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 الملخص 

اسددراراو قا ددم الددل التااقتددس  التلسسددبةإ التلقسددبإ الت ب ددإ  دد  التراسددإ ىلدد   هدد   هددت  
رلتةدت  قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ، قتن ثل ر ةةل تتى  سعاةرهس    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةدإ، قأيةدرا  

 تس ا ا كسن هاسك تاق س  رلت تن ال ترة عا  رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عن راك الالل.

، لةد  ردل اتعرتدست اسدريتال التداها القصدف  الرلاةاد ردل جل رل ةق أهدتا  التراسدإ أتن ق 
إ أق التراا دإ اليسص قالر سرةر الااتةإقالبلق  قالتجال   الكربعا  التصستر الثساقةإ الترتثاإ    

ةنا بسلتصدستر اثقلةدإ لةد   التراسدإ بسلتقضقع  ةدت بهدت  ااجدسز ات دسر الالدرد لاتراسدإ، كتدس أيسدريال
أيجرلةا  عتت تن الت سبال  تم باو التسدوقلةن  قد الاال دإ بتقضدقع التراسدإ، قأيةدرا  ردل اتعرتدست 

( اسربساإ عا  311برقزةم عتت ) لة   سل البسل ، لرغ ةإ ات سر الر بة   لاتراسإ اتسربةسن عا 
 .لرلاةل البةساس  قايربسر الفرضةس ( SPSS)ا رات عةاإ التراسإ، قرل اسريتال البراستا اتلصسئ  

( الدل التااقتدس  التلسسدبةإ 3: )كدسن تدن أهتهدستجتقعإ تن الارسئا،  ياص  التراسإ ىل 
 أد تددس زالدد الر ددسرةر التسلةددإ،   دد  رل ةددق جددقتة %31باسددبإ التلقسددبإ الت ب ددإ  دد  الددقزارة  سعاددإ 

تددن الر ددسرةر بلسجددإ لتزةددت تددن الر ددقةر لرازةددز  ددتررهس عادد  رددق ةر كس ددإ تر ابددس  تريدد د ال ددرارا  
( ضا  التقر الر دسب  لار دسرةر التسلةدإ، لةد  أاهدس اةدر  دسترة عاد  رابةدإ 2) قاتلصسئةس  الالزتإ،

ل الر سبةددإ التقكادددإ ىلةهدددس،  هدد  ت رةدددرتل عاددد  الرةسجددس  الجهدددس  الرةدددرةاةإ قالر سبةددإ لا ةدددسل بسلتهدددس
رسددسعت عادد   قتاددسةةر قتوةددرا  رسددسعت  دد  ىجددراا الت سراددس  بددةن السدداقا  أسددسلةب لارلاةددل التددسل 
التلسسدددبةإ الت ب دددإ  ددد  اتتارا   صددداقبإ الراسدددةق بدددةن الدددل التااقتدددس ( 1) ،اكرةددس  اتالرا دددس 

لرسباددددإ لاقلددددتا  اللكقتةددددإ اثيددددرى  دددد  جساددددب ربددددستل إ االاستاددددإ  دددد  قزارة التسلةددددإ قالددددتقائر التسلةدددد
  .التااقتس  قالر سرةر التسلةإ

أي ا  باةن اتعربسر تس أسفر  عاه الارسئا أقص  التراسإ تري د ال رار    قزارة التسلةإ 
لقسبإ كس إ الالل قاتجرااا  التلسسبةإ الت ب إ    اسركتسل ( 3بضرقرة الاتل جتةس  الق: )

( رازةز التقر الر سب  2القزارة بهت  اتسرفستة تن  قائت ر بةق الالل التلقسبإ، )تيرا  تقائر 
رسسعت  تاسةةر قتوةرا لار سرةر التسلةإ، تن يالل رتعةل الر سرةر التسلةإ بأسسلةب الرلاةل التسل  ق 

س  ررضتن  سعتة بةسا تالقتإ ر سرةر تسلةإ تركستاإ قتقلتة ( رصتةل1، )عا  اكرةس  اتالرا س 
ةستاإ لكس إ أقجه الاةس  التسل  اللكقت ، ق رح الاقا   الالزتإ قالكفةاإ برق ةر كس إ الرةسجس  

 تري د ال رارا  تن التااقتس  قالر سرةر التسلةإ.

 



  ب
 

Abstract 

"The effectiveness of computerized accounting information systems in 

achieving a qualitative financial reports" 

       This study aimed to show the actuality of computerized accounting 

information systems applied in the Palestinian Ministry of Finance, and 

then evaluate their effectiveness in reaching  a qualitative financial reports, 

and finally to determine whether there are obstacles limit the ability to 

achieve a qualitative financial reports which issued by those systems.  

 In order to achieve study objectives a descriptive analytical method 

was used, where secondary sources of books, researches and scientific 

journals and reports which specified or related to the subject of the study 

were used in order to accomplish the theoretical framework, furthermore    

a number of interviews with some officials whom related with the study 

subject were conducted, and finally the questionnaire was used to get the 

practical frame done, where the researcher distributed a number of (133) 

questionnaire to the members of the study sample, and used Statistical 

Package of Social Science (SPSS) for data analyzing and hypotheses 

testing.  

 The study concluded a set of results, the most important were: (1) 

The computerized accounting information systems which applied in the 

Ministry of Finance were 73% effective in attaining a qualitative financial 

reports, but they need to be developed further to enhance its ability to 

provide all decision makers' requirements of needed reports and statistics, 

(2) Weak controlling role of the financial reports, as it cannot meet the 

needs of regulators and supervisory to perform controlling tasks entrusted 

to them, by not including financial analyses forms, criteria and indicators 

which help to detect deviations, (3) The difficulty of coordination in 

exchanging financial information and reports between the accounting 

information systems applied in the Ministry of Finance directorates and all 

the financial departments in other governmental units. 

 Considering the resulted findings, the study recommended decision 

makers in the Ministry of Finance to work hard toward: (1 Computerizing 

all the systems and the accounting procedures applied in the various 

departments of the Ministry, (2) Strengthening the controlling role of the 

financial reports, through supporting the financial reports by financial 

analyses forms, criteria and indicators which help to detect deviations, (3) 

Designing integrated financial reporting system includes a comprehensive 

database of all aspects of government financial activity, and open all the 

windows needed to ensure the provision of all the decision makers' 

requirements of information and financial reports.  



   
 

 اإلهداء
 إىل والدي العزيز...

الاتق ج الاستر تن اتس ج الا سا الترت ق،، ىل  تن ةاجز الاسسن 
 عن ربةسن  ضاه قعلةل ع سئه،، أب .

 

 إىل أمي الغالية...

الر  أسرتت تاهس الت ا قاللاسن،، ىل  تن ارس    َّ لب الراال 
  تا  ااقتإ ألس رد،، أت . 

 

 إىل زوجيت الصابرة...

الةرةكإ الق ةإ الر  تس اتَّير  جهتا     رق ةر التاسخ التاسسب 
  ةاإ  ررة التراسإ.

 

 وأخواتي األعزاء... إىل أخي
ال ةن أكن لهل كل لب قر تةر،، ىل  تن أرتا  لهل تقال الر تل 

 قالرق ةق    جتةم تاسل  اللةسة. 
 

 إىل طفليت احلبيبة...
ىل  الةرةسن ال د ةتتا  بسللةسة،، قةبا   ل َّ اثتل، قرةن  اب ،، 
 قرةددددددددددددددددددددددددددددن.

 

 صدقائي الذين آزروني من أجل حتقيق اآلمال...إىل أهلي مجيعاً وأ
 

 إىل كل من له حقٌ عليَّ...
 

 إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع،،،

 
 البسل                                                                             

 أسستإ كتسل تهتسن
 



   
 

 شكر وتقدير
   ملني، وا صدد و وا مدد ى سيددا حمدد هللاا امددهلل ءددامل الا، ددا  وامل حمدديني، ااحلمددهلل ر  ا ا  دد

يا  ا  ك احلمهلل كما ين،غي جل ل وجهك وسظ م حمدياااك، يدا  ا  دك احلمدهلل نن  نند  سيدي       

 ه ونسنتين سي ه، فاحلمهلل ر سيا متاى ا مه وكمال فضيه.ويم ت يل هذا ا  مل وقهلل ت

 ن ا   فان باجلم ل، وب هلل شك  ار سز وجل، فإاه   م اي و  ثيج صهلل ي نن  ااا قاً 

ا ددذي د. سصدداى ا ،ص صددي  نتقددهللى با رددك  واا تنددان اذ نحمددتايفي، و ردد ل الحمددتايف ا  ا ددل 

اته ا مهلليهللو ا يت كان هلا نكرب الثد  ل ااداز   زوداي  ن  نابع سيمه با كثري، وا ذي  هللاي بتوج ه

 هذه ا هلل احمة واء اجها سيا نكمل وجه.

   د. اضددال س،ددهلل ار و محددهللي زسدد ا ن. د.كمددا نتتقددهللى  زيددل ا رددك  اذ نحمدداتذتي 

نسضا  جلندة ا نقداا املدوق ين سيدا  دا تك،دهللوه  دن سندا  ل قد ا و  حمدا يت املتوا د ة وا نا هدا             

 جزاهم ار سين ءرياً.مبقرتحاهتم ا ق مة، ف

وا ي وتين نن نتقهللى با رك  املوصول اذ كل  ن كان  ه يدهلل سدون واحمدناد نو كيمدة اصد       

يدده ل   ددزان   وجددل نن ج وا شدداد، رءدد اا هددذا ا  مددل اذ ح ددز ا وجددود، حمددا    املددوذ سددز      

 حمناهتم يوى ا ين ع  ال وا بنون اا  ن نتا ار بقيب حمي م.

يي ا قهللي  نن ج ل هذا ا  مل ل   زان حمناتنا مج  اً، فإن نصد،نا فمدن   ونحمأل ار ا  

 ار وان نءاأاا فمن نا منا، وار ويل ا توف ق.   
 

 البسل                                                                             
 أسستإ كتسل تهتسن
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 مقدمة:ال 

أتى الر قر ات رصستد قاتجرتسع  ال د رةهت  تالل التقل ال  زةستة كبةرة قتالقلإ           
   أاة إ لكقتسرهس التيرافإ، ق ت رررب عا   لك  ةستهس بإافسق اثتقال ال سئاإ عا  براتجهس 

(، قر اب  لك قجقت 3: 3112قتةسرةاهس بهت  ر تةل اليتتس  ىل  جتةم التقا اةن )لجسزد، 
تلسسب  لكقت   ستر عا  ىثبس  قتاسلجإ جتةم الاتاةس  التسلةإ الر  رلت     اثجهزة  السل

عتات الر سرةر التسلةإ الالزتإ لترسبارهس )الهقةتل، قاللساةةن،  : 2225اللكقتةإ قربقةبهس قرصاةفهس قا 
33  .) 

الر  رتر  ق ت زات  أهتةإ الر سرةر التسلةإ اللكقتةإ    الق   اللسضر اسرجسبإ لارغةرا 
بهس التجرتاس  ق لك لزةستة ا سق اليتتس  قاثعتسل الر  ر تتهس اللكقتس  اآلن، لة  اكرسب  
الر سرةر قال قائل التسلةإ تقرا  لةقةس     عتاةإ الري ة  ات رصستد قالر سبإ عا  الاتاةس  التسلةإ 

 (.31: 2222اللكقتةإ قر ةةتهس تن الجهس  الرةرةاةإ قالر سبةإ التااةإ )هالل ، 

قلتس كسا  الل التااقتس  التلسسبةإ رتثل أتاة رصت قرالةل لااتاةس  التسلةإ اللكقتةإ،  
أاة إ اللكقتإ التيرافإ، بس  تن الضرقرد  ق قائل تسلةإ راكسرتهةتا  لالصقل عا  ر سرةر 

لتااقتس  ر قةر راك الالل بةر  القسسئل لزةستة  سعاةرهس    رق ةر الرةسجس  صاسع ال رار تن ا
قالر سرةر التسلةإ التالئتإ كأتاة لرلاةل الاةس  ات رصستد اللكقت ، قالهسر التااقتس  

 قاتلصسئةس  الالزتإ ثاراو الري ة  قالر سبإ قر ةةل اثتاا. 

 ألت  الر اةس  اللكقتةإ ارَّجه  الق اسريتال تن التوسسس  ا  كثةر  باسا  عا  تس ر تل  إن         
الال الر قرا  ر، لر  التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ ال سئتإ عا  اللتاثإ قالرةستة اللتجسل    
 اتارة ه   تر ابس  الاتل قتقاجهإ الا بس  قالصاقبس  الفاةإ قاإلتارةإ الر  رقاجههس   

، لة  راربر جقتة التااقتس  قالر سرةر التسلةإ تن أهل الااسصر الر  رسسعت اتتارة    التوسسس 
ق أهتا هس، لتس لهس تن الرأثةر التبسةر    اريس  ال رارا  قبسلرسل  اثثر اثكبر عا  أعتسلهس رل ة

 .قاةس سرهس

ه   التراسإ لر ةةل تتى  اسلةدإ الدل التااقتدس  التلسسدبةإ كسن الرفكةر    ىعتات قتن هاس          
لةدد  راربددر  الصددسترة عاهددس، إالتسلةددالر ددسرةر  جددقتة التلقسددبإ الت ب ددإ  دد  قزارة التسلةددإ  دد  رل ةددق

 .قزارة التسلةإ عصب اللةسة ثد لكقتإ قاجسلهس ةاربر لجر اثسسس لاجسح اللكقتإ
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 :مشكلة الدراسة  

ركتن تةكاإ التراسإ    أن ىهتسل ر قةر قلقسبإ الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ             
الصدسترة عاهدس سدةوتد التسلةدإ  د  الر دسرةر  جدقتةقزارة التسلةإ، قعتل اتهرتسل    ردق ةر يصدسئص ال

بةكل ةبه أكةت ىل  بدرقز تةدسكل كبةدرة  د  ت دإ قتالئتدإ التااقتدس  الرد  ةدرل رق ةرهدس لتريد  ال درار 
 دد  الددقزارة قجتةددم الجهددس  الرافة ةددإ قالرةددرةاةإ قالر سبةددإ  دد  التقلددإ، قالدد د بددتقر  ةددوثر سددابس  عادد  

بسلاقال  ات رصستةإ قاتجرتسعةإ لاتجرتم تتس ةسبب سقا ىتارة  سالتإ السةسسس  قال رارا  التراا إ
  سإلجسبإ عا  السوال اآلر :ب التراسإ ه   تةكاإقررايص ، التسل الاسل قهتر تقارت التقلإ قت ترارهس

المحوساابة المطبقااة فااي وزارة الماليااة فااي تحقيااق  نظاام المعلومااات المحاساابية* ماا ماادا فاعليااة 
 ؟يةجودة التقارير المال

 
    :أهمية الدراسة 

الددددرا  ترجددددس  تالددددل التوسسددددس   دددد  تيرادددد  ال  سعددددس  الددددق ر بةددددق الددددل التااقتددددس           
 الجدتقى تدن ر ةدةلتراسدإ عاتةدإ ترفلصدإ ق  الدالل   تراسدإ هدأصبح تدن التهدل  التلسسبةإ التلقسبإ

هتةدإ كبةدرة  د  ر بة هس    جتةم الادقال  يسصدإ  د  جسادب رل ةدق جدقتة تيرجسرهدس، لتدس لهدس تدن أ
 ب د  عادد  ال  دسع اللكدقت   دد  اددترة التراسدس  الرد  اريدس  ال درارا  قالري دة  قالر سبددإ، ق د  لدل 

بددسلرال تددن أهتةددإ تقر هدد ا ال  ددسع قأثددر  عادد  ات رصددست الفاسدد ةا ، كددسن ت بددت تددن  هدد ا التقضددقع
قعادددد  قجدددده تراسددددإ قا ددددم الددددل التااقتددددس  التلسسددددبةإ الت ب ددددإ  دددد  توسسددددس  ال  ددددسع اللكددددقت ، 

اللكدقت  قالتسدوقلإ عدن ىصدتار قردق ةر   دسع ال اليصقص قزارة التسلةإ الر  راربدر أهدل توسسدس 
   التراسددإ أن هدد الر ددسرةر التسلةددإ الالزتددإ لكس ددإ الجهددس  التااةددإ تددن تايددل اللكقتددإ قيسرجهددس، كتددس

تلسسددبةإ، الددل التااقتددس  ال تجددسل  دد  لةدد  رسددسعت  عادد  ر ددقةر تار رددههستددإ بسلاسددبإ لابسلدد   
 قزةستة يبرره    الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    القزارة الر  ةاتل بهس. 

 

 :أهداف الدراسة 

 .قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ   التلقسبإ الت ب إ تااقتس  التلسسبةإ ال الل تراسإ قا م .3

 لصسترة عاهس. ا التسلةإ   الر سرةر جقتة يصسئص ال  سعاةإ ه   الالل    رل ةقر ةةل  .2

 رل ةق يصسئص الجقتة    الر سرةر التسلةإ الصسترة عن الالل اللسلةإ.تار إ تاق س   .1

 ر تةل ت ررلس  قرقصةس  ثصلسب ال رار ق قد الاال إ بتقضقع التراسإ.  .4
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 :فرضيات الدراسة 

ن صةساإ ، ةتك   ضقا التةكاإ الر  راسقلرهس التراسإ قاثهتا  الر  رسا  ىل  رل ة هس          
 : رضةس  التراسإ كتس ةا 

 

 :الفرضية األولى 

 ريل ِّدق يسصدةإ التالاتدإ  د  قزارة التسلةدإ د   الت ب دإالل التااقتس  التلسسبةإ التلقسدبإ         
 .=2025αعاهس عات تسرقى تتلإ الر سرةر التسلةإ الصسترة 

 

 :الفرضية الثانية 

 ريل ِّدق يسصدةإ التقثق ةدإ  د  قزارة التسلةدإ د   ت ب دإالالل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ         
 .=2025αعاهس عات تسرقى تتلإ الر سرةر التسلةإ الصسترة 

 

 :الفرضية الثالثة 

ريل ِّدددق يسصدددةر  الثبدددس   قزارة التسلةدددإ ددد   الت ب دددإالدددل التااقتدددس  التلسسدددبةإ التلقسدددبإ         
 .=2025αعاهس عات تسرقى تتلإ  الر سرةر التسلةإ الصسترة قال سباةإ لات سراإ   

 

 :الفرضية الرابعة 

   الر ددسرةر التسلةددإ الصددسترةق يصددسئص الجددقتة  ددةددرل رلددت تددن ال ددترة عادد  تاق ددس  رقجددت         
 .=2025αعن الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ عات تسرقى تتلإ 

 

 :الفرضية الخامسة 

بدددةن ترقسددد س  آراا أ دددرات  =2025αعادددت تسدددرقى تتلدددإ   تتلدددإ الصدددسئةإ  ا دددرقق رقجدددت         
عةاإ التراسإ لدقل تدتى  سعاةدإ الدل التااقتدس  التلسسدبةإ التلقسدبإ الت ب دإ  د  قزارة التسلةدإ  د  
رل ةدددق جدددقتة الر دددسرةر التسلةدددإ رادددزى الددد  اتيدددرال   ددد  كدددلا تدددن ترغةدددر التركدددز الدددقلةف ، اتتارة 

 لتلسسب  التسريتل.الاستإ، قالبراستا ا
 
 :حدود الدراسة 

الاستادإ  د    دسع ادزة الفاسد ةاةإ عاد  ىتارا  قزارة التسلةدإ  التراسدإ رصدر ر :حدود مكانياة .3
لصدداقبإ الرا ددل بددةن ةدد رد الددق ن بسددبب اتلددرالل قاللصددسر اإلسددرائةا  ل راضدد   الددرا  

 .الراهنالفاس ةاةإ، بسإلضس إ ىل  القضم السةسس  
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تدددتى  سعاةدددإ الدددل التااقتدددس  التلسسدددبةإ التلقسدددبإ الت ب دددإ  ددد  اسدددإ تر  ردددل :حااادود زمنياااة .2
ل لرددد  ةقلةدددق 2233الدددقزارة  ددد  رل ةدددق جدددقتة الر دددسرةر التسلةدددإ يدددالل الفردددرة تدددن أاسددد س 

 .ل2232

عادد  تسددريتت  الددل التااقتددس  تددن لةدد  اث ددرات  التراسددإسة رصددر ا ددسق  :حاادود بشاارية .1
 . التراسإالفئإ ال سئتإ قالترفسعاإ بتقضقع ، بسعربسرهل التلسسبةإ التلقسبإ    القزارة

 
 :الدراسات السابقة 

 

 أواًل: الدراسات العربية:

مدا فاعلية نظام الرقابة الداخلية في ظل نظم "(، بعنوان: 2132) عواددراسة  .3
المعلومات المحاسبية االلكترونية: دراسة تطبيقية على المصارف االسالمية العاملة في 

  .قطاع غزة"

ر ةةل تتى  سعاةإ السل الر سبإ التاياةإ    لل الل التااقتس  ال   التراسإ   هت   ه
، قتتد  ترة اثالتإ التصسر  اتسالتةإ الاستاإ      سع ازة    التلسسبةإ اتلكررقاةإ

 التلسسبةإ اتلكررقاةإ عا  رق ةر التااقتس  التالئتإ    الق   التاسسب لتري د ال رار.  

السل الر سبإ التاياةإ له ال ترة عا   (3الر  رقصا  الةهس التراسإ:  قتن أهل الارسئا
(  ترة الر سبإ عا  تراسإ التيس ر الر  رهتت أتن التااقتس  2قالرالعب. اكرةس  اثي سا قالغش 

 ( ةسر ةم الل التااقتس  التلسسبةإ رق ةر يسصةر  التالئتإ قالتقثق ةإ، قتن1 .   الالسل
ضا      ترة الالسل اتلكررقا  عا  رق ةر تااقتس  ررسل بستكرتسل  الجساب اآلير أثبر 

 .قال سباةإ لات سراإ

( ضرقرة قجقت تائرة تسر اإ لتاسلجإ 3: لرقصةس  أهتهس ت  تت  التراسإ عتت تن اق 
ً  قلةفةس  ةلتت الصاللةس  2البةساس  الكررقاةس     الهةكل الرالةت .  ( ضرقرة رق ةر قصفسا

( ةجب أن رترس الر سبإ التاياةإ التيس ر الاسرجإ عن ر بةق أالتإ التااقتس  1 .قالقاجبس 
( ضرقرة اتلرزال بر تةل تااقتس  تلسسبةإ 4التلسسبةإ الجتةتة، قالتي ر الاسرجإ عن التقلفةن. 

 ررسل بستكرتسل قالقضقح.
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ي مخاطر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ف"(، بعنوان: 2133) البحيصيدراسة  .2
 الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة: دراسة تطبيقية".

 رهت  ه   التراسإ ىل  بل  التيس ر الر  رهتت الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ
 .الفاس ةاةإ      سع ازة كاتق ج لتس هق تقجقت    بس   التقل الاستةإ

اس ةاةإ ريرا   ةتس بةاهس    الف الةركس ( 3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس التراسإ: 
بةبكإ  التسريتل قلسب تتى اترربس  ترجإ ركرار قأهتةإ التيس ر لسب اقعةإ السل التااقتس 

قترجإ ركرار قأهتةإ التيس ر الر  ررارو  اتاررا . ىت ااه لةس هاسك ارربس  بةن اقع التوسسإ
ابةساس  اليس ئإ عن  رةق ل اإلتيسل التراتت ( قكسا  تيس ر2 .الفاس ةاةإ لهس الةركس 
 ،لابةساس  تن  بل التسريتتةن قاإلرال  اةر الت صقت ،قاا  سع الرةسر الكهربسئ  ،التسريتتةن

تيقل الفةرقسس  ىل  ق  ،صام اإلاسسن قاةرراك الاستاةن    كاتس  التيقل لالسسقب قالكقار  تن
ررارو لهس  ثي سر الر ا أن ( قأيةرا  رقصل البسل  ىل 1 .تن أهل راك التيس ر اثالتإ

التقل  الةركس  الفاس ةاةإ ه  ةبةهإ ىل  لت كبةر بسثي سر الر  ررارو لهس الةركس    
 اثيرى، بيسصإ الاستةإ تاهس.

بأتن التااقتس   ضرقرة زةستة اتهرتسل( 3 :  التراسإ عتت تن الرقصةس  أهتهس ت  تتق 
بضرقرة ر سبإ ( 2   رررب  بةبكإ اتاررا .يسصإ لتى الةركس  الر  رسريتل السل الةبكس  قالر

قر قةر  ترارهل قكفساارهل    تجسل اللسسقب ق  أتاا الم اتاةن  قد الاال إ التبسةرة تم البةساس 
( 1. ىرال  اةر ت صقت لابةساس  الساةتإ  لك لضتسن عتل ىتيسل تراتت لابةساس  اليس ئإ أق

  باتل ىع سا كاتس  التيقل اليسصإ بهل آليرةن، بسلبةساس ضرقرة الرزال الاستاةن  قد الاال إ
رزةت تن لتة باو التيس ر الر  ررارو لهس أالتإ  ق لك لضتسن عتل اسريتاتهس    أتقر

 . التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    الةركس 
 

المحاسبية لدا  تقييم مدا كفاءة نظم المعلومات"(، بعنوان: 2133) أبو هدافدراسة  .1
  ."لعاملة في قطاع غزةشركات الوقود ا

لتى ةركس  الق قت الاستاإ    الل التااقتس  التلسسبةإ ال  ر ةةل  التراسإهت   ه   
  سع ازة، قتتى  تررهس عا  رابةإ تر ابس  اتتارة قالرةسجس  تسريتت  البةساس  التسلةإ، 

 قالرار  عا  تاق س  ر بةق الالل التلسسبةإ لتى ه   الةركس . 
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عتل قجقت براتا تلسسبةإ تريصصإ  (3سئا الر  رقصا  الةهس التراسإ: قتن أهل الار
( ا ص    كفساة 2لتاسلجإ البةساس  التلسسبةإ لاةركس  الاستاإ    تجسل رقزةم الق قت. 

( عتل اهرتسل اتارا  الةركس  بر قةر 1 .التسراتا  التسريتتإ، قالسجال  الر  ةرل الراستل تاهس
قت تقر تهل لالل التااقتس  التلسسبةإ    تجسل الري ة  قالر سبإ ( قج4 .تهسرا  التلسسبةن
 قاريس  ال رارا .

( ضرقرة ر قةر براتا تلسسبةإ 3: لرقصةس  أهتهس ت  تت  التراسإ عتت تن اق 
( الاتل عا  ر قةر الاتس ج 2تريصصإ لتاسلجإ الاتاةس  التسلةإ اليسصإ بةركس  رقزةم الق قت. 

( ضرقرة اتهرتسل بر قةر تهسرا  1 .لرسجةل التلسسب  الساةلقالتسراتا  الر  رضتن ا
 ( ضرقرة تةسركإ التلسسبةن    ر قةر الل التااقتس  التلسسبةإ.4التلسسبةن. 

 

مدا فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في "(، بعنوان: 2131) ادمون جلدراسة  .3
  ."المصارف التجارية العراقية األهلية من وجهة نظر االدارة

   التصسرة  الل التااقتس  التلسسبةإ  الكة  عن تتى  سعاةإىل   التراسإت   ه   ه
 الرجسرةإ الارا ةإ اثهاةإ.  

أن التصسر  الرجسرةإ الارا ةإ اثهاةإ  سعاإ  (3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس التراسإ: 
ا ةإ اثهاةإ  سعاإ تن ( أن التصسر  الرجسرةإ الار 2تن لة  رابةإ تر ابس  عتاةإ الري ة . 

( أن التصسر  الرجسرةإ الارا ةإ اثهاةإ  سعاإ تن لة  رابةإ 1 .لة  رابةإ تر ابس  عتاةإ الر سبإ
 .تر ابس  عتاةإ اريس  ال رارا 

( ضرقرة اهرتسل التصسر  الرجسرةإ الارا ةإ 3: لرقصةس  أهتهس ت  تت  التراسإ عتت تن اق 
التلسسبةإ ثتاا قلسئفهس تن ري ة  قر سبإ قاريس  ال رار بةكل  اثهاةإ بسسريتال الل التااقتس 

( الرأكةت عا  الرلسةن التسرتر لالل التااقتس  التلسسبةإ 2أقسم، ق لك إلاجسزهس بفسعاةإ أكبر. 
   التصسر  الرجسرةإ الارا ةإ اثهاةإ، تتس ةتكاهس تن تقاكبإ الر قرا  الركاقلقجةإ    التجسل 

قبتس سةااكس بسإلةجسب عا  قلسئ  اتتارة    التصر  تن ري ة  قر سبإ  التسل  قالتلسسب 
 .قاريس   رارا 
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المعلومات المحاسبية في المؤسسات  نظمدراسة وتقييم "(، بعنوان: 2131)صالح دراسة  .6
  ."غير الحكومية: دراسة تطبيقية على المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة

   التوسسس  اةر الل التااقتس  التلسسبةإ رلاةل ال  ر ةةل ق  التراسإهت   ه   
   التوسسس  الت ب إ التااقتس  التلسسبةإ  إالت، قالرار  عا  تقا ن الضا     أاللكقتةإ

 . اةر اللكقتةإ

قجقت اهرتسل قاضح إلتارة التوسسس  الق  (3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس التراسإ: 
ترةب قرقلة  التوهاةن عاتةس  قرق ةر اثجهزة قالبراتا الر بة ةإ الل التااقتس  التلسسبةإ    الر

( 2التاسسبإ قبةا  ارسئا التراسإ ارربس  ه   التلتتا  اثرباإ بفسعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ. 
 قجقت تقر تهل لاتقل التسالإ    رازةز قتعل البةئإ التلسسبةإ    التوسسس .

( ضرقرة اهرتسل اتارة التوسسس  اةر 3: س  أهتهسلرقصة ت  تت  التراسإ عتت تن اق 
( ضرقرة اهرتسل قزارة 2اللكقتةإ بالل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ لتةهس قرزقةتهس بكل جتةت. 

اةإ قالتسالةن قال  سع اليسص بالل التااقتس  ثهالتاياةإ الفاس ةاةإ قرجتاس  التالتس  ا
رترةب بتس ةسسهل    رابةإ اتلرةسجس  الالزتإ تن التلسسبةإ قتعتهس بسثجهزة قالتاتا  قال

 التااقتس  قرازةز عاصرد التسسئاإ قالةفس ةإ. 
 

 الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية أثر"(، بعنوان: 2131) حمادةدراسة  .1
  ميدانية".: دراسة االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية

الاستإ لالل التااقتس  التلسسبةإ  الر سبةإ أثر الضقاب  ر  عا راال  هت   التراسإ ىل
 تراجا  اللسسبس  تن يالل اسر الع رأد اتلكررقاةإ    زةستة تقثق ةإ التااقتس  التلسسبةإ

 .اليسرجةةن    تتةاإ تتةق

الاستإ  لاضقاب  الر سبةإ هاسك رأثةرا  كبةرا  أن  قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس التراسإ
 .الةركس  التلسسبةإ    لالل التااقتس  التلسسبةإ اتلكررقاةإ    زةستة تقثق ةإ التااقتس 

ضرقرة ربا  ةركس  ال  سع الاسل ( 3: لرقصةس  أهتهس ت  تت  التراسإ عتت تن اق 
التااقتس  التلسسبةإ اتلكررقاةإ الت ب إ  قاليسص جتةاس     سقرةإ ضقاب  الر سبإ الاستإ لالل

ضرقرة ىجراا تقرا  ( 2. تقثق ةإ لتسريتتةهس  ةهس  ق لك بهت  ر تةل تااقتس  تلسسبةإ أكثر
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قرارةفهل بأهتةإ ه    رترةبةإ لااستاةن    ىتارة الل التااقتس     الةركإ بهت  زةستة رأهةاهل
 الضقاب  الر سبةإ لضتسن ر بة هس عا  الةكل اثتثل.

استخدام نظم المعلومات المحاسبية على جودة أثر "(، بعنوان: 2112) الدايةدراسة  .8
  ."البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة

البةساس   ثر اسريتال الل التااقتس  التلسسبةإ عا  جقتةأىل  ر ةةل  التراسإهت   ه   
، ك لك عتا  عا   ةسس قر تةر الجتقى ات رصستةإ لةركس    سع اليتتس       سع ازةالتسلةإ 

اليتتس       سع ازة، بسإلضس إ ىل  تار إ  ن اسريتال الل التااقتس  التلسسبةإ      سعت
 .  بةإ      سع اليتتس       سع ازةالتااقتس  التلسس تةسكل اسريتال اللالتاق س  ق 

عتت الاستاةن  لجل الةركإ تن لة أن  (3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس التراسإ: 
. الةركإ لالل التااقتس  التلسسبةإ كبر اثثر عا  اسريتالألجل رأس التسل له اإلةراتا  ق قلجل 

سق  ةوتد ىل  رل ةق اليصسئص الاقعةإ لابةساس   ىن اسريتال الل التااقتس  التلسسبةإ( 2
تكساةإ اتعرتست عاةهس  البةساس  تن لة  ت إ التسلةإ قزةستة جقتة راك البةساس  قتالئترهس قا 

    الق   التاسسب.عاةهس  قاللصقل

 ا   ةركس  اليتتس       سع ازة( 3:   التراسإ عتت تن الرقصةس  أهتهس ت  تتق 
التااقتس  التلسسبةإ التر قرة  ل اللل أن رسريتضَّ فا ةي ل قاإلةراتا  الكبةرة عتت الاتسرأس التسل ق 

تل عا  عا  ةركس    سع اليتتس  أن را( 2. كبر  سئتة تن راك الاللأصقل عا   لك لالق 
 لك لر تةل يتتإ أ ضل تتس ق  ةإ،الل التااقتس  التلسسب اسرثتسر جزا تن ىةراتارهس    ر قةر

 ىةراتا  الةركإ. ةوتد ىل  زةستة
 

دراسة : أثر التحول في نظم المعلومات المحاسبية"(، بعنوان: 2118) الزعانيندراسة  .3
 ".تطبيقية على وزارة المالية الفلسطينية

 يالل لةإ لالل التااقتس  التلسسبةإ تنىل  رربم أثر التاسلجإ اآل رهت  ه   التراسإ
 التتيال  قالتاسلجإ قالتيرجس ، قالرار  عا  التتسرسإ الاتاةإ لاتاسلجإ اآللةإ ثالتإ

لارار  عا   التااقتس  تن يالل تراسإ القلسئ  قاثاة إ تايل قزارة التسلةإ، ثل ر ر   التراسإ
 التسر باةإ. ةإ قالارسئا الر  ررةت لاتتسرسس إ اآللقجقت عال إ بةن التاسلج
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أن البةساس  ريضم لترا بإ تسرترة لغسةس  ( 3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس التراسإ: 
جرااا  قاضلإ ت التلس لإ عا  البةساس ، تتس سريتال الل التااقتس  ألهر عتل رق ر سةسسس  قا 

باو الا ص    اسريتال  ةقجت (1. هةلةرةإ ةا صهس الرأةقجت    الالسل عقائق ب( 2 .التلسسبةإ
 .الالسل التسل     القزارة

ضرقرة رترةب قرأهةل التقلفةن ال ةن  (3 : ت  تت  التراسإ عتت تن الرقصةس  أهتهسق 
رلتة  يتتس  البراستا التلقسب ضرقرة  (2. التاسلجإ اآللةإ لابةساس  ةر اب عتاهل اسريتال

قرا  الهسئاإ اللستثإ    الاسلل، تم رق ةر تلةل قاضح قسهل لفهل  رة إ الر  لةسر ةم تقاكبإ
الاتل عا  ر قةر ( 1.  ررة زتاةإ قرق ةر الجهت التب قلالتسل     القزارة بأ ل  اسريتال الالسل

 القزارة. الالسل بتس ةراسسب تم تر ابس  كس إ التقائر قاث سسل   
 

 المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات دور نظم"(، بعنوان: 2111) أحمددراسة  .2
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة : الفلسطينية في منشآت األعمال اإلدارية

 ."الخصوصية المحدودة في غزة

التااقتس   هت   ه   التراسإ ىل  بةسن قرلاةل تقر الل التااقتس  التلسسبةإ    ىارسج
   ال رارا  اإلتارةإ  سا بستلرةسجس  اإلتارةإ الالزتإ لررةةتالتلسسبةإ  ا  الكفساة قالفاسلةإ، لاق 

 .الةركس  التسسهتإ      سع ازة

قجقت باو تلسهر اتايفسو    قضم ( 3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس التراسإ: 
عتل اتهرتسل الالزل بر قةر تهسرا   (2. تاةس الاسسبس  لرلتةت  رق ىثبس  قتاسلجإ أتلإ لال

عتاةس   رتا   اسلةإ اسريتال الل التااقتس  التلسسبةإ   ( 1. التلسسب  تاةن    التجسلالاس
عتل رق ر التاسةةر قالتوةرا  الر سبةإ ( 4. ققضم السةسسس  لاةركإ  الري ة  قررجتإ اثهتا

أثبر  التراسإ أن هاسك ( كتس 5. ال رارا  الالزتإ بةكل  اسل التةكاإ قاريس لرلتةت  الالزتإ
الرالةتةإ التراا إ بباسا الل  ةركس     الراستل تم اتعربسرا رتستس  تلتقتا  تن  بل الاه

  .التااقتس  التلسسبةإ

ضرقرة اهرتسل اإلتارة برق ةر الت قتس  ( 3 الرقصةس  أهتهس: ت  تت  التراسإ عتت تن ق 
ةر التااقتس  الالزتإ برق  ضرقرة اتهرتسلق  (2. الالزتإ لرةغةل الالسل التلسسب  بكفساة ق اسلةإ

تةسركإ اث رات    ىعتات ( قأيةرا  أقص  بضرقرة 1. الر سبإ قاريس  ال رارا  الرةةتةلاري ة  ق 
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قك لك أهتةإ رلتةت الهةكل الرالةت  لاةركإ، قاتسرفستة تن  قر قةر الل التااقتس  التلسسبةإ
 .اللتةثإ ركاقلقجةس التااقتس 

 

مدا فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في "(، بعنوان: 2111دراسة القشي ) .31
 .التجارة اإللكترونية" ظل والموثوقية في تحقيق األمان والتوكيدية

لل     التلسسبةإ الر  رقاجه أالتإ التااقتس  التةسكلهت   التراسإ ىل  الرار  عا  
  التلسسب  ر قةر اتق ج لارب  بةن السل التااقتس، كتس اسرهت   اسريتال الرجسرة اإللكررقاةإ

 قالرجسرة اإللكررقاةإ.

