػػػػػاظ بملػػػػػػخ ا تياطيػػػػػػػ  وكػػػػػػؿ مػػػػػػػف األمظمػػػػػػػ   -
)اودرجػ   4.02كاومتفات)اوبيامات( اومككم  وتمظاـ زة أماكف آمم  مف اوككارث كاوطػكارئ  يلػاكم 

قيمػػ  ك   0.79كاالم ػػراؼ اومايػػارم % 80.32( أم أف اومتكلػػط او لػػابة اوملػػبة 3مػػف  اوكتيػػ 
بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم  (Sig).كأف اوقيم  اال تماوي  17.58االختبار
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة. 80.32%

م البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  اومتكلط او لابة وتفقرة األكو   تطتب مظـ اوماتكمات او -
أم أف اومتكلط او لػابة اوملػبة  2.89 يلاكم  مف اوميلتخدـ تغيير كتم  اومركر بشكؿ دكرم.



 

138 
 

  كأف اوقيمػػػ  اال تماويػػػ  -1.16قيمػػػ  االختبػػػار ك   1.34كاالم ػػػراؼ اومايػػػارم  %  57.73
.(Sig)  ال يختتػػؼ إ صػػائيان عػػف متكلػػط الػػتجابات أزػػراد اوايمػػ   كهػػذا يامػػة أف0.25تلػػاكم  

أم أف مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  اوتة تطتب تغيير كتمػ  اومػركر متػكزرة (  3اودرج  )
كهذا يامة أمه ويس جميع مظـ اوماتكمػات اوم الػبي  اوم كلػب  تطتػب  بدج  أقؿ مف اومتكلط  

  تغير كتم  اومركر.

اومتكلػػػػط او لػػػػابة اوملػػػػبة يلػػػػاكم    كأف3.67ف اومتكلػػػػط او لػػػػابة يلػػػػاكم إبشػػػػكؿ عػػػػاـ  -
  كأف اوقيمػػػػػػ  اال تماويػػػػػػ  15.57قيمػػػػػػ  االختبػػػػػػار   ك 0.58كاالم ػػػػػػراؼ اومايػػػػػػارم  % 73.36

.(Sig)  وػذوؾ ياتبػر مجػاؿ  تػكزر مبػػدأ أمػف اومظػاـ زػة مكثكقيػ  مظػـ اوماتكمػػات  0.000تلػاكم
يػدؿ عتػ  أف متكلػط   ممػا α ≤ 0.05اوم البي  اإوكتركمي    داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

كهػػذا يامػػة أف همػػاؾ مكازقػػ   اومتكلػػطدرجػػ  االلػػتجاب  وهػػذا اومجػػاؿ يختتػػؼ جكهريػػان عػػف درجػػ  
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات هذا اومجاؿ. %73.36بدرج  

في نظـ المعمكمات المحاسبية ( %73.36بنسبة)تكفر مبدأ أمف النظاـ ي كبذلؾ يتبيف أف  
مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا  ؛ستخدمة في كزارة المالية الفمسطينيةاإللكتركنية)النظـ( الم

  .المالي

تحميػػؿ فقػػرات المجػػاؿ الثػػاني لممحػػكر الثالػػث "يتػػكفر مبػػدأ سػػرية النظػػاـ فػػي مكثكقيػػة نظػػـ  .2
المعمكمػػات المحاسػػبية اإللكتركنية)النظـ(المسػػتخدمة فػػي كزارة الماليػػة الفمسػػطينية؛ ممػػا 

 الي"يؤدم إلى تحسيف أدائيا الم

 اومتكلطمتكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج   ومارز  ما إذا كاف Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.16اومتائج مكض   زة جدكؿ ) أـ ال. 3كهة 

لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني "يتكفر مبدأ  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ : (6.16جدكؿ )
 معمكمات المحاسبية اإللكتركنية"سرية النظاـ في مكثكقية نظـ ال

 الفقرة ـ
المتكسط 
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تتػػػػػػػكزر إجػػػػػػػراءات اولػػػػػػػري  زػػػػػػػة اوػػػػػػػدخكؿ إوػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ 
اوماتكمػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػػػة كزارة 

 اوماوي .
3.91 78.17 0.71 17.44 0.00 1 
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2.  
جػػػػراءات مكث قػػػػ  ت ػػػػدد آويػػػػ   مايػػػػ   يكجػػػػد ليالػػػػات كا 
لػػػػػػػػري  اوبيامػػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػػات اومتػػػػػػػػكزرة زػػػػػػػػة مظػػػػػػػػـ 

 .  اإوكتركمي اوماتكمات اوم البي  
3.73 74.59 0.81 12.23 0.00 3 

3.  
يػػػػػػتـ تامػػػػػػيـ اإجػػػػػػراءات اومتباػػػػػػ  زػػػػػػة تػػػػػػوميف  مايػػػػػػ  

وميلػػػػػػػػػتخدمة مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػري  اوماتكمػػػػػػػػػات 
 زة كزارة اوماوي . إوكتركمي  ااوم البي  

3.40 68.06 0.94 5.86 0.00 6 

4.  
يػػػػػتـ مراجاػػػػػ  آويػػػػػ  تػػػػػوميف لػػػػػري  اوماتكمػػػػػات ك مايػػػػػ  

بشػػػػػػػػػكؿ اإوكتركميػػػػػػػػػ  مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  
 دكرم كمطابقتها باوليالات اومكضكع .

3.35 67.10 0.87 5.59 0.00 7 

5.  
يػػػػػػتـ تشػػػػػػفير اوبيامػػػػػػات اومخزمػػػػػػ  زػػػػػػة قكاعػػػػػػد بيامػػػػػػات 

زػػػػػػة كزارة اإوكتركميػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي   مظػػػػػػـ
 اوماوي .

3.34 66.89 0.90 5.20 0.00 8 

يكجػػػػػد قيػػػػػكد عتػػػػػ  عمتيػػػػػ  تزكيػػػػػد اوماتكمػػػػػات اولػػػػػري    .6
 2 0.00 10.22 0.98 74.70 3.74 ألم طرؼ خارج كزارة اوماوي .

7.  
يتتػػػػػػػـز ملػػػػػػػتخدمك اوػػػػػػػمظـ بػػػػػػػاوقيكد اومفركضػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  

طػػػػرؼ خػػػػارج  اوماتكمػػػػات اولػػػػري  ألمعمتيػػػػ  تزكيػػػػد 
 كزارة اوماوي .

3.71 74.27 0.88 11.12 0.00 4 

8.  
يػػػػػػتـ إتػػػػػػ ؼ اوتقػػػػػػارير كاوبيامػػػػػػات اومطبكعػػػػػػ  بطريقػػػػػػ  

 9 0.00 4.52 1.01 66.67 3.33 آمم  باد االمتهاء مف التخدامها.

9.  
يتتػػػػػػػػػػـز ملػػػػػػػػػػتخدمك مظػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػػػ  بامػػػػػػػػػػؿ كتمػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػر و مايػػػػػػػػػػ  شاشػػػػػػػػػػ  

 .اوتكقؼ عت  األجهزة
3.46 69.25 1.01 6.25 0.00 5 

  0.00 11.76 0.64 71.07 3.55 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.16مف جدكؿ )

مات اومتكلط او لابة وتفقرة األكو   تتكزر إجراءات اولري  زة اودخكؿ إو  مظـ اوماتك  -
أم أف اومتكلط  (3)اودرج  اوكتي  مف3.91اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي   يلاكم

كأف اوقيم   17.44قيم  االختبار 0.71كاالم راؼ اومايارم  % 78.17او لابة اوملبة 
مف قبؿ أزراد  %78.17بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم  (Sig).اال تماوي 

 ذه اوفقرة. اوايم  عت  ه
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اومتكلط او لابة وتفقرة اوثامم   يتـ إت ؼ اوتقارير كاوبيامات اومطبكع  بطريق  آمم  باد  -
كاالم راؼ  % 66.67أم أف اومتكلط او لابة اوملبة  3.33االمتهاء مف التخدامها.  يلاكم 

كهذا يامة  0.000تلاكم  (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي 4.52قيم  االختبار   ك 1.01اومايارم
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة.  %66.67بدرج  أف هماؾ مكازق  

  كأف اومتكلط او لابة اوملبة يلاكم 3.55ف اومتكلط او لابة يلاكم إبشكؿ عاـ  -
وذوؾ ياتبر  0.000تلاكم  (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  11.76%  قيم  االختبار  71.07

داؿ إ صائيان  ومظاـ زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  مجاؿ  يتكزر مبدأ لري  ا
  مما يدؿ عت  أف متكلط درج  االلتجاب  وهذا اومجاؿ يختتؼ α ≤ 0.05عمد ملتكل دالو  
د اوايم  مف قبؿ أزرا%  71.07بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق    اومتكلطجكهريان عف درج  

 عت  زقرات هذا اومجاؿ.

في نظـ المعمكمات المحاسبية ( %71.07بنسبة )تكفر يسرية النظاـ مبدأ  لؾ يتبيف أف  كبذ
مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا  ؛اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية

  .المالي

تحميػػؿ فقػػرات المجػػاؿ الثالػػث لممحػػكر الثالػػث "يتػػكفر مبػػدأ الخصكصػػية فػػي مكثكقيػػة نظػػـ  .3
ت المحاسػػبية اإللكتركنية)النظـ(المسػػتخدمة فػػي كزارة الماليػػة الفمسػػطينية؛ ممػػا المعمكمػػا

 .يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي"

 اومتكلطمتكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج   ومارز  ما إذا كاف Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.17اومتائج مكض   زة جدكؿ )  أـ ال 3كهة 

 

 
لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث "يتكفر مبدأ  (.Sig)سابي كقيمة االحتماؿ المتكسط الح:(6.17جدكؿ )

 الخصكصية في مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية"

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
جػػػػػػػػػراءات مكث قػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػدد  يكجػػػػػػػػػد ليالػػػػػػػػػات كا 

خصكصػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اوتاامػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػع اوبيامػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
3.71 74.16 0.73 13.25 0.00 1 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

كاوماتكمػػػػػػػات اومتػػػػػػػكزرة زػػػػػػػة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات 
 . اإوكتركمي اوم البي  

2.  
يػػػػػػتـ مراجاػػػػػػ  إجػػػػػػراءات خصكصػػػػػػي  اوبيامػػػػػػات 
كاوماتكمػػػػات بشػػػػكؿ دكرم مػػػػػف قبػػػػؿ أشػػػػػخاص 

 مايميف أك مجمكع  م ددة.
3.41 68.14 0.95 5.86 0.00 6 

3.  

ماويػػػػػػػػػػػػ  ب مايػػػػػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػػػػػات تتتػػػػػػػػػػػػـز كزارة او
زػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اوػػػػػػػػػػػػػػػػػػمظـ اوم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  اوشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
مػػػػػػػػػػػف اوضػػػػػػػػػػػياع أك االلػػػػػػػػػػػتخداـ اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  

 غير اومصرح به.

3.68 73.56 0.89 10.43 0.00 2 

4.  

تيفصػػػػػػػح كزارة اوماويػػػػػػػ  عػػػػػػػف ليالػػػػػػػات تػػػػػػػوميف 
خصكصػػػػػػػػػػػي  اوبيامػػػػػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػػػػػات اوتػػػػػػػػػػػة 
ت ت صػػػػؿ عتيهػػػػا كتخزمهػػػػا زػػػػة مظػػػػـ اوماتكمػػػػا

 .اإوكتركمي اوم البي  

3.35 67.03 0.89 5.39 0.00 9 

5.  

يػػػػػػػػػتـ او صػػػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػرخيص بالػػػػػػػػػتخداـ 
اوبيامػػػػػػػػػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػػػ اب 
او لػػػػػػػػػابات قبػػػػػػػػػؿ اإزصػػػػػػػػػاح عػػػػػػػػػف بيامػػػػػػػػػاتهـ 

 ألطراؼ أخرل.

3.57 71.35 0.84 9.26 0.00 3 

6.  
يػػػػػػػػػػػػتـ إعػػػػػػػػػػػػ ـ أصػػػػػػػػػػػػ اب او لػػػػػػػػػػػػابات زػػػػػػػػػػػػة 
او ػػػػػػػػػاالت اوتػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػتـ اإزصػػػػػػػػػاح بهػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف 

 هـ ألطراؼ أخرل. بيامات
3.37 67.35 0.95 5.28 0.00 8 

7.  
ت تػػػػػػػػػػػػكم اوػػػػػػػػػػػػمظـ عتػػػػػػػػػػػػ  إجػػػػػػػػػػػػراءات ت ػػػػػػػػػػػػدد 
اومصػػػػػػػػػػػر ح وهػػػػػػػػػػػـ بف ػػػػػػػػػػػص اوتغيػػػػػػػػػػػرات اوتػػػػػػػػػػػة 

 تلت دث عت  آويات توميف اوخصكصي .
3.48 69.57 0.78 8.39 0.00 4 

8.  

يػػػػػػػػػتـ مكاكبػػػػػػػػػ  اوتغيػػػػػػػػػػرات اوتكمكوكجيػػػػػػػػػ  اوتػػػػػػػػػػة 
ت ػػػػػػػػػػػػػدث عتػػػػػػػػػػػػػ  بيئػػػػػػػػػػػػػ  مظػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػات 

وتازيػػػػػػػػػػػز مكضػػػػػػػػػػػكع   اإوكتركميػػػػػػػػػػػاوم الػػػػػػػػػػبي  
 اوخصكصي .

3.37 67.46 0.87 5.86 0.00 7 

9.  
يلػػػػػػػػػػػػػػػتطيع جميػػػػػػػػػػػػػػػع األزػػػػػػػػػػػػػػػراد كاومؤللػػػػػػػػػػػػػػػات 
كاوشػػػػػػػػػػػػػػػركات االطػػػػػػػػػػػػػػػػ ع عتػػػػػػػػػػػػػػػ  تفاصػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 

3.03 60.65 1.24 0.36 0.72 10 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 لػػػػػػاباتهـ زػػػػػػة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  
 مف خ ؿ شبك  اإمترمت.اإوكتركمي  

10.  
تػػػػػػػػػػػػػػػػرتبط صػػػػػػػػػػػػػػػػ  يات ملػػػػػػػػػػػػػػػػتخدمة مظػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

لػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  باوهيكػػػػػػػؿ اوماتكمػػػػػػػات اوم ا
 اوتمظيمة اوماتمد وتكزارة.

3.48 69.62 0.92 7.14 0.00 5 

  0.00 9.51 0.64 68.89 3.44 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.17مف جدكؿ )

جراءات مكث ق  ت دد خصكصػي  اوتاامػؿ مػع اومتكلط او لابة وتفقرة األكو -    يكجد ليالات كا 
)اودرجػ   3.71اوبيامات كاوماتكمات اومتػكزرة زػة مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  اإوكتركميػ   يلػاكم 

يمػػ    كق0.73كاالم ػػراؼ اومايػػارم % 74.16( أم أف اومتكلػػط او لػػابة اوملػػبة 3اوكتيػػ  مػػف 
كهػػذا يامػػة أف همػػاؾ مكازقػػ   0.00تلػػاكم  (Sig).اويػػ  كأف اوقيمػػ  اال تم  13.25االختبػػار 
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة.  %74.16بدرج  

اومتكلط او لابة وتفقرة اوتالا    يلتطيع جميع األزراد كاومؤللات كاوشركات االط ع عتػ   -
ترمػت  يلػاكم تفاصيؿ  لاباتهـ زة مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  اإوكتركميػ  مػف خػ ؿ شػبك  اإم

قيم  االختبار ك  1.24  كاالم راؼ اومايارم %60.65أم أف اومتكلط او لابة اوملبة  3.03
  كهذا يامة أف هماؾ 0.05كهة أكبر مف  0.72تلاكم  (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  0.36
أم    صػائي إمف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة كوكف ويس وها دالو   %60.65بدرج  مكازق  

 .  اوخصكصي  مجاؿ تكزر مبدأوها توثير كبير عت   سكهذه اوفقرة وي  همي  جكهري أوها ويس  اأمه

  كأف اومتكلػط او لػابة اوملػبة 3.44بشكؿ عاـ يمكف اوقكؿ بوف اومتكلػط او لػابة يلػاكم  -
  كأف اوقيمػػػػ  اال تماويػػػػ  9.51قيمػػػػ  االختبػػػػار ك  0.64كاالم ػػػػراؼ اومايػػػػارم % 68.89يلػػػػاكم

.(Sig)  وذوؾ ياتبر مجاؿ   يتكزر مبدأ اوخصكصي  زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات  0.000تلاكم
ممػا يػدؿ عتػ  أف متكلػط  ؛α ≤ 0.05اوم البي  اإوكتركمي    داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  
كهػػذا يامػػة أف همػػاؾ مكازقػػ    اومتكلػػطدرجػػ  االلػػتجاب  وهػػذا اومجػػاؿ يختتػػؼ جكهريػػان عػػف درجػػ  

 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات هذا اومجاؿ. %68.89بدرج  
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في نظـ المعمكمات المحاسبية %( 68.89بنسبة )تكفر ي كبذلؾ يتبيف أنو مبدأ الخصكصية
مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا  ؛اإللكتركنية)النظـ( المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية

  .المالي

"يتكفر مبػدأ سػالمة المعالجػة فػي مكثكقيػة نظػـ  تحميؿ فقرات المجاؿ الرابع لممحكر الثالث .4
المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى  المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية

 تحسيف أدائيا المالي"

 اومتكلطومارز  ما إذا كامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج   Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.18ض   زة جدكؿ )اومتائج مك   أـ ال 3كهة 

لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع "يتكفر مبدأ  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ :(6.18جدكؿ )
 سالمة المعالجة في مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية"

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
يكجػػػػػد ربػػػػػط إوكتركمػػػػػة بػػػػػيف أمظمػػػػػ  اوماتكمػػػػػات 
اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ  اومختتفػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة 

 اوماوي  زة كاز  مكاقاها.
3.48 69.57 1.10 5.93 0.00 6 

2.  

يكجػػػػػد ربػػػػػط إوكتركمػػػػػة بػػػػػيف اوػػػػػمظـ اإوكتركميػػػػػ  
زػػػػػػػػة ك زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ  كاوػػػػػػػػمظـ اإوكتركميػػػػػػػػ  

ات كاومؤللػػػػػػػػػات او ككميػػػػػػػػػ  كاوهيئػػػػػػػػػات اوػػػػػػػػػكزار 
 اوم تي .

3.12 62.37 1.16 1.39 0.16 9 

3.  
جػػػػػػػػػػراءات مكث قػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػدد  يكجػػػػػػػػػػد ليالػػػػػػػػػػات كا 

مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  لػػػػػػ م  عمتيػػػػػػات 
 زة كزارة اوماوي .كتكامتها اإوكتركمي  

3.46 69.17 0.87 7.22 0.00 7 

4.  

تقػػػػػـك مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  
بػػػػػاوت قؽ مػػػػػف مػػػػػكع اوبيامػػػػػات ارة اوماويػػػػػ  زػػػػػة كز 

اومدختػػػػػػػ  ب يػػػػػػػث ال تخػػػػػػػاوؼ طبياػػػػػػػ  اوبيامػػػػػػػات 
زػػػػػػػػػػة او قػػػػػػػػػػؿ اومػػػػػػػػػػدخؿ قبػػػػػػػػػػؿ عمتيػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػظ 

 اوبيامات. 

3.61 72.26 0.87 9.60 0.00 3 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

5.  

مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  تقػػػػػـك 
باوتوكػػػػػػد مػػػػػػف إدخػػػػػػاؿ جميػػػػػػع زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  

اوبيامػػػػػػػػػػػػات اومطتكبػػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػػؿ عمتيػػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػػػظ 
 اوبيامات.

3.66 73.12 0.85 10.51 0.00 2 

6.  

رلػػػػػػػػػػػائؿ وتملػػػػػػػػػػػتخدـ بشػػػػػػػػػػػوف اوػػػػػػػػػػػمظـ تيظهػػػػػػػػػػػر 
األخطػػػػػػػاء اوممطقيػػػػػػػ  اومتكقاػػػػػػػ  إظهػػػػػػػار اوبمػػػػػػػد 
اوخطػػػػػو كمػػػػػا يجػػػػػب عتػػػػػ  اوملػػػػػتخدـ أف يفاتػػػػػه 

 وتص يح هذا اوخطو.

