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 ممخص الدراسة
 

وبيػػاف  يػػةيػػات األهمالدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية فػػي الجهع هػػدفت
نظػػػـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبية فػػػي الجهعيػػػات األهميػػػة هػػػع تطبيػػػق البرنػػػاهج الػػػوطني  هالءهػػػةهػػػدى 
ؤشػػرات األداء باإلضػػافة لمتعػػرؼ عمػػى أهػػـ هعوقػػات تطبيػػق البرنػػاهج الػػوطني له ,ات األداءلهؤشػػر 

وذلػؾ  ,همية العاهمة في قطاع ززةفي الجهعيات األهمية وتكوف هجتهع الدراسة هف الجهعيات األ
 212ف تـ توزيعها عمى عينة هكونة هلهذا الغرض و استبانة صههت خصيصا  خالؿ توزيع هف

 .صالحة لمتحميل% 82.6بنسبة استرداد استبانة هنها  98ـ استرداد جهعية أهمية ت
 هػةئهالالجهعيات األهميػة وقد أوضحت نتائج تحميل البيانات أف نظـ الهعموهات الهحاسبية في  

نظـ الهعموهػات الهحاسػبية فػي الجهعيػات األهميػة  وأف ,البرناهج الوطني لهؤشرات األداءلتطبيق 
, كهػا أظهػرت نتػائج لحكـ الرشػيد وتػدعـ عهميػة التنهيػةوتمبي هقوهات ا تساعد في هحاربة الفساد
الهعموهػػػات أهههػػػا أف الهػػػذكور  تطبيػػػق البرنػػػاهجالتػػػي تعيػػػق لهعوقػػػات الدراسػػػة أف هنػػػاؾ بعػػػض ا

هػػا, إلػػى توفير الهطموبػػة لمبرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء تحتػػاج الػػى وقػػت وجهػػد هػػف الجهعيػػة ل
خراجالنهاذج الهطموبة استيعاب  ىالجهعية عم يهوظفتدريب  جانب    .ها بشكل سميـوا 

ـ الػالـز لتشػغيمها وتػوفير الػدع ات الهحاسػبيةاالهتهػاـ بػنظـ الهعموهػ بضػرورة لدراسةوقد أوصت ا
وال بػػػ وؿ بالتكنولوجيػػػا الالزهػػػة أاالهتهػػػاـ بتحػػػديث نظػػػـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبية و  , عاليػػػة بكفػػػاءة
شػػػػر التقػػػػارير الهاليػػػػة لمجهعيػػػػات األهميػػػػة عمػػػػى الهوقػػػػع والعهػػػػل عمػػػػى ن ,هػػػػا هواكبػػػػة لمعصػػػػرلجعم

هػػل عمػػى الع , إلػػى جانػػبعموهػػات الجهعيػػات الهاليػػة لمجههػػورااللكترونػػي لمجهعيػػة إلتاحػػة كافػػة ه
 تتطمبهػا طبيعػة العهػل فػي يضاحات كافيػة عػف البنػود التػيتتضهف إ لمتقييـ واضحة إعداد نهاذج

 . هف الجهعيات األهمية
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Abstract 
 

This study aimed to identify the reality of accounting information 

systems in NGOs, and clarify the appropriateness of accounting 

information systems in NGOs with the implementation of the 

national program of performance indicators Addition to identify the 

main obstacles to the application of the national program of 

performance indicators in NGOs, The study population of NGOs 

operating in the Gaza Strip, The application was through the 

distribution of a questionnaire designed to serve the purposes of 

research has been distributed to a sample of 120 NGOs was 

recovered 98 of them are completed and valid for analysis by 81.1%. 

The results of data analysis showed that Accounting information 

systems in NGOs are appropriate to implement the national 

program of performance indicators, help in the fight against 

corruption, meet the elements of good governance and supporting 

the development process, Results of the study also showed that the 

main obstacles to the application of the national program that the 

information required for the national program of performance 

indicators needs time and effort from the Assembly  to applied , It 

requires the application of the national program of performance 

indicators Training staff of the Assembly to applied  the required 

forms to prepare them properly. 

The study recommended that The need to focus on accounting 

information systems, and providing the necessary support to operate 

efficiently, Attention to update accounting information systems 

constantly  to necessary technology and modern, Publication of the 

financial reports for NGOs on the website of the Association  to 

provide financial information to the public, and work on the models 

to be easy and Contain sufficient clarification on the items that are 

 requested from NGOs.
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 مقدمة :  1-1
ػاا األهميػة دورا  الجهعيػات تػؤدي  ههػا أعطاهػا ,اتنهوياػا و ا واجتهاعياػتصػاديا الهجتهػع اق دعػـ فػي ههها
ا لظػروؼ الشػعب الفمسػطيني وهػا ونظػرا  العشػريف, القػرف  هػف األخيػرة السػنوات خػالؿ خاصا اهتهاهاا
األهميػػة بشػػكل كبيػػر وأصػػبحت تشػػرؼ عمػػى نػػواحي  الجهعيػػاتبػػه هػػف أزهػػات فقػػد انتشػػرت يهػػر 

 شػػعبي قػػد حصػػمت عمػػى دعػػـف اإلشػػراؼ عميهػػا, لػػذلؾفػػي  عديػػدة قػػد تعجػػز الجهػػات الحكوهيػػة

 .مفرد بشكل خاص ولمهجتهع بشكل عاـلها تقدهه هف خدهات جمية ل بارز دولي واحتراـ
 

وحيث أف حجـ األهواؿ الداخل لهذا القطاع الههـ يهثل نسبة كبيرة هف إجهالي الػدخل فػي قطػاع 
يتـ اإلنفػاؽ  وهل هذا التهويل يتـ إنفاؽ وكيف الجهعياتززة كاف البد هف هعرفة هصادر تهويل 

ػػ ا لألهػػداؼ التػػي وضػػعت هػػف أجمهػػا هػػذا األهػػواؿ, لػػذا جػػاءت الحاجػػة هاسػػة لعهػػل هػػا يضػػب  وفقا
ويوجػه إنفاقهػا بهػا يخػػدـ الصػالم العػاـ, لػذا سػعت وزارة الداخميػة هػف خػػالؿ  الجهعيػاتعهػل هػذا 

شػػػراكة لتحقيػػػق  لمجهعيػػػات الخيريػػػة والهيئػػػات األهميػػػةإطػػػالؽ البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء 
االرتقػػاء بػػ داء األهميػػة وذلػػؾ لتطػػوير العهػػل األهمػػي و  الجهعيػػاتحقيقيػػة بػػيف القطػػاع الحكػػوهي و 

 .الهنظهات األهمية
 

تقػػوـ فكػػرة البرنػػاهج عمػػى تصػػنيف وترتيػػب الجهعيػػات الخيريػػة والهيئػػات األهميػػة سػػنوياا حسػػب و   
ؤشر الحكـ الرشيد( هف ثالث هؤشرات )هؤشر االستعداد الهؤسسي ضد الفساد, هؤشر التنهية, ه

خالؿ تحقيق شراكة حقيقيػة بػيف الحكوهػة والقطػاع األهمػي فػي التخطػي  والتنفيػذ والتقيػيـ, وكػذلؾ 
في هختمف الهياكل التنظيهية لمبرناهج بها يػؤدي إلػى تعزيػز هبػادئ الحكػـ الرشػيد فػي الجهعيػات 

بالطريقة الصحيحة بها يحسػف  الخيرية والهيئات األهمية لمت كد هف أف القرارات في الهؤسسة تتخذ
هػػػف جػػػودة األداء, وأف أصػػػحاب الهصػػػمحة يشػػػاركوف بفاعميػػػة فيهػػػا, وكػػػذلؾ تشػػػجيع الجهعيػػػات 
الخيريػػػة والهيئػػػات األهميػػػة عمػػػى توجيػػػه أنشػػػطتها نحػػػو الهشػػػاريع التنهويػػػة التػػػي تمبػػػي احتياجػػػات 

يريػػػة والهيئػػػات الهػػػواطف الفمسػػػطيني, باإلضػػػافة إلػػػى تعزيػػػز االسػػػتعداد الهؤسسػػػي لمجهعيػػػات الخ
األهمية ضد الفساد, هف خالؿ الت كد هف وجود العواهل الهؤسسية التي تقمل هف وقوع الفساد فػي 

 .(www.cpi.cov.psالهؤسسة كإجراء احترازي يحد هف وقوعه )
 

وليػػػة لقيػػػاس هؤشػػػرات األداء ويقػػػـو البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء عمػػػى اسػػػتهداد البيانػػػات األ
األهميػػػػة بهػػػػا فيهػػػػا نظػػػػـ الهعموهػػػػات  الجهعيػػػػاتلمهنظهػػػػات األهميػػػػة هػػػػف أنظهػػػػة الهعموهػػػػات فػػػػي 

الهحاسػػبية, ولهػػا كانػػت أنظهػػة الهعموهػػات الهحاسػػبية هتباينػػة هػػف جهعيػػة ألخػػرى, كػػاف البػػد هػػف 
البرناهج الوطني  األهمية في نجاح تطبيق هعموهات الهحاسبية في الجهعياتهعرفة دور أنظهة ال
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ا هػػا سػػيتـ هتهػػا لتطبيػػق هػػذا البرنػػاهج وهػػذالجهعيػػات األهميػػة وكيػػف يػػتـ هواء لهؤشػػرات األداء فػػي
 . هناقشته خالؿ هذا الدراسة

 

 مشكمة الدراسة : 1-2   
هؤشػػرات ؿ إصػػدار تصػػنيف سػػنوي لهػػا عبػػر إف تحفيػػز التنػػافس بػػيف الجهعيػػات األهميػػة هػػف خػػال

وحيػػث أف البرنػػاهج الػػوطني اؿ التقيػػيـ لعهػػل هػػذا الجهعيػػات, ي هجػػهعينػػة يعتبػػر سػػابقة نوعيػػة فػػ
تقيػػػيـ وتصػػػنيف وترتيػػػب الجهعيػػػات  اسػػػتراتيجيةعمػػػى ات األداء يعتهػػػد فػػػي تحقيػػػق أهدافػػػه لهؤشػػػر 

الخيريػػة والهيئػػات األهميػػة بشػػكل سػػنوي وفػػق ثػػالث هؤشػػرات عاهػػة بشػػكل هبػػدئي وهػػي: هؤشػػر 
الرشػيد, هؤشػر التنهيػة, هػف خػالؿ تحقيػق شػراكة االستعداد الهؤسسي ضػد الفسػاد, هؤشػر الحكػـ 

حقيقية بيف الحكوهػة والقطػاع األهمػي فػي التخطػي  والتنفيػذ والتقيػيـ, وكػذلؾ فػي هختمػف الهياكػل 
التنظيهيػػة, بحيػػث يػػتـ تزويػػد الجهعيػػة بنتيجػػة التقيػػيـ التفصػػيمية فػػي كػػل عػػاـ ولهػػدة عػػاهيف دوف 

يػػػة لتطػػوير أوضػػػاعها, وهػػف ثػػػـ سػػيتـ إعػػػالف إعالنهػػا لمجههػػور, حتػػػى ت خػػذ الجهعيػػػة فرصػػة كاف
النتػػػائج بشػػػكل سػػػنوي لمجههػػػور, بهػػػا يعػػػزز بيئػػػة التنػػػافس اإليجػػػابي بػػػيف الجهعيػػػات ويػػػؤدي إلػػػى 

  (www.cpi.cov.psهجتهع والحكوهة والهانحيف بها )تطوير األداء العاـ لها ويعزز ثقة ال
 

ت الهحاسػػبية فػػي هعظػػـ بياناتػػه األوليػػة هػػف نظػػـ الهعموهػػاهج بالحصػػوؿ عمػػى رنػػاويقػػوـ هػػذا الب
 الجهعياتهة نظـ الهعموهات الهحاسبية في , هها يثير التساؤؿ عف هدى هالءالجهعيات األهمية
, لػػػذا فػػػإف هػػػذا الدراسػػػة تحػػػاوؿ اإلجابػػػة عمػػػى البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء األهميػػػة لتطبيػػػق
 السؤاؿ التالي:
مزع متطمبزات  األىمية في قطاع غززة الجمعياتنظم المعمومات المحاسبية في  مالءمةى ما مد

 تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء ؟
 ويتفرع هنها األسئمة الفرعية التالية : 

 لفساد؟هحاربة افي ة ها هدى هالءهة  نظـ الهعموهات الهحاسبي .2

 هبادئ الحكـ الرشيد؟    يزفي تعز  ها هدى هالءهة  نظـ الهعموهات الهحاسبية .1
 عهمية التنهية؟ ها هدى هالءهة  نظـ الهعموهات الهحاسبية في دعـ  .3

     تحوؿ دوف تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء؟  ها هدى وجود هعوقات .4

 :  فرضيات الدراسة 1-3

 الفرضيات التالية:  ا الدراسة تـ االعتهاد عمىفي ضوء الهشكمة التي تتناولها هذ
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األهميػػة نظػػاـ هحاسػػبي جيػػد يػػتالءـ هػػع تطبيػػق البرنػػاهج الػػوطني  الجهعيػػاتر فػػي يتػػوف .1
 ويتفرع عنيا الفرضيات التالية:  .هؤشرات األداءل

  .الفساد في هحاربةنظاـ الهعموهات الهحاسبي  يساهـ -

دئ الحكػػػـ هبػػػا تعزيػػػز عمػػػى نظػػػاـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبي  فػػػي الجهعيػػػات األهميػػػة يعهػػػل -
 .الرشيد

 .عهمية التنهيةعمى دعـ األهمية  الجهعياتفي  الهعموهات الهحاسبياـ نظ يعهل -

 األهمية.  الجهعياتتوجد عدة هعوقات تحوؿ دوف تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء في  .1

آراء أفراد العينة حػوؿ هػدى   ( في05.0) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى  .3
هعموهات الهحاسبية في الجهعيات األهمية هع هتطمبات تطبيق البرناهج الوطني هة نظـ الءهال

 لهؤشرات األداء تعزى لمهتغيرات التالية:
 الهسهى الوظيفي .2
 الدرجة العمهية  .1
 الخبرة العهمية داخل الجهعية  .3
 طهاهدة هزاولة الجهعية لنشا .4
 عدد العاهميف بالجهعية  .5
  1224إيرادات الجهعية لمعاـ  .6

 

  يرات الدراسة:متغ 1-4
 

 :المتغير التابع - 
ا عنػػه بهتغيػػرات ثالثػػة هػػي : االسػػتعداد الهؤسسػػي هعبػػرا  البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداءتطبيػػق 

 .ضد الفساد, الحكـ الرشيد, التنهية
 

 :ةالمستقم اتالمتغير 
 وجود نظاـ هحاسبي جيد -
 هعوقات تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء. -

 

 راسة: أىداف الد 1-5

 :  تحقيق ها يمي تهدؼ الدراسة إلى
 األهمية. الجهعياتالتعرؼ عمى واقع نظـ الهعموهات الهحاسبية في  .2
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تقيػػػيـ نظػػػـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبية فػػػي الجهعيػػػات األهميػػػة  لتوضػػػيم هػػػدى  قػػػدرتها عمػػػى   .1
 الوفاء بهتطمبات تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء.

يقػوـ عميهػا البرنػػاهج الػوطني لهؤشػػرات األداء فػي نظػػـ  بيػاف هػدى وجػػود الهؤشػرات التػػي .3
 األهمية. الجهعياتالهعموهات الهحاسبية في 

 األهمية.  الجهعياتتوضيم الهعوقات التي تحوؿ دوف تطبيق البرناهج الوطني في  .4
 

 :أىمية الدراسة 1-6
هميػة وكيفيػة األ الجهعيػاتتنبع أههية البحث هف كونه يهتـ بقطػاع ههػـ فػي الهجتهػع وهػو قطػاع 

  هـ كال هف:ا أهواال عاهة  لذا فإف هذا الدراسة تكونه الجهعياتالهحافظة عمى أهواؿ هذا 

كػػوف نظػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية  الجهعيػاتاألهميػػة وبصػفة خاصػػة إدارة هػػذا  الجهعيػات - أ
 . الجهعياتتنتج هعموهات تهـ العديد هف القائهيف عمى عهل هذا 

ج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء لمجهعيػػػات األهميػػػة كونػػػه أوؿ القػػػائهيف عمػػػى تطبيػػػق البرنػػػاه - ب
 ئها لينشر درجة تهيزها لمجههور. األهمية ويقيس أدا الجهعياتبرناهج وطني يخدـ 

األهميػػة لهعرفػػة هػػدى جػػدوى عهمهػػـ وهػػدى  الجهعيػػاتالعػػاهميف فػػي قطػػاع هراقبػػة عهػػل  - ت
 في تقاريرهـ.  ت الواردةقدرتهـ عمى إلزاـ هذا الجهعيات بالتعميهات والهالحظا

نهػػا تراقػب عمػػى عهػػل هػػذا الػوزارات الهختصػػة والتػػي تهػػنم التػراخيص لهػػذا الجهعيػػات كو  - ث
 الجهعيات.

سػاعد فػػي ف تأإضػافة نوعيػة فػي هػػذا الهجػاؿ و  أف تكػوف هػذا الدراسػػة وبالتػالي فإنػه هػف الهتوقػػع 
الي ح الهػػػاإلصػػػالسػػػاهـ فػػػي سػػػبية لمجهعيػػػات األهميػػػة وكػػػذلؾ أف تتحسػػػيف نظػػػـ الهعموهػػػات الهحا

ساعد العاهميف في هجاؿ هتابعة عهل الجهعيات في زيػادة فعاليػة الرقابػة عمػى ف توأواإلداري لها 
   . الجهعياتتمؾ 

 

 الدراسات السابقة :  1-8
 أوال/ الدراسات العربية:

عمززى تحسززين  المحاسزبيةبعنزوان: "أثززر تطبيززق نظزم المعمومززات  (2113 دراسزة )الشززنطي -1
 ردني ".يق الداخمي في القطاع الصناعي األ دقكفاءة التفاعمية و 

تفعيػػػػل ههيػػػػة الػػػػدور الػػػػذي تمعبػػػػه نظػػػػـ الهعموهػػػػات الهحاسػػػػبية عمػػػػى هػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى بيػػػػاف أ 
ردني هف خالؿ زيادة لهتاحة لشركات القطاع الصناعي األهثل لمهوارد االقتصادية ااالستخداـ األ

ات العاهمػػػػة فػػػػي القطػػػػاع اسػػػػة هػػػػف الشػػػػركفاعميػػػػة وكفػػػػاءة التػػػػدقيق الػػػػداخمي, وتكػػػػوف هجتهػػػػع الدر 
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الهػدققيف الػداخمييف داريػيف و ونت عينة الدراسػة هػف اإلشركة, وتك 74دها  ردني وعدالصناعي األ
اسػتبانة صػالحة  52اسػتبانة عمػى عينػة الدراسػة اسػترجع هنهػا  62لهذا الشركات, وقد تػـ توزيػع 

 :هالى عدة نتائج هف أههالدراسة إ حصائي, وتوصمتلمتحميل اإل
 ف تطبيػػق نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية فػػي القطػػاع الصػػناعي األردنػػي يػػؤدي الػػى تحسػػيف فاعميػػةأ
السياسػػػات الهحػػػددة سػػػمفا كهػػػا يػػػؤدي زيػػػادة ف و يبػػػالقوان لتػػػزاـلتػػػدقيق الػػػداخمي هػػػف خػػػالؿ زيػػػادة االا

هػف  اخمي ويزيػدفاعمية الرقابة لمت كد هف صحة العهميات الهحاسبية هها يسػهل انجػاز التػدقيق الػد
ثر لتطبيق نظـ الهعموهات الهحاسبية عمى كفاءة التدقيق الػداخمي هػف خػالؿ دقته كها أف هناؾ أ

 .ي الوقت الهناسب التخاذ القراراتتوفير الهعموهات الالزهة ف
 وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات هف أههها:

ردنية بها يحقق األزيادة االعتهاد عمى تطبيق نظـ الهعموهات الهحاسبية في الشركات الصناعية 
هسػبقا  دارةلتػزاـ بالسياسػات التػي وضػعتها اإللػى االإ باإلضػافةذلؾ زيادة االلتزاـ بالقوانيف النافػذة 

 كفاءة التدقيق الداخمي في ذلؾ القطاع.وكوف ذلؾ يزيد هف فعالية و 
 

 ( بعنوان:" تقييم النظم الماليزة والمحاسزبية فزي المنظمزات غيزر2112 دراسة )البحيصي  -2
 الحكومية )األىمية( الفمسطينية". 

ر هػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع نظػػـ الهعموهػػات الهاليػػة والهحاسػػبية فػػي الهؤسسػػات زيػػ
 وط عريضػةوهحاولة وضع خطػعواهل التي تؤثر عمى استخداهها تحديد الالحكوهية الفمسطينية و 

وتكونت  ,ةزز لعاهمة في قطاع األهمية ا الجهعيات, وتكوف هجتهع الدراسة هف في سبيل تطويرها
هؤسسػػة فاعمػػة وقػػد اسػػتخدهت الدراسػػة أسػػموب االسػػتبياف فػػي اسػػتطالع  222عينػػة الدراسػػة هػػف 

أراء عينة هف الهسئوليف الهالييف في الجهعيات األهمية, وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج هػف 
 أههها: 

والهحاسػػبي ينبػػع هػػف الضػػعف  أف الهؤسسػػات األهميػػة تعػػاني هػػف خمػػل واضػػم فػػي أدائهػػا الهػػالي
والقصور في أنظهتها الهالية والهحاسبية والػذي هػف أهػـ عالهاتػه عػدـ وجػود لػوائم هاليػة هكتوبػة 

وعػدـ كفايػة القػانوف الصػادر عػف وزارة الداخميػة الػذي يػنظـ  , تنظـ العهػل فػي هعظػـ الهؤسسػات
الهاليػػة  فػػي إدارة األهػػورف الخبػػرة الشخصػػية هػػي الفيصػػل لعهػػل الهػػالي لمهؤسسػػات األهميػػة, وأا

ف عهميػة تػدقيق الحسػابات هػي عهميػة شػكمية فػي كثيػر هػف األحيػاف وال التي ليس فيها تنظػيـ, وأ
 تؤدي الغرض الهطموب, وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات هف أههها: 
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رورة الفصػػل بػػيف , وضػػنيف التػػي تػػنظـ العهػػل الهػػالي فيهػػاضػػرورة تبنػػي الهؤسسػػات لمػػوائم والقػػوا
ف يكػػػوف لكػػػل هنظهػػػػة هحاسػػػب يشػػػرؼ عمػػػى تنظػػػػيـ الهحاسػػػبة والتػػػدقيق بشػػػػكل كاهػػػل وأ أعهػػػاؿ

 ف يقتصر عمى إدارة الحسابات. كثر هف هههة وأحساباتها وأال يجهع بيف أ
 

لكترونيزة فزي "دور نظزم المعمومزات المحاسزبية اإل ( بعنزوان:  2112 دراسة  )المطيري  -3  
 كويتية" . تحسين قياس مخاطر االئتمان في البنوك ال
وكػػذلؾ  ,لكترونيػػةاهيـ الهرتبطػػة بػػنظـ الهعموهػػات اإلوهػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أهػػـ الهفػػ

هخاطر االئتهػاف الناجهػة عػف عهميػات االئتهػاف الههنوحػة لمعهػالء لػدى البنػوؾ الكويتيػة, وتكػوف 
عػددها تسػعة  هجتهع الدراسة هف جهيع البنوؾ الكويتية الهدرجة في سػوؽ الكويػت الهػالي والبػال 

 22بنوؾ إذ تـ اختيار عينة الدراسة هف هديري إدارة الهخاطر واالئتهاف في هذا البنوؾ وبهعدؿ 
 استبيانات في كل بنؾ, وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج هف أههها:

رونيػػػػة ) خاصػػػػية التوقيػػػػت الهالئػػػػـ لكتصػػػػائص نظػػػػـ الهعموهػػػػات الهحاسػػػػبية اإلوجػػػػود تػػػػ ثير لخ
أف نظػػػػاـ الهعموهػػػػات , و طر االئتهػػػػاف لػػػػدى البنػػػػوؾ الكويتيػػػػةقيػػػػاس هخػػػػاخاصػػػػية الدقػػػػة ( فػػػػي و 

الهحاسبي االلكتروني يساعد إدارة البنؾ عمى تقديـ هعموهات فوريػة عػف العهػالء الػذيف يتػ خروف 
بسػػداد القػػروض وعػػف ارتفػػاع تكمفػػة عػػبء هػػذا القػػروض ويسػػاعد فػػي الحػػد هػػف هخػػاطر االئتهػػاف 

 الئتهاف, وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات هف أههها:التي قد تنجـ عف التوسع في هنم ا
الت كيد عمى البنوؾ الكويتية ب ههية التوقيػت الهالئػـ ) السػرعة ( كخاصػية هههػة هػف خصػائص  

جػراء , و ي تحسػيف قيػاس هخػاطر االئتهػافنظـ الهعموهػات الهحاسػبية االلكترونيػة لكونهػا تػؤثر فػ ا 
بت ثير تمػؾ  واالهتهاـبي االلكتروني هف فترة ألخرى اسعهمية تقييـ هخاطر نظاـ الهعموهات الهح

 .  مى عهمية االئتهاف في تمؾ البنوؾالهخاطر ع
 

 

( بعنززززوان :" دراسززززة وتقيززززيم نظززززم المعمومززززات المحاسززززبية فززززي 2111دراسززززة )صززززالح  -4
 المؤسسات غير الحكومية".

 ,ات زيػر الحكوهيػةوهدفت الدراسة إلى تقييـ وتحميل أنظهة الهعموهات الهحاسبية في الهؤسسػ
وتقييـ دور هقوهات أنظهة الهعموهات الهحاسبية البشػرية  ,والوقوؼ عمى هواطف الضعف فيها

والهاديػػػػة هنهػػػػا فػػػػي رفػػػػع كفػػػػاءة وفاعميػػػػة أنظهػػػػة الهعموهػػػػات الهحاسػػػػبية فػػػػي الهؤسسػػػػات زيػػػػر 
الحكوهيػػة, وتكػػوف هجتهػػع الدراسػػة هػػف الهؤسسػػات زيػػر الحكوهيػػة العاهمػػة فػػي هحافظػػات زػػزة 

وتكونت عينػة  ,جهعية 384د استثنى الباحث الهؤسسات الحديثة هنها فبم  هجتهع الدراسة وق
%  52جهعية حسب التوزيػع الجغرافػي لهػا بنسػبة  252الدراسة هف عينة عشوائية طبقية هف 
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هف هجتهع الدراسة, وتـ استخداـ األسموب الوصفي التحميمي لتحقيػق أهػداؼ الدراسػة حيػث تػـ 
هذا الغرض وزعت عمػى اإلدارة العميػا أو الوسػطى هػف الهحاسػبيف تػـ اسػترداد ل استبانةتصهيـ 
هنهػػػػا صػػػػالحة لمتحميػػػػل وتػػػػـ اسػػػػتخداـ الهقػػػػاييس اإلحصػػػػائية هثػػػػل التكػػػػرارات واالنحػػػػراؼ  236

الهعيػػاري والنسػػب الهئويػػة واختبػػار ألفػػا كرونبػػاخ وهعاهػػل بيرسػػوف وسػػبيرهاف لموصػػوؿ لمنتػػائج, 
 نتائج هف أههها:وقد توصمت الدراسة إلى عدة 

أف هنػػػػاؾ توجػػػػه إلدارة الهؤسسػػػػات نحػػػػو نظػػػػـ الهعموهػػػػات الهحاسػػػػبية فػػػػي التػػػػدريب وتوظيػػػػف 
وبينػػت ارتبػػاط هػػػذا  ,الهػػوظفيف الهػػؤهميف عمهيػػا وتػػوفير األجهػػزة والبػػراهج الهحاسػػبية الهناسػػبة

 الهحػػددات بفاعميػػة نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية, كهػػا بينػػت الدراسػػة دور الجهػػات الهانحػػة فػػي
تعزيػػز هقوهػػات البيئػػة الهحاسػػبية فػػي الهؤسسػػات وبينػػت عػػدـ وجػػود عالقػػة ارتبػػاط بػػيف فاعميػػة 

 نظاـ الهعموهات الهحاسبي وبيف دور الجهات الهانحة.  
 وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات هف أههها:

و ضرورة االهتهاـ بنظـ الهعموهات الهحاسبية وتقديـ الدعـ لها وتطويرها وتحديثها بكل هػا هػ 
جػػػػراء التقيػػػػيـ ألداء الػػػػنظـ هػػػػف خػػػػالؿ الدراسػػػػات الهسػػػػحية وتزويػػػػد األنظهػػػػة بػػػػاألجهزة دج يػػػػد وا 

 والتطبيقات الحديثة.
 

 

 لممؤسسزات التمويزل اسزتمرار عمى المالية الرقابة ( بعنوان: "أثر2115دراسة )شرف    -5

 .األىمية"
سسػات األهميػة فػي قطػاع وهدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى األنظهػة الرقابيػة الهطبقػة فػي الهؤ 

جهعيػة  244ززة وهدى قوة وضعف تمؾ األنظهة, ولتحقيق أهداؼ الدراسػة تػـ اخػذ عينػة هػف 
صػػههت خصيصػػا  اسػػتبانةجهعيػػة أهميػػة وزعػػت عميهػػا  184أهميػػة هػػف هجتهػػع الدراسػػة والبػػال  

رت لهذا الغرض, وقد استخدهت الدراسة الهنهج الوصفي التحميمي في إجراء الدراسة, وقػد أظهػ
 الدراسة عدة نتائج هف أههها:

ف هعظػـ هػذا التهويػل في الفترة السابقة بشكل هحػدود وأ زيادة حجـ التهويل لمجهعيات األهمية 
هػػذا لف اإليػػرادات الهحميػػة والذاتيػػة , وأركػػز عمػػى دعػػـ األصػػوؿ لهػػذا الجهعيػػات بشػػكل خػػاص

  الجهعيات هثمت نسبة بسيطة هف إجهالي إيرادات الجهعيات األهمية.
 وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات هف أههها:

زيػػػادة فعاليػػػة الرقابػػػة الهاليػػػة الداخميػػػة لهػػػذا الجهعيػػػات هػػػف خػػػالؿ تطػػػوير هياكمهػػػا التنظيهيػػػة  
 .هراقبة عهل هجالس إدارة الجهعياتوتفعيل دور الجهعيات العهوهية في 
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 ثانيا/ الدراسات األجنبية : 
 Information":  بعنزززوان ((Al- Ammary & Others, 2012دراسزززة   -2

Technology For Enhancing NGOs Performance In The Kingdom Of 

Bahrain "  
هػػدفت الدراسػػة إلػػى البحػػث فػػي أوضػػاع الهنظهػػات زيػػر الحكوهيػػة فػػي ههمكػػة البحػػريف هػػف عػػدة  

جيػػػػا جوانػػػػب هنهػػػػا أنػػػػواع تكنولوجيػػػػا الهعموهػػػػات الهعتهػػػػدة, األسػػػػباب الكاهنػػػػة وراء اعتهػػػػاد تكنولو 
الهعموهػػػػات والعقبػػػػات التػػػػي تحػػػػوؿ دوف اعتهػػػػاد تكنولوجيػػػػا الهعموهػػػػات, و اإلدراؾ ألثػػػػر اعتهػػػػاد 
تكنولوجيا الهعموهات لتعزيز األداء التنظيهي وتصور أههية استخداـ االنترنت في تعزيز خدهات 
 تنظيـ الهنظهات زير الحكوهيػة , وتكػوف هجتهػع الدراسػة هػف الهنظهػات زيػر الحكوهيػة العاهمػة

هنظهػػػة هنهػػػا السػػػتطالع آرائهػػػـ حيػػػث وضػػػعت  122فػػػي البحػػػريف حيػػػث تػػػـ اختيػػػار عينػػػة هػػػف 
الدراسػػػػة إطػػػػاراا العتهػػػػاد تكنولوجيػػػػا الهعموهػػػػات هػػػػف قبػػػػل الهنظهػػػػات زيػػػػر الحكوهيػػػػة فػػػػي ههمكػػػػة 

اإلداريػيف فػي الهنظهػات زيػر كل خاص عمى الهدراء التنفيذييف و بش الدراسة تـ تطبيقالبحريف, و 
وعػػيهـ ب ههيػػة تكنولوجيػػا الهعموهػػات فػػي التعاهػػل هػػع هختمػػف الهنظهػػات زيػػر  الحكوهيػػة لتعزيػػز

هػػػػة وتعزيػػػػز التواصػػػػل هػػػػع الهػػػػوظفيف الحكوهيػػػػة وذلػػػػؾ إلدارة ههػػػػاـ هثػػػػل إدارة الهعموهػػػػات الهنظ
التي يجب أف تعكس عمى قراراتهـ حوؿ ل اإلداري الفعاؿ وأكثر هف ذلؾ و أداء العهوالهتطوعيف و 

 وهات في هؤسساتهـ .  اعتهاد تكنولوجيا الهعم
 

 Assessment of Capacity" ( بعنزوان :  (Chahine,&other,2009دراسزة   -3

Building Needs of NGOs in Lebanon "  
قػػػد يػػػر الحكوهيػػػة العاهمػػػة فػػػي لبنػػػاف, و هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تقيػػػيـ بنػػػاء القػػػدرات فػػػي الهؤسسػػػات ز

ات الحالػة باإلضػافة إلػى الهقابمػة لجهػع دراسػثوف االستبياف عمى هجهوعػات عهػل و استخدـ الباح
 الهعموهات الكهية, وهف أهـ النتائج التي وصمت إليها الدراسة: 

ستراتيجية هكتوبة ولكنها واسعة وفضفاضة وقد تكوف ز ير أف هذا الهؤسسات لها رؤية ورسالة وا 
الجهػػات  القػػانوني وهسػػجمة لػػدىذا الهؤسسػػات ت خػػذ الشػػكل الرسػػهي و أف زالبيػػة هػػهمتزهػػة بهػػا, و 

الرسػػػػهية بينهػػػػا واجهػػػػت الهؤسسػػػػات زيػػػػر الحكوهيػػػػة الفمسػػػػطينية العاهمػػػػة فػػػػي لبنػػػػاف العديػػػػد هػػػػف 
يف الصعوبات في التسجيل القانوني وهذا يبيف وجود تشدد في جانب الحقوؽ الههنوحة لمفمسػطيني

هنػػاؾ تػػداخل فػػي األدوار فػػي هجػػالس إدارة هػػذا الهؤسسػػات وزيػػاب الرؤيػػة  فػػي لبنػػاف, وكػػذلؾ أف
لتنظيهيػػة فػػي إدارة العهميػػات, كهػػا وضػػحت النتػػائج أف الهؤسسػػات التػػي لػػديها أكثػػر هػػف عشػػرة ا

هستنداتها الصغيرة ليس لديها تقارير دورية و هوظفيف لديها تقارير دورية نظاهية بينها الهؤسسات 
كهػػػا أف هعظػػػـ الهؤسسػػػات المبنانيػػػة لػػػيس لػػػديها سياسػػػة واضػػػحة إلدارة األفػػػراد هػػػف حيػػػث  ,قميمػػػة
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جراء التدريب الالزهة, وهناؾ نسبة بسيطة هف هذا الهؤسسات ال الو  صف والتوصيف الوظيفي وا 
 .يهتمؾ هوظفيها عقود عهل

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات هف أههها: 
صػػػػالح القػػػػوانيف واإلجػػػػراءات التػػػػي تحكػػػػـ عهػػػػل الهؤسسػػػػات زيػػػػر   ضػػػػرورة تبػػػػادؿ الهعموهػػػػات وا 

زيػػز القػػدرات هػػف خػػالؿ االهتهػػاـ بالتػػدريب وتحديػػد الحكوهيػػة العاهمػػة فػػي لبنػػاف كهػػا أوصػػت بتع
 االحتياجات هنه .  

 

-Accountability And Control In Non"( بعنزوان :  (Ahmed,2004دراسة  -4

Governmental Organizations ( NGOs) – A case of Bangladesh"  
العاهمػػػػة فػػػػي  يػػػػةزيػػػػر الربح هنظهػػػاتقيػػػػاس أداء لمنظػػػػـ لبيػػػػاف هػػػدى وجػػػػود  هػػػدفت هػػػػذا الدراسػػػػة

ف طريػػػق دراسػػػة عػػػف طريػػػق هؤشػػػرات قابمػػػة لقيػػػاس األثػػػر والقػػػدرات لهػػػذا الهنظهػػػات عػػػبػػػنغالدش 
لة والرقابػػػػة  فػػػػي الهنظهػػػػات زيػػػػر الحكوهيػػػػة فػػػػي البمػػػػداف الناهيػػػػة هثػػػػل أنظهػػػػة الفحػػػػص والهسػػػػاء

بػػنغالدش وهػػدى كفػػاءة  فعاليػػة هػػذا األنػػواع هػػف الهنظهػػات فػػي تقػػديـ الخػػدهات, وتكػػوف هجتهػػع 
راسة هػف الهنظهػات زيػر الحكوهيػة فػي بػنغالدش, وتوصػمت هػذا الدراسػة إلػى عػدة نتػائج هػف الد

 أههها:
لة وهراقبة لمهنظهات زير الحكوهيػة تتهثػل فػي الجهػات الحكوهيػة ,الجهػات أف هناؾ نظـ هساء 

 الهانحة, وأعضاء الجهعية العهوهية والهجتهع الهدني . 
 