أن الرجسرة اإللكررقاةإ كر اةإ تر قرة  (3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس ه   التراسإ: 
. عسل قعا  تهار  التلسسبإ قالرت ةق بةكل يسص جتا  أثر  عا  جتةم التجست  التهاةإ بةكل

قضرقرة رأهةل  جسرة اإللكررقاةإالر لتةسكلأن باو هةئس  التلسسبإ قالرت ةق  ت رابه  ( 2
 ( ق ت ربةن1. الرجسرة اإللكررقاةإ الجتةتة الترا  إ لبةئإ التةسكلتارسبةهس بسلر اةس  الفاةإ لتقاجهإ 

ىاةسا قر قةر السل  رق ةر كل تن اثتسن قالتقثق ةإ قالرقكةتةإ ت ةتكن رل ة ه ىت تن ياللأن 
ق لك ضتن سةسسس   ةبكإ اتاررا ، لكررقا  عا رب  بةن السل الةركإ التلسسب  قتق اهس اإل

جرااا  ر اةإ قتلسسبةإ رارتتهس  الةركإ قةرل الرت ةق عاةهس تن جهإ يسرجةإ توهاإ تلسسبةس   قا 
 .قركاقلقجةس  

اتق ج السل الرب  بةن السل  عرتست( ا3  ت  تت  التراسإ عتت تن الرقصةس  أهتهس:ق 
  ال د  سل بر قةر  تن  بل الةركس  ا  ةبكإ اتاررااهس اإللكررقا  عالةركإ التلسسب  قتق 

اعرتست جهإ رت ةق توهاإ ركاقلقجةس لرت ةق سةسسس  ( 2. التسريتتإ لر اةإ الرجسرة اإللكررقاةإ
جرااا  السل الةركإ التلسس إعستة ( قأيةرا  أقص  البسل  ب1إ. ب  التررب  بسلرجسرة اإللكررقاةقا 
  جتةم تسرقةس  تهار  التلسسبإ قالرت ةق بةكل ةجال اإللتسل هةكاإ الل الرااةل قالرترةب عا

بر اةس  ركاقلقجةس التااقتس  بةكل عسل قبسلرجسرة اإللكررقاةإ بةكل يسص تن أسسسةس  تاح 
 الةهستا  الااتةإ قالاتاةإ قتزاقلإ التهاإ.
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 :األجنبية: الدراسات ثانياً 

 Accounting Information Systems (AIS) "(، بعنوان:2112) Soriدراسة  .3

and Knowledge Management: A Case Study" 

قه  ةركإ  ZBMSر ةةل الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ    ةركإ هت   التراسإ ىل  
راتل    الصاسعإ اتاةسئةإ    تسلةزةس، قرسريتل الستس  تلسسبةس  تلقسبس  رل رصتةته بقاس إ 

 .ZYXWةركإ 

أن ر بةق السل التااقتس  التلسسبةإ  (3  رقصا  الةهس ه   التراسإ: قتن أهل الارسئا الر
ل  الرغاب عا  ضا  التقارت البةرةإ     التلقسب أتى ىل  زةستة سرعإ اارسج ال قائل التسلةإ، قا 

( سسهل الالسل التلقسب    رلسةن اتارة التقارت قترسبارهس قالر سبإ 2عتاةإ تاسلجإ البةساس . 
 عاةهس. 

ضرقرة الاتل عا  لقسبإ تصستر بةساس     التراسإ عتت تن الرقصةس  أهتهس ت  تتق 
 .الةركإ بسلكستل، قر قةر الالسل اللسل 

 

 The impact of information"(، بعنوان:2113) Wang & othersدراسة  .2

technology on the financial performance of third-party logistics 

firm in china". 

عا  أثر اسريتال ركاقلقجةس التااقتس  عا  اثتاا التسل  تراسإ ىل  الرار  هت   ال
ةركإ تن ةركس  التعل  322لةركس  التعل الاقجسر     الصةن، لة  أجرة  التراسإ عا  

 .الاقجسر  التسجاإ    قزارة اترصست  بسلصةن

التااقتس  لهس رأثةر ركاقلقجةس  أن  (3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس ه   التراسإ: 
( قجقت رأثةر كستل عا  2 قد قتاتقس عا  رلسةن اثتاا التسل  لةركس  التعل الاقجسر . 

 اثتاا التسل  تن يالل اتسرفستة تن تتةزا  ركاقلقجةس التااقتس  قتةسركإ التتةرةن الرافة ةةن. 

ل تن الضرقرد ( لرل ةق أتاا تسل  أ ض3 :  التراسإ عتت تن الرقصةس  أهتهس ت  تتق 
لةركس  التعل الاقجسر  الاتل عا  رق ةر الجهقت اتتارةإ قالتقارت الكس ةإ لرل ةق اتسريتال 

( ةابغ  عا  التتةرةن الرافة ةةن التةسركإ بةكل كبةر    2اث ضل لركاقلقجةس التااقتس . 
 .إري ة  اثعتسل اتسررارةجةإ تن أجل  هل أ ضل تسررارةجةس  اثعتسل الرجسرة
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 Evaluation of the "(، بعنوان:2113) Sajady & othersدراسة  .1

effectiveness of Accounting Information Systems" 

الةركس  التسجاإ الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ     سعاةإ ر ةةل  هت   التراسإ ىل 
ه : رلسةن اريس     سقق  هران ل قراق التسلةإ، ق ت رل اتيربسر    يتس تلسقر تيرافإ 

ق سعاةإ الل الر سبإ التاياةإ، رلسةن جقتة الر سرةر التسلةإ، ر قةر اثتاا، رسهةل تاسلجإ  ،ال رارا 
  .الاتاةس  التسلةإ

( أن ر بةق السل التااقتس  التلسسبةإ 3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس ه   التراسإ: 
قزةستة  سعاةإ الل الر سبإ التاياةإ،  ،س  ال رارا رلسةن  ترة التتراا عا  اري التلقسب أتى ىل 

ر بةق الل ( 2. بسإلضس إ ىل  رلسةن جقتة الر سرةر التسلةإ، قأيةرا  ربسة  تاسلجإ الاتاةس  التسلةإ
 التااقتس  التلسسبةإ ت ةسسهل بسلضرقرة    ر قةر اثتاا.

 

 Factors influencing the"(، بعنوان: 2118) Ismail & Kingدراسة  .3

alignment of accounting information systems in small and 

medium sized Malaysian manufacturing firms". 

الاقاتل التوثرة عا  لسلإ الل التااقتس  التلسسبةإ    هت   التراسإ ىل  الرار  
تل ةركإ، بلة  ة 234الةركس  التسلةزةإ صغةرة قترقس إ اللجل، قأجرة  التراسإ عا  

اتسربةسن التقزع عا  رساإ عةر تن يقاص التااقتس  التلسسبةإ لكل تن اتلرةسجس  قال ترا  
  .تسركةس  الاقاتل التوثرة عا  لسلإ الل التااقتس  التلسسبةإ

هاسك عتة عقاتل روثر    الل  (3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس ه   التراسإ: 
ةإ قتسرقى ركاقلقجةس التااقتس ، اضس إ ال  تسرقى التلسسبةن التااقتس  التلسسبةإ ررتثل    ر ا

قتتى تار رهل بركاقلقجةس التااقتس ، قأيةرا  اليبرا  الفاةإ التكرسبإ تن القكست  اللكقتةإ 
 قةركس  التلسسبإ قركاقلقجةس التااقتس  التاياةإ قجهقت التقلفةن. 

زةستة قرازةز اسريتال ركاقلقجةس  ( ضرقرة3 :  التراسإ عتت تن الرقصةس  أهتهس ت  تتق 
 .( رازةز  ترا  التلسسبةن اليسصإ بتار رهل قاسريتاتهل لركاقلقجةس التااقتس 2التااقتس . 
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 Reducing the threat levels "(، بعنوان: 2118) Wen & Deborahدراسة  .6

for Accounting Information Systems Challenges for 

Management , Accountants, Auditors, and Academicians".       

رارة  الرهتةتا  الر  رقاجه الل التااقتس  التلسسبةإ اتلكررقاةإ  هت   التراسإ ىل 
قأتن التااقتس ، قرلتةت الاال إ بةن تسرقةس  الرهتةت التيرافإ، قترجإ  قة اتارة الةركإ  ضال  عن 

  .ترجإ أتن التااقتس   ةهس

( ىن ر بةق تسرقى تالئل تن الضقاب  3  رقصا  الةهس ه   التراسإ: قتن أهل الارسئا الر
الر سبةإ ةضتن اارسج تااقتس  تسلةإ ةتكن اتعرتست عاةهس ىاتس ة م عا  عسرق اإلتارة    الةركإ. 

( ىن اتارة ي ر الرهتةت ال د رقاجهه الةركس  ىاتس ة م عا  عسرق التلسسبةن قاتتارة قتلااق 2
بال  عن اثي سر الاسجتإ عن الرهتةتا  الر  رقاجههس أالتإ التااقتس     الالل قعاةهل ات

 الةركإ.
 

 Important Threats to"(، بعنوان: 2113) Abu- Musaدراسة  .1

Computerized Accounting Information Systems": An empirical 

Study on Saudi Organizations".       

التااقتس  التلسسبةإ  س ر الهستإ الر  رهتت أتن اللالتيرارة   هت   التراسإ ىل 
  .الساقتةإ التاةآ    اإللكررقاةإ 

ةسرك   الر  التاةآ عسلةإ تن  اسبإ( 3قتن أهل الارسئا الر  رقصا  الةهس ه   التراسإ: 
الل باو الراتةس  عا  أتن   ت عسا  تن قجقت يسسئر تسلةإ كبةرة  ارةجإ اتسر صسا   

عتل كفسةإ ق اسلةإ ( 2. يسرجةإ تن  بل أ را  تاياةإ أل أ را  اتلسسبةإ بهس سقاالتااقتس  ال
التيس ر الر  رهتت أتن الل التااقتس  التلسسبةإ  أن أهل( 1. قالضقاب  الر سبةإ الت ب إ اثتقا 

التراتت قاةر التراتت لبةساس  اةر صلةلإ  اإللكررقاةإ    التاةآ  الساقتةإ ه : اإلتيسل
التلسسب ، تةسركإ التقلفةن    ل ىل  الالس تقلف  التاةآ ، ىتيسل  ةرقسس  الكتبةقرربقاس إ 

تيرجس  اللسسب اآلل ، الكة  اةر التريص به  اسريتال افس كاتس  السر،  تس أق رتتةر
ةسةس  الارو أق  باهس عا  اثقراق، قك لك  لابةساس  قالتااقتس  عن  رةق عرضهس عا 

 عا  راك التااقتس . ات العاةر تيقل لهل  اقتس  ىل  أةيسصرقجةه الت بقعس  قالتا

 



35 
 

 ثالثًا: التعليق على الدراسات السابقة:

تقضقع الل التااقتس  التلسسبةإ    عتة جقااب ل ت ر ر   التراسس  السسب إ ىل  
الر  رقاجه  قالتيس ر التةسكل عتت تن التراسس  عا لة  ركز   ،ق ب   عا    سعس  تيرافإ

ر ةةل  سعاةإ قكفساة الل ىل   تراسس  أيرىهت   ، بةاتس اإللكررقاةإالتااقتس  التلسسبةإ  أالتإ
باو التراسس  ، قراسقل  التااقتس  التلسسبةإ، قالاقاتل التوثرة  ةهس، قالرهتةتا  الر  رقاجههس

ةساس  تقر الل التااقتس  التلسسبةإ    ررةةت ال رارا  اتتارةإ قأثرهس عا  كلا تن جقتة الب
  .التسلةإ قاثتاا التسل 

كتس لقلل أن التراسس  السسب إ  ب   عا  تيرا  ال  سعس  قالتوسسس ،    لةن لل 
ر بق عا  القزارا  قالتوسسس  اللكقتةإ بسسرثاسا تراسإ الزعساةن الر   ب   عا  قزارة التسلةإ 

التااقتس  التلسسبةإ،  ، لة  هت   ال  تراسإ أثر الرلقل    الل2223الفاس ةاةإ يالل عسل 
قركز  بةكل يسص عا  الالسل التسل  التركزد، بسعربسر  الالسل التلقسب القلةت الت بق    

   لك اللةن.

ركز  عا  أاهس  قباسا  عا  تس ر تل  إن تس ةتةز التراسإ الر  بةن أةتةاس عن سسب سرهس         
بإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ، قالر  تقضقع ر ةةل  سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقس

لل رر رق التراسس  السسب إ له، كتس لل ر بق أد تراسإ سسب إ ه ا التقضقع عا  ال  سع اللكقت  
 اريس  ال رارا بةكل عسل قعا  قجه اليصقص قزارة التسلةإ، بسلرال تن أهتةإ التقضقع قأثر  عا  

قالراتقةإ الر  رتعتهس القزارة، قبسلرسل   ات رصستةإالي   ققضم  التراا إ برلتةت السةسسس  التسلةإ
 .أثرهس عا  كس إ أاة إ اللكقتإ قتقرهس    ات رصست الفاس ةا 
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 المبحث األول: نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
 

  نظم المعلومات المحاسبيةتعريف 

الل التااقتس  قالر  راربر التصتر الرئةس راربر الل التااقتس  التلسسبةإ تن أهل 
   اريس  ال رارا   لتااقتس  ات رصستةإ الر  رسسعت    اللصقل عا  ا تري  ال رارال د ةسسعت 

 :إالتاسسبإ، ق ةتس ةا  تجتقعإ تن الرارةفس  الر  أ ا   عا  السل التااقتس  التلسسبة

الاتاةس   بجتم قرصاة  قتاسلجإقال د ةهرل  إ"ألت تكقاس  السل التااقتس  اإلتارة
 الاال إ تن أجل ررةةت التسلةإ قرلقةاهس ىل  تااقتس  قرقصةاهس ىل  اث را  التيرافإ  ا 

 (.2 :2221)الاةس ،  رارارهس" 

 قرلاةل قرقصةل التااقتس  قتاسلجإ قربقةب بجتمةيرص ىتارد رالةل "ألت تكقاس  
 (.34: 2221)جتاإ، قآيرقن، " ا  التاياةإ قاليسرجةإقالكتةإ تريس  ال رارا  ىل  اث ر  التسلةإ

السل ة قل بجتم قرسجةل قريزةن قتاسلجإ البةساس  إلارسج التااقتس  لصساا  ال رار "
 .( Romney, 2006 : 6 &Steinbart)" رسسعتهل    اريس  ال رارا  التاسسبإ

بةإ قالتسلةإ قأد ألت  رقع السل التااقتس  اإلتارةإ قال د ةارا التااقتس  التلسس"
 .(Jones & Rama, 2006 : 5)" تااقتس  ريلصَّل تن الرةغةل الرقرةا  لاتاستال  التلسسبةإ 

بأاه عبسرة عن تجتقعإ تن  إالتلسسبة التااقتس  قتن يالل تس سبق ةتكن رارة  السل
قرقصةاهس  تلسسبةإ تفةتة تااقتس  التقارت التستةإ قالبةرةإ الر  ررفسعل تم باضهس بهت  ىارسج

 .لتري د ال رار لرسسعتهل    ررةةت  رارارهل
 

  نظم المعلومات المحاسبية "المحوسبة"مفهوم 

كبر  ارةجإ لار قرا  الكبةرة الر  لتث     الاتةت تن القلتا  ات رصستةإ تن لة 
إ، التيراف البةساس  لجتهس قارسسع اةس سرهس ات رصستةإ قتس ةرررب عا   لك تن رقلةت كل هسئل تن

رةغةل راك البةساس  قاارسج    ت اةأ  اللسجإ ىل  اسريتال اللسسبس  اإللكررقاةإ ةهت  الرتكن تن
 .رترسز بهس راك اللسسبس  التااقتس  تاهس بستسرفستة تن ال ترا  الهسئاإ قالتراتتة الر 
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قالر ا ثهتةإ اللسسقب    عتل الل التااقتس  التلسسبةإ  إاه اسلب س تس ةررب  قجقت 
السل التااقتس     الق   اللسضر بقجقت اللسسقب قهق تس ةتكن تالللره تن يالل رارة  

( لالسل التااقتس  بأاه: السل آل  ة قل بجتم قرالةل AISAجتاةإ الل التااقتس  اثترةكةإ )
ةصسل قعرو التااقتس  تسراتسلهس تن  بل اث رات    تجست  الري ة  قالر سبإ قاثاة إ  قا 

 .(223: 2221س، الس ، ق اللبة  )رسهس القلتة ات رصستةإ الر  رتس

ق   ضقا رارة  جتاةإ الل التااقتس  اثترةكةإ لالل التااقتس  ةتكااس اسرابس  تفهقل 
عبسرة عن السل تلقسب ةرل ىعتات  بقاس إ  التااقتس  التلسسبةإ التلقسب    أاه السل

ةصسل قعرو التااقتس   التلسسبةإ تسراتسلهس تن  لباْل تري د تيرصةن لة قل بجتم قرالةل قا 
 ال رار    تجست  الري ة  قالر سبإ قاثاة إ الر  رتسرسهس القلتة ات رصستةإ.

 

  مكونات نظم المعلومات المحاسبية 

الر  ررفسعل تم كأد السل ةركقن تن تجتقعإ تن الااسصر  إالسل التااقتس  التلسسبة        
 إن  (21: 2233)الرتل ، قال ةبإ،قكتس قرت    ، صتل تن أجاهالهت  ال د ةلرل ةق باضهس 

 :ه سرإ عاسصر إ ةركقن تن السل التااقتس  التلسسبة

 البةرةإ الر  ر قل بسسريتال الالسل قروتد عاةه قلسئ  تيرافإ. التقارت .3

الرااةتس  قاإلجرااا  الةتقةإ قاثرقتسرةكةإ الر  رسريتل    رجتةم، قتاسلجإ، قلفل  .2
 تس  لقل أاة إ التالتإ.التااق 

 البةساس  لقل التالتإ قأساقب عتاهس. .1

 البراتا التسريتتإ    تاسلجإ بةساس  التالتإ. .4

باةإ ركاقلقجةس التااقتس  اثسسسةإ قالر  رةتل أجهزة الكتبةقرر، قةبكإ اترصست  الر   .5
 رجتم قرلفل قراسلا البةساس  قالتااقتس .

رضتن أتن البةساس     السل التااقتس  رلر  االرت ةق التايا  قت سةةس اثتن ق  .2
 .إالتلسسبة

هذه العناصر الستة تمكن نظام المعلومات المحاسبية من دعم وظائف العمل المهمة         
 (:33-38: 2111بيَّنها )الحفناوي، وهي كما 
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  رجتةم البةساس :(Data Collection)  ترلاإ  ررل ق قلةفإ رجتةم البةساس  تن يالل
ت رهس قاكرتسلهس. ق ت  جةل البةساس  قالرل ق تنال ، قررضتن عتة ي قا  تثل رستتيال

 ات رصستةإ أق اسرجإ عن رغ ةإ عكسةإ.ة ركقن راك البةساس  تن يسرج أق تن تايل القلت

  رةغةل البةساس (Data Processing:) قعستة الرةغةل ررل ق ه   القلةفإ يالل ترلاإ 
جرااا  تث قالرررةب، قالفهرسإ، قالتتا  ل الرصاة ، قالاسخ،رةتل عتة ي قا  قا 

 قالرايةص قالت سراإ.

  ىتارة البةساس (Data Management): ريزةاهس،  قرةتل قلةفإ ىتارة البةساس  كل تن
ق أ ا رصستةإألتا   قلفلهس، قرلتةثهس، قراتةاهس بسسرترار بلة  راكس تس ةسرجت تن

ريزةاهس تسريتاتهس قالر رةر  ساس  الر  سبقعتاةس  أق  رارا  كتس رةتل اسررجسع البة
 عاهس.

  ر سبإ البةساس (Data Control): رئةسةسن هتس  قرل ق قلةفإ الر سبإ عا  البةساس  هت سن
قالرةغةل الصلةح لهس. قرراتت  لتسةإ اثصقل تن الضةسع قالرأكت تن رتسل قت إ البةساس 

ثاراو  رو  إاقتس  التلسسبةالتا اإلجرااا  قاثسسلةب التسريتتإ    لل السل
الفلص قاتيربسر لاتتيال  قتراجاإ البةساس  التيزاإ  الر سبإ عا  البةساس  تثل عتاةس 

  .Password كاتس  السر بسللسسب قاسريتال

 التااقتس ر رق ة Information Generation)) :ل راربر القلةفإ الاهسئةإ لالس
رقصةل ق  فإ ي قا  تراتتة كسلرفسةر قالر رةر، قررضتن ه   القلةإالتااقتس  التلسسبة

  .التااقتس التااقتس  لاتسريتتةن، قه  تكتاإ لقلةفر  ىتيسل قرةغةل

 

 المحاسبية المعلومات نظم أهداف 

إ    سبةل رل ةق تجتقعإ تن اثهتا  الر  رسا  السل التااقتس  التلسسبةةرل رصتةل 
ل التااقتس   إنَّ أهتا  ال (54: 2222رة ، )الةقكتس قرت    تراسإ ، اتتارة ال  رل ة هس

 :إ ةتكن رايةصهس  ةتس ةا التلسسبة

لصسئةإ أق .3 ر سرةر  ىارسج الر سرةر الالزتإ ليتتإ أهتا  التةرقع سقاا تسلةإ أق بةساةإ قا 
 الرةغةل الةقتةإ قاثسبقعةإ.

 رق ةر ر سرةر رلرقد عا  ترجإ تن الت إ    اإلعتات قالارسئا. .2
الق    ر    الق   التاسسب لرسسعت اإلتارة    اريس  ال رارا  التالئتإ   ر تةل الر سرة .1

 التاسسب.
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قر م كفساة  رل ةق الالسل التلسسب  لةرق  الر سبإ التاياةإ الالزتإ للتسةإ أصقل التةرقع .4
 أتائهس تن يالل رق ةر قسسئل الر سبإ التاياةإ    الالسل.

 بةنالرقازن  ةل ق بتس تاه الت اقبإ هتا تم اث هبةساسرراسسب ركافإ الالسل قركافإ ىارسج  .5
 أهتا ه.ركافإ الالسل ق 

 

 وكفؤًا: ألن يكون فاعالً  ةالخصائص التي تؤهل نظام المعلومات المحاسبي 

 لستس  تااقتسرةس  رجااه ا   السل التااقتس  التلسسبةإ يصسئص ى ا تس رقا ر   رقجت عتة
قه   ةالتاةأ ةكقن توتةس  لقلةفره الر   قر ثجاهس    ه   ةهس، بلة   جتلةقةس     التاةأة الترقا

 :(33: 2221)الر سع ، قآيرقن، كتس قضلهس 

تاسلجإ     ترجإ عسلةإ جتا  تن الت إ قالسرعإ إةجب أن ةل ق السل التااقتس  التلسسبة .3
 البةساس  التسلةإ عات رلقةاهس لتااقتس  تلسسبةإ.

ايرةسر  إ الضرقرةإ ق   الق   التالئل تريس   رارأن ةزقت اإلتارة بسلتااقتس  التلسسبة .2
 بتائل تن البتائل الترق رة لإلتارة.

 أن ةزقت اإلتارة بسلتااقتس  الالزتإ لرل ةق الر سبإ قالر ةةل ثاة إ التاةأة ات رصستةإ. .1
 ال صةر أن ةزقت اإلتارة بسلتااقتس  الالزتإ لةسسعتهس    قلةفرهس التهتإ قه  الري ة  .4

 ل اثجل ثعتسل التاةأة التسر باةإ.قال قة
 قاعت بةساسره  أن ةكقن سرةاس  قت ة س     اسررجسع التااقتس  الكتةإ قالقصفةإ التيزاإ    .5

 ق لك عات اللسجإ ىلةهس.
الرغةرا   أن ةرص  بسلترقاإ الكس ةإ عاتتس ةر اب اثتر رلتةثه قر قةر  لةرالال تم .2

 ال سرئإ عا  التاةأة.

 

 المعلومات المحاسبية قيمة للمنظمة كيف يضيف نظام 

 ق كر    ،التصتل ب رة إ جةتة ةتكن أن ةضة   ةتإ لاتاةأة إالسل التااقتس  التلسسبة        
( Romney, 2006: 12&Steinbart أن ىضس إ ال ةتإ لاتالتإ ررل ق ) :تن يالل 

ة ةتكاه ىجراا رلسةن الفسعاةإ، لة  أن السل التااقتس  التلسسبةإ التصتل ب رة إ جةت .3
 الاتاةس  بفسعاةإ أكبر تن يالل رق ةر التااقتس     الق   التالئل.
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تعل قر قةر السل الر سبإ التاياةإ، لة  أن السل التااقتس  التلسسبةإ  ق الباةإ الجةتة  .2
لار سبإ التاياةإ ةسر ةم لتسةإ اثالتإ تن التةسكل تثل الغش قالي أ ق ةل البراتا 

 تسةره تن الكقار  ال بةاةإ قالسةسسةإ.قالتاتا ، قك لك ل

رلسةن  سعاةإ قكفساة اإلجرااا  )ساساإ الرزقةت(    التاةأة، لة  ةستح بسهقلإ   .1
 قصقل الزبسئن قالاتالا ىل  تبرغسهل تبسةرة بأسرع ق   قبأ ل الركسلة .

ارت ر قةر اقعةإ التارجس  أق اليتتس  قريفةو ركافرهس تن يالل ر م كفساة اسريتال التق  .4
ةجست ال رق التثا  لرصاةم قرسقةق السام.   قا 

أن الل التااقتس  التلسسبةإ رسسعت عا   (13: 2233، )الرتل ، قال ةبإقأضس          
عتت كبةر تن التقلفةن لاتااقتس  تةسركإ  لة  ررةح ه   الالل اتكساةإالتةسركإ    التار إ 

  هل    ىضس إ  ةتإ لاتالتإ.قه ا ةسس قالبةساس     تكسرب عتة    توسسإ قالتة

رق ةر التااقتس  قأيةرا   إن السل التااقتس  التلسسبةإ ةضة   ةتإ لاتالتإ تن يالل         
ال رارا  بت إ ق   الق   التالئل، قال د بتقر  ةسسهل    ر قةر عتاةإ اريس  ال رار الالزتإ تريس  

 .(21: 2221)أبق يضرة، قعةةش، 
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 اني: جودة المعلومات المحاسبية والتقارير المالية المبحث الث

 مفهوم الجودة في المعلومات المحاسبية والتقارير المالية  

راك اليصسئص الرئةسةإ الر  ةجب أن ررسل بهس  التلسسبةإ جقتة التااقتس بة صت 
بةن التلسسبةإ التفةتة، قعاةه  إن رلتةت ه   اليصسئص ةاربر لا إ قصل ضرقرةإ  التااقتس 

 رلتةت اثهتا  قبةن الت قتس  اثيرى لإل سر الفكرد التلسسب . كتس أن ه   اليصسئص ترلاإ
التسوقلةن عن  سق  ركقن  ا   سئتة كبةرة لكل تن التسوقلةن عن قضم التاسةةر التاسسبإ قك لك

البتةاإ.  قاثسسلةب ىعتات الر سرةر التسلةإ    ر ةةل اقعةإ التااقتس  الر  رارا تن ر بةق ال رق
اليصسئص الاقعةإ هق  قرررةبس  لتس سبق ةتكن ال قل أن الهت  الرئةس  تن رلتةت تجتقعإ

 .(33: 2224جربقع، ) التااقتس  التلسسبةإاسريتاتهس كأسسس لر ةةل تسرقى جقتة 

هق  (25: 2221)ياةل، كتس أقرت  التلسسبةإ جقتة التااقتس بتفهقل قة صت ك لك 
تن  قلرل ةق  لك ةجب أن رياق ،رل  ه تن تافاإ لاتسريتتةن لسسبةإ قتستصتا ةإ التااقتس  الت

 .ضقا تجتقعإ تن التاسةةر، بتس ةل ق الهت  تن اسريتاتهس   الرلرة  قالرضاةل قأن رات 

رق ةر التااقتس  التلسسبةإ لةس هت س     لت  اره، بل أن  (343: 2223)لتزة، كتس أكَّت 
ة تاه تن جساب قتس   ا  تلرقى ىعالت  اس م ةتكن اتسرفستالتاا تن الضرقرة أن ركقن ه  

 .تسريتت  التااقتس 

    ا  تاا االتااقتس  التلسسبةإ بةساس  عقلج  لالصقل عا  توةر  راربر لة 
التااقتس  تن لة   ، قةراةن الرقازن    ىعتات ه   ار رارسريتل كأسسس    عتاةإ اريس  ال 

 .(1: 2223)جتاإ، قآيرقن،  راا  تافاإ لتري د ال ر يرصسر لر  ركقن  الرفصةل أق ات

رلرسج أةضس  البةساس  التلسسبةإ    ، بل  تاسلجإ قرةغةل سلتااقتس  ت رارا تن يالل 
)ال سض ، قأبق زل إ، قهتس كتس قرت     ةن  لررلقل البةساس  ىل  تااقتس ىل  رل ةق ةر ةن تهت

2232 :132): 

 . ار ا ال تن ترجإ عتل الرأكت لتى تري د ال ر أن التااقتس  الاسرجإ ةجب أن ر .3
لة  ةتكن اتسرفستة تن  ،ال رارا أن التااقتس  الاسرجإ ةجب أن رزةت تن تار إ تري د  .2

   أيرى تسر بال .ار االتار إ التضس إ    اريس   ر 

ت  ق   .تااقتس  عا  البةساس  بتثسبإ الاتاةس  اسرا ةاربر  ال الةر سن ألت ةرل ق لل إ اا 
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 واع التقارير الماليةأن 

ة تل السل التااقتس  التلسسبةإ تجتقعإ كبةرة تن الر سرةر قالر  ةتكن رصاةفهس ق ق عتت 
تن التاسةةر، قسق  اسرارو بإةجسز ه   اثاقاع تن الر سرةر تم الرارة  بكل اقع تاهس كتس رل 

 رصاةفهس تن عتة قجهس  الر تيرافإ.

 ةر ق ق عتت تن التاسةةر كتس ةا :( الر سر 325: 2224لة  صا  ) سسل،  

 من حيث الوظائف اإلدارية: .1
ةرل اةر سق الر سرةر الري ة ةإ تن التقازاس  الر تةرةإ، قراربر ه    تقارير تخطيطية: -أ 

الر سرةر أتاة هستإ    تسسعتة اتتارة    رلسة  اثزتس  الر   ت ررارو لهس التالتإ 
افإ، قرلتةت التقارت الالزتإ لاقصقل ىل  أهتا  ارةجإ   تان الرقازن بةن الاتاةس  التير

 .التالتإ ق رق اكرسسب قرقزةم ه   التقارت عا  الاتاةس  التسر باةإ لاتالتإ
ة تل الالسل تجتقعإ كبةرة تن الر سرةر التسلةإ لاتسرقةس  اتتارةإ التيرافإ،  تقارير رقابية: -ب 

رل ق أهتا  التالتإ بأ ل ركافإ  قالر  رهت  ىل  الرأكت تن الرافة  الفاا  ةرل ب رة إ
 قألسن كفساة اارسجةإ تتكاإ. 

الر  رركز عا  القضم اللسل  لالسل الاتاةس  تايل ه  الر سرةر  تقارير تشغيلية: -ج 
عا  السل الاتاةس  ةقتس   السة رةالرلكل ق التالتإ، لتسسعتة اإلتارة الرةغةاةإ    

 .بةقل
 

 :التفصيلمن حيث درجة  .2
، لة  ررضتن اتلصسئةس  قالاسب الر  ايص رفسصةل اثلتا : رموجزةمعلومات  -أ 

قرات لسب ال اب أق بةكل تقرد،  ةسريتتهس التتراا لر تةر تتى صلإ سةر الاتل،
 .اتةراتا  لسب الفصقلتثل: ر سرةر 

ةرل اعتاتهس تقرةس  بةكل ةقت  أق أسبقع ، كتس رقزع تاياةس ، قه   معلومات تفصيلية: -ب 
رق ر رفسصةال  تراا إ بسثلتا  أق القلتا  الفرعةإ ة  الةكل، لة  ر سرةر تارلتإ تن ل

 لاتاةأة، تثل: كة  أقاتر الةراا.
 