3.56 71.29 0.91 8.50 0.00 5 

7.  

بمراجاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميع اوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمظـ تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
اوكتػػػػػة   قؿ)خامػػػػػ (اوقيـ اومقديػػػػػ  مثػػػػػؿ اومجمػػػػػكع

وتقػػػػػػيـ اومتاتقػػػػػػ  باوامتيػػػػػػات اومدختػػػػػػ  كمقارمتهػػػػػػا 
 مع اومدخ ت اوفاتي .

3.58 71.51 0.90 8.67 0.00 4 

8.  

بإظهار مجمكع عدد اوامتيات اومظـ تقـك 
اومطتكب إدخاوها كمقارمتها بادد اوامتيات اوتة 
تـ إدخاوها زا ن وتتوكد مف تمفيذ كاز  اوامتيات 

 اومطتكب .

3.45 68.92 0.96 6.31 0.00 8 

9.  
يتـ ت ديد اوكقت كاوتاريخ كااللـ عمد تمفيذ كؿ 
عمتي  )إدخاؿ  مراجا   اعتماد  تدقيؽ  طباع  

 .مظـ زة كزارة اوماوي   التا ـ( زة او
3.80 76.02 1.00 10.91 0.00 1 

  0.00 10.48 0.68 70.47 3.52 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05د ملتكل دالو  * اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عم

 

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.18مف جدكؿ )

اومتكلػػػط او لػػػابة وتفقػػػرة اوتالػػػا   يػػػتـ ت ديػػػد اوكقػػػت كاوتػػػاريخ كااللػػػـ عمػػػد تمفيػػػذ كػػػؿ عمتيػػػ   -
 3.80)إدخاؿ  مراجا   اعتماد  تػدقيؽ  طباعػ    الػتا ـ( زػة اوػمظـ زػة كزارة اوماويػ   يلػاكم 

  1.00كاالم ػراؼ اومايػارم % 76.02أف اومتكلػط او لػابة اوملػبة ( أم3)اودرج  اوكتي  مف 
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كهػػػػذا يامػػػػة أف همػػػػاؾ  0.000تلػػػػاكم  (Sig).كأف اوقيمػػػػ  اال تماويػػػػ   10.48قيمػػػػ  االختبػػػػارك 
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة.  %76.02بدرج  مكازق  

اإوكتركميػػ  زػػة كزارة اوماويػػ  اومتكلػػط او لػػابة وتفقػػرة اوثاميػػ   يكجػػد ربػػط إوكتركمػػة بػػيف اوػػمظـ  -
أم أف  3.12كاوػػمظـ اإوكتركميػػ  زػػة اوػػكزارات كاومؤللػػات او ككميػػ  كاوهيئػػات اوم تيػػ   يلػػاكم 

  كأف 1.39قيمػػ  االختبػػارك   1.16كاالم ػػراؼ اومايػػارم  % 62.37اومتكلػط او لػػابة اوملػػبة 
ة أف همػػػاؾ مكازقػػػ    كهػػػذا يامػػػ0.05كهػػػة أكبػػػر مػػػف  0.16تلػػػاكم  (Sig).اوقيمػػػ  اال تماويػػػ  

  أم أمهػا  صػائي إمف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقػرة  كوكػف وػيس وهػا دالوػ   %62.37بدرج  
 ال تؤثر هذه اوفقرة عت  مبدأ ل م  اومااوج .

  كأف اومتكلػػػػػػػػػط او لػػػػػػػػػابة اوملػػػػػػػػػبة 3.52ف اومتكلػػػػػػػػػط او لػػػػػػػػػابة يلػػػػػػػػػاكم إبشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػاـ  -
  كأف اوقيمػ  اال تماويػ  10.48يم  االختبار قك   0.68كاالم راؼ اومايارم  %  70.47يلاكم

.(Sig)  وػػػػذوؾ ياتبػػػػر مجػػػػاؿ  يتػػػػكزر مبػػػػدأ لػػػػ م  اومااوجػػػػ  زػػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ  0.000تلػػػػاكم
ممػا يػدؿ عتػ   ؛α ≤ 0.05اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي    داؿ إ صائيان عمد ملػتكل دالوػ  

كهػػذا يامػػة أف   اومتكلػػطدرجػػ   أف متكلػػط درجػػ  االلػػتجاب  وهػػذا اومجػػاؿ يختتػػؼ جكهريػػان عػػف
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات هذا اومجاؿ. % 70.47بدرج  هماؾ مكازق  

في نظـ المعمكمات المحاسبية %(70.47بنسبة)تكفر ي مبدأ سالمة المعالجة كبذلؾ يتبيف أف  
  .الماليمما يؤدم إلى تحسيف أدائيا  ؛المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية اإللكتركنية

تحميؿ فقرات المجاؿ الخامس لممحكر الثالث "يتكفر مبدأ جاىزية النظاـ في مكثكقيػة نظػـ  .5
المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى  المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية

 تحسيف أدائيا المالي"

 اومتكلطد كصتت إو  درج  ومارز  ما إذا كامت متكلط درج  االلتجاب  ق Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.19اومتائج مكض   زة جدكؿ )  أـ ال 3كهة 
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لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس "يتكفر مبدأ  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ :(6.19جدكؿ )
 جاىزية النظاـ في مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية"

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

كسط المت
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  

 تاوبياما مااوج  أمشط  تمفيذ اومظـتلتطيع 
عػداد كمااوجػ   إدخػاؿ  كتخػزيف  مػف  كا 

اوكفػػاءة  ملػػتكيات قػػدر مػػف بػػوكبر تقػػارير
 اوممكم .

3.77 75.46 0.77 13.77 0.00 1 

2.  
 الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم
جػػػػػػػػاهزة كمتػػػػػػػػكزرة عمػػػػػػػػد  زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ 

 او اج  إويها زة أم كقت.
3.66 73.26 0.86 10.50 0.00 2 

3.  

يلػػػػػػػػػػػػتطيع اوملػػػػػػػػػػػػتخدـ او صػػػػػػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػػػػػػ  
اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػػػات كاوتقػػػػػػػػػػػػػػػػػارير مػػػػػػػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

بمفلػػػػػػه اإوكتركميػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  
 دكف االلتاام  باومبرمجيف.

3.48 69.51 0.98 6.61 0.00 4 

4.  

زػػػػػة اإوكتركميػػػػػ  يػػػػػتـ تقيػػػػػيـ جاهزيػػػػػ  اوػػػػػمظـ 
كزارة اوماويػػػػػػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػػػػػػكؿ دكرم كمطابقتهػػػػػػػػػػػػػا 
باوليالػػػػػػػػػػػػات اومكضػػػػػػػػػػػػكع  اوتػػػػػػػػػػػػة تتاتػػػػػػػػػػػػؽ 

 بجاهزيتها.

3.35 67.03 0.88 5.45 0.00 7 

5.  

يػػػػػػػتـ عمػػػػػػػؿ صػػػػػػػيام  دكريػػػػػػػ  كقائيػػػػػػػ  وتػػػػػػػمظـ 
الكتشػػػػػػػػػػػػاؼ مقػػػػػػػػػػػػاط اوضػػػػػػػػػػػػاؼ كاوقصػػػػػػػػػػػػكر 
كاومشػػػػػػػػػاكؿ اوتػػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػػف أف تلػػػػػػػػػبب زػػػػػػػػػة 

 .كثهاقبؿ  د  دكث أعطاؿ زيها

3.26 65.30 0.94 3.86 0.00 10 

6.  
باوامػػػػػؿ زػػػػػة  اوػػػػػ  امقطػػػػػاع  اوػػػػػمظـ تلػػػػػتمر

اوكهربػػػػػػاء أك أم طػػػػػػارئ  كتاطػػػػػػة اوفرصػػػػػػ  
 و فظ اوبيامات كاوخركج ممها بوماف.  

3.30 66.09 1.07 3.89 0.00 9 

7.  

يػػػػػػتـ الػػػػػػتاادة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  
عػػػػػػػػػػػادة  اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ  كا 

رع كقػػػػت ممكػػػػف زػػػػة  ػػػػاؿ تشػػػػغيتها زػػػػة ألػػػػ
  دكث أخطاء زمي .

 

3.45 69.08 0.86 7.17 0.00 5 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

كسط المت
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

8.  

ت فػػػػظ اوبيامػػػػات كال ي ػػػػدث زقػػػػداف وهػػػػا زػػػػة 
 ػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػدكث مشػػػػػػػػاكؿ زميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة مظػػػػػػػػـ 

اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  
 .كزارة اوماوي 

3.56 71.24 0.91 8.47 0.00 3 

9.  

عمػػػػػد  ػػػػػدكث أعطػػػػػاؿ ماديػػػػػ  زػػػػػة األجهػػػػػزة 
شػػػػػػػػػػػغيؿ اوػػػػػػػػػػػمظـ يػػػػػػػػػػػتـ اوملػػػػػػػػػػػتخدم  زػػػػػػػػػػػة ت

إصػػػػػػػػػػ  ها كالػػػػػػػػػػػتبداوها أك تػػػػػػػػػػػكزير بػػػػػػػػػػػديؿ 
 زكرمٍّ وتقتيؿ كقت أعطاؿ اومظـ.

3.30 66.05 1.05 3.92 0.00 8 

10.  

يػػػػػػػتـ تػػػػػػػدريب ملػػػػػػػتخدمة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات 
اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  
عتػػػػ  اوتاامػػػػؿ مػػػػع او ػػػػاالت اوطارئػػػػ  اوتػػػػة 

 تتارض وها.

3.23 64.65 1.02 3.10 0.00 11 

11.  
يػػػػػػتـ تطػػػػػػػكير مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  

 .كزارة اوماوي  بشكؿ دائـ اإوكتركمي  زة
3.45 69.07 0.90 6.89 0.00 6 

  0.00 8.82 0.68 68.79 3.44 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.19مف جدكؿ )

إدخػاؿ   مػف اوبيامػات مااوجػ  أمشػط  تكلػط او لػابة وتفقػرة األكوػ   تلػتطيع اوػمظـ تمفيػذاوم -
عػداد كمااوجػ   كتخػزيف   3.77اوكفػاءة اوممكمػ   يلػاكم  ملػتكيات بػوكبر قػدر مػف تقػارير كا 

كاالم ػػػػػراؼ اومايػػػػػارم  % 75.46( أم أف اومتكلػػػػػط او لػػػػػابة اوملػػػػػبة 3)اودرجػػػػػ  اوكتيػػػػػ  مػػػػػف 
كهػػذا يامػػة أف  0.000تلػػاكم  (Sig).كأف اوقيمػػ  اال تماويػػ   13.77 قيمػػ  االختبػػارك   0.77

 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة.  %75.46بدرج  هماؾ مكازق  

اومتكلط او لابة وتفقرة اوااشرة   يتـ تدريب ملتخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   -
أم أف  3.23رئػػػ  اوتػػة تتاػػػرض وهػػػا.  يلػػػاكم زػػة كزارة اوماويػػػ  عتػػػ  اوتاامػػؿ مػػػع او ػػػاالت اوطا

  كأف 3.10قيمػػ  االختبػػار   ك 1.02كاالم ػػراؼ اومايػػارم %  64.65اومتكلػط او لػػابة اوملػػبة
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مػف قبػؿ  %64.65بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم ( Sig).اوقيم  اال تماوي  
 أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة. 

  كأف اومتكلػػػػػػػػػػط او لػػػػػػػػػػابة اوملػػػػػػػػػػبة 3.44ة يلػػػػػػػػػػاكم ف اومتكلػػػػػػػػػػط او لػػػػػػػػػػابإبشػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػاـ 
  كأف اوقيمػػػػ  اال تماويػػػػ  8.82قيمػػػػ  االختبػػػػارك   0.68كاالم ػػػػراؼ اومايػػػػارم  %68.79يلػػػػاكم

.(Sig ) وػػػػذوؾ ياتبػػػػر مجػػػػاؿ  يتػػػػكزر مبػػػػدأ جاهزيػػػػ  اومظػػػػاـ زػػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ  ؛0.000تلػػػػاكم
  ممػا يػدؿ عتػ  α ≤ 0.05وػ  اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي    داؿ إ صائيان عمد ملػتكل دال

كهػػذا يامػػة أف   اومتكلػػطأف متكلػػط درجػػ  االلػػتجاب  وهػػذا اومجػػاؿ يختتػػؼ جكهريػػان عػػف درجػػ  
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات هذا اومجاؿ. %68.79 بدرج  هماؾ مكازق 

فػػػػػي نظػػػػػـ %( 68.79بنسػػػػػبة)تػػػػػكفر ي كبػػػػػذلؾ يتبػػػػػيف أنػػػػػو مبػػػػػدأ جاىزيػػػػػة النظػػػػػاـ
 ؛إللكتركنيػػػػػة)النظـ( المسػػػػػتخدمة فػػػػػي كزارة الماليػػػػػة الفمسػػػػػطينيةالمعمكمػػػػػات المحاسػػػػػبية ا

  .مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي

 Person تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف الثالثػػػةكالختبػػػار الفرضػػػية       
لمعرفػػػػة مػػػػا إذا كانػػػػت العالقػػػػات متحققػػػػة  0.05الختبػػػػار الفرضػػػػيات عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة 

كقيػػػػػة نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات المحاسػػػػػبية المحكسػػػػػبة المسػػػػػتخدمة فػػػػػي كزارة مبػػػػػادئ مكثبػػػػػيف 
 .المالية الفمسطينية كتحسيف أدائيا المالي

 .. ارتباط قكم60 مف   أكبرارتبط مقبكؿ .35قيم  االرتباط أكبر مف 
 كيكضح الجدكؿ التالي نتائج اختبار الفرضية       

 االحتمالية  يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف كالقيمة: (6.20جدكؿ )
 صيغة الفرضية الفرضية

مؿ 
معا

مة 
قي

باط
الرت

ا
مة  

القي
لية

تما
الح

ا
 

 صػائي  بػيف مبػادئ مكثكقيػ  مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  إتكجد ع ق  ذات دالوػ   ةالثالثة الرئيس
 0.00 **769. اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  كت ليف أدائها اوماوة.

 الثالثة /
 رعية األكلىالف 

مظـ اوماتكمػػات وػػ صػػائي  بػػيف تطبيػػؽ مبػػدأ أمػػف اومظػػاـ إتكجػػد ع قػػ  ذات دالوػػ  
اوم الػػػػبي  اوم كلػػػػب  اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  اوفتلػػػػطيمي  كت لػػػػيف أدائهػػػػا 

 اوماوة.
.624** 0.00 

 الثالثة / 
 الفرعية الثانية

مظـ اوماتكمػػػات وػػػ بػػػيف تطبيػػػؽ مبػػػدأ لػػػري  اومظػػػاـ إ صػػػائي تكجػػػد ع قػػػ  ذات دالوػػػ  
 0.00 **625. اوم البي  اوم كلب  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  كت ليف أدائها اوماوة.
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 صيغة الفرضية الفرضية
مؿ 

معا
مة 

قي
باط

الرت
ا

مة  
القي

لية
تما

الح
ا

 

 الثالثة /
 الفرعية الثالثة 

مظـ اوماتكمػػات وػبػػيف تطبيػؽ مبػدأ اوخصكصػػي   إ صػائي تكجػد ع قػ  ذات دالوػػ  
مي  كت لػػػػيف أدائهػػػػا اوم الػػػػبي  اوم كلػػػػب  اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  اوفتلػػػػطي

 اوماوة.
.704** 0.00 

 الثالثة / 
 الفرعية الرابعة

مظـ وػػػػػبػػػػػيف تطبيػػػػػؽ مبػػػػػدأ لػػػػػ م  اومااوجػػػػػ   إ صػػػػػائي تكجػػػػػد ع قػػػػػ  ذات دالوػػػػػ  
اوماتكمات اوم البي  اوم كلػب  اوملػتخدم  زػة كزارة اوماويػ  اوفتلػطيمي  كت لػيف 

 أدائها اوماوة.
.729** 0.00 

 الثالثة / 
الفرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 سةالخام

مظـ اوماتكمػات وبيف تطبيؽ مبدأ جاهزي  اومظاـ  إ صائي تكجد ع ق  ذات دالو  
اوم الػػػػبي  اوم كلػػػػب  اوملػػػػتخدم  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  اوفتلػػػػطيمي  كت لػػػػيف أدائهػػػػا 

 اوماوة.
.745** 0.00 

 . 0.05* اوا ق  داو  إ صائيان عمد ملتكل دالو 

 . 0.01** اوا ق  داو  إ صائيا عمد ملتكل دالو 

 0.769( زقػػد تبػػيف أف قيمػػ  ماامػػؿ االرتبػػاط 6.20مػػف خػػ ؿ اومتػػائج اومكضػػ    زػػة جػػدكؿ )
بػيف كجكد ع ق  إيجابي  ذات دالو  مامكي  إ صػائي  مما يدوؿ عت   ؛0.00كاوقيم  اال تماوي   

مبػػػادئ مكثكقيػػػ  مظػػػـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  اوم كلػػػب  اوملػػػتخدم  زػػػة كزارة اوماويػػػ  اوفتلػػػطيمي  
حصائية بػيف إتكجد عالقة ذات داللة : القائمةكبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية    ليف أدائها اومػاوةكت

مبادئ مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية 
 .كتحسيف أدائيا المالي

 ق  بيف ( اوتة تكصتت وكجكد عـ 2011كقد اتفقت هذه اودرال  مع درال  )مشته  
ألردمي  ا اوتة تلتخدمها اومصارؼمبادئ مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اوم كلب  تكزر 

( زة كجكد ع ق  ـ 2015اتفقت أيضان مع درال  )اواقيتة   ك كت ليف أدائها اوماوةكاوفتلطيمي  
زة اوبمكؾ ة  صائيان بيف مبادئ اومكثكقي  ككفاءة أداء مظاـ اوماتكمات اوم البإطردي  كداو  

 اوتجاري  األردمي .
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 :تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد 6.3.4
حميؿ االنحدار الخطي كألغراا قياس التأثر الكمي لنتائج اختبار الفرضيات تـ عمؿ ت

 لممتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة. المتعدد

تختص مف باض مشك ت   كذوؾ وما وها مف اوقدرة عت  اوStepwiseتـ التخداـ طريق       
ت تيؿ االم دار مثؿ: مشكت  االرتباط اومشترؾ  كما أمها تلهؿ عمتي  اوتاامؿ مع اومتغيرات 
اومتاددة  كترتب اومتغيرات اوملتقت  اوتة تؤثر زة اوممكذج  لب األهمي  كدرج  اوتوثير. 

 كجاءت اومتائج كما يتة:
)3,2,1( XXXfY  
Yف األداء الماليي: تحس. 

X1 :خاصية الثقة في نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية. 
X2: مبادئ مكثكقية نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية. 
X3 :خاصية المالءمة في نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية. 