 دراسات السابقة : الدراسة الحالية عن ال أىم ما يميز -
هعظػـ الدراسػات السػابقة ركػػزت عمػى نظػـ الهعموهػات الهحاسػػبية أو االدارة الهاليػة أو الرقابػة فػػي 

ولكػف , وتناولػت نظػـ الهعموهػات الهحاسػبية بشػكل عػاـ  األهمية أو الهنظهات الربحيػة الجهعيات
عيػات األهميػة وهػدى نظػـ الهعموهػات الهحاسػبية فػي الجه استي أنها سوؼ تتطرؽ إلىها يهيز در 

لتطبيػػق برنػػاهج تقيػػيـ كمػػي لعهػػل تمػػؾ هػػة هػػذا الػػنظـ هػػدى هالءو  جػػودة هػػذا األنظهػػة وفعاليتهػػا,
حسػػب هؤشػػرات هعينػػة هػػي )هؤشػػر االسػػتعداد الهؤسسػػي ضػػد الفسػػاد, هؤشػػر التنهيػػة,  الجهعيػػات

ربػػة يد( كهػػا تبػػيف الدراسػػة هػػدى هسػػاههة نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية فػػي هحاهؤشػػر الحكػػـ الرشػػ
الفساد وهدى تعزيػز نظػـ الهعموهػات الهحاسػبية لهبػادئ الحكػـ الرشػيد باإلضػافة لهػدى دعػـ نظػـ 

كهػػا توضػػم هػػدى دعػػـ نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية لهػػذا  ,عموهػػات الهحاسػػبية لعهميػػة التنهيػػةاله
إلدارة  توتقػديـ توصػيالتطرؽ الى هعوقات تطبيق البرناهج الوطني لهؤشػرات األداء الهؤشرات وا
وهػػو برنػػاهج دارة البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء األهميػػة باإلضػػافة لمقػػائهيف عمػػى إ الجهعيػػات

 .  أبحاث سابقة حديث نسبيا ولـ يتـ التطرؽ إليه في 
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 :الفصل الثاني 

 البرنامج الوطني لمؤشرات األداء 
 لمجمعيات الخيرية والييئات األىمية
 ونظم المعمومات المحاسبية
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 الفصل الثاني :  البرنامج الوطني لمؤشرات األداء
ونظم المعمومات  لمجمعيات الخيرية والييئات األىمية
 المحاسبية

 
  :البرنامج الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات المبحث األول

 .الخيرية والييئات األىمية
 المبحث الثاني : نظم المعمومات المحاسبية. 
 ق البرنامج الوطني لمؤشرات : متطمبات تطبيالمبحث الثالث

 .األداء
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المبحث األول : البرنامج الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات 
 الخيرية والييئات األىمية

 
 مقدمة 

 تعريف الجمعيات األىمية 
 خصائص الجمعيات األىمية 
  الجمعيات األىميةأىمية 
 نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية 

  طني لمؤشرات األداءالبرنامج الو 
 مؤشرات البرنامج 
 مؤشر االستعداد المؤسسي ضد الفساد 
 هفهوـ الفساد 
 وأسباب الفساد 
 هظاهر الفساد 
 آليات هكافحة الفساد 
 مؤشر الحكم الرشيد 
 هفهوـ الحكـ الرشيد 
 هقوهات الحكـ الرشيد 
 مؤشر التنمية 
 هفهوـ التنهية 
 ةهقوهات التنهي 
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ني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية والييئات المبحث األول : البرنامج الوط
 األىمية

 يمذيخ :5-6-6
 

الحكوهيػػة الشػػق الهػػدني بػػوزارة الداخميػػة  أطمقػػت اإلدارة العاهػػة لمشػػؤوف العاهػػة والهنظهػػات زيػػر
لمجهعيات الخيرية والهيئات األهمية, والذي ي تي لهساعدة  بغزة البرناهج الوطني لهؤشرات األداء

 تعزيػز قػدراتها بهػا يمسػهـ فػي توجيػه أهوالهػا فػي اتجػاا االحتياجػات الفعميػة مىتمؾ الهؤسسات ع

يمحّسػف هػف جػودة  لمشعب الفمسطيني وتعزيز هبادئ الحكـ الرشيد لمت كػد هػف صػحة القػرارات بهػا
عمػػػى توجيػػػه أنشػػػطتها نحػػػو  األداء, إضػػػافة إلػػػى تشػػػجيع الجهعيػػػات الخيريػػػة والهيئػػػات األهميػػػة

الفمسػػطيني وتعزيػز االسػػتعداد الهؤسسػػي ضػػد  تػػي تمبػي احتياجػػات الهػػواطفالهشػاريع التنهويػػة ال
 .العواهػل الهؤسسػية التػي تقمػل هػف وقػوع الفسػاد فػي الجهعيػة الفسػاد هػف خػالؿ الت كػد هػف وجػود

سػنة وثالثػة أشػهر  وبدأت هسيرة البرناهج بهرحمة اإلعداد ثـ االختبار والمتاف استغرقتا أكثػر هػف
 .ع هختمف الجهات ذات العالقةهف خاللها ه تـ العهل

السػػنوي لمجهعيػػات  ولتحقيػػق أهػػداؼ البرنػػاهج تػػـ اعتهػػاد اسػػتراتيجية التقيػػيـ والتصػػنيف والترتيػػب
الرشػيد وهؤشػر التنهيػة وهػف ثػـ  حسب هؤشرات االستعداد الهؤسسػي ضػد الفسػاد وهؤشػر الحكػـ

 .اـ واألهمػػػػػيبالشػػػػراكة بػػػػيف القطػػػػػاع العػػػػ تار تقريػػػػػر سػػػػنوي بحالػػػػة هػػػػػذا الجهعيػػػػايػػػػتـ إصػػػػد

الفمسػطينية بهػا  ويسػعى البرنػاهج إلػى تعزيػز الػدور التنهػوي لمجهعيػات الخيريػة والهيئػات األهميػة
اسػتخداـ هؤشػرات وطنيػة هوثػوؽ  ينسػجـ هػع هعػايير النزاهػة والشػفافية والحكػـ الرشػيد هػف خػالؿ

 .يإطػػػػار بيئػػػػة هػػػػف التنػػػػافس اإليجػػػػاب بػػػػدالالتها, تحفػػػػز الجهعيػػػػات عمػػػػى تطػػػػوير أدائهػػػػا فػػػػي

التػػػي تزيػػػد  هػػػذا وفػػػي هرحمػػػة التنفيػػػذ الهسػػػتهرة سػػػيتـ تطبيػػػق البرنػػػاهج عمػػػى كافػػػة الجهعيػػػات
, بحيػػث تكػػوف 2015 ألػػف شػػيكل بشػػكل سػػنوي ابتػػداءا هػػف تقيػػيـ العػػاـ 122هصػػروفاتها عػػف 

هعمنػػة عمػى الهوقػػع اإللكترونػػي  النتػائج والتصػػنيف والترتيػب لكافػػة الجهعيػات حسػػب كػل هؤشػػر
عػرض نتػائج تقيػيـ الجهعيػات كػل سػنة عمػى لجنػة  ميها الجهيع, باإلضافة إلىلمبرناهج ليطَّمع ع

 التخاذ اإلجراءات التصػحيحية الهناسػبة وفػق الػدروس ,العميا لمبرناهج الخبراء والمجنة التنسيقية

 .ل سنةكالهستفادة هف تقييـ 
عيػات التػي الجه وبػنفس الهراحػل السػابقة سػيتـ العهػل عمػى إعػداد وتطبيػق هؤشػرات خاصػة لبقيػة

ويعهػػػل (, www.paldf.net) ألػػػف شػػػيكل أو الجهعيػػػات األجنبيػػػة 122تقػػػل هصػػػروفاتها عػػػف 
بها يحقق التعاوف والتكاهل  البرناهج عمى تحقيق شراكة حقيقية بيف القطاع العاـ والقطاع األهمي
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 1222( لسػػنة 2الخيريػػة والهيئػػات األهميػػة رقػػـ ) ( هػػف قػػانوف الجهعيػػات22وفقػػاا لمهػػادة رقػػـ )
(www. alray.ps..) 
 

 تعريف الجمعيات األىمية : 2-1-2
( هػػف قػػانوف الجهعيػػات الخيريػػة والهيئػػات األهميػػة الصػػادر عػػف السػػمطة  1) عرفػػت الهػػادة رقػػـ 

الجهعيػات أو الهيئػات ب نهػا :خ شخصػية اعتباريػة  1222لسػنة  2الوطنية الفمسطينية تحت رقـ 
 يقل عف سبعة أشخاص لتحقيق أهداؼ هشروعة هعنوية هستقمة تنش  بهوجب اتفاؽ بيف عدد ال

تهـ الصالم العػاـ  دوف اسػتهداؼ جنػي الػربم الهػالي بهػدؼ اقتسػاهه بػيف األعضػاء أو لتحقيػق 
 (.71, ص  1222هنفعة شخصية )الوقائع الفمسطينية , 

 

 خصائص الجمعيات األىمية: 2-1-3
 :(75, ص1222فيها يمي )حهاد, تتمخص خصائص الجهعيات األهمية 

: أي أنها هستقمة عف الدولة ويتـ ت سيسها بناء عمى حػق الفػرد فػي ت سػيس االستقاللية -2
انيف عػػػػالف العػػػػالهي لحقػػػػوؽ االنسػػػػاف وقػػػػو التػػػػي كفمتػػػػه الهواثيػػػػق الدوليػػػػة واإلالجهعيػػػػات 

 الجهعيات السائدة في الدوؿ.
راد أي اف الجهعيػػات األهميػػة تشػػكل بنػػاء عمػػى إرادة تعاقديػػة طوعيػػة هػػف األفػػالطوعيززة:  -1

الهتطػػػوعيف فػػػي الجهعيػػػات بهػػػا فػػػي ذلػػػؾ الهيئػػػة الت سيسػػػية, وأعضػػػاء هجمػػػس اإلدارة, و 
 االهمية.

أي ال تهػػػدؼ الجهعيػػػات األهميػػػة لتحقيػػػق األربػػػاح أو الهكاسػػػب الهاديػػػة,  غيزززر ربحيزززة: -3
 ولكنها تستطيع تنفيذ الهشاريع الهدرة لمدخل لتغطية هصاريفه ونفقاتها. 

  .(73,ص 1229ص التالية لمجهعيات األهمية ) بدر,الباحثيف الخصائ أحدوقد أضاؼ 
تعػػػد الجهعيػػػات األهميػػػة أكثػػػر انطالقػػػا وسػػػرعة فػػػي خػػػدهاتها وأكثػػػر قػػػدرة عمػػػى التجديػػػد  -2

واالبتكػػػار واجػػػراء التجػػػارب لتطػػػور العهػػػل بهػػػا, والتقميػػػل قػػػدر االهكػػػاف هػػػف اإلجػػػراءات 
  .اإلدارية الطويمة

اسة االجتهاعية العاهػة لمدولػة بعيػدا عػف تهارس الجهعيات األهمية عهمها في إطار السي -1
التقمبػػات السياسػػية والصػػراعات الطائفيػػة, ألنهػػا ههنوعػػة بحكػػـ القػػانوف هػػف التػػدخل فػػي 

 الخالفات السياسية والهذهبية والطائفية.
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أسػػػموب العهػػػل فػػػي الجهعيػػػات األهميػػػة يهتػػػاز بالهرونػػػة حيػػػث تسػػػتطيع تعػػػديل نظاههػػػا  -3
العهػػل فيهػػا, فهػػي التػػي تحػػدد لنفسػػها الػػنظـ والقواعػػد  وأهػػدافها وجهازهػػا اإلداري وقواعػػد

 اإلدارية الهالية الهرنة وب سموب أكثر طواعية لتناسب هتطمبات أي تغير يحدث.
الرقابػػػة عمػػػى الهؤسسػػػات األهميػػػة تخضػػػع لػػػبعض األجهػػػزة الهتخصصػػػة كاالتحػػػاد العػػػاـ  -4

اإلداريػػػػػة  لمهؤسسػػػػػات الخاصػػػػػة, واالتحػػػػػادات اإلقميهيػػػػػة, باإلضػػػػػافة إلػػػػػى رقابػػػػػة الجهػػػػػة
شػػػػػراؼ وزارة  ,شػػػػػئوف االجتهاعيػػػػػة ووزارة الداخميػػػػػةالهتخصصػػػػػة هثػػػػػل إشػػػػػراؼ وزارة ال وا 

شػػػراؼ وزارة التعمػػػيـ  الصػػػحة عمػػػى الهستشػػػفيات والهراكػػػز الطبيػػػة التابعػػػة لمجهعيػػػات, وا 
 عمى الهدارس وفصوؿ التقوية وهحو األهية.

لدولػػة وهنهػػا القيػػاـ تػػوفر الجهعيػػات والهؤسسػػات األهميػػة جهػػد كبيػػر ربهػػا قػػد يقػػع عمػػى ا -5
 بالهشروعات االجتهاعية ذات الصمة القوهية الكبرى.

الجهعيات والهؤسسات األهميػة ضػرورة لكػل الهجتهعػات واسػتهرار الهػواطنيف فػي تكػويف  -6
الجهعيػػات األهميػػة ظػػاهرة صػػحية فػػي تطػػػور حيػػاة الهجتهعػػات, فهػػي ال تحقػػق جانػػػب 

التخطػػػي  الحتياجػػػاتهـ وكػػػذلؾ االنتهػػػاء فقػػػ  ولكػػػف كحػػػق لكػػػل هػػػواطف فػػػي الهشػػػاركة و 
 حقوقهـ.

 

 أىمية الجمعيات األىمية : 2-1-4
 ألهميػػػػػػػة ألسػػػػػػػباب عديػػػػػػػدة هػػػػػػػف أهههػػػػػػػا هػػػػػػػاأخػػػػػػػذت دوؿ العػػػػػػػالـ الهختمفػػػػػػػة تهػػػػػػػتـ بالجهعيػػػػػػػات ا

 (:55,ص1228يمي)النباهيف,
كونها تعكس حاجة تنهوية اجتهاعية, عػادة هػا تنشػ  داخػل الهجتهعػات الهحميػة, وبػذلؾ  -2

أو العفػػوي لحاجػػات تنهويػػة اجتهاعيػػة لفئػػة هعينػػة أو هجهوعػػة أو  تكػػوف الػػرد الطبيعػػي
أو تيػػػػػػار سياسػػػػػػي أو قضػػػػػػية شػػػػػػريحة هػػػػػػف السػػػػػػكاف أو هنطقػػػػػػة جغرافيػػػػػػة أو هجهوعػػػػػػة 

 اجتهاعية.
هرونػػػة الحركػػػة, عػػػادة هػػػا يكػػػوف لمجهعيػػػات األهميػػػة هرونػػػة نسػػػبية عاليػػػة فػػػي التحػػػرؾ,  -1

 تعاني هنها الجهات الحكوهية.لتي وخاصة لكونها أكثر تحررا هف قيود البيروقراطية ا
التواصل واالتصاؿ هع الفئات الهستهدفة, تبعا لبنيتهػا وطبيعتهػا زيػر الرسػهية وعنصػر  -3

ؿ والتواصػػل هػػع التطوعيػػة, فػػإف الجهعيػػات األهميػػة عػػادة هػػا تكػػوف أقػػدر عمػػى الوصػػو 
 الفئات الهستهدفة.

ددات الحكوهيػػػة القػػدرة عمػػى التحػػػرؾ بحريػػة نسػػبية, حيػػػث أنهػػا هتحػػررة نسػػػبيا هػػف الهحػػ -4
 يها النواحي السياسية واإلدارية.والرسهية هف نواح عديدة, بها ف
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ػا لمدرجػة العاليػة  -5 كونها أكثر تقبال وتحوز عمى ثقة أكبػر هػف قبػل الفئػات الهسػتهدفة, تبعا
هف االتصاؿ و التواصل هع الفئات الهستهدفة, فإف الجهعيات عادة ها تحوز عمى ثقة 

 وبالتالي يتـ التعاهل بإيجابية أكبر.أكبر هف قبل هذا الفئات 
 

 نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية: 2-3-4
تسػػػػتخدـ الهؤسسػػػػات األهميػػػػة وحسػػػػب الهبػػػػادئ الهحاسػػػػبية والتعميهػػػػات التػػػػي تصػػػػدرها الدولػػػػة, 
هجهوعة هستنديه وسجالت دفترية, وتحضير كشوفات هالية خاصة, والتنظيـ الهحاسبي يعتهػد 

مػػػة هػػػف هػػػذا السػػػجالت والكشػػػوفات الهطموبػػػة لغػػػرض الرقابػػػة عمػػػى أهػػػواؿ عمػػػى هجهوعػػػة هتكاه
 : ( 92, ص1222هثل فيها يمي )هسمـ, الهؤسسات وتت

الهجهوعػػة الهسػػتندية: وتقػػـو الهؤسسػػة الهعنيػػة بطبػػع عػػدد هػػف الهسػػتندات الالزهػػة التػػي  -2
 تحهل اسـ الهؤسسة وهف أهـ هذا الهجهوعة الهستندية هي:

 هستندات القبض -ا 
 هستندات الصرؼ. -ب 
 هستندات الزهة األخرى  -ج 

 الهجهوعة الدفترية: وتنقسـ هذا الهجهوعة إلى: -1
حصػػائية: وهػػي السػػجالت التػػي تسػػاعد الهؤسسػػة عمػػى الحصػػوؿ عمػػى  . أ سػػجالت بيانيػػة وا 

البيانات واإلحصاءات الالزهة, حيث تعتبر هذا سجالت قانونية ويهكػف الرجػوع إلػى هحتوياتهػا 
 -أهـ هذا السجالت: عند الرقابة هف

 سجل أعضاء الجهعية العهوهية. -2
 هجمس اإلدارة والجهعية العهوهية سجل هحاضر جمسات -1
 سجل الهراسالت الصادرة والواردة ويتـ حفها بطريقة تفي بالغرض الهطموب. -3
سجالت هحاسبية: تختمف الهجهوعة الدفترية التي تستخدـ تبعاا لحجـ نوع النشاط ولكف  . ب

 هحاسبية الهستخدهة والهتهثمة في:مى السجالت الهناؾ اتفاؽ ع
سػػجل النقديػػة التحميمػػي: يسػػتخدـ هػػذا السػػجل عمػػى هػػا يػػتـ قبضػػه وهػػا يػػتـ دفعػػه حيػػث  -2

 ف خانتي الهقبوضات و الهدفوعات .يتكوف ه
سػػػجل صػػػندوؽ الهصػػػاريف النثريػػػة: ويػػػتـ تسػػػجيل جهيػػػع الهصػػػروفات النثريػػػة الصػػػغيرة  -1

ويتـ بهوجب هذا السجل ه  نثرية هف قبل أحد أعضاء الجهعية.سؾ سمفة نسبيا ,ا
سػػػجل اليوهيػػػة العاهػػػة: يخصػػػص هػػػذا السػػػجل إلثبػػػات العمهيػػػات الهركزيػػػة, هثػػػل قيػػػود  -3

 ضافة إلى تثبيت القيود اليوهية.االفتتاح ,قيود اإلقفاؿ, قيود التسويات الجردية, باإل
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د الهركزيػة سجل األستاذ العاـ: ويخصص هذا السػجل لترحيػل الحسػابات هػف واقػع القيػو  -4
يوهيػػػة, واسػػػتخراج التػػي تػػػـ تسػػػجيمها فػػػي سػػجل اليوهيػػػة العاهػػػة لغػػػرض هطابقتهػػا هػػػع ال

 هيزاف الهراجعة.
سجل الهخازف: فقد يستخدـ هثل هذا السجل الذي قد يكوف إحػدى نشػاطاتها بيػع بعػض  -5

 الهواد واألدوات هف هخازنها.
 

 والييئات األىمية:البرنامج الوطني لمؤشرات األداء لمجمعيات الخيرية  2-1-4
 فكرة البرنامج :  2-1-4-1

تقوـ فكرة البرناهج عمى تصنيف وترتيب الجهعيات الخيرية والهيئات االهمية سنويا حسب ثالث 
هؤشرات ) هؤشر االستعداد الهؤسسي ضد الفساد, هؤشر الحكـ الرشيد, هؤشر التنهيػة ( وذلػؾ 

همػػي فػػي التخطػػي  والتنفيػػذ والتقيػػيـ األ ة حقيقيػػة بػػيف الحكوهػػة والقطػػاعهػػف خػػالؿ تحقيػػق شػػراك
الى اتباع الهنهجيػة العمهيػة والتػدرج فػي تطبيػق البرنػاهج عبػر عػدة هراحػل ) البرنػاهج  باإلضافة

 (.23, ص1223الوطني لهؤشرات األداء لمجهعيات الخيرية والهيئات األهمية,
 

 أىداف البرنامج : 2-1-4-2
 ألهمية هف حيث اإلدارة السميهة والفاعمةا تحسيف أداء الجهعيات الخيرية والهيئات.  

  األهميػػػة عمػػػى توجيػػػه أنشػػػطتها نحػػػو الهشػػػاريع  تشػػػجيع الجهعيػػػات الخيريػػػة والهيئػػػات
 .التنهوية

   والجهعيات الخيرية والهيئات األهمية تدعيـ التعاوف والتكاهل بيف الحكوهة. 

   خيريػػة والهيئػػات لجهعيػػات الهتابعػػة عهػػل ا زيػػادة فعاليػػة دور الػػوزارة الهختصػػة فػػي
 ة.األهمي

   الجهعيات الخيرية والهيئات األهمية لالرتقاء بػاألداء  تعزيز روح الهنافسة اإليجابية بيف
 العاـ

 .لهيئػػػػػػات فػػػػػػي الجهعيػػػػػػات الخيريػػػػػػة وا الجههػػػػػػور والهجتهػػػػػػع الفمسػػػػػػطيني زيػػػػػػادة ثقػػػػػػة
 .(http://cpi.gov.psة)األهمي

 

البرنززامج الززوطني لمؤشززرات األداء لمجمعيززات الخيريززة )ؤشززرات البرنززامجم 2-1-4-3
 : (13  ص2113والييئات األىمية 

أجػػزاء البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء وهػػي الجػػزء االكثػػر  تعتبػػر هؤشػػرات البرنػػاهج أحػػد أهػػـ
عداد أههية في عهل البرناهج, لذلؾ كانت هذا الهؤشرات هوضع التداوؿ الرئيسي في هرحمة اإل

http://cpi.gov.ps/
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واالختبار لها تهثمه هف أههية في قياس الواقع الفعمي لمجهعيات, لهػذا تػـ إعػداد الهؤشػرات وفػق 
 أسس هحددة تنسجـ هع أزراض البرناهج حيث اف هؤشرات البرناهج تتكوف هف : 

 : وهو الهتوس  الهندسي لمهؤشرات العاهة لمبرناهج  المؤشر االجمالي -
 لهؤشرات العاهة لمبرناهج هف ثالث هؤشرات رئيسية:: وتتكوف ا المؤشرات العامة -
 هؤشر االستعداد الهؤسسي ضد الفساد. -2
 .هؤشر الحكـ الرشيد -1
 هؤشر التنهية. -3

 

 مؤشر االستعداد المؤسسي ضد الفساد:  -2
وهو هؤشر يعهل عمى قياس هدى توافر العواهل الهؤسسية التي تجعل الجهعية أكثر قدرة عمػى 

رازي هف الفساد )البرناهج الوطني لهؤشرات األداء لمجهعيات الخيريػة هكافحة الفساد كإجراء احت
 (.23, ص1223همية,والهيئات األ
 وآليات مكافحتو:  وأىم مظاىره وأسبابو مفيوم الفساد -
  

 مفيوم الفساد:أوال/ 
حكـ ت التي السياسية واألنظهة اإلنسانية وجود الهجتهعات هع وجدت قديهة ظاهرة الفساد ظاهرة
ة دال تقتصر ظاهرة الفساد عمى شعب واحد أو دولة أو ثقافػة واحػلهجتهعات عبر التاريخ و هذا ا

وترتب  كمهػة الفسػاد فػي  ,(22, ص 1221ب التاريخ بذلؾ )أهاف, دوف األخرى كها تخبرنا كت
يسػاعد و لعل البدء بالهفػاهيـ المغويػة  ,لشرخ أو بالنواحي السمبية إجهاالأذهاف الناس بهفهوـ خ ا

مم , إذ تعني كمهة الفساد في هعاجـ المغة خفسدخ ضد صػاالنطالؽ في تفسير هعنى الفسادى عم
, ص 1222, فيقػػػاؿ فسػػػد الشػػػيء أي بطػػػل واضػػػهحل ) هصػػػمم وآخػػػروف, أي بهعنػػػى الػػػبطالف

19 .) 
 

ب نػػه خػػروج عػػف القػػانوف والنظػػاـ  يعرفػػه هػػف فهنػػاؾ الفسػػاد تعريػػف فػػي هتنوعػػة توجهػػات وهنػػاؾ
بههػػػا هػػػف أجػػػل تحقيػػػق هصػػػالم اقتصػػػادية واجتهاعيػػػة وسياسػػػية لمفػػػرد أو  العػػػاـ وعػػػدـ االلتػػػزاـ

الفسػػاد ب نػػه  تأهػػا هؤسسػػة البنػػؾ العػػالهي فقػػد عرفػػ ,(222,ص1222لجهاعػػة هعينػػة ) جبريػػل,
استخداـ الوظيفة العاهة لتحقيق هنافع خاصة أو االسػتغالؿ السػيل لموظيفػة العاهػة أي الرسػهية 

 عمى دولي اتفاؽ وهناؾ(. 35, ص1229, بطاط وجودةهف أجل تحقيق الهصمحة الخاصة )ال
هػف أجػل  السػمطة العاهػة اسػتخداـخإسػاءة  ب نه الدولية هنظهة الشفافية حددته كها الفساد تعريف

يػػ تي الفسػػاد فػػي أشػػكاؿ  , ويهكػػف أف(Andving &Others,2000,p11)الهنفعػػة الخاصػػةخ 
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رقة والرشػػوة واالبتػػزاز واالحتيػػاؿ هختمفػػة وهجهوعػػة واسػػعة هػػف السػػموؾ زيػػر الهشػػروع هثػػل السػػ
 .(Balboa& Others,2006,p3)والهحسوبية والكسب زير الهشروع واستغالؿ النفوذ 

وعميه يهكف تعريف الفساد عمى أنه خ هخالفة القانوف والنظاـ العاـ واستغالؿ السمطة العاهة هف 
 أجل تحقيق هنافع خاصة خ

 

 :(3, ص1224الشعيبي,) لعناصر المالزمة لمفيوم الفسادثانيا/ ا
هػػع القػػيـ  وزيػػر هنسػػجـ وتعميهػػات الهنصػػب العػػاـ لألنظهػػة والقػػوانيفنػػه عهػػل هخػػالف أ -

 األخالقية السائدة في الهجتهع.

أو  خػاصتقػديـ خدهػة لغػرض إلػى  يهػدؼو نه عهل ناتج عف اسػتغالؿ الهنصػب العػاـ أ -
اد يػػؤدي إلػػى إلحػػاؽ ف الفسػػإوبالنتيجػػة فػػ ,هاديػػة أو هعنويػػةسػػواء كانػػت  شخصػػية هنفعػػةتحقيػػق 

 .العاهةالضرر بالهصمحة 
 

 

( أف الفسػػاد نػػاتج عػػف تشػػوا فػػي سػػموؾ الهسػػئوليف ألنهػػـ بحاجػػة Olken,2011,p15وأضػػاؼ )
 إلخفاء سموكهـ وأف الفساد يؤدي إلى انعداـ الكفاءة في العهل.

 

 وـهفهػ هنهػا الهوضػوع الهرتبطػة بهػذا الهصػطمحات هػف عػدد إلػى الفسػاد هفهػوـ جػريويهكػف أف 

 هػف هسػبقا شػرطا يعػد الػذي الراشػد الصػالم الحكػـ هػف هقوهػات يأساس كهقوـ والشفافية الهساءلة

الراشػد الصػالم  الحكػـ هنههػا هقوهػات كػل يضػهف هتصػالف هفهوهػاف فههػا التنهية, تحقيق شروط
هنههػا  كػل يضػهف هتصػالف هفهوهػاف فههػا التنهيػة, تحقيػق شػروط هػف هسػبقا شػرطا يشػكل الػذي

 الشػػفافية تػػوفر دوف  الهسػػاءلة تتحقػػق أف يهكػػف وال هسػػاءلة بػػدوف  شػػفافية فػػال اآلخػػر,
 (.55,ص1222)سايم,

 

 أسباب الفساد: ثالثا/
واألخالقيػػػة كل جزئػػػي لعػػػدة عواهػػػل هنهػػػا الدينيػػػة سػػػباب الفسػػػاد هػػػف هجتهػػػع آلخػػػر بشػػػأتختمػػػف 

ل عػاـ يهكػف والعرؼ السائد في الهجتهع و النظاـ االقتصادي والسياسي القائـ فػي الدولػة وبشػك
 (: 1223, ص1221ي التالي )هنصور, اجهالها ف

 الهعرفة بشكل عاـ.الجهل وقمة  -2
قضائية وخاصة عنػدها فصل السمطات الثالث التشريعية والتنفيذية والعدـ االلتزاـ بهبدأ  -1

 اؾ ضعف رقابة هف قبل السمطة التشريعية عمى التنفيذية.نيكوف ه
 .زياب استقاللية القضاء -3

 .ة رقابة أجهزة الدولة أو ضعفهاعدـ استقاللي -4
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 التقمبات السياسية زير السوية وانتقاؿ السمطات بطريقة زير سميهة. -5
ضػػعف أو عػػدـ كفايػػة أداء الهؤسسػػات العاهػػة الهختصػػة بخدهػػة الهػػواطنيف ههػػا يجعػػل  -6

 بعضهـ يسمكوف طرؽ زير سوية إلتهاـ هعاهالتهـ.
نػػػػػاؾ تػػػػػداخالا فػػػػػي يجعػػػػػل ه  زيػػػػػاب المػػػػػوائم واألنظهػػػػػة الهكتوبػػػػػة لهنظهػػػػػة لمعهػػػػػل ههػػػػػا -7

 هكانية هساءلة الهخالف.الصالحيات ويعيق إ
 زياب حرية اإلعالـ. -8
ضعف رواتب العاهميف في القطاع العاـ بالهقارنة هع هستوى زالء الهعيشة ههػا يجعػل  -9

 البعض هنهـ يسمؾ طرؽ زير سوية لتحسيف دخمه.
 

 مظاىر الفساد : رابعا/ 
سػػػموكيات التػػػي يقػػػوـ بهػػػا بعػػػض األفػػػراد الػػػذيف يتولػػػوف تتجمػػػى ظػػػاهرة الفسػػػاد بهجهوعػػػة هػػػف ال

تشػػػابه هناصػػػب هعينػػػة سػػػواء كانػػػت حكوهيػػػة أو قطػػػاع خػػػاص أو قطػػػاع أهمػػػي وبػػػالرزـ هػػػف ال
 جهاله فيها يمي:والتداخل فيها بينها يهكف إ

: وهي تفضيل جهة عمػى أخػرى فػي الخدهػة بغيػر حػق لمحصػوؿ عمػى هصػالم المحاباة -
 . (6,ص1222)أهاف,  هعينة

: وهي التدخل لصالم فرد ها, أو جهاعة دوف االلتزاـ ب صػوؿ العهػل والكفػاءة  واسطةال -
الحزبػػي أو  و االنتهػػاءالالزهػػة هثػػل تعيػػيف شػػخص فػػي هنصػػب هعػػيف ألسػػباب تتعمػػق بالقرابػػة أ

 (.237,ص1221رزـ كونه زير كفؤ أو هستحق ) العالوؿ وآخريف,  العائمي أو الديني

لصػػالم فػػرد أو جهػػة ينتهػػي لهػػا الشػػخص هثػػل حػػزب أو : وهػػي تنفيػػذ أعهػػاؿ المحسززوبية -
 ( .1,ص1221عائمة أو هنطقة دوف أف يكونوا هستحقيف لها أو هؤهميف لمحصوؿ عميها)أهاف,

: هي اإلتجار بالوظيفة واالنحراؼ عف هقاصدها لتحقيق هصمحة خاصػة وذاتيػة الرشوة -
فائػدة أو عطيػة نظيػر عرضه األخيػر هػف  عف طريق االتفاؽ هع صاحب الحاجة عمى قبوؿ ها

أداء أو االهتنػػاع عػػػف أداء عهػػػل يػػػدخل فػػػي نطػػاؽ وظيفتػػػه أو دائػػػرة اختصاصػػػه )عبػػػد العػػػالي, 
 (.  242,ص1223

: ويقصػػد بػػذلؾ قيػػاـ الهوظػػف العهػػوهي بطمػػب أو قبػػوؿ أي اسززتغالل السززمطة أو النفززوذ -
ارة أو اهتياز لصالحه أو لصالم شخص آخر لكي يسػتغل نفػوذا الفعمػي بهػدؼ الحصػوؿ هػف إد

 (4, ص1221سمطة عهوهية عمى هنافع زير هستحقة ) نضيرة, 
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هعنوية  : هو نه  سموكي لمفساد اإلداري وهو هحاولة تحصيل هكاسب هادية أواالبتزاز -
بػػػػاإلكراا بالتهديػػػػد بفضػػػػم سػػػػر هػػػػف وقػػػػع عميػػػػه  اعتبػػػػاري هػػػػف شػػػػخص أو أشػػػػخاص طبيعػػػػي أو 

 (.24,ص1222)حهيد, االبتزاز

يقػة بقصػد الغػش فػي هحػرر وبإحػدى الطػرؽ الهنصػوص عميػه : وهو تغييػر لمحقالتزوير -
 (.25, ص1228بالقانوف تغييراا هف ش نه أف يسبب ضرراا )العهري, 

فيػه تصػرؼ  : وهو نهب الهاؿ العاـ أو تبديػدا أو إبدالػه أو كتهػه أو التصػرؼاالختالس -
ه عمػػى فعػػل يعػػد عػػف تسػػميهه لهػػف يمػػـز التسػػميـ إليػػه أو إقداهػػ االهتنػػاعالهالػػؾ أو اسػػتهالكه أو 

 (. 92,ص1226تعدياا عمى الهاؿ العاـ ) لبادة, 
 

 

 :يات مكافحة الفسادرابعا/ آل
 (:231, ص1229ورة, الشوا) هنها ها يمي  هناؾ عدة آليات لهكافحة الفساد 
 األخالقي لهحاربة كافة أشكاؿ الفساد وسوء اإلدارة.التركيز عمى البعد الديني و  -2

الجهعيػػات األهميػػة ودور العبػػادة عمػػى حػػد ارس والجاهعػػات و در االرشػػادي لمهػػ الػػدو تفعيػػل -1
 سواء.

تعزيػز دور الرقابػة والهسػاءلة الههنيػة لمهيئػػات والهؤسسػات التشػريعية والتنفيذيػة واإلعالهيػػة  -3
 والشعبية.

قضػائي هسػتقل وعػادؿ يتكفػل بػاحتراـ القػوانيف واألنظهػة الهتعمقػة إيجاد جهاز العهل عمى   -4
 بهكافحة الفساد.

 الهؤسسة اإلدارية.اس فصل السمطات وسيادة القانوف و قـو عمى أساألنظهة التي ت تبني -5
 

 

 ( ها يمي:21, ص 1221يهاف وهريـ, وأضافت ) إ
الحػػد هػػف البيروقراطيػػة الهعقػػدة والحػػد هػػف العراقيػػل التػػي تجعػػل الهػػواطف يمجػػ  عمػػى طػػرؽ  -2

 همتوية إلنهاء هعاهمته وتيسير أهورا.
 دية لمهوظفيف.تحسيف األوضاع الها -1
 إشعار الهوظف بالهسئولية الهمقاة عميه. -3
ب التػػػػػدريب العهمػػػػي لكػػػػػي يػػػػػؤدي دورا فػػػػي توجيػػػػػه الهوظػػػػػف إلػػػػى سػػػػػبل اكتسػػػػػاتفعيػػػػل دور  -4

 االلتزاـ بها سموكيا وههنيا.األخالقيات اإلدارية الحهيدة و 
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 مؤشر الحكم الرشيد : 2-1-4-2
الحكػـ الرشػيد وفعاليػة الهيئػات الحاكهػة فػي وهو هؤشر يعهل عمى قياس هػدى تػوافر هرتكػزات  

, 1223الجهعيػػػػػة) البرنػػػػػاهج الػػػػػوطني لهؤشػػػػػرات األداء لمجهعيػػػػػات الخيريػػػػػة والهيئػػػػػات األهميػػػػػة,
 ( .23ص
 :مفيوم الحكم الرشيد ومقوماتو -

 

 مفيوم الحكم الرشيد:أوال/ 
التػي تػدار  يػةأف الحكـ الرشيد عمى أنه الحاكهيػة, وهنػاؾ هػف يػرى ب نػه هػو العهم قد يرى أحدهـ

يحقق ذلؾ ة عالية هف النزاهة والشفافية و األعهاؿ العاهة والخاصة بصور هف خاللها الهؤسسات و 
الهؤسسػػػات التػػػي يهكػػػف هػػػف لقػػػانوف وهػػػو اآلليػػػات و بطريقػػػة خاليػػػة هػػػف الفسػػػاد وفػػػي ظػػػل سػػػيادة ا

قهـ و ههارسػػػة حقػػػأو هجهوعػػػات التعبيػػػر عػػػف هصػػػالحهـ و ا خاللهػػػا لمهػػػواطنيف سػػػواء أكػػػانوا أفػػػرادا 
لطهوحػػة الهوجهػػة إلعانػػة الفػػاعميف فػػي القانونيػػة والوفػػاء بالتزاهػػاتهـ تجػػاا الدولػػة, وهػػو القواعػػد ا

لعهػػل وهسػػاعدتهـ بطريقػػة شػػفافة وفػػي إطػػار الهسػػاءلة عمػػى أسػػاس قاعػػدة واضػػحة وزيػػر قابمػػة ا
والحكػػػـ  ,ص(,1223)هطيػػر, لمتػػردد أو االنتقػػادات, عمػػى أف تسػػاهـ فػػي ذلػػؾ األطػػراؼ الفاعمػػة

هنظهػػة التعػػاوف االقتصػػادي و برنػػاهج األهػػـ الهتحػػدة اإلنهػػائي صػػػالم أو الحكػػـ الرشػػيد حسػػب ال
قيهػػة تضػػب  ههارسػػة السػػمطة السياسػػية باتجػػاا تنهػػوي يمتػػـز بتطػػوير هػػوارد الدولػػة هػػو  والتنهيػػة

بواسػػطة وهػػو الحكػػـ الػػذي يػػوفر النزاهػػة والهسػػاءلة, , ونهوهػػا, طويمػػة األهػػد عمػػى أجيػػاؿ هتعػػددة
 النهايػة تحقيػق هصػمحة عهػـو الهجتهػع فػييسػتهدؼ ويضهف احتراـ الهصمحة العاهػة, و الناس, 
 لمهواطنيف خاللها هف يهكف التي والهؤسسات اآلليات هو الصالم فالحكـ (,3,ص1222)الغزالي,

 والوفػاء القانونيػة, حقػوقهـ وههارسػة هصػالحهـ عػف التعبيػر هجهوعػات أو أفػرادا اأكػانو  سػواء

  (.27,ص1228)أحهد,  الدولة وهع بينهـ ها الخالفات وفض الدولة تجاا بالتزاهاتهـ
وعميػػه يهكػػف تعريػػف الحكػػـ الرشػػيد  عمػػى أنػػهخ اآلليػػة التػػي تهكػػف األفػػراد هػػف تحقيػػق هصػػالحهـ 

 خبطريقة شفافة وضهف االطار القانوني لمدولة وااللتزاـ بهسئولياتهـ 
 

 مبادئ ومقومات الحكم الرشيد :ثانيا/ 
  :الشفافية   -1

وهي االفصاح الفعمي زير الهشروط عف كافة الهعموهات, وقد ساعد عمى ذلؾ اإلعالـ الػدقيق 
الهكثف, وتوفر تكنولوجيا الهعموهات لجهيع األفػراد فػي الهجتهػع, وزيػادة االيهػاف العػالهي بحػق 

 (.(Ginsberg &Others,2012,p3كل فرد في الهعرفة 
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 المشاركة  -2

ع القػػرارت واتخاذهػػا, والهشػػاركة تقتضػػي تػػوفر القػػوانيف حػػق كػػل هػػواطف فػػي الهشػػاركة فػػي صػػن
التػػػي تضػػػهف حريػػػة تشػػػكيل الجهعيػػػات واألحػػػزاب وحريػػػة التعبيػػػر والهشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة العاهػػػة 

)عبػػػػػػػػػػػد ووجػػػػػػػػػػػود أطػػػػػػػػػػػر وهؤسسػػػػػػػػػػػات يهكػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػف خاللهػػػػػػػػػػػا الهشػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػ ف العاـ
   .(7,ص1223المطيف,
 المحاسبة:المساءلة و  -3

ارير حػػػوؿ اسػػػتخداـ هػػػوارد الهؤسسػػػة وتحهػػػل الهسػػػئولية هػػػف قبػػػل وهػػػي وجػػػود آليػػػات لتقػػػديـ التقػػػ
الهسػػػػػئوليف عػػػػػف اإلخفػػػػػاؽ فػػػػػي تحقيػػػػػق أهػػػػػداؼ األداء الهحػػػػػدد )الهركػػػػػز الفمسػػػػػطيني لالتصػػػػػاؿ 

 (.11, ص1222والسياسات التنهوية,
 

 :الفاعمية وحسن االستجابة -4
الهؤسسػات  وذلؾ هف خالؿ اعتهاد هدونات سموؾ وهواثيق شرؼ أو أخالقيات العهل فػي إطػار

ف تراعيهػػا أثنػػاء أداء الههػػاـ وفػػي فيهػػا هجهوعػػة السػػموكيات التػػي يجػػب أالعاهػػة تحػػدد لمعػػاهميف 
الثػواب والعقػاب هػف  لتطبيػق هبػدأ باإلضػافةعالقتهـ هع الجههور, ورب  الهواثيق بنظاـ واضم 

ي خػػالؿ إعطػػاء حػػوافز لمهمتػػزهيف وفػػرض عقػػاب عمػػى الهخػػالفيف, وهػػو هػػا يعػػزز قػػيـ النزاهػػة فػػ
 .  (8, ص1223)دمحم, العهل ويعزز كذلؾ ثقافة هحاربة الفساد

 

 حكم القانون:  -5

حقػػوؽ كػػل فػػرد هػػف  باعتبػػارا يحهػػيأي هرجعيتػػه وسػػيادته عمػػى الجهيػػع ووجػػود بنيػػة هسػػتقرة لػػه 
التػدبير الػذي يضػهف قيػاـ  كهػا انػه ,والحهايػة واإلنصػاؼيمتيم السبيل لمهشاركة و الهجتهع,  أفراد

 إلػػىالحاجػػة , وهػػذا يقودنػػا إلػػى يػػع الهػػواطنيف ضػػهاف حقػػوقهـ وهتابعػػة هصػػالحهـآلّيػػة تمخػػّوؿ جه
, 1222)الغزالػي,  الذي  يفضي إلػى تعزيػز قػيـ الهواطنػة الصػالحة تكريس ثقافة احتراـ القانوف 

 (.5ص
 

 المساواة واالندماج االجتماعي : -6

دوف تهييػز  حق جهيع الناس في الحصوؿ عمى فرص االرتقػاء االجتهػاعي وتحسػيف أوضػاعهـ
واحتػراـ عمى أساس الجنس أو الموف أو الديف أو األصل االجتهاعي أو زير ذلؾ هػف الفػوارؽ, 

 هبدأ الهساواة واالندهاج االجتهاعي يقتضي :
 تطهير القانوف هف كل شوائب التهييز. -
 (. 21,ص1223 إنشاء القانوف عمى قيـ العدالة وتكافؤ الفرص )عبد المطيف, -
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 اء التوافق والرؤية االستراتيجية: االستجابة وبن -7

ويقصػػد باالسػػتجابة قػػدرة الهؤسسػػات عمػػى خدهػػة وتمبيػػة هصػػالم الهجتهػػع ككػػل فػػي زهػػف هعقػػوؿ 
 .وبدوف أي استثناء

هػػا التوافػػق فيعنػػي التوفيػػق بػػيف الهصػػالم الهختمفػػة لمهجتهػػع لمتوصػػل إلػػى توافػػق واسػػع يشػػكل أ 
 أفضل هصمحة لمهجتهع.
القطػػاع  تهؤسسػػافإنهػػا تتجػػدد بهفهػػـو التنهيػػة واجتهػػاع جهػػود كػػل هػػف  أهػػا الرؤيػػة االسػػتراتيجية