 من حيث اتجاه سير التقارير: .3
رضل تااقتس  ةرل ربستلهس بةن التسرقةس  اإلتارةإ التيرافإ ضتن  تقارير عمودية: -أ 

 التالتإ.
 ضتن افس التسرقى اإلتارد.آير تن  سل ىل  رضل تااقتس  ةرل ربستلهس  تقارير أفقية: -ب 
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 من حيث الدورية: .4
قة تل ه ا الاقع تن الر سرةر عات لتق  لست   سرئإ، تثل: ر رةر لقل  تقارير فورية: -أ 

 ترتقتا  التبةاس   لتاسلجإ تةكاإ لتث  تم ألت الاتالا.
الر سرةر الر  ة ابهس التتةر رسريتل ثاراو يسصإ قتلتتة، تثل:  تقارير حسب الطلب: -ب 

 .تريس   رار بيصقص أتر تاةن، اق ىجراا تراسإ تلتتة
 ، تثل: ال قائل التسلةإ.ىعتاتهس يالل  ررا  زتاةإ تلتتة تسب س   ةرل تقارير دورية: -ج 
 

ماا سابق تصانيف التقاارير مان حياث  ( إلاى75-72: 2002وأضاف )مطيع، وآخرون، 
 :الغرض، كاآلتي

اتاةأة، قالر  ربةن تتى تلس لإ ىتارة التاةأة قتن أتثارهس الر رةر الساقد ل تقارير الوكالة: -أ 
 عا  التقارت التاهقت بهس ىلةهس.

قتن أتثارهس ال قائل التسلةإ التاةقرة الرزاتس  بسل قااةن الر  ر ابهس  تقارير االلتزام القانونية: -ب 
 جهس  تسلةإ قلكقتةإ تاةاإ.

 

التي تحتويها، حيث كما يمكن تصنيف التقارير على غرار تصنيف المعلومات المحاسبية 
 ، وهي:وفق معايير عدَّة المحاسبية ( تصنيفًا للمعلومات33-32: 2012)الشيخ،  أورد

 

 :داللتها حيث من .1
ررااق بسثلتا  قالاتاةس  الر  رت     التسض ، قرسريتل    ر ةةل  معلومات تاريخية: -أ 

 .كفساة التاةأة    رل ةق أهتا هس، قبةسن التركز التسل 
: ررااق بسثالتإ الرةغةاةإ، قر تل بصقرة تقرةإ، ق   الق   التاسسب، كتس ةمعلومات حالي -ب 

 .أاهس  ا   سبم رلاةا   لترسباإ اتالرا  التاةسرد
: قه  تااقتس  ر تةرةإ ةرل ىعتاتهس ثاراو: الري ة ، قالرابو، معلومات مستقبلية -ج 

 .قاريس  ال رارا 
 

 مصدرها: حيث من .2

 رابر عن ألتا  قق سئم رت  تايل التاةأة.  قه  تااقتس  معلومات داخلية: -أ 

: قه  تااقتس  تن تصستر يسرجةإ رفسر ترغةرا  البةئإ التلة إ، معلومات خارجية -ب 
 قررضتن تااقتس  عن البةئإ التلة إ قلرق  السقق. 

 

 :من حيث متطلباتها العملية .3
 .تلقرر اب تن ترا ةهس اريس  ىجرااا  عا  الفقر أق    ق    معلومات إجرائية: -أ 
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قه  تااقتس  يبرةإ رقضح ألتا  قعتاةس  رت     ق    معلومات غير إجرائية:  -ب 
 سسبق، قت ةر اب تن ترا ةهس اريس  أد ىجراا.

 

 

 من حيث ارتباطها بالزمن: .4

 .رابر عن  ةتإ لت  تاةن    لللإ زتاةإ تلتتة معلومات جامدة: -أ 
ةتإ اللت  يالل  ررة زتاةإ رابر عن لسلإ الرغةر الر  لتث       معلومات ديناميكية: -ب 

 تاةاإ.
 

 من حيث المحتوا، إلى ثالثة أنواع: ( المعلومات231: 2112صنف )الطائي، كما 
بترجإ  -قه  الر  رغ    ررة زتاةإ  قةاإ اسبةس ، قررااق  المعلومات االستراتيجية: -أ 

 .بصةساإ أهتا  التالتإ، قالي    قةاإ اثجل  لاقصقل ىل  ه   اثهتا  - أسسسةإ

ه  الر  رغ   الفررة الزتاةإ ترقس إ اثتت، قررااق برافة  اإلتارة  المعلومات التكتيكية: -ب 
القس   لالسررارةجةس  التقضقعإ تن  بل اإلتارة الااةس، أد أاهس ررركز لقل قص  
 .الي   الركرةكةإ الضرقرةإ لرافة  اسررارةجةإ تاةاإ، تثل: جتقلإ اإلارسج، قي   الصةساإ

ه  الر  ررااق باتاةس  التالتإ الةقتةإ، لة  ةجب رق ةر  التشغيلية:المعلومات  -ج 
تااقتس  رفصةاةإ قت ة إ قبصفإ تسرترة قتركررة عن جتةم أقجه الاةس     التالتإ، 

 تثل: التااقتس  التراا إ بلضقر التقلفةن، قأاقاع قكتةس  السام التارجإ قالتبسعإ.
 

 :التااقتس  بسيرال  التسرقةس  اإلتارةإ( ةقضح كةفةإ ايرال  تلرقى 3-2قالةكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( أاه عا  السل التااقتس  رق ةر اثاقاع الثالثإ تن التااقتس  لكل 1-2قةربةن تن الةكل )
 تسرقى ىتارد بلسب لسجره.

 

 الرافة ةإ اإلتارة

 

 اإلتارة
 الااةس

 

 القس   اإلتارة

 التسرقةس  اإلتارةإ

 

 التااقتس  اتسررارةجةإ
 

 التااقتس  الركرةكةإ
 

 التااقتس  الرةغةاةإ

 تلرقى التااقتس 

 بترجإ  اةاإ بترجإ كبةرة

 (212: 2221)ال سئ ،  
 

 حتوا المعلومات باختالف المستويات اإلدارية(: اختالف م3-2الشكل )
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 خصائص جودة المعلومات المحاسبية في التقارير المالية 

قتس  الر  رجااه  سترا  عا  اريس  تن قجهإ الر التسريتل، التااقتس  الجةتة ه  التاا 
ال رار الساةل أق التفسضاإ بةن البتائل التيرافإ قايرةسر أ ضاهس بأ ل ترجإ تن التيس رة، قعاةه 
قلك  ركقن التااقتس  التلسسبةإ جةتة ةجب أن ركقن قاضلإ قتفهقتإ قصسللإ ثاراو اريس  

رق ر  ةهس تجتقعإ تن اليصسئص ال رار، قلك  ركقن التااقتس  التلسسبةإ ك لك ةجب أن ة
 . (45: 2223)البلةص ، 

ق ت لسقل  عتة جهس  تلسسبةإ تريصصإ رلتةت تسهةإ يصسئص قجقتة التااقتس ،          
 اثترةك  أ ضل الارسئا الر  رل الرقصل ىلةهس كسا  تن  بل تجاس تاسةةر التلسسبإ التسلةإ قتن

FASB اليصسئص الاقعةإ لاتااقتس  2  ر ل )ق لك لةن  سل بإصتار التفهقل التلسسب( )
 (:2-2كتس ه  تقضلإ    الةكل ر ل ) التلسسبةإ(

 ة(: هرم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبي2-2الشكل )

 

 (Belkaoui, 2004: 186) 
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 ( السسبق عا  اليصسئص الرسلةإ:2-2الةكل ) لرقدة

 :القراراتخصائص تتعلق بمتخذي أواًل: 

الر   ن اللكل عستت  عا  التااقتس  التلسسبةإ   إن هاسك تجتقعإ تن الصفس ةكق  لك         
 كتس قضلهس ال د ةسريتل راك التااقتس ، قتن ه   الصفس  رارةجب أن ةرسل بهس تري  ال 

 :(131: 2232)ال سض ، قأبق زل إ، 

 ال ترة عا   هل تلرقى التااقتس . .3
أعت  تن  التاسسبإ قالتالئتإ، الر  ال رارا ال ترة عا  اتسريتال الصلةح لاتااقتس      .2

 أجاهس راك التااقتس .
 ررة زتاةإ  اليبرة الاقعةإ قالزتاةإ التراا إ بسلراستل تم أاقاع التااقتس  التلسسبةإ، يالل .1

 سسب إ.

اتسريتال،  تهةأ ل لك رار قعاةه  إن اسريتال التااقتس  التلسسبةإ ةجب أن ةرلتت بتري          
اثتا  لتس ةتكن  اللت التا قل أن ريسريتل التااقتس  التلسسبةإ تن  بل ةيص ت ةفهل  تن اةر

التااقتس  التلسسبةإ تن يالل  لك  أن رابر عاه التااقتس  التلسسبةإ، قتن ثل ةرل اللكل عا 
  التسريتل بأاهس اةر جةتة أق اةر تفةتة.

 حاسبية(:)خصائص ذاتية للمعلومات الم األساسيةالخصائص ثانيًا: 

التالاتإ،  ىن رل ةق  سئتة التااقتس  ةر اب رقا ر يسصةرةن أسسسةرةن هتس: يسصةإ        
اليسصةرةن اثسسسةرةن،  ان  قيسصةإ التصتا ةإ أق التقثق ةإ.  إ ا   ت  التااقتس  أةس  تن هسرةن

 (.33: 2221)لاسن،  ركقن تفةتة بسلاسبإ لاتسريتتةن التااةةن

 المالءمة: .3

قلر  ركقن  تسريتل تاةن،رار قتس  عا  ىلتا  رغةةر    ارجس   التالئتإ ه   ترة التاا        
 (:32: 2221)لاسن، التااقتس  التلسسبةإ تالئتإ، ةازل رقا ر اليصسئص الثساقةإ الرسلةإ 

لةاهس  بل أن رف ت  التاسسب لاتااقتس : رق ةر التااقتس  التلسسبةإ   الزتا  الرق ة   - أ
 .ارر   الرأثةر    عتاةإ اريس  ال  تررهس عاتافارهس أق 
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تن الرابو عات  قتس : ثن تسريتل التااقتس  التلسسبةإ ةتسرس اقعس  لاتاا ةإالرابو ال ةتإ  - ب
رابوةإ ه  أكثر تالاتإ     إن التااقتس  التلسسبةإ الر  ركقن لهس أكبر  ترة رار اريس   ل

 لتسريتت  التااقتس .

ت ترة  لتااقتس  التلسسبةإ التالئتإ، ه  الر  رسسهل    رلسةنتتس سبق ةرضح أن ا        
التسض  قاللسضر،  عا  الرابو بسثلتا  التررب إ بسلاةس  التسر با     ضقا ارسئا ال رارتري  

التسر بل، كتس أن تار إ   بتقن تار إ اثلتا  التسضةإ ةصاب الرابو بتس سركقن عاةه   
قتس  التلسسبةإ هست . قلك  روثر التاا لتسر بل ةاربر عتال  اةراثلتا  التسضةإ تقن اهرتسل بس

  تسر باةإ، قةسرلسن أن ةكقن لهس ار رابوةإ لاتل ايربس ت بت أن ركقن لهس  ترة ارر عا  اريس  ال 
  السسب إ،  سل ةتإ الرابوةإ لاتااقتس  رسسعت تسريتتةهس عا  ار اتيربس أةضس  ت ترة عا  ر ةةل ارسئا

 التسض  قاللسضر قالتسر بل. آثسر الرابو لقل

 ال ترة عا  الر ةةل اتررتاتد: -  

عا  رغةةر أق  رتراك التااقتس  التلسسبةإ التالئتإ  ةتإ اسررجسعةإ، عاتتس ةكقن لهس  ترة        
يسصةإ ال ةتإ الرابوةإ  رصلةح رق اس  لسلةإ أق تسر باةإ، قه   اليسصةإ ت ر ل أهتةإ عن

رق اسره السسب إ، قبسلرسل  ةسريتل  سريتل التااقتس     ر ةةل تتى صلإلاتااقتس ، قرسسعت ت
 (.222: 3112)الةةرازد،  ه   الرق اس  الر  ربا  عا ال رارا  التااقتس     ر ةةل ارسئا 

 الموثوقية: .2

الرابو،  اتعرتست عاةهس    رارقة صت بسلتقثق ةإ أن رصاح التااقتإ كأسسس ةتكن لتري  ال         
ثال  يصسئص  تن اليسصةإ ه   قرركقن عاةهس، اتعرتست تكساةإا  ررااق بأتساإ التااقتس ، ق   ه 
 (.111: 2221)ت ر، قالسقة  ،   رعةإ

قة صت به ا   سباةإ الرل ق: بتاا  أن ركقن التااقتإ  سباإ لارل ق تن جهإ صلرهس، - أ
تلسسب ، ال ةن ال التفهقل قجقت ترجإ عسلةإ تن اترفسق  ةتس بةن ال سئتةن بسل ةسس

 ةسريتتقن افس  رق ال ةسس،  إاهل ةرقصاقن ىل  افس الارسئا.
قعتل رهةئرهس  اللةست قعتل الرلةز: أد عتل الرأثةر عا  عتاةإ اللصقل عا  التااقتس  - ب

 بصقرة ت صقتة ةتكن أن ريتل تسريتل تقن آير.
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ةس )التااقتس ( الت سة الصتق    الرابةر: قة صت بهس قجقت ترجإ عسلةإ تن الر سبق بةن -  
التضتقن أق الجقهر قلةس تجرت  ت الر رةر عاهس.  سلابرة بصتق رتثةلار قبةن اللقاهر الت

 .لالةك

 الخصائص الثانوية:ثالثًا: 

التااقتس   قالتقثق ةإ( ةارا عاه أن اليسصةرةن اثسسسةرةن )التالاتإىن رفسعل أق رتايل         
الثبس ، قل ت  سراإ، قتس ةر اب  لك تن رقا ر يسصةإالتلسسبةإ ةجب أن ررص  ب سباةرهس لات 

يسصةر  الثبس  ق سباةإ الت سراإ، عا  تفهقل  (133-132 :2232)ال سض ، قأبق زل إ،  قضحأ
 الالق الرسل :

ال رق قاثسسلةب التارتتة     ةسس قرقصةل التااقتس  ررضتن ر بةق افس  الثبات: .3
للسجإ ىل  أد رغةةر  ةجب الراقةه عن  لك لك  التلسسبةإ تن  ررة ثيرى، قا  ا تس تع  ا

 ةرل أي   لك باةن اتعربسر تن  بل التسريتل.

 بةن  ررةأد أن ةكقن لاتااقتس  التلسسبةإ ال ترة عا  ىجراا الت سراس   قابلية المقارنة:ال .2
ةل الرلا تتكاس ، بتس ةسهل عتاةإرا  تسلةإ قأيرى، أق جال الت سراإ بةن التاةآ  التتسثاإ أت

  .ارار قالرابو قاريس  ال 

 ستخدام الخصائص النوعيةال المشاكل والمحددات 

   :(33 :2223)جربقع،  ةتس ةا  تلتتا  اسريتال اليصسئص الاقعةإ كتس قضلهس 

المالءمة  لرئيسة للمعلومات المحاسبية )أياحتماالت التعارض بين الخصائص ا .3
 ت رر و  ااقتس  قترجإ القثقق بهس،  تثال  ى  ت ةقجت رقا ق بةن تالاتإ الت ،والموثوقية(

تااقتإ تاةاإ أق ر بل ى ا كسا  تالئتإ قلكاهس اةر تقثقق بهس، أق أاهس تقثقق بهس قلكاهس 
 أر سل الركافإ الرسرةيةإ ررترم بترجإ عسلةإ تن الث إ لياقهس تن الرلةز، ىت ، اةر تالئتإ

أق  – الاتإ  ثن راك اثر سل أ ل ارربس س  أن اثر سل الرسرةيةإ ررترم بترجإ تايفضإ تن الت
 لاقا م الفاا . -رتثةال  

ن التوقيت المالئم والقدرة احتماالت التعارض بين الخصائص الفرعية كالتعارض بي .2
  ت رصل التااقتإ    الق   التاسسب  قلكاهس ت رتاك  ية للمعلومات المحاسبية،ؤ التنب

ك لك  إن السرعإ    ىعتات  ،الركافإ الرسرةيةإ ترة رابوةإ عسلةإ، كتس    لسلإ أر سل 
 التااقتس  اسلبس  تس ركقن عا  لسسب ترجإ الت إ قاتكرتسل قعتل الرأكت.
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ليست كل المعلومات المالئمة والموثوق بها تعتبر معلومات مفيدة؛ ألنها قد ال تكون  .1
 ا أهتةإ اسبةإ ى ا ق  ىن البات ةات تفةتا   ،()اختبار مستوا األهمية ذات أهمية نسبية تذكر

 أتى ل  ه أق اإل صسح عاإ ب رة إ تلر إ ىل  الرأثةر عا  تري  ال رار.
)اختبار  ت أكبر من العائاد المتوقع منهاكذلك قد تكون تكلفة الحصول على المعلوما .3

بأهتا  تسريتت  ال قائل التسلةإ  قثة س    سلتااقتس  الر  ت رررب  ارربس س   ،/ العائد(التكلفة
اربر تااقتس  تهتإ قلةس هاسك تس ةتعق ىل  اإل صسح عاهس. ىن ال سعتة الاستإ  ةتس ت ر

ةرااق بسيربسر تلتت الركافإ قالاسئت ه  أن التااقتس  التلسسبةإ ةجب عتل ىارسجهس 
ت  إن الةركإ رركبت يسسرة عات اإل صسح عن رقرقزةاهس ىت ى ا زات  تافارهس عن  كافرهس قا 

 كافرهس رفقق تافارهس.ربسبب اإل صسح عن تااقتس   راك التااقتإ، ق لك
أنه تواجه مستخدمها صعوبة  قد تكون المعلومات المحاسبية مالئمة وموثوق بها إال .6

عا  الرال تن أن  ،، وتحليلها واستخدامها في نموذج القرار الذي يواجههفهمها
سهقلإ قالقضقح التااقتس  ةابغ  أن ركقن تفهقتإ، قصفإ الفهل ه   راكسهس يصسئص ال

قلكن هاسك عتت كبةر تن التسريتتةن ةتراكقن  ،الر  ررتةز بهس التااقتس  التاةقرة
تسرقةس  اسرةاسب قرااةل تيرافإ قك لك أهتا  تيرافإ قتراتتة تتس ةجال تن ه   

ل لك ة م عا  عسرق التلسسب بسعربسر  الجهإ الر   ،التهتإ صابإ لاغسةإ بسلاسبإ لاتلسسب
ر التسلةإ تهتإ الرق ةق بةن الرابس  قالصفس  التراتتة قالتربسةاإ لتسريتت  رات الر سرة

 التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس راك الر سرةر. 
بالرغم من أهمية المقارنة في عملية اتخاذ القرار، فإن ما يهتم به مستخدمو المعلومات  .1

ات مشابهة أو منافسة مقارنة المعلومات الخاصة بشركة معينة مع شركهو المحاسبية 
ىت أن عتاةإ الت سراإ سقاا  ،أو مع القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه هذه الشركة

التكساةإ أق الزتساةإ  ت ت ركقن  ا  جتقى عاتتس ت رارزل الةركس  )أق الةركإ( بسةسسإ 
ةةر راك الرتسثل أق اترسسق قعتل رغةةر ال رق التلسسبةإ بتجرت الرابإ    الرغةةر قعات رغ

ال رق  إاه تن الضرقرد اإل صسح عن ه ا الرغةةر قاآلثسر التررربإ ارةجإ ه ا الرغةةر 
         عا  القضم التسل  قارةجإ الاةس  لاةركإ  ا  الاال إ. 
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في تحقيق جودة التقارير  نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةدور المبحث الثالث: 
 المالية

رايةص     ه ا التبل  عاه يالل التبلثةن السسب ةن سالسقل رلتثاسىل  تس  تا  اسراس        
تة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس، رل ةق جق    الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ تقر  قرقضةح

ق لك تن يالل رقضةح الاال إ بةن الل التااقتس  التلسسبةإ قجقتة الر سرةر التسلةإ، قتن ثل بةسن 
 ر بةق الل التااقتس  التلسسبةإ "التلقسبإ" عا  جقتة الر سرةر التسلةإ.أثر 

 العالقة بين نظم المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية 

 رة هس  ةةكل السل التااقتس  التلسسبةإ تجتقعإ تن التبستئ قاثسسلةب، الر  ةتكن عن
 ن تن رل ةق اثهتا  اإلتارةإ.رجتةم البةساس  قالتااقتس  تايل التاةأة بصقرة رتكِّ 

 ات رصستةإ التثبرإ    تسراتا  سقاا تاياةإ أقاةس   تن يالل ه ا الالسل ةرل رلقةل الات
قأصقل  يسرجةإ    صقرة  ةل، ثل  ةتهس    السجال  قالت سرر قالكةق  الرلاةاةإ    ضقا  قاعت

تسريتاتهس   ررا  تراس بإتلتتة، بهت  الرقصل ىل  تااقتس  عا  ةكل ر سرةر تلسسبةإ عن 
     أاراو تيرافإ كسلري ة  قالر سبإ قاريس  ال رارا .

  بأ سستهس، قةا بةنالراسةق الاتاةس  تايل التاةأة ق  السل التااقتس ، سهقلإ كتس ةرةح
الرةغةاةإ  صةرة اثتت،  لسجإ اإلتارة لاتااقتس  عن ىاجسز اثعتسل الةقتةإ، ق   اريس هس لا رارا 

رابوا  ةهرةإ عن ارسئا   ة   قةل اثتت. كتس ةق ر التااقتس  لإلتارة عا  ةكل ر سرةرقالري
 (.31: 2221)الر سع ، قآيرقن،  اثعتسل قالتركز التسل  قالرت  س  الا تةإ

قرات الر سرةر التسلةإ الةكل اثكثر اسريتاتس  لر تةل تيرجس  الل التااقتس  التلسسبةإ 
ر سرةر ه  أتاة اترصسل بةن السل التااقتس  التلسسبةإ قالتسرفةتةن ىل  التسرفةتةن، قه   ال

التيرافةن تايل التالتإ قيسرجهس، ل لك ررااق  اسلةإ السل التااقتس  بجقتة الر سرةر قتالئترهس 
 .(325: 2224) سسل،  لاتسريتل

زتإ لة  أنَّ القلةفإ اثسسسةإ لالسل التااقتس  التلسسبةإ ه  ر تةل التااقتس  الال
لتسريتتةهس عات اريس   رارارهل أق ىصتار ألكستهل، قتن ةأن  لك أن ةا   عا  ه ا الالسل عبا 
رق ةر التااقتس  التاسسبإ لتيرا  تري د ال رارا  عا   ترا كس ا تن التالئتإ قالتقضقعةإ 

 . (11: 2222)الصاةتد، قآيرقن، 
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ل التااقتس  التلسسبةإ هق اارسج أنَّ الهت  الرئةس  لالس (325: 2224) سسل، قكتس أكت 
التااقتس  قر تةتهس ىل  التسريتتةن تايل التالتإ قيسرجهس، ق لك لتسسعترهل    أتاا تهستهل، 
قعا   لك  إن الل التااقتس  التلسسبةإ ةجب أن رصتل بصقرة رتكن تن اارسج التااقتس  الر  

 رسسعت عا :

سسئل قأتقا  رل ة هس، قررتثل ه   القسسئل رب  اثهتا  اثسسسةإ قالفرعةإ    التالتإ بق  -
   الر سرةر التسلةإ قالتقازاس  الر تةرةإ قالتاسةةر بسإلضس إ ال  الر سرةر التررب إ بسل رارا  

 اليسصإ.

عرو قرلاةل ارسئا أاة إ قبراتا التالتإ بلة  ةرتكن تري ق ال رارا     التالتإ تن  -
 ر قةل أتاا اثاة إ التيرافإ.

 لك  إن السل التااقتس  التلسسبةإ بتكقاسره تن سجال  قتسراتا  قأجهزة  باسا  عا 
 التااقتس ، قالر  ةرل عرضهس اسلبس  بقاس إ الر سرةر التسلةإ. جراربر قسةاإ إلارس

قتن يالل عرضاس لايصسئص الاقعةإ لاتااقتس  التلسسبةإ قاليصسئص الر  ةجب         
، ربةن لاس أن أهل اليصسئص الر  ةجب رق رهس    الل رق رهس    الل التااقتس  التلسسبةإ

التااقتس  التلسسبةإ لك  ركقن  سعاإ قكفوة ه  ىارسج تااقتس   ا  تافاإ لتري د ال رار قالر  
ت ركقن ىت برق ر يصسئص الجقتة    التااقتس  التلسسبةإ الر  رضتاهس الر سرةر التسلةإ 

 الصسترة عاهس.

ن التالئتإ قالتصتا ةإ هتس اليسصةرسن اثسسسةرسن الارسن ىل  أ FASBلة  أةسر    
 قأن اليقاص الر  رفرق التااقتس  اث ضل ،رجاالن التااقتس  التلسسبةإ تفةتة تريس  ال رار

اليقاص  )اثكثر ى ستة( عن التااقتس  اثتا  )اث ل ى ستة( هتس التالئتإ قالتصتا ةإ تم باو
 (.21: 2005 جةرد،، ق كةسق) الترفرعإ تاهساثيرى 

قباسا  عا  تس ر تل  إااس اسر ةم الرأكةت عا  قجقت عال إ  رتةإ بةن  سعاةإ الل         
التااقتس  التلسسبةإ قرل ق يصسئص الجقتة    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس، لة  راربر جقتة 

ر  ةتكن اتعرتست عاةهس التااقتس  التلسسبةإ الر  ررضتاهس الر سرةر التسلةإ تن أهل الااسصر ال
 لر ةةل تتد  سعاةإ قكفساة الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ.

 



11 
 

  نظم المعلومات المحاسبية "المحوسبة" على جودة التقارير المالية تطبيقأثر  

القلتة  بتس أن السل التااقتس  التلسسبةإ ةراستل تم الاتةت تن البةساس  الر  راةأ           
القلتة  اللصقل عاةهس تن يالل اثلتا  ات رصستةإ الر  ر قل بهس الر  ةرل، ق ات رصستةإ

اثيرى الر  ةتكن أن  ات رصستةإ، قك لك تن يالل الاال س  التراتتة تم الل التااقتس  الفرعةإ
قتلسقلإ  اللسسقبىل  اسريتال  صبح تن الضرقرد الاجقاأررقاجت    القلتة ات رصستةإ، 

 اللسسقب قال د تن أهتهس السرعإ، قالت إبهس  رترمةسئص الاتةتة الر  اتسرفستة تن اليص
 .(1: 2221)اللبة  ، قالس س، 

 الل التااقتس  التلسسبةإ أت  ىل  رغةةر    اثاة إ لة  ةتكن رجتةم لقسبإىن 
 البةساس  بسسريتال قسسئل يسصإ. لة   ت ةرل ىلغسا التسرات القر   الضرقرد ق   الغسلب ةرل

قجقت  اللسسبس  أقرقتسرةكةس ، أتس اليتتس   رزتات    تالل اللست ، ه ا بسإلضس إ ىل كل  برتجإ
ةبكإ  التيرجس  الر  ررةح عات اللسجإ. كتس ةتكن رقزةم التيرجس  ىل  أةيسص عن  رةق

)الر سع ، قآيرقن، إ ترراب  ةب صغةر ةقالترراب إ تن يالل عتة أجهزة لقاس التلاةإ التااقتس 
ركاقلقجةس التااقتس  ترقا  إ قتراسس إ تم تكقاس  السل  ةجب أن ركقن كتس. (31: 2221

التلسسبإ، ةجب  قعات ايرةسر التكقاس  التستةإ قالبرتجةإ الالزتإ ثالتإ ،التااقتس  التلسسبةإ
تن التافاإ عات  ركقن ركافإ تاتا  قبرتجةس  الالسل التلسسب  أ لبلة  رلاةل الركافإ قالاف إ 

التلسسب  أن ةكقاقا  الالسل، قك لك ةجب عا  أعضسا الر سبإ قالرت ةق لالسل التااقتس  اسريتال
قالتاتا  التسريتتإ ثن  عا  ى الع قتار إ بأالتإ التااقتس  التلسسب  قالبرتجةس  التاعتإ

 اللقسبإعا  ى الع عا  أسس  عتاةإ الرت ةق سررل بسسريتال اللسسقب، قأن ةكقن  رةق الرت ةق
التسر بل ةرايص    أسسلةب عتل  اثقرقتسرةكةإ، قأةضس  له أثر عا  عتل التلسسبةن   سبإ قالر 

قالةبكس ، قأسسلةب الرت ةق الر   التلسسبةن قأسسلةب رسجةل البةساس  قاثالتإ الجتةتة،
 (.15: 2222)تةهقر،  ةسريتتقاهس    التسر بل

جإ البةساس  التلسسبةإ التسرتتة ن اارةسر اسريتال اللسسقب    تاسلقتتس ت رةب  ةه أ
قالت سرر التلسسبةإ قرلقةاهس ىل  تااقتس  ةتكن اتسرفستة تاهس    قضم الي    تن التسراتا 

ثتاا اثعتسل، قالر سبإ عا  رافة  ه   الي   قصقت  لرل ةق أهتا  التاةأة، جال تن  قالبراتا
   قالجهت قالركسلة  عن  رةق لفلاثتاة قسةاإ هستإ سسعت  اإلتارة    ايرصسر الق  ه  

 التااقتس  التلسسبةإ قيزاهس لالسرفستة تاهس ق   اللسجإ قاسرتعسئهس عات اريس   رار ةرااق
 (.14-11: 3111)عبت الرزاق،  بسثعتسل قاثاة إ اإلارسجةإ    التاةأة
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ريرا   لن ت قتس  الالسل التلسسب  ال د ة قل عا  الرةغةل اإللكررقا  لابةساس  عاتس  بأن
قجقت تجتقعإ  عن ت قتس  الالسل التلسسب  الةتقد، بتاا  أاه    كل اثلقال ت بت تن

أيرى، تم  لك  إن اسريتال  تةإ، قتجتقعإ ت ررةإ قتلةل تلسسب ، ق قائل تسلةإ قر سرةرتسرا
  .ىالسسب إ قعال ره بسلت قتس  اثير  الت قتس  تن لاللسسب اإللكررقا  ةوثر عا  ةكل كل ت ق 

 ةتقدسقاا كسن الالسل  إالتلسسبة ت قتس  السل التااقتس ألت التسلةإ  لر سرةرلة  راربر ا        
قسرعإ عرضهس قتراجارهس  ،الر سرةر قلكن اتيرال  ةكتن    سرعإ ىعتات راك أق تيلقسب،

 .(232: 2221)الاةس ،  عسلةإ قرت ة هس قرصلةح اثي سا ىن قجت  بسرعإ قكفساة

الر  ق  تن أهل الفقائت الاسرجإ عن اسريتال اللسسقب    تجسل الل التااقتس  التلسسبةإق         
 :(02: 0223)جتاإ، قآيرقن، كتس بةاَّهس  أثر  رأثةرا  ىةجسبةس  عا  تسرقى جقتة الر سرةر التسلةإ

ر تةل التااقتس  قالر سرةر    الق   التاسسب قسرعإ رقصةل تااقتس  الرغ ةإ الاكسةإ  .3
 جإ عن ر بةق ال رارا .الاسر

اللسسقب عا  قسسئل  تلرقاا الارسئا الاهسئةإ، الرا  التااقتس  ق  اسريراجالت إ     .2
 .قأسسلةب لاضب  قالرل ق رتكن اإلتارة تن الرثب  تن صلإ الاتاةس 

كتس أن ر بةق الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    أد تالتإ ةزةت تن تقثق ةإ 
التسلةإ الصسترة عاهس، ق لك تن يالل اربسع الضقاب  الر سبةإ الاستإ، قه   التااقتس  قالر سرةر 

بسربسعهس التيرصقن بقلسئ  جتم التااقتس  التاسةةر قالرقجةهس  الر  ةارزل  رتثل الضقاب 
سرةفن، ) قالر  رتيل رل  ا سق تهسل تركز  سل تاسلجإ البةساس  الكررقاةس   قربقةبهس قرايةصهس،

 :(12: 2225، )ل ف  تل عا رةقر .(111: 2225

 ضقاب  الر سبإ الرالةتةإ. .3
 ضقاب  الر سبإ عا  القصقل. .2
 ضقاب  الر سبإ عا  أتن التافس  قلتسةرهس. .1
 ضقاب  الر سبإ عا  رقثةق الالسل قر قةر . .4

ىل  أاه  (32: 2225كتس قرت    )ال  اسا ،  بقضقح 1رةةر اةرة التراجاإ ر ل  لة 
 بسلاتاةس  التلسسبةإ، بل لهس تافاإ تالقلإ لاللررااق تبسةرة  تةقجت هاسك ضقاب  ر سبةإ 

  التااقتس  التلسسبةإ قة اق عا  ه   الضقاب  الر سبةإ )أسسلةب الر سبإ الاستإ(.
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قرل ق  تن أهل قلسئ  السل التااقتس  التلسسبةإ، البةساس عا  ر سبإ قراربر عتاةإ ال
لتسةإ     (2222ةرتثالن كتس بةاهتس )اللفاسقد، سن رئةسة قلةفإ الر سبإ عا  البةساس  هت سن

قالرةغةل الصلةح لهس. قرراتت اإلجرااا   اثصقل تن الضةسع قالرأكت تن رتسل قت إ البةساس 
ثاراو  رو الر سبإ عا   إ التلقسبإالتااقتس  التلسسبة قاثسسلةب التسريتتإ    لل السل

 يال  قتراجاإ البةساس  التيزاإ بسللسسب قاسريتالالفلص قاتيربسر لاتت البةساس  تثل عتاةس 
 .Password كاتس  السر

باسا  عا  تس ر تل  إن الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ  ا  الباةإ الجةتة روثر اةجسبس  
عا  جقتة الر سرةر التسلةإ، لة  أن ر بةق الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ ةسسهل بترجإ 

يصسئص الاقعةإ لاتااقتس  التلسسبةإ الر  ررضتاهس الر سرةر التسلةإ تن يالل كبةرة    رل ةق ال
سرعإ ر تةل التااقتس  قالر سرةر الالزتإ لتري د ال رارا  بتس ةزةت تن تالئتإ راك الر سرةر لتري د 

الت إ    التااقتس  قالر سرةر الصسترة عن الل التااقتس   كتس ةسسهل    رل ةق ال رارا ،
اللسسقب عا  قسسئل قأسسلةب لاضب  قالرل ق رتكن اإلتارة تن الرثب  تن  تلرقاا الرا  إ التلقسب

 بتس ةزةت تن تقثق ةإ التااقتس  قالر سرةر التسريرجإ تن راك الالل. ،صلإ الاتاةس 

كتس ألهر  ارسئا التراسس  السسب إ الر  ر ر   ىل  تراسإ الاال إ بةن الل التااقتس  
التااقتس  التلسسبةإ قأثر ر بةق الالل التلقسبإ عا  جقتة الر سرةر التسلةإ التلسسبةإ قجقتة 

قجقت عال إ  رتةإ بةن  سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ    أد تالتإ قجقتة الر سرةر 
التسلةإ الصسترة عاهس، كتس أكت  أن ر بةق الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ  ا  الباةإ الجةتة 

 بةكل كبةر    رل ةق يصسئص الجقتة    التااقتس  التلسسبةإ )الر سرةر التسلةإ(.ةسسهل 

 قرقضةحيرستس  قبات تراسإ الاال إ بةن الل التااقتس  التلسسبةإ قجقتة الر سرةر التسلةإ، 
ن أثر ر بةق الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ عا  جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس، اجت أ