غير  مة(ء)المال X3، أف المتغير المستقؿ Stepwiseتضح مف خالؿ استخداـ طريقة ا
، كيعزك الباحث ذلؾ لتعارا ىذا المتغير مع مبادئ مكثكقية النظـ لنمكذجـ في ائ  مال 

 .خاصة مبدأ الخصكصية كجيازية النظاـ
 كلذلؾ يككف النمكذج في صكرتو النيائية كما ىك مكضح في التالي: 
 

 (: تحميؿ االنحدار المتعدد6.21جدكؿ )

P-value T-Test Standardized 
Coefficients Model 

  0.114 (Constant) 
0.005 2.841 0.159 X1 
0.00 12.598 0.705 X2 

Adj.R-Square =0.663 F-Test= 183,224, Sig= 0.00 
Y= 0.114+0.0. 159X1+0.705X2+ e 
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 حصائية لمنمكذجتقييـ الجكدة اإل

توكد كاومتغير اوتابع ال بد مف او  قبؿ التخداـ اوممكذج زة تفلير اوا ق  بيف اومتغيرات اوملتقت 
  صائي  بشكؿ عاـ عت  اوم ك اوتاوة:مف ص   اوممكذج اومقدر كجكدته اإ

 حصائية لمنمكذج:التحقؽ مف الجكدة اإل
 (Adj.R2=0.663): بتغػػػػػت قيمػػػػػػ  ماامػػػػػؿ اوت ديػػػػػػد اوماػػػػػػدؿ أكالن: معامػػػػػؿ التحديػػػػػػد المعػػػػػػدؿ

 كهػػػػػػػذه اوقيمػػػػػػػ  تشػػػػػػػير إوػػػػػػػ  أف اومتغيػػػػػػػرات اوملػػػػػػػتقت  زػػػػػػػة اوممػػػػػػػكذج اومقػػػػػػػدر تفلػػػػػػػر مػػػػػػػا ملػػػػػػػبته
ف األداء اومػػػػػاوة  أمػػػػػا اوملػػػػػب  ي% مػػػػػف اوتغيػػػػػر او اصػػػػػؿ زػػػػػة اومتغيػػػػػر اوتػػػػػابع كهػػػػػك ت لػػػػػ66.3

 % زترجع إو  عكامؿ أخرل.33.7اومتبقي  

كهػػة  Prob.=0.00))بقيمػػ  ا تماويػػ  ( F=183,224)قيمػػ  االختبػػار بتغػػت :Fاختبػػار  ثانيػػان:
ان زػة اوتػوثير عتػ  اومتغيػر ع ق  بيف اومتغيرات اوملتقت  ماػ أف هماؾكهذا يامة  0.05أقؿ مف 
 جيد كيمكف اوتمبؤ به.اومقدر كهذا يامة أف اوممكذج   اوتابع

اوم لػػػػػػكب  وتمتغيػػػػػػرات اوملػػػػػػتقت  هػػػػػػػة ذات  Tم  ػػػػػػظ أف قيمػػػػػػػ  اختبػػػػػػار  :Tثالثػػػػػػان: اختبػػػػػػار 
%  وػػػػػذوؾ جميػػػػػع اومتغيػػػػػرات اوملػػػػػتقت  اوداختػػػػػ  زػػػػػة اوممػػػػػكذج 5دالوػػػػػ  مامكيػػػػػ  ألمهػػػػػا أقػػػػػؿ مػػػػػف 

  صائيان. إداو  
 نتج مف نمكذج االنحدار السابؽ ما يمي:نست

)خاصػػػػػػية الثقػػػػػػة فػػػػػػي نظػػػػػػـ المعمكمػػػػػػات المحاسػػػػػػبية  X1عنػػػػػػد حػػػػػػدكث زيػػػػػػادة فػػػػػػي  .1
ف ي)تحسػػػػ Yكحػػػػدات، فػػػػوف ذلػػػػؾ سػػػػكؼ يػػػػؤدم إلػػػػى زيػػػػادة فػػػػي  10اإللكتركنيػػػػة( بمقػػػػدار
 كحدة. 1.59األداء المالي( بمقدار 

ية )مبػػػػػػػادئ مكثكقيػػػػػػػة نظػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػات المحاسػػػػػػػب X2عنػػػػػػػد حػػػػػػػدكث زيػػػػػػػادة فػػػػػػػي  .2
ف ي)تحسػػػػ Yكحػػػػدات، فػػػػوف ذلػػػػؾ سػػػػكؼ يػػػػؤدم إلػػػػى زيػػػػادة فػػػػي  10اإللكتركنيػػػػة( بمقػػػػدار
 كحدة. 7.05األداء المالي( بمقدار 

كثػػػر المتغيػػػرات المسػػػتقمة التػػػي كػػػاف ليػػػا تػػػأثير فػػػي أف أمػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ نالحػػػظ  .3
 ف األداء المالي(.ي)تحسX2 المتغير التابع ىك المتغير 

  يعػػػزز مػػػا تكصػػػمت إليػػػو الدراسػػػة فػػػي تحديػػػد مسػػػتكل  كتعتبػػػر ىػػػذه النتيجػػػة قياسػػػان كميػػػان
 العالقة.
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  اختبار الفرضية الرابعة: 6.3.5
بػيف متكسػطات إحصػائية تكجػد فػركؽ ذات داللػة ":تنص الفرضػية الرابعػة عمػى مػا يمػي

دكر نظػػػـ المعمكمػػػات المحاسػػػبية  حػػػكؿ الفمسػػػطينيةفػػػي كزارة الماليػػػة اسػػػتجابات المبحػػػكثيف 
داء المػػالي تعػػزل لخصائصػػيـ الشخصػػية كالكظيفيػػة المتمثمػػة فػػي ف األيالمحكسػػبة فػػي تحسػػ

المسمى التخصص العممي،  ، المؤىؿ العممي،في كزارة المالية الجنس، العمر، الخبرة الكظيفية
، اإلدارة التػػي يعمػػؿ بيػػا المكظػػؼ، عػػدد سػػنكات اسػػتخداـ النظػػاـ الػػكظيفي، الػػدكرات التدريبيػػة

 ."المالي

وايمتيف ملتقتتيف  ومارز  ما إذا كاف هماؾ T التخداـ اختبار  تـكالختبار هذه اوفرضي  
  ف اوبياماتزركؽ ذات دالو  إ صائي  كهك اختبار ماتمة يصتح ومقارم  متكلطة مجمكعتيف م

  كذوؾ تـ التخداـ اختبار  اوتبايف األ ادم  ومارز  ما إذا كاف هماؾ زركؽ ذات دالو  إ صائي 
 متكلطات أك أكثر. 3قارم  كهذا االختبار ماتمة يصتح وم

 كيشتؽ مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
في كزارة المالية الفمسػطينية حصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف إتكجد فركؽ ذات داللة  .1

 الجنس. ىلإ لتعز ف األداء المالي يدكر نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة في تحس حكؿ

 Tاومقابت  الختبار  (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.22  زة جدكؿ )مف اومتائج اومكض 
وجميع اومجاالت ما عدا اومجاؿ اوثامة  α ≤ 0.05أقؿ مف ملتكل اودالو   وايمتيف ملتقتتيف  -

كاوااشر  كأقؿ وجميع اومجاالت مجتما  ماان  كبذوؾ يمكف التمتاج أمه تكجد زركؽ ذات دالو  
كذوؾ ألف  اوجمسطات تقديرات عيم  اودرال   كؿ هذه اومجاالت تازل إو  إ صائي  بيف متكل

  .عدد اإماث زة اوايم  قتيؿ مقارم  باوذككر
 الجنس –لعينتيف مستقمتيف "  -  T(: نتائج اختبار" 6.22جدكؿ )

قيمة  المجاؿ ـ
 Tاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 1.  0.035 2.125 م البي  اإوكتركمي تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات او 
 0.078 1.774 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .2
 0.000 3.565 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3
 0.009 2.646 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ لري  اومظاـ   .4
 0.001 3.341 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي وتكزر مبدأ اوخصكصي  ي  .5
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قيمة  المجاؿ ـ
 Tاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 6.    0.005 2.819 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ ل م  اومااوج 
 0.000 4.145 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ جاهزي  اومظاـ   .7
 0.046 2.011 ترشيد اومفقات اواام   .8
 0.009 2.631 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.161 1.409 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10
 0.010 2.609 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.001 3.407 جميع المجاالت معان 

يػػة حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف فػػي كزارة المالإتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  .2
ف األداء المػالي تعػزل يدكر نظػـ المعمكمػات المحاسػبية المحكسػبة فػي تحسػ حػكؿالفمسطينية 
 إلى العمر.

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.23مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  ا  ماان وجميع اومجاالت كاومجاالت مجتم α > 0.05 اوتبايف األ ادم  أكبر مف ملتكل اودالو  

كبذوؾ يمكف التمتاج أمه ال تكجد زركؽ ذات دالو  إ صائي  بيف متكلطات تقديرات عيم  
  اوامر.اودرال   كؿ هذه اومجاالت تازل إو  

 العمر –(: نتائج اختبار " التبايف األحادم" 6.23جدكؿ )
 
 المجاؿ ـ

قيمة 
 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.292 1.252 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي تتكزر خاصي  اوثق  زة   .1
 0.716 0.452 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .2
 0.482 0.825 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3
 0.107 2.058 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ لري  اومظاـ   .4
 0.195 1.585 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ اوخصكصي    .5
 0.582 0.652 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ ل م  اومااوج    .6
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قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.310 3.025 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ جاهزي  اومظاـ   .7
 0.074 2.345 ام ترشيد اومفقات اوا  .8
 0.240 1.416 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.082 2.268 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10
 0.778 0.365 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.129 1.915 جميع المجاالت معان 

فػػي كزارة الماليػػة ف حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيإتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  .3
تعزل ف األداء المالي يدكر نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة في تحس حكؿالفمسطينية 

 عدد سنكات الخبرة. إلى

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.24مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  ميع اومجاالت كاومجاالت مجتما  ماان وج α > 0.05 اوتبايف األ ادم  أكبر مف ملتكل اودالو  

كبذوؾ يمكف التمتاج أمه ال تكجد زركؽ ذات دالو  إ صائي  بيف متكلطات تقديرات عيم  
  .عدد لمكات اوخبرةاودرال   كؿ هذه اومجاالت تازل إو  

 عدد سنكات الخبرة –(: نتائج اختبار " التبايف األحادم" 6.24جدكؿ )

 

 Fقيمة االختبار المجاؿ ـ
القيمة 

االحتمالية 
(Sig). 

 0.058 2.544 تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .1

 0.781 0.362 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .2

 0.750 0.405 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3

 0.991 0.034 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ولري  اومظاـ  يتكزر مبدأ  .4

 0.343 1.118 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ اوخصكصي    .5

مظـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  وػػػػػػػيتػػػػػػػكزر مبػػػػػػػػدأ لػػػػػػػ م  اومااوجػػػػػػػػ    .6
 اإوكتركمي 

0.258 0.856 
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 Fقيمة االختبار المجاؿ ـ
القيمة 

االحتمالية 
(Sig). 

 0.284 1.277 البي  اإوكتركمي مظـ اوماتكمات اوم ويتكزر مبدأ جاهزي  اومظاـ   .7

 0.143 1.830 ترشيد اومفقات اواام   .8

 0.154 1.773 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.249 1.384 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10

 0.508 0.777 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.585 0.648 جميع المجاالت معان 

حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف فػػي كزارة الماليػػة إؽ ذات داللػػة تكجػػد فػػرك .4
ف األداء المػالي تعػزل يدكر نظػـ المعمكمػات المحاسػبية المحكسػبة فػي تحسػ حػكؿالفمسطينية 

 إلى المؤىؿ العممي.

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.25مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  وجميع اومجاالت كاومجاالت مجتما  ماان  α > 0.05ايف األ ادم  أكبر مف ملتكل اودالو   اوتب

كبذوؾ يمكف التمتاج أمه ال تكجد زركؽ ذات دالو  إ صائي  بيف متكلطات تقديرات عيم  
  اومؤهؿ اواتمة.اودرال   كؿ هذه اومجاالت تازل إو  

 المؤىؿ العممي –(: نتائج اختبار " التبايف األحادم" 6.25جدكؿ )
 
 Fقيمة االختبار المجاؿ ـ

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.537 0.726 تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .1
تتػػػػػػكزر خاصػػػػػػػي  اوم ءمػػػػػػ  زػػػػػػػة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي    .2

 اإوكتركمي 
0.298 0.827 

 0.717 0.450 بي  اإوكتركمي مظـ اوماتكمات اوم الويتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3
 0.493 0.804 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ لري  اومظاـ   .4
 0.802 0.332 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ اوخصكصي    .5
مظـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  وػػػػػػيتػػػػػػكزر مبػػػػػػدأ لػػػػػػ م  اومااوجػػػػػػ    .6

 اإوكتركمي 
1.651 0.179 
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 Fقيمة االختبار المجاؿ ـ

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
مظـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  وػػػػػػػر مبػػػػػػػدأ جاهزيػػػػػػػ  اومظػػػػػػػاـ يتػػػػػػػكز  .7

 اإوكتركمي 
2.299 0.079 

 0.478 0.833 ترشيد اومفقات اواام   .8
 0.130 3.681 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.100 2.115 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10
 0.310 1.204 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.228 1.457 جميع المجاالت معان 

 
فػػي كزارة الماليػػة حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف إتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  .5

تعػزل ف األداء المػالي يدكر نظػـ المعمكمػات المحاسػبية المحكسػبة فػي تحسػ حػكؿالفمسطينية 
 .التخصص العمميإلى 

 اومقابت  الختبار (.Sig)اال تماوي   ( تبيف أف اوقيم 6.26مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
 كاومجاالت مجتما  ماان   اومجاالت ألغتب α > 0.05أكبر مف ملتكل اودالو   اوتبايف األ ادم  
  كبذوؾ يمكف التمتاج أمه تكجد زركؽ ذات دالو  إ صائي  0.05ملتكل اودالو  كامت أقؿ مف 

 .اوتخصص اواتمةإو   تازلبيف متكلطات تقديرات عيم  اودرال   كؿ هذه اومجاالت 

 التخصص العممي –(: نتائج اختبار " التبايف األحادم" 6.26جدكؿ )
 
 Fقيمة االختبار المجاؿ ـ

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.198 1.482 .تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .1

 0.300 1.223 .اإوكتركمي  تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي   .2

 0.109 1.829 .يتكزر مبدأ أمف اومظاـ زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .3

يتػػػػػػكزر مبػػػػػػدأ لػػػػػػري  اومظػػػػػػاـ زػػػػػػة مكثكقيػػػػػػ  مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي    .4
 .اإوكتركمي 

1.457 0.206 

يتػػػػػػػكزر مبػػػػػػػدأ اوخصكصػػػػػػػي  زػػػػػػػة مكثكقيػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي    .5
 .كتركمي اإو

0.701 0.623 
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 Fقيمة االختبار المجاؿ ـ

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 .يتػػػػكزر مبػػػػدأ لػػػػ م  اومااوجػػػػ  زػػػػة مكثكقيػػػػ  مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي   .6

 اإوكتركمي .
2.634 0.025 

يتػػػػػكزر مبػػػػػدأ جاهزيػػػػػ  اومظػػػػػاـ زػػػػػة مكثكقيػػػػػ  مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي    .7
 .اإوكتركمي 

2.526 0.031 

 0.342 1.138 .ترشيد اومفقات اواام   .8

 0.002 3.865 . زيادة اإيرادات اواام  .9

 0.022 2.711 .تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10

 0.073 2.057 .دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.030 2.533 ان جميع المجاالت مع 

فػػي كزارة الماليػػة حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف إتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  .6
تعػزل ف األداء المػالي يكر نظػـ المعمكمػات المحاسػبية المحكسػبة فػي تحسػد حػكؿالفمسطينية 

 .المسمى الكظيفيإلى 

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.27مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  وجميع اومجاالت كاومجاالت مجتما  ماان  α > 0.05 اوتبايف األ ادم  أكبر مف ملتكل اودالو  

بذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة ك 
  .المسمى الكظيفيالدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى 

 المسمى الكظيفي –(: نتائج اختبار " التبايف األحادم" 6.27جدكؿ )
 
قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.122 1.618 وثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي تتكزر خاصي  ا  .1
تتػػػػػػػكزر خاصػػػػػػػي  اوم ءمػػػػػػػ  زػػػػػػػة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي    .2

 اإوكتركمي 
0.464 0.880 

 0.172 1.468 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3
 0.598 0.806 وكتركمي مظـ اوماتكمات اوم البي  اإويتكزر مبدأ لري  اومظاـ   .4
 0.995 0.162 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ اوخصكصي    .5
مظـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  وػػػػػػػيتػػػػػػػكزر مبػػػػػػػدأ لػػػػػػػ م  اومااوجػػػػػػػ    .6

 اإوكتركمي 
1.699 0.101 

 0.222 1.350 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ جاهزي  اومظاـ   .7
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قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.975 0.268 فقات اواام ترشيد اوم  .8
 0.249 1.294 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.660 0.735 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10
 0.646 0.752 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.633 0.766 جميع المجاالت معان 

 
فػػي كزارة الماليػػة المبحػػكثيف  حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجاباتإكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة ت .7

تعػزل ف األداء المػالي يدكر نظػـ المعمكمػات المحاسػبية المحكسػبة فػي تحسػ حػكؿالفمسطينية 
 .عدد الدكرات التدريبيةإلى 

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.28مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  وجميع اومجاالت كاومجاالت مجتما  ماان  α > 0.05و   اوتبايف األ ادم  أكبر مف ملتكل اودال

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 
  .عدد الدكرات التدريبيةالدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى 

 عدد الدكرات التدريبية –(: نتائج اختبار " التبايف األحادم" 6.28جدكؿ )
 
قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.364 1.067 تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .1
 0.230 3.239 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .2
 0.062 2.487 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3
 0.128 1.918 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ لري  اومظاـ   .4
 0.091 2.184 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ اوخصكصي    .5
 0.133 1.886 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ ل م  اومااوج    .6
 0.132 1.898 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ومظاـ يتكزر مبدأ جاهزي  او  .7
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قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.182 1.640 ترشيد اومفقات اواام   .8
 0.357 1.084 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.491 0.808 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10
 0.523 0.750 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.081 2.275 ان جميع المجاالت مع

 

فػػي كزارة الماليػػة حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف إتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  .8
تعػػزل ف األداء المػػالي يالفمسػػطينية نحػػك دكر نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية المحكسػػبة فػػي تحسػػ

 .مكاف العمؿ إلى

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.29مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  ألغتب اومجاالت كاومجاالت مجتما  ماان  α ≤ 0.05 اوتبايف األ ادم  أقؿ مف ملتكل اودالو  

يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة كبذوؾ 
 .مكاف العمؿالدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى 

 مكاف العمؿ –بايف األحادم" (: نتائج اختبار " الت6.29جدكؿ )
 
قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.037 1.836 تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .1
 0.012 2.144 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .2
 0.012 2.130 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  يتكزر مبدأ أمف اومظاـ زة مكثكقي   .3
 0.003 2.519 يتكزر مبدأ لري  اومظاـ زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .4
 0.001 2.691 يتكزر مبدأ اوخصكصي  زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .5
 0.002 2.555 اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  يتكزر مبدأ ل م  اومااوج  زة مكثكقي  مظـ  .6
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قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.002 2.637 يتكزر مبدأ جاهزي  اومظاـ زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .7
 0.024 1.959 ترشيد اومفقات اواام   .8
 0.000 3.272 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.056 1.718 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10
 0.089 1.581 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.000 3.079 جميع المجاالت معان 
 

فػػي كزارة الماليػػة حصػػائية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف إتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  .9
تعػػزل ف األداء المػػالي يالفمسػػطينية نحػػك دكر نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية المحكسػػبة فػػي تحسػػ

 .نظاـ المحاسبي المحكسب الذم تستخدموالإلى 

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.30مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  اومجاالت كاومجاالت مجتما  ماان  ألغتب α > 0.05مف ملتكل اودالو   أكبر اوتبايف األ ادم  

ائية بيف متكسطات تقديرات عينة تكجد فركؽ ذات داللة إحصال كبذلؾ يمكف استنتاج أنو 
 يستخدمو المكظؼ. الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى النظاـ المحاسبي المحكسب الذم

 يستخدمو المكظؼ.النظاـ المحاسبي المحكسب الذم  –(: نتائج اختبار " التبايف األحادم" 6.30جدكؿ )
 
قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.002 2.986 زر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي تتك   .1
 0.012 2.448 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .2
 0.151 1.501 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3
 0.152 1.496  البي  اإوكتركمي مظـ اوماتكمات اومويتكزر مبدأ لري  اومظاـ   .4
 0.138 1.538 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ اوخصكصي    .5



 

161 
 

 
قيمة  المجاؿ ـ

 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.009 2.564 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ ل م  اومااوج    .6
 0.006 2.661 مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ويتكزر مبدأ جاهزي  اومظاـ   .7
 0.305 1.188 ترشيد اومفقات اواام   .8
 0.064 1.842 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.078 1.766 تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام   .10
 0.296 1.202 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  .11

 0.015 2.379 جميع المجاالت معان 

فػي كزارة الماليػة اسػتجابات المبحػكثيف  حصػائية بػيف متكسػطاتإتكجد فركؽ ذات داللػة  .10
تعػػزل ف األداء المػػالي يالفمسػػطينية نحػػك دكر نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية المحكسػػبة فػػي تحسػػ

 عدد سنكات استخداـ النظاـ المحاسبي. إلى

 اومقابت  الختبار (.Sig)( تبيف أف اوقيم  اال تماوي  6.31مف اومتائج اومكض   زة جدكؿ )
  وجميع اومجاالت كاومجاالت مجتما  ماان  α > 0.05مف ملتكل اودالو   أكبر   اوتبايف األ ادم

كبذوؾ يمكف التمتاج أمه ال تكجد زركؽ ذات دالو  إ صائي  بيف متكلطات تقديرات عيم  
  لمكات التخداـ اومظاـ اوم البة.اودرال   كؿ هذه اومجاالت تازل إو  

 سنكات استخداـ النظاـ المحاسبي –ادم" نتائج اختبار " التبايف األح(: 6.31جدكؿ )
 

 ـ
 المجاؿ

قيمة 
 Fاالختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.102 2.099 تتكزر خاصي  اوثق  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .1

 0.256 1.361 تتكزر خاصي  اوم ءم  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .2

 0.795 0.342 زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي يتكزر مبدأ أمف اومظاـ   .3

 0.612 0.606 يتكزر مبدأ لري  اومظاـ زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .4

 0.717 0.450 يتكزر مبدأ اوخصكصي  زة مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي   .5
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كثكقيػػػػ  مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي  يتػػػػكزر مبػػػػدأ لػػػػ م  اومااوجػػػػ  زػػػػة م  .6
 اإوكتركمي 

0.488 0.691 

يتػػػػػكزر مبػػػػػدأ جاهزيػػػػػ  اومظػػػػػاـ زػػػػػة مكثكقيػػػػػ  مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي    .7
 اإوكتركمي 

1.019 0.386 

 0.205 2.103 ترشيد اومفقات اواام   .8

 0.051 2.643 زيادة اإيرادات اواام   .9

 0.205 1.177 م يرادات كاومفقات اوااتازيز اورقاب  عت  اإ  .10

 0.258 1.355 تخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادمادعـ عمتي    .11

 0.225 1.467 جميع المجاالت معان  

 

 المتغير التابع )تحسيف األداء المالي(:تحميؿ فقرات  6.3.6
 :تحميؿ فقرات المجاؿ األكؿ لممحكر الرابع" ترشيد النفقات العامة" .1

 اومتكلطا كامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج  ومارز  ما إذ Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.32اومتائج مكض   زة جدكؿ )  أـ ال 3كهة 

لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ " ترشيد النفقات  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ :(6.32جدكؿ )
 العامة "

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

اؼ اإلنحر 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  

تيػػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ماتكمػػػػػػػػػػػػػات تلػػػػػػػػػػػػػاعد عتػػػػػػػػػػػػػ  ترشػػػػػػػػػػػػػيد 

 اومفقات اواام .  