األهمػي والدولػػة هػف خػػالؿ خطػ  بعيػػدة الهػدى لتطػػوير العهػل الهجتهعػػي وأفػرادا , كهػػا الخػاص و 
ػػا وطويػػل األجػػل فيهػػا يتعمػػق  تعنػػي الرؤيػػة االسػػتراتيجية أف يهتمػػؾ القػػادة والجههػػور هنظػػوراا عاها

 (18,ص 1221فرج,شرية الهستداهة )بالحكـ الراشد والتنهية الب
 

 مؤشر التنمية: 2-1-4-3
وهػػو هؤشػػر يعهػػل عمػػى قيػػاس هػػدى اهتهػػاـ الجهعيػػة بتنفيػػذ األنشػػطة والهشػػاريع التنهويػػة وفػػق 
هنهجيػػػة تنهويػػػة صػػػحيحة هػػػع هراعػػػاة حجػػػـ االنفػػػاؽ التنهػػػوي لمجهعيػػػة بالنسػػػبة لحجػػػـ االنفػػػاؽ 

ريػػػة هج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء لمجهعيػػػات الخيالتنهػػػوي لبقيػػػة الجهعيػػػات هحػػػل التقيػػػيـ ) البرنػػػا
 (.23, ص1223والهيئات األهمية,

 

 مفيوم التنمية ومقوماتيا: -
 مفيوم التنمية:أوال/ 
فالتنهيػة  والنهػو, التنهيػة بػيف فػرؽ  وهنػاؾ التنهيػة, هفهػوـ حػوؿ واالصػطالحات التعريفػات تعػددت
 الشػيء, تنهيػة نهػى أي ( نهػي) وهػف وكثػر, زاد أي , نهػوا ينهػو فهػو (نهػو الفعػل هػف هشػتقة لغػة
 هػع يحصػل وهو تدخل, دوف  الطبيعية الزيادة يعني النهو أف كهاحجهه,  في زاد أي , ناهيا جعمه

 الهفهػوـ لمعػيش, أهػا الػدائـ وسػعيها هعينػة اجتهاعيػة تشػكيمة حيثهػا وجػد باسػتهرار الػزهف هػرور

 لزيػادة وتعزيػز ويهػدؼ الشػاهمة, ةالحياتيػ الجوانػب كػل هػف التنهيػة هصػطمم يتنػاوؿ فهػو العمهػي

 وعرفت التنمية عمى أنيا:  (,24ص ,1229,قشوع) اإلنساف لحياة والهطورة االيجابية الجوانب
   عهميػػة هقصػػودة لمتغييػػر االيجػػابي فػػي كافػػة هجػػاالت الحيػػاة تهػػدؼ إلػػى تحسػػيف جػػودة

دوف تطويػػق قػػدرة  حيػػاة النػػاس بعدالػػة وزيػػادة قػػدرتهـ عمػػى الهشػػاركة بفاعميػػة فػػي إدارة شػػئونهـ
 (.36, ص1221األجياؿ القادهة عمى تمبية احتياجاتها )العالوؿ وآخروف,

   عهمية إحداث هجهوعة هػف التغييػرات فػي الهجتهػع إلكسػابه القػدرة عمػى التطػوير الػذي
, لمحاجػػات األساسػية والهتزايػػدة والهسػػتجدة االسػتجابة ضػهف تحسػػيف حيػاة النػػاس وقػدرتهـ عمػػىي
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, 1228, وير الهؤسسػػػػات األهميػػػػة الفمسػػػػطينيةهركػػػػز تطػػػػالهختمفػػػػة ) ياتيػػػػةوفػػػػي الهجػػػػاالت الح
 (.8ص

  عهميػػة هسػػتهرة و هقصػػػودة, تهػػدؼ عمػػػى إحػػداث تغييػػػر إيجػػابي فػػػي البنػػى االجتهاعيػػػة
زيػػر عالػػة هػػف قبػػل الهجتهعػػات الهحميػػة والجهػػات الحكوهيػػة و واالقتصػػادية لمهجتهػػع وبهشػػاركة ف

 .(3, ص1225قدرات, الحكوهية )

  يناهيكيػػػة يشػػػارؾ فيهػػػا أفػػػراد الهجتهػػػع لمعهػػػل عمػػػى نقػػػل هجػػػتهعهـ هػػػف الحالػػػة عهميػػػة د
السمبية إلى حالة االيجابية عف طريق إحداث بعض التغييػرات اإليجابيػة فػي قطاعػات الهجتهػع 
الهختمفة والتي تؤدي إلى زيػادة وتحسػيف فػي هسػتوى هعيشػة األفػراد, وبالتػالي فػي عهميػة شػاهمة 

هرحمػػة جديػػدة هػػف لػػى تنتقػػل بػالهجتهع هػػف هرحمػػة إوانػػب الحيػػاة و جػػذورها فػػي هختمػػف ج تضػرب
 (.3, ص1226التطور )برناهج الهجتهع الهدني العراقي, 

  كػػل فػػرد لمحصػػوؿ الوسػػائل لاألسػػاليب و تعنػػي تػػوفير اآلليػػات و والتنهيػػة بهفهوههػػا الشػػاهل
 (.31, ص 1226,أبو ززالة وشكري هتكافئة )عمى فرص هتساوية و 

التنهيػػة عمػػى أنهػػا: خ عهميػػة تغييػػر ايجػػابي وهسػػتهر هوجػػه لكافػػة جوانػػب وعميػػه يهكػػف تعريػػف 
 .واألجياؿ القادهةخ الحياة بهدؼ تحسيف هستوى حياة األفراد

 

, 1228) هركػػػػػز تطػػػػػوير الهؤسسػػػػػات األهميػػػػػة الفمسػػػػػطينية , مقومزززززات التنميزززززة  ثانيزززززا/
 :(22ص
واالقتصػػػػػادي  هنػػػػػاحي الحيػػػػػاة عمػػػػػى الصػػػػػعيد السياسػػػػػيبحيػػػػػث تشػػػػػهل كافػػػػػة  الشزززززمولية: -1

واالجتهػػػػاعي والثقػػػػافي, وتشػػػػهل كػػػػل الهؤسسػػػػات الحكوهيػػػػة والخاصػػػػة واألهميػػػػة الهوجػػػػودة فػػػػي 
الهجتهع, وتشهل كػذلؾ جهيػع األفػراد فػي الهجتهػع هههػا اختمػف جنسػهـ أو لػونهـ أو هعتقػدهـ, 
 وتشهل أيضا كل فرد بذاته جسديا ونفسيا وروحيا, فهي ال تترؾ أي ناحية في البمد أو الهجتهع

 إال وتعهل عمى تطويرا وتحسينه.
أي أنهػػػػػػا تهػػػػػػتـ بكػػػػػػل األفػػػػػػراد والجهاعػػػػػػات والتجهعػػػػػػات والهجػػػػػػاالت الهختمفػػػػػػة  التكامميززززززة: -2

والهؤسسػػات الحكوهيػػة واألهميػػة هػػف ناحيػػة تفاعمهػػا هػػع بعضػػها, بحيػػث تكػػوف زيػػر هتنػػافرة وال 
 هتناقضة, وال يهنع نهو أحدهها نهو اآلخر أو يعرقمه.

عى دائها لألفضل, وتكوف لديها قابمية لالستهرار هػف وجهػة نظػر اقتصػادية : تساالستدامة -3
 واجتهاعية وسياسية وبيئية و ثقافية.
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وهذا الثقافة تعتبر هف الهقوهات األساسػية لبنػاء عهميػة تنهويػة هجتهعيػة ية: الثقافة التنمو -4
عمػػى الهسػػتوى جهػػود وبػػوعي عػػاـ ب ههيػػة الههارسػػة التنهويػػة وتسػػتند أوال إلػػى إيهػػاف وتضػػافر ال

 , وثانيا هحاربة النظرة التشاؤهية وعدـ الثقة بالهستقبل.الوطني
وذلػػػؾ نظػػػػرا لمتحػػػديات التػػػػي يواجههػػػػا الهجتهػػػع الفمسػػػػطيني بفعػػػػل  ربززززغ اإلغاثززززة بالتنميززززة:-5

 السياسات اإلسرائيمية, وها يترتب عنها هف تشوهات اقتصادية واجتهاعية.
أي التخطػي  الهبنػي عمػى الهشػاركة الهجتهعيػة  جتماعي:التخطيغ التنموي االقتصادي واال -6

 وفمسفة ضرورة تكاهل القطاعات, إلحداث تنهية هستداهة هحورها الرئيس التنهية البشرية.
صالح هيكػل فرص هف خالؿ إأي العدالة االجتهاعية وتكافؤ ال: العدالة في توزيع الموارد -7

الهقدرة التكميفية لألفػراد ودعػـ السػمع والخػدهات األجور والدخوؿ وتعدد الشرائم الضريبية حسب 
 هف العيش بكراهة بتوفير فرص العهل لهـ.وتهكيف الهواطنيف  العاهة

تحقيػػق الهسػػاواة بػػيف جهيػػع الهػػواطنيف فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات بغػػض النظػػر عػػف : المسززاواة -8
 انتهاءاتهـ.

 
هػـ خصائصػها وكػذلؾ تػـ وأههيتهػا وأ  تـ خالؿ هذا الهبحث التعػرؼ عمػى الجهعيػات األهميػة

جهعيػػات الخيريػػة البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء كبرنػػاهج تقييهػػي لمالتعػػرؼ عمػػى هاهيػػة 
حيػث تػـ توضػيم  هؤشرات هذا البرناهج والتي تتمخص في هؤشػر الفسػاد,و  والهيئات األهمية

لحكػـ هفهػـو اتػـ بيػاف هفهوـ الفساد وأسػبابه وآليػات هكافحتػه, وكػذلؾ هؤشػر الحكػـ الرشػيد و 
وتػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى هفهػػػـو التنهيػػػة وأهػػػـ هقوهاتهػػػا  ضػػػافة لهقػػػـو التنهيػػػةباإل الرشػػيد وهقوهاتػػػه

هػا بالبرنػاهج الػوطني وسيتـ الحديث في الهبحث القادـ عػف نظػـ الهعموهػات الهحاسػبية لربط
 لهؤشرات األداء لمجهعيات الخيرية والهيئات األهمية
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 مات المحاسبيةالمبحث الثاني : نظم المعمو 
 

 مقدمة 
 مفيوم  النظام 
  مفيوم نظم المعمومات 
 مكونات نظم المعمومات 
 نظم المعمومات المحاسبية 
 مكونات نظام المعمومات المحاسبي 
 عناصر ومقومات نظام المعمومات المحاسبي 
 ت المحاسبي ألن يكون فاعال الخصائص التي تؤىل نظام المعموما

 .وكفؤا
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 نظم المعمومات المحاسبيةالمبحث الثاني : 
 
   مقدمة:2-2

تهثل نظـ الهعموهات أحد أشكاؿ النظـ التفاعمية والتي ترتب  بالبيئة الهحيطة تؤثر وتتػ ثر بهػا, 
ها البيئة الهحيطة )عبد حيث تعهل نظـ الهعموهات الهحاسبية في أجواء ديناهيكية هتغيرة تفرض

 .(4, ص1227ناني ,هللا وقط
ت الهحاسبية هف النظـ الهحوريػة فػي الهنظهػة, وعمػى الػرزـ هػف أف وجػود ـ الهعموهاوتعتبر نظ

الطريقػة التػي يعهػل  هػيهذا النظاـ أصبم تقميديا, فػإف تقنيػة الهعموهػات الحديثػة الهتػوفرة حاليػا 
هػػف التقنيػػػات الحديثػػػة فػػي عهميػػػات نظػػػاـ ات الهحاسػػػبية, إذ تػػػـ تبنػػي الكثيػػػر بهػػا نظػػػاـ الهعموهػػ

ف هذا النظػاـ بحاجػة إلػى تطػوير إجػراءات لمرقابػة ك حػد هكوناتػه إلذلؾ ف الهعموهات الهحاسبية,
والتي تهنع حدوث أخطاء في النظاـ, وتساعد في اكتشافها, إف قيهة نظاـ الهعموهات  الهههة, 

الهحاسبية الهتصػف بالدقػة والكفػاءة, تظهػر بشػكل جمػي هػف خػالؿ قػدرة هػذا النظػاـ عمػى تقػديـ 
سهـ في زيادة قدرتها التنافسية, هقارنة هع هنافسيها فػي السػوؽ, هػف هساعدة لهنظهة األعهاؿ ت

, 1221)حهػػػػداف ,  التخػػػػاذ القػػػػرارات هالءهػػػػةخػػػػالؿ هقػػػػدرة النظػػػػاـ عمػػػػى تػػػػوفير الهعموهػػػػات ال
 .(71ص

 

 النظام:  مفيوم2-2-1
 : وىيىناك عدة تعريفات لمنظام 

 

 يػق بعػض األزػراضهجهوعة هف األجزاء الهتفاعمة التي تعهل ضهف حػدود هعينػة لتحق 
 (.175, ص1221)الفتالوي, 

 

  هجهوعة هف العناصر الهترابطة, تتفاعل وتتكاهل فيها بينها وهع بيئتهػا لتحقيػق أهػداؼ
  (.29, ص1227هشتركة )قاعود, 

 

  عبارة عف إطار عاـ وشاهل لهجهوعة هف العناصر الهترابطة هع بعضػها الػبعض وهػع
داؼ التػي يسػعى هػذا النظػاـ إلػى تحقيقهػا, سػواء كانػت البيئة الهحيطة بها هف أجل تحقيق األه

, 1226األهػػداؼ رئيسػػػية أو فرعيػػة وتحػػػدد تمػػػؾ األهػػداؼ بنػػػوع النظػػػاـ الػػذي نعنيػػػه )الشػػػريف, 
 (.16ص
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  هجهوعػػة هػػف العناصػػر أو األجػػزاء التػػي تتكاهػػل هػػع بعضػػها وتحكههػػا عالقػػات وآليػػات
 (.33, ص1225سبت, عهل هعينة وفي نطاؽ هحدد بقصد تحقيق هدؼ هعيف )أبو 

 

 بصػورة الػبعض بعضػها هػع تعهػل التػي الهقوهػات أو العناصػر أو األجػزاء هػف هجهوعػة 

 هتناسػقة بصػورة الػبعض بعضػها هػع تعهػل التػي الهقوهػات أو هػدؼ لتحقيػق وهترابطػة هتناسػقة

  .(25, ص1223 هحددة)السقا, أهداؼ هجهوعة أو هدؼ لتحقيق وهترابطة
هجهوعػػة هػػف الهقوهػػات الهتداخمػػة والهتكاهمػػة تعهػػل هػػع بعضػػها خ النظززام بأنززوويمكززن تعريززف 

 البعض لتحقيق هدؼ هعيف في بيئة هعينة وزهف هعيفخ.
 

 :  مفيوم نظم المعمومات 2-2-2
تهثػػل عهميػػة اعػػداد البيانػػات واسػػتخداـ الهعموهػػات عصػػب الهجتهعػػات الهعاصػػرة, بػػل أصػػبحت 

اء عهمػه, وبالتػالي أصػبحت أحػد العواهػل تشكل جزءا هاها هف الوقػت الػذي يقضػيه الفػرد فػي أد
 (.24ص ,1229التي تحدد أداء الهنظهات ) العهري, 

 

 ولقد تعددت تعريفات نظم المعمومات فمنيم من عرفيا عمى أنيا :
هجهوعػػػػػة هػػػػػف اإلجػػػػػراءات النظاهيػػػػػة التػػػػػي يػػػػػتـ هػػػػػف خاللهػػػػػا جهػػػػػع البيانػػػػػات وتخزينهػػػػػا  -

 (.  (Hall,2013,p5 الهستخدهيفوهعالجتها وتحويمها الى هعموهات وتوزيعها عمى 
 

البرهجيػػات, وشػػبكات اعمػػة هػػع بعضػػها )أجهػػزة الحاسػػوب, و هجهوعػة هػػف العناصػػر الهتف -
نتاج الهعموهات الهناسبة في الوقت  الحاسوب, واألفراد( لتجهيع البيانات وهعالجتها وتخزينها, وا 

الهؤسسة لتحقيق الفائدة الهناسب, بالشكل والحجـ الهناسبيف وتوزيعها عمى الجهات الهعينة في 
  (.236, ص1221الهرجوة هنها) روهي وصالح, 

 

انػػػات هجهوعػػػة هػػػف اإلجػػػراءات التػػػي تتفاعػػػل هػػػع بعضػػػها الػػػبعض بغػػػرض هعالجػػػة البي -
 .(4, ص1222ف تستخدـ لصنع القرار) السديري, وتحويمها الى هعموهات يهكف أ

 

هػػػف أجػػػل انتػػػاج هجهوعػػػة هػػػف الهكونػػػات الهربوطػػػة هػػػع بعضػػػها الػػػبعض بشػػػكل هنػػػتظـ  -
يصاؿ هذا الهعموهات إ الوقػت الهناسػب لى الهستخدهيف بالشكل الهالئػـ, و الهعموهات الهفيدة, وا 

 (.9, ص1221هف أجل هساعدتهـ في أداء الوظائف الهوكمة إليهـ ) سوفياف, 
 

هجهوعة هػف األفػراد والتجهيػزات واإلجػراءات والبرهجيػات واالتصػاالت وقواعػد البيانػات   -
بشػػكل يػػدوي أو آلػػي أو هيكػػانيكي عمػػى جهػػع الهعموهػػات وتخزينهػػا وهعالجتهػػا ثػػـ  والتػػي تعهػػل

 (.17, ص1222نشرها لمهستفيد )إسهاعيل,
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األسػػػػاليب الههكننػػػػة, واألنشػػػػطة التػػػػي تسػػػػتخدـ لتحويػػػػل الهػػػػدخالت التنظيهيػػػػة كػػػػالهواد  -
 (. Daft, 2010, p199واألفكار والهعموهات إلى هخرجات كالسمع والخدهات )

 

خ هجهوعػػة هػػف الهكونػػات الهاديػػة والبشػػرية والتػػي  نظززم المعمومززات عمززى أنيززا الباحثززةوتعززرف 
تتفاعػػػػل هػػػػع بعضػػػػها الػػػػبعض إلنتػػػػاج الهعموهػػػػات الهفيػػػػدة وتوصػػػػيمها إلػػػػى هسػػػػتخدهيها بالوقػػػػت 

 الهناسب والشكل الهناسب لتحقيق األهداؼ الهرجوة هنهاخ .
 

 مكونات نظم المعمومات : 2-2-2-1
, كػػي تػػتهكف هػػف النشػػاطات التػػي يتوجػػب القيػػاـ بهػػا ت هػػف هجهوعػػة هػػفتتكػػوف نظػػـ الهعموهػػا

إيصػػػاؿ الهعموهػػػات بشػػػكل دقيػػػق وهالئػػػـ, وتوفيرهػػػا لمهسػػػتخدهيف فػػػي الوقػػػت الهناسػػػب ) جػػػل, 
 ( وهذا الهكونات هي :12, ص1222

 

وفقػا لهػدخل الػنظـ ا, وتتهثل الهػدخالت فػي البيانػات الخػاـ والهػوارد الطبيعيػة وزيرهػ: المدخالت
بعد  هدخالته هف البيئة الهحيطة وهف ثـ يعيدها الى ذات البيئة ي خذف الهنظهة نظاـ هفتوح  فإ

 .(34,ص1225) أبو سبت, اجراء عهميات التحويل عميها
 

: وهػػػي اآلليػػػة التػػػي يػػػتـ التعاهػػػل بهػػػا هػػػع الهػػػدخالت لتحويػػػاا إلػػػى هخرجػػػات وتعتبػػػر المعالجزززات
 قحقػتتحوؿ الهواد الخاـ أي الهدخالت إلى هخرجػات  الهعالجة هكوناا أساسيما في النظاـ لكونها

أهداؼ النظػاـ, كهػا أف التفاعػل بػيف الهكونػات الخاصػة بالنظػاـ ال تػتـ بشػكل عشػوائي, بػل تػتـ 
بشػػػكل هػػػنظـ وهخطػػػ  وهقصػػػود لغػػػرض تحويػػػل الهػػػدخالت إلػػػى هخرجػػػات هفيػػػدة ) الشػػػهري, 

 .(19, ص1228
 

والناتجػػػة هػػػف عهميػػػات الهعالجػػػة والتحويػػػل : وهػػػي التػػػدفقات الخارجػػػة هػػػف النظػػػاـ  المخرجزززات
لمهػػدخالت حيػػث يػػتـ تحويػػل الهػػواد الخػػاـ والطاقػػة إلػػى سػػمع وخػػدهات والبيانػػات الػػى هعموهػػات 

 (.22, ص1222ستفادة هنها ) هراد, يهكف اال
 

: يتطمػػب الحصػػوؿ عمػػى هعموهػػات صػػحيحة ودقيقػػة وجػػود رقابػػة عمػػى عهميػػات اإلدخػػاؿ الرقابززة
لمت كػػػد هػػػف أف نظػػػاـ الهعموهػػػات ينػػػتج ويقػػػدـ الهعموهػػػات وفػػػق الهعػػػايير والهعالجػػػة والهخرجػػػات 

الهفترضة عنػد تصػهيهه, وأف النظػاـ يحتػوي عمػى كافػة اإلجػراءات الرقابيػة التػي تضػهف صػحة 
 (.12والهخرجات) جل, هرجع سابق, صالهدخالت وعهميات الهعالجة 

 

ية لمهخرجػػات أي أنهػػا أداة لتحقيػػق : تعتبػػر الهعموهػػات الهرتػػدة األداة التصػػحيحالتغذيززة العكسززية
 الرقابة عمى عهل النظاـ ويهكف تقسيـ الهعموهات الهرتدة الى نوعيف: 
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 هعموهات هرتدة تصحيحية يقصد بها ارجاع األشياء إلى وضعها الصحيم  -

 هعموهػػػػػات هرتػػػػػدة بهػػػػػدؼ التطػػػػػوير تعهػػػػػل عمػػػػػى تطػػػػػوير أداء النظػػػػػاـ أو تغييػػػػػر األهػػػػػداؼ -
 .(45, ص 1228رهضاف, )

 

 ية:مكونات نظم المعمومات المحاسب (1-2الشكل )ح يوض -

 

 
 

 
 

 
   نظم المعمومات المحاسبية: 2-2-3

األطػراؼ األخػرى, بالبيانػات تطمبػات الالزهػة إلهػداد اإلدارة و يعد النظاـ الهحاسبي الجيد هػف اله
د كػاف النظػاـ الهحاسػبي فػي الهاضػي لتحميػل األعهػاؿ واتخػاذ القػرارات, ولقػ الالزهةوالهعموهات 

, وتسجيل هذا العهميات دفتريا الهؤسساتالتي تهارسها الهالية هجرد أداة لبياف طبيعة العهميات 
وفقػػا لمقواعػػد الهحاسػػبية الهتعػػارؼ عميهػػا, ولكػػف أصػػبم ينظػػر إليػػه فػػي الحاضػػر والهسػػتقبل إلػػى 

الهعموهػػػػات الهحاسػػػػبية  إلنتػػػػاج جانػػػػب كونػػػػه أداة لمتسػػػػجيل الػػػػدفتري لمعهميػػػػات عمػػػػى أنػػػػه نظػػػػاـ
ويساعد فػي إعػداد تقػارير هتابعػة دوريػة  لعهمية اتخاذ القراراتيوفر األساس الهطموب و الالزهة, 

  .(265, ص1227) عبد هللا,  تساعد بدورها عمى تحقيق رقابة فعالة
 

اٌج١ئخ 

 اٌّخسعبد اٌّؼبٌغخ اٌّدخالد اٌّؾ١طخ 
ِعزخدِٛ 

 اٌّؼٍِٛبد

 اٌزغر٠خ اٌؼىع١خ

 (.22, ص1223الهصدر: )أحهد, 

 اٌـسلــــــبثخ      
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الهحيطػة  وتهثل نظـ الهعموهات الهحاسبية شكال هف أشكاؿ الػنظـ التفاعميػة التػي تػرتب  بالبيئػة
بعالقػػات هتبادلػػة تػػؤثر كػػل هنههػػا بػػاألخرى حيػػث تعهػػل نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية فػػي أجػػواء 

 .(62, ص1222تفرضها البيئة الهحيطة ) دبازية والسعدي,  ةديناهيكية صغير 
 

وعميه فإف نظاـ الهعموهات الهحاسػبي يعػرؼ عمػى أنػه: هجهوعػة الهػوارد البشػرية والهاديػة التػي 
الهتعمقػػػة بجهيػػػع أنشػػػطة الهنظهػػػة, وهعالجتهػػػا وتوفيرهػػػا  االقتصػػػاديةالبيانػػػات تهػػػدؼ إلػػػى جهػػػع 

حكػػػػاـ واتخػػػػاذ القػػػػرارات الهختمفػػػػة بشػػػػكل هعموهػػػػات إلػػػػى هسػػػػتخدهيها لتهكيػػػػنهـ هػػػػف إصػػػػدار األ
 .(8, ص1224صالح, )
 

هو عبارة عف نظػاـ يقػـو بعهميػة جهػع البيانػات وتسػجيمها وحفظهػا وتشػغيمها )هعالجتهػا(  وأيضا
 هعموهات تمـز لصناع القػرار, إذ يهكػف أف تسػتخدـ نظػـ الهعموهػات الهحاسػبية وتطبيقهػا إلنتاج

التنفيذ, وهراقبة الهعموهات, وتستخدـ هذا األنظهة هصػادر بهساعدة أنظهة خاصة بالتصهيـ, و 
تكنولوجيػػػػػا الهعموهػػػػػات جنبػػػػػا عمػػػػػػى جنػػػػػب هػػػػػع ضػػػػػواب  الرقابػػػػػػة الهحاسػػػػػبية التقميديػػػػػة لتزويػػػػػػد 

 (.22, ص1221موهات الهالية الالزهة إلدارة الهنظهات ) العبيدي, الهستخدهيف بالهع
 

كها يعرؼ ب نه النظاـ الػذي يعهػل عمػى جهػع البيانػات وهعالجتهػا وتصػنيفها وتسػجيل األحػداث 
الهاليػػػػة هػػػػف أجػػػػل تػػػػوافر الهعموهػػػػات التػػػػي تهكػػػػف هػػػػف صػػػػنع القػػػػرار واالحتفػػػػا  بوحػػػػدة التوجػػػػه 

(Sajady, Dastgir, 2008, p2.) 
 

عػػرؼ عمػػى أنػػه: أحػػد هكونػػات تنظػػيـ إداري يخػػتص بجهػػع, وتبويػػب, وهعالجػػة, وتحميػػل, كهػػا 
ل الهعموهات الهالية والكهية التخاذ القػرارات إلػى األطػراؼ الداخميػة والخارجيػة) الرفػاعي يوتوص

 (.22, ص1229وآخروف, 
 

ر البيانات  نه: هجهوعة الوسائل التي تهكف إدارة الهنظهة هف تجهيع وتشغيل وتقريعرؼ ب اكه
شػػرافها, ويشػػتهل النظػػاـ الهحاسػػبي عمػػى  الضػػرورية عػػف نتيجػػة األعهػػاؿ التػػي تهػػت بتوجيههػػا وا 
هجهوعػػػة هػػػف النهػػػاذج, السػػػػجالت, االجػػػراءات و الوسػػػائل الهسػػػػتخدهة فػػػي تسػػػجيل وتمخػػػػيص 
األحداث الهالية, وتقرير البيانات الهالية وعرضها في شكل تقارير هعبرة عف البيانات الهطموبة 

ب عهػاؿ الهنظهػة  ةالههتهػف قبل االدارة لتحقيق الرقابة عمػى األنشػطة, ولتقػديهها إلػى الجهػات ه
 (.57, ص1222ف القرارات )العهاري, ألزراض اتخاذ هختم
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خهجهوعػة هػف الوسػائل الهاديػة والبشػرية  نظزام المعمومزات المحاسزبي عمزى أنزووتعرف الباحثة 
هعموهػات هاليػة وكهيػة الزهػة التخػاذ  إلنتاجاث الهالية التي تقوـ بجهع وتشغيل البيانات واألحد

 الداخمية والخارجيةخ.  لألطراؼالقرارات 
 

 مكونات نظام المعمومات المحاسبي:  2-2-3-1
, 1227)الزعػػانيف,  يتكػػوف نظػػاـ الهعموهػػات الهحاسػػبي عػػادة هػػف خهسػػة هكونػػات أساسػػية هػػي

 :(6, ص1223)حجاج وهسعودي, (, 19ص
ا عػداد البػراهج وتشػغيمها وأهنهػا, ف بوظػائف إعػداد الػنظـ, و األشخاص الهختصو هـ : األفراد -1

 ويقـو الهدير باإلشراؼ عمى الوظائف والعهميات الهالية.

 : اليدوية واآللية الهتعمقة بجهع وتشغيل وخزف البيانات حوؿ أنشطة الهنظهة.اإلجراءات -2
 لهنظهة.: البيانات الخاصة بعهميات هختمف أعهاؿ االبيانات -3
 : الهستخدهة لتشغيل عهميات الهنظهة.البرمجيات -4
: والتػػي تتضػػهف الحاسػػبات واألجهػػزة الهحيطػػة بهػػا البنيززة التحتيززة لتكنولوجيززا المعمومززات -6

 وأجهزة شبكات االتصاالت.
 

 عناصر ومقومات نظام المعمومات المحاسبي:2-2-3-2
لهقوهػػات وذلػػؾ لتحقيػػق الهػػدؼ يحكػػـ النظػػاـ الهحاسػػبي كػػ ي نظػػاـ  هجهوعػػة هػػف العناصػػر وا

 : (11, ص1222الذي قاـ هف أجمه وهذا العناصر يهكف اجهالها في التالي ) أبو هداؼ, 
الهسػتندات  واألوراؽ الثبوتيػة سػواء كانػت داخميػة تعػد داخػل الهنشػ ة أو خارجيػة إلثبػػات  -2

العهميػػػات الهاليػػػة التػػػي تحػػػدث هػػػع الغيػػػر وتعػػػد هػػػذا الهسػػػتندات دليػػػل هوضػػػوعي يؤيػػػد 
حدوث العهميات الهالية وهف أهثمتها الفاتورة الضريبية, اهر الشػراء, سػند الصػرؼ, سػند 

 القبض وزيرها.

 قواعد البيانات التي تخزف فيها البيانات الهالية الخاصة بالعهميات الهالية.  -1

االجراءات الهحاسبية الهكتوبة والهرسػوهة لتسمسػل العهميػات الهاليػة والتػي تحػدث داخػل  -3
 الهنش ة.

 .عناصر نظاـ الهعموهات الهحاسبية األفراد الهتعاهموف هع واحد أو أكثر هف -4

  هالءهةالبراهج التطبيقية الحاسوبية التي تعالج البيانات وتحولها لهعموهات هفيدة و  -5
 

 ( هجهوعة هف العناصر تتمخص فيها يمي:14, ص1221وأضاؼ )الرشيدي, 
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السػػػػجالت التػػػػي تسػػػػتخدهها دفاتر و : وهػػػػي الػػػػالسززززجالت المحاسززززبيةالمجموعززززة الدفتريززززة و  -2
سواء كانت دفػاتر هاليػة أو دفػاتر إحصػائية, إذ يػتـ التسػجيل فػي هػذا الػدفاتر هػف  الهؤسسة

تبويػب الحسػابات, وتشػهل دفػاتر , ويػتـ بهػا اثبػات القيػود و واقع البيانات الهدونة في الوثائق
ت الهالية, ودفاتر األستاذ اليوهية العاهة والعاهة والهساعدة التي تستخدـ في تسجيل العهميا

العػػاـ والهسػػاعد, وتسػػتخدـ فػػي تصػػوير الحسػػابات, ودفػػاتر إعػػداد هػػوازيف الهراجعػػة والجػػرد 
وا عػػداد الحسػػابات الختاهيػػة والقػػوائـ الهاليػػة, والسػػجالت التحميميػػة السػػتخداـ األصػػوؿ الثابتػػة 

 واألجور وزيرها.

ئـ الهاليػة التػي تهثػل قائهػة نتيجػة : وهػي هجهوعػة القػوامجموعة التقارير الماليزة والكشزوف -1
األعهػػػاؿ وقائهػػػة الهركػػػز الهػػػالي, وهػػػذا القػػػوائـ تعػػػد فػػػي قسػػػـ الهحاسػػػبة لتقػػػديهها, إهػػػا إلػػػى 
 أصػػحاب الهشػػروعات أو لعرضػػها عمػػى الجههػػور أو تحتاجهػػا الدولػػة, وهػػي تشػػهل التقػػارير

ػػالدوريػػة التػػي تعػػد عمػػى أسػػاس الهسػػتندات والسػػجالت الهحاسػػبية, وتالفوريػػة و  ا تضػػهف عرضا
 .ا لها لمبيانات الهالية وتفسيرا وتحميالا 

والرقابػػة الداخميػػة واإلجػػراءات  الضػػب وهػػي هجهوعػػة قواعػػد  :مجموعززة اإلجززراءات الرقابيززة -3
والسياسػػػات الهتخػػػذة التػػػي تػػػنظـ العهػػػل الهحاسػػػبي فػػػي الشػػػركة, التػػػي تضػػػهف تحقيػػػق رقابػػػة 

حػدوث األخطػاء أو ارتكػاب الغػش صارهة عمى هعالجة العهميات الهاليػة, وتبعػد احتهػاالت 
 وتالفي االختالسات. 

وهػػػػػػف األهثمػػػػػػة عمػػػػػػى اإلجػػػػػػراءات الرقابيػػػػػػة فػػػػػػي نظػػػػػػـ الهعموهػػػػػػات الهحاسػػػػػػبية الهحوسػػػػػػبة كهػػػػػػا 
نػػوع الهعموهػػات التػػي يهكػػف الوصػػوؿ وضػػع قيػػود عمػػى  Appiah&others,2014,p8)ذكػػر)

تصػػار اسػػتخداـ نظػػـ , وكػػذلؾ اقسػػر هعينػػة ليهػػا هػػف قبػػل الهػػوظفيف هػػف خػػالؿ اسػػتخداـ كمهػػاتإ
 الهعموهات الهحاسبية عمى هوظفي الحسابات الرئيسييف وقسـ الهالية.

 

الخصائص التي تؤىل نظام المعمومات المحاسبي ألن يكون فزاعال وكفزؤا  2-2-3-3
 : (.21ص-22,ص1229)الرفاعي وآخروف,  ىي

فػي هعالجػة يجب أف يحقق نظاـ الهعموهات الهحاسبي درجػة عميػة جػدا هػف الدقػة والسػرعة  -2
 البيانات الهالية عند تحويمها لهعموهات هحاسبية.

أف يػػزود االدارة بالهعموهػػات الهحاسػػبية الضػػرورية فػػي الوقػػت الهالئػػـ التخػػاذ قػػرار اختيػػار  -1
 البدائل الهتوفرة لإلدارة.

 أف يزود اإلدارة بالهعموهات الالزهة لتحقيق الرقابة والتقييـ ألنشطة الهنش ة االقتصادية. -3
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ود اإلدارة بالهعموهػات الالزهػة ليسػاعدها فػي وظيفتهػا الهههػة وهػي التخطػي  القصػير أف يز  -4
 والطويل األجل ألعهاؿ الهنش ة الهستقبمية.

قواعػػد بياناتػػه  أف يكػػوف سػػريعا ودقيقػػا السػػترجاع الهعموهػػات الكهيػػة والوصػػفية الهخزنػػة فػػي -5
 ليها وذلؾ عند الحاجة إ

هػػػع التغيػػػرات  ليػػػتالءـب األهػػػر تحديثػػػه وتطػػػويرا أف يتصػػػف بالهرونػػػة الكافيػػػة عنػػػدها يتطمػػػ -6
 الطارئة عمى الهنش ة .

 
تػػػػـ التعػػػػرؼ خػػػػالؿ هػػػػذا الهبحػػػػث عمػػػػى هفهػػػػـو الػػػػنظـ وهفهػػػػـو نظػػػػـ الهعموهػػػػات وهفهػػػػـو نظػػػػـ 

وهكوناتهػػػػػا وخصائصػػػػػها والخصػػػػػائص التػػػػػي تؤهػػػػػل نظػػػػػاـ الهعموهػػػػػات الهعموهػػػػػات الهحاسػػػػػبية 
هتطمبػػات تطبيػػق البرنػػاهج بحػػث القػػادـ عػػف الهحاسػػبي لكػػي يكػػوف كفػػؤاا وسػػيتـ الحػػديث فػػي اله

نظػػػـ الهعموهػػات الهحاسػػػبية فػػػي الجهعيػػػات  هالءهػػػةالػػوطني لهؤشػػػرات األداء وذلػػػؾ لمػػرب  بػػػيف 
 األهمية وتطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء لمجهعيات الخيرية والهيئات األهمية. 
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 :ثالثالمبحث ال
 وطني لمؤشرات األداءمتطمبات تطبيق البرنامج ال

 
 في الجمعيات األىمية ءمتطمبات تقييم األدا 
  متطمبات تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء في الجمعيات

 الخيرية والييئات األىمية
 نظام معمومات محاسبي جيد 
 وجود مؤشرات أو مقاييس لألداء 
  وجود المؤشرات التي يقوم عمييا البرنامج في نظم المعمومات
 حاسبية في الجمعيات األىميةالم

  نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية واالستعداد
 المؤسسي ضد الفساد

 نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية والحكم الرشيد 
 نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية والتنمية 
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 ثالثالمبحث ال
 طني لمؤشرات األداءمتطمبات تطبيق البرنامج الو 

 
 مقدمة :  2-3-1

( عمػى أف العالقػة بػػيف 1222( لسػنة)2( هػف قػانوف الجهعيػات األهميػػة رقػـ )22نصػت الهػادة )
التعاوف والتكاهل لهػا فيػه ختصة تكوف عمى أساس هف التنسيق و األهمية والوزارات اله الجهعيات

اسػػػتراتيجية الشػػراكة بػػدوف تنػػػاوؿ الصػػالم العػػاـ أي اعتهػػػاد هبػػدأ الشػػراكة وال يهكػػػف النجػػاح فػػي 
وتحديػػػػػد األدوار ) أهػػػػػاف,  الهعموهػػػػػات والهعطيػػػػػات بشػػػػػكل شػػػػػفاؼ وعمػػػػػى ضػػػػػوء تقسػػػػػيـ العهػػػػػل

(, لػػػػذا فقػػػػد جػػػػاء البرنػػػػاهج الػػػػوطني لهؤشػػػػرات األداء لتعزيػػػػز هػػػػذا الهػػػػادة هػػػػف القػػػػانوف 11ص
ا طيني ونظػػرا ولهسػػاعدة الجهعيػػات األهميػػة فػػي تعزيػػز قػػدرتها وفعاليتهػػا فػػي تنهيػػة الهجتهػػع الفمسػػ

لكوف هذا البرناهج يقوـ عمػى تقيػيـ هػذا الجهعيػات فالبػد هػف وجػود هتطمبػات لهػذا البرنػاهج فػي 
 الجهعيات االهمية لالستناد عميها عند عهمية التقييـ الفعمية.

 

   :لمجمعيات األىمية متطمبات تقييم األداء 2-3-2
 (:53,ص1222,ناصرية )تقييـ األداء في أي نشاط البد هف توافر العناصر التالل 
 بشكل واضم وأف تكوف هشتقة هف رسالة الجهعية.هداؼ األتحديد  -
 تعريف هاهية الجهعية وها يجب أف تفعل ورسالتها ودراسة البدائل الهختمفة لمهوارد. -

 .تحديد األولويات هف أجل تعريف هعايير االنجاز واألداء والنتائج -

قياس أداء الجهعية وتركيب هؤشرات  يقهاد هجهوعة هف الهعايير التي يهكف عف طر وجو  -
 رقهية لمتعبير عف هذا الهعايير.

وجػػود هراجعػػة هنتظهػػة لػػألداء والنتػػائج هػػف أجػػل تعػػديل األهػػداؼ إذا لػػـز األهػػر وتعريػػف  -
واألنشػػطة زيػػر الهنتجػػة وهػػذا يسػػاعد فػػي تطػػوير آليػػة تسػػاهـ فػػي تحسػػيف  األداء زيػػر الهرضػػي

 األداء.
 