ةةكل التتيل الفاسل لرل ةق جقتة الر سرةر  لالل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإق الساةل الر بة
الر  ألت التاسةةر اثسسسةإ  جقتة الر سرةر التسلةإ اربرلة  رقالتااقتس  الاسرجإ عاهس،  التسلةإ

 عال إ ن هاسك إ قعاةه، ةتكن اسريتاتهس كت ةسس لتتى  سعاةإ السل التااقتس  التلسسبةإ الت بق
  التااقتس  التلسسبةإ  جقتة ق   سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإقثة إ الصاإ بةن 

التااقتس  التلسسبةإ الر   ى جقتةوثر عا  ترجإ قتسرق ر  سعاةإ ه   الاللالر سرةر التسلةإ، قأن 
إ ق سعاةإ الل الاال إ بةن جقتة الر سرةر التسلةتتس ةوكت عا  أن ررضتاهس الر سرةر التسلةإ، 

 .اآلير قةرأثر بهعا  ةوثر كل تاهتس  ركستاةإ، الت ب إ التااقتس  التلسسبةإ
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لة  ارضح لاس التقر الكبةر ال د ر قل به الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    رل ةق  
للإ جقتة الر سرةر التسلةإ، ق لك    تيرا  ال  سعس  الر   يبِّ   عاةهس التراسس  السسب إ تم تال

عتل قجقت تراسس   ب      ه ا التقضقع عا  ال  سع اللكقت  بةكل عسل ققزارة التسلةإ عا  
قجه اليصقص، قه ا تس سةرل رقضةله    ه   التراسإ، لة  سةرل راسقل قا م الل التااقتس  

الر بة    التلسسبةإ قالر سرةر التسلةإ    قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ    الفصل ال ستل، رتهةتا  لال سر
لاتراسإ، قال د سةرل تن يالله رلاةل آراا أ رات الاةاإ لقل تقضقع التراسإ تسريالص الارسئا 
قبةسن تتى  سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ    قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ    رل ةق جقتة 

 الر سرةر التسلةإ.    
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 الفلسطينية المبحث األول: نبذة عن وزارة المالية
 

 وزارة المالية  نشأة 

 أق ال بةاةإبتقارتهل  رلكتقنة الفاس ةاةقن كنةلل  اإلسرائةا  قال ساقا  اتلرالل 
 تن كس إ الجقااب، الفاس ةا التجرتم  سةةعا  ل اإلسرائةا سا إ اتلرالل    ر ة  ت س إ،ةالتسل
    التاس ق التلراإ، سسرةإكسا   نةالتيرافإ الر  ألغ  قعتل   قاا إةلاسكر أصتر  أقاترهس ا كتس

  لك بتس    ،الفاس ةا التتاقلإ لالكل قالرصر  بةوقن التجرتم  الصاللةس عا  كس إ  لرسة ر
 عا  اتلراللةإ السة رةرضتن  أقلقةس ق ق  رقزةاهس عستةقا  الاسئتا  قالضرائب التيرافإ،  رلصةل
 .التاس ق

 الجبسةإقاسبإ تس رةكاه  ،الفاس ةاةإل راض   إةعا  تقازاس  اإلتارة التتا ات العس أت
ىت تن يالل  هسةعا ات الع تكنة  ت كسن تائتس تن اثسرار الر  ت  ،ىةراتارهس تن إةالتلا

عا  أقجه  رفصةاهسبسلاسرا التلا  اإلجتسل  لاضفإ قال  سع تقن  ررااق، تااقتس  عستإ جتا  
  التيرافإ. الصر 

 إةالتايا إة   اإلتارة التسل لاصاللةس ( 1994عسل ) الفاس ةاةإ إةرسال السا إ الق ا بات
تن التجرتم،  راتا ةاإل لةالضرائب قرلص إةبجبس ةاهسيق رق  إ،ةاةالفاس  إةالسا إ الق ا تاس ق   

ال قت   ققالصات سسب س    نةتم جزا تن الاستا نةالسسب  إةرل تتا تقلف  اإلتارة التتا
 القزارة باسا   إةكاةه لةقرل رةك تة،ةالجت إةاةالفاس  إةجتت إلتارة قزارة التسل نةقتقلف ،الفاس ةا 
 .(64-63: 2111)اللاب ،  ةإاللكقتإ لإلتارة التسل وةإعا  ر 

 

 وزارة المالية  رسالة 

، ق لك ةإق اسلبكفساة  ةإالتسل ةاةإالفاس  ةإالق ا السا إةسسإ س  بةقبر ةإراا  قزارة التسل
 الاستإ اثتقال تارةقا  اإلافسق  س ةيالل قضم أقلق  تن تسرتاتإ ا رصستةإ راتةإ قةتن أجل رل 

قضتسن قجقت ى سر عتل  إ،تةات رصس سسس ةالس قالتسسهتإ    صام الاسل، نالتة رةتل الر 
قالجهس   ةا  الفاس ةا تم التجاس الرةر  قةالقث ق لك بسلراسقن إ،ةتسل إةلتالئل، قتسئق  ةت رال

 .("أ"2112)قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ،   ا  الاال إ
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 وزارة المالية أهداف 

رتكةن  ل ت رل رلتةت ثالثإ أهتا  رئةسإ لاقزارة رابثق عاهس أهتا   رعةإ رهت  جتةاس ال 
كتس قضلرهس )قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ،  القزارة تن رل ةق روةرهس الاهسئةإ، قه   اثهتا 

2232
 ررتثل   : ( 2-5: "ب"

 وحماية المال العام.تحسين األداء المالي أواًل: 

الرادسقن تدم قرل ةدق الركستدل بةاهدس تدن يدالل  التسسهتإ  د  رسدل السةسسدس  التسلةدإ قات رصدستةإ .1
 .الجهس   ا  الاال إ

رةاس  رازةز الدتقر الر دسب  لادقزارة قترسبادإ ر بةدق الدقزارا  قالتوسسدس  اللكقتةدإ لا دقااةن قالرةد .2
 التسلةإ. 

 رازةز تبتأ الةفس ةإ قالازاهإ    اثتاا التسل . .3
 رازةز اتةراتا  الاستإ لالكقتإ، بتس ةسسهل    رل ةق الاتالإ اتجرتسعةإ. .4
الئددل لجدددل الرتقةدددل الترق ددم، بتدددس ةسدددسهل  ددد  عستددإ رتردددسز بسلقا اةدددإ قر تةدددرقع تقازادددإل القصددقل .5

 عجز التقازاإ.  ر اةص

 المعلومات المحاسبية واالدارية في الوزارة.ثانيًا: تطوير نظم 

 ر قةر قراتةإ كفساا  قيبرا  الاستاةن بسلقزارة، ق ق ي إ ةستاإ لارترةب. .1
 .ياق ث س إ رةجم التقلفةن عا  اتبركسر قاتبتاع .2
  .رابةإ الرةسجس  القزارة الفااةإ تن التقارت التستةإ قالبةرةإ .3
  .اتلكررقاةإ قالالل قةر البراتار رلسةن كفساة ق سعاةإ ىجرااا  الاتل ق  .4
بسلراددسقن تددم  ،بتددس ةددرالال تددم تسددرجتا  الترلاددإ قالرةددرةاس  التسلةددإ ال ددقااةن رفاةددل قر ددم كفددساة .5

  .الجهس  التيرصإ  ا  الاال إ

ثالثًا: تعزيز سبل التعاون والتفاهم بين الوزارة والوزارات األخرا ومؤسسات المجتمع المحلي 
 والدولي.

 .، قر قةر  اقا  اترصسل تم الجتهقرم قسسئل اإلعاللتاصل الرق رازةز  .1
 .لاتسرفةتةن الت تتإ اليتتس  جقتة رلسةن .2
  .بتس ةل ق روةإ القزارة قأهتا هس التلا  قالتقل  التجرتم رازةز الاال س  تم .3
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 وزارة المالية واختصاصات مهام 

عتة تهسل لسب )قزارة  رل ةق عا  سبسثسس القزارة راتل التاااإ قاثهتا  الرسسلإ لرل ةق        
 :( تاهس"أ"2112التسلةإ الفاس ةاةإ، 

الاستإ  اإلةراتا  قرلصةل رل ةق قترسباإ لاتقلإ التسلةإ السةسسإ لرافة  الي   قضم -
 ق   س بهتسالتراا إ  اللسسبس  قرالةل الاستإ الاف س  صر  عا  قاإلةرا  لايزةاإ قرقرةتهس

 .بهس التاتقل التسلةإ لارةرةاس 
قالسةسسس   ةرفق بتس اللكقت  اتسرثتسر قرقجةه السةقلإ لرأتةن الا تةإ الرت  س  ىتارة -

  .قالا تةإ التسلةإ
تارة الرقارب قرسقةإ ىتارة - ال قااةن  ثلكسل ق   س قالراقةضس  التتا  الر سعت ةوقن قا 

 .بهس التاتقل قاثالتإ
 .تسلة س قتلسسبة س الكقاتر قرأهةل لرترةب اللكقتةإ قالتقائر القزارا  تم قالراسةق الراسقن -
 .التقازاإ الاستإ بال  رجهةز بيصقص اللكقتةإ قالتوسسس  القزارا  جتةم تم الراسةق -
التلسسبةإ  بسلتبستئ اتلرزال ةرضتن بتس التسلةإ التاستال  جتةم عا  قالر سبإ الرت ةق -

  . ساقاة س التارتتة
 الاقازل تائرة يالل تن السا إ قتوسسس  قزارا  ا لتير التةرركإ قاليتتس  الاقازل رأتةن -

 عا  اللصقل ةل ق بتس (1998 لاسل 9 ر ل) الاستإ الاقازل  ساقن ر بةق يالل تن الاستإ
 .الاسل التسل عا  لاتلس لإ الر سبإ ىلكسل ق ركافإ قبأ ل قاليتتس  السام أ ضل

 .اقلالتف اس  ة التسلةإ الرةرةاس  ألكسل ر بةق قترسباإ ترا بإ -

 

  بوزارة المالية وصف عمل أهم االدارات العاملة 

  ةتس ةا  قص  ثهل اثعتسل قالقلسئ  الر  ر قل بهس أهل اتتارا  الاستاإ بسلقزارة:
 

 االدارة العامة للموازنة العامة: 
لكس إ القزارا  قالتوسسس   التقازاإ الاستإتةرقع  ساقن  قرالةل تاتبإعاتتارة ر قل      

رسلإ التبسلغ لاصر  تن يالل اثقاتر التسلةإ  التارتتةرافة  باقت التقازاإ قترسباإ  ،إاللكقتة قا 
 .("أ"2112)قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ،  قاللقات 
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 لحسابات العامة:ل االدارة العامة 
عتات ال ةقتاإ سا  الاف س  لتراكز التسوقلةإترسباتتارة عا  راتل       لكس إ  التلسسبةإ ، قا 

الجهس   ةرت ىل  يزةاإ التقلإ تن  بل ترسباإ كل تسكتس ر قل ب ،اف س  قاتةراتا  الاستإال
الالسل  لارةرةاس  التاتقل بهس، قرسجةل باقت اإلةراتا  لسب التلصاإ لإلةراتا  ق  س  

عتات الر سرةر التيرافإ عتات التلسسب ، قرجتم لسسبس  اإلةراتا     اللسسب التقجقت، قا  ، قا 
 .("أ"2112)قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ،  اليرستةإ الساقةإ للسسبس ر سرةر ا

 

 للخزينة العامة االدارة العامة: 
لة  ةرل    ه   اإلتارة التقازاإ،  باقت سإلةرا  عا  عتاةإ الصر  لسباتتارة بر قل      

تثل اثقاتر  ىتارة أرصتة الا تةإ اليسصإ بسللكقتإ، قرت ةق قااجسز التاستال  التسلةإ التيرافإ
التسلةإ، التقرتةن، اإلةجسرا ، ع قت الاتل، تكس آ  اةر التقلفةن، التسسعتا ، تهتس  

2232الاتةت تن السا  قالاف س  اثيرى )قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ، السفر، بسإلضس إ ىل  
 (."ج"

 

 للوازم العامة: االدارة العامة 
 عرقو أق اةس  الةراا بإعتات التاس صس ،بسلترسباإ قاإلةرا  عا  عت اتتارة ر قل     

)قزارة التسلةإ عاةهس  قرسجةل أصقل القزارا  قترسباإ الرغةرا  الر  رلت  قرسرجت ،اثساسر
 .("أ"2112الفاس ةاةإ، 

 

 ةالداخلي رقابةلل االدارة العامة: 
، التسوقلةإ زجتةم القزارا  قتراك الر بةق اثتثل ل التإ قال قااةن    رهت  اتتارة ال      

، التسلةإ اليسصإ بكس إ تراكز التسوقلةإ رت ةق جتةم التاستال  قتهتإ اتتارة الرئةسةإ ه 
 كس إ التسراتا ، قالةرق  لسب اثصقل قاعرتستهس لإل فسل قالرأكت تن صلرهس قاسرةفساهس

2232)قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ، 
 .("ت"

 

 للرقابة المالية العسكرية االدارة العامة: 
ةراتا  قرقارب الةق الاسكرد    السا إ  اتتارةر قل       بسلر سبإ قالرت ةق عا  اف س  قا 

قه  را سل ىل  أرباإ تقائر رئةسإ ه  "تائرة  ،"قزارة التاياةإ قاثتن الق ن الق اةإ الفاس ةاةإ
ائرة الر سبإ ت، تائرة الر سبإ عا  الرقارب ،تائرة الر سبإ عا  اإلةراتا  ،الر سبإ عا  الاف س 
 .("أ"2112)قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ،  قالرفرةش اليسرج "
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 للرواتب االدارة العامة: 
رافة  كس إ ال ةسل بإعتات كل تس ةرااق بسلرقارب، لة  ر قل  اتتارةة م عا  عسرق      

 إعتات اسرتسرا  الرقارب    تقاعةتهسن، كتس ر قل بقارب التقلفةالترغةرا  التراا إ بر 
تتات تري د ال رارا  بكس إ الر سرةر التراا إ بسلرقارب التلتتة )قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ، ، قا 
 .("أ"2112

 

 اإليرادات مجمع: 
قهق تكقن تن تجتقعإ تن اتتارا  الاستإ قالتيرصإ بجبسةإ اتةراتا  الضرةبةإ قهل:      

ةتإ التضس إ قاتتارة الاستإ لاجتسرك اتتارة الاستإ لضرةبإ التيل قاتتارة الاستإ لضرةبإ ال 
 .قالتكقس قاتتارة الاستإ ل تن الجترك  قالهةئإ الاستإ لابررقل

 

 االدارة العامة للشؤون االدارية والمالية: 
قراتل ىتارة الةوقن اإلتارةإ قالتسلةإ عا  ر تةل تيرا  أاقاع التعل اإلتارد قالاقجةسر       

ك لك  ،  القزارة تم اتهرتسل بر قةر   سع اليتتس  اإلتارةإ لاقزارةقالتسل  لإلتارا  التيرافإ  
اةسا  سعتة بةساس  يسصإ بهل )قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ،  ترسباإ ةوقن التقلفةن    القزارة قا 

 .("أ"2112
 

 لتكنولوجيا المعلومات االدارة العامة: 
ا  اتيرصسصس  التسلةإ يرى  رسهةل تهسل التقائر التهاةإ اث اتتارةة م عا  عسرق      

تتات  بسلتعل الاقجسر  الت اقب ،قاإلتارةإ  قةترت تقرهس ىل  ر قةر الكستر البةرد    القزارة قا 
 .("أ"2112)قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ، 

 

 :وحدة التطبيقات المالية 
رسسهل ل را  عاةهسقاتة تارة اثالتإ قالر بة س  التسلةإإلرل ىاةسا قلتة الر بة س  التسلةإ      

لربسة  ق  ،لقزارة قرسهةل عتل تقلف  القزارة   رازةز ىربسع التقرة التلسسبةإ قالر سبةإ    ا
م ىاجسز التاستال  رسرةق  ،قرالةل اإلجرااا  الةقتةإ ،  التسلةإاإلجرااا     عتل اإلتارا

إللصسئةس  اج اتتس ةااكس عا  سرعإ قت إ ااجسز الاتاةس  التلسسبةإ قاسرير ، التسلةإ
2232)قزارة التسلةإ الفاس ةاةإ،  قالر سرةر الالزتإ

 .("هد"
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 الفلسطينيةوزارة المالية نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في : الثانيالمبحث 
 

ةتل كس إ ترالل التقرة رل الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    القزارةرل رصتةل 
قاكبإ التاسةةر الر سبةإ قاتتارةإ الاستإ قت راسر  عاةهس قك لكالتلسسبةإ الت ئتق ق التبس التلسسبةإ

سلةإ، قرالةل اتجرااا  ربسة  اتجرااا     عتل اتتارا  التبهت  ، الر تل الاات  قالركاقلقج 
سلةةن اتتةرةن الترق ةر التااقتس  قالر سرةر الالزتإ ل، قرسرةم ااجسز التاستال  التسلةإ، ق الةقتةإ

 .(2225)أبق صفةإ، قآيرقن،  اريس  ال رارا  الصلةلإ   لرسسعتهل 
 

  وزارة الماليةفي  المطبقةنظم المعلومات المحاسبية أنواع  

كتس ةتكن رصاة  الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ    القزارة تن لة  آلةإ التاسلجإ 
 ل  اقعةن هتس: ى (2111)أبقصفةإ،  بةن

 :للبياناتتعتمد على المعالجة اليدوية نظم . 3

باو اتل بهس    ةي ررل  ةهس عتاةإ تاسلجإ البةساس  ةتقةس ، ق  عبسرة عن الل  رعةإه  ق          
 .الاستاإ القزارة، تثل: اإلتارة الاستإ ل تن الجترك  قاإلتارة الاستإ لاجتسرك قالتكقس التقائر

 

 تعتمد على المعالجة اآللية للبيانات:نظم . 2

سلجإ البةساس  ب رة إ آلةإ بسسريتال البراتا التلسسبةإ التلقسبإ، قةياتل بهس قررل  ةهس تا         
   تالل اتتارا  التسلةإ قالر سبةإ بسلقزارة، لة  ةرل رصتةل البراتا قالر بة س  التلسسبةإ 
قر قةرهس اسلبس  تن يالل قلتة الر بة س  التسلةإ، تثل: براستا الالسل التسل  التركزد، قبراستا 

 .ل رقارب التتاةةنالس
 

 
  وزارة الماليةفي  المطبقةنظم المعلومات المحاسبية مكونات  

لةد  رركددقن الددل التااقتددس  التلسسددبةإ   دد  الددقزارة تددن يتسددإ عاسصددر أسسسددةإ، اارضددهس         
 بإةجسز اسراستا  ىل  قا م الاتل    القزارة.

 بيةوالسجالت المحاس واألوراق اإلثباتيةوالنماذج  المستندات .3

الر   البةساس  ، لة  ةرل اتعرتست عاةهس    ترلاإ اتيسلالسلكل قه  ا  إ بتاةإ عتل          
، قتن يالل تن اثتلإ التقضقعةإ التوةتة ل لتا  التسلةإ )التسراتا (ةهس ةرل اللصقل عا
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ساتا  ال أن القزارة ةجب أن رارزل بتجتقعإ تنربةن  2225ات الع عا  الالسل التسل  الفاس ةا  
ةرقجب عا  التقائر  تسسعتة، قت سرر تلسسبةإ قسجال  ر سبةإ، قكل له رصاةفه ال دالقثسئق الق 

 تسكهس، قسا قل بارو أهتهس    جزئةإ تافصاإ تل س . 
 

 المحاسبية واألسس والقواعد اإلجراءات .2

ا  ىل  اثسس تجتقعإ ىجرااا  الاتل الت ب إ    تيرا  تقائر القزارة، اسراست رةتلق          
، قال قااةن اثيرى  ا  الاال إ تثل  ساقن 2225قال قاعت الر  أ رهس الالسل التسل  الفاس ةا  

، اضس إ  ال  ال رارا  الر  رصتر عن تجاس القزراا 3111رالةل التقازاإ الاستإ قالةئقن التسلةإ 
ثسس قال قاعت التلسسبةإ كتس قالرااةتس  الصسترة عن القزارة، لة  سةرل تل س  الر رق ثهل ه   ا

 .2225قضلهس الالسل التسل  الفاس ةا  
 

 والتطبيقات المحاسبيةالبرامج  .1

 رسريتلالر  ق  أجهزة اللسسقب، تن يالل راتلالر  التلسسبةإ  البراتاقه  تجتقعإ          
  إبقاس التتيال  ىل  تيرجس  تن يالل رقجةه تسسرا  رفسعل ه   التتيال  قضب هس رلقةلل

 .ضتن التقرة التسراتةإ التارتتةجرااا  تم اربسع اإل قى بةرةإ قتستةإ 
لة  رارتت الل التااقتس  التلسسبةإ التسريتتإ    القزارة عا  تجتقعإ تن البراتا          

التبستئ  عا  التتيال  ق قآلةس   قالرايةص الر  رجرى عتاةس  الرجتةم قالربقةبالتلسسبةإ    
التارتتة    الالسل التسل  الفاس ةا ، لة  سةرل تل س  عرو أهل  عت التلسسبةإقال قا قاثسس

 البراتا قالر بة س  التلسسبةإ التسريتتإ    القزارة.  
 

 المعلومات اتكنولوجيبنية  .3

قرةتل أجهزة اللسسقب التسريتتإ قةبكإ اترصست  الر  ررب  بةن أجزاا الالسل قرجتم          
قالتااقتس ، لة  ةرل اسريتال ألت  أجهزة اللسسقب    رةغةل الل التااقتس  قرلفل البةساس  

    .التلسسبةإ تم رق ر ةبكإ ارصست  ساكةإ قتساكةإ
 

 الموارد البشرية .6

قةرتثل ه ا الااصر    الكستر البةرد ال د ةراستل تم الل التااقتس  التلسسبةإ          
 .ن أق تري د  رارالت ب إ    القزارة تن تقلفةن رافة ةة
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  وزارة الماليةوالوثائق المحاسبية المستخدمة في  المستنداتأهم 

 القزارة رصتةل ق بسعإ الساتا  قالقثسئق التسسعتة قالت سرر التلسسبةإ ةرقجب عا 
 قالسجال  الر سبةإ الةتقةإ، قرقزةاهس عا  التقائر لتسكهس قاسريتاتهس    ىثبس  عتاةسرهس

قل القزارة برصتةل ق بسعإ قرقزةم الاتس ج  ا  ال بةاإ اليسصإ التسريتتإ ر ، كتس التسلةإ
تن يالل تراسإ باو التقات التراا إ بسلالسل التسل  ق ، الالسل التلسسب  التتار آلةس     

ة، قت سرر تلسسبةإ ةارتت عا  ساتا  ققثسئق تسسعت التركزد    قزارة التسلةإ ربةن أاه
 : ةرقجب عا  التقائر تسكهس كتس ةا   داةفه السجال  ر سبةإ، قكل له رصق 

 يسيةالسندات الرئمجموعة  .3

ة     ةت الاتاةس  التسلةإ بسلت سرر قالسجال  بهس التسراتا  الر  رسريتل تبسةر ة صت 
 بات أن ةرل اعرتستهس قالرصتةق عاةهس قاسرةفساهس لكس إ اثركسن ال ساقاةإ ق لك ،قالر سبةإ التلسسبةإ

رقضةح لكل تسرات تن ه   ق ةتس ةا  ، قه  رةتل يتسإ أاقاع تن التسراتا  ،التسلةإقالرةرةاةإ ق 
 (:2225  )السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، التسراتا

 

 سات ال بو . أ

 .قهق السات ال د ةرل بتقجبه ىثبس  اسرالل أق  بو التبسلغ الاستإ
 

 الصر سات  . ب

التقائر اللكقتةإ ثصلسب ةسريتل ه ا التسرات إلثبس  صر  الاف س  التسرل إ عا  
 .ق ةت  ةترهس    الت سرر قالسجال  التلسسبةإ اتسرل سق

 

 سات الصر  الفرع  .  

ةالل ه ا التسرات تن  بل أتةن صاتقق التصسرة  ال اثرةإ لرأةةت عتاةس  الصر  الر  
 .ةجرةهس

 

 سات ال ةت .  

 ةسريتل  ةهس سات هق بتثسبإ القثة إ الر  رسريتل إلثبس  باو الاتاةس  التسلةإ الر  ت
سات الصر  تثل  ةت  ةتإ اثقاتر قاللقات  التسلةإ قا  فسل السا  الت ةتة لتى  ال بو أق
 .اللكقتةإ ققزارة التسلةإ القلتا 

 

 سات اتلرزال . ج

هق اتق ج ةسريتل للجز التيصصس  الالزتإ لرافة  أد عتل أق اةس  ق ةرل ىثبس  بةساسره 
 .سجل ترا بإ التيصصس    
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 كون الوثائق المعززة لمستندات القيد الرئيسية من:وتت -
 

 أتر  بو . أ

 .تةن الصاتقق ل بو تباغ تاةن تن التسلصستر عن التقل  التسل  التيرص ثهق أتر 
 

  سةتإ الت م . ب

تا  تن يالل التصر  الرجسرد قلةس تن اقهق تسرات ةسريتل عات ال ةسل برلصةل اتةر 
تائرة اللكقتةإ قةسال لاتا م بسسرثاسا  سسئل ت م الر تةر أتةن الصاتقق، قهق ةالل تايل ال يالل
 تسريتال تكاف  الضرائب لة  ةتكن رالةتهس تن  باهل تبسةرة أق تن  بل تن ةتثاهل. ال ار 

 

 سات اسرالل ةةكس  .  

ةالل ه ا التسرات ت سرالل الةةك ا  التاست ة قةرضتن يساس  ل ةت بةساس  الةةك التيرافإ، 
، قبةساس  ىةاسر الباك بتس  ةهس س بب اإلعستة، قررلل بةساس ره ىل  سجل ال بو قر ل سات
 .الراجاإ الةةكس 

 

  اب صر  تركزد .  

 هق أتر صستر لقزارة التسلةإ بصر  التباغ التارتت بأتر الت م ) اب الصر ( لصسلب
ةرسل رابئره تن  بل تتةر عسل الةوقن التسلةإ قةصتق تن التفقو بسإلافسق ق  ةرل، ق اتسرل سق

 .بقزارة التسلةإ لصر   ةتره لتائرة اليزةاإ
 

 قثسئق أيرى . ج

 ه  تسراتا  رهت  ىل  رالةل قضب  ىجرااا  الاتل التلسسب  تايل القلتا  اللكقتةإ
تسراتا   قبسلرسل  ه  لةس  جزاا  تن التقرة التسراتةإ لاتاةس  ال بو قالصر  تثل  اب ىيراج

 .  قاتق ج را   يتتإتن اثرةة  ق اتق ج  اب  رح لسسب باك
 
 مجموعة الدفاتر المحاسبية .2

 رتثل التجتقعإ الت ررةإ الترلاإ الثساةإ تن ترالل الالسل التلسسب  اللكقت  قه  ركرسب
 رسرةيةس  لجتةم الاتاةس  التسلةإ الر  لتث  بسلقلتة اللكقتةإ أهتةإ كبةرة كقاهس راربر سجال  

 سسعت    رلتةت التق   التسل  قارسئا اثعتسل قالرغةرا قتصترا  لبةساس  الر سرةر التسلةإ الر  ر
(، 2225، نةةااللسل ق الهقةت) به الر  ر رأ عا  الاةس  اللكقت  قتتى رل ة ه ل هتا  التاس إ

 (:2225)السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ،  تن الت سرر التلسسبةإ الرسلةإ ررضتن ه   التجتقعإ كال  ق 
 

 الصاتقق( ت رر الةقتةإ الاستإ )ةقتةإ . أ

 .ال ةتق الصر  ق ال بو  ا سات تن يالل س   ةه الاتاةس  التسلةإ ةقتة هق الت رر ال د رسجلق 
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 ت رر ةقتةإ صاتقق التصسرة  الاثرةإ . ب

قةرل ال ةت  ةه تن يالل تسرات  ،ةرل تسك ه ا الت رر تن  بل أتةن صاتقق التصسرة  الاثرةإ
ل اثيةر تن كل ةهر أق عات  اب اسراسضإ ةقل الات الصر  الفرع  قررصت أرصتره    اهسةإ

 .أق رستةت أد سافإ
 

 ت رر اثسرس  الاسل .  

 ةاربر ه ا الت رر تن أهل الت سرر التلسسبةإ، قةرل  ةه  ةت جتةم الاتاةس  التسلةإ الر  رل
 رسجةاهس    ت رر الةقتةإ، قهق ةسسعت    عتاةإ ربقةب قرصاة  اللسسبس .

 

 ت رر أسرس  تسسعت اإلةراتا  .  

ةرل ، لة  تسلةإ الر  رتل عا  رلصةل الا قتهق ت رر  رع  ةرل  ةه  ةت كل الاتاةس  ال
 .ررلةل قاثبس  جتةم اإلةراتا  الت بقضإ تن قا م ساتا  ال بو

 

 ت رر أسرس  تسسعت الاف س  . ج

 الا قت. هق ت رر  رع  رسجل  ةه جتةم الاتاةس  التسلةإ الر  رتل عا  ت م أق صر 
 

 تساس ت رر أسرس  اث . ح

 ةسريتل ه ا الت رر ل ةت اثتساس  الر  رتثل ألت اللسسبس  القسة إ قراةأ ارةجإ  بو القلتة
ه ا قرا سل اثتساس     الالسل التسل  الفاس ةا  ىل  ، اللكقتةإ تبسلغ تن الغةر أق للسسب الغةر

  ا ر سع التقائر قالتوسسس  الاستإ قاليسصإ قاث رات قأتساس اثتساس  التيصصإ قأتساس 
 .الرقارب

 

 ت رر أسرس  السا  . خ

راربر بتثسبإ ت اس  أق تبسلغ رصر  ت تتس  لالصقل عا   قهق ةسريتل ل ةت السا  الر 
عاتس  بأن السا     الالسل التسل  الفاس ةا  رصا  ، السااإ اليتتإ أق ااجسز التهتإ أق رقرةت

التراا إ بسلق سا بسلرزال تكفقل تن  قالسا  اليسصإ قالسا  ىل  السا  التائتإ ق السا  التو رإ
 .السا إ

 

 ت رر أسرس  تسسعت لسسبس  قسة إ أيرى . ت

 لسسب اثتساس  تثل ،اللسسبس  الر  ةرل اسريتاتهس بصقرة تو رإ للةن رسقةرهس قه 
 .(2225قاللساةةن،  قلسسب السا  قاللسسبس  الجسرةإ كلسسب الباك قالةةكس  )الهقةتل

 

 السجالت الرقابية: .1

ةإ التركزةإ ةرل رلتةتهس تن  بل السا إ التسلق  ،ر تصترا  لار سبإ عا  الاتاةس  التسلةإرارب
 .اثاة إق لك بهت  رل ةق الر سبإ عا  تيرا   ،بقزارة التسلةإ الترتثاإ
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 سجل ترا بإ التيصصس  . أ

قتار إ  ،الاستإ ةسسعت القلتة اللكقتةإ عا  ترا بإ التيصصس  التارتتة لهس بسلتقازاإ
قالرصةت اللر ، قالتبسلغ التارزل بهس ،قترسباإ عتاةس  الصر  ،سلغ الر  رسر ةم ىافس هسالتب

 الاستإ. تتس ةوتد ىل  عتل رجسقز التيصصس  الترصقتة بسلتقازاإ ،الترق ر لإلافسق
 

 سجل الريص قساتا  ال بو قاثقراق  ا  ال ةتإ التسلةإ . ب

لاتقائر  قالتصرق إ التسلةإ الت بقعإ ةسريتل ل ةت جتةم جاقت الساتا  قالريص قال س ائل
رل  اللكقتةإ بلة  ريصص صفلإ تسر اإ لكل تاهس ق   اهسةإ الساإ التسلةإ ةرل لصر تس

رسسله بكرسب رست  لقزارة التسلةإ لرازةاه عن عهتة التائرة عتات كة  به قا   .اسراتسله  اال  قا 
 

 سجل التةسرةم .  

قالراتةال   ةرقع تن لة  استه قر ته قركسلةفهةسريتل ل ةت كس إ التااقتس  التراا إ بسلت
 .(2225قاللساةةن، ، )الهقةتل الر  ر رأ عاةه قالتبسلغ التيصقتإ عاةه لر  اهسةإ الساإ التسلةإ

 

 سجل الةةكس  الراجاإ .  

 ةسريتل ه ا السجل للصر قترا بإ الةةكس  التررجاإ.
 

 سجل ساتا  ال بو التاغسة . ج

 .ال بو التاغسة الصاتقق لرتقةن ساتا ةسريتل ه ا السجل تن  بل أتةن 
 
 

 سجال  أيرى . ح

 تااقتس  بةأن ستس  تقن رقضةح أداع رِّ ةا تجتقعإ تن السجال  الر   كرهس التي ه  
السجال  ررتثل     اسريتاتهس قآلةإ ال ةت بهس قالبةساس  قالتااقتس  الت اقب ىلهسرهس  ةهس قه  

 .سجل التةن الاسل قسجل التاح قالتسسعتا 
 

 جالت المركزية لدا وزارة الماليةسال .3

رتةر قزارة التسلةإ تجتقعإ تن السجال  الر  رسريتتهس إلجراا الرسجةال  التركزةإ 
اللكقتةإ ق لك بهت  ىعتات ر سرةر اللسسبس  قالتق   التسل  قاللسسب اليرست  لاسا إ  لاقلتا 
إ التركزد قسجل اثسرس  الاسل سجل الةقتةإ الاست قه   الت سرر ررتثل    ،الفاس ةاةإ الق اةإ
قسجل أسرس  اإلةراتا  التركزد قسجل أسرس  الاف س  التركزد قسجل لسسبس  اثتساس   التركزد
رقارب التقلفةن قسجل رقارب التر سعتةن قسجل تكاف  الضرائب قالرل ة س  التسلةإ  قسجل
جال  ت سرر اثسرس  اللسسبس  اليرستةإ قسجل الساتا  قالريص قال سسئل التسلةإ قس قسجل

 .(2225ى )السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، لالسسبس  القسة إ اثير  التسسعتة
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ةرضتن التلسسب  اللكقت  الفاس ةا  ةرضح أن الالسل تن يالل الارو السسبق 
تجتقعإ تركستاإ تن التسراتا  قالت سرر قالسجال  التلسسبةإ قالر  ةوتد اسريتاتهس كتس ه  

التاةقتة  كفساة ق سعاةإ الاتل التلسسب  قرل ةق الر سبإل التسل  الفاس ةا  ىل  تارتتة    الالس
ىت أاه ةوي  عا  التيةارِّع الفاس ةا  عتل رقضةح  ،عا  الاتاةس  التسلةإ    القلتا  اللكقتةإ

قالبةساس  الت اقب  الت سرر قالسجال  التلسسبةإ قالر سبةإ قالتااقتس الكثةر تن ةكل قتلرقى 
تسسعت لسسبس  قسة إ قسجل التةن الاسل قسجل التاح  ت رر أسرس تثل  سرهس    كل تاهسىله

 . قالتسسعتا 

 في وزارة المالية األسس والقواعد المالية والمحاسبية المتبعة 

ر قل القزارة بسربسع تجتقعإ تن اثسس قال قاعت التسلةإ قالتلسسبةإ التارتتة    الالسل 
 :، ق ةتس ةا  أهتهس(2225)السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، ت     التسل  الفاس ةا  كتس قر 

 اسريتال  رة إ ال ةت التزتقج    ىثبس  عتاةسرهس التسلةإ    الت سرر. -
 اإلةراتا  نَّ أىةراتارهس الت بقضإ قاف سرهس التصرق إ، أد اسريتال اثسسس الا تد     ةت  -

   الساإ التسلةإ الجسرةإ ت رسجل     ال  صر   الل رس  الر  قالاف  ال  الر  لل ر بو  ا
 التلسسبإ. ت سرر

 لارصاة  التارتت    هةكل رصاة  س  ةراتا     لسسبسرهس التالئتإ ق   ةت الاف س  قاإل -
 اللسسبس  لاساإ الجسرةإ.