3.67 73.48 2.37 3.88 0.00 1 

2.  

لػػػػػػػهـ اوػػػػػػػمظـ اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  تي 
 زػػػػػة ضػػػػػبط اإمفػػػػػاؽ اواػػػػػاـ مػػػػػف خػػػػػ ؿ
ربػػػػط أكامػػػػر اوشػػػػراء كعمتيػػػػات اوصػػػػرؼ 

 باومكازم  اواام  إوكتركميان.

3.63 72.61 0.85 10.15 0.00 2 

3.  

تلػػػػػػػػاعد مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػة 
تمفيػػػػػػػػػذ اومكازمػػػػػػػػػ  اواامػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػدكد 
اومخصصػػػػػػات اومتا ػػػػػػ  كتقتيػػػػػػؿ ملػػػػػػب 

3.51 70.25 0.77 9.11 0.00 3 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

اؼ اإلنحر 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

االم رازػػػػػػػػػػػػػات زػػػػػػػػػػػػػة اومكازمػػػػػػػػػػػػػ  اوتػػػػػػػػػػػػػة 
تمفيػػػػػػػػذ اومكازمػػػػػػػػ  تتاػػػػػػػػرض وهػػػػػػػػا أثمػػػػػػػػاء 

 كمااوجتها.

4.  

مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  تيلػػػػػػػػاعد 
اإدارة اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  

كاوملػػػػػػػػػتخدميف زػػػػػػػػػة ترتيػػػػػػػػػب أكوكيػػػػػػػػػات 
 صرؼ اومفقات. 

3.38 67.61 0.85 6.11 0.00 5 

5.  

مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  تيظهػػػػػػػػر 
رلػػػػػػػائؿ اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  

كتقػػػػػػػػارير بمكاعيػػػػػػػػد الػػػػػػػػت قاؽ صػػػػػػػػرؼ 
 اومفق . 

3.18 63.59 1.01 2.43 0.02 6 

6.  

مظػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي  تقػػػػػػػػػػـك 
اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  بػػػػػاوت قؽ 

اومفقػػػػػ  عمػػػػػد صػػػػػرزها ب يػػػػػث مػػػػػف قيمػػػػػ  
ال تقػػػػػؿ عػػػػػف او ػػػػػد األدمػػػػػ  كال تتجػػػػػاكز 
او ػػػػػػػد األقصػػػػػػػ  اوملػػػػػػػمكح بػػػػػػػه وتمفقػػػػػػػ  

 كزؽ ملتمداتها كمخصصاتها.

3.48 69.57 0.91 7.15 0.00 4 

  0.00 8.34 0.78 69.52 3.48 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.32مف جدكؿ )

ارة اوماويػ  اومتكلط او لابة وتفقرة األكو   تيكزر مظػـ اوماتكمػات اوم الػبي  اإوكتركميػ  زػة كز  -
( أم أف 3)اودرجػػػػ  اوكتيػػػػ  مػػػػف  3.67ماتكمػػػػات تلػػػػاعد عتػػػػ  ترشػػػػيد اومفقػػػػات اواامػػػػ   يلػػػػاكم 

كأف  3.88قيمػػ  االختبػػار ك   2.37كاالم ػػراؼ اومايػػارم  % 73.48اومتكلػط او لػػابة اوملػػبة 
مف قبؿ  %73.48بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق    0.000تلاكم ( Sig).اوقيم  اال تماوي  

 اد اوايم  عت  هذه اوفقرة. أزر 

 تيظهػػػر مظػػػـ اوماتكمػػػات اوم الػػػبي  اإوكتركميػػػ  زػػػة كزارة  اومتكلػػػط او لػػػابة وتفقػػػرة اوخاملػػػ  -
أم أف اومتكلػط او لػابة  3.18اوماوي  رلائؿ كتقػارير بمكاعيػد الػت قاؽ صػرؼ اومفقػ   يلػاكم 
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ف اوقيمػػػ  اال تماويػػػ    كأ2.43قيمػػػ  االختبػػػار ك   1.01كاالم ػػػراؼ اومايػػػارم % 63.59اوملػػػبة
.(Sig)  مػف قبػؿ أزػراد اوايمػ  عتػ   %63.59بدرجػ كهػذا يامػة أف همػاؾ مكازقػ    0.02تلػاكم

 هذه اوفقرة. 

  كأف اومتكلػػػػط او لػػػػابة اوملػػػػبة يلػػػػاكم 3.48اومتكلػػػػط او لػػػػابة يلػػػػاكم  إفبشػػػػكؿ عػػػػاـ  -
 (Sig). تماويػ    كأف اوقيمػ  اال8.34قيمػ  االختبػار ك   0.78كاالم راؼ اومايػارم  % 69.52
 0.05ترشيد اومفقات اواام   داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  "وذوؾ ياتبر مجاؿ  0.000تلاكم 

≥ α  اومتكلط  مما يدؿ عت  أف متكلط درج  االلتجاب  وهذا اومجاؿ يختتؼ جكهريان عف درج 
 ومجاؿ.مف قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات هذا ا %69.52بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق  

المستخدمة في كزارة المالية  نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية أف يتبيفكبذلؾ 
مما يؤدم إلى تحسيف أدائيا  ؛%(69.52رشيد النفقات العامة بنسبة)تساىـ في  الفمسطينية

  .المالي

 :"الرابع "زيادة اإليرادات العامةتحميؿ فقرات المجاؿ الثاني لممحكر  .2

 اومتكلطومارز  ما إذا كامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج   Tار تـ التخداـ اختب
 (.6.33اومتائج مكض   زة جدكؿ )  أـ ال 3كهة 

لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني "زيادة اإليرادات  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ :(6.33جدكؿ )
 العامة "

المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
حسابي ال

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تيػػػػكزر مظػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػ  زػػػػػة 
كزارة اوماويػػػػػػ  ماتكمػػػػػػات تلػػػػػػاهـ زػػػػػػة تاظيـ)زيػػػػػػادة( 

 اإيرادات اواام  اوم تي .  
3.56 71.11 0.90 8.42 0.00 1 

2.  
ي  اإوكتركميػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبتلػػػػػػػاعد 

اإدارة كاوملػػػػػتخدميف زػػػػػة ترتيػػػػػب زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  
 أكوكيات ت صيؿ اإيرادات.

3.42 68.42 0.98 5.86 0.00 2 

3.  
مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  تيظهػػػػػػػػر 

رلػػػػػػػػػػػػائؿ كتقػػػػػػػػػػػػارير بمكاعيػػػػػػػػػػػػد زػػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػػ  
 الت قاؽ ت صيؿ اإيراد.

3.34 66.79 0.98 4.73 0.00 6 
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المتكسط  الفقرة ـ
 الحسابي

المتكسط 
حسابي ال

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

4.  

وػػػػػػػربط اإوكتركمػػػػػػػة بػػػػػػػيف اوػػػػػػػمظـ زػػػػػػػة كزارة ي قػػػػػػػؽ ا
اوماويػػػػػػػػػػػػ  كاوػػػػػػػػػػػػػمظـ زػػػػػػػػػػػػػة اوػػػػػػػػػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػػػػػػػػػات 
او ككميػػػػػػ  كاوهيئػػػػػػات اوم تيػػػػػػ   ت صػػػػػػيؿ اإيػػػػػػرادات 
اواامػػػػػ  اوملػػػػػت ق  قبػػػػػؿ تقػػػػػديـ اوخػػػػػدمات او ككميػػػػػ  

 كتمفيذ عمتيات اوصرؼ.

3.37 67.31 0.98 5.07 0.00 4 

5.  

تػػػػكزر مظػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػبي  اإوكتركميػػػػ  زػػػػػة 
رة اوماويػػػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػع اإيػػػػػػػػػرادات كزا

اواامػػػػػػػ  اومطتكبػػػػػػػ  مػػػػػػػف اوشػػػػػػػخص اوكا ػػػػػػػد زػػػػػػػة أم 
 كقت.

3.41 68.17 0.97 5.73 0.00 3 

6.  

مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة تقػػػػػـك 
مػػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػػ  اإيػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػد كزارة اوماويػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػاوت قؽ 

ت صػػػػػػػيته ب يػػػػػػػػث ال يقػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف او ػػػػػػػػد األدمػػػػػػػػ  كال 
بػػػػػػػػػػػػػاوغ اومطتػػػػػػػػػػػػػكب يتجػػػػػػػػػػػػاكز او ػػػػػػػػػػػػػد األقصػػػػػػػػػػػػػ  وتم

 ت صيتها.

3.36 67.20 0.99 4.94 0.00 5 

  0.00 7.08 0.79 68.17 3.41 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.33مف جدكؿ )

مي  زة كزارة اوماوي  بي  اإوكترك اومتكلط او لابة وتفقرة األكو   تيكزر مظـ اوماتكمات اوم ال -
( 3)اودرج  اوكتي  مف  3.56هـ زة تاظيـ)زيادة( اإيرادات اواام  اوم تي   يلاكم لماتكمات تي 

 8.42قيم  االختبار ك   0.90كاالم راؼ اومايارم % 71.11أم أف اومتكلط او لابة اوملبة
مف  %71.11بدرج  ماؾ مكازق  كهذا يامة أف ه 0.000تلاكم  (Sig).كأف اوقيم  اال تماوي  

 قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة. 

اومتكلط او لابة وتفقرة اوثاوث   تيظهر مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي   -
أم أف اومتكلط او لابة 3.34 رلائؿ كتقارير بمكاعيد الت قاؽ ت صيؿ اإيراد  يلاكم 

كأف اوقيم  اال تماوي    4.73قيم  االختبارك   0.98اومايارمكاالم راؼ  % 66.79اوملبة
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.(Sig)  مف قبؿ أزراد اوايم  عت   %66.79بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم
 هذه اوفقرة. 

كأف اومتكلط او لابة اوملبة يلاكم   3.41ف اومتكلط او لابة يلاكمإبشكؿ عاـ  -
 (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  7.08قيم  االختبارك   0.79كاالم راؼ اومايارم % 68.17
وذوؾ ياتبر مجاؿ زيادة اإيرادات اواام   داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو   ؛0.000تلاكم 
0.05 ≥ α  مما يدؿ عت  أف متكلط درج  االلتجاب  وهذا اومجاؿ يختتؼ جكهريان عف درج  

مف قبؿ أزراد اوايم  عت  زقرات هذا  %68.17بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   اومتكلط
 اومجاؿ.

المستخدمة في كزارة المالية  نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنيةكبذلؾ يتبيف أف 
مما يؤدم إلى تحسيف  ؛%(68.17يرادات العامة بنسبة )زيادة اإلتساىـ في  الفمسطينية

  .أدائيا المالي

 :تعزيز الرقابة عمى اإليرادات كالنفقات العامة"" تحميؿ فقرات المجاؿ الثالث لممحكر الرابع .3

 اومتكلطومارز  ما إذا كامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج   Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.34اومتائج مكض   زة جدكؿ)  أـ ال 3كهة 

 

"تعزيز الرقابة لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث  (.Sig)المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ :(6.34جدكؿ )
 عمى اإليرادات كالنفقات العامة"

 الفقرة ـ
المتكسط 
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

 االنحراؼ
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  

زااوػػػػػػ  إوكتركميػػػػػػ  يكجػػػػػػد إجػػػػػػراءات رقابيػػػػػػ  
مظػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػػػػ 
 اومفقات اواام .

3.69 73.87 0.80 11.77 0.00 1 

2.  

زااوػػػػػػ  إوكتركميػػػػػػ  يكجػػػػػػد إجػػػػػػراءات رقابيػػػػػػ  
مظػػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػػػػػػػة 

اإوكتركميػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػػػػ  
 اإيرادات اواام .

3.59 71.72 0.81 9.88 0.00 2 
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3.  

تخضػػػػػػػػػػػػػػع جميػػػػػػػػػػػػػػع اوامتيػػػػػػػػػػػػػػات اوماويػػػػػػػػػػػػػػ  
كاوم الػػػػػػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػػػػػػة مظػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػات 

اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ   اوم الػػػػػػبي 
 إجراءات رقابي  إوكتركمي .

3.54 70.86 0.88 8.45 0.00 5 

4.  

تتميػػػػػز إجػػػػػراءات اورقابػػػػػ  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة 
مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  
بومهػػػػػػػػػػػػػػا كقائيػػػػػػػػػػػػػػ  تكشػػػػػػػػػػػػػػؼ االم رازػػػػػػػػػػػػػػات 

 كاوتجاكزات قبؿ  دكثها.

3.33 66.56 0.94 4.77 0.00 7 

5.  

كمػػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػػبي  تقػػػػػػػػػػػػػدـ مظػػػػػػػػػػػػػـ اومات
اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  اوماتكمػػػػػات 
او زمػػػػػػػػػػػػػ  وجهػػػػػػػػػػػػػات اورقابػػػػػػػػػػػػػ  اوداختيػػػػػػػػػػػػػ  

 كاوخارجي  وت ككم .

3.55 70.92 0.76 9.75 0.00 3 

6.  

تلػػػػاعد إجػػػػراءات اورقابػػػػ  اإوكتركميػػػػ  زػػػػة 
مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  
زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة اوتوكػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف أف 

تػػػػػػػػػػػـ كزػػػػػػػػػػػؽ  يتهاكتشػػػػػػػػػػػغ تصػػػػػػػػػػػميـ اوػػػػػػػػػػػمظـ
اوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركض كاومبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادئ اوم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  

 اومتاارؼ عتيها.   

3.50 70.00 0.83 8.18 0.00 6 

7.  

ت قػػػػػؽ إجػػػػػراءات اورقابػػػػػ  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة 
مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  

تمفيػػػػػذ اوماػػػػػام ت كزػػػػػؽ زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  
اوقػػػػػػػكاميف كاألمظمػػػػػػػ  كاوتاتيمػػػػػػػات كاوتػػػػػػػكائح 

 كاوقرارات اومامكؿ بها.

3.55 71.10 0.80 9.44 0.00 4 

  0.00 11.27 0.65 70.72 3.54 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ( يمكف التخ ص ما يتة:6.34مف جدكؿ )

اتكمات اومتكلط او لابة وتفقرة األكو   يكجد إجراءات رقابي  إوكتركمي  زااو  زة مظـ اوم -
( 3)اودرج  اوكتي  مف  3.69اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  عت  اومفقات اواام   يلاكم 

قيم  االختبار ك   0.80كاالم راؼ اومايارم  % 73.87أم أف اومتكلط او لابة اوملبة
بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم  (Sig).كأف اوقيم  اال تماوي    11.77
 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة.  73.87%
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اومتكلط او لابة وتفقرة اورابا   تتميز إجراءات اورقاب  اإوكتركمي  زة مظـ اوماتكمات  -
أم  3.33اوم البي  اإوكتركمي  بومها كقائي  تكشؼ االم رازات كاوتجاكزات قبؿ  دكثها  يلاكم 

  4.77قيم  االختبار ك   0.94اؼ اومايارم كاالم ر  %  66.56أف اومتكلط او لابة اوملبة 
 % 66.56بدرج  كهذا يامة أف هماؾ مكازق   0.000تلاكم  (Sig).كأف اوقيم  اال تماوي  

 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة. 

 70.72  كأف اومتكلط او لابة اوملبة يلاكم3.54ف اومتكلط او لابة يلاكم إبشكؿ عاـ 
تلاكم  (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  11.27قيم  االختبار ك   0.65كاالم راؼ اومايارم  % 

وذوؾ ياتبر مجاؿ   تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام    داؿ إ صائيان عمد  0.000
مما يدؿ عت  أف متكلط درج  االلتجاب  وهذا اومجاؿ يختتؼ  ؛α ≤ 0.05ملتكل دالو  

مف قبؿ أزراد اوايم   % 70.72بدرج يامة أف هماؾ مكازق  كهذا   اومتكلطجكهريان عف درج  
 عت  زقرات هذا اومجاؿ.

تساىـ  المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية  نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنيةكبذلؾ يتبيف أف 
دائيا مما يؤدم إلى تحسيف أ ؛في%( 70.72بنسبة)عمى اإليرادات كالنفقات العامة  تعزيز الرقابةفي 

  .المالي

 :"دعـ عممية اتخاذ القرار المالي كاالقتصادم" تحميؿ فقرات المجاؿ الرابع لممحكر الرابع .4

 اومتكلطومارز  ما إذا كامت متكلط درج  االلتجاب  قد كصتت إو  درج   Tتـ التخداـ اختبار 
 (.6.35اومتائج مكض   زة جدكؿ )  أـ ال 3كهة 

"دعـ عممية  الرابعلكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ  (.Sig)قيمة االحتماؿ المتكسط الحسابي ك :(6.35جدكؿ )
 اتخاذ القرار المالي كاالقتصادم"

 الفقرة ـ
المتكسط 
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  

تتميػػػػػػػػز اوماتكمػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػف مظػػػػػػػػـ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػػات اوم 

بإمكاميػػػػػػ  االعتمػػػػػػاد عتيهػػػػػػا التخػػػػػػاذ اوقػػػػػػػرار 
 وكاز  اوملتكيات اإداري . 

3.75 74.95 0.72 14.07 0.00 1 

2.  
تلػػػػػػػػػػػػاهـ مظػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػبي  

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  زػػػػػػػة تتبيػػػػػػػ  اإ
 اجػػػػػػػػػات اوملػػػػػػػػػتكيات اإداريػػػػػػػػػ  اومختتفػػػػػػػػػ  

3.62 72.47 0.73 11.59 0.00 3 
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 الفقرة ـ
المتكسط 
 الحسابي

المتكسط 
الحسابي 

 النسبي

نحراؼ اال 
 المعيارم

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 وتماتكمات.

3.  

يػػػػػػػتـ الػػػػػػػتخداـ اوماتكمػػػػػػػات اوصػػػػػػػادرة عػػػػػػػف 
مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  
زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  زػػػػة اتخػػػػاذ اوقػػػػرار بشػػػػكؿ 

 دائـ.

3.54 70.86 0.78 9.51 0.00 4 

4.  