رنززززامج الززززوطني لمؤشززززرات األداء فززززي الجمعيززززات متطمبززززات تطبيززززق الب 2-3-3
 الخيرية والييئات األىمية:

برنػػػاهج تقييهػػػي  لمجهعيػػػات الخيريػػػة والهيئػػػات األهميػػػة يعتبػػػر البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء
 ولتطبيق هذا البرناهج التقييهي البد هف توافر العناصر التالية: 
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 : محاسبي جيد معمومات نظام -أوال
هج الػػوطني لهؤشػػرات األداء باسػػتيفاء الهعموهػػات هػػف الجهعيػػات االهميػػة هػػف خػػالؿ يقػػـو البرنػػا

شػرات االداء يتطمػب هػف الجهعيػة نظاهها الهالي واإلداري, لذا فإف تطبيػق البرنػاهج الػوطني لهؤ 
, الػػػوطني لهؤشػػػرات األداءهميػػػة أف تػػػوفر هػػػا يمػػػي ألزػػػراض التقيػػػيـ الهػػػالي )دليػػػل البرنػػػاهج األ
 (:12ص
 هالي النظاـ ال -2
 التقرير الهالي لهدقق الحسابات  -1

 هيزاف الهراجعة  -3

 حسابات االستاذ -4

 سجل حركة الصندوؽ  -5

 سندات القبض والضرؼ  -6

 دفاتر الشيكات وكعوبها  -7

 كشف حركة البنؾ لمحسابات الرئيسية والفرعية -8

 سجل الشيكات الهمغاة  -9

 كشف صرؼ الهحروقات  -22

 جهيع الهعاهالت الهالية  -22

ت الهحاسػػػػبية فػػػػي الجهعيػػػػات األهميػػػػة جيػػػػدة يجػػػػب أف تتػػػػوفر فيهػػػػا ولكػػػػي تكػػػػوف نظػػػػـ الهعموهػػػػا
 :البرناهج الوطني لهؤشرات األداء والتي تتهثل في التي يقوـ عميها هؤشراتال

 عمى هحاربة الفسادالقدرة  -2
 هبادئ الحكـ الرشيدتمبية  -1
 دعـ التنهية. -3

 

 ضزززد حاسزززبية فزززي الجمعيزززات األىميزززة واالسزززتعداد المؤسسزززينظزززم المعمومزززات الم -1
 الفساد:

وخاصػة إذا كانػت هػذا األنظهػة  نظـ الهعموهات الهحاسبية دور ههـ في هكافحة الفساد الهاليل
إذ أن مززن أىززم  عمػػى درجػػة كافيػػة هػػف الكفػػاءة والفاعميػػة وال يتخممهػػا قصػػور فػػي جوانػػب هعينػػة,
  2112ي  )نزاج األسباب المؤدية إلى بروز وتنامي ظاىرة الفساد المالي كما أشزارت دراسزة

 ( ما يمي:295ص
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وجػػود الكثيػػر هػػف الثغػػرات فػػي نظػػاـ الهعموهػػات الهحاسػػبي والتػػي تسػػهم لمفسػػاد الهػػالي  -2
 بالتغمغل في عناصرا )الهدخالت والهعالجة والهخرجات(

عدـ القدرة عمػى السػيطرة عمػى البيانػات هػع تزايػد حجػـ األعهػاؿ فػي ظػل الػنظـ الفرعيػة  -1
ؤدي إلػػى االزدواجيػػة والتكػػرار األهػػر الػػذي يسػػاعد لنظػػاـ الهعموهػػات الهحاسػػبي, ههػػا يػػ

 عمى تفشي ظاهرة الفساد الهالي.
عػػدـ هواكبػػة نظػػاـ عػػدـ تحػػديث نظػػاـ الهعموهػػات الهحاسػػبي بالتقنيػػات الحديثػػة وبالتػػالي  -3

الهعموهػػات الهحاسػػبي الحػػالي لمتطػػورات والهتغيػػرات البيئيػػة ) والتػػي تعػػد ظػػاهرة الفسػػاد 
 (.الهالي أحد هالهحها

عهميػػة التنسػػيق واالتصػػاؿ بػػيف الػػنظـ الفرعيػػة فػػي الهؤسسػػة وذلػػؾ بسػػبب افتقػػار ضػػعف  -4
نظػػػاـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبي الهعهػػػوؿ بػػػه إلػػػى قاعػػػدة بيانػػػات هركزيػػػة هتكاهمػػػة توصػػػل 
الحمقػػة الهفقػػودة بػػيف الػػنظـ الفرعيػػة وتعهػػل عمػػى تحقيػػق التنسػػيق والتكاهػػل فيهػػا بينهػػا, 

يات الحديثة هػف خػالؿ أنظهػة هعالجػة البيانػات والتي هف الضروري أف يتـ رفدها بالتقن
 لزيادة كفاءة أدائها في هكافحة الفساد الهالي.

وجود تكرار في كتابػة البيانػات والهسػتندات أكثػر هػف هػرة واحػدة ضػهف النظػاـ الهعهػوؿ  -5
به يزيد هف فرصة حدوث التالعب والتزويػر والخطػ , فضػال عػف انعػداـ السػرعة والدقػة 

 ت.في إعداد الهستندا
 

إلى أف العديػد هػف الجهعيػات الخيريػة تعػاني هػف  (159ص  2115وقد أشارت دراسة )شرف 
 بعض القصور في نظـ الهعموهات الهحاسبية في بعض الجوانب وتتهثل في :

عدـ قياـ نظـ الهعموهات الهحاسبية في الجهعيات األهمية بتقييـ أداء البراهج والهشاريع  -
هعنى عدـ وجود دور فاعػل لهػا فػي الرقابػة والهتابعػة وكشف االنحرافات وقت حدوثها ب

 وال تساهـ في رفع الكفاءة الفنية واإلدارية لمجهعية.
عػػػدـ قيػػػاـ نظػػػـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبية فػػػي الجهعيػػػات األهميػػػة بػػػدور فاعػػػل فػػػي إعػػػداد  -

 األنظهػػػػػةهوازنػػػػػات البػػػػػراهج والهشػػػػػاريع فػػػػػي الجهعيػػػػػات األهميػػػػػة وهػػػػػذا يعنػػػػػي اقتصػػػػػار 
تسجيل الهعاهالت الهالية واسػتخراج التقػارير لألطػراؼ الخارجيػة وعػدـ الهحاسبية عمى 

 وجود دور فاعل لها في عهمية التخطي . 
 

 

 ها يمي:  (15 ص2111وقد أضاف )العالول 
: يالحػػأ أف كػػل التقػػارير التػػي تصػػدرها عموميززة وضززبابية التقززارير الماليززة السززنوية -

فههها سوى الهتخصصيف حيث ال يتـ الجهعيات الخيرية هي تقارير عاهة ال يستطيع 
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إرفاقهػػا بإيضػػاحات سػػهمة الفهػػـ لمهػػواطف العػػادي, لػػذلؾ فػػإف هناقشػػة هػػذا التقػػارير فػػي 
الجهعيػػػة العهوهيػػػة ال يػػػتـ بػػػالطرؽ السػػػميهة وفػػػي الغالػػػب تكػػػوف الهناقشػػػة شػػػكمية زيػػػر 
 هعتهدة عمى التقارير ألف هعظـ أعضاء الجهعية العهوهية ال يستطيعوف تفسير ها هو

 هوجود في هذا التقارير.
: حيػث تقػوـ العديػد هػف الجهعيػات باالعتهػاد وجود بعض الثغزرات فزي إجزراءات الشزراء -

عمى الصرؼ النقدي الهباشر هف الصندوؽ في هعظـ عهميات الشراء, كها يوجد لػدى 
الػػبعض اآلخػػر تحيػػز لػػبعض الهػػورديف بػػالرزـ هػػف عػػدـ تقػػديههـ ألقػػل األسػػعار والػػذي 

 قصات تحت هبررات جودة البضاعة وهطابقتها لمهواصفات.يهتد إلى الهنا
: حيػػث تعػػاني العديػػد هػػف الجهعيػػات هػػف وجػػود المخززازن واألصززول الثابتززة إدارةضززعف  -

حسػػػػػب األصػػػػػوؿ,  اإلتػػػػػالؼضػػػػػعف فػػػػػي عهميػػػػػة إدارة هخازنهػػػػػا وفػػػػػي إدارة عهميػػػػػات 
 باإلضافة إلى عدـ وجود سجل واضم وهحدث لألصوؿ الثابتة.

 

ب ف الهؤسسػات األهميػة تعػاني هػف خمػل فقد أكدت  (277  ص2112يصي  أما دراسة ) البح
القصور في أنظهتها الهالية والهحاسبية و لهالي والهحاسبي ينبع هف الضعف واضم في أداءها ا

 وهف أهـ عالهات هذا القصور ها يمي:
  .ق الحسابات هي عهمية شكمية وال تؤدي الغرض الهطموبعهمية تدقي -
إعػداد الحسػػابات هػو الػػذي يقػػـو بتػدقيقها فػػي هعظػػـ ي يشػػرؼ عمػػى هػدقق الحسػػابات الػذ -

 الحاالت.
 الجهعيات ب عهاؿ ال تتناسب وطبيعة عهمهـ الهحاسبي. هحاسبيتكميف  -
 عدـ وجود لوائم هالية هكتوبة تنظـ العهل الهالي في هعظـ الجهعيات األهمية.  -
 ال يوجد فيها تنظيـ.    االعتهاد عمى الخبرة الشخصية في إدارة األهور الهالية التي -

 

 نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية والحكم الرشيد  -2
بي سػػعمػػى جػػودة الهعموهػػات الهحاسػػبية التػػي ينتجهػػا نظػػاـ الهعموهػػات الهحا يػػؤثر الحكػػـ الرشػػيد

 (:8, ص1221) ززيب وزبرؽ,هف خالؿ 
ة إحػػداهها الرقابػػة القبميػػة هرحمػة الرقابػػة عمػػى العهػػل الهحاسػبي وتشػػهل نػػوعيف هػػف الرقابػ -

 واألخرى الرقابة البعدية لمعهل الهحاسبي.
االلتزاـ بتطبيق الهعػايير الهحاسػبية,  فهرحمة الههارسة الفعمية لمعهل الهحاسبي بداية ه -

دارة األربػػاح, وانتهػػاء باإلفصػػاح عػػف نتيجػػة هػػذا الههار  ة فػػي شػػكل سػػوهتابعػػة األداء وا 
 تقارير وقوائـ هالية.
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بعد الههارسة الفعمية وتشهل أدوار كل هػف الهراجعػة والهراجعػة الخارجيػة وهػا هرحمة ها  -
 .تحققه هف إضفاء الثقة والهصداقية في الهعموهات الهحاسبية الهفصم عنها

 

جود نظـ هعموهات هحاسبية جيدة في الجهعيات األهمية يساعد عمػى جهػع وتصػنيف وتقػديـ و و
الجهعيػة فػي أي وقػت يحتػاجوف إليػه وهػو يسػاعد عمػى الهعموهات لهجمس اإلدارة والعاهميف فػي 

وبوجزو تػـ انجػازا هػف أعهػاؿ ا تدعيـ الشفافية في العهل ويساعد عمى إجراء تقييـ هوضػوعي لهػ
األىميززة فززي تعزيززز الحكززم الرشززيد فيمززا يمززي )برنززامج دعززم  عززام تتمثززل مسززاىمة الجمعيززات

 (:15  ص2112المجتمع المدني 
بتػػػوفير  والهػػػالي عػػػف طريػػػق قياهػػػه ي الفسػػػاد الهػػػالي واإلدار  أشػػػكاؿ يقػػػاـو الحكػػػـ الرشػػػيد -

الشفافية والهحاسبة, بحيث يهكف ألي هواطف أف يت كد ب ف الجهعية تتػرجـ الهػوارد إلػى 
صػنع القػرار, وتكمفػة  التي يتـ بها لياتاآلبراهج تحقق التنهية, وذلؾ عف طريق هعرفة 

 تقديـ الخدهة, وجودة الخدهة الهقدهة.
ثػػػػاني هػػػػف القيػػػػادات  بنػػػػاء كػػػػوادر فػػػػي الجهعيػػػػات األهميػػػػة, وا عػػػػداد صػػػػف سػػػػاعد عمػػػػىي -

 هنع إزالؽ باب العضوية عمى عدد هحدود هف األعضاء.الهستقبمية, وي
رارية سػػاعد فػػي تحديػػد  األهػػداؼ وسػػبل تحقيقهػػا, والرقابػػة عمػػى األداء, وضػػهاف االسػػتهي -

 الفئات الهستهدفة.احتياجات وأولويات الهجتهعات و  إدارةب سموب عمهي يعتهد عمى 
ضػهف اسػتهرارية مل األزهات الهالية واإلدارية, ويساعد عمى الخروج ب قل الخسائر, ويقي -

 وبقاء الجهعية.
 حقق الكفاءة والفعالية في استخداـ الهوارد.ي -
برازا. يساعد في تحسيف -  عهل الجهعيات األهمية وقياس العائد االقتصادي هنها وا 

 

 في الجمعيات األىمية والتنمية. نظم المعمومات المحاسبية -3
حػػػد هنظهػػػات الهجتهػػػع الهػػػدني فػػػي التنهيػػػػة ة الجهعيػػػات األهميػػػة والتػػػي تعتبػػػػر أتتجمػػػى هسػػػاهه

 :(261  ص2118من خالل األبعاد اآلتية ) مالوي   االقتصادية
تسػػاهـ الجهعيػػات األهميػػة فػػي هكافحػػة ظػػاهرة الفقػػر سػػواء هػػف خػػالؿ تقػػديـ الهسػػاعدات   -2

أو عف طريق تقديـ الخدهات لهـ بشكل هباشر أو زيػر هباشػر هػف خػالؿ  الهالية لمفقراء
 تنهية ههاراتهـ عف طريق التعميـ والتثقيف والت هيل.

تسػػتطيع الجهعيػػات األهميػػة تقػػديـ خػػدهات بهسػػتوى جػػودة أعمػػى وبتكمفػػة أقػػل هػػف الناحيػػة  -1
ي حكوهاتهػا االقتصادية هها لو قاهت بها الحكوهة, وخاصة في الدوؿ الناهيػة التػي تعػان

هػػػػف البيروقراطيػػػػة وارتفػػػػاع تكمفػػػػة تنفيػػػػذ الهشػػػػاريع, حيػػػػث أف الجهعيػػػػات األهميػػػػة تسػػػػعى 
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لمتنػػافس لمحصػػوؿ عمػػى دعػػـ وتهويػػل, وهػػف ثػػـ فإنهػػا تحػػاوؿ إثبػػات قػػدرتها عمػػى تقػػديـ 
خدهػػة ههتػػازة بتكمفػػة أقػػل, فضػػال عػػف ذلػػؾ فػػإف الجهعيػػات األهميػػة هػػي األقػػرب لمهجتهػػع 

 .وأكثر دراية باحتياجاته

تعد الزكاة والصدقات والكثير هف أعهاؿ الخيػر التػي تػؤدي إلػى تقػديـ إعانػات هباشػرة أو  -3
زير هباشرة لمفقراء إعادة توزيع لمدخل أو عهمية إلعادة توزيع الثروة بيف فئات الهجتهع, 
وهذا بدورا يعهل عمى تخفيف الفجوة بيف طبقات الهجتهع, ويحوؿ جزء هف األهػواؿ هػف 

ادخاراا إلى الفئات األكثر استهالكاا وهذا بحد ذاته يػدعـ النهػو االقتصػادي الفئات األكثر 
 هف خالؿ هضاعف االستهالؾ.

إف الهصروفات السنوية لمجهعيات األهمية لها أثر هباشػر فػي االقتصػاد ينػتج هػف خػالؿ  -4
زيػػادة الطمػػب عمػػى السػػمع والخػػدهات التػػي تنتجهػػا الهصػػانع, وأثػػر زيػػر هباشػػر ينػػتج هػػف 

دة طمػػب هػػذا الهصػػانع عمػػى إنتػػاج هصػػانع أخػػرى تػػرتب  هػػع الهصػػانع األولػػى خػػالؿ زيػػا
برواب  خمفية وهكذا تستهر الحمقة, وهناؾ أيضا األثر الهستحث الناتج هػف اسػتهالؾ أو 
طمػػػب العػػػاهميف فػػػي الجهعيػػػات األهميػػػة عمػػػى السػػػمع والخػػػدهات فػػػي السػػػوؽ, وبػػػذلؾ فػػػإف 

يتهثػل بهجهػوع اآلثػار الثالثػة: الهباشػر  األثر عمى الطمب عمى السمع والخدهات إجهالي
 وزير الهباشر والهستحث .

 

ونظراا لكوف الجهعيات األهمية لها دور ههـ في عهمية التنهية االقتصادية في الهجتهع لذا يجػب 
بهػػا يخػػدـ عهميػػة  هالءهػػةعميهػػا تطػػوير أدائهػػا ونظههػػا الهاليػػة واإلداريػػة لتػػوفير هعموهػػات جيػػدة و 

الهعموهػػػػات فػػػػي الوقػػػػت الحاضػػػػر أحػػػػد عناصػػػػر العهميػػػػة أصػػػػبحت , حيػػػػث التنهيػػػػة االقتصػػػػادية
التػػي ال يهكػػف االسػػتغناء عنهػػا فػػي الهنظهػػات االقتصػػادية ويعػػيش العػػالـ اليػػوـ عصػػر  اإلنتاجيػػة

الهعموهػػػػات وأنظهتهػػػػا, والبحػػػػث عػػػػف أفضػػػػل طريقػػػػة إلعػػػػدادها واسػػػػتخداهها وفقػػػػا لهبػػػػدأ التكمفػػػػة 
الهنتجػػة لمهعموهػػات  األنظهػػةالنظػػاـ الهحاسػػبي أحػػد أهػػـ  االقتصػػادية )الهنفعػػة/ التكمفػػة( ويعتبػػر

 (.35,ص1226واالقتصادية ) شبير,  اإلداريةالهفيدة في اتخاذ القرارات 
نميززة االقتصززادية لتحقيززق الت األساسززيةالمتطمبززات  أنوقززد رصززدت بعززض البحززوث والدراسززات 

براىيمعاصم تتركز بالتالي )  (:246ص 2113  وا 
 ية الهتخصصة.توفير الهوارد البشر  -2

 .التخطي   -1

 .هالءهةتوفير البيانات والهعموهات ال -3

 .هالءهةتوفير التكنولوجيا ال -4
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 النتاج بجودة عالية. -5

  .نشر الوعي بيف الهواطنيف -6

  .هالءهةوضع السياسات االقتصادية ال -7

 واالستقرار. األهفتوفير  -8

قتصػػادية وهػو هػا تػػوفرا هػػف هتطمبػات التنهيػة اال هالءهػةتػوفير البيانػػات والهعموهػات ال أفوحيػث 
ألزػػػراض  هالءهػػةتكػػػوف جيػػدة إلنتػػاج الهعموهػػات ال أفنظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية والتػػي يجػػب 

 التنهية.
 :نظام رقابي فعالثانيا/
تحقيق أهداؼ الجهعيات األهميػة كهػا يضػهف الهحافظػة عمػى في رقابي فعاؿ  وجود نظاـيساعد 

لػػػذا فػػػإف الرقابػػػة ت والتقػػػارير الهاليػػػة واإلداريػػػة أصػػػوؿ وأهػػػواؿ الجهعيػػػة باإلضػػػافة لصػػػحة البيانػػػا
 الداخمية في الجهعيات األهمية تصهـ لتحقيق لمت كد هف أف:

 تبعا لمتفويضات العاهة والخاصة الصادرة عف اإلدارة.تتـ العهميات التي يتـ تنفيذها   -2

 استخداـ األصوؿ وفقا لمتراخيص الصادرة عف اإلدارة. -1

ؿ واألصػػوؿ ذاتهػػا هػػف حيػػث الوجػػود الفعمػػي يػػتـ وفقػػا لقواعػػد الهقارنػػة بػػيف حسػػابات األصػػو  -3
 هنطقية وأف اإلجراءات التصحيحية يتـ اتخاذها تجاا كل تجاوز يكتشف.

ػػػػا لمقواعػػػػد  -4 العهميػػػات يػػػػتـ تسػػػجيمها بالصػػػػورة التػػػي تحقػػػػق السػػػػهاح بإعػػػداد القػػػػوائـ الهاليػػػة وفقا
ػػػػػػػػا أو أيػػػػػػػػة هعػػػػػػػػايير أخػػػػػػػػرى تطبػػػػػػػػق   عمػػػػػػػػى هػػػػػػػػذا القػػػػػػػػوائـالهحاسػػػػػػػػبية الهقبولػػػػػػػػة قبػػػػػػػػوالا عاها

  . (51,ص1224)كالب,
 

 / وجود مؤشرات أو مقاييس لألداء:الث  ثا
يقػػـو البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء عمػػى ثػػالث هؤشػػرات رئيسػػية ويتفػػرع عنهػػا هجهوعػػة هػػف 
الهؤشػػرات الفرعيػػة والتػػي تخػػدـ الهؤشػػرات الرئيسػػية وحيػػث أف الهؤشػػرات تعتنػػي بقيػػاس الظػػواهر 

وقػػػت نفسػػػه تهكػػػف هػػػف تػػػوفير أدوات ووسػػػائل لهتابعػػػة التقػػػدـ اآلثػػػار عمػػػى هحػػػل الدراسػػػة وفػػػي ال
تحقيػػق يػػدة لمهسػػاعدة فػػي عهميػػة التقيػػيـ و الظػػواهر الهدروسػػة ولػػذا فهػػف الههػػـ تػػوفر احصػػاءات ج

ولكززي تحقززق مؤشززرات األداء األىززداف المنشززودة منيززا , هػػداؼ الهنشػػودة هػػف عهميػػة التقيػػيـاأل
  2118يزززة ) مركزززز دعزززم المعمومزززات واتخزززاذ القزززرارات  يجزززب أن تتحقزززق فييزززا الشزززرو  التال

 :(5ص
يجػػػب أف تكػػػوف الهؤشػػػرات بسػػػيطة عمػػػى قػػػدر اإلهكػػػاف بشػػػرط الحفػػػا  عمػػػى جػػػوهر  البسزززاطة:

 .الهتغير الذي نقيسه والصمة بالظاهرة هحل القياس
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ف تكػػوف يهكػػف أروفػػة و اسػػتناد الهؤشػػرات فػػي بنائهػػا إلػػى هصػػادر بيانػػات هوثقػػة وهع الوضززوح :
 هنطقية إلتاحة القياس هع هرور الزهف.بير عنها كهيا و التع
 اتساؽ الهؤشرات بشكل عاـ هع أهداؼ الجهعيات األهمية. :االتساق
يجػػػػب هراعػػػػاة هسػػػػتويات واتجاهػػػػات الدقػػػػة فػػػػي الهصػػػػادر الهختمفػػػػة وخاصػػػػة فػػػػي حالػػػػة  الدقززززة:

 الهؤشرات التي تعتهد عمى تعدد هصادر بياناتها.
الهؤشػػرات قابمػػة لمقيػػاس سػػواء هػػف الناحيػػة الكهيػػة أو الكيفيػػة وتقػػـو أف تكػػوف  القابميززة لمقيززاس:

 عمى هقاييس دولية هوحدة.
القػػدرة عمػػى هقارنػػة الظػػاهرة فػػي عػػدد هػػف الجهعيػػات األخػػرى وهػػو هػػا يسػػتمـز  القابميززة لممقارنززة:

 توحيد تعريفات الهؤشرات الهختمفة.
 

داري جيدضمن ىيكل تنظيمي  ومالئم / وجود كادر بشري مؤىلرابع ا   :وا 
العهػود وهػو  هف الركائز األساسية لالرتقاء بالعهػل فػي أي هؤسسػةالهؤهل يعد العنصر البشري 

الفػػػرد لهنظهتػػػه ذو تػػػ ثير ههػػػـ جػػػدا عمػػػى أداء  هالءهػػػةكهػػػا أف الفقػػػري السػػػتهرار أي هنشػػػ ة , 
ات الهنظهػػة يتهثػػػل فػػػي رضػػػا االفػػراد عػػػف إدارة وثقافػػػة الهنظهػػػة ورضػػا الهنظهػػػة عػػػف أداء وقػػػدر 

الفرد يشير إلى درجة تكييف قدراته وكيانه هع هنظهته والحصوؿ عمى  هالءهةاألفراد حيث أف 
أفضل اشباع ههكف عمى الصعيد الفردي وكذلؾ حصوؿ الهنظهة عمى درجة عالية هف انتاجية 

 .(41ص,1222الغوؿ,  األفراد وبالتالي نجاح الهنظهة في تحقيق ههاهها )
در بشػػري هؤهػػل وهالئػػـ يجػػب أف يكػػوف ضػػهف هيكػػل تنظيهػػي ولتحقيػػق الهػػدؼ هػػف وجػػود كػػا

داري جيػػد  والػػذي يعػػد وسػػيمة حيويػػة لهسػػاعدة الجهعيػػات األهميػػة فػػي إنجػػاز أعهالهػػا وتحقيػػق وا 
 (.245, ص1226أهدافها بكفاءة وفاعمية )حريـ والخشالي, 

هؤهػل وهالئػـ   وعهمية التقييـ هف قبل البرناهج الوطني لهؤشرات األداء ال تتـ بدوف كادر بشري 
لمقيػػاـ بعهميػػة التقيػػيـ لمجهعيػػات األهميػػة وهػػـ عبػػارة عػػف فػػرؽ التقيػػيـ الهيػػداني لمجهعيػػات األهميػػة 

 هالءهة لموظيفة التي يقوهوف بها.والذيف يجب أف يكونوا عمى هستوى عالي هف الكفاءة وال
 

اسػبية فػي الجهعيػات وكذلؾ تحتاج عهمية التقييـ إلى األفراد القائهيف عمى نظػـ الهعموهػات الهح
األهمية والذيف يقوهوف باستخراج البيانات هف نظـ الهعموهات الهحاسػبية فػي الجهعيػات األهميػة 

لهوافاة فرؽ التقيػيـ الهيدانيػة  هالءهةوهـ أيضا يجب أف يكونوا عمى هستوى عاؿ هف الكفاءة وال
 بالبيانات الصحيحة ألزراض التقييـ.
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 الفصل الثالث
 الطريقة واالجراءات

 
الدراسػػة  أداة , وكػػذلؾواألفػػراد هجتهػػع الدراسػػة وعينتهػػا ,ؿ هػػذا الفصػػل وصػػفاا لهػػنهج الدراسػػةيتنػػاو 

, وصػدقها وثباتهػا , كهػا يتضػهف هػذا الفصػل وصػفا لإلجػراءات التػي الهسػتخدهة وطػرؽ إعػدادها
 ت, وأخيػػػرا الهعالجػػػات اإلحصػػػائية التػػػي اعتهػػػدفػػػي تقنػػػيف أدوات الدراسػػػة وتطبيقهػػػا تػػػـ القيػػػاـ بهػػػا

 .عميها في تحميل الدراسة ةالباحث
 

 الدراسة: يةمنيج 3-1
 التحميمي في جهػع البيانػات بهػدؼ التعػرؼ عمػى حالػة هوضػوع الدراسػة تباع الهنهج الوصفيتـ ا

الهختمفػػة كالكتػػب والصػػحف  حيػػث أف الهػػنهج الوصػػفي التحميمػػي يػػتـ هػػف خػػالؿ الرجػػوع لموثػػائق
, تحميمهػػا لموصػػوؿ إلػػى أهػػداؼ البحػػػث بهػػدؼ والهجػػالت وزيرهػػا هػػف الهػػواد التػػي يثبػػت صػػػدقها

, ولتحقيػػق تصػػور أفضػػل وأدؽ الدراسػػة ية حػػوؿ هشػػكمةلموصػػوؿ إلػػى الهعرفػػة الدقيقػػة والتفصػػيمو 
ا لعينػة الدراسػة, العينػة العشػوائية فػي اختيارهػ ستخدـ أسموبلمظاهرة هوضع الدراسة, كها أنها ست

 .ستبانة في جهع البيانات األوليةستخدـ االوست
 

 طرق جمع البيانات: 3-2
 :عمى نوعيف هف البيانات تـ االعتهاد في هذا الدراسة

 يانات األولية.الب-1
عػػض هفػػردات البحػػث عمػػى بهيػػداني بتوزيػػع اسػػتبيانات لدراسػػة وذلػػؾ بالبحػػث فػػي الجانػػب ال

هوضػػوع البحػػث, وهػػف ثػػـ تفريغهػػا وتحميمهػػا باسػػتخداـ ل وحصػػر وتجهيػػع الهعموهػػات الالزهػػة 
اإلحصػائي واسػتخداـ  SPSS  (Statistical Package for Social Science)برناهج 

قيهة وهؤشػرات تػدعـ هوضػوع صائية الهناسبة بهدؼ الوصوؿ لدالالت ذات االختبارات اإلح
 .الدراسة

 

 البيانات الثانوية.-2
قػػػة بالهوضػػػوع قيػػػد الدراسػػػة, والتػػػي الهنشػػػورات الخاصػػػة أو الهتعمو هراجعػػػة الكتػػػب والػػػدوريات تػػػـ 

 نظػػػـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبية فػػػي الجهعيػػػات األهميػػػة هػػػع هتطمبػػػات تطبيػػػق هالءهػػػةبهػػػدى تتعمػػػق 
وتػػػـ ـ فػػػي إثػػػراء الدراسػػػة بشػػػكل عمهػػػي, تسػػػه, وأيػػػة هراجػػػع قػػػد البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء
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الطػػرؽ العمهيػػة السػػميهة فػػي كتابػػة تعػػرؼ عمػػى األسػػس و لمفػػي الدراسػػة,  المجػػوء لمهصػػادر الثانويػػة
تػػػي حػػػدثت و تحػػػدث فػػػي هجػػػػاؿ الدراسػػػات, وكػػػذلؾ أخػػػذ تصػػػور عػػػاـ عػػػف آخػػػر الهسػػػتجدات ال

   .الدراسة
 

 جتمع الدراسة:م 3-3
وتهثػل هجتهػػع الدراسػػة فػي الجهعيػػات األهميػػة العاهمػػة فػي قطػػاع زػػزة بجهيػع هجاالتهػػا والبػػال  عػػددها 

( حسب دليل الجهعيات الخيرية والهيئات األهمية الصادر عف قطاع الشئوف 1221حتى نهاية عاـ )
ة عمػػى جهيػػع هحافظػػات ( جهعيػػة أهميػػة هوزعػػ786العاهػػة والسياسػػية بػػوزارة الداخميػػة الشػػق الهػػدني )

( جهعيػػػػة والنصػػػػيب األكبػػػػر 428قطػػػػاع زػػػػزة وقػػػػد بمػػػػ  عػػػػدد الجهعيػػػػات فػػػػي هحافظػػػػة زػػػػزة حػػػػوالي )
, وقػػد زػزةلمجهعيػات هػي الجهعيػات االجتهاعيػة حيػث تبمػ  حػػوالي نصػف عػدد الجهعيػات فػي قطػاع 

ارة هعية حسب إحصائيات وز ( ج285عف هائتي ألف شيكل )هصروفاتها بمغت الجهعيات التي تزيد 
حػػد شػػروط تطبيػػق البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات أالتػػي سػػتكوف هوضػػوع الدراسػػة كونهػػا وهػػي  ةالداخميػػ

 األداء.  
 :عينة الدراسة 3-4

وقػد بمػ  عػف هػائتي ألػف شػيكل,  هصػروفاتهاتـ اخذ عينة عشوائية هف الجهعيات األهمية  التي تزيد 
, وتػػـ اسػػترداد الدراسػة عينػػةهيػػع أفػراد تػـ توزيػػع االسػػتبانة  عمػى جو جهعيػػة  212حجػـ عينػػة الدراسػة 

ا لعػػدـ تحقػػق الشػػروط الهطموبػػة ر نظػػ اسػػتبانتافتػػـ اسػػتبعاد  تاالسػػتبيانا, وبعػػد تفحػػص اسػػتبانه 222
بنسػبة اسػترجاع  استبانه 98لإلجابة عمى االستبياف, وبذلؾ يكوف عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة 

82.6%. 
 الدراسة  كما يمي: نةعيوالجداول التالية تبين خصائص وسمات 

 

 أوال :انًؼهىيبد انؼبيخ :

 

 المسمى الوظيفي:  -1

خ ,  مدددٌت فيذٌدد يالهسػػهى الػػوظيفي لهػػـ خ % هػػف عينػػة الدراسػػة 14.5(  أف  2يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
% هف عينة 3.2خ , وأو هدير هالي محاسبالهسهى الوظيفي لهـ خ % هف عينة الدراسة 72.4و

  خ. أو يائبه تئٌس مجلس اإلداتةالهسهى الوظيفي لهـ خ الدراسة 
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 (6جذول رلى )
 انًسًً انىظُفٍرىسَغ ػُُخ انذراسخ حست يزغُز 

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 24.5 24 مدٌت فيذٌ ي

 70.4 69 أٚ ِد٠س ِبٌٟ  محاسب

 5.1 5  أو يائبه تئٌس مجلس اإلداتة

 100.0 98 الهجهوع

 

األكبػػر ههػػف قػػاهوا بتعبئػػة االسػػتبانة هػػـ هػػف الهػػالييف أو االداريػػيف والػػذيف وهػػذا يبػػيف أف النسػػبة 
يتعػػاهموف هػػع نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية فػػي الجهعيػػات األهميػػة وكػػذلؾ هػػـ هػػف يقوهػػوف بتعبئػػة 

 لمبرناهج الوطني لهؤشرات األداء. نهاذج التقييـ
 
 

 الدرجة العلمية : -2
 

% هػػف 22.1خ , ودبلددو  درجػػتهـ العمهيػػة خ  راسػػة% هػػف عينػػة الد3.2(  أف  1يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
درجػػػتهـ العمهيػػػػة خ  % هػػػف عينػػػة الدراسػػػػة81.7خ , و ماجسددددفٌتدرجػػػػتهـ العمهيػػػة خ  عينػػػة الدراسػػػة

  خ .  دكفوتاهدرجتهـ العمهية خ  % هف عينة الدراسة3.2خ , وبكالوتٌوس 
 

 انذرجخ انؼهًُخ رىسَغ ػُُخ انذراسخ حست يزغُز

 النسبة المئوية ارالتكر  الدرجة العلمية
 3.1 3 دبلو  

 11.2 11 ماجسفٌت

 82.7 81 بكالوتٌوس 

 3.1 3 دكفوتاه

 100.0 98 الهجهوع

 

 

% فقػػ  ههػػف قػػاهوا بتعبئػػة االسػػتبانة هػػـ هػػف حهمػػة 3.2وتبػػيف نتػػائج تحميػػل الدرجػػة العمهيػػة  أف 
أو الهاجستير وهذا يعني  الدبموـ بينها هعظـ هف قاهوا بتعبئة االستبانة هـ هف حهمة البكالوريوس

 .أنهـ عمى درجة هناسبة هف الت هيل العمهي لتعبئة االستبانة بشكل ههني وصحيم
  

 الخبرة العملية داخل الجمعية :  -3
 

خبدتفم  المملٌدد داخدل الجممٌدد   بمغػت  % هػف عينػة الدراسػة 24.3(  أف  3يبيف جػدوؿ رقػـ )

 6مدن خبدتفم  المملٌدد داخدل الجممٌدد   مغت ب % هف عينة الدراسة 33.7  ، و سيوات 3اقل من 

 5 -3مدن خبتفم  المملٌد داخل الجممٌدد   بمغت  % هف عينة الدراسة 3..3  ، و سيوات 01إلى 

   .سيد فأكثت 00خبتفم  المملٌد داخل الجممٌد   بمغت  % هف عينة الدراسة 03.1  ، و سيوات
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 (4جذول رلى )

 زح انؼًهُخ داخم انجًؼُخانخج رىسَغ ػُُخ انذراسخ حست يزغُز

 النسبة المئوية التكرار الجمعيةالخبرة العملية داخل 
 14.3 14 سيوات 3اقل من 

 33.7 33 سيوات  01إلى  6من 

 32.7 32 سيوات  5 -3من 

 19.4 19 سيد فأكثت 00

 100.0 98 الهجهوع

 

هػػػػنهـ لػػػػديهـ خبػػػػرة %  66.4يشػػػػير تحميػػػػل الخبػػػػرة العهميػػػػة لهػػػػف قػػػػاهوا بتعبئػػػػة االسػػػػتبانة أف 
سػنوات وهػذا يعنػي أف لػديهـ خبػرة هناسػبة  22-3بالجهعية تتػراوح خبػرتهـ فػي الجهعيػة بػيف 

 .ميـفي الجهعية تهكنهـ هف تعبئة االستبانة بشكل س
 
 

 :لنشاطھا الجمعية مزاولة مدة -3

خ  ظلٕٛاد5اللً ِلٓ خ  ليشاطما فما مزاول مدةالجهعيات بمػ  % هف 3.2(  أف  4يبيف جدوؿ رقـ )
% هػػف 32.6خ , و ظللٕخ15-11ِللٓ خ  ليشدداطما فمددا مزاول مدددةالجهعيػػات بمػػ  % هػػف 13.5, و

 مددةالجهعيػات بمػ  % هػف 41.9خ , و ظلٕخ15أوضلس ِلٓ خ  ليشداطما فما مزاول مدةالجهعيات بمػ  

 خ . ظٕٛاد11 -5ِٓ خ  ليشاطما فما مزاول
 (4جدول رقم )
 طيالنشا ةالجمعي مزاولة مدة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار لنشاطھا الجمعية مزاولة مدة
 3.1 3 ظٕٛاد5الً ِٓ 
 23.5 23 ظٕخ11-15ِٓ 

 30.6 30 ظٕخ15أوضس ِٓ 
 42.9 42 ظٕٛاد11 -5ِٓ 

 100.0 98 الهجهوع

 

تبػػيف نتػػػائج تحميػػل هػػػدة هزاولػػػة الجهعيػػة لنشػػػاطها أف هعظػػـ الجهعيػػػات التػػػي تػػـ اختيارهػػػا كعينػػػة 
سػػنوات وهػػذا يعنػػي أف الجهعيػػة لػػديها خبػػرة هناسػػبة  5اسػػة يزيػػد هػػدة هزاولتهػػا لنشػػاطها عػػف لمدر 

 نهاذج التقييـ لمبرناهج الوطني لهؤشرات األداء. لمتعاهل هع 
 

 يقوم بإدارة عمل الجمعية بشكل مباشر :  -5

خ ,  ِٞد٠س رٕف١لرخ  ٌقو  بإداتفما بشكل مباشت الجهعيات % هف 72.4(  أف  5يبيف جدوؿ رقـ )
% 11.4خ , واؽلد أػالبم ِغٍلط ارةازح  خ  ٌقو  بإداتفما بشدكل مباشدت الجهعيات % هف 5.2 و
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 الجهعيػػات % هػػف 1.2خ , و زئلل١ط ِغٍللط ارةازحخ  ٌقددو  بإداتفمددا بشددكل مباشددت الجهعيػػات هػػف 
 خ . شخص آخسخ  ٌقو  بإداتفما بشكل مباشت

 

 (5جدول رقم )
 القائم بإدارة عمل الجمعية

 النسبة المئوية التكرار إدارة عمل الجمعيةالقائم ب
 70.4 69 ِد٠س رٕف١رٞ

 5.1 5 اؽد أػابم ِغٍط ارةازح  
 22.4 22 زئ١ط ِغٍط ارةازح

 2.0 2 شخص آخس

 100.0 98 الهجهوع
 

يقػػػـو  ة% هػػػف الجهعيػػػات هحػػػل الدراسػػػ72.4نتػػػائج تحميػػػل القػػػائـ بػػػادرة عهػػػل الجهعيػػػة أف تبػػػيف 
ويعتبر هذا هؤشر جيد لمجهعية حيث أف وجود ادارة تنفيذية لمجهعيػة يعنػي  بإدارتها هدير تنفيذي

أف هنػػاؾ هػػوارد جيػػدة لمجهعيػػة تسػػتطيع تغطيػػة تكػػاليف االدارة التنفيذيػػة باإلضػػافة إلػػى أف وجػػود 
 اإلدارة التنفيذيػػػة يعنػػػي زيػػػادة الجهػػػات الرقابيػػػة التػػػي تقػػػـو بالرقابػػػة عمػػػى عهػػػل الجهعيػػػات األهميػػػة

 .ادارة الجهعية يتهثل في هجمس
  

 عدد العاملين بالجمعية : 

خ , و  ِٛظف11ٓ١-1فيها خ  عدد الماملٌن الجهعيات بم % هف 53.2(  أف  6يبيف جدوؿ رقـ )
الجهعيػػات % هػػف 21.1خ , و  ِٛظلل 01-11فيهػا خ  عدددد المدداملٌن الجهعيػػات بمػ % هػف 9.1
فيهػا خ  عددد المداملٌن بمػ  الجهعيػات% هػف 4.2خ , و  ِٛظل 01-01فيهػا خ  عدد المداملٌن بمػ 
خ ,  ِٛظللل  51-01فيهػػػا خ  عددددد المددداملٌن الجهعيػػػات بمػػػ % هػػػف 6.2خ , و  ِٛظللل  01-01
  خ.  ِٛظ  51أوضس ِٓ فيها خ  عدد الماملٌن الجهعيات بم % هف 25.3و
 

 (6جدول رقم )
 عدد العاملين بالجمعية

 النسبة المئوية التكرار عدد العاملين بالجمعية
 53.1 52 ِٛظف1-11ٓ١

 9.2 9 ِٛظ 11-01

 12.2 12 ِٛظ 01-01

 4.1 4 ِٛظ  01-01

 6.1 6 ِٛظ  01-51

 15.3 15 ِٛظ  51أوضس ِٓ 

 100.0 98 الهجهوع
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% هػف هػذا الجهعيػات لػديها 53.2يبيف نتائج تحميل عدد العػاهميف بالجهعيػات هحػل الدراسػة أف 
زالػػػػت هحػػػدودة لتغطيػػػة تكػػػػاليف  هػػػوظفيف فقػػػػ  وهػػػذا يبػػػيف أف هػػػػوارد الجهعيػػػات هػػػا 22-2هػػػف 

 الهوظفيف لذلؾ نجد أف عدد الهوظفيف هحدود في الجهعيات األهمية.
 