 ا  رتهةتر بةق أساقب التركزةإ    رقرةت ىةراتارهس التلصاإ ىل  لسسب اإلةراتا  الاسل  -
 ليزةاإ التقلت.لرلقةاهس ىل  لسسب ا

القارتة  ر بق القزارة أساقب الالتركزةإ    صر  الاف س  الرةغةاةإ لاتقائر برلقةل  ةترهس -
    اثقاتر التسلةإ الصسترة ىل  لسسبسرهس التيصصإ لااف س .

 كسن. ال ىةراتارهس    صر  اف سرهس أق الرصر   ةهس ثد اروت ةجقز ثد تائرة اسريت -
 س  له ا الالسل قتر   ، ق  س  بسإلافسق فقضةنالت تنالتسلةإ تق اإ  ةجب أن ركقن الاتاةس  -

 التسراتا  التوةتة لهس. تاهس
 رلفل جتةم التسراتا  التراا إ بسلاتاةس  التسلةإ قالسجال  قالر سرةر التسلةإ. -

 ر قل التقائر بإتارة لسسبسرهس ق ق الالسل التلسسب  التات تن  بل القزارة. -
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 المالية وزارةت المحاسبية المستخدمة في طبيقاالبرامج والت 

تاسلجإ بقلةفإ لا ةسل  البراتا قالر بة س  التلسسبةإ التلقسبإ    القزارةل ت رل رصتةل         
تارة البةساس  التلسسبةإق  رسرتت ه    لة ل رارا ، ا ةر التااقتس  الر  ةلرسجهس تري قرق  بهت ، ا 

 .را  الر  رسسهل    اريس هسق بةاإ ال را الالل أهتةرهس تن أهتةإ

البراتا    قزارة التسلةإ قلةفإ اإلةرا  الفا  عا  جتةم  الر بة س  التسلةإرتسرس قلتة ق         
إ رالةتةإ ررقزع ، لة  رارتت ي اتتارا  التسلةإالتسريتتإ    قالر بة س  التلسسبةإ التلقسبإ 

 رهت  ىل : اإلجرااا  الر   ، قرري  تاهس كس إ ةهس التسوقلةس 

    القزارة. التلقسبإالل ال الاتاةس  الر  ةرل تاسلجإ بةساسرهس بقاس إ عا  سةر اللفسل .3
 الرأكت تن سالتإ قت إ رسجةال  التسلةإ التسريتتإ. .2
تائرة  الت ب إ بكفساة ق سعاةإ بتس ةراسسب تم أعتسل أد التلقسبإاسريتال جتةم الالل  .1

  تقجقتة تايل القزارة.

تاسلجإ قر بةق ق الر سبإ عا  سالتإ رةغةل بر قلتة الر بة س  التسلةإ تسئقلإ عن  رار        
البراتا ، بلة  ر قل برالةل قبرتجإ الالل التلسسبةإ التلقسبإ التسريتتإ    القزارة كس إقرافة  

راتا تائرة، قالرأكت تن الاتاةس  الر  ةرل رافة هس  ب  س لاب التلسسبةإ الالزتإ لاتل كل قالر بة س 
الاتاةس  ةرل ىثبسرهس    السجال  قالتافس  ب رة إ آلةإ رستح بإعتات  تإ، قالرأكت تن أنالتصتَّ 

ساةل، ق ب  س لاتبستئ التلسسبإ التاصقص عاةهس، بلة  ةرل  ةت الاتاةس   الارسئا التسلةإ بةكل
 .(2225)أبق صفةإ، قآيرقن،   إ التلسسبةإ التراسر  عاةهسةالتسرات التقرة اآللةإ لسب

لة  رارتت قزارة التسلةإ    رالةل قاثبس  قرت ةق عتاةسرهس التسلةإ عا  تجتقعإ تن         
أهل تكقاس  الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ  تن البراتا قالر بة س  التلسسبةإ، قالر  راربر

 ضتنبتس ة مةقسر  قةبةكل ت  التلسسب ىجرااا  الاتل رافة  أجل التسريتتإ بسلقزارة، ق لك تن 
 ،ةإ، قال د ةوثر بسإلةجسب عا  جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهسقالفسعا الكفساة تن عسلا  تسرقى  

لة  ةتكن رصاة  ه   البراتا تن لة  اتيرصسص ال  براتا رالل اثلتا  التسلةإ اليسصإ 
تس ةا  عرو تقجز (، ق ة2111بسلقزارة قبراتا رالل تجتل الاةس  التسل  اللكقت  )أبق صفةإ، 

له   البراتا اسراستا  ىل  التااقتس  الر  رل رلصةاهس تن يالل الت سبال  الر  أجرة  تم 
 :تصتت  البراتا قالتسوقلةن عاهس    القزارة
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  أواًل: البرامج التي تنظم األحداث المالية الخاصة بالوزارة

 الموحد المالي النظام برنامج:  
ة قل ترسباإ عتاةس  الصر  تن يالل السا  تلقسب  تسل تا قهق عبسرة عن براس        

القارتة، لة  ةسريتل ه ا البراستا بقاس إ التائرة التسلةإ الرسباإ لإلتارة الاستإ  قاثقاتر التسلةإ
لاةوقن اتتارةإ قالتسلةإ    قزارة التسلةإ قكس إ التقائر التسلةإ الرسباإ لاقزارا  قالتوسسس  

رة الاستإ لار سبإ التاياةإ. قةهت  ه ا البراستا ال  رقلةت الر سرةر التسلةإ الصسترة اللكقتةإ، قاتتا
عن القزارا  قالتوسسس  اللكقتةإ، قةاربر ر رةر التق   التسل  الةهرد تن أهل تيرجس  ه ا 

 .(2112)عتسرة،  البراستا
 

 :برامج االيرادات  

الرسبم لقزارة التسلةإ،  ىتارا  تجتم اتةراتا     قه  ترتثاإ بسلبراتا التلسسبةإ التسريتتإ        
لة  ةرل بقاس إ براستا ضرةبإ ال ةتإ التضس إ الرسسب  ةتإ الضرةبإ التفرقضإ عا  كل 
تكا ، قرجتةم ساتا  الت م الةهرةإ قساتا  اترجسع قرجتةاهس بتس ةست  بكة  الصف س ، 

أةضس  بإضس إ  ضسةس عا  التكافةن التيسلفةن  قةتاح البراستا ياق  ر  لاتكافةن التارزتةن، قة قل
)الهاتد،  لا قااةن الضرةبةإ، قةاربر كة  الصف س  تن أهل الر سرةر الصسترة عن البراستا

، أتس براستا ضرةبإ التيل  ة قل بسلرسسب قترسباإ ضرةبإ التيل التفرقضإ عا  (2232
ر تةل الر سرةر قاتلصسئةس  الالزتإ التكافةن، قرالةل قتاسلجإ عتاةإ الرلصةل آلةس ، قتن ثل 

، قأيةرا  ةرل اسريتال براستا اثصةل ال هب  لرالةل قتاسلجإ (2232)أبق يقصإ، لتري د ال رارا  
الاتاةس  التسلةإ التراا إ بسإلتارة الاستإ لابررقل، لة  ةرل تن يالل البراستا اصتار  سسئل الت م 

غسز، قك لك اصتار رصسرةح ا ل البررقل، قتاسلجإ قالر  رةرتل عا   ةتإ رسقل البررقل قال
الةةكس  التلصاإ تن التكافةن، قتن أهل الر سرةر الصسترة عن البراستا: ر رةر الةةكس  القارتة 

 قر رةر اتةصست  الا تةإ.  
اتتارة الاستإ بأن قلتة الر بة س  التسلةإ بصتت لقسبإ ىجرااا  الاتل    كلا تن  عاتس          

 . قاتتارة الاستإ لاَّقازل الاستإ  تن الجترك قاتتارة الاستإ لتسرك قالتكقس لاج
 

  مجمل النشاط المالي الحكومي: البرامج التي تنظم ثانياً 

 ي:المالي المركز  النظام برنامج 

قاثاة إ التسلةإ  الاتاةس قرت ةق  ىثبس  التسل  الاسل ال د ةرل تن ياللهبراستا القهق         
 إ القزارا  قالتوسسس  اللكقتةإ، قاصتار الر سرةر التسلةإ الر  رابر عن تجتل الاةس  التسل  لكس
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اللكقت  تن اف س  قاةراتا ، لة  ةهت  براستا الالسل التسل  كتس قرت    ر رةر  رةق الر قةر 
 ىل : (2225)أبق صفةإ، قآيرقن، 

ىتيسل التقازاإ قلر  ىرتسل عتاةإ  تاسلجإ الاتاةس  التلسسبةإ لاتقرة التسراتةإ تن بتاةإ .3
عتات اللسسب اليرست .  الصر ، قرسجةل اإلةراتا  التلصاإ، قا 

ر بةق التبستئ قالتاسةةر التلسسبةإ التراسر  عاةهس قأالتإ الر سبإ التاياةإ الفاسلإ عا   .2
 الالسل التسل .

 سالتإ قأتن البةساس  قالتااقتس  التسلةإ.  .1

سريتت  الالسل التسل  بسلر سرةر قاتسراالتس  الالزتإ ثاراو رزقةت التتراا قالتااةةن قت .4
 الترسباإ قاريس  ال رارا  التسلةإ قاإلتارةإ. 

 س بسسلقال الاستإ يزةاإتجتقعإ تن اتتارا  الترتثاإ    ال قةسريتل البراستا بقاس إ        
رةإ، لة  ر قل كل اتارة برافة  تهستهس التاياةإ قالر سبإ التسلةإ الاسك قالر سبإ الاستإ قالتقازاإ الاستإ

تن يالل الاس  ة التيصصإ لهس ضتن التقرة التسراتةإ، ق ةتس ةا  أهل التهسل الر  ر قل بهس كل 
 :(2232)التتهقن، تن ه   اتتارا  قأهل الر سرةر الصسترة تن يالل براستا الالسل التسل  

 :اتتارة الاستإ لاتقازاإ الاستإ 

 قازاإ الاستإ لكس إ تراكز التسوقلةإ، قاسريراج الر سرةر اليسصإ بهس.ىعتات تةرقع الت .3

رلرةر تبسلغ التقازاإ قارسلرهس لصر  السا  قاثقاتر التسلةإ، قاسريراج ر رةر بسلتبسلغ  .2
 الترسلإ.

اتيسل قاعرتست ساتا  اترربس  التسل  باسا  عا   ابس  اترربس  القارتة تن اتتارة الاستإ  .1
 ستإ، قاسريراج كة  رفصةا  بسترربس س  التسلةإ.لايزةاإ الا

 اسريراج ر رةر التقازاإ التارتتة قالتبسلغ التصرق إ عا  الباقت. .4

  الاستإ: لايزةاإاتتارة الاستإ 

 إ قالت سلبس  التسلةإ، قاسريراج الكةق س  اليسصإ بهس.التسلة س  اب اترربس  اتيسل .3

 ريراج الر سرةر اليسصإ بهس.اتيسل اللقات  الباكةإ، قاعرتستهس، قاس .2

  بسعإ الةةكس ، قاعرتست رق ةاهس، قاسريراج ر سرةر الةةكس  التساتإ قاةر التساتإ. .1

  الاستإ: لالسسبس اتتارة الاستإ 

 الرقجةه التلسسب  لاتاستال  بات ىتيسلهس تبسةرة ق بل ىاجسز اترربس  التسل . .3

  ، قاسريراج الكةق س  اليسصإ بهس.قاعرتست ال ةقت التسلةإ ق ةقت ا فسل السا اتيسل .2
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اال هس لكس إ التسرفةتةن لة  ت ةرل ررلةل  اب اترربس  التسل   .1 ترسباإ اف س  السا  قا 
 ىّت بات اعرتست  تن تائرة اللسسبس  ىلكررقاةس .

 اتيسل ساتا  ق ةقت رسقةإ الرقارب، قاسريراج الر سرةر قالكةق س  اليسصإ بهس. .4

 تال  قالغسا الةةكس  قاللقات ، قاسريراج ر سرةر الةةكس .اتيسل ساتا  رلقةل الا .5

 اتيسل ساتا  اتةراتا  قالرَّتةس ، قاسريراج الر سرةر قالكةق س  اليسصإ بهس. .2

 اسريراج ر رةر اثسرس  الاسل، قتةزان التراجاإ، قر رةر اللسسب اليرست . .3

  لار سبإ التاياةإ قالر سبإ التسلةإ الاسكرةإاتتارة الاستإ: 

 رت ةق أق ارجسع الت سلبس  التسلةإ. .3

 رت ةق أق ارجسع ت سلبس  الرقارب. .2

 رت ةق أق ارجسع الرَّتةس . .1

قتن يالل التراسإ التةتااةإ الر  أجرة  عا  قا م الاتل    القزارة رل الرار  عا  أهل 
 الاتس ج التسريتتإ    براستا الالسل التسل  التركزد قه :

 اتق ج التيقل لاالسل  .3

 ج ىتيسل قرسجةل البةساس  اتق  .2

 اتق ج اتعرتست قالررلةل .1

 اتق ج البل  قاتسراالل  .4

 اتق ج الر سرةر قاإللصسئةس  .5

لة  ةرل الاتل تن يالل البراستا ابرتاا  بإتيسل اسل التسريتل قكاتإ الترقر، قتن ثل 
 ل ال  الاتق ج اار ل ال  اتق ج اتيسل قرسجةل البةساس ، قبات ارتسل عتاةإ اتتيسل قالرسجةل اار

س  لاتقرة استاإ ىل  الترلاإ الرسلةإ ق  لتاقهاس ررل عتاةإ اعرتست قررلةل اليسص بستعرتست قالررلةل، 
(، قأيةرا  اتق ج  اتسراالل 2-1(، قالةكل ر ل )3-1التسراتةإ كتس هق تقضح    الةكل ر ل )

 الالزتإ لتري د ال رارا . قالر سرةر لالسراالل عن البةساس  الت اقبإ، قاسريراج الر سرةر

الةكاةن اآلرةةن التقرة التسراتةإ لتاستال  الاف س  الر  ةرل صر هس تركزةس  تن قضح ةق 
 براستا الالسل التسل  التركزد: بقاس إ يالل القزارة قالر  ةرل تاسلجرهس

 

 



54 
 

 الدورة المستندية للمعامالت في مرحلة طلبات االرتباط(: 3-1الشكل )

 

  

  
 

 الدورة المستندية للمعامالت في مرحلة المطالبات المالية )حواالت وشيكات((: 2-1الشكل )

 

  

  

 

 (2232)التتهقن،  

 :برنامجي رواتب المدنيين والعسكريين 

قهتس عبسرة عن براستجةن ألتهتس ةيرص برقارب التقلفةن التتاةةن قةسريتل بقاس إ 
استا اآلير ةيرص برقارب التقلفةن الاسكرةةن قةسريتل اتتارة الاستإ لارقارب قالر سعت قالبر 

بقاس إ تائرة الر سبإ عا  الرقارب الرسباإ لإلتارة الاستإ لار سبإ التسلةإ الاسكرةإ، لة  ةرل تن 
يالل كل براستا الرسسب  ةتإ الرارب الةهرد لكل تقل ، قراتةل بةساسره عات لتق  أد رغةةر 

، بسإلضس إ ال  ىعتات الر سرةر قاتلصسئةس  الالزتإ لتري د له أثر عا   ةتإ الرارب الةهرد
 ال رار. 

تن يالل اسراراو البراتا قالر بة س  التلسسبةإ التسريتتإ    قزارة التسلةإ ةربةن عتل  
لقسبإ كس إ الاتل التلسسب     القزارة، لة  لل ةرل لقسبإ الالل قاتجرااا  التلسسبةإ الت ب إ 

الاستإ لاجتسرك قاثتن الجترك  قالاقازل الاستإ، بسإلضس إ ىل  تقائر الر سبإ    كل تن اتتارة 
 عا  اتةراتا . 

 

 

اتتارة الاستإ لار سبإ 
 التاياةإ 

 

 

تائرة اثرةة  
 قالتلفقلس 

 

الرسباإ  اللسسقبتائرة 
 لايزةاإ الاستإ

 

 

 قعس  تائرة التت
 الرسباإ لايزةاإ الاستإ

 

 

الرسباإ  الةةكس تائرة 
 لايزةاإ الاستإ

 

 

تاستال  لاصر  
 تركزةس  

 

 

تائرة التت قعس  الرسباإ 
 لايزةاإ الاستإ

 

 

اتتارة الاستإ لاتقازاإ 
 الاستإ

 

 

اتتارة الاستإ 
 الاستإ لالسسبس 
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  احتياجات متخذي القرارات من نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة 

تتس ت رةب  ةه أن يتتإ تري د ال رار تن أهل اثهتا  الر  تن أجاهس رل رصتةل الل 
إ الت ب إ    القزارة، قتن يالل ت سباإ التسوقلةن عن رصتةل قترسباإ البراتا التااقتس  التلسسبة

ربةن أن تري د ال رار    قزارة التسلةإ ةلرسجقن ىل  قالر بة س  التلسسبةإ التسريتتإ    القزارة، 
 :رق ر الاتةت تن التزاةس    الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ، أهتهس

 .   الق   التالئلق  الالزتإ قالر سرةر التسلةإبسلتااقتس   أن ةزقت اإلتارة -

 ربةن تس هق الت اقب تاهس بسهقلإ قت إ.بلة   ،تيرصرةتااقتس   رق ةر -

اجسز التهسل، قربسة  اإلجرااا .أن ة -  سسهل    اريس   رارا  سرةاإ، قا 

 .تاا التسل اث قر ةةل التاياةإ الر سبإ إلجرااا ااقتس  الالزتإ أن ةزقت اإلتارة بسلت -

 الري ة  قالرابو بسلتسر بل.إ لتسسعترهس    أن ةزقت اإلتارة بسلتااقتس  الالزت -

 تسرجتا  الاتل.تم  لةرالالر قةر  رلتةثه ق  بتس ةيساهِّلس ةإ أن ةرص  بسلترقاإ الك -

 رق ةر ر سرةر كستاإ قةستاإ، بلة  راب  كس إ الرةسجس  تري د ال رار تن التااقتس . -

التلسسبةإ  ىل  ر قةر الل التااقتس  س  رسا  تائتالفاس ةاةإ أن قزارة التسلةإ  البسل  قةرى
الت ب إ لتةهس، قالاتل بسرجس  لقسبإ كس إ الالل قاتجرااا  بغرو اتسرفستة تن  قائت اسريتال 

 الالل التلقسبإ قتس لهس تن أثر اةجسب  عا  جقتة تيرجسرهس تن التااقتس  قالر سرةر التسلةإ.
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 الفلسطينيةوزارة المالية واقع التقارير المالية في : الثالثالمبحث 

 إ   التبل  اثقل تن ه ا الفصل بإةجسز ىل  أهتا  قزارة التسلةإ الفاس ةاة رل الرارو
قأهل تهستهس، ثل راتق التبل  الثسا     قا م الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ    القزارة 

ه ا التبل  سةرل راسقل التارا الاهسئ  لاالسل التلسسب  اللكقت  قالترتثل قتكقاسرهس، قأيةرا     
   ال قائل قالر سرةر التسلةإ الر  تن التفررو أن رصتر عن قزارة التسلةإ، اسراستا  ىل  التااقتس  

 قالر سرةر الر  ررت تن جتةم القلتا  اللكقتةإ.
 

  المالية التي تعدها وزارةمفهوم وأهمية التقارير المالية 

الر سرةر التسلةإ اللكقتةإ ه  عبسرة عن بةساس  قجتاقل ىلصسئةإ تسريرجإ تن الت سرر 
التسلةإ رات ق ق الرااةتس  التسلةإ لرزقةت اتتارة قالجهس  الر سبةإ بسلتااقتس  التلسسبةإ التراا إ 

با  )الهقةتل، بسلاةس  التسل  بسلجهإ    تقاعةت تلتتة بهت  الكسل الر سبإ قالري ة  التسر 
 (.121: 2225قاللساةةن، 

لتةسرةم اثاة إ قاارسئا  الر  راتهس قزارة التسلةإ     ةسس الر سرةر التسلةإ رسسهللة  
اإل صسح عن قاثهتا  اتجرتسعةإ قات رصستةإ الر  ر قل بهس تيرا  القلتا  اللكقتةإ ق 

قه ا بتقر  ةسسعت تري د  ،  التسلةإاتعرتستا قرافق تن أجاهس اللكقتإقالق اةإ الر  ررباسهس 
قرسل السةسسس  لر ةةل اثتاا عا  تيرا   ال سرا     اتسرفستة تاهس    أاراو الر سبإ قالري ة 

 (. 2222التسرقةس  )هالل ، 

الصسترة عن القزارة ه  التارا اثهل لالل التااقتس  التلسسبةإ قعاةه راربر الر سرةر التسلةإ        
رجتم  ةه البةساس  قالتااقتس  لةرل عرضهس ب رق تيرافإ ليتتإ تري د  لقعسا ال داالت ب إ ق 

اتس قسةاإ ليتتإ  ال رارا  أةس  كسن  تسريتتةهستق اهل، قبسلرسل   ه  لةس  هت س     لت  ارهس قا 
 .(3112)لجسزد، 

 

  وزارة المالية التي تعدهاأهداف التقارير المالية 

عا  ارار ىل  رل ةق تجتقعإ تن اثهتا   راتهس قزارة التسلةإالر  الر سرةر التسلةإ  ررت 
 قتن أهتهس: (،13: 2221)قةسح، أهتا  الر سرةر التسلةإ اللكقتةإ الر  رل لصرهس    
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قتتى كفساة ق سعاةإ اإلتارة    اسريتال التقارت  ،ر ةةل القضم التسل  قارسئا الاتاةس  -
 .قرافة  البراتا

 اتاةس  التسلةإ قأقجه الاةس س  اللكقتةإ قر بة سرهس قتافارهسر  كرة ساةتإ لقل الةرق  -
 بسترجس  التسر با  الترااق بسلترغةرا  وقركافرهس قتسسعتة تسريتتةهس عا  الراب

 .قالتسلةإ التيرافإ ات رصستةإ

 .ر تةل التااقتس  التالئتإ تريس  ال رارا  ات رصستةإ قالسةسسةإ قاتجرتسعةإ -

تصستر اثتقال قاتلرزاتس ، قصس   التقارت قترجإ الرغةر  ةهس تن  ر تةل تااقتس  عن -
 . ررة ثيرى

    قتتى  تررهس عا  اتسرترار ،لاتقا اةن اللكقتإر تةر  ةتإ اليتتس  الر  ر تتهس  -
 .ر تةتهس

 .رق ةر التااقتس  الالزتإ لتلسسبإ التسوقلةإ    القلتا  اللكقتةإ -

 .قاثالتإ قالرااةتس  التسلةإ الرل ق تن تتى الر ةت بسل قااةن -
 . اإل صسح عن الرت  س  الا تةإ التاياإ قاليسرجإ -

 .التسسعتة    ىعتات ر تةرا  التقازاإ الاستإ لافررا  الت باإ -

الر  رسا  قزارة التسلةإ ال  تجتقعإ تن اثهتا   (212: 2222كتس أقرت )هالل ، 
 قةإ تاهس:رل ة هس تن يالل ال قائل قالر سرةر التسلةإ السا

رزقةت الجهس  التهرتإ بسلتااقتس  التسلةإ التقثق إ لرتكاهل تن ر ةةل أتاا التقائر قالقلتا   -
 اللكقتةإ.

رقصةل البةساس  قالتااقتس  عن اليتتس  الت تتإ لاتقا اةن    الساإ اللسلةإ لر ةةتهس  -
 ب رة إ ساةتإ قعاتةإ.

 .سل السةسسس يتتإ أاراو الري ة  قالر سبإ قاريس  ال رارا  قر  -

 .لاقلتا  التلسسبةإ اللكقتةإىلهسر التركز التسل   -

رق ةر التااقتس  الر  ربةن تتى الرزال القلتا  قالتقائر اللكقتةإ بسلتيصصس  التارتتة  -
    ساقن التقازاإ الاستإ التارتتة لاساإ التسلةإ،  ضال  عن بةسن تتى الرزاتهس بسل قااةن 

  قالاقائح التسلةإ اثيرى.

 ق ةر تااقتس  رسسعت عا  عتاةس  الرلاةل التسل  قاتتارد قات رصستد.ر -
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  التقارير المالية التي تعدها وزارة المالية أنواع 

ايص ارسئا ق ةهس ري  إ التسريتتإالتلسسبة التااقتس  رتثل الر سرةر التسلةإ تيرجس  الل        
قةتكن ر سةل الر سرةر  سلةإ الاستاإ بسلقزارة،اثاة إ  ا  اثثر التسل  الر  ر قل بهس اتتارا  الت

 قرةإ قتقرةإ قلسب ال اب، قرتثل الر سرةر الفقرةإ ىل  التسلةإ الر  راتهس القزارة تن لة  تقرةرهس 
الر سرةر الر  ةلرسجهس تري ق ال رارا  عات لتق  لست   سرئإ، تثل ىعتات ر رةر بسلةةكس  

التسوقلةإ، عن ر تته بةكقى لاتسوقلةن بسبب رأيةر صر  التصرق إ ثلت التسرفةتةن أق تراكز 
ةةكسره، أتس الر سرةر لسب ال اب  ه  الر سرةر الر  ةرل اعتاتهس باسا  عا   اب تري د ال رارا  
لتسسعترهل    تراسإ لغرو تاةن أق لل تةكاإ تلتتة، قايةرا  الر سرةر الر  ةرل اعتاتهس تقرةس ، 

ةرل اعتاتهس لسب ال قااةن قاثالتإ التاتقل بهس    القزارة، قه   ه  تجتقعإ الر سرةر الر  
تري د يتتإ بهت   لة  ةرل ىعتاتهس، ةهرةإ قربم ساقةإ قساقةإ ر سرةر تسلةإ تقرةإعبسرة عن 

 عا  الاتاةس  الر  ر قل بهس قرل ةق الر سبإ ال رار    القزارة لا ةسل بتهستهل اتتارةإ التيرافإ،
تجتقعإ تن الر سرةر التسلةإ التقرةإ الر   الالسل التلسسب  اللكقت  الفاس ةا  قةرضتن القزارة.

رالةل التقازاإ الاستإ قالةوقن التسلةإ قالالسل التسل   ةرل ىعتاتهس    ضقا تس ةاص عاةه  ساقن
قزارة قةتكن رصاة  ه   الر سرةر ىل  ر سرةر تقرةإ ال الفاس ةا  قالرااةتس  التسلةإ الر  رصترهس

 .قر سرةر ساقةإ ةهرةإ قر سرةر تقرةإ ربم ساقةإ

 لسب الالسل تقرةس   التسلةإ الر  ةرل اعتاتهس سلر سرةرب الرارة     ه ا التبل سةرل ق 
، كتس سا كر أهل الر سرةر الر  رل ىعتاتهس لسب ال اب ق لك يالل التلسسب  اللكقت  الفاس ةا 

 التةتااةإ.  ررة التراسإ

 وريةالتقارير الدأواًل: 
الر  ةرل  تجتقعإ تن الر سرةر التسلةإ التقرةإ ةرضتن الالسل التلسسب  اللكقت  الفاس ةا 

رالةل التقازاإ الاستإ قالةوقن التسلةإ قالالسل التسل   ىعتاتهس    ضقا تس ةاص عاةه  ساقن
سرةر تقرةإ قةتكن رصاة  ه   الر سرةر ىل  ر  ،قزارةال الفاس ةا  قالرااةتس  التسلةإ الر  رصترهس

 كتس ةا : قر سرةر ساقةإ ةهرةإ قر سرةر تقرةإ ربم ساقةإ

 :التقارير الدورية الشهرية .3

 ،عن أقجه اةس هس التسل  القزارة كبس   القلتا  لكقتةإقه  رةتل الر سرةر الر  راتهس         
 قررتثل ،قالتة قزارة عن تجتل الاةس  التسل  لاسا إ الق اةإ الفاس ةاةإ كقلتةالراتهس  قراك الر 

    اآلر : الر سرةر التسلةإ الةهرةإ
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  ت الشهرياتقرير الموقف المالي لإليرادات وتقرير االيراد - أ
كبس   القلتا  اللكقتةإ  قزارةالر رةر ةهرد رات   ر رةر التق   التسل  لإلةراتا  هق

تن  ساقن  42تة قالتاح قالت بقضس  الفااةإ ق لك  ب س لاص التس قةرضتن بةساس  عن اإلةراتا 
الالسل التسل   تن 341/2قالتستة ، (3111السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، رالةل التقازاإ الاستإ )

كبس   القلتا  اللكقتةإ بصقرة  القزارةالةهرد  هق ر رةر رات   أتس ر رةر اإلةراتا  ،الفاس ةا 
       اتتارة الاستإ لالسسبس اإلةراتا   تائرةالتايا  ىل   بات رت ة ه تن الترا ب قررساه ةهرةإ

تن الالسل  43/4 التستة ق لك ق  س  لاص، ال د ةاةه تتة أ صسهس اهسةإ اثسبقع اثقل تن الةهر
 .(2225السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، التسل  الفاس ةا  )

  الشهري النفقاتوتقرير  للنفقاتتقرير الموقف المالي  - ب
رات  القلتة اللكقتةإ ةلهر تق   كل تستة تن  ر رةر التق   التسل  هق عبسرة عن كة 

 ،قةرل ىعتات  تن قا م سجل ترا بإ التيصصس  عا  الاتق ج التلتت ل لك ،التقازاإ الاستإ تقات
 رزقةت قزارة التسلةإ به    تتة أ صسهس اهسةإ اثسبقع اثقل تن الةهر ال د ةاةه لتار إ قةرل

جت  ق لك  ب س  لاص التستة ،سل  التاستال  لر  رسرةيهالتاستال  الةهرةإ لكل قلتة لكقتةإ قا 
قاثقاتر  قةرضتن ه ا الر رةر بةساس  عن التبسلغ التيصصإ ،تن الالسل التسل  الفاس ةا  331

السا إ الق اةإ ) التسلةإ قاتلرزاتس  قالتبسلغ التستتة قالرصةت اللر لكل تستة تن تقات التقازاإ
 (.2225الفاس ةاةإ، 

إلافسق الةهرد  هق ر رةر ةرل ىعتات  عا  الاتق ج التيصص بات اسريراج أتس ر رةر ا
 التراجاإ بسلتجستةم قاثرصتة تن قا م ت رر اثسرس  الاسل قت سب ره تم ت رر الةقتةإ الاستإ، تةزان

تاه  قةرسل يالل اثسبقع اثقل تن الةهر الاللق ىل  تائرة اليزةاإ الاستإ    قزارة التسلةإ تر ق
، ق لك بات رت ة هس تن  بل الترا ب التايا  ،تن ر سرةر الةقتةإ الاستإ قالت سب إ الباكةإ اسيإ

اإلجتسلةإ  قةتثل ه ا الر رةر تسرات ال ةت ال د رارتت عاةه قزارة التسلةإ    رسجةل الاتاةس  التسلةإ
 (.2225السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، ) بسلت سرر قالسجال  التركزةإ

 عن مجمل النشاط المالي الحكومي ة تعدها وزارة الماليةمركزيتقارير  - ت
قه   الر سرةر ررتثل    الر رةر الةهرد لقل الر تل    رافة  التقازاإ الاستإ  ب س  لاص         
(، 3111السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، تن  ساقن رالةل التقازاإ الاستإ قالةوقن التسلةإ ) 53التستة 
 333التسل  للسسب اليزةاإ التقلت ق  س  لتس جسا باص التستة  التق  ق  هرداللسسبس  الة دقر رةر 

التسل  للسسب اليزةاإ التقلت  ب س  لاص  ر رةر عن القضمبسإلضس إ ىل   ،تن الالسل التسل 
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 ،ةات تن قا م ر سرةر القزارا  رجتةا  لإلةراتا  قالاف س  قر رةر ،تن الالسل التسل  341/1 التستة
 (.2225السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، التسل  ) تن الالسل 341/4لاص التستة  ق لك  ب س  

 :التقارير الربع سنوية .2

ه  ر سرةر راتهس قزارة التسلةإ قرفصح تن ياللهس عن القضم التسل  لاسا إ الق اةإ         
 (:2225، السا إ الق اةإ الفاس ةاةإقرةتل كل تن )، الفاس ةاةإ

الت بقضس   م التقازاإ الاستإ قالر قرا  التسلةإ قارجسهس  لركإر رةر ربم ساقد عن قض . أ
 .قالتصرق س  ت سراإ بسلرق اس  قاتالرا س  الهستإ قأسبسبهس قسبل رال ةهس

 .ر رةر ربم ساقد عن لجل التتةقاةإ قالكفست  الجتةتة قرصةت الكفست  اةر التستتة . ب

 :التقارير السنوية .1

 :ةإه  ررضتن كل تن الر سرةر الرسلق 

 الحساب الختامي: - أ
ةاربر اللسسب اليرست  ارةجإ لرتةإ لجتةم الي قا  قاثسسلةب قاللسسبس  قالرسقةس          

قة بق عاةه  ،التقازاإ الاستإ قةبقب بافس  رة إ ربقةب ،ةرضتاهس الالسل التلسسب  اللكقت  الر 
ةراتا  قعاةه  هق  ،  اللكقتةإالقلتا  سعتة الاتقتةإ بلة  ت ةرل عتل ت سصإ بةن اف س  قا 

الاستإ كقاه ةتثل اإلةراتا  قالتصرق س  الفااةإ قاليتتس   القجهإ الفااةإ لر تةرا  التقازاإ
 .(12: 2221)قةسح،  قالبراتا التاف ة قتسرقةس  الجقتة الفااةإ ت سراإ بسلتي   تاهس

 قالالسل التسل  3111اإ لس 3ل ساقن رالةل التقازاإ الاستإ قالةوقن التسلةإ ر ل  ق ب س         
 ةار  اللسسب اليرست  بأاه "اللسسب ال د ةرل ىعتات  ق  س لاتاسةةر قالتبستئ ،2225 الفاس ةا 

 التلسسبةإ التراسر  عاةهس قق  س لاالسل التلسسب  التقلت قةتثل بةسن للسسب التقازاإ قارةجإ
 بر قزارة التسلةإ ه  الجهإ التيرصإقرار ،رافة هس كأر سل  ااةإ قل ة ةإ    اهسةإ الساإ التسلةإ"

 بإعتات ه ا اللسسب ال د ةارتت تن تجاس القزراا قةت ق تن  بل تةقان الر سبإ التسلةإ قاإلتارةإ
السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ، الق اةإ، قة ر تن التجاس الرةرةا  ) قهق ةات عا  تسرقى السا إ

  ةاةإ اةر تازتإ بإعتات لسسبس  يرستةإ سلقلتا  اللكقتةإ بتقجب الرةرةاس  الفاس (،3111
 راكس ارةجإ أعتسلهس    اهسةإ الساإ التسلةإ.
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 بيان المركز المالي النقدي - ب
عبسرة عن بةسن بسلقضم الا تد لالكقتإ    اهسةإ الساإ التسلةإ، بةسن التركز التسل  الا تد 

)ال رقو  صةرة  الترتاقلإ س قجساب اتلرزات الترتاقلإ )الا تةإ قالسا (التقجقتا   قةرضتن جساب
عا  الااسصر  رل ةق الر سبإ الفاسلإ بهت قرهرل اللكقتس  به   ال سئتإ  اثجل قاثتساس (،

عتاةس  قأاة إ  الترتاقلإ ق لك لتقاجهإ اتلرزاتس  اللسلةإ قكةفةإ رتبةر اثصقل السسئاإ لرتقةل
 (.2222)هالل ، اللكقتةإ القلتا  

اسصر الترتاقلإ  ترة اللكقتإ عا  تقاجهإ الرزاتسرهس    التسر بل، قعاةه لة  رتثل الا         
 إاه تن التهل الهسر صس   اثصقل الترتاقلإ الر  لتث  يالل  ررة تن الزتن، قت تار اثصقل 
السسئاإ الر  ةتكن اسريتاتهس لرتقةل عتاةس  التسر بل، ق لك بغرو اريس  ال رارا  التاسسبإ    

 (.111: 3112لجسزد، ه ا التجسل )

 تقارير سنوية أخرا - ت

،  إاه ةابغ  عا  قزارة الالسل التسل  الفاس ةا تن  352التستة ر ل    لتس جسا  ق  س  
 التسلةإ أن رات تجتقعإ أيرى تن الر سرةر التسلةإ ساقةس  ترتثاإ    اآلر :

اثجل تاياةإ ر رةرا  ساقةس  بتس لاسا إ قتس عاةهس تن تةقن أق  رقو  صةرة أق  قةاإ  .3
 كسا  أل يسرجةإ.