تتميػػػػز تقػػػػػارير مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  
اإوكتركميػػػػػػػػ  اوصػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػف كزارة اوماويػػػػػػػػ  
باوبلػػػػػػػػاط  كاوكضػػػػػػػػكح كتخػػػػػػػػدـ اإدارة زػػػػػػػػة 

 ئفها اإداري .كظا

3.74 74.70 0.69 14.53 0.00 2 

5.  

اوماتكمػػػػػػػػػػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة 
كزارة اوماويػػػػػػ  جػػػػػػاهزة وامتيػػػػػػ  اتخػػػػػػاذ اوقػػػػػػرار 

 كال ت تاج إو  مااوجات أخرل.

3.39 67.74 0.79 6.66 0.00 6 

6.  

تلػػػػػػػػػػػػاعد مظػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػبي  
وماويػػػػ  ميتخػػػػذ اوقػػػػرار اإوكتركميػػػػ  زػػػػة كزارة ا

عتػػػػػػ  ت ديػػػػػػد اوبػػػػػػديؿ األمثػػػػػػؿ مػػػػػػف اوبػػػػػػدائؿ 
ذ.  اومتا   اوذم يمثؿ اوقرار اوميتخى

3.43 68.60 0.87 6.71 0.00 5 

  0.00 13.40 0.59 71.55 3.58 جميع فقرات المجاؿ معان  

 .α  ≤ 0.05* اومتكلط او لابة داؿ إ صائيان عمد ملتكل دالو  

 ص ما يتة:( يمكف التخ 6.35مف جدكؿ )

اومتكلط او لابة وتفقرة األكو   تتميز اوماتكمات اوصادرة عف مظـ اوماتكمات اوم البي   -
 3.75اإوكتركمي  بإمكامي  االعتماد عتيها التخاذ اوقرار وكاز  اوملتكيات اإداري   يلاكم 

م كاالم راؼ اومايار  % 74.95( أم أف اومتكلط او لابة اوملبة 3)اودرج  اوكتي  مف 
كهذا يامة أف   0.000تلاكم  (Sig).كأف اوقيم  اال تماوي   14.07قيم  االختبارك   0.72

 مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوفقرة.  %74.95بدرج  هماؾ مكازق  

اومتكلط او لابة وتفقرة اوخامل   اوماتكمات اوصادرة عف مظـ اوماتكمات اوم البي   -
زة وامتي  اتخاذ اوقرار كال ت تاج إو  مااوجات أخرل  يلاكم اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  جاه
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قيم  ك   0.79كاالم راؼ اومايارم  %  67.74أم أف اومتكلط او لابة اوملبة 3.39
كهذا يامة أف هماؾ مكازق    0.000تلاكم  (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  6.66االختبار 

 قرة. مف قبؿ أزراد اوايم  عت  هذه اوف % 67.74بدرج 

 71.55  كأف اومتكلط او لابة اوملبة يلاكم3.58ف اومتكلط او لابة يلاكم إبشكؿ عاـ 
تلاكم  (Sig).  كأف اوقيم  اال تماوي  13.40قيم  االختبار ك   0.59كاالم راؼ اومايارم  % 

وذوؾ ياتبر مجاؿ  دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم  داؿ إ صائيان عمد  0.000
مما يدؿ عت  أف متكلط درج  االلتجاب  وهذا اومجاؿ يختتؼ  ؛α ≤ 0.05دالو   ملتكل

مف قبؿ أزراد اوايم   % 71.55بدرج كهذا يامة أف هماؾ مكازق    اومتكلطجكهريان عف درج  
 عت  زقرات هذا اومجاؿ.
المستخدمة في كزارة المالية  نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنيةكبذلؾ يتبيف أف 

مما  ؛%(71.55بنسبة) دعـ عممية اتخاذ القرار المالي كاالقتصادمتساىـ في  فمسطينيةال
 .يؤدم إلى تحسيف أدائيا المالي
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 السابعالفصؿ 
 النتائج كالتكصيات

 النتائج: 7.1
ي أىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي أسػػػػفرت فػػػػي ضػػػػكء التحمػػػػيالت النظريػػػػة كالعمميػػػػة لمدراسػػػػة، فيمػػػػا يمػػػػ

 :عنيا في ىذا الخصكص

زة كزارة اومطبق  وكتركمي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوخصائص جكدة اوماتكمات  تتكزر .1
 بدرج  متكلط .خاصي  اوم ءم  ثـ  اوماوي  ممثت  بخاصي  اوثق 

دم  زة كزارة وكتركمي  اوملتخي  اإتت قؽ مبادئ مكثكقي  اومظـ زة مظـ اوماتكمات اوم الب .2
  ل م  اومااوج ثـ مبدأ   لري  اومظاـثـ مبدأ   أمف اومظاـزة اومرتب  األكو  مبدأ اوماوي  
 بدرجات متكلط . جاهزي  اومظاـكأخيران   اوخصكصي  ثـ مبدأ

  اوملتخدم  زة كزارة اوماوي  ف تكزر عماصر جكدة مظـ اوماتكمات اوم البي  االوكتركميإ .3
يرادات اواام   كترشيد اإمفاؽ  كتازيز اودكر اورقابة عتيهما  إو  جامب هـ زة زيادة اإتيل

 دكرها زة دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار االقتصادم كاوماوة.
مف عماصر جكدة توثيران أكثر  وكتركمي ي  اإمكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البمبادئ  .4

 اوماتكمات اوم البي  زة ت ليف األداء اوماوة.
متكلطات التجابات اومب كثيف زة كزارة اوماوي  اوفتلطيمي  م ك دكر مظـ يكجد تكازؽ بيف  .5

 عدد لمكات اوخبرةاوامر  )ومتغيرف األداء اوماوة ياوماتكمات اوم البي  اوم كلب  زة ت ل
  ككاف اوامؿ    اومؤهؿ اواتمة  اوملم  اوكظيفة  كعدد اودكرات اوتدريبي زة كزارة اوماوي 

وـ يت قؽ هذا    بيمما(كعدد لمكات التخداـ اومظاـ اوم البةتخدـ  كاومظاـ اوم البة اومل
 .كمتغير اوتخصص اواتمة اوتكازؽ عمد متغير اوجمس

زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  )خاصي  اوثق ( تبيف أف  دكث زيادة زة متغير .6
 .ك دة (1.59)ف األداء اوماوة( بمقدار يك دات  زإف ذوؾ يؤدم إو  )ت ل ((10بمقدار

)مبادئ مكثكقي  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي ( تبيف أف  دكث زيادة زة متغير  .7
 .ك دة (7.05)ف األداء اوماوة( بمقداريك دات  يؤدم إو  زيادة زة )ت ل ( (10بمقدار

أمظم  اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  اومختتف  جميع بيف شامؿ يكجد ربط إوكتركمة ال  .8
مظـ اوماتكمات بيف شامؿ ربط إوكتركمة   ككذوؾ ال يكجد ة اوماوي  زة كاز  مكاقاهازة كزار 
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اإوكتركمي  زة اوكزارات  كمظـ اوماتكمات اوم البي   اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  اوم البي 
 كاومؤللات او ككمي  كاوهيئات اوم تي .

تكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة ملتخدمة مظـ اوماواومطبق  اوبرامج اوتدريبي  عدـ كفاي   .9
 .األمر اوذم يؤثر لتبان عت  االلتفادة ممها بدرج  كازي كزارة اوماوي  

تخضع اوامتيات اوماوي  كاوم البي  زة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة  .10
 بدرج  اواام زااو  عت  اومفقات  وكتركمي  اورقابي  اإجراءات كاإ  اوماوي  إجراءات رقابي 

مف قيم  اإيراد عمد  يرادات اواام    يث ال يتـ اوت قؽاإ زاعتي  مما هك مطبؽ عت  أكثر
 ت صيته ب يث ال يقؿ عف او د األدم  كال يتجاكز او د األقص  وتمباوغ اومطتكب ت صيتها

 .اؿبشكؿ زا  
اإمفاؽ اوااـ مف  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  زة ضبطهـ لتي  .11

تمفيذ اومكازم  اواام    ك خ ؿ ربط أكامر اوشراء كعمتيات اوصرؼ باومكازم  اواام  إوكتركميان 
كتقتيؿ ملب االم رازات زة اومكازم  اوتة تتارض وها أثماء   زة  دكد اومخصصات اومتا  

 تمفيذ اومكازم  كمااوجتها.
ة كزارة اوماوي   اجات اوملتكيات اإداري  وكتركمي  زمظـ اوماتكمات اوم البي  اإ كزرتي  .12

خدـ اإدارة زة كت  كاو ياد كعدـ اوت يزتتميز باوبلاط  كاوكضكح ك   اومختتف  وتماتكمات
 .ص ي   بصكرة اوماوي  األ داث عف تابر  ك كظائفها اإداري 

إويها زة  مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  جاهزة كمتكزرة عمد او اج  .13
عداد كمااوج   إدخاؿ  كتخزيف  مف اوبيامات مااوج  أمشط  تلتطيع تمفيذ  ك أم كقت  كا 
 .اوكفاءة اوممكم  ملتكيات مف بقدر كبير تقارير

 اوخاص  اوماتكمات زة اوماوي  كزارة زة اإوكتركمي  اوم البي  اوماتكمات مظـ ال تكزر .14
 .و ظ  كؿ زة او ككمة اوماوة باومكقؼ

 وجهات او زم  اوماتكمات اوماوي  كزارة زة اإوكتركمي  اوم البي  اوماتكمات ظـم قدـتي  .15
 كاوتقييـ. اورقاب  ألغراض ممالب  ماتكمات تيكزر  ك وت ككم  كاوخارجي  اوداختي  اورقاب 

كزؽ اوفركض  هاكتشغيت هاتصميم تـمظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي   .16
 كاألمظم  كاوقكاميف كاوقرارات كاوتاتيمات اومامكؿ بها. البي  اومتاارؼ عتيهاكاومبادئ اوم 
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 لتكصيات:ا 7.2
 -:في ضكر النتائج السابقة فيما يمي أىـ التكصيات  

وكتركمي  زة كزارة عداد خط  التراتيجي  وتطكير مظـ اوماتكمات اوم البي  اإإضركرة  .1
أكثر زاعتي  بدرج  لبي  كمبادئ مكثكقي  اومظـ  وت قيؽ جكدة اوماتكمات اوم ا  اوماوي 

 . ت ليف أدائها اوماوةغرض و
 ؛اإوكتركمي  اوم البي  اوماتكمات مظـ بيئ  زة اومتلارع  اوتكمكوكجي  اوتغيرات مكاكب  .2

 كزارة اوماوي . كتلهيؿ تقديـ اوخدمات وتمتاامتيف مع   األداء بهدؼ تطكير
 وكتركمي مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوتقييـ ايميف أك تكتيؼ أشخاص م  إعداد قلـ خاص .3

كتما دعت او اج   ت  تتمكف مف تقديـ اوماتكمات زة كزارة اوماوي   كتطكيرها كت ديثها
 .او زم  باوكقت كاوكمي  كاولرع  اوممالب 

خداـ مظـ اوماتكمات اوم البي  ت تيؿ كتشغيؿ كالتو ؽجراءات مكث  كا   عداد دويؿ ليالاتإ .4
  تركمي  زة كزارة اوماوي  مبمة عت  جكدة اوماتكمات اوم البي  كمبادئ مكثكقي  اومظـوكاإ

اوجهات اومختص  اوتة تتاامؿ مع مظـ كاز  كاوامؿ عت  ت ديثه دكريان  كتكزياه عت  
 .زة كزارة اوماوي  وكتركمي ت اوم البي  اإاوماتكما

م البي  اإوكتركمي  اومختتف  زة أمظم  اوماتكمات اوجميع بيف شامؿ ربط إوكتركمة  عمؿ .5
 وت قيؽ اوتكامؿ كاوترابط بيمهما. ؛كزارة اوماوي  زة كاز  مكاقاها

كمظـ   اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي  مظـ اوماتكمات اوم البي بيف شامؿ ربط إوكتركمة  عمؿ .6
  تي ؤللات او ككمي  كاوهيئات اوم اإوكتركمي  زة اوكزارات كاوم اوماتكمات اوم البي 

يرادات كاوتزامات مفقات ب يث يتـ مارز   كقت. أم زة او ككمي  كاومؤللات اوكزارات كا 
ملتخدمة مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة تدريبي  واو عقد مزيد مف اودكرات .7

كاوتقميات  األمظم  اوم البي  اإوكتركمي او الكب ك زة مجاؿ كؿ  لب  اجته اوماوي  
 .وبرمجيات اومتطكرةاو ديث  كا

تطكير ممظكم  اوتقارير اوصادرة عف مظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة   .8
  خارج اومظـ ات أخرلاوماوي  ب يث تككف جاهزة التخاذ اوقرار دكف او اج  إو  أم مااوج

 دكف بمفله عتيها او صكؿ ـب يث يلتطيع اوملتخدً  تقاريرتتؾ اوجاهزي  كاوامؿ عت  زيادة 
 باومبرمجيف. االلتاام 
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 زة اإوكتركمي  اوم البي  اوماتكمات مظـ اوصادرة عفاوماتكمات مكعي  االهتماـ بزيادة  .9
   كت قيؽ اورقاب  عتيها. اوم تي  اواام  اإيرادات( زيادة)تاظيـ زة هـتيل اوتة اوماوي  كزارة

 ب يث تككف اإوكتركمي  بي اوم ال اوماتكمات مظـ زة اإوكتركمي  اورقاب  إجراءات تطكير .10
جراءات األماف زة التخداـ زيادة إ  مع  دكثها قبؿ كاوتجاكزات االم رازات كتكشؼ  كقائي 
 اوماتكمات مظـ ملتخدمة كاوزاـ  دكرم بشكؿ اومركر كتم  تغيير ب يث يتـمظـ تتؾ او

 .األجهزة عت  اوتكقؼ شاش  و ماي  لر كتم  بامؿ اإوكتركمي  اوم البي 
 الكتشاؼومظـ اوماتكمات اوم البي  اإوكتركمي  زة كزارة اوماوي   كقائي  دكري  صيام  عمؿ .11

 قبؿ زيها أعطاؿ  دكث زة تلبب أف يمكف اوتة كاومشك ت كاوقصكر اوضاؼ مقاط
 . دكثها
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 :الدراسات المقترحة 7.3
المزيػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات حػػػػػكؿ نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات  جػػػػػراءبومكانيػػػػػة إيكصػػػػػي الباحػػػػػث 

 ، كيقترح المكاضيع التالية:ة اإللكتركنية في كزارة الماليةالمحاسبي

 زػػػػػػػػػة اتخػػػػػػػػػاذ اوقػػػػػػػػػرارات اإداريػػػػػػػػػ دكر مظػػػػػػػػػـ كتكمكوكجيػػػػػػػػػا اوماتكمػػػػػػػػػات زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ   .1
 .كت ليف األداء اومؤللة

داريػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  عتػػػػػ  زاعتيػػػػػ  مظػػػػػاـ اورقابػػػػػ  ت اوم الػػػػػبي  كاإأثػػػػػر مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػا .2
 اوداختي .

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  زػػػػػػػة تقتيػػػػػػػؿ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ اهم  مظػػػػػػػـمػػػػػػػدل ملػػػػػػػ .3
 عجز اومكازم  اواام .

دارات اوضػػػػػػريبي  كزااويتهػػػػػػا زػػػػػػة اإ تقيػػػػػػيـ كفػػػػػػاءة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  االوكتركميػػػػػػ  .4
 زة كزارة اوماوي .
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 لمراجعاك المصادر 

 :لعربيةا المراجعالن/أك 
مظػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػػػة إمتػػػػػػػػػػاج اوماتكمػػػػػػػػػػات دكر  .(ـ 2006)  بلػػػػػػػػػػاـ .أ مػػػػػػػػػػد

اوم الػػػػػػػػػػبي  ذات اوكفػػػػػػػػػػاءة كاوفااويػػػػػػػػػػ  وتكزػػػػػػػػػػاء باال تياجػػػػػػػػػػات اإداريػػػػػػػػػػ  او زمػػػػػػػػػػ  وترشػػػػػػػػػػيد 
رلػػػػػػػاو  ماجلػػػػػػػتير غيػػػػػػػر ) اوقػػػػػػػرارات اإداريػػػػػػػ  زػػػػػػػة اوشػػػػػػػركات اوملػػػػػػػاهم  زػػػػػػػة قطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة

 كتي  اوتجارة  اوجاما  االل مي   غزة.  (.ممشكرة

. عمػػػػػػاف: 1.طمظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي (. ـ 2008 لػػػػػػف.)أبكخضػػػػػػرة   لػػػػػػاـ. كعشػػػػػػيش 
 مكتب  اومجمع اواربة وتمشر كاوتكزيع.

مجتػػػػػػػػ   .لػػػػػػػػري  أكعتميػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػات زػػػػػػػة ظػػػػػػػػركؼ األزمػػػػػػػات(. ـ 1999األعرجة عاصػػػػػػػـ. )
-303(. 2) 35 اوممتكػػػػػػػػػ  اواربيػػػػػػػػػ  اولػػػػػػػػػاكدي   ماهػػػػػػػػػد اإدارة اواامػػػػػػػػػ   ،االدارة اواامػػػػػػػػػ 

318. 

)درالػػػػػػػػػ   أثػػػػػػػػػر مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات زػػػػػػػػػة اتخػػػػػػػػػاذ اوقػػػػػػػػػرارات. (ـ 2013)  مماصػػػػػػػػػري . الػػػػػػػػػماعيؿ
  جاماػػػػػػػػ  م مػػػػػػػػػد خضػػػػػػػػير بلػػػػػػػػػكرة، مجتػػػػػػػػػ  اواتػػػػػػػػـك اإملػػػػػػػػػامي . زػػػػػػػػػة اواػػػػػػػػراؽ( التكشػػػػػػػػازي 

29(1)  147-170. 

 .1ط .اوماػػػػػػػػػػايير اوم الػػػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػكء مظريػػػػػػػػػػ  اوم الػػػػػػػػػػب ـ(.  2001أبكطاوػػػػػػػػػػب  ي ػػػػػػػػػػة.)
  .: د. فاوقاهرة

اومشػػػركعات  زػػػة اوم الػػػبي  كمػػػاتاومات مظػػػـ كاقػػػع .(ـ 2014)   عصػػػاـ.اوب يصػػػة
مجتػػػػػػػػػ  اوجاماػػػػػػػػػ  اإلػػػػػػػػػ مي   اوصػػػػػػػػػغيرة كاومتكلػػػػػػػػػط  زػػػػػػػػػة زتلػػػػػػػػػطيف )درالػػػػػػػػػ  تطبيقيػػػػػػػػػ (.

 .195-175(. 1) 22  وتدرالات االقتصادي  كاإداري 

تقيػػػػػػػيـ كاقػػػػػػػع مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  وتبتػػػػػػػديات زػػػػػػػة  .(ـ 2013)   عصػػػػػػػاـ.اوب يصػػػػػػػة
إلػػػػػػػػػ مي  وتدرالػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػادي  مجتػػػػػػػػػ  اوجاماػػػػػػػػػ  ا )درالػػػػػػػػػ  ميداميػػػػػػػػػ (. قطػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػزة

 .98-79(. 1) 21  كاإداري 

 أداء قيػاس إطػار – اوماويػ  كاوملػؤكوي  اواػاـ اإمفػػاؽ تقريػرـ(.  (2005 .اوػدكوة ؾاوبمػ
 اوكاليات اومت دك األمريكي . كاشمطف.. اواام  اوماوي  اوشؤكف إدارة



 

178 
 

جػػػػػػػػػكدة كلػػػػػػػػػب  عتػػػػػػػػػ  دكر مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اوم  . (ـ 2015)  م مػػػػػػػػػد. اوتتػػػػػػػػػر
رلػػػػػػػػػاو  ماجلػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػر ) مخرجػػػػػػػػػات اومظػػػػػػػػػاـ اوم الػػػػػػػػػبة وشػػػػػػػػػركات اوتػػػػػػػػػوميف اوتاػػػػػػػػػاكمة

 اوجاما  االل مي   غزة.  مشكرة(.م

مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  (. ـ 2007جماػػػػػ   أ مػػػػػد؛ كاواربيػػػػػد  عصػػػػػاـ؛ كاوزعبػػػػػة  زيػػػػػاد. )
 .عماف: دار اومماهج وتمشر كاوتكزيع.1. طمدخؿ تطبيقة مااصر

: عمػػػػػػاف. 1. طؽمظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات االداريػػػػػػ  بػػػػػػيف اومظريػػػػػػ  كاوتطبيػػػػػػ(. ـ 1998. )جما  أ مػػػػػػد
 .د. ف

. عمػػػػػػػػاف: مؤللػػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػكراؽ وتمشػػػػػػػػػر 1. طمظريػػػػػػػػ  اوم الػػػػػػػػػب ـ(.  2001جربػػػػػػػػكع  يكلػػػػػػػػػؼ. )
 كاوتكزيع.