 :)ًَكٍ اخزُبر اكثز يٍ خُبر( يجبل ػًم انجًؼُخ -6

هجػػػاؿ عهػػػل الجهعيػػػات ويتبػػػيف أف أكثػػػر النشػػػاطات تتهثػػػل فػػػي النشػػػاط خ  ( 7يبػػػيف جػػػدوؿ رقػػػـ )
ات تتهثػػل فػػي النشػػاطات الهتعمقػػة  خ بفػػروع أف اقػػل النشػػاط % , و 32.8 االجتهػػاعي خ بنسػػبة 

 . %2.4الضفة خ بنسبة 
 (7جدول رقم )

 يجبل ػًم انجًؼُخ
 النسبة المئوية التكرار يجبل ػًم انجًؼُخ

 30.8 78 اعزّبػٟ

 6.3 16 شزاػٟ

 5.1 13 ث١ئخ

 1.6 4 ػبئ١ٍخ ٚػشبئس٠خ

 9.9 25 طجٟ

 0.8 2 ٔمبثٟ

 4.3 11 رؼ١ٍُ ػبٌٟ

 1.2 3 أخٛح

 6.3 16 بة ٚز٠بضخشج

 1.2 3 ظ١بؽخ ٚآصبز

 4.3 11 صمبفخ ٚفْٕٛ

 0.8 2 اعٕج١خ

 6.7 17 ؽمٛق أعبْ

 11.1 28 أِِٛخ ٚطفٌٛخ

 9.1 23 خس٠غ١ٓ

 0.4 1 فسع ضفخ

 100.0 253 الهجهوع

 

رج١ٓ ٔزبئظ رؾ١ًٍ ِغبي ػًّ اٌغّؼ١خ أْ إٌعجخ األوجس ِٓ اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ ِؾً اٌدزاظخ ِغبي 

  ظخ.% ِٓ اٌغّؼ١بد ِؾً اٌدزا01اعزّبػٟ ؽ١ش ثٍغذ ػٍّٙب 
 

 ينظم حسابات الجمعية  : -7

خ ,  ِؾبظللللت ِزفللللسؽالجهعيػػػػات يػػػػنظـ حسػػػػاباتها خ % هػػػػف 45.9(  أف  8يبػػػػيف جػػػػدوؿ رقػػػػـ )
الجهعيات % هف 15.5 خ , و  ِؾبظت ثدٚاَ عصئٟالجهعيات ينظـ حساباتها خ % هف 24.3و

الجهعيػػات يػػنظـ حسػػاباتها خ % هػػف 9.1خ , وٓ ِؾبظللت ةائللسح ِب١ٌللخ رأوضللس ِلليػػنظـ حسػػاباتها خ 
  خ.  أ١ِٓ اٌصٕدٚق فمطالجهعيات ينظـ حساباتها خ % هف 5.2خ , و ِؾبظجخ ِىزت ردل١ك أٚ
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 (8جدول رقم )

 منظم حسابات الجمعية
 النسبة المئوية التكرار نظم حسابات الجمعية  م

 45.9 45 ِؾبظت ِزفسؽ

 14.3 14 ِؾبظت ثدٚاَ عصئٟ

 25.5 25 ئسح ِب١ٌخ رأوضس ِٓ ِؾبظت ةا

 9.2 9 ِىزت ردل١ك أِٚؾبظجخ

 5.1 5 أ١ِٓ اٌصٕدٚق فمط

 0.0 0 غ١س ذٌه

 100.0 98 الهجهوع

 

تحميل هنظـ حسابات الجهعية أف هعظـ الجهعيات األهمية هحل الدراسة يقػـو بتنظػيـ تبيف نتائج 
اسػب حيػث بمغػت نسػبة الجهعيػات التػي حساباتها هحاسب هتفرغ أو دائرة هالية بهػا أكثػر هػف هح

% وهػذا يعنػي 15.5% ودائػرة هاليػة بهػا أكثػر ف هحاسػب 45.9ينظـ حساباتها هحاسب هتفػرغ 
 أف هناؾ عناية هناسبة هف الجهعيات األهمية بنظـ الهعموهات الهحاسبية في الجهعيات األهمية.

 

 : 2114الجمعية للعام  إيرادات -8

خ ,  ألد  شدٌكل11.أقل من الجهعيات بمغت إيراداتهػا خ هف % 12.4(  أف  9يبيف جدوؿ رقـ )
% 23.3خ , و أل  شٌكل511أل  إلى أقل 11.منالجهعيات بمغت إيراداتهػا خ % هف 11.4و 

% هػػف 43.9خ , و أقددل مددن ملٌددون شددٌكل إلددىألدد  511مددنالجهعيػػات بمغػػت إيراداتهػػا خ هػػف 
  خ . أكثت من ملٌون شٌكلالجهعيات بمغت إيراداتها خ 

 

 (9ول رقم )جد
 2114إيرادات الجمعية للعام 

 النسبة المئوية التكرار 2114إيرادات الجمعية للعام 
 20.4 20  أل  شٌكل11.أقل من 

 22.4 22 أل  شٌكل511أل  إلى أقل 11.من

 13.3 13 أل  الى أقل من ملٌون شٌكل511من

 43.9 43 أكثت من ملٌون شٌكل

 100.0 98 الهجهوع

 

أف الجهعيػػات التػػي بمغػػت ايراداتهػػا أكثػػر هػػف  1224تبػػيف نتػػائج تحميػػل ايػػرادات الجهعيػػة لمعػػاـ 
% هػػػف الجهعيػػػات هحػػػل الدراسػػػة وهػػػذا يبػػػيف أف النسػػػبة األكبػػػر هػػػف 43.9هميػػػوف شػػػيكل تشػػػكل 

الجهعيات هحل الدراسة هي أكبر الجهعيات في حجػـ االيػرادات فػي قطػاع زػزة والتػي تعتبػر هػف 
 مة.الجهعيات الفاع
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 رى رمُُى  انجًؼُخ يٍ لجم انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء: -9

رلللُ رم١١ّٙلللب  ِلللٓ لجلللً اٌجسٔلللبِظ اٌلللٛطٕٟ الجهعيػػػات % هػػػف  45.9(  أف 22يبػػيف جػػػدوؿ رقػػػـ )

رُ رم١١ّٙب  ِٓ لجً اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ الجهعيات % هف 43.9خ , و هرة واحدة خ  ٌّؤشساد األةام

رُ رم١١ّٙب  ِلٓ لجلً اٌجسٔلبِظ اٌلٛطٕٟ  الجهعيات  لػـ% هف 22.1خ هرتيفخ , و ٌّؤشساد األةام

 . ٌّؤشساد األةام
 (11جدول رقم )

 رمُُى  انجًؼُخ يٍ لجم انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداءيزاد  ػذد
رمُددُى  انجًؼُددخ يددٍ لجددم انجزَددبيج انددىطٍُ نًؤشددزاد يددزاد  ػددذد

النسزززززززززززززززززززززززبة  التكرار األداء
 المئوية

 10.2 10 ٌُ ٠زُ اٌزم١١ُ

 45.9 45 رُ اٌزم١١ُ ٌّسح ٚاؽدح

 43.9 43 رُ اٌزم١١ُ أوضس ِٓ ِسح

 100.0 98 الهجهوع

 

تبيف نتائج تحميل عدد هرات تقيػيـ الجهعيػة هػف قبػل البرنػاهج الػوطني لهؤشػرات األداء أف هعظػـ 
كثػر هػػف هػػرة وأف و ألالجهعيػات هحػػل الدراسػة تػػـ تقييههػا هػػف قبػػل البرنػاهج الػػوطني لهػرة واحػػدة أ

وهػػذا هػػف قبػػل البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء هػػف هػػذا الجهعيػػات لػػـ يػػتـ تقييههػػا فقػػ  % 22
  لهؤشرات األداء ولنهاذج التقييـ. يعني أف هعظـ الجهعيات لديها فهـ لهاهية البرناهج الوطني

 

 أداة الدراسة : 3-5
 وتقسيهها إلى قسهيف كها يمي: وقد تـ إعداد االستبانة

 فقرات 22تكوف هف الدراسة وي لعينة األوليةالبيانات وف هف : يتك القسم األول 

 نظػػـ الهعموهػػات الهحاسػػبية فػػي  هالءهػػةهػػدى بيتضػػهف أسػػئمة تخػػتص  :القسززم الثززاني
وتػػػـ  الجهعيػػػات األهميػػػة هػػػع هتطمبػػػات تطبيػػػق البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء

 كها يمي: هحوريف إلىتقسيهه 

 الجهعيػػػاتت نظػػػاـ الهعموهػػػات الهحاسػػػبي الجيػػػد فػػػي هػػػدى تػػػوفر هقوهػػػا ينػػػاقش :المحزززور األول
ويتفػرع هنػه ثػالث هحػاور فرعيػة  األهمية بها يتالءـ هع تطبيػق البرنػاهج الػوطني لهؤشػرات األداء

 كها يمي:



 

 

57 

 

  21ويتكػوف هػف  األهمية في هحاربة الفساد نظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعيةةٚز 
 فقرات

 ويتكػوف  ي الجهعية األهمية لهبادئ الحكػـ الرشػيدهدى دعـ نظاـ الهعموهات الهحاسبي ف
 فقرات 22هف 

  فقرات 7ويتكوف هف ةٚز ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ فٟ ةػُ اٌز١ّٕخ 

 

 . اتفقر  22ويتكوف هف  ِؼٛلبد رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام المحور الثاني:
 

 (22جدوؿ رقـ )ارت كها هو هوضم في هقياس ليك حسب وقد كانت اإلجابات عمى كل فقرة  

 (11جدول رقم)
 الخماسي مقياس ليكارت

 غ١س ِٛافك ثشدح غ١س ِٛافك ِؾب٠د ِٛافك ِٛافك ثشدح درجة الموافقة

 2 1 3 4 5 الدرجة
 

 صدق وثبات االستبيان: 3-6
 ,ص2995صػػػدؽ االسػػػتبانة يعنػػػي الت كػػػد هػػػف أنهػػػا سػػػوؼ تقػػػيس هػػػا أعػػػدت لقياسػػػه )العسػػػاؼ, 

ها يقصد بالصػدؽ خ شػهوؿ االسػتبانة لكػل العناصػر التػي يجػب أف تػدخل فػي التحميػل , ك (419
هػػػػػف ناحيػػػػػة, ووضػػػػػوح فقراتهػػػػػا وهفرداتهػػػػػا هػػػػػف ناحيػػػػػة ثانيػػػػػة, بحيػػػػػث تكػػػػػوف هفهوهػػػػػة لكػػػػػل هػػػػػف 

 الت كد هف صدؽ أداة الدراسة كها يمي:تـ , وقد  (279 ص,1222يستخدههاخ)عبيدات وآخروف 
 

 كد هف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف.: تـ الت صدق فقرات االستبيان  
 الصدؽ الظاهري لألداة ) صدؽ الهحكهيف( (2
( أعضػاء 7عرض أداة الدراسة في صورتها األوليػة عمػى هجهوعػة هػف الهحكهػيف ت لفػت هػف )تـ 

هتخصصػػيف فػػي الهحاسػػبة ووزارة الداخميػػة اإلسػػالهية جاهعػػة ال هػػف أعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية فػػي
الهحكهيف الذيف قاهوا هشػكوريف بتحكػيـ أداة  ( أسهاء2ويوضم الهمحق رقـ )واإلحصاء.  واالدارة
 .الدراسة

إجراء التعديالت التػي اتفػق عميهػا  تـواستنادا إلى الهالحظات والتوجيهات التي أبداها الهحكهوف 
 . كيف, حيث تـ تعديل صيازة العبارات وحذؼ أو إضافة البعض اآلخر هنهاههعظـ الهح
 لداخمي لفقرات االستبانةصدق االتساق ا -2
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هفردة, وذلؾ  32تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة البال  حجهها  
 بحساب هعاهالت االرتباط بيف كل فقرة والدرجة الكمية لمهحور التابعة له كها يمي. 

 

المحاسزبي الجيزد  المعمومزات نظزاممدى توفر مقومات ) :األولالهحور الصدق الداخمي لفقرات 
 (األىمية بما يتالءم مع تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء الجمعياتفي 
 

هػػدى تػػوفر ) األوؿالهحػػور (  يبػػيف هعػػاهالت االرتبػػاط بػػيف كػػل فقػػرة هػػف فقػػرات 21جػػدوؿ رقػػـ )
األهميػة بهػا يػتالءـ هػع تطبيػق البرنػاهج  الجهعيػاتهقوهات نظاـ الهعموهات الهحاسبي الجيد في 

يبػيف أف هعػاهالت االرتبػاط الهبينػة دالػة  ,  والػذيوالهعدؿ الكمي لفقراته (الوطني لهؤشرات األداء
 rوقيهػػػػة  2.25لكػػػػل فقػػػػرة اقػػػػل هػػػػف  (,حيػػػػث إف القيهػػػػة االحتهاليػػػػة 2.25عنػػػػد هسػػػػتوى داللػػػػة )

األول الهحػػور ,  وبػػذلؾ تعتبػػر فقػػرات 2.362الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي  rكبػػر هػػف قيهػػة أالهحسػػوبة 
 .ة لها وضعت لقياسهصادق
 

 (65جذول رلى )

يذي رىفز يمىيبد َظبو انًؼهىيبد انًحبسجٍ انجُذ األول:) انًحىر انصذق انذاخهٍ نفمزاد 

 (األههُخ ثًب َزالءو يغ رطجُك انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء انجًؼُبدفٍ 

 القيهة االحتهالية هعاهل االرتباط الفقرة هسمسل
 المحاسبي في الجمعية األىمية في محاربة الفساد نظام المعموماتدور  -6

2 
٠زاللّٓ إٌظللبَ اٌّؾبظللجٟ ٌٍغّؼ١للخ  ة١ٌللً ٌٍؾعللبثبد ٠ؾللدة 

طللللسق اصجللللبد ِٚؼبٌغللللخ اٌؼ١ٍّللللبد اٌّب١ٌللللخ اٌزللللٟ رؾللللدس 

 ثبٌغّؼ١خ.
0.721 0.000 

1 
 دٚارعلللساما ياٌٚعبئ فلللٟ اٌغّؼ١لللخاٌّؾبعجٟ  إٌظبَ ١ؾةة

ثّلللللب ف١ٙلللللب ع١ٍَ  يجشى اٌّب١ٌخ اٌّؼلللللبِالدٌزٕف١ذ  اٌالشِلللللخ

 اٌفصً ث١ٓ اٌٛظبئ  اٌّزؼبزضخ.
0.758 0.000 

٠ؾملك ٔظللبَ اٌّؼٍِٛللبد اٌّؾبظللجٟ اٌسلبثللخ اٌداخ١ٍللخ اٌفؼبٌللخ  3

 ػٍٝ أصٛي اٌغّؼ١خ.
0.798 0.000 

4 
رعلللزخدَ اٌغّؼ١لللخ ِغّٛػلللخ ِلللٓ اٌّعلللزٕداد ٚاٌزلللٟ رلللٕظُ 

اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌغ١س ٚرعزخدَ وأظبض ٌٍم١د فٟ 

 س ٚاٌعغالد.اٌدفبر
0.770 0.000 

رٛصللك اٌغّؼ١للخ ػ١ٍّبرٙللب اٌّب١ٌللخ ثّعللزٕداد خبزع١للخ رؤ٠للد  5

 صؾخ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ. .
0.621 0.000 

 رعزخدَ اٌغّؼ١خ ثسٔبِظ  ِؾبظجٟ ِؾٛظت. 6

 
0.725 0.000 

7 
  اٌجزاّظ أةاء زم١١َ فٟ فللٟ اٌغّؼ١للخاٌّؾبعجٟ  إٌظللبَ ١عبَ٘

 ٚاٌّشبز٠غ.

 
0.651 0.000 

8 
 فٚزالٔؾسافلبد اف ىشط١غ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ٠عز

 .ؾةٚضٙب

 
0.764 0.000 

 0.000 0.815ال رٛعد أٞ صغساد فٟ إٌظبَ اٌّؾبظلجٟ اٌّطجلك ثبٌغّؼ١لخ  9
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 القيهة االحتهالية هعاهل االرتباط الفقرة هسمسل
 لد ٠ؤصس ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ِٕٗ.

٠للزُ رؾللد٠ش إٌظللبَ اٌّؾبظللجٟ اٌّطجللك ثبٌغّؼ١للخ ثبٌزم١ٕللبد  22

 ١ساد اٌج١ئ١خ.اٌؾد٠ضخ ١ٌٛاوت اٌزطٛزاد ٚاٌّزغ
0.951 0.000 

22 
٠اللّٓ إٌظللبَ اٌّؾبظللجٟ فللٟ اٌغّؼ١للخ ارفصللبػ ػللٓ أٞ 

ِؼلبِالد ِب١ٌلخ رلزُ ِلب ثل١ٓ اٌغّؼ١لخ ٚأؽلد أػالبم ِغٍلط 

 إةازرٙب.
0.699 0.000 

21 
هنػػػػاؾ قاعػػػػدة بيانػػػػات هركزيػػػػة هتكاهمػػػػة لنظػػػػاـ الهعموهػػػػات 
الهحاسبي في الجهعيػة تعهػل عمػى التنسػيق واالتصػاؿ بػيف 

 لفرعية في الجهعية.النظـ ا

0.851 0.000 

 .مدى دعم نظام المعمومات المحاسبي في الجمعية األىمية لمبادئ الحكم الرشيد2

 .اٚإٔشطزٙ ٠زالمَ ّؼزّة  ّؾبعجٟ ٕظبَ اٌغّؼ١خ زعزخةَ 2

 
0.821 0.000 

رساػٟ اٌغّؼ١خ رطج١ك اٌملٛا١ٔٓ ٚاٌملسازاد اٌؾى١ِٛلخ ػٕلد  1

 فٟ اٌغّؼ١خ.إػداة ٚرط٠ٛس إٌظُ اٌّؾبظج١خ 
0.838 0.000 

٠للٛفس ٔظللبَ اٌّؼٍِٛللبد اٌّؾبظللجٟ  ثبٌغّؼ١للخ ث١بٔللبد ػللٓ  3

 اٌٛاعجبد ٚاٌصالؽ١بد ٌىبفخ اٌؼب١ٍِٓ.
0.829 0.000 

4 
٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ثبٌغّؼ١لخ  اٌج١بٔلبد اٌى١ّلخ 

ٚإٌٛػ١للخ فللٟ اٌٛلللذ اٌّالئللُ ألغللسا  اٌزخطلل١ط  ٚإػللداة 

 اٌّٛاشٔبد.
0.907 0.000 

 ِالمِللللخ٠للللٛفس ٔظللللبَ اٌّؼٍِٛللللبد اٌّؾبظللللجٟ ِؼٍِٛللللبد  5

 ألغسا  اظزغالي ِٛازة اٌغّؼ١خ اظزغالالً أِضً.
0.831 0.000 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛلبد اٌّؾبظلجٟ زلبثلخ لج١ٍلخ ٚثؼد٠لخ ػٍلٝ  6

 اٌؼًّ اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ.
0.885 0.000 

رؾمك اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظج١خ اٌزٟ ٠ٕزغٙب ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  7

 ظج١خ ارفصبػ ٚاٌشفبف١خ ػٓ اٌٛضغ اٌّبٌٟ ٌٍغّؼ١خ.اٌّؾب
0.907 0.000 

رٙزُ إةازح اٌغّؼ١خ ثزشغ١ً إٌظبَ اٌّؾبظجٟ ثىفبمح ػب١ٌخ  8

 ٚرٛفس أٞ ِعزٍصِبد ِطٍٛثخ ٌرٌه.
0.898 0.000 

9 
رعزخدَ اٌغّؼ١خ  ِغّٛػخ ِٓ ارعساماد اٌسلبث١خ ػٍٝ 

اٌع١ٍُ اٌجساِظ  ٚاٌٍّفبد ٌاّبْ اٌزشغ١ً االٌىزسٟٚٔ 

 ٌٍج١بٔبد.
0.658 0.000 

22 
رمَٛ اٌغّؼ١خ ثٕشس رمبز٠س٘ب اٌّب١ٌخ ػٍٝ ِٛلؼٙب 

 االٌىزسٟٚٔ.

 
0.843 0.000 

دور َظبو انًؼهىيبد انًحبسجٍ فٍ انجًؼُخ فٍ دػى انزًُُخ -4  

٠مَٛ إٌظبَ اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ ثزٛف١س اٌّؼٍِٛبد  2

 ّٕٛٞ.اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ اٌالشِخ ألغسا  اٌزخط١ط اٌز
0.884 0.000 

1 
رساػٟ إةازح اٌغّؼ١خ رؾد٠ش إٌظبَ اٌّؾبظجٟ ثبٌزم١ٕبد 

اٌؾد٠ضخ اٌالشِخ رٔزبط ِؼٍِٛبد ثغٛةح ػب١ٌخ ثّب ٠خدَ 

 ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ.
0.847 0.000 

3 
٠زُ زثط ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ ِغ إٌظُ 

اٌفسػ١خ اٌزٟ رخص اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ٌزص٠ٚد٘ب 

 .ّالمِخٍِٛبد اٌثبٌّؼ
0.852 0.000 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد ةل١مخ ػٓ ؽغُ  4

ارٔفبق ػٍٝ اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ِمبزٔخ ثئٔفبق اٌغّؼ١خ 
0.895 0.000 
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 القيهة االحتهالية هعاهل االرتباط الفقرة هسمسل
 وىً.

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد ةل١مخ ػٓ وبفخ  5

 اٌّشبز٠غ إٌّفرح ِٓ لجً اٌغّؼ١خ.
0.895 0.000 

6 
ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ رمبز٠س ِب١ٌخ  ٠ٕزظ

خبصخ ثٕزبئظ أػّبي وً ِشسٚع رٕفرٖ اٌغّؼ١خ وً ػٍٝ 

 ؽدح ٚخبصخ اٌّشبز٠غ االظزضّبز٠خ. 
0.896 0.000 

رٛضؼ اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١خ  اٌجساِظ اٌز٠ّٕٛخ اٌزٟ  7

 ٔفررٙب .
0.916 0.000 

 2.362خ  تساوي 18ودرجة حرية خ 2.25الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة 
 

 (يؼىلبد رطجُك انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء الثاني :)  المحورالصدق الداخمي لفقرات 
ِؼٛلبد  الثاني :)  الهحور(  يبيف هعاهالت االرتباط بيف كل فقرة هف فقرات 23جدوؿ رقـ ) 

ته ,  والذي يبيف أف هعاهالت والهعدؿ الكمي لفقرا (رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام
(, حيث إف القيهة االحتهالية لكل فقرة اقل هف  2.25االرتباط الهبينة دالة عند هستوى داللة )

,   وبذلؾ تعتبر فقرات 2.362الجدولية والتي تساوي  rالهحسوبة اكبر هف قيهة  rوقيهة  2.25
 .صادقة لها وضعت لقياسهالثاني الهحور 

 

 (13جدول رقم )
 (معوقات تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء الثاني :)المحور دق الداخمي لفقرات الص

 الفقرة هسمسل
هعاهل 
 االرتباط

 القيهة االحتهالية

ّؾبظجٟ اٌّطجك فٟ اٌغّؼ١خ رٛف١س ال ٠عزط١غ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌ 2

  .جسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد االةاماٌّؼٍِٛبد اٌالشِخ ٌٍ
0.799 0.000 

1 
١بٔبد اٌّطٍٛثخ ٌزطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةم وض١سح اٌج

 ؾبظجِٟٚزشؼجخ ٠ٚصؼت اظزخساعٙب ثعٌٙٛخ ِٓ إٌظبَ اٌّ

 .اٌّطجك
0.778 0.000 

ثؼض اٌّصطٍؾبد اٌّعزخدِخ فٟ رؼجئخ ّٔبذط اٌزم١١ُ ٠صؼت  3

 رفع١س٘ب ٚفّٙٙب ِٓ لجً ِٛظفٟ اٌغّؼ١خ. 
0.852 0.000 

اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام رؼد٠ً  ٠زطٍت رطج١ك اٌجسٔبِظ 4

 اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ.  رٔزبطٌٍغّؼ١خ   االٌىزسٟٚٔ اٌّؾبظجٟ
0.906 0.000 

٠زطٍت رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام ردز٠ت ِٛظف١ٓ  5

 .ِٓ اٌغّؼ١خ ػٍٝ رؼجئخ إٌّبذط اٌّطٍٛثخ رػداة٘ب ثشىً ظ١ٍُ
0.881 0.000 

ٌٍجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام رؾزبط اٌٝ  اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ 6

 ٚلذ ٚعٙد ِٓ اٌغّؼ١خ ٌزٛف١س٘ب.
0.793 0.000 

٠طٍت اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام غبٌجب ث١بٔبد ربز٠خ١خ ػٓ  7

 ظٕٛاد ظبثمخ لد ٠صؼت اٌٛصٛي ا١ٌٙب .
0.834 0.000 

ِظ اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١خ ال رزآّ ا٠ابؽبد وبف١خ رّىٓ اٌجسٔب 8

 اٌٛطٕٟ ِٓ اظزخساط اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ.
0.821 0.000 

ال ٠عزط١غ ِٛظفٟ اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام رفع١س اٌجٕٛة  9

 اٌٛازةح فٟ ّٔبذط اٌزم١١ُ ٌّٛظفٟ اٌغّؼ١خ.  
0.782 0.000 
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 الفقرة هسمسل
هعاهل 
 االرتباط

 القيهة االحتهالية

اشزسان أوضس ِٓ شخص فٟ اٌغّؼ١خ فٟ رؼجئخ ّٔبذط اٌزم١١ُ لد  22

 ٠ؼطٟ ث١بٔبد ِزؼبزضخ.
0.796 0.000 

 2.362خ  تساوي 18ودرجة حرية خ 2.25الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة 
 

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة 
( يبيف هعاهالت االرتباط بػيف هعػدؿ كػل هحػور  هػف هحػاور الدراسػة هػع الهعػدؿ 24جدوؿ رقـ )

,  2.25ة عند هستوى داللة الكمي لفقرات االستبانة والذي يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبينة دال
 rكبػػػر هػػػف قيهػػػة أالهحسػػػوبة  rوقيهػػػة  2.25اقػػػل هػػػف  هحػػػورلكػػػل  حيػػػث إف القيهػػػة االحتهاليػػػة

 .2.362الجدولية والتي تساوي 
 

 (14جدول رقم ) 
 الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة هحاورمن  هحورمعامل االرتبا  بين معدل كل 

 الهحور
 الهحورعنواف 

هعاهل 
 الرتباطا

القيهة 
 االحتهالية

 األوؿ
هدى توفر هقوهات نظاـ الهعموهات الهحاسبي الجيد اٌّؾٛز األٚي:  

األهمية بها يتالءـ هع تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات  الجهعياتفي 
 األداء

0.894 0.000 

 0.000 0.885 اٌّؾٛز اٌضبٟٔ: ِؼٛلبد رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام الثاني

 2.362خ  تساوي 18ودرجة حرية خ 2.25الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة 
 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  3-7
أهػػا ثبػػات أداة الدراسػػة فيعنػػي الت كػػد هػػف أف اإلجابػػة سػػتكوف واحػػدة تقريبػػا لػػو تكػػرر تطبيقهػػا عمػػى 

خطػوات الثبػات  وقػد أجػرت الباحثػة , (432 ,ص2995األشخاص ذاتهـ في أوقػات )العسػاؼ, 
 عمى العينة االستطالعية نفسها بطريقتيف هها طريقة التجزئة النصفية وهعاهل ألفا كرونباخ.

 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -2
تـ إيجاد هعاهل ارتباط بيرسوف بيف هعدؿ األسئمة الفردية الرتبة وهعدؿ األسئمة الزوجية  الرتبة  

حيم هعاهالت االرتباط  باستخداـ هعاهل ارتباط سبيرهاف  براوف لمتصحيم لكل بعد وقد  تـ تص
(Spearman-Brown Coefficient :حسب الهعادلة  التالية ) 
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هعاهل الثبات =   
1

2

ز

( يبيف أف هناؾ 25حيث ر هعاهل االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ )ز

ث بم  هعاهل الثبات لجهيع فقرات االستبانة حي هعاهل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف
 .هها يطهئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكل طه نينة  2.72وهو اكبر هف  0.875

 
 

 (25جدوؿ رقـ )
 هعاهل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 الهحورعنواف  الهحور

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتبا 

معامل 
االرتبا  
 صححالم

القيمة 
 االحتمالية

 األوؿ
اٌّؾٛز األٚي:  ِدٜ رٛفس ِمِٛبد ٔظبَ 

 اٌغّؼ١بداٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ اٌغ١د فٟ 

األ١ٍ٘خ ثّب ٠زالمَ ِغ رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ 

 ٌّؤشساد األةام

29 0.735 0.847 0.000 

اٌّؾٛز اٌضبٟٔ: ِؼٛلبد رطج١ك اٌجسٔبِظ  الثاني

 اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام
10 0.742 0.852 0.000 

 0.000 0.875 0.778 39 جهيع الهحاور 
 2.362خ  تساوي 18ودرجة حرية خ 2.25الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة 

 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
ت وقد استخدهت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبا

حيث بم  هعاهل الثبات لجهيع فقرات  ( أف هعاهالت الثبات هرتفعة26يبيف جدوؿ رقـ )
هها يطهئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكل   2.72وهو اكبر هف  0.881االستبانة 
 .طه نينة

 

 (16جدول رقم )
 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(

 الهحور
 الهحورعنواف 

عدد 
 الفقرات

هل ألفا هعا
 كرونباخ

اٌّؾٛز األٚي:  ِدٜ رٛفس ِمِٛبد ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ اٌغ١د فٟ  األوؿ

 األ١ٍ٘خ ثّب ٠زالمَ ِغ رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام اٌغّؼ١بد
29 0.867 

 0.870 10 اٌّؾٛز اٌضبٟٔ: ِؼٛلبد رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام الثاني

 0.881 39 حاورجهيع اله الخاهس
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 لمعالجات اإلحصائية:ا 3-7
لتحقيق أهػداؼ الدراسػة وتحميػل البيانػات التػي تػـ تجهيعهػا, فقػد تػـ اسػتخداـ العديػد هػف األسػاليب 

 Statistical Package forاإلحصائية الهناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية
Social Science ( SPSS)   وفيهػا يمػي هجهوعػة هػف األسػاليب اإلحصػائية الهسػتخدهة فػي

 تحميل البيانات:
دخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي, حسػػب هقيػػاس ليكػػرت الخهاسػػي لدرجػػة  -2 تػػـ ترهيػػز وا 

هوافقة  5,  هوافقة 4, هتوسطة  3, زير هوافقة  1,  زير هوافقة إطالقا 2االستخداـ  )
الخهاسي ) الحدود الدنيا والعميػا( الهسػتخدـ فػي  طوؿ فترة هقياس ليكرت (, ولتحديدجدا

(, ثػػـ تقسػػيهه عمػػى عػػدد فتػػرات الهقيػػاس 4=2-5هحػػاور الدراسػػة, تػػـ حسػػاب الهػػدى) 
( , بعػػد ذلػؾ تػـ إضػافة هػذا القيهػػة 2.8=4/5الخهسػة لمحصػوؿ عمػى طػوؿ الفقػرة أي )

لمفتػػرة  إلػػى اقػػل قيهػػة فػػي الهقيػػاس  )وهػػي الواحػػد الصػػحيم( وذلػػؾ لتحديػػد الحػػد األعمػػى
 ( يوضم أطواؿ الفترات كها يمي:27األولى وهكذا  وجدوؿ رقـ )

 
 (17جدول رقم)

 مقياس اإلجابات
ات الهتوس  فتر تجزئة 

-4.12 4.12-3.42 3.42-1.62 1.62-2.82 2.82-2 الحسابي
5.2 

 ِٛافك ثشدح ِٛافك ِؾب٠د غ١س ِٛافك غ١س ِٛافك ثشدح درجة الهوافقة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

اب التكػػػرارات والنسػػػب الهئويػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى الصػػػفات الشخصػػػية لهفػػػردات الدراسػػػة تػػػـ حسػػػ -1
 وتحديد استجابات أفرادها تجاا عبارات الهحاور الرئيسية التي تتضهنها أداة الدراسة

وذلػؾ لهعرفػة هػدى ارتفػاع أو انخفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة   Meanالهتوسػ  الحسػابي  -3
الدراسػػة األساسػػية, هػػع العمػػـ ب نػػه يفيػػد فػػي ترتيػػب العبػػارات  عػػف كػػل عبػػارة هػػف عبػػارات هتغيػػرات

( عمهػػا بػػػاف تفسػػػير هػػػدى االسػػػتخداـ أو 89ص, 2996حسػػب أعمػػػى هتوسػػػ  حسػػػابي ) كشػػػؾ , 
 هدى الهوافقة عمى العبارة .

لمتعػػػرؼ عمػػػى هػػػدى   (Standard Deviation)تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػراؼ الهعيػػػاري   -4
عبػػػارة هػػػف عبػػػارات هتغيػػػرات الدراسػػػة ولكػػػل هحػػػور هػػػف انحػػػراؼ اسػػػتجابات أفػػػراد الدراسػػػة لكػػػل 

الهحاور الرئيسية عػف هتوسػطها الحسػابي, ويالحػأ أف االنحػراؼ الهعيػاري يوضػم التشػتت فػي 
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استجابات أفػراد الدراسػة لكػل عبػارة هػف عبػارات هتغيػرات الدراسػة إلػى جانػب الهحػاور الرئيسػية, 
ابات وانخفػػض تشػػتتها بػػيف الهقيػػاس ) إذا فكمهػػا اقتربػػت قيهتػػه هػػف الصػػفر كمهػػا تركػػزت االسػػتج

 كاف االنحراؼ الهعياري واحد صحيحا ف عمى فيعني عدـ تركز االستجابات وتشتتها( 
 اختبار ألفا كرونباخ لهعرفة ثبات فقرات االستبانة .5
 هعاهل ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات  .6
 هعادلة سبيرهاف براوف لمثبات .7
ة نػػوع البيانػػات هػػل تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي أـ ال ) سػػهرنوؼ لهعرفػػ-اختبػػار كولػػوهجروؼ .8

1- Sample K-S ) 
لهعرفة الفرؽ بيف هتوس  الفقرة  One sample T testلهتوس  عينة واحدة   tاختبار  .9

 خ 3والهتوس  الحيادي خ
 لمفروؽ بيف هتوسطي عينتيف هستقمتيف tاختبار  .22
 تحميل التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث هتوسطات ف كثر  .22
 احتيار شفيه لمفروؽ الهتعددة بيف الهتوسطات .21
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 الفصل الرابع
 تفسيرىاو  نتائج الدراسة الميدانية

 
 Sample -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي 1-4

K-S)): 
سػػهرنوؼ  لهعرفػػة هػػل البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي أـ ال وهػػو  -سػنعرض اختبػػار كػػولهجروؼ

اختبػػار  ضػػروري فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات الف هعظػػـ االختبػػارات الهعمهيػػة تشػػترط أف يكػػوف 
القيهػػة االحتهاليػػة ( نتػػائج االختبػػار حيػػث أف 28طبيعيػػا. ويوضػػم الجػػدوؿ رقػػـ )توزيػػع البيانػػات 

.05.0)  2.25اكبػػػر هػػػف  هحػػػورلكػػػل  sig وهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف البيانػػػات تتبػػػع التوزيػػػع )
 الطبيعي ويجب استخداـ االختبارات الهعمهيه.

 

 (18جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي)

 الهحور
 الهحورعنواف 

عدد 
 القيهة االحتهالية  قيهة  Z الفقرات

 األوؿ
ِدٜ رٛفس ِمِٛبد ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ اٌغ١د فٟ 

األ١ٍ٘خ ثّب ٠زالمَ ِغ رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ  اٌغّؼ١بد

 ٌّؤشساد األةام
29 0.677 0.750 

 0.503 0.826 10 ةامِؼٛلبد رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األ الثاني

 0.513 0.819 39 جهيع الهحاور 
 
 

 :الدراسة وفرضياتتحميل فقرات  4-2
( لتحميػػل فقػػرات االسػػتبانة , One Sample T testلمعينػػة الواحػػدة )  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

الهحسػػوبة  tهػػة  وتكػػوف الفقػػرة ايجابيػػة بهعنػػى أف أفػػراد العينػػة يوافقػػوف عمػػى هحتواهػػا إذا كانػػت قي
والػػػوزف  2.25اقػػػل هػػػف القيهػػػة االحتهاليػػػة )أو 1.98الجدوليػػػة  والتػػػي تسػػػاوي  tاكبػػػر هػػػف قيهػػػة 
% (, وتكوف الفقػرة سػمبية بهعنػى أف أفػراد العينػة ال يوافقػوف عمػى هحتواهػا  62النسبي اكبر هف 
القيهػػػػة  )أو1.98-الجدوليػػػػة والتػػػػي تسػػػػاوي    tالهحسػػػػوبة أصػػػػغر هػػػػف قيهػػػة  tإذا كانػػػت قيهػػػػة  

% (, وتكوف آراء العينة في الفقرة هحايػدة  62والوزف النسبي اقل هف  2.25اقل هف االحتهالية 
 2.25لها اكبر هف  القيهة االحتهالية تإذا كان
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متطمبززات األىميززة نظززام محاسززبي جيززد يززتالءم مززع  الجمعيززاتيتززوفر فززي الفرضززية األولززى : 
 .لهؤشرات األداء تطبيق البرنامج الوطني

 نيا الفرضيات الفرعية  التالية: يتفرع عو 

محاربة  فيمعيات األىمية نظام المعمومات المحاسبي في الج يساىمالفرضية الفرعية األولى: 
 الفساد.

 

( والذي يبيف آراء أفراد 29لمعينة الواحدة والنتائج هبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
نظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعيات  ههةهدى هسا) األوؿالهحور فقرات  عينة الدراسة في 

 :حسب الوزف النسبي كها يمي هرتبة تنازليا, (هحاربة الفساد فياألهمية 
 

خ  2.222خ والقيهة االحتهالية تسػاوي   %خ93.67خ   بم  الوزف النسبيخ    4خرقـ في الفقرة  .2
هػػف الهسػػتندات والتػػي  الجهعيػػة تسػػتخدـ هجهوعػػةخ   إف ههػػا يػػدؿ عمػػى 2.25هػػف أقػػل وهػػي 

  .ختنظـ العهميات الهالية بينها وبيف الغير وتستخدـ ك ساس لمقيد في الدفاتر والسجالت 
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 93.27خ   بم  الوزف النسبي  خ  6في الفقرة رقـ خ .1

 خ.  الجهعية تستخدـ برناهج  هحاسبي هحوسبهها يدؿ عمى إف خ   2.25وهي أقل هف 
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 92.86خ   بم  الوزف النسبي  خ  5في الفقرة رقـ خ .3

الجهعيػة توثػق عهمياتهػا الهاليػة بهسػتندات خارجيػة هها يدؿ عمى إف خ   2.25وهي أقل هف 
 خ. تؤيد صحة العهميات الهالية 

 2.222ة االحتهالية تسػاويخ %خ  والقيه78.37خ   بم  الوزف النسبي  خ 22في الفقرة رقـ خ  .4
يػتـ تحػديث النظػاـ الهحاسػبي الهطبػق بالجهعيػة خ   ههها يدؿ عمػى إنػ 2.25خ وهي أقل هف 

 خ. بالتقنيات الحديثة ليواكب التطورات والهتغيرات البيئية 
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 78.16خ   بم  الوزف النسبي  خ 9في الفقرة رقـ خ  .5

ال توجػد أي ثغػرات فػي النظػاـ الهحاسػبي الهطبػق خ   ههها يدؿ عمػى إنػ 2.25 وهي أقل هف
 خ. بالجهعية قد يؤثر عمى الهعموهات الناتجة هنه 

 2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 76.53خ   بم  الوزف النسبي  خ 21في الفقرة رقـ خ  .6
يػػػة هتكاهمػػػة لنظػػػاـ هنػػػاؾ قاعػػػدة بيانػػػات هركز ههػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف خ   2.25خ وهػػػي أقػػػل هػػػف 

الهعموهػػػات الهحاسػػػبي فػػػي الجهعيػػػة تعهػػػل عمػػػى التنسػػػيق واالتصػػػاؿ بػػػيف الػػػنظـ الفرعيػػػة فػػػي 
 خ. الجهعية 
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  4.25   تسززاوي   األول المحززوروبصززفة عامززة يتبززين أن المتوسززغ الحسززابي لجميززع فقززرات 
 مززن أكبززر % وىززي 85.05  الززوزن النسززبي  يسززاوي و 0.459 االنحززراف المعيززاري يسززاوي و 

مزن  أكبزروىزي 27.041    المحسزوبة تسزاوي  t% " وقيمزة 61الزوزن النسزبي المحايزد " 
مزن أقزل وىزي    1.111تسزاوي  القيمة االحتماليزة  و 1.98  الجدولية والتي تساوي  tقيمة 
محاربزة  فزي ىمنظام المعمومات المحاسبي في الجمعيات األىميزة يسزا أن مما يدل عمى 1.15
 .الفساد

 

ستعداد الهؤسسػي ضػد الفسػاد فػي الجهعيػات األهميػة ههػا الالفرضية وجود هقوهات ابيف نتائج وت
هػة لتطبيػق البرنػاهج الػوطني هػف هحاسبية في الجهعيات األهمية هالءيعني اف نظـ الهعموهات ال

حيث االستعداد الهؤسسي ضد الفساد وهذا قػد يعطػي الجهعيػات األهميػة نتػائج جيػدة عنػد تقييهػه 
 الوطني لهؤشرات األداء. هف قبل البرناهج

 

( هػػف حيػػث وجػػود نظػػاـ هحاسػػػبي 12222وقػػد اتفقػػت نتػػائج هػػذا الفرضػػية هػػع دراسػػػة )صػػالح,
هحوسػػب فػػي الجهعيػػات األهميػػة وكػػذلؾ اسػػتخداهها لهجهوعػػة هػػف الػػدفاتر والسػػجالت الهحاسػػبية 

اثبػات دليل لمحسابات يحػدد طػرؽ وتوثيق عهمياتها الهالية بهستندات تؤيد صحة الصرؼ ووجود 
  وهعالجة العهميات الهالية التي تحدث بالجهعية.