 أق ثد جهس  اثيرى. ،ر رةرا  ساقةس  بتس لاسا إ قتس عاةهس تن الرزاتس  لاتقرتةن .2
 قتسسهتس  السا إ الق اةإ قاسرثتسرارهس    الهةئس ، ر رةرا  ساقةس  ةقضح اثصقل التسلةإ .1

 قالةركس  التلاةإ قاةر التلاةإ.

 التقارير حسب الطلبثانيًا:  

ا  ال  التراسإ التةتااةإ قتن يالل ىجراا ت سبال  تم باو التسوقلةن عن تا  اسراست
 لسب ال اب:تن الر سرةر الر  أعت   إتجتقع  الر سرةر التسلةإ    تقائر القزارة، ربةا

 .بستلرزاتس  التسلةإ اةر التصرق إ لاتسرفةتةن لر  رسرةخ تاةنر رةر  .3
 .اكز التسوقلةإ قالتقازاإ التارتتة لهست سراس  بةن الاف س  الفااةإ لتر ر رةر  .2

 ر رةر بسلتةسرةم الفسعاإ قالتارتتة ضتن براتا ي إ الراتةإ قاسبإ الرافة  لكل تةرقع. .1

 ر رةر بإجتسل  اتةراتا  الا تةإ يالل  ررة تاةاإ. .4

 ر رةر بإجتسل  الاف س  قاتةراتا  الا تةإ يالل  ررة تاةاإ.   .5
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 ارير الماليةالحاجة الى تحسين وتطوير التق 

أن الر سرةر لابسل  رضح ، قتن قا م الاتل قالتراسإ التةتااةإ اتن يالل الارو السسبق
قه  بلسجإ ىل   أقجه ال صقر باواللسلةإ ةارسبهس  بةكاهس قبتلرقةسرهس    قزارة التسلةإالتسلةإ 

التسلةإ الر     الر سرةر  أبرز ا س  الضا   ةتس ةا  قلاق ق  عا  ل ة إ  لكرلسةن قر قةر، 
  راتهس قزارة التسلةإ:

يالل اللكقتإ الر  راجزهس  قالتةسرةمعتل رق ر بةساس  قتااقتس  رلاةاةإ عن اثاة إ  -
 الفررة التسلةإ.

ال قائل قالر سرةر التسلةإ عا  عرو ر تةرا  التقازاإ الاستإ قالرافة  الفاا  تالل ر رصر  -
 .اللكقت     رل ةق الر سبإ التسلةإاثتر ال د ةيرزل هت  الالسل التلسسب   لهس

 تةرقعت رفصح الر سرةر التسلةإ عن الارسئا قاآلثسر التسلةإ قات رصستةإ قاتجرتسعةإ لكل  -
 .يالل الساإ التسلةإ اللكقتإالر  اف رهس التةسرةم تن 

 اإ البةساس  قالتااقتس  الت اقبلل رصتر قزارة التسلةإ أد رااةتس  رلتت تن ياللهس  بة -
  صسح عاهس    الاتةت تن الر سرةر التقرةإ ق رة إ عرضهس اثتر ال د ةسسهل    عتلاإل

 .الرزال أااب القلتا  اللكقتةإ بإعتات الر سرةر الر  اص عاةهس ال ساقن

 لل رصتر قزارة التسلةإ أد رااةتس  رل   ةهس القزارا  عا  اتلرزال بإعتات الر سرةر الر  -
 ةإ كتس لل رري  أد ىجرااا  بلق القزارا  التيسلفإ تتس ةاكساص  عاةهس الرةرةاس  التسل

 عتل اتهرتسل بتثل ه   الر سرةر.

 ،قزارة التسلةإ عبسرة عن ر سرةر أقلةإ قلةس  اهسئةإ راتهس تقائرالر  التسلةإ الر سرةر  تالل -
 ررة زتاةإ صر   تن اليزةاإ الاستإ قتض  عاةهس  ق لك بسبب قجقت تبسلغ سا  كبةرة

بسإلضس إ  ،الاهسئ  عن كةفةإ اسريتاتهس تقن أن ر قل القلتا  اللكقتةإ بسإل صسح ةاإ ق 
ضا  الراسةق بةن تقائر قزارة التسلةإ قالتقائر التسلةإ    القزارا  قالتوسسس  ىل  

 اللكقتةإ اثيرى    جساب ربستل التااقتس  قالر سرةر التسلةإ.

أصبل   اللسجإ سلةإ    قزارة التسلةإ اجت أنأقجه ال صقر    الر سرةر التاسراراو  بات
تن لة  التلرقى قالةكل لرسسهل  قزارة التسلةإالر سرةر التسلةإ     تسسإ ىل  ر قةر قرلسةن اقعةإ

بسلزال كس إ القلتا  اريس  كس إ اإلجرااا  الكفةاإ تم ضرقرة  ،رال را    ررةةت عتاةإ اريس 
  اقبإ قر تةتهس لاقزارة    الق   التاسسب.اللكقتةإ بإعتات الر سرةر التسلةإ الت



 

 
 الرابعالفصل 

 اإلطار التطبيقي للدراسة
 

 

 

جراءات الدراسة  .المبحث األول: منهجية وا 
 .المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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جراءات الدراسةالمبحث األول:   منهجية وا 
 

 الدراسة منهج 

بأاه  اسريتال التاها القصف  الرلاةا  قال د ةار رل لتراسإ جل رل ةق أهتا  اأتن 
ه  تقن   رة إ    البل  رراسقل ألتا  قلقاهر قتتسرسس  تقجقتة ترسلإ لاتراسإ قال ةسس كتس

رل اتعرتست  ت ق  رتيل البسل     تجرةسرهس قةسر ةم البسل  أن ةرفسعل تاهس  ةصفهس قةلااهس،
 البةساس  كتس ةا :  قالثساقةإ    جتم عا  تجتقعإ تن التصستر اثقلةإ

 الثانوية المصادر .3
قالتقرةس  قالتاةقرا  اليسصإ أق  قالرسسئل الااتةإ الكربرتثا  ه   التصستر    

 .البسل  أاهس رسهل    ىثراا التراسإ قجت أيرى التراسإ، قتراجم التراا إ بسلتقضقع  ةت
 

 األولية المصادر .2

ساقةإ لرل ةق أهتا  التراسإ، لجأ البسل  لاتصستر اثقلةإ، الرا  لاتل كفسةإ التصستر الث
لة  رل ىجراا عتت تن الت سبال  تم باو التسوقلةن  قد الاال إ بتقضقع التراسإ تن تايل 
القزارة، ق لك بهت  اسركتسل الجساب الالرد الترااق بقا م الاتل    القزارة، قأيةرا  رل اتعرتست 

سر الر بة   لاتراسإ، لة  رل رصتةل اتسربةسن بستسراست ال  ات سر لرغ ةإ ات  اتسربةسن عا 
قرجتةم التااقتس  الالزتإ     لصرللتراسإ عا  عةاإ اسربةساس  اترقزةم الالرد، قتن ثل 

 ، قتن ثل رفرةغهس قرلاةاهس بهت  القصقل لتتت   ا   ةتإ قتوةرا  رتعلالتراسإتقضقع 
 تقضقع التراسإ.

 
 الدراسة وعينة مجتمع 

ةركقن تجرتم التراسإ تن تسريتت  الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    قزارة التسلةإ، 
 (.3-4بسلقزارة لسب الجتقل ر ل ) تقل  تقزعةن عا  اتتارا  الاستاإ 332قةباغ عتتهل 

أي  عةاإ تتثاإ لكس إ اتتارا  الاستإ الاستاإ    قزارة التسلةإ الر  رسريتل الل رل  
اسربساإ عا  أ رات عةاإ التراسإ  311رقزةم عتت ااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ، لة  رل الت

ر سةل تجرتم التراسإ ال   ب س  لسب ترغةر  تن ياللال ب ةإ الاةقائةإ،  الاةاإبسسريتال  رة إ 
% تن لجل تجرتم التراسإ    كل  ب إ، 35اتتارة الاستإ، قتن ثل رل رقزةم عةاإ عةقائةإ باسبإ 

اسربساس   1اسربساإ، قبات رفلص اتسربساس  رل اسرباست  322ق ت باغ عتت اتسربساس  التسررتة 
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لاتل رل ق الةرق  الت اقبإ لإلجسبإ عا  اتسربةسن، قب لك ةكقن عتت اتسربساس  اليسضاإ 
% تن تجتقع اتسربساس  التقزعإ عا  عةاإ التراسإ كتس هق 11باسبإ  اسربساإ 331لاتراسإ 
 ح    الجتقل اآلر :تقض

 

 الدراسة حسب االدارة العامة وعينة : توزيع أفراد مجتمع(3-3)جدول 
 

 

 أداة الدراسة 

 سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ  ىعتات اسربساإ لتراسإ تتىل رلرل ةق أهتا  التراسإ، 
كسن تن أبرز الي قا     قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ، ق  الت ب إالتلقسبإ 

 التري ة إلعتات اتسربساإ تس ةا :

تراجاإ اثتب السسبق، رل صةساإ اثسئاإ بلة  رغ    رضةس  التراسإ، ق لك تن يالل  .3
 لسسب إ  ا  الصاإ بتقضقع التراسإ.اسراراو التراسس  اق 

  عرو اتسربساإ عا  تجتقع تن التلكتةن ال ةن  ستقا بتقرهل بر تةل الاصح قاإلرةست. .2

 ىجراا تراسإ ايربسرةإ أقلةإ لالسربساإ قراتةاهس لسب تس هق تاسسب. .1

 ةساس  الالزتإ.رقزةم اتسربساإ بصقررهس الاهسئةإ عا  جتةم أ رات الاةاإ لجتم الب .4

 االدارة العامة
االستبانات الموزعة  مجتمع الدراسة

 على عينة الدراسة
االستبانات الخاضعة 

 للدراسة

 3 3 4 الةئقن اإلتارةإ قالتسلةإ
 41 44 41 اليزةاإ الاستإ

 9 41 41 التقازاإ الاستإ

 41 41 41 اللسسبس  الاستإ

 41 41 41 الر سبإ التاياةإ

 41 44 41 الر سبإ التسلةإ الاسكرةإ

 41 44 41 الرقارب الاستإ

 11 12 11 ضرةبإ التيل

 12 14 14 ضرةبإ ال ةتإ التضس إ

 1 1 2 الهةئإ الاستإ لابررقل

 331 311 271 المجموع
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 قل ت رل ر سةل اتسربساإ ال   ستةن كتس ةا :

 القسم األول: وهو عبارة عن البيانات الديموغرافية للمستجيب والمتمثلة فيما يلي:

اتتارة  –التركز القلةف   –ساقا  اليبرة  -الريصص اثكستةت  -التوهل التراس  -)الجاس
 البراستا التلسسب  التسريتل( –الاستإ 

 3على  بالتساوي فقرة موزعة 23من بارة عن مجاالت الدراسة، ويتكون قسم الثاني: وهو عال
 مجاالت رئيسة هي:

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ   سعاةإ ةراسقلالتجسل اثقل:  -
    رل ةق يسصةإ التالاتإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس. 

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ   سعاةإ ةراسقل التجسل الثسا : -
    رل ةق يسصةإ التقثق ةإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس. 

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ   سعاةإ ةراسقلالتجسل الثسل :  -
  سراإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس.   رل ةق يسصةر  الثبس  قال سباةإ لات

رل ةق يصسئص الجقتة     رلت تن ال ترة عا ةراسقل التاق س  الر  : الرابمالتجسل  -
 .الر سرةر التسلةإ الصسترة عن الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ لسلةس     قزارة التسلةإ

اتسربساإ،    را عا    التبلقثةن  ةسس اسرجسبساسريتال ت ةسس لةكر  اليتسس  لرل            
 (:2-4هق تقضح    الجتقل ر ل )ق لك كتس 

 لقياس استجابات المبحوثين على فقرات االستبانة : مقياس ليكرت الخماسي (2-3)جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافقة بشدة االستجابة
 3 2 1 4 5 الدرجة

( 3إ التقا  إ عا  الف رة، ق ت ايرسر البسل  الترجإ )لة  رررفم الترجإ تم زةستة ترج
% قهق ةراسسب تم 22"، قب لك ةكقن القزن الاسب     ه   اللسلإ هق بةتةتقا ق اةر لالسرجسبإ "

 ه   اتسرجسبإ.
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  لبيانات العينة االستطالعيةاختبار التوزيع الطبيعي 

جست  الرئةسإ اثرباإ ( عا  التShapiro-Wilkرل ر بةق ايربسر ةسبةرق قةاةك )
لالسربساإ الر  رل رقزةاهس عا  الاةاإ اتسر العةإ، ق لك لتار إ هل البةساس  رربم الرقزةم ال بةا  

 أل ت، بهت  رلتةت اقع تاستل اترربس  التاسسب ل ةسس صتق اتسربساإ.

 (1-3جدول )
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات العينة االستطالعية

 

القيمة  جالالم م
 االحتمالية

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ      سعاةإ 3
 .رل ةق يسصةإ التالاتإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس

2022 

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ      سعاةإ 2
 .ر التسلةإ الصسترة عاهس   الر سرة التقثق ةإرل ةق يسصةإ 

2022 

   قزارة التسلةإ    الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ   سعاةإ 1
 .   الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهسر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ رل ةق يسصة

2022 

4 
رل ةق يصسئص الجقتة    الر سرةر  رلت تن ال ترة عا التاق س  الر  

ترة عن الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ لسلةس     قزارة التسلةإ الصس
 .التسلةإ

2022 

 1013 جميع مجاالت االستبانة

اتلرتسلةإ لكل تجسل أ ل تن  ةتإ ال( أن 1-4تن الارسئا التقضلإ    جتقل ) ةربةن
ربس  ، قه ا ةتل عا  أن البةساس  ت رربم الرقزةم ال بةا ، قعاةه ةجب اسريتال تاستل ار 2025

ل ةسس صتق اتسربساإ الر  رل رقزةاهس (، Spearman Correlation Coefficient)سبةرتسن 
 .عا  الاةاإ اتسر العةإ
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  صدق االستبانةValidity: 

الرأكت تن  ت رل ة صت بصتق اتسربساإ أن ر ةس أسئاإ اتسربساإ تس قضا  ل ةسسه، ق 
 صتق اتسربساإ ب رة رةن:

 

 المحكمين: .3
صصةن    تري( 2تجتقعإ تن التلكتةن رألف  تن ) اتسربساإ عا   ضا رل عي لة  

رل اثي  بآراا التلكتةن ، ق ت (2تجسل  التلسسبإ قاتلصسا كتس هق تقضح    التالق ر ل )
جراا تس ةازل تن ل   قراتةل    ضقا الت ررلس  الت تتإ، قب لك ق  يرج اتسربةسن    صقرره ا 

 (.3أالر التالق ر ل ) –الاهسئةإ 
 

 صدق المقياس: .2
 

 Internal Validityاالتساق الداخلي  - أ
 ة صت بصتق اترسسق التايا  تتى ارسسق كل   رة تن   را  اتسربساإ تم التجسل ال د

التقزعإ عا  الاةاإ  تسربساإف را  السسب اترسسق التايا  لرارت  ىلةإ ه   الف رة، ق ت رل 
كل ترج لك تن يالل لسسب تاستال  اترربس  بةن ق  ( تفرتة،15اتسر العةإ قالتكقاإ تن )

 .  رة تن   را  تجست  اتسربساإ قالترجإ الكاةإ لاتجسل افسه
 
 Structure Validityالصدق البنائي  - ب

ةاربر الصتق الباسئ  ألت ت سةةس صتق اثتاة ال د ة ةس تتى رل ق اثهتا  الر  ررةت 
كل تجسل تن تجست  التراسإ بسلترجإ الكاةإ لف را  جإ تر اثتاة القصقل ىلةهس، قةبةن تتد ارربس  

 اتسربساإ.
 

  ثبات االستبانةReliability : 

رل ىعستة رقزةم اتسربساإ افس الارةجإ لق  ة صت بثبس  اتسربساإ أن را   ه   اتسربساإ      
   تسر رار   اأكثر تن ترة رل  افس اللرق  قالةرق ، أق بابسرة أيرى أن ثبس  اتسربساإ ةاا

ارسئا اتسربساإ قعتل رغةةرهس بةكل كبةر  ةتس لق رل ىعستة رقزةاهس عا  أ رات الاةاإ عتة ترا  
 يالل  ررا  زتاةإ تاةاإ.
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 التساق الداخلي لفقرات االستبانةأواًل: نتائج احتساب صدق ا

 (3-3)جدول 
 الكلية للمجالكل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة درجة معامل االرتباط بين 

 

 الفقرة م
 معامل 

 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية 

ةق ر السل التااقتس  التلسسبةإ اللسل  الر سرةر الر  ر ابهس  3
 الجهس  اليسرجةإ قالتاياةإ بسهقلإ، ق   الق   التاسسب.

2.42 *0.01 

رسسعت عا  الرابو الالسل اللسل  ةق ر ر سرةر رلرقد عا  تااقتس   2
 التسلةإ التررب إ بسلاةس  التسر با . بسثلتا 

2.42 *0.01 

 رصلةح أقتس  الت تتإ    الر سرةر التسلةإ    رأكةت اق رسسعت التا 1
 0.00* 2.41 الرق اس .

4 
 التةكال  تااقتس  قر سرةر رسسهل    رلتةت ةق ر الالسل اللسل 

 الر  رقاجههس اإلتارة أثاسا الاتل، قبسلرسل  التسسعتة    اريس 
 ال رارا  الالزتإ.

2.23 *0.00 

5 
الرق ةق بةن الرابس  قالصفس  التراتتة الالسل الت بق ةراع  

الر سرةر قالتربسةاإ لتسريتت  التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس 
 التسلةإ.

2.51 *0.00 

2 
ةق ر الالسل اللسل  لتري د ال رار تااقتس  ىضس ةإ را   صقرة 

إ لفررة تلتتة ) قائل رلاةاةإ، جتاقل كستاإ عن اثلتا  التسلة
 ىلصسئةإ، رسقل بةساةإ(.

2.11 *0.00 

 . α=2025اترربس  تال ىلصسئةس  عات تسرقد تتلإ  *
 
قالترجإ  اثقلكل   رة تن   را  التجسل ترجإ ( تاستل اترربس  بةن 4-4)ةقضح جتقل      

قب لك  α= 2025إ تالإ عات تسرقد تااقةإ ، قال د ةبةن أن تاستال  اترربس  التبةاالكاةإ لاتجسل
اربر التجسل صستق لتس قضم ل ةسسه، تم تالللإ أن  ةتإ تاستل اترربس  بةن ترجإ الف رة ة

 ، قه ا ةتل عا   قة ارربس  ه   الف رة بسلتجسل.2011السستسإ قالترجإ الكاةإ لاتجسل رسسقد 
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 (6-3جدول )
 رات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجالكل فقرة من فقدرجة معامل االرتباط بين 

 

 الفقرة م
 معامل 

 الرتباطا

القيمة 
 االحتمالية 

3 
الر ددسرةر التسلةددإ الصددسترة عددن الددسل التااقتددس   التااقتددس  رلرقةهددس

التلسسبةإ التلقسب الت بق لسلةس  ررتةز بسلت إ تم اتكساةإ الرل دق 
 تن صلرهس.

2.55 *0.00 

الرددد  رلرقةهدددس الر دددسرةر التسلةدددإ الصدددسترة عدددن التااقتدددس  التلسسدددبةإ  2
 السل التااقتس  اللسل  يسلةإ تن الرلةز.

2.41 *0.00 

الر ددسرةر التسلةددإ الصددسترة عددن الالددسل الت بددق ررتةددز بصددتق رتثةاهددس  1
 لالقاهر الترات الر رةر عاهس.

2.43 *0.02 

4 
تجتقعددإ تددن اإلجددرااا   اللددسل  ل التااقتددس  التلسسددبةإسق ر الددةدد
التااقتدس   سدالتإ صلإ تاسلجدإ البةسادس  قبسلردسل  لر سبةإ لضتسنا

 التسريرجإ.
2.21 *0.00 

5 
الر ددسرةر التسلةددإ الصددسترة عددن الددسل  رلرقةهددستددس  الردد  اق راربددر التا

 التااقتددددددس  التلسسددددددبةإ الت بددددددق لسلةددددددس  عادددددد  ترجددددددإ عسلةددددددإ تددددددن
  قالةفس ةإ. التصتا ةإ

2.11 *0.02 

تأ اثهتةدددإ الاسدددبةإ لاتااقتدددس  الرددد  ةدددرل ةراعددد  الالدددسل الت بدددق تبددد 2
 عرضهس ضتن الر سرةر التسلةإ بجساب رل ةق يسصةإ التقضقعةإ.

2.33 *0.00 

 . α=2025اترربس  تال ىلصسئةس  عات تسرقد تتلإ  *
 

سل الثسا  قالترجإ كل   رة تن   را  التج ترجإ( تاستل اترربس  بةن 5-4ةقضح جتقل )       
قب لك  α= 2025قال د ةبةن أن تاستال  اترربس  التبةاإ تالإ عات تسرقد تااقةإ  ،الكاةإ لاتجسل

 ةاربر التجسل صستق لتس قضم ل ةسسه.
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 (1-3جدول )
 كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجالدرجة معامل االرتباط بين 

 

 الفقرة م
 معامل 

 الرتباطا

القيمة 
 االحتمالية 

 التسلةدددددإ افدددددس اإلجدددددرااا  التلسسدددددبةإ عاددددد  اثلدددددتا ةدددددق ةدددددرل ر ب 3
 0.00* 2.13 .التتسثاإ تن  ررة تسلةإ ثيرى

بادت تدن بادقت الر دسرةر قال دقائل ر بق افس  رق ال ةسس بسلاسبإ لكل  2
 0.05* 2.14 التسلةإ.

1 
ةددرل ر بةددق افدددس  ددرق ات صدددسح عددن التااقتدددس  التلسسددبةإ الرددد  

تدس ةسدهل ىجدراا الت سرادس  بدةن  ردرة تسلةدإ رلرقةهس الر سرةر التسلةدإ ت
 قأيرى.

2.43 *0.02 

4 
ةربددددم الالددددسل اللددددسل  اثسددددس قال قاعددددت التلسسددددبةإ التارتددددتة لكس ددددإ 

لسددداإ  43  دددرار تجادددس الدددقزراا ر دددلالتوسسدددس  اللكقتةدددإ بتقجدددب 
2115. 

2.42 *0.02 

5 
 ددددرق ات صددددسح عددددن التااقتددددس  الردددد  ررضددددتاهس الر ددددسرةر التسلةددددإ 

اددقزارا  اثيددرى، تتددس ةجاددل الت سراددإ تددم الددقزارا  اثيددرى تتسثاددإ ل
 أترا  تتكاس .

2.12 *0.03 

ةدددق ر الالدددسل اللدددسل  ر دددسرةر رسدددسعت اتتارة  ددد  ر ةدددةل اثتاا التدددسل   2
جراا الت سراس  تم القلتا  اللكقتةإ اثيرى.  قا 

2.23 *0.00 

 . α=2025اترربس  تال ىلصسئةس  عات تسرقد تتلإ  *
 

سل الثسل  قالترجإ كل   رة تن   را  التجترجإ ( تاستل اترربس  بةن 2-4ةقضح جتقل )      
قب لك  α= 2025، قال د ةبةن أن تاستال  اترربس  التبةاإ تالإ عات تسرقد تااقةإ الكاةإ لاتجسل

 ةاربر التجسل صستق لتس قضم ل ةسسه.
 
 
 
 



32 
 

 (8-3جدول )
 رات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجالكل فقرة من فقدرجة معامل االرتباط بين 

 

 الفقرة ل
 معامل 

 الرتباطا

القيمة 
 االحتمالية 

 0.00* 2.21 الترباإ. التسراتةإعتل كفساة اتجرااا  التلسسبةإ قالتقرة  3

 0.00* 2.52 ضا  البراتا قالر بة س  التلسسبةإ التسريتتإ. 2

 0.04* 2.15 .عاةهس الالل اللسلةإ ضا  باةإ ركاقلقجةس التااقتس  الر  رارتت 1

 0.00* 2.52 عتل رق ر كستر بةرد توهل ق ق يبرة تهاةإ عسلةإ. 4

اةسب تقر الر سبإ عا  الر سرةر، قعتل اهرتسل التسوقلةن    ه ا  5
 الجساب.

2.14 *0.05 

صاقبإ الراسةق بةن الل التااقتس  الت ب إ تايل القزارة  2
 قيسرجهس.

2.12 *0.00 

 . α=2025رربس  تال ىلصسئةس  عات تسرقد تتلإ ات *
 

الرابم قالترجإ كل   رة تن   را  التجسل ترجإ ( تاستل اترربس  بةن 3-4ةقضح جتقل )      
قب لك  α= 2025، قال د ةبةن أن تاستال  اترربس  التبةاإ تالإ عات تسرقد تااقةإ الكاةإ لاتجسل

 ةاربر التجسل صستق لتس قضم ل ةسسه.
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 لمجاالت االستبانة البنائي: نتائج احتساب صدق االتساق ثانياً 
  

 (3-3جدول )
 ستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اال

 

 المجال م
 معامل 

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

3 
ة الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزار   سعاةإ

التسلةإ    رل ةق يسصةإ التالاتإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة 
 .عاهس

2.12 *0.00 

2 
الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة   سعاةإ

   الر سرةر التسلةإ الصسترة  التقثق ةإالتسلةإ    رل ةق يسصةإ 
 .عاهس

2.12 *0.03 

1 
   قزارة سبإ الت ب إ الل التااقتس  التلسسبةإ التلق   سعاةإ

   الر سرةر ر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ التسلةإ    رل ةق يسصة
 .التسلةإ الصسترة عاهس

2.41 *0.00 

4 
رل ةق يصسئص الجقتة     رلت تن ال ترة عا التاق س  الر  

الر سرةر التسلةإ الصسترة عن الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ 
 .لسلةس     قزارة التسلةإ

2.22 *0.00 

 α=2025اترربس  تال ىلصسئةس  عات تسرقد تتلإ * 
 

تالإ ىلصسئةس  عات  تاستال  اترربس     جتةم تجست  اتسربساإ ( أنَّ 1-4ةبةن جتقل )      
 ل ةسسه.  اا ضل لتس قي  سربساإ صست إاربر جتةم تجست  اتقب لك ر α= 2025تسرقد تااقةإ 

 
 االستبانة ثبات: نتائج احتساب ثالثاً 
التقزعإ عا  افس الاةاإ اتسر العةإ ب رة رةن، رل ق تن ثبس  اسربساإ التراسإ رل الق ت       

 . رة إ تاستل ألفس كرقابسخق  هتس:  رة إ الرجزئإ الاصفةإ،
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 طريقة التجزئة النصفية: .1
ىةجست لتار إ ثبس  اتسربساإ، لة  رل  (Split Half)اسريتال  رة إ الرجزئإ الاصفةإ  رل

تاستل ارربس  بةرسقن بةن تاتل اثسئاإ  رتةإ الرربإ قتاتل اثسئاإ زقجةإ الرربإ، ق ت رل رصلةح 
  تاستال  اترربس  بسسريتال تاستل ارربس  سبةرتسن براقن لارصلةح لسب التاستلإ الرسلةإ:

 +ر لة  ر تاستل اترربس  3 /ر2تاستل الثبس  =
 

 (2-3جدول )
 التجزئة النصفية لمعرفة ثبات االستبانةطريقة نتائج اختبار 

  

معامل  المجال م
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ   سعاةإ 3
 .   رل ةق يسصةإ التالاتإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس

2.31 2013 

التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ الل التااقتس  التلسسبةإ   سعاةإ 2
 2011 2.33 .   الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس التقثق ةإ   رل ةق يسصةإ 

1 
   قزارة التسلةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ   سعاةإ

   الر سرةر التسلةإ ر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ    رل ةق يسصة
 .الصسترة عاهس

2.51 2034 

4 
رل ةق يصسئص الجقتة     رلت تن ال ترة عا التاق س  الر  

الر سرةر التسلةإ الصسترة عن الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ لسلةس  
 .   قزارة التسلةإ

2.23 2032 

 1022 1.36 جميع فقرات االستبانة
 

لكل  ( أن تاستال  الثبس  تررفاإ اسبةس  1-4قاضح تن الارسئا التقضلإ    جتقل )
 لكل تجسل تن تجست  اتسربساإ. ( 2.13،  2.34تجسل قررراقح بةن ) 

( قه ا ةاا  أن تاستل 2.12لجتةم   را  اتسربساإ ) الثبس ك لك كسا   ةتإ تاستل 
 .تررفم لجتةم   را  اتسربساإ الثبس 
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 :خمعامل ألفا كرونباطريقة  .2
لتار إ ثبس  اتسربساإ، قكسا   (Cronbach's Alpha) اسريتل  رة إ ألفس كرقابسخرل 

 (.32-4الارسئا كتس ه  تبةاإ    جتقل )
 

 (31-3جدول )
 لمعرفة ثبات االستبانةألفا كرونباخ  طريقة نتائج اختبار

 

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ   سعاةإ 3
 .التالاتإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس    رل ةق يسصةإ

2 2012 

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ   سعاةإ 2
 .   الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس التقثق ةإ   رل ةق يسصةإ 

2 2.12 

1 
   قزارة التسلةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ   سعاةإ
   الر سرةر التسلةإ ر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ رل ةق يسصة   

 .الصسترة عاهس
2 2.21 

4 
رل ةق يصسئص الجقتة     رلت تن ال ترة عا التاق س  الر  

الر سرةر التسلةإ الصسترة عن الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ لسلةس  
 .   قزارة التسلةإ

2 2.33 

 1.31 23 جميع فقرات االستبانة

 
( أن  ةتإ تاستل ألفس كرقابسخ كسا  32-4قاضح تن الارسئا التقضلإ    جتقل )

 لكل تجسل تن تجست  اتسربساإ. ( 2.12،  2.21لكل تجسل قررراقح بةن )  اسبةس   تررفاإ
( قه ا ةاا  أن تاستل 2012ك لك كسا   ةتإ تاستل ألفس لجتةم   را  اتسربساإ كسا  )

 .تررفم تسربساإلجتةم   را  ا الثبس 
 

تتس ةجااه عا  ث إ رستإ  ،تن صتق قثبس  اسربساإ التراسإ قب لك ةكقن البسل   ت رأكت
ركقن اتسربساإ    صقررهس عاةه ق لارلاةل قايربسر  رضةس  التراسإ،  بصلإ اتسربساإ قصاللةرهس

 . سباإ لارقزةم (3التقضلإ    التالق ر ل ) الاهسئةإ
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 لبيانات عينة الدراسةي اختبار التوزيع الطبيع 

( عا  التجست  الرئةسإ Sample K-S-1رل ر بةق ايربسر كقلتجرق  ستراق  )
اثرباإ لالسربساإ الر  رل رقزةاهس عا  عةاإ التراسإ، ق لك لتار إ هل البةساس  رربم الرقزةم 

 ال بةا  أل ت، بهت  رلتةت اقع اتيربسرا  الر  سةرل ر بة هس عا  البةساس .

 (33-3ل )جدو
 لعينة الدراسة نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

  

القيمة  المجال م
 االحتمالية

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ      سعاةإ 3
 .رل ةق يسصةإ التالاتإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس

2022 

لت ب إ    قزارة التسلةإ    الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ ا  سعاةإ 2
 .   الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس التقثق ةإرل ةق يسصةإ 

2023 

   قزارة التسلةإ    الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ   سعاةإ 1
 .   الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهسر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ رل ةق يسصة

2022 

رل ةق يصسئص الجقتة    الر سرةر  ت تن ال ترة عا رلالتاق س  الر   4
 .التسلةإ الصسترة عن الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ لسلةس     قزارة التسلةإ

2042 

 1013 جميع مجاالت االستبانة
 

اتلرتسلةإ لكل تجسل أكبر تن  ةتإ ال( أن 33-4قاضح تن الارسئا التقضلإ    جتقل )
البةساس  رربم الرقزةم ال بةا ، قعاةه سةرل ر بةق اتيربسرا  التااتةإ  ، قه ا ةتل عا  أن2025

 .عا  البةساس 
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 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب 

رل لة  ، (SPSS)رفرةغ قرلاةل اتسربساإ تن يالل براستا الرلاةل اإللصسئ  رل 
اس  رربم الرقزةم ال بةا ، ق ةتس ةا  كس إ ثن البةستااتةإ، ق لك اسريتال اتيربسرا  اإللصسئةإ ال

 :اتيربسرا  اتلصسئةإ الر  رل اسريتاتهس إلاجسز ات سر الر بة   لاتراسإ

قةاك، لتار إ اقع البةساس  الر  رل جتاهس تن أ رات الاةاإ اتسدر العةإ تدس  -ايربسر ةةبرق -
ترربددس  التاسسددب ل ةددسس ى ا كسادد  رربددم الرقزةددم ال بةادد  أل ت، بهددت  رلتةددت اددقع تاستددل ا

 صتق اتسربساإ.

 .تاستل ارربس  سبةرتسن، ل ةسس صتق اتسربساإ الر  رل رقزةاهس الاةاإ اتسر العةإ -

 ايربسر الرجزئإ الاصفةإ، لتار إ ثبس    را  اتسربساإ.  -

 ايربسر ألفس كرقابسخ، لتار إ ثبس    را  اتسربساإ. -

لبةساس  الر  رل جتاهس تدن أ درات عةادإ التراسدإ ستراق ، لتار إ اقع ا -ايربسر كقلتجرق  -
الاهسئةدإ تدس ى ا كسادد  رربدم الرقزةددم ال بةاد  أل ت، بهدت  رلتةددت ادقع اتيربددسرا  الرد  سددةرل 

 ر بة هس عا  البةساس .