مطبا  أبماء . غزة: 1. ط اوقكاعد اوممهجي  وبماء االلتبياف .(ـ  2010). زياد اوجرجاكم 
 .وتمشر كاوتكزيع اوجراح

او ككميػػ  عتػػ   اوماويػػ  اوماتكمػػات إدارة مظػػاـ تطبيػػؽ أثػػر .(ـ 2014)   جبريػػؿ.جبريػػؿ
)رلػػػػػػػاو  ماجلػػػػػػػتير غيػػػػػػػر  )درالػػػػػػػ  ميداميػػػػػػػ ( تميػػػػػػػز األداء اومػػػػػػػاوة او كػػػػػػػكمة زػػػػػػػة األردف

 جاما  اوزرقاء  األردف. ممشكرة(. 

مػػػػػػػػدل زاعتيػػػػػػػػ  مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػة اومصػػػػػػػػارؼ ـ(.  2010دمػػػػػػػػكف .)إجػػػػػػػػؿ  
)رلػػػػػػاو  ماجلػػػػػػتير غيػػػػػػر ممشػػػػػػكرة(.    اواراقيػػػػػػ  األهتيػػػػػػ  مػػػػػػف كجهػػػػػػ  مظػػػػػػر اإدارةاوتجاريػػػػػػ

 ما  اوشرؽ األكلط  األردف.جا

مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػبي  االطػػػػػػػػػػػار اوفكػػػػػػػػػػػرم كاوػػػػػػػػػػػمظـ (. ـ 2004 لػػػػػػػػػػػيف  أ مػػػػػػػػػػػد. )
 . اوقاهرة: مكتب  كمطبا  االشااع اوفمي .اوتطبيقي 

اوتطبيقػػػػػػػػات  -االطػػػػػػػػار اوفكػػػػػػػػرم مػػػػػػػػدخؿ اومظريػػػػػػػػ  اوم الػػػػػػػػبي  ـ(. 2009 مػػػػػػػػاف  رضػػػػػػػػكاف. )
 عماف: دار كائؿ وتمشر كاوتكزيع.. 2ط. اوامتي 

اوممػػػػػػكذج اوم الػػػػػػبة اومااصػػػػػػر مػػػػػػف اومبػػػػػػادئ غتػػػػػػ  اوماػػػػػػايير ـ(.  2006 مػػػػػػاف  رضػػػػػػكاف. )
 . عماف: دار كائؿ وتمشر كاوتكزيع.2. طدرال  مامق  زة مظري  اوم الب 

: دار اويػػػػػػازكرم . عمػػػػػػاف1.ط. ي مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػب(. ـ 2013او لػػػػػػباف  عطػػػػػػاهلل. )
 اواتمي  وتمشر كاوتكزيع.
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زػػػػػػػػػػػػة بيئػػػػػػػػػػػػ  تكمكوكجيػػػػػػػػػػػػا  كاوتػػػػػػػػػػػػدقيؽ  اورقابػػػػػػػػػػػػ  اوداختيػػػػػػػػػػػػ  (.ـ 2009او لػػػػػػػػػػػػباف  عطػػػػػػػػػػػػاهلل. )
 وتمشر كاوتكزيع. دار اوراي . عماف: 1. طاوماتكمات

. عمػػػػػػػػاف: 1. طمبػػػػػػػػادئ مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات االداريػػػػػػػػ (. ـ 2002او لػػػػػػػػمي   لػػػػػػػػتيـ ابػػػػػػػػراهيـ. )
 ؽ وتمشر كاوتكزيع.مؤلل  اوكرا

مػػػػػػدخؿ جديػػػػػػد وتتخطػػػػػػيط زػػػػػػة  –ت تيػػػػػػؿ اوليالػػػػػػات (. ـ 1994او لػػػػػػيف  أ مػػػػػػد مصػػػػػػطف . )
 .جماي  االجتماعييف  اوشارق   اإمارات اواربي  اومت دة. 1. طاألمظم  او ككمي 

اواػػػػػراؽ: ك ػػػػػدة . مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي ـ(.  2003. )او يبػػػػػاتة  كػػػػػريـ. كاولػػػػػكاح  زيػػػػػاد
 كاومشر. او دباء وتطباع 

درالػػػػػػػػػ  كتقيػػػػػػػػػيـ مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ   .(ـ 2010) اوخصػػػػػػػػػاكم   ريػػػػػػػػػـ.
 ]اوملػػػػػػػػخ  اإوكتركميػػػػػػػػ  . .)درالػػػػػػػػ  ميداميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة اوممتكػػػػػػػ  األردميػػػػػػػػ  اوهاشػػػػػػػػمي (او ككميػػػػػػػ 

 ـ.20/02/2016. تاريخ االط ع  www.academia.edu/3680705مكقع 

كعبػػػػداوتطيب  ماصػػػػر مػػػػكر  اوػػػػديف مصػػػػطف ؛ كمػػػػاؿ  دهراكماوػػػػك  ؛ديبػػػػاف  ماصػػػػر عبػػػػد اوتطيػػػػؼ
االلػػػػػػػػػػػػكمدي : اوػػػػػػػػػػػػدار . ألالػػػػػػػػػػػػيات مظػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػبي (. ـ 2005. )اوػػػػػػػػػػػػديف

 اوجاماي  وتمشر كاوتكزيع.

زاعتيػػػػػػػ  مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػب  زػػػػػػة ت قيػػػػػػػؽ  ـ(. 2012)   ألػػػػػػام .دهمػػػػػػاف
رلػػػػػػػػػاو  ) تقػػػػػػػػػارير اوماويػػػػػػػػػ  : درالػػػػػػػػػ  تطبيقيػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػ  كزارة اوماويػػػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػػػطيمي جػػػػػػػػػكدة او

 اوجاما  االل مي   غزة. ماجلتير غير ممشكرة(. 

مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات (. ـ 2000اوػػػػػػػػػػػدهراكم  كمػػػػػػػػػػػاؿ اوػػػػػػػػػػػديف مصػػػػػػػػػػػطف   ككامػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػمير. )
 اوقاهرة: اودار اوجاماي  وتمشر كاوتكزيع. .اوم البي 

 اوبيامػات جػكدة  عتػ اوم الػبي  اوماتكمػات مظػـ الػتخداـ أثػر .(ـ 2009)   ممػذر.ودايػ ا
اجلػػتير غيػػر رلػػاو  م) ميداميػػ  درالػػ : غػػزة قطػػاع زػػة اوخػػدمات قطػػاع زػػة اوماويػػ 

 اوجاما  االل مي   غزة.  ممشكرة(.

إدارة ممظمػػػػػػػػػػػ  ـ(.  1994دائػػػػػػػػػػػرة اوتاػػػػػػػػػػػاكف اوفمػػػػػػػػػػػة وتتمميػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػاألمـ اومت ػػػػػػػػػػػدة. ميكيػػػػػػػػػػػكرؾ. )
. )ترجمػػػػػ  م مػػػػػد مػػػػػكر برهػػػػػاف. اللػػػػػتراتيجيات كاوليالػػػػػاتاوماتكمػػػػػات او ككمي  عماصػػػػػر ا
 اوممظم  اواربي  وتتممي  اإداري (.

http://www.academia.edu/3680705
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 عمػػػػػػاف:.3ط.تػػػػػػدقيؽ او لػػػػػػابات زػػػػػػة ضػػػػػػكء اوماػػػػػػايير اودكويػػػػػػ (. ـ 2010اوػػػػػػذميبات  عتػػػػػػة. )
 .د. ف

عمػػػػػػػػاف:   .1.طمظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي (. ـ 2011اورم ػػػػػػػػة مضػػػػػػػػاؿ  كاوذيبػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػاد. )
 زيع.دار اومليرة وتمشر كاوتك 

مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اوم كلػػػػػب  مػػػػػدخؿ مااصػػػػػر (. ـ 2011رمتػػػػػة  زيػػػػػاض  مػػػػػزة. )
 اوخرطكـ: األبادم وتمشر كاوتكزيع. .1ط .ألغراض ترشيد اوقرارات االداري 

: دار .عمػػػػػػػػػػػاف1.طتطبيقػػػػػػػػػػػات م الػػػػػػػػػػػبي  عتػػػػػػػػػػػ  او الػػػػػػػػػػػكب(. ـ 2009كم   كمػػػػػػػػػػػت. )ااوػػػػػػػػػػػر 
 اوملتقبؿ وتمشر كاوتكزيع.

. اواػػػػػػػراؽ: دار اوطػػػػػػػارؽ 2. طمظػػػػػػػاـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي (.ـ 2011اولػػػػػػػقا  زيػػػػػػػاد هاشػػػػػػػـ. )
 وتمشر كاوتكزيع.

اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة او ػػػػػػػد تقيػػػػػػػيـ دكر مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي   .(ـ 2014)  عػػػػػػػ ء. لػػػػػػػاد
 مػػػػػػف ظػػػػػػاهرة اوتهػػػػػػرب اوضػػػػػػريبة مػػػػػػف كجهػػػػػػ  مظػػػػػػر مكاتػػػػػػب اوم الػػػػػػب  كاوػػػػػػدكائر اوضػػػػػػريبي 

 مي   غزة. اوجاما  االل  رة(.رلاو  ماجلتير غير ممشك )

دكر مظػػػػػـ كتكمكوكجيػػػػػا اوماتكمػػػػػات زػػػػػة اتخػػػػػاذ اوقػػػػػرارات (. ـ 2011اوشػػػػػكابك   عػػػػػدماف عػػػػػكاد. )
 . عماف: دار اويازكرم اواتمي  وتمشر كاوتكزيع.االداري 

 غزة: مكتب  آزاؽ وتمشر كاوتكزيع. .اومظري  اوم البي  (.ـ2006شاهيف  عتة. )

ت االداريػػػػػػػػػػػ  وتمكتبػػػػػػػػػػػات كمراكػػػػػػػػػػػز مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػا(. ـ 1994شػػػػػػػػػػػريؼ  كامػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػاهيف. )
 اورياض: دار اومريخ وتمشر. .اومفاهيـ كاوتطبيقات -اوماتكمات

دكر مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػب  زػػػػػػة رزػػػػػػع كفػػػػػػاءة (. ـ 2011)   عبػػػػػػداهلل.شػػػػػػاتة
غيػػػػػػػػػػػر    ماجلػػػػػػػػػػػتيررلػػػػػػػػػػػاو)  اوػػػػػػػػػػػ  كزارة اوداختيػػػػػػػػػػػ  اولػػػػػػػػػػػكدامي درالػػػػػػػػػػػ  :  األداء اومػػػػػػػػػػػاوة

.جاما  اولكداف وت ممشكرة(.  اتـك كاوتكمكوكجيا  اوخرطـك

.األردف: دار زهػػػػػػػػػراف 1. طمظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات االداريػػػػػػػػػ (. ـ 1998اوصػػػػػػػػػباح  عبػػػػػػػػػداور مف. )
 وتمشر. 

. ماهيتهػػػػػػػػػػػػا كمككماتهػػػػػػػػػػػػا -مظػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػات(. ـ 2000اوصػػػػػػػػػػػػباغ  عمػػػػػػػػػػػػاد عبػػػػػػػػػػػػداوكهاب. )
 . مكتب  دار اوثقاز  وتمشر كاوتكزيع: عماف.1ط
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مظػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػات االداريػػػػػػػػػػػػػ  (. ـ 1995اوصػػػػػػػػػػػػػباح  عبػػػػػػػػػػػػػداور مف. كاوصػػػػػػػػػػػػػباغ عمػػػػػػػػػػػػػار. )
 .عماف: دار زهراف وتمشر كاوتكزيع.1. طاو الكبي 

 -اوم الػػػػػػب  اومتكلػػػػػػط (. ـ 2004) .أ مػػػػػػد  كامػػػػػػؿك  ؛الػػػػػػماعيؿ  جماػػػػػػ ك  م مػػػػػػد؛  اوصػػػػػػباف
 اوػػػػػػدار اوجامايػػػػػػػ  :اإلػػػػػػكمدري  .اإطػػػػػػار اوفكػػػػػػرم كاوامتػػػػػػة وتم الػػػػػػب  كمظػػػػػػاـ وتماتكمػػػػػػات

 .وتمشر كاوتكزيع

اوب ػػػػػػػػػث (. ـ 2001) .كعبػػػػػػػػػد او ػػػػػػػػػؽ  كايػػػػػػػػػد ؛كعػػػػػػػػػدس  عبػػػػػػػػػد اوػػػػػػػػػر مف ؛عبيػػػػػػػػػدات  ذكقػػػػػػػػػاف
 .دار اوفكر وتمشر كاوتكزيع :عماف .مفهكمه كأدكاته كألاويبه -اواتمة

( web-trustأثػػػػػػػػػر تطبيػػػػػػػػػؽ مكثكقيػػػػػػػػػ  اومكقػػػػػػػػػع اإوكتركمػػػػػػػػػة ) .(ـ 2015)  ممػػػػػػػػػاؼ. اواقيتػػػػػػػػػة
جلػػػػػػتير )رلػػػػػػاو  ما عتػػػػػػ  كفػػػػػػاءة أداء مظػػػػػػاـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبة زػػػػػػة اوبمػػػػػػكؾ اوتجاريػػػػػػ 

 جاما  جدرا  األردف.  غير ممشكرة(.

 ككمػػػػػػػػػ  اوشػػػػػػػػػركات كأثرهػػػػػػػػػا عتػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػتكل اإزصػػػػػػػػػاح زػػػػػػػػػة ـ(.  2010اوغػػػػػػػػػزكم   لػػػػػػػػػيف.)
األكاديميػػػػػػػػػػػ  اواربيػػػػػػػػػػػ    (.رلػػػػػػػػػػػاو  ماجلػػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػػر ممشػػػػػػػػػػػكرة) اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػبي 

 اودممارؾ.

. عمػػػػػػػػػاف:  1. طمظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  او الػػػػػػػػػكبي (. ـ 2003قالػػػػػػػػػـ  عبػػػػػػػػػداورازؽ. )
 اودار اواتمي  اودكوي  وتمشر كاوتكزيع كدار اوثقاز  وتمشر كاوتكزيع.

. عمػػػػػػػػػاف: دار 1. طمظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات كاوتشػػػػػػػػػغيؿ االوكتركمػػػػػػػػػة(. ـ 2011اوقبػػػػػػػػػامة  ثمػػػػػػػػػاء. )
 صفاء وتمشر كاوتكزيع.

أثػػػػػػػػر  .(ـ 2011)  أ مػػػػػػػػد؛ كزريقػػػػػػػػات  قالػػػػػػػػـ؛ كزريقػػػػػػػػات  عمػػػػػػػػر؛ كلػػػػػػػػ م   رأزػػػػػػػػت كتبكمػػػػػػػػ 
)درالػػػػػػػ  ميداميػػػػػػػ    الػػػػػػػبي  اوم كلػػػػػػػب  عتػػػػػػػ  األداء اومػػػػػػػاوةالػػػػػػتخداـ مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم

 مجتػػػػػػػػ  اوجاماػػػػػػػػ  اإلػػػػػػػػ مي  .عتػػػػػػػػ  اوشػػػػػػػػركات اوملػػػػػػػػاهم  اواامػػػػػػػػ  اوصػػػػػػػػماعي  األردميػػػػػػػػ (
 .1465-1447(. 2) 19  )لتلت  اودرالات اإملامي (

مظػػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػػات (. ـ 2007مطيع يالػػػػػػػػػػػػػر؛ كأبكعقاب طػػػػػػػػػػػػػارؽ؛ كاوشػػػػػػػػػػػػػكابك   عبػػػػػػػػػػػػػداهلل. )
 مكتب  اومجتمع اواربة وتمشر كاوتكزيع. .عماف: 1.طاوم البي 

اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة ت لػػػػػػػيف دكر مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي   .(ـ 2012)   عتػػػػػػػة.اومطيػػػػػػػرم
.)رلػػػػػاو  ماجلػػػػػتير غيػػػػػر : درالػػػػػ  ميداميػػػػػ قيػػػػػاس مخػػػػػاطر االئتمػػػػػاف زػػػػػة اوبمػػػػػكؾ اوككيتيػػػػػ 

 .   األردفجاما  اوشرؽ األكلط ممشكرة(.
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 مظػػػػػػػػـ مكثكقيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػدل ـ(. 2011) ؿ.   صػػػػػػػػبرم؛ ك مػػػػػػػػداف  عػػػػػػػػ ـ؛ كشػػػػػػػػكر  ط ػػػػػػػػمشػػػػػػػػته 
زػػػػػػة اومصػػػػػػارؼ  صػػػػػػرزةاوم األداء مؤشػػػػػػرات ت لػػػػػػيف زػػػػػػة كأثرهػػػػػػا اوم الػػػػػػبي  اوماتكمػػػػػػات

)درالػػػػػػ  مقارمػػػػػػ  عتػػػػػػ  اومصػػػػػػارؼ األردميػػػػػػ  كاوفتلػػػػػػطيمي  اومدرجػػػػػػ    األردميػػػػػػ  كاوفتلػػػػػػطيمي
 .46-21(. 1) 38  اواتـك اإداري مجت   .(ببكرصتة عٌماف كمابتس

ـ(. مبػػػػػػػػػػذة عػػػػػػػػػػف كزارة اوماويػػػػػػػػػػ  اوفتلطيمي .)ملػػػػػػػػػػخ   2015)اوفتلػػػػػػػػػػطيم   مكقػػػػػػػػػػع كزارة اوماويػػػػػػػػػػ 
تػػػػػػػػاريخ ) www.pmof.ps,www.mof.govمتػػػػػػػػكزرة عتػػػػػػػػ  مكقػػػػػػػػع اوػػػػػػػػكزارة.اوكتركميػػػػػػػػ (. 

 ـ(.07/02/2015االط ع 

ـ(. تقريػػػػػػػر  ػػػػػػػكؿ  2015) دراة اواامػػػػػػػ  وتكمكوكجيػػػػػػػا اوماتكمػػػػػػػات كزارة اوماويػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػطيمي   اإ
 ة اوماوي  اوفتلطيمي . تقرير غير ممشكر.األمظم  اوم كلب  زة كزار 

ـ(. تقريػػػػػػػػر  ػػػػػػػػكؿ أداء  2016) دراة اواامػػػػػػػػ  وتمكازمػػػػػػػػ  اواامػػػػػػػػ  كزارة اوماويػػػػػػػػ  اوفتلػػػػػػػػطيمي   اإ
 . تقرير غير ممشكر.2015-2013اومكازم  اواام  
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قائمة بأسماء المحكميف (1ممحؽ رقـ )  

  المسمى الكظيفيى اإلسـ ـ.