 

  11عدٚي زلُ ر

 ِدٜ ِعبػدح ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ ػٍٝ ِؾبزثخ اٌفعبة -األٚي: اٌّؾٛزرؾ١ًٍ فمساد 
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ٕظبَ اٌّؾبظجٟ ٌٍغّؼ١خ  ة١ًٌ ٌٍؾعبثبد ٠ؾدة ٓ ا٠ٌزاّ 1

طسق اصجبد ِٚؼبٌغخ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رؾدس 

 .ثبٌغّؼ١خ

4.54 0.559 90.82 27.275 0.000 

 دٚارعساما ياٌٚعبئ فٟ اٌغّؼ١خ اٌّؾبعجٟ إٌظبَ ١ؾةة 2

ثّب ف١ٙب  ع١ٍَ يجشى اٌّب١ٌخ اٌّؼبِالدٌزٕف١ذ  اٌالشِخ

 ٌّزؼبزضخ.اٌفصً ث١ٓ اٌٛظبئ  ا

4.35 0.576 86.94 23.141 0.000 

٠ؾمك ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ اٌفؼبٌخ  3

 ػٍٝ أصٛي اٌغّؼ١خ.
4.24 0.719 84.90 17.144 0.000 

 رعزخدَ اٌغّؼ١خ ِغّٛػخ ِٓ اٌّعزٕداد ٚاٌزٟ رٕظُ 4

رعزخدَ وأظبض ٌٍم١د ١ٍبد اٌّب١ٌخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌغ١س ٚاٌؼّ

 .رس ٚاٌعغالدفٟ اٌدفب

4.68 0.489 93.67 34.086 0.000 

 0.000 29.003 92.86 0.561 4.64ػ١ٍّبرٙب اٌّب١ٌخ ثّعزٕداد خبزع١خ رؤ٠د اٌغّؼ١خ  رٛصك 5
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 . .اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخصؾخ 

 رعزخدَ اٌغّؼ١خ ثسٔبِظ  ِؾبظجٟ ِؾٛظت. 6

 
4.66 0.745 93.27 22.091 0.000 

 أةاء زم١١َ فٟ خفٟ اٌغّؼ١ اٌّؾبعجٟ إٌظبَ ١عبَ٘ 7

 ٚاٌّشبز٠غ.  اٌجزاّظ

 

4.24 0.813 84.90 15.158 0.000 

الٔؾسافبد اف ىش٠عزط١غ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ  8

 .ؾةٚضٙب فٚز

 

3.99 0.831 79.80 11.791 0.000 

إٌظبَ اٌّؾبظجٟ اٌّطجك صغساد فٟ ال رٛعد أٞ  9

 لد ٠ؤصس ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ِٕٗ.ثبٌغّؼ١خ 
3.91 0.838 78.16 10.724 0.000 

ثبٌزم١ٕبد إٌظبَ اٌّؾبظجٟ اٌّطجك ثبٌغّؼ١خ  ٠زُ رؾد٠ش 11

 ٌزطٛزاد ٚاٌّزغ١ساد اٌج١ئ١خ.اٌؾد٠ضخ ١ٌٛاوت ا
3.92 0.916 78.37 9.928 0.000 

٠آّ إٌظبَ اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ ارفصبػ ػٓ أٞ  11

ِؼبِالد ِب١ٌخ رزُ ِب ث١ٓ اٌغّؼ١خ ٚأؽد أػابم ِغٍط 

 ٙب.إةازر

4.02 0.941 80.41 10.731 0.000 

21 
لنظاـ الهعموهات هناؾ قاعدة بيانات هركزية هتكاهمة 
ق واالتصاؿ التنسيالهحاسبي في الجهعية تعهل عمى 

 الجهعية.بيف النظـ الفرعية في 

3.83 0.942 76.53 8.687 0.000 

 0.000 27.041 85.05 0.459 4.25 الفقراتجميع  

  1.98خ تساوي 97خ و درجة حرية خ 2.25ند هستوى داللة خ الجدولية ع  tقيهة 
 

عيات األىمية عمى تعزيز نظام المعمومات المحاسبي  في الجم يعملالفرضية الفرعية الثانية: 
 .مبادئ الحكم الرشيد

( والذي يبيف آراء أفراد 12لمعينة الواحدة والنتائج هبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
راسة في  فقرات الهحور الثاني )هدى دعـ نظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعية عينة الد

 األهمية لهبادئ الحكـ الرشيد(, هرتبة تنازليا حسب الوزف النسبي كها يمي:
 

خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 88.78خ   بم  الوزف النسبي  خ 1في الفقرة رقـ خ  .2
تطبيق القػوانيف والقػرارات الحكوهيػة تراعي الجهعية إف خ  هها يدؿ عمى  2.25وهي أقل هف 

 خ. عند إعداد وتطوير النظـ الهحاسبية في الجهعية 
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خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 88.37خ   بم  الوزف النسبي  خ 2في الفقرة رقـ خ  .1
ءـ  يػػػػتالنظان هحاسبي هعتهد تستخدن الجهعية ههػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى إف خ   2.25وهػػػػي أقػػػػل هػػػػف 

 خ.ا وأنشطته
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 85.92خ   بم  الوزف النسبي  خ 7في الفقرة رقـ خ  .3

الهعموهات الهحاسبية التي ينتجها نظاـ الهعموهات هها يدؿ عمى إف خ   2.25وهي أقل هف 
 خ.والشفافية عف الوضع الهالي لمجهعية  اإلفصاحتحقق الهحاسبية 

خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 78.57خ   بم  الوزف النسبي  خ 5خ في الفقرة رقـ  .4
 هالءهةهعموهات يوفر نظاـ الهعموهات الهحاسبي هها يدؿ عمى إف خ   2.25وهي أقل هف 

 خ.ألزراض استغالؿ هوارد الجهعية استغالالا أهثل 
خ  2.222حتهالية تسػاويخ %خ  والقيهة اال77.55خ   بم  الوزف النسبي  خ 3في الفقرة رقـ خ  .5

بالجهعية بيانات يوفر نظاـ الهعموهات الهحاسبي  هها يدؿ عمى إف خ   2.25وهي أقل هف 
 خ.عف الواجبات والصالحيات لكافة العاهميف 

 0.023%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 66.33خ   بم  الوزف النسبي  خ 22في الفقرة رقـ خ  .6
بنشر تقاريرهػا الهاليػة عمػى هوقعهػا تقـو الجهعية إف خ   هها يدؿ عمى 2.25خ وهي أقل هف 

 خ.االلكتروني 
 

  و 4.06وبصفة عامة يتبين أن المتوسغ الحسابي لجميع فقزرات المحزور الثزاني  تسزاوي   
% وىززي أكبززر مززن  81.18والززوزن النسززبي  يسززاوي    0.512االنحززراف المعيززاري يسززاوي  
وىي أكبر من قيمزة 20.476 المحسوبة تساوي    t% " وقيمة 61الوزن النسبي المحايد " 

t   1.15وىي أقل من    1.111  و القيمة االحتمالية تساوي 1.98الجدولية والتي تساوي 
مبزادئ  يعمزل عمزى تعزيززاألىميزة مما يدل عمى أن نظام المعمومات المحاسبي  في الجمعيزات 

 .الحكم الرشيد

عموهػات الهحاسػبية فػي الجهعيػات الرشػيد فػي نظػـ الهتوفر هقوهػات الحكػـ  نتائج الفرضية وتبيف
االفصػػاح إال أف هنػػاؾ بعػػض الخمػػل فػػي هقػػـو الشػػفافية لمجهعيػػات األهميػػة والػػذي يعنػػي  هميػػةاأل

والتػػي تتعمػػق   22وهػػذا يظهػػر جميػػا فػػي الفقػػرة رقػػـ  الفعمػػي زيػػر الهشػػروط عػػف كافػػة الهعموهػػات
% هػػػف 66.33لكترونػػػي لمجهعيػػػة , حيػػػث اف بنشػػػر التقػػػارير الهاليػػػة السػػػنوية  عمػػػى الهوقػػػع اال

تقـو بنشر تقاريرها الهالية عمػى الهوقػع االلكترونػي ههػا يعنػي اف هخرجػات نظػاـ  فق الجهعيات 
لالطػػالع عميهػػا ههػػا يػػؤثر عمػػى ال تتػػوفر لمجههػػور  فػػي بعػػض الجهعيػػات الهعموهػػات الهحاسػػبية

 ية.هبدأ الشفافية والذي يجب اف يتوفر في كافة الجهعيات األهم
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هػػػف حيػػػث وجػػػود نظػػػـ  (12222)صػػػالح,وقػػػد توافقػػػت نتػػػائج هػػػذا الفرضػػػية هػػػع نتػػػائج دراسػػػة 
دراسػة نتػائج هع أنشطتها وقد اختمفت نتػائج هػذا الفرضػية هػع  تتالءـ هعموهات هحاسبية هعتهدة

أف الهؤسسػػػػات األهميػػػػة تعػػػػاني هػػػػف خمػػػػل واضػػػػم فػػػػي أدائهػػػػا الهػػػػالي  فػػػػي (1221البحيصػػػػي, )
 . ضعف والقصور في أنظهتها الهالية والهحاسبيةوالهحاسبي ينبع هف ال

 

  01عدٚي زلُ ر

ّؼ١خ األ١ٍ٘خ ػٍٝ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغ لدزحِدٜ  -:اٌضبٟٔرؾ١ًٍ فمساد اٌّؾٛز 

 ِجبةا اٌؾىُ اٌسش١درؼص٠ص 
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 ٠زالمَ ّؼزّة  ّؾبعجٟ ٕظبَ اٌغّؼ١خ خةَزعز 1

 .اٚإٔشطزٙ
4.42 0.591 88.37 23.770 0.000 

رساػٟ اٌغّؼ١خ رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمسازاد اٌؾى١ِٛخ  2

 ػٕد إػداة ٚرط٠ٛس إٌظُ اٌّؾبظج١خ فٟ اٌغّؼ١خ.
4.44 0.643 88.78 22.143 0.000 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ  ثبٌغّؼ١خ ث١بٔبد ػٓ  3

 اٌٛاعجبد ٚاٌصالؽ١بد ٌىبفخ اٌؼب١ٍِٓ.
3.88 0.987 77.55 8.800 0.000 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ثبٌغّؼ١خ  اٌج١بٔبد  4

اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ فٟ اٌٛلذ اٌّالئُ ألغسا  اٌزخط١ط  

 ٚإػداة اٌّٛاشٔبد.
3.98 0.760 79.59 12.768 0.000 

 مِخِال٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد  5

 ألغسا  اظزغالي ِٛازة اٌغّؼ١خ اظزغالالً أِضً.
3.93 0.763 78.57 12.045 0.000 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ زلبثخ لج١ٍخ ٚثؼد٠خ  6

 ػٍٝ اٌؼًّ اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ.
4.00 0.746 80.00 13.268 0.000 

رؾمك اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظج١خ اٌزٟ ٠ٕزغٙب ٔظبَ  7

االفصبػ ٚاٌشفبف١خ ػٓ اٌٛضغ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظج١خ 

 اٌّبٌٟ ٌٍغّؼ١خ.
4.30 0.677 85.92 18.958 0.000 

رٙزُ اةازح اٌغّؼ١خ ثزشغ١ً إٌظبَ اٌّؾبظجٟ ثىفبمح  8

 ػب١ٌخ ٚرٛفس أٞ ِعزٍصِبد ِطٍٛثخ ٌرٌه.
4.30 0.707 85.92 18.158 0.000 

رعزخدَ اٌغّؼ١خ  ِغّٛػخ ِٓ ارعساماد اٌسلبث١خ  9

ٍّفبد ٌاّبْ اٌزشغ١ً االٌىزسٟٚٔ ػٍٝ اٌجساِظ  ٚاٌ

 اٌع١ٍُ ٌٍج١بٔبد.
4.04 0.836 80.82 12.321 0.000 

رمَٛ اٌغّؼ١خ ثٕشس رمبز٠س٘ب اٌّب١ٌخ ػٍٝ ِٛلؼٙب  11

 االٌىزسٟٚٔ.

 
3.32 1.352 66.33 2.317 0.023 

 0.000 20.476 81.18 0.512 4.06 الفقراتجميع  

  1.98خ تساوي 97و درجة حرية خ  خ2.25الجدولية عند هستوى داللة خ   tقيهة 
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عمى دعم نظام المعمومات المحاسبي في الجمعيات األىمية  يعملالفرضية الفرعية الثالثة: 
 .عممية التنمية

( والذي يبيف آراء أفراد 12لمعينة الواحدة والنتائج هبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
هدى دعـ نظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعيات عينة الدراسة في  فقرات الهحور األوؿ )

 (, هرتبة تنازليا حسب الوزف النسبي كها يمياألهمية عهمية التنهية
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تساويخ 86.33خ   بم  الوزف النسبي  خ 5في الفقرة رقـ خ  .2

ٍِٛلبد ةل١ملخ ٔظلبَ اٌّؼٍِٛلبد اٌّؾبظلجٟ ٠لٛفس ِؼهها يدؿ عمػى إف خ   2.25وهي أقل هف 

 خ.  ػٓ وبفخ اٌّشبز٠غ إٌّفرح ِٓ لجً اٌغّؼ١خ
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تساويخ 86.33خ   بم  الوزف النسبي  خ 6في الفقرة رقـ خ  .1

ٔظللبَ اٌّؼٍِٛللبد اٌّؾبظللجٟ ٠ٕللزظ فللٟ اٌغّؼ١للخ ههػػا يػػدؿ عمػػى إف خ   2.25وهػػي أقػػل هػػف 

فرٖ اٌغّؼ١خ وً ػٍٝ ؽدح ٚخبصخ اٌّشلبز٠غ رمبز٠س ِب١ٌخ خبصخ ثٕزبئظ أػّبي وً ِشسٚع رٕ

 خ.  االظزضّبز٠خ
خ  2.222%خ  والقيهػة االحتهاليػة تسػاويخ 85.10خ   بم  الػوزف النسػبي  خ 7في الفقرة رقـ خ .3

اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١لخ  رٛضلؼ اٌجلساِظ اٌز٠ّٕٛلخ هها يدؿ عمى إف خ   2.25وهي أقل هف 

 خ. اٌزٟ ٔفررٙب 
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تساويخ 82.86بم  الوزف النسبي  خ خ    4في الفقرة رقـ خ .4

ٔظلبَ اٌّؼٍِٛلبد اٌّؾبظلجٟ ٠لٛفس ِؼٍِٛلبد ةل١ملخ هها يدؿ عمػى إف خ   2.25وهي أقل هف 

 خ.  ػٓ ؽغُ االٔفبق ػٍٝ اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ِمبزٔخ ثبٔفبق اٌغّؼ١خ وىً
خ  2.222والقيهة االحتهالية تساويخ  %خ 78.98خ   بم  الوزف النسبي  خ  1في الفقرة رقـ خ .5

إةازح اٌغّؼ١للخ رساػللٟ رؾللد٠ش إٌظللبَ اٌّؾبظللجٟ ههػػا يػػدؿ عمػػى إف خ   2.25وهػػي أقػػل هػػف 

 خ.  ِؼٍِٛبد ثغٛةح ػب١ٌخ ثّب ٠خدَ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ طال ٔزبثبٌزم١ٕبد اٌؾد٠ضخ اٌالشِخ 
خ  2.222الية تساويخ %خ  والقيهة االحته76.12خ   بم  الوزف النسبي  خ  3في الفقرة رقـ خ .6

٠زُ زثلط ٔظلبَ اٌّؼٍِٛلبد اٌّؾبظلجٟ فلٟ اٌغّؼ١لخ خ   ههها يدؿ عمى إنػ 2.25وهي أقل هف 

 خ.  ّالمِخِغ إٌظُ اٌفسػ١خ اٌزٟ رخص اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ٌزص٠ٚد٘ب ثبٌّؼٍِٛبد اٌ
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تساويخ 73.67خ   بم  الوزف النسبي  خ  2في الفقرة رقـ خ .7

إٌظلللبَ اٌّؾبظلللجٟ فلللٟ اٌغّؼ١لللخ ٠ملللَٛ ثزلللٛف١س ههػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف خ   2.25وهػػػي أقػػػل هػػػف 

 خ.  اٌّؼٍِٛبد اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ اٌالشِخ ألغسا  اٌزخط١ط اٌزّٕٛٞ
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  و 4.07 تسزاوي    الثالزثوبصفة عامة يتبين أن المتوسغ الحسابي لجميع فقزرات المحزور 
% وىزي أكبزر مزن  81.34النسزبي  يسزاوي    الزوزن و 0.547 االنحراف المعياري يساوي     
وىي أكبر من قيمزة 19.296 المحسوبة تساوي    t% " وقيمة 61الوزن النسبي المحايد " 

t   1.15وىي أقل من    1.111  و القيمة االحتمالية تساوي 1.98الجدولية والتي تساوي 
دعزم عمميزة عمزل عمزى ت المحاسزبي فزي الجمعيزات األىميزة ينظزام المعمومزا مما يدل عمزى أن 

 .التنمية
 

عهمية  تعهل عمى دعـف  نظـ الهعموهات الهحاسبية في الجهعيات األهمية نتائج الدراسة أوتبيف 
إال أف بعض الجهعيات األهمية ال يوفر نظاـ الهعموهات الهحاسبي التنهية في الجهعيات األهمية 

حيػث بمػ  الػوزف النسػبي  بشػكل جيػد فيها الهعموهػات الكهيػة والنوعيػة ألزػراض التخطػي  التنهػوي 
الهتطمبػات االساسػػية هػف  أنػه (146ص 1223) عاصػػـ وابػراهيـ, فقػد ذكػر ,73.67لهػذا الفقػرة 

  .هالءهةتوفير البيانات والهعموهات الالتخطي  و لتحقيق التنهية االقتصادية  
 

 (21جدول رقم )
 سبي في الجمعيات األىميةمدى دعم نظام المعمومات المحا -:الثالثتحميل فقرات المحور 

 عممية التنميةل
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 ثزٛف١س اٌّؼٍِٛبد اٌغّؼ١خ٠مَٛ إٌظبَ اٌّؾبظجٟ فٟ  1

 .اٌالشِخ ألغسا  اٌزخط١ط اٌزّٕٛٞاٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ 
3.68 0.832 73.67 8.132 0.000 

ػٟ اةازح اٌغّؼ١خ رؾد٠ش إٌظبَ اٌّؾبظجٟ ثبٌزم١ٕبد رسا 2

ثّب ٠خدَ ِؼٍِٛبد ثغٛةح ػب١ٌخ  رٔزبطاٌؾد٠ضخ اٌالشِخ 

 .ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ

3.95 0.817 78.98 11.499 0.000 

٠زُ زثط ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ ِغ إٌظُ  3

اٌفسػ١خ اٌزٟ رخص اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ٌزص٠ٚد٘ب 

 .ّالمِخاٌثبٌّؼٍِٛبد 

3.81 0.869 76.12 9.179 0.000 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد ةل١مخ ػٓ  4

 ثئٔفبقؽغُ االٔفبق ػٍٝ اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ِمبزٔخ 

 .اٌغّؼ١خ وىً

4.14 0.746 82.86 15.163 0.000 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد ةل١مخ ػٓ  5

 .اٌغّؼ١خ وبفخ اٌّشبز٠غ إٌّفرح ِٓ لجً
4.32 0.754 86.33 17.275 0.000 

٠ٕزظ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ رمبز٠س ِب١ٌخ  6

خبصخ ثٕزبئظ أػّبي وً ِشسٚع رٕفرٖ اٌغّؼ١خ وً ػٍٝ 
4.32 0.683 86.33 19.091 0.000 
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 ؽدح ٚخبصخ اٌّشبز٠غ االظزضّبز٠خ. 

خ اٌزٟ رٛضؼ اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١خ  اٌجساِظ اٌز٠ّٕٛ 7

 ٔفررٙب .

 

4.26 0.693 85.10 17.922 0.000 

 0.000 19.296 81.34 0.547 4.07 جميع العبارات 

  1.98خ تساوي 97خ و درجة حرية خ 2.25الجدولية عند هستوى داللة خ   tقيهة 
 

األىمية نظام محاسبي جيد يتالءم مع  الجمعياتيتوفر في األولى : الرئيسية  الفرضية تحميل 
 .ات تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداءمتطمب

( والذي يبيف آراء أفراد 11لمعينة الواحدة والنتائج هبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
هة نظـ الهعموهات الهحاسبية في الجهعيات ءهدى هال عينة الدراسة في  فقرات الهحور األوؿ )

وبصفة عاهة يتبيف أف الهتوس   (,لهؤشرات األداءاألهمية هع هتطمبات تطبيق البرناهج الوطني 
, و االنحراؼ الهعياري يساوي     4.14تساوي     الهحاور الفرعية لمهحور االوؿالحسابي لجهيع 

% خ 62% وهي أكبر هف  الوزف النسبي الهحايد خ 82.82والوزف النسبي  يساوي   0.459
, و 1.98الجدولية والتي تساوي   tهة وهي أكبر هف قي24.634 الهحسوبة تساوي    tوقيهة 

 الجهعياتيتوفر في  ههها يدؿ عمى أن 2.25وهي أقل هف    2.222القيهة االحتهالية تساوي 
عند  األهمية نظاـ هحاسبي جيد يتالءـ هع هتطمبات تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء

 .05.0هستوى داللة 
 

 فػػي أنػػه يتػػوفر فػػي الجهعيػػات األهميػػة نظػػاـ هحاسػػبي جيػػد يسػػاعد الفرضػػية اختبػػار نتػػائج وتبػػيف
صػوؿ الجهعيػة وتوثيػق الهعػاهالت الهاليػة الؿ تحقيقه الرقابة الفاعمػة عمػى أهف خ هحاربة الفساد

بالهستندات الالزهة لتعزيز صحة الصرؼ والفصل بيف الوظائف الهتعارضة وكشف االنحرافػات 
النزاهة وهراعػاة أحكػاـ قوهات الحكـ الرشيد والتي تتهثل في الشفافية و كها ويدعـ ه فور حدوثها, 
نظـ الهعموهات الهحاسبية في , باإلضافة إلى أف ؿ هوارد الجهعية استغالالا أهثلالقانوف واستغال

لهعموهػات الالزهػة ألزػراض عهميػة التنهيػة هػف خػالؿ تػوفير ا تعهل عمػى دعػـالجهعيات األهمية 
  التنهوي.التخطي  و التنهية 
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 (55جذول رلى )

َظى انًؼهىيبد انًحبسجُخ فٍ  يالءيخيذي  -األول: انًحبور انفزػُخ نهًحىررحهُم 

 انجًؼُبد األههُخ يغ يزطهجبد رطجُك انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء
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ِدٜ ِعبػدح ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١بد  1

 األ١ٍ٘خ ػٍٝ ِؾبزثخ اٌفعبة
4.25 0.459 85.05 27.041 0.000 

ِدٜ ةػُ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ  2

 األ١ٍ٘خ ٌّجبةا اٌؾىُ اٌسش١د
4.06 0.512 81.18 20.476 0.000 

 هدى دعـ نظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعيات 3
 األهمية عهمية التنهية

4.07 0.547 81.34 19.296 0.000 

 0.000 24.634 82.82 0.459 4.14 المحاور الفرعيةجميع  

  1.98خ تساوي 97خ و درجة حرية خ 2.25الجدولية عند هستوى داللة خ   tقيهة 

  
داء فزي توجد عدة معوقات تحول دون تطبيق البرنامج الوطني لمؤشزرات األ الفرضية الثانية: 
 .05.0األىمية عند مستوى داللة  الجمعيات

( والذي يبيف آراء أفراد 13لمعينة الواحدة والنتائج هبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
(, هعوقات تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء) الثانيعينة الدراسة في  فقرات الهحور 

 :الوزف النسبي كها يميهرتبة تنازليا حسب 
 

خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 77.76خ   بم  الوزف النسبي  خ  6في الفقرة رقـ خ .2
الهعموهػػات الهطموبػػة لمبرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات ههػػا يػػدؿ عمػػى إف خ   2.25وهػػي أقػػل هػػف 

 خ.  األداء تحتاج الى وقت وجهد هف الجهعية لتوفيرها
خ  2.222%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 75.10م  الوزف النسبي  خ خ   ب 5في الفقرة رقـ خ .1

يتطمػػب تطبيػػق البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء ههػػا يػػدؿ عمػػى إف خ   2.25وهػػي أقػػل هػػف 
 خ. تدريب هوظفيف هف الجهعية عمى تعبئة النهاذج الهطموبة إلعدادها بشكل سميـ 

خ  2.221%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 67.35خ   بم  الوزف النسبي  خ  7في الفقرة رقـ خ .3
يطمػػػب البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء زالبػػػا ههػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف خ   2.25وهػػػي أقػػػل هػػػف 

 خ. بيانات تاريخية عف سنوات سابقة قد يصعب الوصوؿ اليها 
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خ  0.749%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 60.82خ   بم  الوزف النسبي  خ  8في الفقرة رقـ خ .4
 إيضػػاحاتههػػا يػػدؿ عمػػى إف خ  التقػػارير الهاليػػة لمجهعيػػة ال تتضػػهف  2.25وهػػي أكبػػر هػػف 

 خ.  بدرجة هتوسطة كافية تهكف البرناهج الوطني هف استخراج البيانات الهطموبة
خ  0.682%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 59.18خ   بم  الوزف النسبي  خ  9في الفقرة رقـ خ .5

دؿ عمػػى إف خ  ال يسػػتطيع هػػوظفي البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات ههػػا يػػ 2.25وهػػي أكبػػر هػػف 
 خ.  بدرجة هتوسطة األداء تفسير البنود الواردة في نهاذج التقييـ لهوظفي الجهعية

خ  0.088%خ  والقيهة االحتهالية تسػاويخ 56.53خ   بم  الوزف النسبي  خ 2في الفقرة رقـ خ  .6
يع نظػػاـ الهعموهػػات الهحاسػػبي الهطبػػق ههػػا يػػدؿ عمػػى إف خ  ال يسػػتط 2.25وهػػي أكبػػر هػػف 

 خ. بدرجة هتوسطة  األداءفي الجهعية توفير الهعموهات الالزهة لمبرناهج الوطني لهؤشرات 
 

  و 3.27وبصفة عامة يتبين أن المتوسغ الحسابي لجميزع فقزرات المحزور الثزاني  تسزاوي   
مزن  أكبػر % وىزي 65.43والزوزن النسزبي  يسزاوي    0.728االنحراف المعياري يسزاوي     
 tوىي أكبر من قيمزة 3.689 المحسوبة تساوي    t% " وقيمة 61الوزن النسبي المحايد " 
 1.15وىزي أقزل مزن    1.111  و القيمة االحتماليزة تسزاوي 1.98الجدولية والتي تساوي  

ممززا يززدل عمززى وجززود عززدة معوقززات تحززول دون تطبيززق البرنززامج الززوطني لمؤشززرات األداء فززي 
 .05.0األىمية عند مستوى داللة  عياتالجم

 

هحاسػػػبية فػػػػي عمػػػى الػػػرزـ هػػػف أف نظػػػـ الهعموهػػػات ال وتبػػػيف نتػػػائج التحميػػػل لهػػػذا الفرضػػػية أنػػػه
هػػػػة لتطبيػػػػق البرنػػػػاهج الػػػػوطني لهؤشػػػػرات األداء إال أنػػػػه هنػػػػاؾ بعػػػػض الجهعيػػػػات األهميػػػػة هالء

 أهـ هذا الهعوقات ها يمي:الهعوقات لتطبيق هذا البرناهج التقييهي وهف 
الهعموهػات الهطموبػػة لمبرنػاهج الػػوطني لهؤشػرات األداء تحتػػاج الػى وقػػت وجهػد هػػف الجهعيػػة  -2

 .%77.76حيث بم  الوزف النسبي لهذا الفقرة  لتوفيرها
يتطمػػب تطبيػػق البرنػػاهج الػػوطني لهؤشػػرات األداء تػػدريب هػػوظفيف هػػف الجهعيػػة عمػػى تعبئػػة  -1

 .%75.22حيث بم  الوزف النسبي لهذا الفقرة  ا بشكل سميـالنهاذج الهطموبة إلعداده
يطمب البرناهج الوطني لهؤشرات األداء زالبا بيانات تاريخية عػف سػنوات سػابقة قػد يصػعب  -3

 %.67.35حيث بم  الوزف النسبي لهذا الفقرة  الوصوؿ إليها
 تعارضػة.اشتراؾ أكثر هف شػخص فػي الجهعيػة فػي تعبئػة نهػاذج التقيػيـ قػد يعطػي بيانػات ه -4

 %.67.24حيث بم  الوزف النسبي لهذا الفقرة 
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بعػػض الهصػػطمحات الهسػػتخدهة فػػي تعبئػػة نهػػاذج التقيػػيـ يصػػعب تفسػػيرها وفهههػػا هػػف قبػػل  -5
 %.64.69حيث بم  الوزف النسبي لهذا الفقرة  هوظفي الجهعية

  
 (54جذول رلى )

 شزاد األداءيؼىلبد رطجُك انجزَبيج انىطٍُ نًؤ -:  انثبٍَ انًحىررحهُم فمزاد 

 الفقرات م

بي
سا
الح
غ 
وس
لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال
وز
ال

 

مة 
قي

t 

الية
حته
 اال
يهة
الق

 

ال ٠عزط١غ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ اٌّطجك فٟ  1

اٌغّؼ١خ رٛف١س اٌّؼٍِٛبد اٌالشِخ ٌٍجسٔبِظ اٌٛطٕٟ 

 . األةامٌّؤشساد 
2.83 0.995 56.53 -1.726 0.088 

ٌزطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد  اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ 2

وض١سح ِٚزشؼجخ ٠ٚصؼت اظزخساعٙب ثعٌٙٛخ  ماألةا

 ِٓ إٌظبَ اٌّؾبظجٟ اٌّطجك.
3.20 0.973 64.08 2.075 0.041 

ثؼض اٌّصطٍؾبد اٌّعزخدِخ فٟ رؼجئخ ّٔبذط اٌزم١١ُ  3

 ٠صؼت رفع١س٘ب ٚفّٙٙب ِٓ لجً ِٛظفٟ اٌغّؼ١خ. 
3.23 1.165 64.69 1.995 0.049 

٠زطٍت رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام  4

 رٔزبطرؼد٠ً اٌجسٔبِظ اٌّؾبظجٟ االٌىزسٟٚٔ  ٌٍغّؼ١خ 

 اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ. 
3.08 1.190 61.63 0.679 0.499 

٠زطٍت رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام  5

ردز٠ت ِٛظف١ٓ ِٓ اٌغّؼ١خ ػٍٝ رؼجئخ إٌّبذط 

 ١ٍُ.اٌّطٍٛثخ رػداة٘ب ثشىً ظ
3.76 1.149 75.10 6.504 0.000 

اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٌٍجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد  6

 األةام رؾزبط اٌٝ ٚلذ ٚعٙد ِٓ اٌغّؼ١خ ٌزٛف١س٘ب.
3.89 0.951 77.76 9.239 0.000 

٠طٍت اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام غبٌجب ث١بٔبد  7

 . إ١ٌٙبربز٠خ١خ ػٓ ظٕٛاد ظبثمخ لد ٠صؼت اٌٛصٛي 
3.37 1.134 67.35 3.206 0.002 

وبف١خ  إ٠ابؽبداٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١خ ال رزآّ  8

رّىٓ اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ِٓ اظزخساط اٌج١بٔبد 

 اٌّطٍٛثخ.
3.04 1.259 60.82 0.321 0.749 

ال ٠عزط١غ ِٛظفٟ اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام  9

رفع١س اٌجٕٛة اٌٛازةح فٟ ّٔبذط اٌزم١١ُ ٌّٛظفٟ 

 ّؼ١خ.  اٌغ
2.96 0.984 59.18 -0.411 0.682 

اشزسان أوضس ِٓ شخص فٟ اٌغّؼ١خ فٟ رؼجئخ ّٔبذط  11

 اٌزم١١ُ لد ٠ؼطٟ ث١بٔبد ِزؼبزضخ.
3.36 1.221 67.14 2.897 0.005 

 0.000 3.689 65.43 0.728 3.27 جميع العبارات 

  1.98وي خ تسا97خ و درجة حرية خ 2.25الجدولية عند هستوى داللة خ   tقيهة 
 

في  آراء أفراد  (05.0) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الثالثةالفرضية 
مة نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات ول مدى مالءالعينة ح

 التالية:متغيرات متعزى ل تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء
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 وظيفيالهسهى ال .2
 الدرجة العمهية  .1
 الخبرة العهمية داخل الجهعية  .3
 ا٘لنشاط الجهعية هزاولة هدة .4
 عدد العاهميف بالجهعية  .5
  1224الجهعية لمعاـ  إيرادات .6

 :ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

العينة  أفراد آراءفي   (05.0) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -3.1
نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق  مالءمةول مدى ح

 المسمى الوظيفيإلى تعزى  البرنامج الوطني لمؤشرات األداء

 تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحميػػػػل التبػػػػايف األحػػػػادي الختبػػػػار الفػػػػروؽ بػػػػيفالختبػػػػار هػػػػذا الفرضػػػػية 
نظػػػػػػػػػـ الهعموهػػػػػػػػػات الهحاسػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػي  هالءهػػػػػػػػػةى آراء أفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ هػػػػػػػػػدهتوسػػػػػػػػػطات 

إلػػػػػػى تعػػػػػػزى  الجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات تطبيػػػػػػق البرنػػػػػػاهج الػػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداء
 F( والػػػػػػػذي يبػػػػػػػيف أف قيهػػػػػػػة 14والنتػػػػػػػائج هبينػػػػػػػة فػػػػػػػي جػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ ) , المسدددددددمى الدددددددو ٌذً

الجدوليػػػػػػة  Fوهػػػػػػي أقػػػػػػل هػػػػػػف قيهػػػػػػة   2.268الهحسػػػػػػوبة لجهيػػػػػػع الهحػػػػػػاور هجتهعػػػػػػة تسػػػػػػاوي 
وهػػػػػي   2.992, كهػػػػػا أف القيهػػػػػة االحتهاليػػػػػة لجهيػػػػػع الهحػػػػػاور تسػػػػػاوي  1.74تسػػػػػاوي والتػػػػػي 

آراء أفػػػػػػراد العينػػػػػػة بػػػػػػيف هتوسػػػػػػطات ههػػػػػػا يػػػػػػدؿ  عمػػػػػػى عػػػػػػدـ وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ  2.25أكبػػػػػػر هػػػػػػف 
نظػػػػػػـ الهعموهػػػػػػات الهحاسػػػػػػبية فػػػػػػي الجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات  هالءهػػػػػػةحػػػػػػوؿ هػػػػػػدى 

 عنػػػػػػد هسػػػػػػتوى  لمسددددددمى الددددددو ٌذًاإلػػػػػػى تعػػػػػػزى  تطبيػػػػػػق البرنػػػػػػاهج الػػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداء
 (05.0) داللة 

 

 (53جذول رلى )

آراء أفزاد انؼُُخ ثٍُ يزىسطبد  (One Way ANOVA )َزبئج رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ 

َظى انًؼهىيبد انًحبسجُخ فٍ انجًؼُبد األههُخ يغ يزطهجبد رطجُك  يالءيخحىل يذي 

 دالنخ  ػُذ يسزىي إنً انًسًً انىظُفٍشي رؼانجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء 

(05.0) 

 مصدت الفباٌن المحوت
مجموع 
 المتبمات

دتجد 
 الحتٌد

مفوسط 
 المتبمات

 قٌمد
  F   

القٌمد 
 االحفمالٌد

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  ِالمِخِدٜ 

اٌّؾبظج١خ فٟ اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ 

ِغ ِزطٍجبد رطج١ك اٌجسٔبِظ 

 ةاماٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األ

 0.009 4 0.036 بين المجموعات

0.068 
 

0.991 
 

 0.132 93 12.250 داخل المجموعات

  97 12.286 المجموع
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 مصدت الفباٌن المحوت
مجموع 
 المتبمات

دتجد 
 الحتٌد

مفوسط 
 المتبمات

 قٌمد
  F   

القٌمد 
 االحفمالٌد

 

 2.74تساوي  2.25خ وهستوى داللة 93, 4الجدولية عند درجة حرية خ Fقيهة 
 

العينة  فرادأ آراءفي   (05.0) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -3.2
نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق  مالءمةول مدى ح

 الدرجة العلمية إلى تعزى  البرنامج الوطني لمؤشرات األداء
 

تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحميػػػػل التبػػػػايف األحػػػػادي الختبػػػػار الفػػػػروؽ بػػػػيف الختبػػػػار هػػػػذا الفرضػػػػية 
نظػػػػػػػػػـ الهعموهػػػػػػػػػات الهحاسػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػي  هالءهػػػػػػػػػةى آراء أفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ هػػػػػػػػػدهتوسػػػػػػػػػطات 

إلػػػػػػى تعػػػػػػزى  الجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات تطبيػػػػػػق البرنػػػػػػاهج الػػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداء
الهحسػػػػوبة  F( والػػػػذي يبػػػػيف أف قيهػػػػة 15والنتػػػػائج هبينػػػػة فػػػػي جػػػػدوؿ رقػػػػـ ) ,الدتجددددد الملمٌددددد 

 الجدوليػػػػػػػػة والتػػػػػػػػي Fهػػػػػػػػف قيهػػػػػػػػة  أكبػػػػػػػروهػػػػػػػػي   3.348لجهيػػػػػػػع الهحػػػػػػػػاور هجتهعػػػػػػػػة تسػػػػػػػػاوي 
 أقػػػػػػلوهػػػػػػي   2.211, كهػػػػػػا أف القيهػػػػػػة االحتهاليػػػػػػة لجهيػػػػػػع الهحػػػػػػاور تسػػػػػػاوي  1.72تسػػػػػػاوي 
آراء أفػػػػػػراد العينػػػػػػة حػػػػػػوؿ هػػػػػػدى ههػػػػػػا يػػػػػػدؿ  عمػػػػػػى وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ بػػػػػػيف هتوسػػػػػػطات  2.25هػػػػػػف 

نظػػػػـ الهعموهػػػػات الهحاسػػػػبية فػػػػي الجهعيػػػػات األهميػػػػة هػػػػع هتطمبػػػػات تطبيػػػػق البرنػػػػاهج  هالءهػػػػة
, (05.0) داللػػػػػة  عنػػػػػد هسػػػػػتوى د الملمٌدددددد الدتجدددددإلػػػػػى تعػػػػػزى  الػػػػػوطني لهؤشػػػػػرات األداء

خ   دكفددددددوتاهخ و خ  دبلددددددو  ( إف الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف فئتػػػػػػي خ16ويبػػػػػػيف اختبػػػػػػار شػػػػػػفيه جػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ )
 خ . دكفوتاه والفرؽ لصالم الفئة خ

 (52جذول رلى )

آراء أفزاد انؼُُخ ثٍُ يزىسطبد  (One Way ANOVA )َزبئج رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ 

َظى انًؼهىيبد انًحبسجُخ فٍ انجًؼُبد األههُخ يغ يزطهجبد رطجُك  يالءيخيذي حىل 

 (05.0) دالنخ  ػُذ يسزىيإنً انذرجخ انؼهًُخ رؼشي انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء 

 هصدر التبايف الهحور
هجهوع 
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوس  
 الهربعات

 قيهة
 خ F خ

القيهة 
اليةاالحته  

نظـ الهعموهات  هالءهةهدى 
الهحاسبية في الجهعيات 
األهمية هع هتطمبات تطبيق 
البرناهج الوطني لهؤشرات 