 لقص  يصسئص أ رات عةاإ التراسإ. الاسب التئقةإ قالركرارا ، -

جسبس  أ رات عةادإ التراسدإ عاد  كدل الترقس  اللسسب ، لتار إ تتى اررفسع أق اايفسو اسر -
 .  رة تن   را  التجست  الرئةسإ لالسربساإ

اتالرا  التاةدسرد، لتار دإ تدتى االدرا  اسدرجسبس  أ درات عةادإ التراسدإ عاد  كدل   درة تدن  -
   را  اتسربساإ قكل تجسل تن التجست  الرئةسإ عن ترقس هس اللسسب .

ترجإ اللةدست ق  عا  الف رةترقس  ترجإ اتسرجسبإ  نالفرق بةلتار إ لاةاإ قالتة،  T ايربسر -
 .1 قه 

لتار ددإ تددس ى ا كددسن هاددسك  ددرقق  ا  تتلددإ ىلصددسئةإ بددةن ثددال   الربددسةن اثلددستد،ايربددسر  -
 .ترقس س   أكثر
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 تحليل البيانات واختبار الفرضيات: الثانيالمبحث 
 
  الوصف االحصائي لعينة الدراسة 

الر  رل جتاهس عن التبلقثةن بقاس إ الجزا اثقل تن  را ةإالتةتقاتن يالل البةساس  
قبسسريتال الركرارا  اإللصسئةإ رل رلتةت يصسئص عةاإ التراسإ، ق لك بهت  الرار   اتسربةسن،

صفس  تجرتم التبلقثةن تن لة  الرركةبإ الااتةإ قالاتاةإ قاتجرتسعةإ، لة  ىن ه    عا 
هس    ارةجإ ه   التراسإ ى ا تس أعةت ر بة هس    ق   تلق، رتثل ترغةرا   ت ةوثر رغةر  الصفس 
ةوثر رغةرهس    ارسئا التراسس  التتسثاإ ى ا تس  ب   عا  افس تجرتم ه   التراسإ،  قك لك  ت
 ارةجإ ه   التراسإ كتلك لارسئجهس. قاري  

  التةتقارا ةإ لتفرتارهس: البةساس ق ةتس ةا  عرو لاةاإ التراسإ ق ق 
 

 أفراد العينة حسب الجنس: توزيع .3
 
 (32-3جدول )

 

 النسبة المئوية % العدد الجنس

  3102 11  كر

  2301 22 أاث 

 %311 332 المجموع

 
التراسإ هل تن ال كقر، قةتكن ىرجسع  لك ىل   أ رات عةاإأن اسلبةإ ( 32-4)ل ةبةن جتق      

اه تجرتم أة    التجرتم الفاس ةا ، لة  قالر سلةت السسئت الاقاتل الث س ةإ قاتجرتسعةإ قالاستا 
 اإلاس . ةتةل ىل  عتل ال كقر أكثر تن
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل الدراسي: .2

 

 (31-3جدول )
 

 النسبة المئوية % العدد المؤهل الدراسي

 85.7 322 بكسلقرةقس

 13.4 32 تسجسرةر

 0.8 3 تكرقرا 

 %311 332 المجموع
 

لسصددددل عادددد  ترجددددإ % تددددن عةاددددإ التراسددددةإ  1503( أن تددددس اسددددبره 31-4ل  )ةبددددةن جددددتق      
% تددن عةاددإ التراسددإ،  3104البكددسلقرةقس  دد  لددةن باغدد  اسددبإ اللسصدداةن عادد  ترجددإ التسجسددرةر 
قبدسلالر الد  الاردسئا السدسب إ  .بةاتس ترجإ التكرقرا  لل ةلصل عاةهس ىت قالت تن أ رات عةادإ التراسدإ

 .ا  تن اللسصاةن عا  ترجإ البكسلقرةقسكساةسهت ان اثاابةإ 
 

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي: .1

 

 (33-3جدول )
 

 النسبة المئوية % العدد التخصص العلمي

 95.8 334 تلسسبإ

 1.7 2 اتارة اعتسل

 1.7 2 عاقل تسلةإ قتصر ةإ

 0.8 3 ا رصست

 %311 332 المجموع
 

لبةإ الالت  تن أ رات عةاإ التراسإ ريصصهل الاات  كسن أن الغس( 34-4ةبةن جتقل  )        
 التراسإ تقضقعن أقه ا تتلقل اةجسب ، لة  التلسسبإ، ق لك ةرجم ال   بةاإ الاتل    القزارة، 

عا   هل تةكاإ التراسإ  اث تر  ه راربر ه   الفئإ، قبسلرسل  ة م ضتن تجسل عال التلسسبإ
  عسلةإ. قبجقتة إ تتس ةا   ارسئا أ رب لاقا مقاإلجسبإ عا  أسئارهس بتهاةإ عسلة
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 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:  .3

 
 (36-3جدول )

 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 47.9 53 ساقا  5أ ل تن 

 31.1 13 ساقا  32ال  أ ل تن  5تن 

 23 25 ساقا   أكثر 32
 %311 332 المجموع

 
جقت راقع    تسرقى اليبرة لتى أ رات عةاإ التراسإ، قكسن أكثدر تدن ( ق 35-4)ةبةن جتقل       

سدداقا  يبددرة  ددأكثر تتددس ةا دد  الث ددإ قةزةددت تددن ترجددإ اتعرتددست  5اصدد  أ ددرات عةاددإ التراسددإ لددتةهل 
 . عا  اسرجسبسرهل

 
 توزيع أفراد العينة حسب المركز الوظيفي:  .6

 
 (31-3جدول )

 

 %النسبة المئوية  العدد المركز الوظيفي

 5.1 2 تتةر عسل

 3101 21 تتةر تائرة
 104 32 رئةس  سل أق ةابإ /اسئب تتةر تائرة

 2302 12 تفرش ضرةب  /ترا ب تسل /تلسسب

 %311 332 المجموع

 
هاسك راقةم    التراكز القلةفةدإ الرد  ةلراهدس أ درات عةادإ التراسدإ  ( أن32-4ةبةن جتقل  )      

كس دإ التراكدز القلةفةدإ قبد لك ركدقن الاردسئا أكثدر ةدتقلةإ قأ درب بتس ةسدسهل  د  اللصدقل عاد  آراا 
لاقا م، كتس االلل أن اسلبةإ أ رات عةادإ التراسدإ كدساقا تدن أصدلسب التراكدز القلةفةدإ الدتاةس، قةابدر 

 .  لك عن  بةاإ الهرل اتتارد    القزارة
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 توزيع أفراد العينة حسب االدارة العامة:  .1

 

 (38-3جدول )
 

 النسبة المئوية % العدد عامةاالدارة ال

 8.4 10 اليزةاإ الاستإ

 7.6 9 التقازاإ الاستإ

 10.1 12 اللسسبس  الاستإ

 8.4 10 الرقارب

 8.4 10 الر سبإ التاياةإ

 8.4 10 الر سبإ التسلةإ الاسكرةإ

 2.5 3 الةوقن اتتارةإ قالتسلةإ

 20.2 24 ضرةبإ التيل

 23.5 28 ضرةبإ ال ةتإ التضس إ

 2.5 3 الهةئإ الاستإ لابررقل

 %311 332 المجموع
 

( أن هاددسك رفددسق   دد  اسددبإ أ ددرات عةاددإ التراسددإ تددن ىتارة الدد  أيددرى، 33-4)ةبددةن جددتقل       
لةدد  كسادد  الاسددبإ اثكبددر لصددسلح اتتارة الاستددإ لضددرةبإ ال ةتددإ التضددس إ قاتتارة الاستددإ لضددرةبإ 

م أعددتات أ ددرات تجرتددم التراسددإ  دد  اتتارا  الاستاددإ بددسلقزارة، الددتيل، قةاربددر  لددك ارةجددإ  بةاةددإ لقا دد
  لة  رل اسريتال  رة إ الاةاإ ال ب ةإ الاةقائةإ عاتتس قيزِّع  اتسربساس .
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  توزيع أفراد العينة حسب البرنامج المحاسبي المستخدم: .8

 
 (33-3جدول )

 

 النسبة المئوية % العدد االدارة العامة

 35.3 42 التركزد الالسل التسل 

 4.2 5 الالسل التسل  التقلت

 10.9 13 السل رقارب التتاةةن

 3.4 4 السل رقارب الاسكرةةن

 23.5 28 السل ضرةبإ ال ةتإ التضس إ

 20.2 24 السل ضرةبإ التيل

 2.5 3 براستا اثصةل ال هب 

 %311 332 المجموع
 

ةسريتتقن براستا الالسل إ ةاإ التراس% تن ع1501( أن تس اسبره 31-4)ةبةن جتقل       
التسل  التركزد، قه  الاسبإ اثكبر تن بةن البراتا اثيرى لة  ةيسريتل البراستا تن  لبال 
الاستاةن    كلا تن اتتارة الاستإ لايزةاإ الاستإ قالتقازاإ الاستإ قاللسسبس  الاستإ قباو التقائر 

 ةإ الاسكرةإ.الرسباإ لار سبإ التاياةإ قالر سبإ التسل
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  االستبانة واختبار الفرضياتتحليل فقرات 

ايربسر رلاةل ق  (One Sample T testقالتة )لاةاإ  T بسرايررل اسريتال كلا تن 
قه   ،قايربسر الفرضةس  لرلاةل   را  اتسربساإ، (One Way ANOVA)الربسةن اثلستد 

 .ة هس عا  البةساس  الر  رربم الرقزةم ال بةا راربر ضتن اتيربسرا  التااتةإ الر  ةرل ر ب
 Tالتلسقبإ ب ةتإ  T ةتإ لة  رل ايربسر الفرضةس  اثربم اثقل  تن يالل ت سراإ 

 ايربسر%، كتس رل 5الجتقلةإ، قت سراإ ال ةتإ اتلرتسلةإ لاف رة بتسرقى التتلإ قال د ةسسقد 
قلةإ، قت سراإ ال ةتإ الجت Fب ةتإ تلسقبإ ال Fةتإ تن يالل ت سراإ   الفرضةإ اليستسإ قاثيةرة

 %.5اتلرتسلةإ بتسرقى التتلإ قال د ةسسقد 
  

 أواًل: نتائج تحليل فقرات المجال األول واختبار الفرضية األولى
 

 (32-3جدول رقم )
 تحليل فقرات المجال األولنتائج 

المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

ةق ر السل التااقتس  التلسسبةإ اللسل  الر سرةر الر  ر ابهس  3
 الجهس  اليسرجةإ قالتاياةإ بسهقلإ، ق   الق   التاسسب.

3.86 0.76 77.20 12.27 0.00 

رسسعت عا  الالسل اللسل  ةق ر ر سرةر رلرقد عا  تااقتس   2
   التسر با .الرابو بسثلتا  التسلةإ التررب إ بسلاةس

3.13 1.05 62.60 1.30 0.20 

 أقتس  الت تتإ    الر سرةر التسلةإ    رأكةت اق رسسعت التا 1
 الرق اس . رصلةح

3.42 1.02 68.40 4.49 0.00 

4 
 تااقتس  قر سرةر رسسهل    رلتةت ةق ر الالسل اللسل 

الر  رقاجههس اإلتارة أثاسا الاتل، قبسلرسل  التسسعتة  التةكال 
 اريس  ال رارا  الالزتإ.   

3.50 1.01 70.00 5.46 0.00 

5 
الرق ةق بةن الرابس  قالصفس  التراتتة الالسل الت بق ةراع  

قالتربسةاإ لتسريتت  التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس 
 الر سرةر التسلةإ.

3.40 0.82 68.00 5.39 0.00 

2 
ةإ را   ةق ر الالسل اللسل  لتري د ال رار تااقتس  ىضس 

صقرة كستاإ عن اثلتا  التسلةإ لفررة تلتتة ) قائل رلاةاةإ، 
 جتاقل ىلصسئةإ، رسقل بةساةإ(.

2.96 1.17 59.20 -0.39 0.70 

 0.00 5.81 67.80 0.71 3.39 جميع فقرات المجال

 3011" رسسقد 331قترجإ لرةإ " 2025الجتقلةإ عات تسرقى تتلإ  T ةتإ 
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 :ل األولنتائج تحليل فقرات المجا -
فاعلياااة نظااام المعلوماااات المحاسااابية المحوسااابة المطبقاااة فاااي وزارة المالياااة فاااي تحقياااق 

 .خاصية المالءمة في التقارير المالية الصادرة عنها

اددإ لاتجددسل اثقل بهددت  ايربددسر الفرضددةإ 2ىلدد  ر ددل  3رددل ىعددتات الف ددرا  )تددن ر ددل  ( التيكقِّ
لمطبقة فاي وزارة المالياة تقحق اق خاصاية المالءماة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ااثقلد  )

ادإ لااة Tبدسر ، ق دت ردل ر بةدق اير(=0.07αفي التقارير المالية الصادرة عنها عند مستوا داللة 
 ( تس ةا :31-4القالتة لرلاةل   را  التجسل، لة  ألهر  الارسئا التقضلإ    جتقل ر ل )

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 77.21( 1باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .1
الجتقلةإ  T قه  أكبر تن  ةتإ 12.27التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T  %" ق ةتإ61"

تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98قالر  رسسقد 
جةإ الر سرةر الر  ر ابهس الجهس  اليسر ةق ر أن السل التااقتس  التلسسبةإ اللسل  
 قالتاياةإ بسهقلإ، ق   الق   التاسسب.

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 32.22( 4باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .2
الجتقلةإ قالر   Tقه  أكبر تن  ةتإ  5.42تلسقبإ الت ا إ رسسقد ال Tتإ %" ق ة22"

أن ل عا  تتس ةت 1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 
الر  رقاجههس اإلتارة  التةكال  تااقتس  قر سرةر رسسهل    رلتةتةق ر  الالسل اللسل 

 أثاسا الاتل، قبسلرسل  التسسعتة    اريس  ال رارا  الالزتإ.
% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 68.41( 3القزن الاسب     الف رة ر ل )باغ  .3

الجتقلةإ قالر   Tقه  أكبر تن  ةتإ  4.49قد التلسقبإ الت ا إ رسس T%" ق ةتإ 61"
أن تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 

 .تري د ال رار رق اس     رأكةت أق رصلةح رسسعت التااقتس  الت تتإ    الر سرةر التسلةإ
ن الاسب  التلسةت % قهق أكبر تن القز 21.22( 5باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .4

الجتقلةإ قالر   Tتن  ةتإ  أكبرقه   5.39الت ا إ رسسقد تلسقبإ ال Tإ %" ق ةت22"
تتس ةتل عا  أن  1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 

الالسل الت بق ةراع  الرق ةق بةن الرابس  قالصفس  التراتتة قالتربسةاإ لتسريتت  
 لسسبةإ الر  رلرقةهس الر سرةر التسلةإ.التااقتس  الت

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 62.61( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .5
الجتقلةإ قالر   Tقه  أصغر تن  ةتإ  1.31التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T%" ق ةتإ 61"

الالسل تتس ةتل  1.15قه  أكبر تن  1.21، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 
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ةق ر ر سرةر رلرقد عا  تااقتس  رسسعت عا  الرابو بسثلتا  التسلةإ التررب إ ت اللسل  
 بسلاةس  التسر با .

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 51.22( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .6
تقلةإ الج T ةتإ تن  أصغرقه   2.11 - تلسقبإ الت ا إ رسسقدال Tإ %" ق ةت22"

تتس ةتل عا   1.15قه  أكبر تن  1.71، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3.98قالر  رسسقد 
لتري د ال رار تااقتس  ىضس ةإ را   صقرة كستاإ عن ت ةق ر أن الالسل اللسل  

 اثلتا  التسلةإ لفررة تلتتة ) قائل رلاةاةإ، جتاقل ىلصسئةإ، رسقل بةساةإ(.
 

 اختبار الفرضية االولى: -

ومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية تقحق ق خاصية المالءمة نظم المعل
 .=0.07αفي التقارير المالية الصادرة عنها عند مستوا داللة 

باسا  عا  ارسئا رلاةل   را  التجسل اثقل   ت باغ الترقس  اللسسب  لجتةم   را  التلقر 
التلسقبإ  Tق ةتإ  %"61ن الاسب  التلسةت "أكبر تن القز  ق% قه67.81، قالقزن الاسب  3.39

، قال ةتإ اتلرتسلةإ 1.98الجتقلةإ قالر  رسسقد  Tقه  أكبر تن  ةتإ  5.81الت ا إ رسسقد 
التلسسبةإ التلقسبإ  سعاةإ الل التااقتس  تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11رسسقد 

، قبسلرسل  لر سرةر التسلةإ الصسترة عاهسالت ب إ    قزارة التسلةإ    رل ةق يسصةإ التالاتإ    ا
  بقل الفرضةإ اثقل .

 
 ثانيًا: نتائج تحليل فقرات المجال الثاني واختبار الفرضية الثانية

 

 (21-3جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المجال الثاني

المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 االحتمالية

3

3 

الر دددسرةر التسلةدددإ الصدددسترة عدددن الدددسل  رلرقةهدددس الرددد  التااقتدددس 
التااقتس  التلسسبةإ التلقسب الت بق لسلةدس  ررتةدز بسلت دإ تدم 

 اتكساةإ الرل ق تن صلرهس.
4.11 0.76 82.20 15.99 0.00 

التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس الر سرةر التسلةإ الصسترة عن  2
 لةإ تن الرلةز.السل التااقتس  اللسل  يس

4.29 0.69 85.80 20.31 0.00 

الر ددددسرةر التسلةددددإ الصددددسترة عددددن الالددددسل الت بددددق ررتةددددز بصددددتق  1
 رتثةاهس لالقاهر الترات الر رةر عاهس.

3.89 0.91 77.80 10.68 0.00 
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المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 االحتمالية

4 
تجتقعدددددددإ تدددددددن  اللدددددددسل  ل التااقتدددددددس  التلسسدددددددبةإسق ر الدددددددةددددددد

 قبسلرددددسل  صددددلإ تاسلجدددإ البةسادددس  اإلجدددرااا  الر سبةدددإ لضدددتسن
 التااقتس  التسريرجإ. سالتإ

3.91 0.85 78.20 11.60 0.00 

5 
الر دددسرةر التسلةدددإ الصدددسترة عدددن  رلرقةهدددستدددس  الرددد  اق راربدددر التا

 السل التااقتس  التلسسبةإ الت بق لسلةس  عا  ترجدإ عسلةدإ تدن
  قالةفس ةإ. التصتا ةإ

3.96 0.88 79.20 11.91 0.00 

2 
أ اثهتةإ الاسدبةإ لاتااقتدس  الرد  ةدرل ةراع  الالسل الت بق تبت

عرضدددددددهس ضدددددددتن الر دددددددسرةر التسلةدددددددإ بجسادددددددب رل ةدددددددق يسصدددددددةإ 
 التقضقعةإ.

3.61 0.89 72.20 7.46 0.00 

 0.00 16.73 79.19 0.63 3.96 جميع فقرات المجال
 3011" رسسقد 331قترجإ لرةإ " 2025الجتقلةإ عات تسرقى تتلإ  T ةتإ 
 

 الثاني: نتائج تحليل فقرات المجال -
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية في تحقيق 

 .في التقارير المالية الصادرة عنها الموثوقيةخاصية 

اددإ لاتجددسل الثددسا  بهددت  ايربددسر الفرضددةإ 2ىلدد  ر ددل  3رددل ىعددتات الف ددرا  )تددن ر ددل  ( التيكقِّ
 الموثوقياةة المطبقة فاي وزارة المالياة تقحق اق خاصاية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبالثساةإ )

اةادإ لا Tسر ، ق دت ردل ر بةدق ايربد(=0.07αفي التقارير المالية الصادرة عنها عند مستوا داللة 
 ( تس ةا :22-4القالتة لرلاةل   را  التجسل، لة  ألهر  الارسئا التقضلإ    جتقل ر ل )

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 85.81( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .1
الجتقلةإ قالر   Tتن  ةتإ  أكبرقه   21.31التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T%" ق ةتإ 61"

عا  أن تتس ةتل  1.15تن  أ لقه   1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 
لتااقتس  اللسل  التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس الر سرةر التسلةإ الصسترة عن السل ا

 يسلةإ تن الرلةز.
% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 82.21( 1باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .2

الجتقلةإ  T قه  أكبر تن  ةتإ 15.99التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T  %" ق ةتإ61"
تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98قالر  رسسقد 
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الر سرةر التسلةإ الصسترة عن السل التااقتس  التلسسبةإ  رلرقةهسالر  التااقتس  أن 
 التلقسب الت بق لسلةس  ررتةز بسلت إ تم اتكساةإ الرل ق تن صلرهس.

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 31022( 5باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .1
تقلةإ قالر  الج Tإ تن  ةت أكبرقه   3.13الت ا إ رسسقد تلسقبإ ال Tإ %" ق ةت22"

تتس ةتل عا  أن  2025قه  أ ل تن  2022، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3011رسسقد 
الر سرةر التسلةإ الصسترة عن السل التااقتس  التلسسبةإ الت بق  رلرقةهستس  الر  اق التا

 قالةفس ةإ. التصتا ةإ لسلةس  عا  ترجإ عسلةإ تن

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 31022( 4   الف رة ر ل )باغ القزن الاسب   .4
الجتقلةإ قالر   Tقه  أكبر تن  ةتإ  33022لسقبإ الت ا إ رسسقد الت Tتإ %" ق ة22"

أن تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 
صلإ  إلجرااا  الر سبةإ لضتسنق ر تجتقعإ تن اة اللسل  ل التااقتس  التلسسبةإسال

 التااقتس  التسريرجإ. سالتإ تاسلجإ البةساس  قبسلرسل 
% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 77.81( 3القزن الاسب     الف رة ر ل )باغ  .5

الجتقلةإ قالر   Tقه  أكبر تن  ةتإ  11.68التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T%" ق ةتإ 61"
أن تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11رتسلةإ رسسقد ، قال ةتإ اتل1.98رسسقد 

الر سرةر التسلةإ الصسترة عن الالسل الت بق ررتةز بصتق رتثةاهس لالقاهر الترات الر رةر 
 عاهس.

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 32022( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .6
لجتقلةإ قالر  ا Tإ قه  أكبر تن  ةت 3042لسقبإ الت ا إ رسسقد الت Tإ %" ق ةت22"

تتس ةتل عا  أن  1.15قه  أكبر تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3.98رسسقد 
الالسل الت بق ةراع  تبتأ اثهتةإ الاسبةإ لاتااقتس  الر  ةرل عرضهس ضتن الر سرةر 

 التسلةإ بجساب رل ةق يسصةإ التقضقعةإ.
 
 :اختبار الفرضية الثانية -

 الموثوقيةعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية تقحق ق خاصية نظم الم
 .=0.07αفي التقارير المالية الصادرة عنها عند مستوا داللة 

قبصفإ عستإ   ت باغ الترقس  اللسسب  لجتةم  الثسا باسا  عا  ارسئا رلاةل   را  التجسل 
 %"61ه  أكبر تن القزن الاسب  التلسةت "% ق 79.19، قالقزن الاسب  4.42  را  التلقر 

، 1.98الجتقلةإ قالر  رسسقد  Tقه  أكبر تن  ةتإ  16.73التلسقبإ الت ا إ رسسقد  Tق ةتإ 
الل التااقتس   سعاةإ تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 
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  الر سرةر التسلةإ   التقثق ةإةإ يسص    رل ةقالتلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ 
 .الثساةإ، قبسلرسل   بقل الفرضةإ الصسترة عاهس
 

 ثالثًا: نتائج تحليل فقرات المجال الثالث واختبار الفرضية الثالثة
 

 (23-3جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المجال الثالث

المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

قيمة ال
 االحتمالية

 التسلةدددإ افدددس اإلجدددرااا  التلسسدددبةإ عاددد  اثلدددتا ةدددرل ر بةدددق  3
 .التتسثاإ تن  ررة تسلةإ ثيرى

3.95 0.70 79.00 14.81 0.00 

بادددت تدددن بادددقت الر دددسرةر ر بدددق افدددس  دددرق ال ةدددسس بسلاسدددبإ لكدددل  2
 قال قائل التسلةإ.

3.76 0.74 75.20 11.20 0.00 

1 
صسح عن التااقتس  التلسسدبةإ الرد  ةرل ر بةق افس  رق ات 

رلرقةهددس الر ددسرةر التسلةدددإ تتددس ةسدددهل ىجددراا الت سرادددس  بددةن  ردددرة 
 تسلةإ قأيرى.

3.84 0.74 76.80 12.45 0.00 

4 
ةربددم الالددسل اللددسل  اثسددس قال قاعددت التلسسددبةإ التارتددتة لكس ددإ 

لسداإ  43  رار تجاس القزراا ر لالتوسسس  اللكقتةإ بتقجب 
2115. 

3.76 0.93 75.20 8.99 0.00 

5 
 ددرق ات صددسح عددن التااقتددس  الردد  ررضددتاهس الر ددسرةر التسلةددإ 
تتسثاددددإ لاددددقزارا  اثيددددرى، تتددددس ةجاددددل الت سراددددإ تددددم الددددقزارا  

 اثيرى أترا  تتكاس .
3.26 0.99 65.20 2.86 0.01 

ةق ر الالسل اللسل  ر سرةر رسسعت اتتارة    ر ةةل اثتاا التسل   2
جراا ا  0.00 6.56 70.20 0.85 3.51 لت سراس  تم القلتا  اللكقتةإ اثيرى.قا 

 0.00 13.78 73.60 0.54 3.68 جميع فقرات المجال
 3011" رسسقد 331قترجإ لرةإ " 2025الجتقلةإ عات تسرقى تتلإ  T ةتإ 

 
 نتائج تحليل فقرات المجال الثالث: -

 في وزارة المالية في تحقيق فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة
 .في التقارير المالية الصادرة عنهاخاصيتي الثبات والقابلية للمقارنة 
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اددإ لاتجددسل الثسلدد  بهددت  ايربددسر الفرضددةإ 2ىلدد  ر ددل  3رددل ىعددتات الف ددرا  )تددن ر ددل  ( التيكقِّ
تي الثبااات ق خاصااينظاام المعلوماات المحاساابية المحوساابة المطبقااة فاي وزارة الماليااة تقحق ااالثسلثدإ )

، ق ت رل ر بةق (=0.07αفي التقارير المالية الصادرة عنها عند مستوا داللة والقابلية للمقارنة 
لرلاةدددل   ددرا  التجدددسل، لةدد  ألهدددر  الارددسئا التقضدددلإ  دد  جدددتقل ر دددل   لااةادددإ القالددتة Tايربددسر 

 ( تس ةا :4-23)
زن الاسب  التلسةت % قهق أكبر تن الق 79.11( 1باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .1

الجتقلةإ قالر   T قه  أكبر تن  ةتإ 14.81التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T%" ق ةتإ 61"
ةرل  هتتس ةتل عا  أا 1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 
 .التتسثاإ تن  ررة تسلةإ ثيرى التسلةإ افس اإلجرااا  التلسسبةإ عا  اثلتا ر بةق 

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 76.81( 3القزن الاسب     الف رة ر ل ) باغ .2
الجتقلةإ قالر   Tقه  أكبر تن  ةتإ  12.45التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T%" ق ةتإ 61"

ةرل أاه تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 
اقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس الر سرةر التسلةإ تتس ر بةق افس  رق ات صسح عن التا

 ةسهل ىجراا الت سراس  بةن  ررة تسلةإ قأيرى.
% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 75.21( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .3

الجتقلةإ قالر   Tتن  ةتإ  أكبرقه   11.21التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T%" ق ةتإ 61"
 هعا  أاتتس ةتل  1.15تن  أ لقه   1.11قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد  ،1.98رسسقد 

 بات تن باقت الر سرةر قال قائل التسلةإ.ر بق افس  رق ال ةسس بسلاسبإ لكل 
% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 35.21( 4باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .4

الجتقلةإ قالر   Tكبر تن  ةتإ قه  أ 1.11لسقبإ الت ا إ رسسقد الت Tتإ %" ق ة22"
أن تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 

الالسل اللسل  ةربم اثسس قال قاعت التلسسبةإ التارتتة لكس إ التوسسس  اللكقتةإ بتقجب 
 .2115لساإ  43 رار تجاس القزراا ر ل 

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 32.21( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .5
لجتقلةإ قالر  ا Tإ قه  أكبر تن  ةت 2.52لسقبإ الت ا إ رسسقد الت Tإ %" ق ةت22"

تتس ةتل عا  أن  1.15قه  أكبر تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3.98رسسقد 
ج الالسل اللسل  ةق ر راا الت سراس  تم ر سرةر رسسعت اتتارة    ر ةةل اثتاا التسل  قا 

 القلتا  اللكقتةإ اثيرى.

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 25.21( 5باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .2
تقلةإ قالر  الج Tإ تن  ةت أكبرقه   2.12الت ا إ رسسقد تلسقبإ ال Tإ %" ق ةت22"
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 رق  أن تل عا تتس ة 2025قه  أ ل تن  2022، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3011رسسقد 
ات صسح عن التااقتس  الر  ررضتاهس الر سرةر التسلةإ تتسثاإ لاقزارا  اثيرى، تتس ةجال 

 .اثيرى أترا  تتكاس  الت سراإ تم القزارا  

 
 اختبار الفرضية الثالثة: -

تي الثبات في وزارة المالية تقحق ق خاصي نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة
 .=0.07αفي التقارير المالية الصادرة عنها عند مستوا داللة لمقارنة والقابلية ل

  ت باغ الترقس  اللسسب  لجتةم   را   الثسل باسا  عا  ارسئا رلاةل   را  التجسل 
 Tق ةتإ  %"61ر تن القزن الاسب  التلسةت "% قه  أكب73.61، قالقزن الاسب  3.68التلقر 

، قال ةتإ 1.98الجتقلةإ قالر  رسسقد  Tأكبر تن  ةتإ  قه  13.78التلسقبإ الت ا إ رسسقد 
الل التااقتس  التلسسبةإ  سعاةإ  عا تتس ةتل  1.15قه  أ ل تن  1.11اتلرتسلةإ رسسقد 

يسصةر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ    الر سرةر التسلةإ     رل ةقالتلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ 
 الفرضةإ الثسلثإ.، قبسلرسل   بقل الصسترة عاهس

 
 تحليل فقرات المجال الرابع واختبار الفرضية الرابعةنتائج رابعًا: 

 

 (22-3جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المجال الرابع

المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 االحتمالية

 0.58 0.56- 59.00 0.99 2.95 الترباإ. راتةإالتسعتل كفساة اتجرااا  التلسسبةإ قالتقرة  3

 0.26 1.15- 57.60 1.12 2.88 ضا  البراتا قالر بة س  التلسسبةإ التسريتتإ. 2

ضا  باةإ ركاقلقجةس التااقتس  الر  رارتت عاةهس الالل  1
 .اللسلةإ

3.09 1.12 61.80 0.90 0.37 

 0.26 1.13 62.40 1.14 3.12 عتل رق ر كستر بةرد توهل ق ق يبرة تهاةإ عسلةإ. 4

اةسب تقر الر سبإ عا  الر سرةر، قعتل اهرتسل التسوقلةن     5
 ه ا الجساب.

3.18 1.22 63.60 1.65 0.10 

صاقبإ الراسةق بةن الل التااقتس  الت ب إ تايل القزارة  2
 0.00 3.90 67.60 1.06 3.38 قيسرجهس.

 0.21 1.27 62.00 0.87 3.10 جميع فقرات المجال

 3011" رسسقد 331قترجإ لرةإ " 2025الجتقلةإ عات تسرقى تتلإ  T ةتإ 
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 نتائج تحليل فقرات المجال الرابع: -
تحقيق خصائص الجودة في التقارير المالية الصادرة  تحد من القدرة على معوقاتتوجد 

 ة.المطبقة حاليًا في وزارة المالي المحوسبة عن نظم المعلومات المحاسبية

ادددإ لاتجدددسل الرابدددم بهدددت  ايربدددسر 2ىلددد  ر دددل  3تات الف دددرا  )تدددن ر دددل لةددد  ردددل ىعددد ( التيكقِّ
ق خصائص الجاودة فاي التقاارير المالياة يتحقتحد من القدرة على معوقات )توجد الفرضةإ الراباإ 

فاي وزارة المالياة عناد مساتوا داللاة  المطبقاةعن نظم المعلومات المحاسبية المحوسابة  الصادرة
1016α=)بددسر ر بةددق اير ، ق ددت رددلT إ القالددتة لرلاةددل   ددرا  التجددسل، لةدد  ألهددر  الارددسئا لااةادد

 ( تس ةا :22-4التقضلإ    جتقل ر ل )
% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 23.22( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .3

لجتقلةإ قالر  ا Tإ قه  أكبر تن  ةت 1.12لسقبإ الت ا إ رسسقد الت Tإ %" ق ةت22"
تقا  إ  تتس ةتل عا  1.15قه  أكبر تن  1.11، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3.98رسسقد 

الراسةق بةن الل التااقتس  الت ب إ تايل    صاقبإ عا  قجقت  أ رات عةاإ التراسإ
 .القزارة قيسرجهس

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 21.22( 5باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .2
تقلةإ قالر  الج Tإ تن  ةت أصغرقه   3.25الت ا إ رسسقد تلسقبإ ال Tإ %" ق ةت22"

عا  أن تتس ةتل  2025تن  أكبرقه   2.32، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3011رسسقد 
ترقس  ترجإ اتسرجسبإ له   الف رة ت ةيرا  جقهرةس  عن التقا  إ الترقس إ )التلسةت(، 

ن أ رات عةاإ التراسإ عا  اةسب تقر الر سبإ عا  ق لك ةاا  عتل قجقت تقا  إ جقهرةإ ت
 الر سرةر، قعتل اهرتسل التسوقلةن    ه ا الجساب.

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 22.42( 4باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .3
الجتقلةإ قالر   Tتن  ةتإ  أصغرقه   3.31لسقبإ الت ا إ رسسقد الت Tتإ %" ق ة22"

عا  أن تتس ةتل  1.15تن  أكبرقه   1.26قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد ، 1.98رسسقد 
ترقس  ترجإ اتسرجسبإ له   الف رة ت ةيرا  جقهرةس  عن التقا  إ الترقس إ )التلسةت(، 
ق لك ةاا  عتل قجقت تقا  إ جقهرةإ تن أ رات عةاإ التراسإ عا  عتل رق ر كستر بةرد 

 توهل ق ق يبرة تهاةإ عسلةإ.

% قهق أكبر تن القزن الاسب  التلسةت 61.81( 3زن الاسب     الف رة ر ل )الق باغ  .4
الجتقلةإ قالر   Tتن  ةتإ  أصغرقه   1.91التلسقبإ الت ا إ رسسقد  T%" ق ةتإ 61"

تتس ةتل عا  أن  1.15تن  أكبرقه   1.37، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98رسسقد 
را  جقهرةس  عن التقا  إ الترقس إ )التلسةت(، ترقس  ترجإ اتسرجسبإ له   الف رة ت ةي
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ق لك ةاا  عتل قجقت تقا  إ جقهرةإ تن أ رات عةاإ التراسإ عا  ضا  باةإ ركاقلقجةس 
 التااقتس  الر  رارتت عاةهس الالل اللسلةإ.