 بغزة. باوجاما  االل مي  اوم الب  ألتاذ شاهيف عبداهلل أ.د عتة  .1

 بغزة. ألتاذ اوم الب  باوجاما  االل مي   تس عبداهلل أ.د لاوـ  .2

 بغزة. باوجاما  االل مي  مائب عميد كتي  اوتجارة زعرب ش دة أ.د  مدم  .3

 بغزة.رئيس قلـ اوم الب  باوجاما  االل مي   درغاـمكل  ماهر أ.د   .4 تي  اوتجارة باوجاما  اإل مي كمائب عميد ك

 بغزة. دكتكر إدارة األعماؿ باوجاما  اإل مي  دهتيزعبد اول ـ خاود  د.  .5

 .بجاما  اوقدس اومفتك  اومشارؾ  ألتاذ اوم الب   مشته  ماهر صبرم د  .6

 .كتكر تكمكوكجيا اوماتكمات باوكتي  اوجاماي  وتاتـك كاوتكمكوكجياد غزاؿ أ مد م مد د.  .7

 .م اضر تكمكوكجيا اوماتكمات بجاما  اوقدس اومفتك   لاؽ اهللخاود زكريا  أ.  .8

 .اوفتلطيمي  مدير عاـ االدارة اواام  وتمكازم  بكزارة اوماوي  شقف ابراهيـ ختيؿ  أ.  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

( االستبانة2ممحؽ رقـ )  

 غزة -الجامعـة اإلسـالمية 

 اـــــات العليــالدراسعمادة 

 كليــــــــــــة التجـــــــــــارة

 لـوالتمويـة المحـاسبقسـم 



 

 

 استبيافصحيفة 

 أخي الكريـ / أختي الكريمة:    

    ول ـ عتيكـ كر م  اهلل كبركاته ا  

كمػػػػػات المحاسػػػػػبية نظػػػػػـ المعم جػػػػػكدةدكر  " مكضػػػػػكع صػػػػػممت هػػػػػذه االلػػػػػتبام  ودرالػػػػػ 
لػػػػػكزارة الماليػػػػػة الفمسػػػػػطينية )دراسػػػػػة  تحسػػػػػيف األداء المػػػػػالي المحكسػػػػػبة فػػػػػي

؛ ممػػػػػػػا اوم الػػػػػػػب  كاوتمكيػػػػػػػؿمتطتػػػػػػػب وت صػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػ  درجػػػػػػػ  اوماجلػػػػػػػتير زػػػػػػػة ك "تطبيقيػػػػػػػة(
إعطاءمػػػػػا يلػػػػػاعدما عتػػػػػ  ت لػػػػػيف زهممػػػػػا وهػػػػػذا اومكضػػػػػكع  كمظػػػػػران ألمػػػػػؾ أمػػػػػت اوػػػػػذم تلػػػػػتطيع 

مػػػػػع اواتػػػػػـ اإجابػػػػػ  عػػػػػف االلػػػػػتبام  بصػػػػػرا       زػػػػػإممة أرجػػػػػكصػػػػػكرة صػػػػػ ي   عػػػػػف اومكضػػػػػكع
 لتخدـ لكل وغرض اوب ث اواتمة.أف اوماتكمات اوتة لم صؿ عتيها وف تي 

أشػػػػػكركـ كثيػػػػػران عتػػػػػ   لػػػػػف تاػػػػػاكمكـ  كأقػػػػػدر بامػػػػػؽ اوملػػػػػاعدة اوتػػػػػة قػػػػػدمتمكها إمجػػػػػاز هػػػػػذا 
 اوب ث اواتمة.

 كتقبتكا زائؽ اال تراـ كاوتقدير   

 
 لباحث/ منذر صبحي السقاا

 

 

 



 

 
 

 
 :المىبسبت اإلجببت مقببل(  ) عالمت وض  الرجبء: أكالن: البيانات الشخصية

   )    ( أمث  )    ( ذكر اوجمس  .1
 عاـ زوكثر 51)    ( عاـ50 -41)    (  عاـ40 -31)    ( عاـ زوقؿ30)    (  اوفئ  اوامري   .2
 لم  زوكثر 15)    ( لم  15-11)    (   لم 10 – 5)    ( لمكات 5)  (أقؿ مف  لمكات اوخبرة زة كزارة اوماوي    .3
 )   (أخرل ......... )    ( دكتكراه )    ( ماجلتير )    ( بكاوكريكس اومؤهؿ اواتمة  .4
 )    ( أخرل  )    ( اقتصاد )    ( إدارة أعماؿ )    ( م الب  اوتخصص اواتمة  .5
)    ( مدير عاـ زما  ير دائرة)    ( مد )    ( رئيس قلـ )    ( رئيس شاب  اوملم  اوكظيفة  .6

 زكؽ
 )    ( أخرل  مفتش ضريبة)    (  )    ( مراقب ماوة )    ( م الب

اودكرات اوتدريبي  زة مجاؿ   .7
 األمظم  اوم البي  اإوكتركمي 

 دكرات زوكثر 8)    (  دكرة 7 – 4)    ( دكرة 3 – 1)    ( )    ( ال يكجد

8.   
 اإدارة  اوتة تامؿ بها

 )   (او لابات اواام  )  ( اوخزيم  اواام  )  ( اومكازم  اواام  اوركاتب كاوتقاعد )  (
 )  ( ضريب  اودخؿ )  ( إدارة اوبتركؿ )  ( اوتدقيؽ اوداختة )  ( اورقاب  اوداختي 
)  (اوشؤكف اإداري  

 كاوماوي 
) (اورقاب   )  (اوجمارؾ كاومككس

 اوماوي اوالكري 
م  )  ( ضريب  اوقي

 اومضاز 
)    ( أخرل  )  (األمف اوجمركة   )  ( اوتكاـز اواام 

.......... 
 

اومظاـ اوم البة اوم كلب   .9
 اوذم تلتخدمه

)   ( اومظاـ اوماوة 
 اومركزم

)   ( مظاـ ركاتب 
 اومكظفيف اومدمييف

)   ( مظاـ ركاتب 
 اومكظفيف اوالكرييف

)   ( مظاـ ضريب  
 اودخؿ

ب  )   ( مظاـ ضري
 اوقيم  اومضاز 

)   ( مظاـ اوجمارؾ 
 كاومككس

)    ( مظاـ آخر  )   ( مظاـ اوبتركؿ
.....................

. 
لمكات التخداـ اومظاـ   .10

 اوم البة
 5)    ( أكثر مف  لمكات 4)   (  لمكات 3)   (  لم  2-1)   ( مف 

 لمكات
 
 

 الدراسة: محاكر /ثانيان 
المستخدمة في كزارة المالية الفمسطينية؛  )النظـ(لكتركنيةلثقة في نظـ المعمكمات المحاسبية اإل تكفر خاصية ات: المحكر األكؿ

 .أدائيا الماليتحسيف مما يؤدم إلى 

 الفقرات #
 درجة المكافقة

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 
تابر اوماتكمات اوم البي  اوملتخرج  مف مظـ اوماتكمات   -1

عف األ داث اوماوي  زة كزارة اوماوي  وكتركمي  اإ اوم البي 
 .بصكرة ص ي  

     



 

 
 

تتصػػػػػػػػػؼ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اوملػػػػػػػػػتخرج  مػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػػـ   -2
وكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  باو يػػػػػاد اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي  اإ

 كعدـ اوت يز. 

     

وكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة تتصػػػػػػؼ مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإ  -3
قيػػػػػاس كتكصػػػػػيؿ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي   يفػػػػػاوماويػػػػػ  باوثبػػػػػات 

 خ ؿ اوفترات اوماوي .

     

مكػػػػػػف مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اوملػػػػػػتخدم  زػػػػػػة اوػػػػػػكزارة تي   -4
مػػػػػػػػف إجػػػػػػػػراء اومقارمػػػػػػػػات وتبيامػػػػػػػػات اوماويػػػػػػػػ  او ككميػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف 

 اوفترات اوماوي .

     

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإتلػػػػػػػاعد   -5
 مف صدؽ اوماتكمات اوصادرة عمها. عت  اوت قؽ اوماوي 

     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة تقػػػػػػػػدـ مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإ  -6
وملػػػػػػػػتخدمة  لػػػػػػػػهت  االلػػػػػػػػتيااب كاوفهػػػػػػػػـاوماويػػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػػات 

 اوماتكمات اوماوي  او ككمي .

     

مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات اوم الػػػػػبي   اوماتكمػػػػػات اوصػػػػػادرة عػػػػػفتتلػػػػػـ   -7
 اوااوي . وكتركمي  زة كزارة اوماوي  باودق اإ

     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإتػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ   -8
 ماتكمات تتلـ باومكضكعي )اوقابتي  وتت قؽ(. اوماوي 

     

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة تلػػػػػػػاهـ مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ  -9
 اوماوي  زة ضماف اوشفازي  وتماتكمات اوم البي .

     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اإ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي تػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ   -10
ماتكمػػػػػػػات مكتمتػػػػػػػ  تغطػػػػػػػة جميػػػػػػػع جكامػػػػػػػب اومشػػػػػػػاط  اوماويػػػػػػػ 

 اوذم تصفه.

     

المسػػػػتخدمة فػػػػي كزارة  )النظـ(لكتركنيػػػػةفػػػػي نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية اإل  المالءمػػػػةتػػػػكفر خاصػػػػية ت: المحػػػػكر الثػػػػاني
 .أدائيا الماليتحسيف المالية الفمسطينية؛ مما يؤدم إلى 

 
 لمكافقةدرجة ا الفقرات

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 
وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة تػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإ  -1

داريػػػػػػ  اومختتفػػػػػػ  وتماتكمػػػػػػات اوماويػػػػػػ   اجػػػػػػات اوملػػػػػػتكيات اإ
  .زة اوكقت اوممالب

     

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة تلػػػػػػػاعد مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ  -2
اوتقػػػػػػارير اوماويػػػػػػ  اودكريػػػػػػ  زػػػػػػة  صػػػػػػدارا  عػػػػػػداد ك إاوماويػػػػػػ  زػػػػػػة 

 اومكاعيد اوم ددة وها.

     

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة مكػػػػػػػف مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإتي   -3
يػػػػػػػرادات اوػػػػػػػكزارات ا  اوماويػػػػػػػ  مػػػػػػػف مارزػػػػػػػ  مفقػػػػػػػات كاوتزامػػػػػػػات ك 

 زة أم كقت. او ككمي كاومؤللات 

     



 

 
 

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة تلػػػػػػػاهـ مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ  -4
اوخاصػػػػػػ  بػػػػػػػاومكقؼ اومػػػػػػػاوة  اوماتكمػػػػػػػاتر يزػػػػػػػة تػػػػػػكزاوماويػػػػػػ  

 .كؿ و ظ  او ككمة زة

     

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة تلػػػػػػػاعد مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ  -5
 اإيرادات اوملتقبتي .  ك اوماوي  زة اوتمبؤ باومفقات 

     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإتيػػػػػػػػكزر   -6
 اض اورقاب  كاوتقييـ.ماتكمات ممالب  ألغر  اوماوي 

     

وكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة تتصػػػػػػؼ مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  اإ  -7
 اوماوي  باومركم .

     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة كزر مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإتيػػػػػػػػ  -8
ماتكمػػػػػػػػػػات  كاضػػػػػػػػػػ   كميتمالػػػػػػػػػػق  دكف تاػػػػػػػػػػارض أك  اوماويػػػػػػػػػػ 
 تماقض.

     

مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػف تتصػػػػػػػػػػػؼ   -9
باوشػػػػػػػػػػػػػمكوي  وكتركميػػػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػػػ  م الػػػػػػػػػػػػػبي  اإاو

 كاوترابط.

     

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإتيمكػػػػػػػف   -10
اوميلػػػػػتخدـ مػػػػػف اوكصػػػػػكؿ إوػػػػػ  اوماتكمػػػػػات اومطتكبػػػػػ   اوماويػػػػػ 

 بلرع  كبلهكو .

     

المسػػػػتخدمة فػػػػي كزارة الماليػػػػة  )النظـ(ةلكتركنيػػػػمبػػػػادئ مكثكقيػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية اإل  تتػػػػكفر: المحػػػػكر الثالػػػػث
 .تحسيف أدائيا الماليمما يؤدم إلى  ؛الفمسطينية

المسػػػػتخدمة فػػػػي )النظـ( لكتركنيػػػػةمبػػػػدأ أمػػػػف النظػػػػاـ فػػػػي مكثكقيػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية اإل  يتػػػػكفر: المجػػػػاؿ األكؿ
 .تحسيف أدائيا الماليمما يؤدم إلى  ؛كزارة المالية الفمسطينية

# 
 درجة المكافقة الفقرات

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 
زػػػػػػػة كزارة وكتركميػػػػػػػ  اإتطتػػػػػػػب مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي    -1

 لتخدـ تغيير كتم  اومركر بشكؿ دكرم.اوماوي  مف اومي 
     

ي ػػػػػدد آويػػػػػ  اوػػػػػدخكؿ كأمػػػػػف اومظػػػػػاـ مػػػػػف الػػػػػتخداـ  يكجػػػػد دويػػػػػؿ  -2
ة كزارة زػػػػػػػػمظـ اوػػػػػػػػقبػػػػػػػػؿ اوفئػػػػػػػػات اومختتفػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف ملػػػػػػػػتخدمة 

 .اوماوي 

     

األمظمػػػػػ  اوم الػػػػػبي  ك   و مايػػػػػ  األجهػػػػػزة يػػػػػضػػػػػكابط رقاب يكجػػػػػد  -3
 وكتركمي  اوملتخدم  كزارة اوماوي . اإ

     

زػػػػػة صػػػػػ  يات الػػػػػتخداـ اومظػػػػػاـ مػػػػػف كت ديػػػػػد يكجػػػػػد زصػػػػػؿ   -4
كاورقابػػػػػ  عتػػػػػ  اوامتيػػػػػات  كاالعتمػػػػػاد دخاؿ( يػػػػػث اوتلػػػػػجيؿ)اإ

 زة اومظـ.اوماوي  

     

تمكمػػػه مػػػف اوػػػمظـ تخدـ صػػػ  يات م ػػػددة زػػػة يػػػتـ مػػػمح اوملػػػ  -5
وػػػػػػ  اوبيامػػػػػػات او زمػػػػػػ  وتمكيمػػػػػػه مػػػػػػف اوقيػػػػػػاـ إاوكصػػػػػػكؿ زقػػػػػػط 

     



 

 
 

 ه. يوإباومهاـ اوكظيفي  اومككت  
وكتركميػػػػ  اإمظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي   يػػػػتـ كضػػػػع لػػػػيرزرات  -6

ويهػػػػػػا عتػػػػػػ  أشػػػػػػخاص إزػػػػػػة غػػػػػػرؼ آممػػػػػػ  كيقتصػػػػػػر اوكصػػػػػػكؿ 
 مخكويف بذوؾ.

     

جػػػراءات زااوػػػ  تممػػػع غيػػػر اومصػػػرح وهػػػـ إعتػػػ   اوػػػمظـت تػػػكم   -7
كصػػػػكؿ إوػػػػ  قكاعػػػػد اوبيامػػػػات لػػػػكاءن مػػػػف داخػػػػؿ اوػػػػكزارة مػػػػف او

 أك خارجها. 

     

يػػػػػػػػػػػتـ اال تفػػػػػػػػػػػاظ بملػػػػػػػػػػػخ ا تياطيػػػػػػػػػػػ  وكػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف األمظمػػػػػػػػػػػ    -8
زػػػػػػة أمػػػػػػاكف آممػػػػػػ  مػػػػػػف  كاومتفات)اوبيامػػػػػػات( اومككمػػػػػػ  وتمظػػػػػػاـ

 اوككارث كاوطكارئ.

     

ف مظػػػػـ اوماتكمػػػػات جػػػػراءات أمػػػػا  يػػػػتـ مكاكبػػػػ  ت ػػػػديث كلػػػػائؿ ك   -9
زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  كزقػػػػػػػػػان وتتطػػػػػػػػػكر وكتركميػػػػػػػػػ  اإاوم الػػػػػػػػػبي  

 اوتكمكوكجة اومتلارع.

     

المسػػػػتخدمة فػػػػي )النظـ(لكتركنيةمبػػػػدأ سػػػػرية النظػػػػاـ فػػػػي مكثكقيػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية اإل  يتػػػػكفر: المجػػػػاؿ الثػػػػاني
 ي.تحسيف أدائيا المالمما يؤدم إلى  ؛كزارة المالية الفمسطينية

# 
 درجة المكافقة الفقرات

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  كبيرة جدان 
وػػػػػ  مظػػػػػـ اوماتكمػػػػػات إتتػػػػػكزر إجػػػػػراءات اولػػػػػري  زػػػػػة اوػػػػػدخكؿ   -1

 وكتركمي  زة كزارة اوماوي .اوم البي  اإ
     

قػػػػػ  ت ػػػػػدد آويػػػػػ   مايػػػػػ  لػػػػػري  جػػػػػراءات مكث  ا  يكجػػػػػد ليالػػػػػات ك   -2
اوماتكمػػػػػػػػػػػات  اوبيامػػػػػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػػػػػات اومتػػػػػػػػػػػكزرة زػػػػػػػػػػػة مظػػػػػػػػػػػـ

   .وكتركمي اإاوم البي  

     

اإجػػػػػػػراءات اومتباػػػػػػػ  زػػػػػػػة تػػػػػػػوميف  مايػػػػػػػ  لػػػػػػػري  تامػػػػػػػيـ يػػػػػػػتـ   -3
مظػػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػبي  وميلػػػػػػػػػػػػتخدمة  اوماتكمػػػػػػػػػػػػات

 . زة كزارة اوماوي وكتركمي  اإ

     

آويػػػػػػ  تػػػػػػوميف لػػػػػػري  اوماتكمػػػػػػات ك مايػػػػػػ  مظػػػػػػـ  مراجاػػػػػػ يػػػػػػتـ   -4
دكرم كمطابقتهػػػػػػا  بشػػػػػػكؿوكتركميػػػػػػ  اإاوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  
 باوليالات اومكضكع .

     

مظػػػػػػػػـ قكاعػػػػػػػػد بيامػػػػػػػػات يػػػػػػػػتـ تشػػػػػػػػفير اوبيامػػػػػػػػات اومخزمػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة   -5
 زة كزارة اوماوي .وكتركمي  اإاوماتكمات اوم البي  

     

يكجػػػػػػػد قيػػػػػػػكد عتػػػػػػػ  عمتيػػػػػػػ  تزكيػػػػػػػد اوماتكمػػػػػػػات اولػػػػػػػري  ألم   -6
 طرؼ خارج كزارة اوماوي .

     

فركضػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  عمتيػػػػػػػ  اوػػػػػػػمظـ بػػػػػػػاوقيكد اوم كيتتػػػػػػػـز ملػػػػػػػتخدم  -7
 اوماتكمات اولري  ألم طرؼ خارج كزارة اوماوي .تزكيد 

     

باػػػػػد بطريقػػػػػ  آممػػػػػ  تػػػػػ ؼ اوتقػػػػػارير كاوبيامػػػػػات اومطبكعػػػػػ  إيػػػػػتـ   -8
 .االمتهاء مف التخدامها

     



 

 
 

وكتركميػػػػػػػ  مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ كيتتػػػػػػػـز ملػػػػػػػتخدم  -9
 بامؿ كتم  لر و ماي  شاش  اوتكقؼ عت  األجهزة.

     

المسػػػػتخدمة فػػػػي )النظـ(لكتركنيةمبػػػػدأ الخصكصػػػػية فػػػػي مكثكقيػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية اإل  يتػػػػكفر: المجػػػػاؿ الثالػػػػث
 تحسيف أدائيا المالي.مما يؤدم إلى  ؛كزارة المالية الفمسطينية

# 
 درجة المكافقة الفقرات

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  كبيرة جدان 
قػػػػ  ت ػػػػػدد خصكصػػػػػي  اوتاامػػػػػؿ مكث   جػػػػػراءاتا  يكجػػػػد ليالػػػػػات ك   -1

مػػػػػػػع اوبيامػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػات اومتػػػػػػػكزرة زػػػػػػػة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات 
   .وكتركمي اإاوم البي  

     

جػػػػػػػػراءات خصكصػػػػػػػػي  اوبيامػػػػػػػػات كاوماتكمػػػػػػػػات إ مراجاػػػػػػػػ يػػػػػػػػتـ   -2
بشػػػػػػػػػكؿ دكرم مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ أشػػػػػػػػػخاص مايمػػػػػػػػػيف أك مجمكعػػػػػػػػػ  

 م ددة.

     

ة تتتػػػػػػػػـز كزارة اوماويػػػػػػػػ  ب مايػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػات اوشخصػػػػػػػػي   زػػػػػػػػ  -3
مػػػػػػػف اوضػػػػػػػياع أك االلػػػػػػػتخداـ وكتركميػػػػػػػ  اإاوػػػػػػػمظـ اوم الػػػػػػػبي  
 غير اومصرح به.

     

فصػػػػػػػػػح كزارة اوماويػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف ليالػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػوميف خصكصػػػػػػػػػي  تي   -4
اوبيامػػػػات كاوماتكمػػػػات اوتػػػػة ت صػػػػؿ عتيهػػػػا كتخزمهػػػػا زػػػػة مظػػػػـ 

 .وكتركمي اإاوماتكمات اوم البي  

     

يػػػػػػػػػػػػتـ او صػػػػػػػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػرخيص بالػػػػػػػػػػػػػتخداـ اوبيامػػػػػػػػػػػػػات   -5
زصػػػػػػاح عػػػػػػف ات مػػػػػػف أصػػػػػػ اب او لػػػػػػابات قبػػػػػػؿ اإكاوماتكمػػػػػػ

 بياماتهـ ألطراؼ أخرل.