 األداء
 

 0.395 3 1.186 بيف الهجهوعات

3.348 
 

0.022 
 

 0.118 94 11.100 داخل الهجهوعات

  97 12.286 الهجهوع
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 1.72تساوي  2.25داللة خ وهستوى 94, 3الجدولية عند درجة حرية خ Fقيهة 
 

 (26جدول رقم )
 اختبار شفيو لمفروق بين متوسطات الراء عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

 دكتوراا بكالوريوس هاجستير  دبمـو  الفرؽ بيف الهتوسطات
 *0.590- 0.570- 0.394-  دبمـو 

 0.196- 0.176-  0.394 هاجستير
 0.020-  0.176 0.570 بكالوريوس 

  0.020 0.196 *0.590 دكتوراا
 

العينة  أفراد آراء( في  05.0) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -3.3
نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق  مالءمةخول مدى 

 داخل الجمعية  الخبرة العمميةإلى تعزى  البرنامج الوطني لمؤشرات األداء
 

تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحميػػػػل التبػػػػايف األحػػػػادي الختبػػػػار الفػػػػروؽ بػػػػيف الختبػػػػار هػػػػذا الفرضػػػػية 
نظػػػػػػػػػـ الهعموهػػػػػػػػػات الهحاسػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػي  هالءهػػػػػػػػػةآراء أفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ هػػػػػػػػػدى هتوسػػػػػػػػػطات 

إلػػػػػػى تعػػػػػػزى  الجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات تطبيػػػػػػق البرنػػػػػػاهج الػػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداء
( والػػػػػذي يبػػػػػيف أف 17والنتػػػػػائج هبينػػػػػة فػػػػػي جػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ) ,الجممٌدددددد  الخبدددددتة المملٌدددددد داخدددددل

 Fوهػػػػػػػي أقػػػػػػػل هػػػػػػػف قيهػػػػػػػة   1.359الهحسػػػػػػػوبة لجهيػػػػػػػع الهحػػػػػػػاور هجتهعػػػػػػػة تسػػػػػػػاوي  Fقيهػػػػػػػة 
, كهػػػػػػػػا أف القيهػػػػػػػػة االحتهاليػػػػػػػػة لجهيػػػػػػػػع الهحػػػػػػػػاور تسػػػػػػػػاوي   1.72الجدوليػػػػػػػػة والتػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاوي 

آراء سػػػػػطات بػػػػػيف هتو ههػػػػػا يػػػػػدؿ  عمػػػػػى عػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ  2.25وهػػػػػي أكبػػػػػر هػػػػػف  2.277
نظػػػػػـ الهعموهػػػػػات الهحاسػػػػػبية فػػػػػي الجهعيػػػػػات األهميػػػػػة هػػػػػع  هالءهػػػػػةأفػػػػػراد العينػػػػػة حػػػػػوؿ هػػػػػدى 

الخبددددددتة المملٌددددددد داخددددددل إلػػػػػػى تعػػػػػزى  هتطمبػػػػػات تطبيػػػػػق البرنػػػػػػاهج الػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداء

 (05.0) داللة  عند هستوى الجممٌد 
 

 (27جدول رقم )
بين متوسطات آراء أفراد العينة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق البرنامج  مالءمةمدى 
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عند مستوى داللة  الخبرة العممية داخل الجمعية الوطني لمؤشرات األداء تعزى إلى 
(05.0) 

 هصدر التبايف الهحور
 هجهوع
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوس  
 الهربعات

 قيهة
 خ F خ

القيهة 
 االحتهالية

نظـ الهعموهات  هالءهةهدى 
الهحاسبية في الجهعيات 
األهمية هع هتطمبات تطبيق 
البرناهج الوطني لهؤشرات 

 األداء
 

 0.287 3 0.860 بيف الهجهوعات

2.359 
 

0.077 
 

 0.122 94 11.426 داخل الهجهوعات

عالهجهو   12.286 97  

 1.72تساوي  2.25خ وهستوى داللة 94, 3الجدولية عند درجة حرية خ Fقيهة 
 

العينة  إفراد آراء( في  05.0) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -3.4
نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق  مالءمةول مدى ح
 طيا.لنشا الجمعية مزاولة مدةإلى تعزى  رنامج الوطني لمؤشرات األداءالب

 

تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحميػػػػل التبػػػػايف األحػػػػادي الختبػػػػار الفػػػػروؽ بػػػػيف الختبػػػػار هػػػػذا الفرضػػػػية 
نظػػػػػػػػػـ الهعموهػػػػػػػػػات الهحاسػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػي  هالءهػػػػػػػػػةآراء أفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ هػػػػػػػػػدى هتوسػػػػػػػػػطات 

إلػػػػػػى تعػػػػػػزى  الػػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداءالجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات تطبيػػػػػػق البرنػػػػػػاهج 
( والػػػذي يبػػػيف أف 18والنتػػػائج هبينػػػة فػػػي جػػػدوؿ رقػػػـ ) , ليشددداطما الجممٌدددد مزاولدددد مددددة

 Fوهػػػػػػػي أقػػػػػػػل هػػػػػػػف قيهػػػػػػػة   2.521الهحسػػػػػػػوبة لجهيػػػػػػػع الهحػػػػػػػاور هجتهعػػػػػػػة تسػػػػػػػاوي  Fقيهػػػػػػػة 
, كهػػػػػػػػا أف القيهػػػػػػػػة االحتهاليػػػػػػػػة لجهيػػػػػػػػع الهحػػػػػػػػاور تسػػػػػػػػاوي 1.72الجدوليػػػػػػػػة والتػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاوي  

آراء بػػػػػيف هتوسػػػػػطات ههػػػػػا يػػػػػدؿ  عمػػػػػى عػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ  2.25ي أكبػػػػػر هػػػػػف وهػػػػػ  2.675
نظػػػػػـ الهعموهػػػػػات الهحاسػػػػػبية فػػػػػي الجهعيػػػػػات األهميػػػػػة هػػػػػع  هالءهػػػػػةأفػػػػػراد العينػػػػػة حػػػػػوؿ هػػػػػدى 

 الجممٌدددد مزاولدددد مددددةإلػػػى تعػػػزى  هتطمبػػػات تطبيػػػق البرنػػػاهج الػػػوطني لهؤشػػػرات األداء

 (05.0) داللة  عند هستوى  ليشاطما
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 (52جذول رلى )

آراء أفزاد انؼُُخ ثٍُ يزىسطبد  (One Way ANOVA )َزبئج رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ 

َظى انًؼهىيبد انًحبسجُخ فٍ انجًؼُبد األههُخ يغ يزطهجبد رطجُك  يالءيخحىل يذي 

 دالنخ  ػُذ يسزىينُشبطهب  انجًؼُخ يشاونخ يذحإنً رؼشي انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء 

(05.0) 

 هصدر التبايف الهحور
هجهوع 
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوس  
 الهربعات

 قيهة
 خ F خ

القيهة 
 االحتهالية

نظـ الهعموهات  هالءهةهدى 
الهحاسبية في الجهعيات 
األهمية هع هتطمبات تطبيق 
البرناهج الوطني لهؤشرات 

 األداء
 

 0.066 3 0.197 بيف الهجهوعات

0.512 
 

0.675 
 

 0.129 94 12.089 داخل الهجهوعات

  97 12.286 الهجهوع

 1.72تساوي  2.25خ وهستوى داللة 94, 3الجدولية عند درجة حرية خ Fقيهة 
 

في  اراء افراد العينة  (05.0) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -3.5
 المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات نظم المعمومات مالءمةخول مدى 

 عدد العاملين بالجمعية إلى تعزى  تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء

 

تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحميػػػػل التبػػػػايف األحػػػػادي الختبػػػػار الفػػػػروؽ بػػػػيف الختبػػػػار هػػػػذا الفرضػػػػية 
فػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػـ الهعموهػػػػػػػػػات الهحاسػػػػػػػػػبية  هالءهػػػػػػػػػةآراء أفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ هػػػػػػػػػدى هتوسػػػػػػػػػطات 

إلػػػػػػى تعػػػػػػزى  الجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات تطبيػػػػػػق البرنػػػػػػاهج الػػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداء
 F( والػػػػذي يبػػػػيف أف قيهػػػػة 19والنتػػػػائج هبينػػػػة فػػػػي جػػػػدوؿ رقػػػػـ ) ,عدددددد المدددداملٌن بالجممٌددددد 

الجدوليػػػػػػة  Fوهػػػػػػي أقػػػػػػل هػػػػػػف قيهػػػػػػة   2.492الهحسػػػػػػوبة لجهيػػػػػػع الهحػػػػػػاور هجتهعػػػػػػة تسػػػػػػاوي 
وهػػػػػي   2.781االحتهاليػػػػػة لجهيػػػػػع الهحػػػػػاور تسػػػػػاوي  , كهػػػػػا أف القيهػػػػػة 1.32والتػػػػػي تسػػػػػاوي 
آراء أفػػػػػػراد العينػػػػػػة بػػػػػػيف هتوسػػػػػػطات ههػػػػػػا يػػػػػػدؿ  عمػػػػػػى عػػػػػػدـ وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ  2.25أكبػػػػػػر هػػػػػػف 
نظػػػػػػـ الهعموهػػػػػػات الهحاسػػػػػػبية فػػػػػػي الجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات  هالءهػػػػػػةحػػػػػػوؿ هػػػػػػدى 

 سػػػػتوى عنػػػد هعدددددد المدددداملٌن بالجممٌددددد إلػػػى تعػػػػزى  تطبيػػػق البرنػػػاهج الػػػػوطني لهؤشػػػرات األداء
 (05.0) داللة 
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 (29جدول رقم )

بين متوسطات آراء أفراد العينة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 
نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق البرنامج  مالءمةمدى 

 (05.0عند مستوى داللة  )مين بالجمعية عدد العامالوطني لمؤشرات األداء تعزى إلى 

 هصدر التبايف الهحور
هجهوع 
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوس  
 الهربعات

 قيهة
 خ F خ

القيهة 
 االحتهالية

نظـ الهعموهات  هالءهةهدى 
الهحاسبية في الجهعيات 
األهمية هع هتطمبات تطبيق 
البرناهج الوطني لهؤشرات 

 األداء
 

الهجهوعاتبيف   0.319 5 0.064 

0.491 
 

0.782 
 

 0.130 92 11.967 داخل الهجهوعات

  97 12.286 الهجهوع

 1.32تساوي  2.25خ وهستوى داللة 91, 5الجدولية عند درجة حرية خ Fقيهة 
 

ة أفراد العين آراء( في  05.0) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -3.6
نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق  مالءمةول مدى ح

 .2114الجمعية لمعام  إيراداتإلى تعزى  البرنامج الوطني لمؤشرات األداء
 

تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحميػػػػل التبػػػػايف األحػػػػادي الختبػػػػار الفػػػػروؽ بػػػػيف الختبػػػػار هػػػػذا الفرضػػػػية 
نظػػػػػػػػػـ الهعموهػػػػػػػػػات الهحاسػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػي  هالءهػػػػػػػػػةهػػػػػػػػػدى آراء أفػػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ هتوسػػػػػػػػػطات 

إلػػػػػػى تعػػػػػػزى  الجهعيػػػػػػات األهميػػػػػػة هػػػػػػع هتطمبػػػػػػات تطبيػػػػػػق البرنػػػػػػاهج الػػػػػػوطني لهؤشػػػػػػرات األداء
( والػػػػػذي يبػػػػػيف أف 32والنتػػػػػائج هبينػػػػػة فػػػػػي جػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ) ,101.إٌدددددتادات الجممٌدددددد للمدددددا  

 Fوهػػػػػػػي أقػػػػػػػل هػػػػػػػف قيهػػػػػػػة   2.725الهحسػػػػػػػوبة لجهيػػػػػػػع الهحػػػػػػػاور هجتهعػػػػػػػة تسػػػػػػػاوي  Fقيهػػػػػػػة 
, كهػػػػػػػػا أف القيهػػػػػػػػة االحتهاليػػػػػػػػة لجهيػػػػػػػػع الهحػػػػػػػػاور تسػػػػػػػػاوي  1.72جدوليػػػػػػػػة والتػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاوي ال

آراء هتوسػػػػػطات بػػػػػيف ههػػػػػا يػػػػػدؿ  عمػػػػػى عػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ  2.25وهػػػػػي أكبػػػػػر هػػػػػف   2.545
نظػػػػػـ الهعموهػػػػػات الهحاسػػػػػبية فػػػػػي الجهعيػػػػػات األهميػػػػػة هػػػػػع  هالءهػػػػػةأفػػػػػراد العينػػػػػة حػػػػػوؿ هػػػػػدى 

إٌدددددتادات الجممٌدددددد للمدددددا  إلػػػػػى تعػػػػػزى  اءهتطمبػػػػػات تطبيػػػػػق البرنػػػػػاهج الػػػػػوطني لهؤشػػػػػرات األد

 .(05.0) داللة  عند هستوى  101.
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 (31جدول رقم )

متوسطات آراء أفراد العينة حول بين  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 
مج نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات تطبيق البرنا مالءمةمدى 

عند مستوى داللة   2114الوطني لمؤشرات األداء تعزى إلى إيرادات الجمعية لمعام 
(05.0) 

 هصدر التبايف الهحور
هجهوع 
 الهربعات

درجة 
 الحرية

هتوس  
 الهربعات

 قيهة
 خ F خ

القيهة 
 االحتهالية

نظـ الهعموهات  هالءهةهدى 
الهحاسبية في الجهعيات 

طمبات تطبيق األهمية هع هت
البرناهج الوطني لهؤشرات 

 األداء
 

 0.091 3 0.274 بيف الهجهوعات

0.715 
 

0.545 
 

 0.128 94 12.012 داخل الهجهوعات

  97 12.286 الهجهوع

 1.72تساوي  2.25خ وهستوى داللة 94, 3الجدولية عند درجة حرية خ Fقيهة 
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 النتائج والتوصيات
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 :الدراسة نتائج 5-1
لتطبيق  مالءمةتبين نتائج الدراسة أن نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية 

البرنامج الوطني لمؤشرات األداء إذ أن نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية 
 تتوافر فييا مؤشرات ىذا البرنامج بشكل جيد كالتالي:

محاربة الفساد  فيفي الجمعيات األىمية  المحاسبي نظام المعمومات يساىمأوال/ 
 من خالل ما يمي :

دليل لمحسابات يحدد طرؽ اثبات وهعالجة العهميات الهالية التي تحدث  وجود -2
 .بالجهعية

الوسائل واإلجراءات الالزهة لتنفيذ  ات األهميةد النظاـ الهحاسبي في الجهعييحدت -1
ؾ التسمسل الهستندي لمعهميات والفصل بها في ذل الهعاهالت الهالية بشكل سميـ

 بيف الوظائف الهتعارضة.
 رقابة الداخمية الفعالة عمى أصوؿ الجهعيةلنظاـ الهعموهات الهحاسبي ا قيحقت -3

 وذلؾ لهنع ضياعها أو اختالسها.
 لتجنب تسجيل أي هعاهمةوذلؾ  هجهوعة هف الهستندات اتالجهعيهعظـ  تستخدـ -4

 .س هستنديأسا ليس لها بقصد أو بدوف قصد
عهمياتها الهالية بهستندات خارجية تؤيد صحة العهميات  اتالجهعيهعظـ  توثق -5

 .إلبعاد أي شبهة لمفساد أو إهدار لهوارد الجهعيةلتوضيم  الهالية
لية إلثبات عهمياتها الها برناهج  هحاسبي هحوسب ات األهميةالجهعيهعظـ  تستخدـ -6

 .ات الجهعيةوالتالعب في حساب هها يقمل احتهالية الخط 
اء أد تقيين فيفي الجهعية  في هعظـ الجهعيات األهميةالهحاسبي النظاـ  يساهن -7

 تقـو الجهعية بتنفيذها.والتي  والهشاريع  البراهج
يهكف النظاـ الهحاسبي في الجهعيات األهمية هف كشف االنحرافات فور حدوثها  -8

هعيات ال يستطيع ولكف بعض الج وبالتالي اتخاذ االجراءات الالزهة لتصحيحها
 .االنحرافات نظاـ الهعموهات الهحاسبي فيها كشف

ثغرات في النظاـ الهحاسبي الهطبق تراعي هعظـ الجهعيات األهمية عدـ وجود أي  -9
 في بعضالهحاسبي الهطبق  هناؾ بعض الثغرات في النظاـولكف  بالجهعية

لهعموهات هها يعني احتهالية حدوث أخطاء أو تالعب في االجهعيات األهمية 
 .الناتجة هنه
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اإلفصاح عف أي  ات األهميةالجهعي هعظـ النظاـ الهحاسبي في يضهف -22
إذ أف الهعاهالت  هعاهالت هالية تتـ ها بيف الجهعية وأحد أعضاء هجمس إدارتها

زالبا ها تكوف هوضع شؾ أو  ةاإلدار الهالية التي تتـ بيف الجهعية وأعضاء هجمس 
عنها لتفادي  اإلفصاحالجهعيات األهمية لذا وجب قابية عمى هالحظة الجهات الر 

% هف هذا الجهعيات ال تقـو باإلفصاح هها قد 12ولكف ها نسبته  أي شبهة لمفساد
 .يجعمها تحت نطاؽ شبهة الفساد

بالتقنيات الحديثة  في هعظـ الجهعيات تحديث النظاـ الهحاسبي الهطبق يتـ -22
إال  تعد ظاهرة الفساد الهالي أحد هالهحهاوالتي  ليواكب التطورات والهتغيرات البيئية

أف بعض الجهعيات األهمية ال تقـو بتحديث نظاهها الهحاسبي بالتقنيات الحديثة 
 .هها يعني عدـ هواكبتها لمتطورات البيئية

 اتقاعدة بيانات هركزية هتكاهمة لنظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعي هناؾ -21
لزيادة وذلؾ  بيف النظـ الفرعية في الجهعية تعهل عمى التنسيق واالتصاؿاألهمية 

إال أف بعض الجهعيات األهمية ال توجد فيها  كفاءة أدائها في هكافحة الفساد الهالي
تعهل عمى التنسيق بيف النظـ  قاعدة بيانات هركزية لنظاـ الهعموهات الهحاسبي

 .الفرعية
ىمية مقومات الحكم تتوفر في نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األثانيا/ 

 الرشيد وذلك من خالل : 
 .اوأنشطتهيتالءـ  هعتهد هحاسبي نظان الجهعيات األهمية ناستخدا -2
تطبيق القوانيف والقرارات الحكوهية عند إعداد وتطوير  ات األهميةالجهعي تراعي -1

 .النظـ الهحاسبية في الجهعية
 والنوعية في الوقت البيانات الكهيةاـ الهعموهات الهحاسبي بالجهعية نظ يوفر -3

 عداد الهوازنات.الهالئـ ألزراض التخطي   وا  
نظاـ الهعموهات الهحاسبي رقابة قبمية وبعدية عمى العهل الهحاسبي في  يوفر -4

  .الجهعية
الجهعية بتشغيل النظاـ الهحاسبي بكفاءة عالية وتوفر أي هستمزهات  إدارة تهتـ -5

 هطموبة لذلؾ.
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اإلجراءات الرقابية عمى البراهج عة هف هجهو   ات األهميةالجهعي تستخدـ -6
هها يوفر هخرجات جيدة  والهمفات لضهاف التشغيل االلكتروني السميـ لمبيانات

  .هها يساعد عمى تدعيـ الشفافية لنظاـ الهعموهات الهحاسبي
ألزراض استغالؿ هوارد  هالءهةنظاـ الهعموهات الهحاسبي هعموهات  يوفر -7

بعض الجهعيات األهمية ال يوفر نظاـ الهعموهات  أهثل ولكف الجهعية استغالالا 
  .الهحاسبي فيها هعموهات هالئهة الستغالؿ هوارد الجهعية استغالال أهثل

بيانات عف الواجبات  ات األهمية الجهعيفي نظاـ الهعموهات الهحاسبي  يوفر -8
إال أف بعض الجهعيات ال يوفر فيها النظاـ  والصالحيات لكافة العاهميف

 بيانات عف الواجبات والصالحيات لكافة العاهميف. الهحاسبي
إذ يحقق نشر  الجهعية بنشر تقاريرها الهالية عمى هوقعها االلكتروني تقوـ -9

هخرجات نظـ الهعموهات الهحاسبية عمى الهوقع االلكتروني لمجهعية اإلفصاح 
 الكاهل عف كافة الهعموهات التي يحتاجها الجههور هها يعزز هبدأ الشفافية

كف هناؾ العديد هف الجهعيات ال تقوـ بنشر تقاريرها الهالية عمى الهوقع ول
 .االلكتروني لمجهعية ليطمع عميها الجههور

 

 وذلك عن طريق: يدعم النظام المحاسبي في الجمعيات األىمية عممية التنمية  ثالثا/
االنفاؽ هعموهات دقيقة عف حجـ  في الجهعيات األهمية يوفر نظاـ الهعموهات الهحاسبي -2

 الجهعية ككل. بإنفاؽعمى الهشاريع التنهوية هقارنة 
هعموهات دقيقة عف كافة  في الجهعيات األهمية يوفر نظاـ الهعموهات الهحاسبي -1

 الهشاريع الهنفذة هف قبل الجهعية.
تقارير هالية خاصة بنتائج أعهاؿ  ات األهميةينتج نظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعي -3

 عمى حدة وخاصة الهشاريع االستثهارية.  الجهعية كل  كل هشروع تنفذا 
  .البراهج التنهوية التي نفذتها ات األهميةتوضم التقارير الهالية لمجهعي -4
لهعموهات الكهية والنوعية الالزهة ا ات األهميةالنظاـ الهحاسبي في الجهعي يوفر -5

وهات نظاـ الهعمات قد ال يوفر ولكف بعض الجهعي ألزراض التخطي  التنهوي 
 .ونوعية ألزراض التخطي  التنهوي  بيانات كهية فيها الهحاسبي

 جإلنتاتحديث النظاـ الهحاسبي بالتقنيات الحديثة الالزهة  ات األهميةدارة الجهعيإتراعي  -6
ولكف بعض الجهعيات ال تقوـ بالتحديث  هعموهات بجودة عالية بها يخدـ عهمية التنهية

 .جودة الهعموهات التي ينتجهاالالـز ألنظهتها هها قد يؤثر عمى 
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هع النظـ الفرعية التي تخص  ات األهميةيتـ رب  نظاـ الهعموهات الهحاسبي في الجهعي -7
ال يتـ فيها  إال أف بعض الجهعيات هالءهةالهشاريع التنهوية لتزويدها بالهعموهات ال

التنهوية وبيف النظـ الفرعية التي تخص الهشاريع الرب  بيف نظـ الهعموهات الهحاسبية 
 في الوقت الهناسب. وبالتالي ال يتـ تزويدها بالهعموهات الهالءهة

 

نظم المعمومات المحاسبية لتطبيق البرنامج  مالءمةمن  مبينت نتائج الدراسة أنو بالرغكما 
 : تتمثل في تطبيق البرنامج الوطنيلعوقات ىناك بعض الم ات االداء إال أنالوطني لمؤشر 

طموبة لمبرناهج الوطني لهؤشرات األداء تحتاج الى وقت وجهد هف الهعموهات الهأف  -2
ألف البرناهج الوطني لهؤشرات األداء يطمب بيانات دقيقة وهصنفة بطريقة  الجهعية لتوفيرها

  .هعينة لتخدـ الهؤشرات التي يقوـ عميه البرناهج
عية عمى تعبئة يتطمب تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء تدريب هوظفيف هف الجه -1

 . الهطموبة إلعدادها بشكل سميـالنهاذج 
نوات سابقة قد يصعب يطمب البرناهج الوطني لهؤشرات األداء زالبا بيانات تاريخية عف س

 .إذ أف التقييـ زالبا ها يكوف لسنوات سابقة الوصوؿ إليها
 ة.تعارضاشتراؾ أكثر هف شخص في الجهعية في تعبئة نهاذج التقييـ قد يعطي بيانات ه -1
بعض الهصطمحات الهستخدهة في تعبئة نهاذج التقييـ يصعب تفسيرها وفههها هف قبل  -3

 .هوظفي الجهعية
يتطمب تطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء تعديل البرناهج الهحاسبي االلكتروني   -4

 .وذلؾ لتسهيل استخراج البيانات الهطموبة لمجهعية إلنتاج البيانات الهطموبة
الهطموبة لتطبيق البرناهج الوطني لهؤشرات األداء كثيرة وهتشعبة ويصعب  البيانات -5

 استخراجها بسهولة هف النظاـ الهحاسبي الهطبق.
التقارير الهالية لمجهعية ال تتضهف إيضاحات كافية تهكف البرناهج الوطني هف استخراج  -6

مية ال تتضهف إذ أف بعض تقارير الجهعيات الهقدهة لوزارة الداخ البيانات الهطموبة
 .ايضاحات كافية تهكف هف استخراج الهعموهات هنها بسهولة

 

 توصيات الدراسة: 5-2
 في ضوء نتائج الدراسة تم استخالص التوصيات التالية:

 الجمعيات األىمية: إدارةلمقائمين عمى أوال / 
ال  الجهعيات األهميةجهيع في  نظـ الهعموهات الهحاسبية ضرورة الػت كد هف أف -2

 ت الناتجة هنه.لضهاف صحة الهعموهاهف أي ثغرات تتض
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ال ب وؿ أو الجهعيات األهمية كافة في  نظـ الهعموهات الهحاسبيةالعهل عمى تحديث  -1
 بالتكنولوجيا الالزهة لجعمها هواكبة لمعصر.

الجهعيات األهمية باإلفصاح عف الهعاهالت هع الجهات ذات العالقة كافة رورة قياـ ض -3
 .ة لتجنب أي شبهة لمفسادوخاصة هجمس اإلدار 

 بيانات عفالجهعيات األهمية توفير نظـ الهعموهات الهحاسبية في كل ضرورة  -4
 .الواجبات الصالحيات لكافة العاهميف فيها

العهل عمى نشر التقارير الهالية لمجهعيات األهمية عمى الهوقع االلكتروني لمجهعية  -5
 إلتاحة كافة هعموهات الجهعيات الهالية لمجههور.

االهتهاـ بالرقابة عمى االدخاؿ والهعالجة لمبيانات الهحاسبية لضهاف انتاج هخرجات  -6
 جيدة لنظـ الهعموهات الهحاسبية.

االهتهاـ بتدريب العاهميف في هجاؿ هحاسبة الجهعيات األهمية عمى البراهج الهحاسبية  -7
 الهحوسبة وتطوير قدراتهـ أوال ب وؿ.

ة ألزراض التقييـ هف قبل البرناهج الوطني توفير الهعموهات الصحيحة والهالءه -8
 لهؤشرات األداء لضهاف حصوؿ الجهعية عمى ترتيب أفضل بيف الجهعيات في التقييـ.

ضرورة تركيز اهتهاـ الجهعيات األهمية عمى تنفيذ الهشاريع والبراهج التنهوية التي  -9
 تخدـ الهجتهع وتحقق له النهو واالزدهار.

ات ات األهمية باألنظهة والقوانيف الخاصة بالجهعيضرورة التزاـ إدارة الجهعي -11
 همية.األ
ؤشرات األداء لمجمعيات البرنامج الوطني لمإدارة توصيات خاصة بالقائمين عمى / ثانيا

 :بوزارة الداخمية الييئات األىميةالخيرية و 
العهل عمى إعداد نهاذج سهمة لمتقييـ وتتضهف ايضاحات كافية عف البنود التي  -2

 ا هف الجهعيات األهمية.يتـ طمبه
 اختصار بعض النهاذج وتجنب طمب هعموهات هتكررة. -1
توفير تدريب كافي لهحاسبي الجهعيات األهمية عمى تعبئة نهاذج التقييـ لضهاف  -3

 تعبئة النهاذج بشكل سميـ.
لمقياـ بعهمية التقييـ الهالي  بدرجة كافية الهوظفيف القائهيف بعهمية التقييـ تدريب -4

 همية.لمجهعيات األ
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إلزاـ الجهعيات األهمية بتقديـ تقارير هالية تتضهف ايضاحات كافية ألزراض  -5
 التقييـ.

 

 دراسات مستقبمية مقترحة: 5-3
تقييـ دور البرناهج الوطني لهؤشرات األداء لمجهعيات الخيرية والهيئات األهمية في  -2

 الرقابة عمى الجهعيات األهمية.
 .الهالي جهعيات األهمية في هكافحة الفساددور نظـ الهعموهات الهحاسبية في ال -1
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 : العربية المراجعأوال /
, التهويل الدولي لمهؤسسات األهمية وأثرا عمى (1222)بو حهاد, ناهض هحهود, أ .2

, رسالة هاجستير, جاهعة األزهر, ززة, 1222-1222التنهية السياسية في قطاع ززة 
 فمسطيف.

 
, تقييـ دور نظـ الهعموهات اإلدارية في (1225) فايق عبد الجواد, أبو سبت, صبري  .1

صنع القرارات اإلدارية في الجاهعات الفمسطينية في قطاع ززة, رسالة هاجستير, الجاهعة 
 اإلسالهية, ززة, فمسطيف.

 
(, الكاشف في الجندر والتنهية خحقيبة 1226)  أبو ززالة , هيفاء , شكري, شيريف, .3

 ؽ األهـ الهتحدة اإلنهائي لمهرأة, الهكتب اإلقميهي, عهاف, األردف. هرجعيةخ, صندو 
 
, أثر جودة هخرجات نظاـ الهعموهات الهحاسبي عمى (1223) أحهد, حناف حسيف , .4

رضى العهالء في البنوؾ التجارية األردنية, رسالة هاجستير, جاهعة عهمف العربية, عهاف, 
 األردف.

 
 الهعموهات وأثرها في تحديد خيار صائص نظـ(, خ1222إسهاعيل, عهاد أحهد, ) .5

لهنافسة االستراتيجي في اإلدارتيف العميا والوسطى خ دراسة تطبيقية عمى الهصارؼ التجارية 
 العاهمة في قطاع ززةخ, رسالة هاجستير, الجاهعة اإلسالهية , ززة , فمسطيف. 

 
رشادي لهصطمحات ,الدليل اإل(1222, )نزاهة والهساءلةاالئتالؼ هف أجل الأهاف,  .6

 راـ هللا ,فمسطيف. ,كـ الصالم ,الطبعة األولىوهفاهيـ الح
 
كتيب الفساد الداء و الدواء (, 1221) أهاف, االئتالؼ هف أجل النزاهة والهساءلة, .7

 , راـ هللا ,فمسطيف.د الناشئة  في الهواجهة,الحكـ الصالم وهكافحة الفسا
 
قيات العهل ك داة لمحد هف الفساد أخال(, 1221)يهاف, صوفي, هريـ, قوراري, إ .8

اإلداري في الدوؿ الناهية, الهمتقى الوطني األوؿ حوؿ حوكهة الشركات كآلية لمحد هف الفساد 
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الهالي واالداري, كمية لعمـو االقتصادية التجارية وعمـو التيسيير, جاهعة دمحم خيضر, بسكرة, 
 الجزائر.

 
الهالية في الهؤسسات األهمية الفمسطينية تقييـ النظـ (, 1221)البحيصي, عصاـ دمحم,  .9

قتصادية اإلسالهية لمدراسات االفي قطاع ززة: دراسة هيدانية استطالعية, هجمة الجاهعة 
 , ززة, فمسطيف.لهجمد العشروف, العدد الثانياإلدارية, او 
 
, أثر تطبيق هبادئ الجودة الشاهمة عمى أداء الهؤسسات (1229 ) بدر, رشاد هحهود, .22

 الجاهعة االسالهية, ززة, فمسطيف.ة األجنبية العاهمة في قطاع ززة, رسالة هاجستير, األهمي
 
, الدليل اإلرشادي عف تدبير التهويل في (1226) برناهج الهجتهع الهدني العراقي, .22

 دليل الهتدرب, العراؽ. هنظهات الهجتهع الهدني,
 
ات الهجتهع الهدني, , الحكـ الرشيد في هنظه(1221ي, )برناهج دعـ الهجتهع الهدن .21

 ., هصرUSAIDدليل الهتدرب, 
 
, الفساد في االقتصاد العراقي (1229)البطاط, هنتظر فاضل , جودة, ندوة عادؿ,  .23

 , البصرة , العراؽ., الهجمد السادس 14صادية, العدد اآلثار و الهعالجات , هجمة العمـو االقت
 
تهكيف الحكـ و  ية لهكافحة الفسادساءلة و الشفاف(, سبل تعزيز اله1222بوزيد, سايم, ) .24

-الراشد في الدوؿ العربية, كمية العموـ االقتصادية و التجارية و التيسير جاهعة قاصدي هرياح
 .55, صفحة  22ورقمة, الهحرر, هجمة الباحث , عدد

 
, الفساد اإلداري عائق اإلدارة والتنهية (1222)جبريل, عبد القادر جبريل فرج,  .25

 بريطانيا. لة هاجستير, األكاديهية العربية البريطانية لمتعميـ العالي,والديهقراطية, رسا
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, دور تحديث أنظهة الهعموهات في (1223)حساـ,  حجاج, دمحم الهاشهي, هسعودي, .26
( في الهؤسسات الصغيرة والهتوسطة, دراسة حالة SCFتفعيل الههارسة الهحاسبية وفق )

لمهمتقى الوطني حوؿ واقع وآفاؽ النظاـ الهحاسبي  هؤسسة اسهنت عيف التوتة )باتنة(, هداخمة
الهالي في الهؤسسات الصغيرة والهتوسطة في الجزائر, كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو 

 ي, الجزائر.التيسير, جاهعة الواد
 
(, أثر أبعاد الهيكل التنظيهي 1226حريـ,حسيف هحهود, الخشالي, شاكر جار هللا, ) .27

فة التنظيهية, دراسة هيدانية في الهستشفيات األردنية الخاصة, هجمة الزرقاء في بناء الهعر 
 , االردف.لمبحوث والدراسات, الهجمد الثاهف, العدد األوؿ

 
(, خدهات توكيد الثقة بنظـ الهعموهات الهحاسبية, دراسة حالة 1221حهداف, عالـ, )  .28

 الهصرفية, العدد الرابع. لمبنوؾ األردنية والفمسطينية, هجمة الدراسات الهالية و
 
, االبتزاز الهفهوـ والواقع, بحوث ندوة االبتزاز (1222)حهيد, صالم بف عبد هللا,  .29

العالج, هركز باحثات لدراسات الهرأة بالتعاوف هع قسـ الثقافة اإلسالهية و  الهفهوـ .االسباب
 هػ.2431ة السعودية, بجاهعة الهمؾ سعود, هكتبة الهمؾ فهد الوطنية, الرياض, الههمكة العربي

 

, اإلدارة العاهة لمشئوف العاهة, وزارة الداخمية, دليل (1224)دائرة الدراسات واألبحاث,  .12
 الجهعيات الخيرية والهيئات األهمية, اإلصدار األوؿ, ززة, فمسطيف.

 
أثر العواهل البيئية عمى كفاءة وفاعمية  (,1221) دبازية, دمحم, العدي, ابراهيـ خميل, .12

هعموهات الهحاسبية في شركمت الت هيف: دراسة تحميمية في شركات الت هيف األردنية, نظـ ال
 هجمة اإلدارة واالقتصاد, السنة الرابعة والثالثوف , العدد التسعوف, عهاف, األردف.

 
, هدى قدرة أنظهة الهعموهات الهحاسبية (1221)الرشيدي, ثاهر عبد هللا ناصر,  .11

لقيهة العادلة لألدوات الهالية عد اإلفصاح والقياس الهتعمقة باالهحوسبة عمى التوافق هع قوا 
دراسة هيدانية في الشركات الهساههة العاهة الكويتية(, رسالة هاجستير, جاهعة الشرؽ )

 األوس , عهاف, األردف.
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ستخداـ الحاسوب عمى ا, (1229) الرفاعي, خميل, الرهحي, نضاؿ, جالؿ, هحهود, .13

ية هف وجهة نظر الهستثهريف ) دراسة حالة سوؽ عهاف الهالي(, بخصائص الهعموهات الهحاس
بحث هقدـ الى الهؤتهر العمهي الدولي السابع, كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية, جاهعة الزرقاء 

 الخاصة, األردف.
 
, أثر استخداـ نظـ هساندة القرارات عمى تطير األداء خ (1229)رهضاف, فدوى دمحم,  .14

 وزارة التربية والتعميـ, رسالة هاجستير, الجاهعة اإلسالهية, ززة, فمسطيف. دراسة تطبيقية عمى
 
, واقع فعالية نظـ (1221)روهي, اسهاعيل هوسى , صالح , عمي هحهود ,  .15

الهعموهات هف وجهة نظر هتخذي القرار في جاهعة القدس الهفتوحة, هجمة جاهعة القدس 
 العشروف, فمسطيف. الهفتوحة لألبحاث والدراسات, العدد السابع و

 
, أثر التحوؿ في نظـ الهعموهات الهحاسبية, (1227)الزعانيف, عال أحهد عبد الهادي,  .16

 الجاهعة االسالهية, ززة, فمسطيف.دراسة تطبيقية في وزارة الهالية الفمسطينية, رسالة هااجستير, 
 
في  (, دور النظاـ الهحاسبي في دعـ الحوكهة1221ززيب, هميكة, زبرؽ, سوسف, ) .17

الجزائر, الهمتقى الوطني األوؿ حوؿ حوكهة الشركات كآلية لمحد هف الفساد الهالي واالداري, 
 كمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التيسيير, جاهعة دمحم خيضر, بسكرة, الجزائر.

 
ؿ , , نظـ الهعموهات اإلدارية, كمية ادارة االعها(1222)دمحم بف أحهد,  السديري, .18

 همؾ سعود, السعودية.جاهعة ال
 
, نظاـ الهعموهات الهحاسبي ودورا في تسيير الهؤسسة (1221)سوفياف, بوفروعة,  .19

االقتصادية, دراسة حالة هجهع ايناجوؾ فرع الطاهير, رسالة هاجستير, كمية العموـ االقتصادية 
 اهعة هنتوري , قسنطينة, الجزائر.وعمـو التسيير , ج
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ر الرقابة الهالية عمى استهرار التهويل لمهؤسسات (, أث1225) شرؼ, جهاد دمحم, .32
األهمية, دراسة هيدانية, الهؤسسات األهمية في قطاع ززة, رسالة هاجستير, الجاهعة اإلسالهية, 

 ززة , فمسطيف. 
 
(, هخاطر نظـ الهعموهات الهحاسبية االلكترونية خ 1227) الشريف, حرية شعباف دمحم, .32

عاهمة في قطاع ززةخ, رسالة هاجستير, الجاهعة اإلسالهية, دراسة تطبيقية عمى الهصارؼ ال
 ززة, فمسطيف.

 
(, الفساد والحكـ الصالم, دراسة حالة فمسطيف الهحتمة, 1224الشعيبي, عزهي, ) .31

 سكندرية, بيروت.حدة العربية, الهعهد السويدي باإلهركز دراسات الو 
 
نظـ الهعموهات اإلدارية  ,  تطوير(1228)الشهري, هشعاف ضيف هللا هقبل السمهاني,  .33

في إدارات التربية والتعميـ بالههمكة العربية السعودية هف وجهة نظر هديري التعميـ وهساعديهـ 
, جاهعة أـ القرى, اتكهيمي لمحصوؿ عمى درجة الدكتورا ورؤساء األقساـ ختصور هقترحخ, بحث 

 الههمكة العربية السعودية.
 
بيق نظـ الهعموهات الهحاسبية عمى تحسيف (, أثر تط1223الشنطي, ايهف دمحم, ) .34

فاعمية وكفاءة التدقيق الداخمي في القطاع الصناعي االردني, هجمة الجاهعة االسالهية 
, ززة, 219- 99لمدراسات االقتصادية واالدارية, الهجمد الحادي والعشروف, العدد االوؿ, ص 

 فمسطيف.
 
دورها في هكافحة ظاهرة  تقييـ, قواعد الحوكهة و (1229)الشواورة, فيصل هحهود,  .35

جاهعة دهشق لمعمـو  الوقاية هنه في الشركات الهساههة العاهة األردنية, هجمةالفساد و 
 , العدد الثاني, األردف.15القانونية, الهجمد االقتصادية و 

 
الرقابية في تيجية نظـ الهعموهات الهحاسبية و , استرا(1224)صالح, هصطفى دمحم,  .36

حث هقدـ الى الهؤتهر العربي الينوي العاـ األوؿ, واقع ههنة الهحاسبة بيف القطاع الحكوهي, ب
 التحديات والطهوح, بغداد, العراؽ.
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(, دراسة وتقييـ نظـ الهعموهات الهحاسبية في 1222صالح, هصمم عبد هللا, ) .37
الهؤسسات زير الحكوهية, دراسة تطبيقية عمى الهؤسسات زير الحكوهية في قطاع ززة, رسالة 

 اجستير, الجاهعة االسالهية, ززة, فمسطيف.ه
 
(, دور تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت في 1223) ابراهيـ, دمحم, عاصـ, خمود .38

تحسيف جودة الهعموهات وانعكاساته عمى التنهية االقتصادية, هجمة كمية بغداد لمعموـ 
 االقتصادية الجاهعة, العدد الخاص بهؤتهر الكمية, بغداد, لعراؽ.