     

يػػػػػػػتـ إعػػػػػػػ ـ أصػػػػػػػ اب او لػػػػػػػابات زػػػػػػػة او ػػػػػػػاالت اوتػػػػػػػة يػػػػػػػتـ   -6
 زصاح بها عف بياماتهـ ألطراؼ أخرل. اإ

     

ح وهػػػػػـ بف ػػػػػص جػػػػػراءات ت ػػػػػدد اومصػػػػػر  إعتػػػػػ   اوػػػػػمظـت تػػػػػكم   -7
 اوتغيرات اوتة تلت دث عت  آويات توميف اوخصكصي .

     

يػػػػػتـ مكاكبػػػػػػ  اوتغيػػػػػرات اوتكمكوكجيػػػػػػ  اوتػػػػػة ت ػػػػػػدث عتػػػػػ  بيئػػػػػػ    -8
وتازيػػػػػػػز مكضػػػػػػػكع وكتركميػػػػػػػ  اإمظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  

 اوخصكصي .

     

االطػػػػػػػ ع  كاومؤللػػػػػػػات كاوشػػػػػػػركات يلػػػػػػػتطيع جميػػػػػػػع األزػػػػػػػراد  -9
عتػػػػػػ  تفاصػػػػػػيؿ  لػػػػػػاباتهـ زػػػػػػة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  

 مترمت.مف خ ؿ شبك  اإوكتركمي  اإ

     

بط صػػػػػػ  يات ملػػػػػػتخدمة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  تػػػػػػرت  -10
 وكتركمي  باوهيكؿ اوتمظيمة اوماتمد وتكزارة.اإ
 

     

المسػػػػتخدمة  )النظـ(لكتركنيػػػػةسػػػػالمة المعالجػػػػة فػػػػي مكثكقيػػػػة نظػػػػـ المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية اإل  المجػػػػاؿ الرابػػػػع: يتػػػػكفر مبػػػػدأ
 المالي.تحسيف أدائيا مما يؤدم إلى  ؛في كزارة المالية الفمسطينية



 

 
 

# 
 درجة المكافقة الفقرات

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  كبيرة جدان 
وكتركمػػػػػػػة بػػػػػػػيف أمظمػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  إيكجػػػػػػػد ربػػػػػػػط   -1

 .زة كاز  مكاقاها وكتركمي  اومختتف  زة كزارة اوماوي اإ
     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة اإ اوػػػػػػػػمظـوكتركمػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف إيكجػػػػػػػػد ربػػػػػػػػط   -2
ت كاومؤللػػػػػػػػػات ار اوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة اوػػػػػػػػػكز اإ كاوػػػػػػػػػمظـاوماويػػػػػػػػػ  
 .كاوهيئات اوم تي او ككمي  

     

قػػػػػػػ  ت ػػػػػػػدد لػػػػػػػ م  كتكامػػػػػػػؿ جػػػػػػػراءات مكث  ا  يكجػػػػػػػد ليالػػػػػػػات ك   -3
زػػػػػػة كزارة وكتركميػػػػػػ  اإمظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  عمتيػػػػػػات 
 اوماوي .

     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإتقػػػػػػػػـك   -4
بيامػػػػػػػػات اومدختػػػػػػػػ  ب يػػػػػػػػث ال بػػػػػػػػاوت قؽ مػػػػػػػػف مػػػػػػػػكع او اوماويػػػػػػػػ 

اومػػػػػػدخؿ قبػػػػػػؿ عمتيػػػػػػ   اوبيامػػػػػػات زػػػػػػة او قػػػػػػؿ تخػػػػػػاوؼ طبياػػػػػػ 
 .  فظ اوبيامات

     

وكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإ تقػػػػػػػػكـ  -5
قبػػػػػػؿ  دخػػػػػػاؿ جميػػػػػع اوبيامػػػػػػات اومطتكبػػػػػ إمػػػػػف باوتوكػػػػػػد اوماويػػػػػ  

 .عمتي   فظ اوبيامات

     

خطػػػػػػاء اوممطقيػػػػػػ  رلػػػػػػائؿ وتملػػػػػػتخدـ بشػػػػػػوف األ اوػػػػػػمظـظهػػػػػػر تي   -6
اومتكقاػػػػػ  إظهػػػػػار اوبمػػػػػد اوخطػػػػػو كمػػػػػا يجػػػػػب عتػػػػػ  اوملػػػػػتخدـ 

 ف يفاته وتص يح هذا اوخطو.أ

     

بمراجاػػػػػ  مجػػػػػاميع  قؿ)خامػػػػػ (اوقيـ اومقديػػػػػ  مثػػػػػؿ  اوػػػػػمظـتقػػػػػـك   -7
اومجمػػػػكع اوكتػػػػة وتقػػػػيـ اومتاتقػػػػ  باوامتيػػػػات اومدختػػػػ  كمقارمتهػػػػا 

 اوفاتي .مع اومدخ ت 

     

عػػػػػػػػدد اوامتيػػػػػػػػات اومطتػػػػػػػػكب  كعمجمػػػػػػػػ بإظهػػػػػػػػار اوػػػػػػػػمظـتقػػػػػػػػـك   -8
 دخاوهػػػػػػا زاػػػػػػ ن إدخاوهػػػػػػا كمقارمتهػػػػػػا باػػػػػػدد اوامتيػػػػػػات اوتػػػػػػة تػػػػػػـ إ

 .وتتوكد مف تمفيذ كاز  اوامتيات اومطتكب 

     

عمػػػػػد تمفيػػػػػذ كػػػػػؿ عمتيػػػػػ   كااللػػػػػـتػػػػػاريخ اوقػػػػػت ك اوك يػػػػػتـ ت ديػػػػػد   -9
زػػػػػة  )إدخػػػػاؿ  مراجاػػػػ   اعتمػػػػػاد  تػػػػدقيؽ  طباعػػػػػ    الػػػػتا ـ(

 .زة كزارة اوماوي  مظـاو

     

المسػػػتخدمة  )النظـ(لكتركنيػػػةمبػػػدأ جاىزيػػػة النظػػػاـ فػػػي مكثكقيػػػة نظػػػـ المعمكمػػػات المحاسػػػبية اإل يتػػػكفر : المجػػػاؿ الخػػػامس
 تحسيف أدائيا المالي.مما يؤدم إلى  ؛في كزارة المالية الفمسطينية

# 
 درجة المكافقة الفقرات

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  كبيرة جدان 
إدخػػاؿ   مػػف تاوبيامػػا مااوجػػ  أمشػػط  يػػذتمف اوػػمظـتلػتطيع   -1

عػداد كمااوجػ   كتخػزيف   ملػتكيات قػدر مػف بػوكبر تقػارير كا 
 اوكفاءة اوممكم .

     



 

 
 

 وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإ  -2
 ويها زة أم كقت.إجاهزة كمتكزرة عمد او اج  

     

رير يلػػػػػػػتطيع اوملػػػػػػػتخدـ او صػػػػػػػكؿ عتػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػات كاوتقػػػػػػػا  -3
بمفلػػػػػػػه دكف وكتركميػػػػػػػ  اإمػػػػػػػف مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  

 االلتاام  باومبرمجيف.

     

زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  بشػػػػكؿ وكتركميػػػػ  اإ اوػػػػمظـيػػػػتـ تقيػػػػيـ جاهزيػػػػ    -4
دكرم كمطابقتهػػػػػػػػػػػا باوليالػػػػػػػػػػػات اومكضػػػػػػػػػػػكع  اوتػػػػػػػػػػػة تتاتػػػػػػػػػػػؽ 

 .تهابجاهزي

     

كتشػػػػػػػاؼ مقػػػػػػػاط وتػػػػػػػمظـ اليػػػػػػػتـ عمػػػػػػػؿ صػػػػػػػيام  دكريػػػػػػػ  كقائيػػػػػػػ    -5
وقصػػػػػػكر كاومشػػػػػػاكؿ اوتػػػػػػة يمكػػػػػػف أف تلػػػػػػبب زػػػػػػة اوضػػػػػػاؼ كا

 .قبؿ  دكثها هاعطاؿ زيأ دكث 

     

أك أم  باوامػػػػػػؿ زػػػػػػة  اوػػػػػػ  امقطػػػػػػاع اوكهربػػػػػػاء اوػػػػػػمظـ تلػػػػػػتمر  -6
ممهػػػػػػػا اطػػػػػػػة اوفرصػػػػػػػ  و فػػػػػػػظ اوبيامػػػػػػػات كاوخػػػػػػػركج تك  طػػػػػػػارئ 
  .  بوماف

     

وكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة اإمظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي   الػػػػػػتاادةيػػػػػػتـ   -7
غيتها زػػػػػػة ألػػػػػػرع كقػػػػػػت ممكػػػػػػف زػػػػػػة عػػػػػػادة تشػػػػػػا  ك  كزارة اوماويػػػػػػ 

 .زمي   اؿ  دكث أخطاء

     

ت فػػػػػػػظ اوبيامػػػػػػػات كال ي ػػػػػػػدث زقػػػػػػػداف وهػػػػػػػا زػػػػػػػة  ػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػدكث   -8
وكتركميػػػػػػ  اإمظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اوم الػػػػػػبي  مشػػػػػػاكؿ زميػػػػػػ  زػػػػػػة 

 .زة كزارة اوماوي 

     

عمػػػػػػد  ػػػػػػدكث أعطػػػػػػاؿ ماديػػػػػػ  زػػػػػػة األجهػػػػػػزة اوملػػػػػػتخدم  زػػػػػػة   -9
تػػػػػػػكزير بػػػػػػػديؿ  صػػػػػػػ  ها كالػػػػػػػتبداوها أكإيػػػػػػػتـ  اوػػػػػػػمظـتشػػػػػػػغيؿ 

 وتقتيؿ كقت أعطاؿ اومظـ. كرمٍّ ز

     

يػػػػػػػػػػػتـ تػػػػػػػػػػػدريب ملػػػػػػػػػػػتخدمة مظػػػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػبي    -10
وكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  عتػػػػػػ  اوتاامػػػػػػؿ مػػػػػػع او ػػػػػػاالت اإ

 .تتارض وهااوطارئ  اوتة 

     

وكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإيػػػػػػػتـ تطػػػػػػػكير مظػػػػػػػـ   -11
 .بشكؿ دائـ كزارة اوماوي 

     

 وم كر اورابع: ت ليف األداء اوماوة وكزارة اوماوي  اوفتلطيمي . ا
)ترشيد اومفقات اواام   زيادة االيرادات اواام   تازيز اورقاب  عت  االيرادات كاومفقات اواام   دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة 

 كاالقتصادم(
 :ترشيد اومفقات اواام  اومجاؿ األكؿ/

 ةدرجة المكافق اوفقرات #
 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  جدان  ةكبير 

تيػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة   -1
 اوماوي  ماتكمات تلاعد عت  ترشيد اومفقات اواام .  

     



 

 
 

تلػػػػػػاهـ اوػػػػػػػمظـ اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة ضػػػػػػػبط اإمفػػػػػػػاؽ   -2
اواػػػػػػاـ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ربػػػػػػط أكامػػػػػػر اوشػػػػػػراء كعمتيػػػػػػات اوصػػػػػػرؼ 

 ازم  اواام  إوكتركميان.باومك 

     

تلػػػػػػػاعد مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة   -3
اوماويػػػػػ  زػػػػػة تمفيػػػػػذ اومكازمػػػػػ  اواامػػػػػ  زػػػػػة  ػػػػػدكد اومخصصػػػػػات 
اومتا ػػػػػػػػػ  كتقتيػػػػػػػػػؿ ملػػػػػػػػػب االم رازػػػػػػػػػات زػػػػػػػػػة اومكازمػػػػػػػػػ  اوتػػػػػػػػػة 

 تتارض وها أثماء تمفيذ اومكازم  كمااوجتها.

     

ي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبتيلػػػػػػػاعد   -4
اإدارة كاوملػػػػػػػتخدميف زػػػػػػػة ترتيػػػػػػػب أكوكيػػػػػػػات صػػػػػػػرؼ اوماويػػػػػػػ  
 اومفقات. 

     

مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة تيظهػػػػػػػر   -5
 رلائؿ كتقارير بمكاعيد الت قاؽ صرؼ اومفق . اوماوي  

     

مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة تقػػػػػػػػـك   -6
اومفقػػػػ  عمػػػد صػػػرزها ب يػػػث ال تقػػػػؿ بػػػاوت قؽ مػػػف قيمػػػ   اوماويػػػ 

عػػػػػف او ػػػػػد األدمػػػػػ  كال تتجػػػػػاكز او ػػػػػد األقصػػػػػ  اوملػػػػػمكح بػػػػػه 
 وتمفق  كزؽ ملتمداتها كمخصصاتها.

     

 :زيادة اإيرادات اواام  اومجاؿ اوثامة/
 درجة المكافقة اوفقرات #

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  جدان  ةكبير 
ماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة تيػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ او  -1

اوماويػػػػػػػػػ  ماتكمػػػػػػػػػات تلػػػػػػػػػاهـ زػػػػػػػػػة تاظيـ)زيػػػػػػػػػادة( اإيػػػػػػػػػرادات 
 اواام  اوم تي .  

     

مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة تلػػػػػػػاعد   -2
اإدارة كاوملػػػػػػتخدميف زػػػػػػة ترتيػػػػػػب أكوكيػػػػػػات ت صػػػػػػيؿ اوماويػػػػػػ  
 اإيرادات.

     

الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم تيظهػػػػػػػر   -3
 رلائؿ كتقارير بمكاعيد الت قاؽ ت صيؿ اإيراد.اوماوي  

     

ي قػػػػػػػػؽ اوػػػػػػػػربط اإوكتركمػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف اوػػػػػػػػمظـ زػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػ    -4
كاوػػػػػػػػػمظـ زػػػػػػػػػة اوػػػػػػػػػكزارات كاومؤللػػػػػػػػػات او ككميػػػػػػػػػ  كاوهيئػػػػػػػػػات 
اوم تيػػػػػػ   ت صػػػػػػيؿ اإيػػػػػػرادات اواامػػػػػػ  اوملػػػػػػت ق  قبػػػػػػؿ تقػػػػػػديـ 

 ذ عمتيات اوصرؼ.اوخدمات او ككمي  كتمفي

     

تػػػػػػػػكزر مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة   -5
اوماويػػػػػػ  ماتكمػػػػػػات عػػػػػػف جميػػػػػػع اإيػػػػػػرادات اواامػػػػػػ  اومطتكبػػػػػػ  

 مف اوشخص اوكا د زة أم كقت.

     

مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة تقػػػػػػػػـك   -6
 مػػػػػف قيمػػػػػ  اإيػػػػػراد عمػػػػػد ت صػػػػػيته ب يػػػػػث الاوماويػػػػػ  بػػػػػاوت قؽ 

     



 

 
 

يقػػػػػؿ عػػػػػف او ػػػػػد األدمػػػػػ  كال يتجػػػػػاكز او ػػػػػد األقصػػػػػ  وتمبػػػػػاوغ 
 اومطتكب ت صيتها.

 اومجاؿ اوثاوث/ تازيز اورقاب  عت  اإيرادات كاومفقات اواام :
 درجة المكافقة اوفقرات #

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  جدان  ةكبير 
مػػػػات مظػػػػـ اوماتك زااوػػػػ  زػػػػة إوكتركميػػػػ  يكجػػػػد إجػػػػراءات رقابيػػػػ    -1

اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػ  عتػػػػػػػػػ  اومفقػػػػػػػػػات 
 اواام .

     

مظػػػػـ اوماتكمػػػػات زااوػػػػ  زػػػػة إوكتركميػػػػ  يكجػػػػد إجػػػػراءات رقابيػػػػ    -2
اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  اإيػػػػػػػرادات 

 اواام .

     

تخضػػػػػػػػع جميػػػػػػػػع اوامتيػػػػػػػػات اوماويػػػػػػػػ  كاوم الػػػػػػػػبي  زػػػػػػػػة مظػػػػػػػػـ   -3
اإوكتركميػػػػػػػػػػػػ  زػػػػػػػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػػػػػػػ  اوماتكمػػػػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػػػػبي  
 إجراءات رقابي  إوكتركمي .

     

مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات تتميػػػػػػز إجػػػػػػراءات اورقابػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة   -4
بومهػػػػػػػػا كقائيػػػػػػػػ  تكشػػػػػػػػؼ االم رازػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  
 كاوتجاكزات قبؿ  دكثها.

     

تقػػػػػػػػدـ مظػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػ  زػػػػػػػػة كزارة   -5
اتكمػػػػػػػػػػات او زمػػػػػػػػػػ  وجهػػػػػػػػػػات اورقابػػػػػػػػػػ  اوداختيػػػػػػػػػػ  اوماويػػػػػػػػػػ  اوم

 كاوخارجي  وت ككم .

     

تلػػػػػػاعد إجػػػػػػراءات اورقابػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات   -6
اوم الػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػ  زػػػػػة كزارة اوماويػػػػػ  زػػػػػة اوتوكػػػػػد مػػػػػف أف 
تصػػػػػػػػػميـ كتشػػػػػػػػػغيؿ اوػػػػػػػػػمظـ تػػػػػػػػػـ كزػػػػػػػػػؽ اوفػػػػػػػػػركض كاومبػػػػػػػػػادئ 

 اوم البي  اومتاارؼ عتيها.   

     

مظػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػات اءات اورقابػػػػػػ  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة ت قػػػػػػؽ إجػػػػػػر   -7
تمفيػػػػػػذ اوماػػػػػػام ت اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  

كزػػػػػػػػػؽ اوقػػػػػػػػػكاميف كاألمظمػػػػػػػػػ  كاوتاتيمػػػػػػػػػات كاوتػػػػػػػػػكائح كاوقػػػػػػػػػرارات 
 اومامكؿ بها.

     

 دعـ عمتي  اتخاذ اوقرار اوماوة كاالقتصادم: اومجاؿ اورابع/
 درجة المكافقة اوفقرات #

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة  جدان  ةر كبي
تتميػػػػز اوماتكمػػػػات اوصػػػػادرة عػػػػف مظػػػػـ اوماتكمػػػػات اوم الػػػػبي    -1

اإوكتركميػػػػػػ  بإمكاميػػػػػػ  االعتمػػػػػػاد عتيهػػػػػػا التخػػػػػػاذ اوقػػػػػػرار وكازػػػػػػ  
 اوملتكيات اإداري . 

     

تلػػػػػػػاهـ مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  االوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة   -2
يات اإداريػػػػػػػ  اومختتفػػػػػػػ  اوماويػػػػػػػ  زػػػػػػػة تتبيػػػػػػػ   اجػػػػػػػات اوملػػػػػػػتك 

     



 

 
 

 وتماتكمات.
يػػػػػػػتـ الػػػػػػػتخداـ اوماتكمػػػػػػػات اوصػػػػػػػادرة عػػػػػػػف مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات   -3

اوم الػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػ  زػػػػػػة كزارة اوماويػػػػػػ  زػػػػػػة اتخػػػػػػاذ اوقػػػػػػرار 
 بشكؿ دائـ.

     

تتميػػػػػػػػػز تقػػػػػػػػػارير مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػػػ    -4
 اوصػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػف كزارة اوماويػػػػػػػػ  باوبلػػػػػػػػاط  كاوكضػػػػػػػػكح كتخػػػػػػػػدـ

 اإدارة زة كظائفها اإداري .

     

اوماتكمػػػػػػػػػات اوصػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػػػات اوم الػػػػػػػػػبي    -5
اإوكتركميػػػػ  زػػػػة كزارة اوماويػػػػ  جػػػػاهزة وامتيػػػػ  اتخػػػػاذ اوقػػػػرار كال 

 ت تاج إو  مااوجات أخرل.

     

تلػػػػػػػاعد مظػػػػػػػـ اوماتكمػػػػػػػات اوم الػػػػػػػبي  اإوكتركميػػػػػػػ  زػػػػػػػة كزارة   -6
بػػػػديؿ األمثػػػػؿ مػػػػف اوبػػػػدائؿ اوماويػػػػ  ميتخػػػػذ اوقػػػػرار عتػػػػ  ت ديػػػػد او

ذ.  اومتا   اوذم يمثؿ اوقرار اوميتخى

     

 انتيت األسئمة... شكران لحسف تعاكنكـ 

 

 