 
الهؤسسي ضد الفساد في  االستعداد, تقييـ (1222)عالوؿ, عبد الهاجد شحدة خميل, ال .39

 أهاف, ززة, فمسطيف. –االئتالؼ هف أجل النزاهة  الجهعيات الخيرية الكبرى في قطاع ززة,
 
داري في الجزائر, , اآلليات القانونية لهكافحة الفساد اإل(1223)عبد العالي, حاحة,  .42

 ة دمحم خيضر , بسكرة, الجزائر.هع, جاااطروحة دكتورا 
 
العهمية, دار و دقيق الحسابات: الناحية النظرية , عمـ ت(1227)عبد هللا, خالد أهيف,  .42

 وائل لمنشر والتوزيع, عهاف, األردف.
 
(, البيئة الهصرفية وأثرها عمى كفاءة 1227عبد هللا, خالد أهيف, قطناني, خالد, ) .41

راسة تحميمية عمى الهصارؼ التجارية في األردف, الهجمة وفعالية نظـ الهعموهات الهحاسبية, د
 ة, الهجمد العاشر, العدد األوؿ, األردف.ياألردنية لمعمـو التطبيق

 

  
البحث العمهي,  ,(1222), عبد الخالق, كايديدات, ذوقاف, وعدس, عبد الرحهف, عب .43

 ., عهافدار الفكر, هفهوهه, أدواته, وأساليبه
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, هخاطر استخداـ نظـ الهعموهات الهحاسبية (1221)العبيدي, فاطهة ناجي,  .44
الهحوسبة وأثرها عمى فاعمية عهمية التدقيق في األردف , رسالة هاجستير, جاهعة الشرؽ 

 األوس , عهاف, األردف.
 
, اثر نظـ الهعموهات اإلدارية الهحوسبة عمى أداء (1229)العهري, ايهف احهد ابراهيـ,  .45

 الجاهعة االسالهية, ززة, فمسطيف.الفمسطينية, رسالة هاجستير, العاهميف في شركة االتصاالت 
 
, جريهة استعهاؿ الهحررات الهزورة بدوؿ هجمس (1228), دمحم  ,عهير العهري, .46

التعاوف الخميجي, دراسة ت صيمية هقارنة تطبيقية عمى الههمكة العربية السعودية, رسالة 
 الههمكة العربية السعودية.هاجستير, جاهعة نايف العربية لمعمـو األهنية, 

 
الحكـ الصالم الطريق إلى التنهية, جهعية الشفافية  ,(1222) ,دمحم صالح الغزالي, .47

 الكويتية, الكويت.
 
األفراد  هالءهة, العالقة بيف توظيف العاهميف و (1222)الغوؿ, نبيل ابراهيـ يوسف,  .48

ة في قطاع ززة(, رسالة لهنظهاتهـ )دراسة تطبيقية عمى الهؤسسات زير الحكوهية العاهم
 هاجستير, جاهعة األزهر, ززة, فمسطيف.

 
(, دور نظاـ الهعموهات الهحاسبية و التكاليفية في 1221ليمى ناجي هجيد, ) الفتالوي, .49

هكافحة الفساد الهالي, هجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية, العدد الثاني والثالثوف, كمية بغداد 
 العراؽ. لمعمـو االقتصادية, بغداد, 

 

, الحكـ الراشد كهدخل حديث لترشيد االنفاؽ العاـ والحد هف (1221)فرج, شعباف,  .52
(, أطروحة دكتوراة, كمية العموـ االقتصادية وعمـو 1222-122دراسة حالة الجزائر ) الفقر,

 لتسيير, جاهعة الجزائر, الجزائر.ا
 
 هيل كوادر الهنظهات هكافحة الفقر, ت(, الدليل التمخيصي لمتنهية و 1225قدرات, ) .52

 األهمية األردنية لمبناء الهؤسسي , ائتالؼ هؤسسة الشرؽ األدنى, األردف. 
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(, التنهية الريفية الهتكاهمة في األراضي الفمسطينية, 1229قشوع, هناؿ دمحم نهر, )  .51

خ, رسالة هاجستير, جاهعة النجاح الوطنية,  هنطقةحالة دراسية  الشعراوية خ هحافظة طولكـر
 ة الدراسات العميا, نابمس, فمسطيفكمي

 

(, واقع الرقابة الداخمية في القطاع الحكوهي, 1224كالب, سعيد يوسف حسف, ) .53
دراسة هيدانية عمى وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع ززة, رسالة هاجستير, الجاهعة 

  اإلسالهية, ززة, فمسطيف.
 
ية الهاؿ العاـ وديف الضريبة, رسالة (, حها1226لبادة أهجد نبيه عبد الفتاح, ) .54

 هاجستير, جاهعة النجاح الوطنية, نابمس, فمسطيف.
 
, وأههية نظاـ الهعموهات الهحاسبية, هجمة العموـ االنسانية, (1222) لعهاري, أحهد, .55

 جاهعة دمحم خيضر, سكرة, لجزائر. العدد األوؿ,
 
,هؤسسة فريدريش ايبرت, هكتب , الفساد والهسائمة في العراؽ(1223)دمحم, أيهف أحهد,  .56

 العراؽ واألردف, بغداد, العراؽ.
 
أههية نظـ الهعموهات اإلدارية ك داة لمتحميل البيئي في  (,1222) هراد, هرهي, .57

الهؤسسات الصغيرة والهتوسطة في الجزائر, رسالة هاجستير, جاهعة عرفات عباس, سطيف, 
 الجزائر.

 
, دور الهؤشرات التنهوية (1228) مس الوزراء,هركز الهعموهات ودعـ اتخاذ القرار, هج .58

 في الحوكهة هع االشارة إلى دور هركز الهعموهات ودعـ اتخاذ القرارات, هصر.
 
(,  الدليل اإلرشادي حوؿ التنهية 1228هركز تطوير الهؤسسات األهمية الفمسطينية, ) .59

 , فمسطيف.عياتخاألهمية خ األدوات والهرج االقتصادية واالجتهاعية وأولويات الهؤسسات
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, هدى فاعمية التدقيق الخارجي لمهؤسسات األهمية  (1222)هسمـ , خالد تيسير ,  .62
الجاهعة اإلسالهية ,  ,ردراسة استطالعية, رسالة هاجستي -ة في قطاع ززة الفمسطينية العاهم

 , فمسطيف.ززة
 
هواجهة  النزاهة والشفافية والهساءلة في(, 1222)بي , عزهي, هصمم , عبير , الشعي .62

 , راـ هللا ,فمسطيف.اهة والهساءلة ,الطبعة الثانية, االئتالؼ هف أجل النز الفساد
 
عالقتها باألداء اقع تطبيق هعايير الحكـ الرشيد و (, و 1223), هطير, سهير عبد الرازؽ  .61

 إدارة الدولة والحكـ الرشيد, البرناهج الهشترؾ اإلداري في الوزارات الفمسطينية, رسالة هاجستير,
 بيف أكاديهية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجاهعة األقصى, ززة, فمسطيف.

 
(, دور نظـ الهعموهات الهحاسبية االلكترونية في تحسيف 1221الهطيري, عمي هانع, ) .63

 قياس هخاطر االئتهاف في البنوؾ الكويتية, رسالة هاجستير, جاهعة الشرؽ األوس , الكويت.
 
, أههية هنظهات الهجتهع الهدني في التنهية, هجمة (1228) هالوي, أحهد ابراهيـ, .64

 , العدد الثاني, دهشق, سورية. 14جاهعة دهشق لمعمـو االقتصادية والقانونية, الهجمد 
 
, التدابير التشريعية واإلدارية لهكافحة الفساد في القطاعيف (1221)هنصور, باسل,  .65

, 32/22/1223ة لهكافحة الفساد والهؤرخة في األهمي والخاص وفق قواعد اتفاقية األهـ الهتحد
 , نابمس, فمسطيف.16هجمة جاهعة النجاح لألبحاث )العمـو االنسانية(, الهجمد 

  
ير الحكوهية ز داء اإلدارة الهالية في الهنظهاتتقييـ أ (,1228) ,, يوسف سميـالنباهيف .66

 .فمسطيفزة, , زتير, الجاهعة اإلسالهية, رسالة هاجسالعاهمة في قطاع ززة
 

(, األنهاط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في 1222ناصر, حسف هحهود حسف, ) .67
, الهنظهات األهمية الفمسطينية هف وجهة نظر العاهميف, رسالة هاجستير, الجاهعة اإلسالهية

 ززة, فمسطيف.
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,الهتعمق بالوقاية 22-6(, جريهة الرشوة في ظل القانوف رقـ 1221نضيرة, بو عزة, ) .68
هف الفساد وهكافحته, الهمتقى الوطني األوؿ حوؿ حوكهة الشركات كآلية لمحد هف الفساد الهالي 
 .واالداري, كمية العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التيسيير, جاهعة دمحم خيضر, بسكرة, الجزائر
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I 

 

 
 

 الهالحق
 
 
 
 



 

 

II 

 

 (1ممحق رقم )
 االستبانة

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب  
 

                                                          ثغصح ارظال١ِخ ِؼخاٌغب

 

 ب ــػّبةح اٌدزاظبد اٌؼ١ٍ

 بزح ـــــــخ اٌزغـــــــــو١ٍ

 لعُ اٌّؾبظجخ ٚاٌزّـ٠ًٛ 

 

 فٟ اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ اإلخىح :

 ؽفظُٙ هللا .                                     

 ٚزؽّخ هللا .... اٌعالَ ػ١ٍىُ

 

 

 :ثؼٕٛاْ ِٛضٛع ؽٛي رطج١م١خ ١ِدا١ٔخ ةزاظخ إعسام فٟ خاٌجبؽض رسغت

 

 نظم المعمومات المحاسبية في الجمعيات األىمية مع متطمبات مالءمةمدى  "
  " تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء

 فهسطٍُ( -لطبع غشح فٍ الجمعيات األىمية العاممة ػهً رطجُمُخ )دراسخ

 
للجٍىُ  ِلٓ ارعبثلخ صلؾخ أْ ِٛضلٛػ١خ ؽ١لشخ ػٍلٝ أظلئٍخ االظلزج١بْ ثىلً ةللخ ٚاٌسعلبم ارعبثل

 أفاً. ٔزبئظ إٌٝ ٚرؤةٞ ٚظ١ٍّخ صؾ١ؾخ ثطس٠مخ اٌدزاظخ إٔغبش فٟ وض١ًسا رعبُ٘

 ثٙلب ظلٕصٚة اٌزلٟ اٌّؼٍِٛلبد ع١ّلغ ِغ اٌؼٍلُ أْ ٘لرا االظلزج١بْ ٌغلس  اٌجؾلش اٌؼٍّلٟ فملط ٚأْ

 ربِخ . ثعس٠خ ظزؼبًِ

 
: "٘ٛ ثسٔبِظ رم١١ّٟ ٌٍغّؼ١بد انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد االداء نهجًؼُبد انخُزَخ وانهُئبد األههُخ الحظخ/ي

اٌخ١س٠خ ٚا١ٌٙئبد اال١ٍ٘خ أطٍمزٗ ارةازح اٌؼبِخ ٌٍشئْٛ اٌؼبِخ ٚاٌّؤظعبد غ١س اٌؾى١ِٛخ ثٛشازح اٌداخ١ٍخ ٚرمَٛ 

١ٌٙئبد األ١ٍ٘خ ظ٠ٕٛب ؽعت صالس ِؤشساد ر ِؤشس فىسح اٌجسٔبِظ ػٍٝ رص١ٕ  ٚرسر١ت اٌغّؼ١بد اٌخ١س٠خ ٚا

االظزؼداة اٌّؤظعٟ ضد اٌفعبة, ِؤشس اٌؾىُ اٌسش١د, ِؤشس اٌز١ّٕخ   ِٓ خالي رؾم١ك شساوخ ؽم١م١خ ث١ٓ 

اٌؾىِٛخ ٚاٌغّؼ١بد اٌخ١س٠خ ٚا١ٌٙئبد األ١ٍ٘خ فٟ اٌزخط١ط ٚاٌزٕف١ر ٚاٌزم١١ُ ثّب ٠ؼصش ث١ئخ اٌزٕبفط اال٠غبثٟ ث١ٓ 

 ؤةٞ اٌٝ رط٠ٛس األةام اٌؼبَ ٌٙب ٠ٚؼصش صمخ اٌّغزّغ ٚاٌّبٔؾ١ٓ ٚاٌؾىِٛخ ثٙب".اٌغّؼ١بد ٠ٚ

 

 

 ثمجٛي فبئك االؽزساَ,,,,ٚرفاٍٛا 

 

         انجبحثخ                                                                        

 ع١ٙبْ ِؾّٛة ػٛ                     



 

 

III 

 

 : انًؼهىيبد انؼبيخأوال :
  

 المسمى الوظيفي:  -1
 محاسب   مدٌت فيذٌ ي  

 أمٌن الصيدوق   تئٌس مجلس اإلداتة  

 يائب تئٌس مجلس اإلداتة   مدٌت مالً 
 

 الدرجة العلمية : -2
 ماجسفٌت   دبلو   

 دكفوتاه  بكالوتٌوس  
  

 :  الجمعيةالخبرة العملية داخل  -3
 سيوات  01إلى  6من   سيوات 3اقل من  

 سيد فأكثت 00  سيوات  5 -3من  
 

 :لنشاطھا الجمعية مزاولة مدة -4
 ظٕخ15-11ِٓ   ظٕٛاد5الً ِٓ  

 ظٕخ15أوضس ِٓ   ظٕٛاد11 -5ِٓ  
 

 يقوم بإدارة عمل الجمعية بشكل مباشر :  -5
 اؽد أػابم ِغٍط ارةازح    ِد٠س رٕف١رٞ 

 شخص آخس   زئ١ط ِغٍط ارةازح  

 

 معية : عدد العاملين بالج -6
 ِٛظ 01-11  ِٛظف1-11ٓ١ 

 ِٛظ  01-01  ِٛظ 01-01 

 ِٛظ  51أوضس ِٓ   ِٛظ  01-51 
 

 :)ًَكٍ اخزُبر اكثز يٍ خُبر( يجبل ػًم انجًؼُخ -7
 ػبئ١ٍخ ٚػشبئس٠خ  ث١ئخ  شزاػٟ  اعزّبػٟ 

 أخٛح  رؼ١ٍُ ػبٌٟ  ٔمبثٟ  طجٟ 

 اعٕج١خ  صمبفخ ٚفْٕٛ  ظ١بؽخ ٚآصبز  ٚز٠بضخ شجبة 

 فسع ضفخ  خس٠غ١ٓ  أِِٛخ ٚطفٌٛخ  مٛق أعبْؽ 
 

 ينظم حسابات الجمعية  : -8
 ِؾبظت ثدٚاَ عصئٟ  ِؾبظت ِزفسؽ  

 ِؾبظجخ أِٚىزت ردل١ك   ةائسح ِب١ٌخ رأوضس ِٓ ِؾبظت  

 غ١س ذٌه   فمط   أ١ِٓ اٌصٕدٚق 
 

 : 2114ايرادات الجمعية للعام  -9
 أل  شٌكل511 أل  إلى أقل11.من   أل  شٌكل11.أقل من  

 أكثت من ملٌون شٌكل  أل  الى أقل من ملٌون شٌكل511من 
 

 رى رمُُى  انجًؼُخ يٍ لجم انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء: -61   

 رُ اٌزم١١ُ أوضس ِٓ ِسح  رُ اٌزم١١ُ ٌّسح ٚاؽدح  ٌُ ٠زُ اٌزم١١ُ 

 



 

 

IV 

 

 : اخزُبر خُبر واحذ فمط  يٍ انخُبراد انًزبحخثبَُب/  انزجبء 

المحاسبي الجيد في المنظمات األىمية  المعمومات نظاممدى توفر مقومات انًحىر األول:  
 .بما يتالءم مع تطبيق البرنامج الوطني لمؤشرات األداء

 : األىمية في محاربة الفساد نظام المعمومات المحاسبي في الجمعيةدور  -6

 
ِٛافك  اٌجٕد 

 ثشدح

غ١س  ِؾب٠د ِٛافك

 ِٛافك

 غ١س

 ِٛافك 

 شدحث 

ٕظبَ اٌّؾبظجٟ ٌٍغّؼ١خ  ة١ًٌ ٌٍؾعبثبد ٠ؾدة طسق ٠زآّ اٌ 1.

 .اصجبد ِٚؼبٌغخ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رؾدس ثبٌغّؼ١خ

     

 اٌالشِخ دٚارعساما ياٌٚعبئ فٟ اٌغّؼ١خ اٌّؾبعجٟ إٌظبَ ١ؾةة 2.

ثّب ف١ٙب اٌفصً ث١ٓ اٌٛظبئ   ع١ٍَ يجشى اٌّب١ٌخ اٌّؼبِالدٌزٕف١ذ 

 اٌّزؼبزضخ.

     

٠ؾمك ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ اٌسلبثخ اٌداخ١ٍخ اٌفؼبٌخ ػٍٝ  3.

 أصٛي اٌغّؼ١خ.

     

١ٍبد اٌؼّ رعزخدَ اٌغّؼ١خ ِغّٛػخ ِٓ اٌّعزٕداد ٚاٌزٟ رٕظُ 4.

رعزخدَ وأظبض ٌٍم١د فٟ اٌدفبرس اٌّب١ٌخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌغ١س ٚ

 .ٚاٌعغالد

     

خبزع١خ رؤ٠د صؾخ  ػ١ٍّبرٙب اٌّب١ٌخ ثّعزٕداداٌغّؼ١خ  رٛصك 5.

 . .اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ

     

 َ اٌغّؼ١خ ثسٔبِظ  ِؾبظجٟ ِؾٛظت.رعزخد 6.
 

     

  اٌجزاّظ أةاء زم١١َ فٟ فٟ اٌغّؼ١خ اٌّؾبعجٟ إٌظبَ ١عبَ٘ 7.

 ٚاٌّشبز٠غ.

     

 فٚزالٔؾسافبد اف ىش٠عزط١غ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ  8.

 .ؾةٚضٙب

     

لد إٌظبَ اٌّؾبظجٟ اٌّطجك ثبٌغّؼ١خ صغساد فٟ ال رٛعد أٞ  9.

 ٠ؤصس ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ِٕٗ.

     

ثبٌزم١ٕبد اٌؾد٠ضخ إٌظبَ اٌّؾبظجٟ اٌّطجك ثبٌغّؼ١خ  ٠زُ رؾد٠ش 10.

 ٌزطٛزاد ٚاٌّزغ١ساد اٌج١ئ١خ.١ٌٛاوت ا

     

٠آّ إٌظبَ اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ ارفصبػ ػٓ أٞ ِؼبِالد  11.

 غّؼ١خ ٚأؽد أػابم ِغٍط إةازرٙب.ِب١ٌخ رزُ ِب ث١ٓ اٌ

     

هناؾ قاعدة بيانات هركزية هتكاهمة لنظاـ الهعموهات الهحاسبي  12.
في الجهعية تعهل عمى التنسيق واالتصاؿ بيف النظـ الفرعية في 

 الجهعية.

     

 

 : مدى دعم نظام المعمومات المحاسبي في الجمعية األىمية لمبادئ الحكم الرشيد -4

فك ِٛا اٌجٕد 

 ثشدح

غ١س  ِؾب٠د ِٛافك

 ِٛافك

غ١س 

ِٛافك 

 ثشدح

      .اٚإٔشطزٙ ٠زالمَ ّؼزّة  ّؾبعجٟ ٕظبَ اٌغّؼ١خ زعزخةَ 1.

رساػٟ اٌغّؼ١خ رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمسازاد اٌؾى١ِٛخ ػٕد إػداة  2.

 ٚرط٠ٛس إٌظُ اٌّؾبظج١خ فٟ اٌغّؼ١خ.

     

ػٓ اٌٛاعجبد  ٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ  ثبٌغّؼ١خ ث١بٔبد 3.

 ٚاٌصالؽ١بد ٌىبفخ اٌؼب١ٍِٓ.

     



 

 

V 

 

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ثبٌغّؼ١خ  اٌج١بٔبد اٌى١ّخ  4.

ٚإٌٛػ١خ فٟ اٌٛلذ اٌّالئُ ألغسا  اٌزخط١ط  ٚإػداة 

 اٌّٛاشٔبد.

     

ألغسا   ِالمِخ٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد  5.

 أِضً.اظزغالي ِٛازة اٌغّؼ١خ اظزغالالً 

     

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ زلبثخ لج١ٍخ ٚثؼد٠خ ػٍٝ اٌؼًّ  6.

 اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ.

     

رؾمك اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظج١خ اٌزٟ ٠ٕزغٙب ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  7.

 .اٌّؾبظج١خ االفصبػ ٚاٌشفبف١خ ػٓ اٌٛضغ اٌّبٌٟ ٌٍغّؼ١خ

     

ٚرٛفس  ػب١ٌخجٟ ثىفبمح رٙزُ اةازح اٌغّؼ١خ ثزشغ١ً إٌظبَ اٌّؾبظ 8.

 .أٞ ِعزٍصِبد ِطٍٛثخ ٌرٌه

     

رعزخدَ اٌغّؼ١خ  ِغّٛػخ ِٓ ارعساماد اٌسلبث١خ ػٍٝ اٌجساِظ   9.

 ٚاٌٍّفبد ٌاّبْ اٌزشغ١ً االٌىزسٟٚٔ اٌع١ٍُ ٌٍج١بٔبد.

     

      اٌّب١ٌخ ػٍٝ ِٛلؼٙب االٌىزسٟٚٔ. رمبز٠س٘ب رمَٛ اٌغّؼ١خ ثٕشس 10.

 

 هىيبد انًحبسجٍ فٍ انجًؼُخ فٍ دػى انزًُُخ:َظبو انًؼ دور -0
ِٛافك  اٌجٕد 

 ثشدح

غ١س  ِؾب٠د ِٛافك

 ِٛافك

غ١س 

ِٛافك 

 ثشدح

اٌى١ّخ  ثزٛف١س اٌّؼٍِٛبد اٌغّؼ١خ٠مَٛ إٌظبَ اٌّؾبظجٟ فٟ  1.

 .اٌالشِخ ألغسا  اٌزخط١ط اٌزّٕٛٞٚإٌٛػ١خ 

     

بد اٌؾد٠ضخ رساػٟ اةازح اٌغّؼ١خ رؾد٠ش إٌظبَ اٌّؾبظجٟ ثبٌزم١ٕ 2.

 .ثّب ٠خدَ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخِؼٍِٛبد ثغٛةح ػب١ٌخ  رٔزبطاٌالشِخ 

     

٠زُ زثط ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ ِغ إٌظُ  3.

اٌفسػ١خ اٌزٟ رخص اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ٌزص٠ٚد٘ب ثبٌّؼٍِٛبد 

 .ّالمِخاٌ

     

الٔفبق ٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد ةل١مخ ػٓ ؽغُ ا 4.

 .اٌغّؼ١خ وىً ثئٔفبقػٍٝ اٌّشبز٠غ اٌز٠ّٕٛخ ِمبزٔخ 

     

٠ٛفس ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ ِؼٍِٛبد ةل١مخ ػٓ وبفخ  5.

 .اٌّشبز٠غ إٌّفرح ِٓ لجً اٌغّؼ١خ

     

٠ٕزظ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبظجٟ فٟ اٌغّؼ١خ رمبز٠س ِب١ٌخ خبصخ  6.

ٍٝ ؽدح ٚخبصخ ثٕزبئظ أػّبي وً ِشسٚع رٕفرٖ اٌغّؼ١خ وً ػ

 اٌّشبز٠غ االظزضّبز٠خ. 

     

 رٛضؼ اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١خ  اٌجساِظ اٌز٠ّٕٛخ اٌزٟ ٔفررٙب . 7.

 

     

 

 يؼىلبد رطجُك انجزَبيج انىطٍُ نًؤشزاد األداء:انًحىر انثبٍَ: 

 
ِٛافك  اٌجٕد 

 ثشدح

غ١س  ِؾب٠د ِٛافك

 ِٛافك

غ١س 

ِٛافك 

 ثشدح

ّؾبظجٟ اٌّطجك فٟ اٌغّؼ١خ ِبد اٌال ٠عزط١غ ٔظبَ اٌّؼٍٛ 1.

  .جسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد االةامرٛف١س اٌّؼٍِٛبد اٌالشِخ ٌٍ

     

اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ٌزطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةم  2.

وض١سح ِٚزشؼجخ ٠ٚصؼت اظزخساعٙب ثعٌٙٛخ ِٓ إٌظبَ 

 .اٌّطجك ؾبظجٟاٌّ

     

خ ّٔبذط اٌزم١١ُ ٠صؼت ثؼض اٌّصطٍؾبد اٌّعزخدِخ فٟ رؼجئ 3.

 رفع١س٘ب ٚفّٙٙب ِٓ لجً ِٛظفٟ اٌغّؼ١خ. 

     



 

 

VI 

 

٠زطٍت رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام رؼد٠ً  4.

اٌج١بٔبد  رٔزبطٌٍغّؼ١خ   االٌىزسٟٚٔ اٌجسٔبِظ اٌّؾبظجٟ

 اٌّطٍٛثخ. 

     

٠زطٍت رطج١ك اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام ردز٠ت  5.

خ ػٍٝ رؼجئخ إٌّبذط اٌّطٍٛثخ رػداة٘ب ِٛظف١ٓ ِٓ اٌغّؼ١

 .ثشىً ظ١ٍُ

     

اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ٌٍجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام رؾزبط  6.

 اٌٝ ٚلذ ٚعٙد ِٓ اٌغّؼ١خ ٌزٛف١س٘ب.

     

٠طٍت اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام غبٌجب ث١بٔبد ربز٠خ١خ  7.

 ػٓ ظٕٛاد ظبثمخ لد ٠صؼت اٌٛصٛي ا١ٌٙب .

     

اٌزمبز٠س اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١خ ال رزآّ ا٠ابؽبد وبف١خ رّىٓ  8.

 اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ِٓ اظزخساط اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ.

     

ال ٠عزط١غ ِٛظفٟ اٌجسٔبِظ اٌٛطٕٟ ٌّؤشساد األةام رفع١س  9.

 اٌجٕٛة اٌٛازةح فٟ ّٔبذط اٌزم١١ُ ٌّٛظفٟ اٌغّؼ١خ.  

     

فٟ رؼجئخ ّٔبذط اٌزم١١ُ لد اشزسان أوضس ِٓ شخص فٟ اٌغّؼ١خ  10.

 ٠ؼطٟ ث١بٔبد ِزؼبزضخ.

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VII 

 

 (1همحق رقـ )
 شهمتها الدراسةالجهعيات التي 

 االس  التق 
 لما   المصتوفات

 )شٌكل(.10.

 53835776 والفيمٌد لإلغاثدجممٌد التحمد  7807

 26319716 جممٌد األيصات الخٌتٌد 7022

 24453704 لفيموي والفأهٌل األستي الذلسطٌيًجممٌد الفدتٌب ا 7267

 23705111 والسيدجممٌد دات الكفاب  3056

 19447572 جممٌد إفحاد لجان الممل الصحً 2042

 18551429 جممٌد الصالح اإلسالمٌد 1958

 18260653 جممٌد المجلس الملمً للدعوة السلذٌد 4025

 17914773 جممٌد المتكز الطبً الذلسطٌيً 2009

 17693543 جممٌد دات الٌفٌ  الذلسطٌيً 7511

 15157899 جممٌد المجمع اإلسالمً 1950

 12120216 جممٌد الوفاء الخٌتٌد 1977

 11680849 جممٌد الشابات المسلمات 2004

 11134147 جممٌد الخدمد المامد ألحٌاء مدٌيد غزة  3003

 11066792 جممٌد المالل األحمت 1901

 11041031 تة التحمدجممٌد مب 2094

 8770267 الجممٌد اإلسالمٌد بالشاطئ 1940

 8678900 جممٌد بتيامج غزه للصحد اليذسٌد 7025

 8489945 جممٌد التحمد الخٌتٌد 7309

 8285439 جممٌد دات األتق  الفملٌمٌد 7754

 8038083 جممٌد سال  لإلغاثد والفيمٌد 7032

 8023634 زكاة غزه لجيد -جممٌد الزكاة اإلسالمٌد 7011

 7804844 جممٌد أطذاليا للص  2076

 7288944 الكتٌ  والسيد الخٌتٌد القتآنجممٌد دات  4006

 6443860 جممٌد مؤسسد الثقافد والذكت الحت 1951

 6233614 جممٌد يوت الممتفد 6082

 5858810 جممٌد الحق فً الحٌاة لألطذال المموقٌن 3011

 5596165 ٌتٌدجممٌد اليصتة الخ 7616

 5491297 جممٌد السال  والفضامن واإلغاثد 8117

 5338387 للفيمٌد والفطوٌت الذلسطٌيٌدجممٌد اليخٌل  6023

 5140141 جممٌد أصدقاء المتٌض 1984

 5129474 جممٌد الوئا  الخٌتٌد 7608

 4698576 جممٌد وصال للفيمٌد الصحٌد والمجفممٌد 7483



 

 

VIII 

 

 4695503 جبالٌا –لفطوٌت والفيمٌد الجممٌد الوطيٌد ل 7194

 4517225 جممٌد غٌث لإلغاثد والفيمٌد 8058

 4189865 الجممٌد الخٌتٌد االجفماعٌد 7123

 4181190 جممٌد مجمع الصحابد الطبً 7319

 4115366 جممٌد الصحابد لفحذٌ  القتآن الكتٌ  والملو  الشتعٌد 5057

 4083112 جممٌد مممد األمل لألٌفا  1905

 4039566 جممٌد اإلعمات واإلغاثد الخٌتٌد 7985

 3882036 فلسطٌن –جممٌد مؤسسد إيقا  الطذل   6077

 3482607 جممٌد الذالح الخٌتٌد 6002

 3356903 جممٌد جسوت المبادتات المجفممٌد 7003

 3267026 جممٌد جبالٌا للفأهٌل 4010

 3193531 والفيمٌد لإلغاثدجممٌد سواعد  7827

 3136980 جممٌد بٌت الخٌت الذلسطٌيً 7622

 3021034 جممٌد يطو  للبٌئد وفيمٌد المجفمع 7196

 2950868 جممٌد أتض اإليسان الذلسطٌيٌد الخٌتٌد 6037

 2938001 جممٌد الوداد للفأهٌل المجفممً 7134

 2775443 جممٌد دٌت البلح لفأهٌل المماقٌن 5075

 2652990 مٌدجممٌد توافد لإلغاثد والفي 8096

 2590596 جممٌد السالمد الخٌتٌد 7607

 2485061 جممٌد االفحاد الما  للمتاكز الثقافٌد 7161

 2365690 جممٌد األمل لفأهٌل المماقٌن 5058

 2359601 جممٌد إعمات للفيمٌد والفأهٌل 7735

 2303239 جممٌد تعاٌد المتٌض غزه 6071

 2273294 العمات) بادت(الجممٌد الذلسطٌيٌد للفيمٌد وا 7141

 2213672 الجممٌد الوطيٌد لفأهٌل المماقٌن بقطاع غزة 2095

 2208092 جممٌد األقصى لإلغاثد والفيمٌد 7620

 2205684 جممٌد أصداء لإليفاج الذيً واإلعالمً 7950

 2045615 جممٌد دات المدى لتعاٌد األطذال 3023

 1954283 جممٌد اإلفحاد اليسائً الذلسطٌيً 1919

 1907182 جممٌد أصدقاء البٌئد الذلسطٌيٌد 6008

 1785720 جممٌد المتكز الوطيً للفأهٌل المجفممً 2054

 1675444 جممٌد لجان التعاٌد الصحٌد 5071

 1640431 جممٌد أصدقاء الطالب /غزه 7002

 1616384 جممٌد األصدقاء ل وي االحفٌاجات الخاصد 6025

 1598648 إلتشاد الزتاعًجممٌد الفوعٌد وا 7147

 1592879 الجممٌد األهلٌد لفطوٌت اليخٌل والفموت 7355



 

 

IX 

 

 1524407 جممٌد مكه المكتمد الخٌتٌد 7393

 1521536 المٌئد الذلسطٌيٌد لفمكٌن الشباب 8050

 1489244 جممٌد تعاٌد األطذال المموقٌن 1924

 1471867 جممٌد المدى الفيموٌد 4076

 1433897 از الخٌتٌدجممٌد ابن ب 7020

 1383664 جممٌد الضمٌت لتعاٌد األستى والممفقلٌن وحقوق اإليسان 2001

 1382250 جممٌد الوفاق الذلسطٌيٌد 7800

 1358457 جممٌد أبياء البلد الخٌتٌد 7061

 1326144 جممٌد المغازي للفأهٌل المجفممً 4067

 1193539 جممٌد المماقٌن حتكٌا بقطاع غزة 3087

 1175326 جممٌد واعد لألستى والمحتتٌن 7839

 1163712 جممٌد الفطوٌت الزتاعً والبٌئً 7693

 1147725 جممٌد متكز شؤون المتأة 7078

 1140921 جممٌد متكز اإلتشاد الفتبوي 3037

 1134050 جممٌد مجموعد غزه للثقافد والفيمٌد 7288

 1129897 جممٌد مؤسسد بتامج الفتبٌد للطذولد المبكتة 3067

 1117219 جممٌد الشبان المسٌحٌد 1908

 1113383 جممٌد آفاق جدٌدة 6092

 1087304 جممٌد متكز الفدتٌب المجفممً وإداتة األزمات 5047

 1003071 جممٌد فطوٌت بٌت الهٌا 3071

 1000628 جممٌد خدمد الشمال 8204

 974804 نالذلسطٌيٌٌجممٌد إفحاد المقاولٌن  3018

 918365 مٌد الفوبد الخٌتٌدجم 7653

 886841 جممٌد فطوٌت وفيمٌد المجفمع 5085

 877064 جممٌد بيٌان للفدتٌب والفقٌٌ  والدتاسات المجفممٌد 7156

 856543 الجممٌد األهلٌد لحماٌد شجتة الزٌفون 7315

 845192 جممٌد بٌفيا للفيمٌد والفطوٌت المجفممً 7284

 844446 ليصٌتاتجممٌد ميفدى الفواصل با 7536

 837835 جممٌد عاٌشه لحماٌد المتأة والطذل 8136

 837190 جممٌد اليجدة االجفماعٌد 4024

 835836 جممٌد شتق غزه إليماء األستة 7500

 835668 جممٌد فلسطٌن الفتبوٌد لحماٌد البٌئد 7191

 833284 جممٌد حٌذا لتعاٌد األستة الذلسطٌيٌد 7448

 816993   المتكزيجممٌد بيك الد 1910

 801341 جممٌد الفٌسٌت للزواج والفيمٌد 7719

 797833 جممٌد أصدقاء المسفشذٌات والمتاكز الصحٌد للفيمٌد والفطوٌت 8249



 

 

X 

 

 774111 جممٌد إيقا  المسفقبل الشبابً 7051

 771193 جممٌد مؤسسد البٌت الصامد 3021

 763738 جممٌد بٌسان الخٌتٌد 7797

 758143 تكز خزاعه للزتاعد المسفمتةجممٌد م 4089

 743481 جممٌد المصدت للفيمٌد التٌذٌد 7139

 733037 جممٌد بسمد للثقافد والذيون 7591

 728526 جممٌد التحمد لألعمال الخٌتٌد 7231

 723285 هٌئد المجد الفيموٌد 7431

 712119 جممٌد اإليسان الفيموٌد 7119

 702303 لخٌتٌدجممٌد إفحاد المزاتعٌن ا 1937

 684139 جممٌد المتكز الذلسطٌيً للزتاعد الحٌوٌد 7465

 668790 جممٌد وتدة األقصى للفأهٌل األستي 7804

 663915 جممٌد تجال األعمال الذلسطٌيٌٌن 1927

 640844 هٌئد تابطد علماء فلسطٌن 8239

 630038 والفيمٌد لإلغاثدجممٌد الوفاق  7569

 624991 خٌتٌدهٌئد فلسطٌن ال 7074

 608029 جممٌد الثتوة الحٌوايٌد والزتاعٌد الخٌتٌد 7299

 601351 جممٌد صوت المجفمع للممل االجفماعً والفيموي 7183

 569680 جممٌد متكز دتاسات المجفمع المديً 7149

 565628 جممٌد غسان كيذايً الفيموٌد 7542

 547802 جممٌد المالج الطبٌمً الذلسطٌيً  7960

 539118 جممٌد الوالء الخٌتٌد 7192

 524475 جممٌد دات المماقٌن الخٌتٌد 7463

 524031 جممٌد أصدقاء بال حدود للفيمٌد المجفممٌد 7240

 514846 جممٌد المسفقبل للص  الكبات 7427

 506365 جممٌد الصختة المشتفد الخٌتٌد 5030

 504794 جممٌد أتض اإلستاء الخٌتٌد 7755

 487552 د التعاٌد واالتفقاء الذلسطٌيٌد الخٌتٌدجممٌ 7611

 484995 المٌئد الذلسطٌيٌد للفيمٌد 7040

 482144 الجممٌد الذلسطٌيٌد لفأهٌل المماقٌن 3041

 464233 جممٌد زاخت لفيمٌد قدتات المتأة الذلسطٌيٌد 7341

 459634 جممٌد المطاء الخٌتٌد 6057

 453679 اٌد األستةجممٌد األممات الذلسطٌيٌد لتع 6091

 433314 جممٌد األٌدي التحٌمد الخٌتٌد 7462

 422243 جممٌد اليوت للفيمٌد المجفممٌد الخٌتٌد 7577

 421377 جممٌد دات السال  لإلغاثد والفيمٌد 8033



 

 

XI 

 

 419711 جممٌد وطن للفتاث والفيمٌد األستٌد 7367

 408195 جممٌد الختٌجات الجاممٌات 1902

 402021 تكز المغازي الثقافًجممٌد م 7056

 399749 المٌئد األهلٌد لتعاٌد األستة 7527

 399626 جممٌد يبتاس األجٌال للفيمٌد المجفممٌد 7095

 395766 جممٌد مؤسسد الخالدٌن 8163

 387902 جممٌد خدمات الطذولد واألستة الذلسطٌيٌد 7846

 381414 جممٌد المزاتعٌن الذلسطٌيٌٌن 5044

 373731 ٌد حيان للثقافد والفيمٌد المجفممٌدجمم 7848

 365484 جممٌد المسفقبل للثقافد والفيمٌد 7478

 362755 جممٌد بلس  للفأهٌل المجفممً 7211

 361533 جممٌد فيمٌد األستة والمجفمع 7717

 350073 جممٌد ابن خلدون للفيمٌد المجفممٌد 7253

 346819 جممٌد األعمال الخٌتٌد 7010

 345923 جممٌد فطوٌت األستة الخٌتٌد 7387

 343207 جممٌد أصدقاء متضى الستطان الذلسطٌيٌد 8100

 342189 الجممٌد الذلسطٌيٌد للفيمٌد وحماٌد الفتاث 7187

 339997 القوقمدجممٌد األمل ل وي زاتعً  8201

 338067 جممٌد اآلمال الخٌتٌد إلحٌاء وفطوٌت جحت الدٌك 6089

 312909 ٌاة واألملجممٌد الح 1966

 310038 الجممٌد الذلسطٌيٌد لفكيولوجٌا المملومات واالفصاالت 7971

 304160 جممٌد وفاق لتعاٌد المتأة والطذل 8155

 301636 جممٌد متكز حٌذا الطبً الخٌتي 8179

 299903 جممٌد أجٌال لإلبداع والفطوٌت الخٌتٌد 7329

 299142 جممٌد تائدات المسفقبل 8027

 295629 جممٌد المودة الخٌتٌد 2063

 295463 جممٌد ستاج الضمذاء 7756

 291529 خايٌويس-جممٌد البتامج اليسائٌد 8194

 287770 جممٌد المٌون لفأهٌل المماقٌن بصتٌا ومكافحد الممى 4028

 286763 جممٌد أحباء فلسطٌن للفيمٌد المجفممٌد 7998

 285009 تٌدجممٌد متكز المل  والثقافد الخٌ 4021

 278366 الجممٌد التٌذٌد للفطوٌت الزتاعً 7515

 264374 جممٌد الذخاتي للفيمٌد التٌذٌد 7083

 262726 الخٌتٌد الذضٌلدجممٌد  6099

 262478 جممٌد بٌت المسفقبل 7113

 260289 جممٌد اشتاقد الخٌتٌد 7674



 

 

XII 

 

 258958 جممٌد متكز الشباب الذلسطٌيً 7075

 258156 كافل للفيمٌد المجفممٌدجممٌد الف 5078

 253509 جممٌد التشٌد للفيمٌد والفطوٌت 7044

 250360 جممٌد متكز هد  لحقوق اإليسان 7401

 242166 جممٌد المسفقبل لتعاٌد ضحاٌا المي  4090

 237441 جممٌد متكز الشتق للصحد اليذسٌد والمجفممٌد 7142

 229412 جممٌد اليموض باألستة الذلسطٌيٌد 7413

 209488 الخٌتٌد لألعمالجممٌد تسالد  8048

 207526 جممٌد تٌاحٌن الخٌتٌد 7671

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