%" 61تن القزن الاسب  التلسةت " أ ل% قهق 59.11( 1باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .5
الجتقلةإ قالر  رسسقد  T تن  ةتإ أصغرقه   -1.56سقبإ الت ا إ رسسقد التل Tق ةتإ 
أن ترقس  تتس ةتل عا   1.15تن  أكبرقه   1.58، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 1.98

ترجإ اتسرجسبإ له   الف رة ت ةيرا  جقهرةس  عن التقا  إ الترقس إ )التلسةت(، ق لك ةاا  
عتل كفساة اتجرااا  التلسسبةإ عةاإ التراسإ عا   عتل قجقت تقا  إ جقهرةإ تن أ رات

 .قالتقرة التسراتةإ الترباإ
%" 61تن القزن الاسب  التلسةت " أ ل% قهق 57.61( 2باغ القزن الاسب     الف رة ر ل ) .6

الجتقلةإ قالر  رسسقد  Tتن  ةتإ  أصغرقه   -1.15التلسقبإ الت ا إ رسسقد  Tق ةتإ 
عا  أن ترقس  تتس ةتل  1.15تن  أكبرقه   1.26رسسقد  ، قال ةتإ اتلرتسلةإ1.98

ترجإ اتسرجسبإ له   الف رة ت ةيرا  جقهرةس  عن التقا  إ الترقس إ )التلسةت(، ق لك ةاا  
عتل قجقت تقا  إ جقهرةإ تن أ رات عةاإ التراسإ عا  ضا  البراتا قالر بة س  التلسسبةإ 

 التسريتتإ.

 
 :اختبار الفرضية الرابعة -

 ق خصائص الجودة في التقارير المالية الصادرةيتحقتحد من القدرة على معوقات جد تو 
 .=1016αفي وزارة المالية عند مستوا داللة  المطبقةعن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة 

  ت باغ الترقس  اللسسب  لجتةم   را  التلقر  الرابمباسا  عا  ارسئا رلاةل   را  التجسل 
التلسقبإ  Tق ةتإ  %"61ر تن القزن الاسب  التلسةت "% قه  أكب62.11ن الاسب  ، قالقز 3.11

، قال ةتإ اتلرتسلةإ 1.98الجتقلةإ قالر  رسسقد  Tتن  ةتإ  أصغرقه   1.27الت ا إ رسسقد 
عتل قجقت تقا  إ جقهرةإ تن أ رات عةاإ التراسإ تتس ةتل عا   1.15تن  أكبرقه   1.21رسسقد 
رلت تن ال ترة عا  رل ةق يصسئص الجقتة    الر سرةر التسلةإ الصسترة عن  قجقت تاق س عا  

الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    القزارة، لة  كسن ترقس  آراا أ رات عةاإ التراسإ 
تلسةت بسلاسبإ لقجقت تاق س  رلت تن ال ترة عا  رل ةق يصسئص الجقتة    الر سرةر التسلةإ 

بةن لل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ اللسلةإ، بسسرثاسا قجقت صاقبإ    الراسةق الصسترة عن ا
 .قيسرجهس التااقتس  الت ب إ تايل القزارة الل

ق   رأد البسل  أن ارةجإ رلاةل   را  التجسل الرابم روكدت اردسئا رلاةدل التجدست  الدثال   
لتلقسدددبإ الت ب دددإ  ددد  قزارة التسلةدددإ  ددد  اثقلددد ، قالرددد  أثبرددد   سعاةدددإ الدددل التااقتدددس  التلسسدددبةإ ا

 رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس، قان كسا  باسبإ لةس  كبةرة. 
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 خامسًا: نتائج تحليل التباين األحادي آلراء عينة الدراسة واختبار الفرضية الخامسة
 

 تحليل التباين األحادي آلراء عينة الدراسة حول: -

في وزارة المالياة فاي تحقياق جاودة  المطبقةحاسبية المحوسبة فاعلية نظم المعلومات الم
التقارير المالية تعزا الى االختالف في كٍل من متغير المركاز الاوظيفي، االدارة العاماة، والبرناامج 

 المحاسبي المستخدم.

 تيربسر الفرقق بةن( One Way ANOVA)رل اسريتال ايربسر رلاةل الربسةن اثلستد 
 سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة "لقل  ةاإ التراسإآراا ع ترقس س 

ل  اتيرال     كلا تن ترغةر التركز القلةف ، " رازى ىالتسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ
(، 24-4(، )21-4اتتارة الاستإ، قالبراستا التلسسب  التسريتل. قالارسئا تقضلإ    جتقل ر ل )

 ( عا  الرقال .4-25)

 (21-3جدول رقم )
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة دي آلراء عينة الدراسة حول "نتائج تحليل التباين األحا

 الى المركز الوظيفيتعزا  "في وزارة المالية في تحقيق جودة التقارير المالية

مصدر  البند
 التباين

مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

ط متوس
 Fقيمة   المربعات

القيمة 
 االحتمالية

 سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    
 قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ

 

بةن 
 التجتقعس 

1.72 3 0.58 

2.11 0.10 
تايل 

 التجتقعس 
31.28 115 0.27 

  118 33.00 التجتقع

 2.21" رسسقد 33511قترجإ لرةإ " 2025تلإ الجتقلةإ عات تسرقى ت F ةتإ 
 

( 23-4التقضلإ    جتقل )آلراا عةاإ التراسإ رلاةل الربسةن اثلستد باسا  عا  ارسئا 
، 2.68الجتقلةإ قالر  رسسقد  Fتن  ةتإ  أصغرقه   2.11التلسقبإ رسسقد  F  ةتإربةن أن 

عتل قجقت  رقق  ا  تتلإ عا   تتس ةتل 1.15تن  أكبرقه   1.11قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 
بةن ترقس س  آراا أ رات عةاإ التراسإ لقل " سعاةإ الل  =1.15αىلصسئةإ عات تسرقى تتلإ 

التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ" رازى 
 ال  اتيرال     ترغةر التركز القلةف .
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 (23-3جدول رقم )
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة دي آلراء عينة الدراسة حول "نتائج تحليل التباين األحا

 الى االدارة العامةتعزا  "في وزارة المالية في تحقيق جودة التقارير المالية

مصدر  البند
 التباين

مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

القيمة 
 ماليةاالحت

 سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    
 قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ

 

بةن 
 التجتقعس 

6.08 9 0.68 

2.74 0.01 
تايل 

 التجتقعس 
26.92 109 0.25 

  118 33.00 التجتقع

 3.12سقد " رس32111قترجإ لرةإ " 2025الجتقلةإ عات تسرقى تتلإ  F ةتإ 
 

 (21-3جدول رقم )
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة اختبار أقل فرق معنوي آلراء عينة الدراسة حول "نتائج 

 الى االدارة العامةتعزا  "المطبقة في وزارة المالية في تحقيق جودة التقارير المالية

فرق  االدارات األخرا االدارة العامة
 المتوسطين

القيمة 
 اليةاالحتم

 اإلتارة الاستإ لاةئقن اتتارةإ قالتسلةإ

الاستإ اللسسبس   -.66 (*) .04 
 01. (*) 78.- الرقارب

التاياةإ الر سبإ  -.77 (*) .02 
الاسكرةإ التسلةإ الر سبإ  -.68 (*) .04 

 اإلتارة الاستإ لضرةبإ ال ةتإ التضس إ

الاستإ اليزةاإ  -.38 (*) .03 
الاستإ اللسسبس   -.49 (*) .00 

 00. (*) 61.- الرقارب
التاياةإ الر سبإ  -.60 (*) .00 

الاسكرةإ التسلةإ الر سبإ  -.51 (*) .00 
التيل ضرةبإ  -.29 (*) .03 

  2025عات تسرقى تتلإ الفرق بةن الترقس ةن تااقد  (*) 
 



15 
 

( 24-4جتقل )التقضلإ    آلراا عةاإ التراسإ رلاةل الربسةن اثلستد باسا  عا  ارسئا 
، 1.96الجتقلةإ قالر  رسسقد  Fقه  أكبر تن  ةتإ  2.74التلسقبإ رسسقد  F ةتإ ربةن أن 

 رقق  ا  تتلإ قجقت تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 
 سعاةإ الل "بةن ترقس س  آراا أ رات عةاإ التراسإ لقل  =2025αالصسئةإ عات تسرقى تتلإ 

رازى  "   قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ الت ب إتااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ ال
 ال  اتيرال     ترغةر اتتارة الاستإ.

( أن ترقس  آراا عةاإ 22-4قبةا  ارسئا ايربسر أ ل  رق تااقد التقضلإ    جتقل )
تيرا  تااقةس  عن ترقس س  آراا عةاإ  التراسإ    اتتارة الاستإ لاةوقن التسلةإ قاتتارةإ كسن

التراسإ    كلا تن اتتارة الاستإ لالسسبس  الاستإ قالرقارب قالر سبإ التاياةإ قالر سبإ التسلةإ 
الاسكرةإ، كتس أن ترقس  آراا عةاإ التراسإ    اتتارة الاستإ لضرةبإ ال ةتإ التضس إ كسن تيرا  

   كلا تن اتتارة الاستإ لايزةاإ الاستإ قاللسسبس  الاستإ  تااقةس  عن ترقس س  آراا عةاإ التراسإ
 قالرقارب قالر سبإ التاياةإ قالر سبإ التسلةإ الاسكرةإ قضرةبإ التيل.

قةازق البسل  ه ا اتيرال  ىل  ايرال  الالسل الت بق    كل اتارة، قالر سرةر الصسترة 
 عاهس.

 (26-3جدول رقم )
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة آلراء عينة الدراسة حول " دينتائج تحليل التباين األحا

 الى البرنامج المحاسبي المستخدمتعزا  "في وزارة المالية في تحقيق جودة التقارير المالية

مصدر  البند
 التباين

مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

القيمة 
 االحتمالية

ل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ     سعاةإ ال
 قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ

 

بةن 
 التجتقعس 

4.91 6 0.82 

3.26 0.01 
تايل 

 التجتقعس 
28.09 112 0.25 

  118 33.00 التجتقع

 2.33" رسسقد 33212قترجإ لرةإ " 2025الجتقلةإ عات تسرقى تتلإ  F ةتإ 
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 (28-3رقم )جدول 
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة اختبار أقل فرق معنوي آلراء عينة الدراسة حول "نتائج 

 الى البرنامج المحاسبي المستخدمتعزا  "المطبقة في وزارة المالية في تحقيق جودة التقارير المالية

فرق  البرامج األخرا البرنامج المحاسبي المستخدم
 المتوسطين

ة القيم
 االحتمالية

 السل ضرةبإ ال ةتإ التضس إ

التركزد التسل  الالسل  -.45 (*) .00 

التقلت التسل  الالسل  -.21 .38 
التتاةةن رقارب السل  -.61 (*) .00 
الاسكرةةن رقارب السل  -.39 .14 

التيل ضرةبإ السل  -.29 (*) .03 
ال هب  اتصةل براستا  -.25 .40 

  2025عات تسرقى تتلإ ترقس ةن تااقد الفرق بةن ال (*) 
 

( 25-4التقضلإ    جتقل )آلراا عةاإ التراسإ رلاةل الربسةن اثلستد باسا  عا  ارسئا 
، 2.17الجتقلةإ قالر  رسسقد  Fقه  أكبر تن  ةتإ  3.26التلسقبإ رسسقد  F ةتإ ربةن أن 

 رقق  ا  تتلإ قجقت تتس ةتل عا   1.15قه  أ ل تن  1.11قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 
 سعاةإ الل "بةن ترقس س  آراا أ رات عةاإ التراسإ لقل  =2025αالصسئةإ عات تسرقى تتلإ 

رازى  "التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ التسريتتإ    قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ
 .البراستا التلسسب  التسريتلال  اتيرال     ترغةر 

( أن ترقس  آراا عةاإ 23-4ا ايربسر أ ل  رق تااقد التقضلإ    جتقل )قبةا  ارسئ
التراسإ التسريتتةن لبراستا ضرةبإ ال ةتإ التضس إ كسا  تيرافإ تااقةس  عن ترقس س  آراا عةاإ 
التراسإ التسريتتةن كلا تن براستا الالسل التسل  التركزد قبراستا رقارب التتاةةن قبراستا ضرةبإ 

 التيل.

زق البسل  ه ا اتيرال  ىل  أن البراستا التلسسب  التسريتل ةاربر ألت التكقاس  قةا
اثسسسةإ لالسل التااقتس  التلسسب ، قعاةه  إن اتيرال     البراستا التسريتل له تقر كبةر    

 ايرال   سعاةإ السل التااقتس  الت بق    رل ةق جقتة الر سرةر الصسترة عاه.
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 :لخامسةاختبار الفرضية ا -

باين متوساطات آراء أفاراد  =1016αتوجد فروق ذات داللة احصائية عناد مساتوا داللاة 
فاي وزارة المالياة فاي  المطبقاةفاعلية نظام المعلوماات المحاسابية المحوسابة "عينة الدراسة حول 

تعاازا الااى االخااتالف فااي كااٍل ماان متغياار المركااز الااوظيفي، االدارة  "تحقيااق جااودة التقااارير الماليااة
 لعامة، والبرنامج المحاسبي المستخدم.ا

 

 سعاةإ الل التااقتس  لقل "آلراا عةاإ التراسإ رلاةل الربسةن اثلستد باسا  عا  ارسئا 
ل  اتيرال  " رازى ىالتلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ

تقضلإ    قال تإ، قالبراستا التلسسب  التسريتل،اس   كلا تن ترغةر التركز القلةف ، اتتارة ال
 -، رابةَّن اآلر :( عا  الرقال 25-4(، )24-4(، )21-4جتقل ر ل )كلا تلن ال

بين متوسطات آراء أفراد  =1016αتوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوا داللة ال  (3
ساتخدمة فاي وزارة فاعلياة نظام المعلوماات المحاسابية المحوسابة الم"عينة الدراسة حول 

 تعزا الى االختالف في متغير المركز الوظيفي. "المالية في تحقيق جودة التقارير المالية

 

باين متوساطات آراء أفاراد  =1016αتوجد فروق ذات داللة احصائية عناد مساتوا داللاة  (2
فااي وزارة  المطبقااةفاعليااة نظاام المعلومااات المحاساابية المحوساابة "عينااة الدراسااة حااول 

 تعزا الى االختالف في متغير االدارة العامة. "في تحقيق جودة التقارير المالية المالية

 

باين متوساطات آراء أفاراد  =1016αتوجد فروق ذات داللة احصائية عناد مساتوا داللاة  (1
فااي وزارة  المطبقااةفاعليااة نظاام المعلومااات المحاساابية المحوساابة "عينااة الدراسااة حااول 

لبرناااامج امتغيااار  فاايتعااازا الااى االخاااتالف  "المالياااة الماليااة فاااي تحقيااق جاااودة التقااارير
 المحاسبي المستخدم.

 
قعاةه رل اثبس  أن هاسك رقا ق بةن ترقس س  آراا أ رات عةاإ التراسإ لقل " سعاةإ الل 
التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    القزارة    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس" 

ن كسن هاسك اير ال     التركز القلةف ، بةاتس لل ةرل ق ه ا الرقا ق عات اتيرال     ترغةر قا 
 اتتارة الاستإ أق البراستا التلسسب  التسريتل.
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 تحليل المجاالت الثالث األولى، واالجابة على مشكلة الدراسة 

 نتائج تحليل المجاالت الثالث األولى: -

 
 (23-3جدول رقم )

 لثالث األولىنتائج تحليل المجاالت املخص 

المتوسط  البند م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 االحتمالية

3 
 سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة 
التسلةإ    رل ةق يسصةإ التالاتإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة 

 عاهس.

3.38 0.71 67.60 5.81 0.00 

2 
لل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة  سعاةإ ا

التسلةإ    رل ةق يسصةإ التقثق ةإ    الر سرةر التسلةإ الصسترة 
 عاهس.

3.96 0.63 79.20 16.73 0.00 

2 
 سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة 

الر سرةر التسلةإ    رل ةق يسصةر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ    
 التسلةإ الصسترة عاهس.

3.68 0.54 73.60 13.78 0.00 

 0.00 13.88 73.40 0.53 3.67 األولى المجاالت الثالثجميع 
 3011" رسسقد 331قترجإ لرةإ " 2025الجتقلةإ عات تسرقى تتلإ  T ةتإ 

 
 :اإلجابة على مشكلة الدراسة -

لمطبقة في وزارة المالية في فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة اما مدا 
 .التقارير المالية الصادرة عنها جودة تحقيق

اةاإ القالتة لرلاةل التجست  الثال  لا Tبسر لإلجسبإ عا  تةكاإ التراسإ رل ر بةق اير
اثقل  قالتراا إ ب ةسس تتى  سعاةإ السل التااقتس  التلسسبةإ    رل ةق اليصسئص الاقعةإ 

تااقتس  التلسسبةإ، قالترتثاإ    )التالاتإ، التقثق ةإ، الثبس  قال سباةإ اثسسسةإ قالثساقةإ لا
( أن الترقس  اللسسب  لجتةم 21-4لات سراإ(، لة  ألهر  الارسئا التقضلإ    جتقل ر ل )

% قه  اكبر تن 31042، قالقزن الاسب  1023تجست  اتسربساإ التراا إ بسوال تةكاإ التراسإ 
 Tقه  اكبر تن  ةتإ  31011لسقبإ الت ا إ الت Tإ % " ق ةت22ت " القزن الاسب  التلسة

تتس  ةتل عا   2025قه  أ ل تن  2022، قال ةتإ اتلرتسلةإ رسسقد 3011قالر  رسسقد  الجتقلةإ
 سعاةإ الل  سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة 

 سترة عاهس.الر سرةر التسلةإ الص
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قق  ا  تتلإ  ر قجقت قرأسةسس  عا  ارةجإ ايربسر الفرضةإ اليستسإ قالر  ألهر  
 سعاةإ الل "بةن ترقس س  آراا أ رات عةاإ التراسإ لقل  =2025αلصسئةإ عات تسرقى تتلإ ى

رازى  "التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ التسريتتإ    قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ
قالبراستا التلسسب  التسريتل، رل رصاة   كل تن ترغةر اتتارة الاستإال  اتيرال     

 سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ التسريتتإ    ترقس س  آراا أ رات عةاإ التراسإ لقل "
التلسسب   " لسب كل تن اتتارة الاستإ قالبراستاقزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ

 ( عا  الرقال .12-4(، )21-4التسريتل، ق لك كتس هق تقضح    كل تن الجتقل ر ل )

 (22-3جدول رقم )
في فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة المتوسط الحسابي آلراء أفراد عينة الدراسة حول "

 العامة " حسب االدارة في تحقيق جودة التقارير المالية وزارة المالية
 

 المتوسط الحسابي العدد االدارة العامة

لةئقن اتتارةإ قالتسلةإا  3 3.19 

 3.36 28 ضرةبإ ال ةتإ التضس إ

 3.61 3 الهةئإ الاستإ لابررقل

 3.65 24 ضرةبإ التيل

لتقازاإ الاستإا  9 3.72 

ليزةاإ الاستإا  10 3.74 

للسسبس  الاستإا  12 3.85 

ةإلر سبإ التسلةإ الاسكر ا  10 3.87 

لر سبإ التاياةإا  10 3.96 

 3.97 10 لرقاربا

 2..3 115 جميع االدارات العامة

( أن السل التااقتس  التلسسبةإ 21-4لة  ألهر  الارسئا التقضلإ    جتقل ر ل )
الت بق    اتتارة الاستإ لارقارب هق اثكثر  سعاةإ    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ، بةاتس ربةن أن 

لسل التااقتس  التلسسبةإ الت بق    اتتارة الاستإ لاةئقن اتتارةإ قالتسلةإ هق اث ل  سعاةإ    ا
 رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ.
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 (11-3جدول رقم )
في فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة المتوسط الحسابي آلراء أفراد عينة الدراسة حول "

 " حسب البرنامج المحاسبي المستخدمق جودة التقارير الماليةفي تحقي وزارة المالية
 

 المتوسط الحسابي العدد البرنامج المحاسبي المستخدم

 3.36 28 السل ضرةبإ ال ةتإ التضس إ

 3.57 5 الالسل التسل  التقلت

 3.61 3 براستا اثصةل ال هب 

 3.65 24 السل ضرةبإ التيل

 3.75 4 السل رقارب الاسكرةةن

 3.81 42 لالسل التسل  التركزدا

 3.97 13 السل رقارب التتاةةن

 2..3 115 جميع البرامج المحاسبية المستخدمة

 
( أن الل التااقتس  التلسسبةإ الر  12-4كتس ألهر  الارسئا التقضلإ    جتقل ر ل )

التسلةإ،    لةن رسريتل براستا السل رقارب التتاةةن كسا  اثكثر  سعاةإ    رل ةق جقتة الر سرةر 
كسا  الل التااقتس  التلسسبةإ الر  رسريتل براستا الالسل التسل  التقلت اث ل  سعاةإ    رل ةق 

 جقتة الر سرةر التسلةإ.

قبةكل عسل ل ت ربةن أن  سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    اتتارا  
ارة التسلةإ قالترتثاإ    اتتارة الاستإ لاةئقن التسئقلإ عن رالةل اثلتا  التسلةإ اليسصإ بقز 

اتتارةإ قالتسلةإ قتجتم اتةراتا  كسا  تايفضإ اسبةس  ت سراإ  بسإلتارا  اثيرى التسئقلإ عن 
 رالةل تجتل الاةس  التسل  اللكقت .

 
 
 
 
 



 

 
 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات
 
 
 

 النتائج 

 التوصيات 

 الدراسات المقترحة 
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 النتائج 

تن يالل رلاةل الجقااب الالرةإ قالاتاةإ لاتراسإ التةتااةإ الر   يبِّ   عا  اتتارا  
الاستإ الرسباإ لقزارة التسلةإ      سع ازة، قالر  هت   ىل  تراسإ تتى  سعاةإ الل التااقتس  

تسلةإ الصسترة، رل الرقصل التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    قزارة التسلةإ    رل ةق جقتة الر سرةر ال
 :ىل  الارسئا الرسلةإ

%    رل ةق 31الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    القزارة  سعاإ باسبإ  .3
جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس، أد تس زال  بلسجإ لتزةت تن الر قةر لرازةز  تررهس 

 قاتلصسئةس  الالزتإ. عا  رق ةر كس إ تر ابس  تري د ال رارا  تن الر سرةر

ررل ق اليصسئص الاقعةإ لاتااقتس  التلسسبةإ    التااقتس  الر  ررضتاهس الر سرةر  .2
التسلةإ الصسترة عن الالل الت ب إ    القزارة بترجس  ترفسقرإ، لة  لصا  يسصةإ 
التقثق ةإ عا  التركز اثقل تن لة  الرل ق، رالهس يسصةر  الثبس  قال سباةإ لات سراإ، 

    لةن جسا  يسصةإ التالئتإ    التركز اثيةر باسبإ رل ق ت بقلإ.

ل التااقتس  التلسسبةإ الر سرةر التسلةإ الصسترة عن ال رلرقةهسالر  التااقتس  ررتةز  .1
 بت رهس قياقهس تن الرلةز.    القزارة إالت ب 

 قائل رلاةاةإ  ا رار لتري د ال  رق ر البراتا قالر بة س  التلسسبةإ التسريتتإ    القزارة ت .4
صقرة كستاإ عن ، بلة  رسسعت اتتارة عا  ىجراا الت سراس  قر تةل رسقل بةساةإأق 

 تاةاإ.اثلتا  التسلةإ لفررة 

ضا  التقر الر سب  لار سرةر التسلةإ، لة  أاهس اةر  سترة عا  رابةإ الرةسجس  الجهس   .5
أسسلةب لارلاةل إ ىلةهس،  ه  ت رةرتل عا  الرةرةاةإ قالر سبةإ لا ةسل بسلتهسل الر سبةإ التقكا

 .رسسعت عا  اكرةس  اتالرا س  التسل  قتاسةةر قتوةرا 

قالاسرا عن  ،الر  اص عاةهس ال ساقنالتقرةإ الر سرةر تالل بإعتات قزارة التسلةإ الرزال عتل  .2
ر  اص عتل الرزال تالل القلتا  اللكقتةإ بإعتات قرساةل الر سرةر التقرةإ الالزتإ قال
 عاةهس ال ساقن، بجساب عتل  ترة الالل الت ب إ لسلةس  عا  رق ةر تالل ه   الر سرةر.

التلسسبةإ الت ب إ    اتتارا  الاستاإ    قزارة  صاقبإ الراسةق بةن الل التااقتس  .3
التسلةإ قالتقائر التسلةإ الرسباإ لكس إ القلتا  اللكقتةإ    جساب ربستل التااقتس  

لتسلةإ، قتس له تن أثر ساب  اسلبس  تس ةوتد ىل  اللت تن ال ترة عا  رل ةق قالر سرةر ا
جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس، بسإلضس إ ىل  صاقبإ رق ةر كس إ تر ابس  تري د 

 ال رارا  تن التااقتس .  
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عتل لقسبإ التهسل قاتجرااا  التلسسبةإ    كلا تن اتتارة الاستإ لاجتسرك قالتكقس،  .1
قاتتارة الاستإ ل تن الجترك ، قاتتارة الاستإ لاقازل الاستإ، قك لك التقائر التيرصإ 
بسلر سبإ عا  اتةراتا     كلا تن اتتارة الاستإ لار سبإ التاياةإ قالر سبإ التسلةإ الاسكرةإ، 
 قبسلرسل  ضا  الالل الت ب إ    ه   اتتارا     جساب رابةإ الرةسجس  تري د ال رارا 

 تن التااقتس  قصاقبإ رق ةر الر سرةر التسلةإ    الق   التالئل.

ربةن أن هاسك رقا ق بةن ترقس س  آراا أ رات عةاإ التراسإ لقل " سعاةإ الل التااقتس   .1
التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    القزارة    رل ةق جقتة الر سرةر التسلةإ الصسترة عاهس" عات 

، بةاتس لل ةرل ق ه ا الرقا ق    لسلإ اتيرال     ترغةر اتيرال     التركز القلةف 
 اتتارة الاستإ أق البراستا التلسسب  التسريتل.

بةكل عسل ربةن أن  سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ الت ب إ    اتتارا   .32
لاستإ التسئقلإ عن رالةل اثلتا  التسلةإ اليسصإ بقزارة التسلةإ قالترتثاإ    اتتارة ا

لاةئقن اتتارةإ قالتسلةإ قتجتم اتةراتا  كسا  تايفضإ اسبةس  ت سراإ  بسإلتارا  اثيرى 
 التسئقلإ عن رالةل الاةس  التسل  اللكقت .
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 التوصيات 

   ضقا تس أسفر  عاه ارسئا الرلاةال  الالرةإ قالتةتااةإ، رقص  التراسإ تري د ال رار 
 بضرقرة الاتل جتةس  الق:    قزارة التسلةإ

لقسبإ كس إ الالل قاتجرااا  التلسسبةإ الت ب إ    تيرا  تقائر القزارة بهت  اسركتسل  .3
اتسرفستة تن  قائت اسريتال الالل التلقسبإ قتس لهس تن أثر اةجسب  عا  جقتة تيرجسرهس 

 تن التااقتس  قالر سرةر التسلةإ.

 ا لتري د ال رار  رق ر سسبةإ التسريتتإ بلة رلسةن  ترا  البراتا قالر بة س  التل .2
، لك  رسسعت اتتارة    ىجراا رسقل بةساةإالتااقتس  الالزتإ تتعتإ ب قائل رلاةاةإ ق 

 تاةاإ.صقرة كستاإ عن اثلتا  التسلةإ لفررة الت سراس  قر تةل 

ةب الرلاةل رازةز التقر الر سب  لار سرةر التسلةإ، تن يالل رتعةل الر سرةر التسلةإ بأسسل .1
بلة  رصبح  سترة عا  رابةإ  رسسعت عا  اكرةس  اتالرا س  تاسةةر قتوةرا التسل  ق 

 الرةسجس  الجهس  الرةرةاةإ قالر سبةإ لا ةسل بسلتهسل الر سبةإ التقكاإ ىلةهس.

 ىصتار رااةتس  تسلةإ رقضح البةساس  قالتااقتس  الت اقب اإل صسح عاهس    الر سرةر .4
ق لك تن يالل رصتةل اتس ج تقلتة رقزع عا  القلتا  ، ق رة إ عرضهس التقرةإالتسلةإ 
 .تسريتاتهس    ه   الغسةإ اللكقتةإ

ر قةر الل التااقتس  التلسسبةإ الت ب إ لسلةس  بلة  رصبح  سترة عا  رق ةر كس إ ال قائل  .5
تقل  ةهس، قالر سرةر التسلةإ الر  ةابغ  أن رصتر عن القزارة لسب اثالتإ قال قااةن التا

 قر تةتهس لاجهس  التيرصإ.

 رفاةل ال قاعت الرةرةاةإ قاريس  كس إ اإلجرااا  الكفةاإ بإلزال القلتا  اللكقتةإ ىعتات .2
، لرازةز  ترة قر تةل الر سرةر قال قائل التسلةإ ىل  الجهس  التيرصإ ضتن التتة ال ساقاةإ

 إ بت إ، قر تةتهس    الق   التاسسب.القزارة عا  ىعتات الر سرةر التقرةإ قاللسسبس  اليرستة

التلسسبةإ الت ب إ    اتتارا   بةن الل التااقتس  التةررك الراسةقالراسقن ق  رازةز سبل .3
 الاستاإ    قزارة التسلةإ قالتقائر التسلةإ الرسباإ لكس إ القلتا  اللكقتةإ.

إ لكس إ أقجه ررضتن  سعتة بةساس  ةستا رق ةر تالقتإ ر سرةر تسلةإ تركستاإ قتقلتة .1
الاةس  التسل  اللكقت ، ق رح الاقا   الالزتإ قالكفةاإ برق ةر كس إ الرةسجس  تري د 

 ال رارا  تن التااقتس  قالر سرةر التسلةإ.
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 الدراسات المقترحة 

بالل التااقتس   التراا إزةت تن التراسس  الت بر بةق  التارسةن قالبسلثةن ةقص  البسل
 :ى  ةتكن ا رراح التقاضةم الرسلةإ  قزارة التسلةإ، التلسسبةإ التلقسبإ عا

تتى تسسهتإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    رلسةن اثتاا التسل  قرازةز التقر  .3
 الر سب  لقزارة التسلةإ.

  سعاةإ الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    رلسةن قر قةر ىجرااا  الر سبإ التاياةإ. .2

 لتلسسبةإ التلقسب    ر قةر أتاا اتتارة الاستإ لاتقازاإ الاستإ.تقر السل التااقتس  ا .1
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 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 الكتب والدوريات .3

 ،"بيةنظم المعلومات المحاس" (،2118)، لسن ستةرعةةش، ق  لسسل عبت اهلل أبق يضرة، -
 عتسن: تكربإ التجرتم الارب  لااةر قالرقزةم.

 
العاااام للنظاااام  البرناااامج" (،2115)، تلتدددت قالسددد س، تاددد ر قالتدددتهقن، تلتدددقتأبدددق صدددفةإ،  -

 ، ازة.قزارة التسلةإ ر رةر اةر تاةقر لفرةق الر قةر، ،"المالي المركزي
 

بية لادا شاركات تقييم مدا كفاءة تظام المعلوماات المحاسا" (،2111) ، تسهر،أبق هتا  -
 .، رسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة، الجستاإ اإلسالتةإ بغزةالوقود العاملة في قطاع غزة"

 
 "دور نظم المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات(، 2116) ألتت، بسسل تلتقت، -

دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة : الفلسطينية في منشآت األعمال اإلدارية
 .رسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة، الجستاإ اإلسالتةإ بغزة ،"ة في غزةالخصوصية المحدود

 
 .التار الجستاةإتصر: ، "مراجعة وتدقيق نظم المعلومات"، (2115، )السةت ل ف  ،أتةن -

 
تيس ر الل التااقتس  التلسسبةإ التلقسبإ    "(، 2111)، عصسل تلتت، البلةص  -

مجلة الجامعة إ ر بة ةإ"، ت سل، تاإ      سع ازة: تراسالةركس  الفاس ةاةإ الاس
 ، الاتت اثقل.19، تجات االسالمية
 

جددددقتة التااقتددددس  التلسسددددبةإ قصدددداللةرهس تريددددس  " (،2111)، عصددددسل تلتددددتالبلةصدددد ،  -
 .12الاتت  ،مجلة المحاسب الفلسطينيت سل،  "،ال رار

 
قلددتة  التقصددل: ،"نظاام المعلومااات المحاساابية" (،2113)، ةددستقالسدد س، ز  سسددل،   اللبة دد -

 اللتبسا لا بسعإ قالاةر.
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توسسدددإ الدددقراق عتدددسن: (، 2،   )"نظااام المعلوماااات االدارياااة" (،2112)، اةلاللسددداةإ، سددد -
 لااةر قالرقزةم.

 
ماادا كفااءة ادارة الاادين العاام فااي وزارة الماليااة " (،2115)، ادسرالاقاددق، تق  ىةتدسناللابد ،  -

 .ة، الجستاإ اإلسالتةإ بغزةرسسلإ تسجسرةر اةر تاةقر  ،"في ادارة القروض الخارجية
 

نظاام المعلومااات االداريااة المحوساابة وأثرهااا علااى الالمركزيااة " (،2111)، ضددةسااللابدد ،  -
، رسدسلإ تسجسدرةر اةدر تاةدقرة، الجستادإ اإلسدالتةإ "دراسة تطبيقية على وزارة المالية بغزة

 .بغزة
 

ية علاااى جاااودة "أثااار اساااتخدام نظااام المعلوماااات المحاساااب (،2119) ، تاددد ر ةلةددد ،التاةدددإ -
رسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة، الجستاإ  ،البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة"

 .اإلسالتةإ بغزة
 

اثااار اساااتخدام الحاساااوب "(، 2119)، لتدددقتجدددالل، تق  ضددسلالرتلددد ، اق ، اةدددلالر ددسع ، ي -
: دراسااة حالااة سااوق ماان وجهااة نظاار المسااتثمرين علااى خصااائص المعلومااات المحاساابية

 ترق رة عا  التق م الرسل : اسيإ الكررقاةإ، ،المالي"عمان 
 content/uploads/2009/11/37.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp  

 (.31/80/2822)رسرةخ ات الع 
 

 ،"نظم المعلوماات المحاسابية" (،2111)، ادةلةست عبت اللال ةبإ، ز ق  ضسل تلتقتالرتل ، ا -
 عتسن: تار التسةرة لااةر قالرقزةم قال بسعإ.

 
أثاار التحااول فااي نظاام المعلومااات المحاساابية: دراسااة تطبيقيااة " (،2117)، الالزعددساةن، عدد -

 .رسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة، الجستاإ اإلسالتةإ بغزة ،"على وزارة المالية الفلسطينية
 

 " ساقن رالةل التقازاإ الاستإ قالةئقن التسلةإ"، (،1998)، إ الفاس ةاةإالسا إ الق اة -
  ، قزارة الاتل، ازة.25، الاتت الوقائع الفلسطينية

 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/37.pdf
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 "الالسل التسل  لاقزارا  قالتوسسس  الاستإ"، (،2115)، السا إ الق اةإ الفاس ةاةإ -
 ، قزارة الاتل، ازة.59، الاتت الوقائع الفلسطينية

 
دراسااااة : مخااااطر نظااام المعلوماااات المحاسااابية االلكترونياااة" (،2116)، ةدددإر الةدددرة ، ل -

الجستاددإ رسدسلإ تسجسدرةر اةدر تاةدقرة،  ،تطبيقياة علاى المصاارف العاملااة فاي قطااع غاازة"
 .اإلسالتةإ بغزة

 
دور الحوكمااااة فااااي تحقيااااق جااااودة المعلومااااات "(، 2112الةددددةخ، عبددددت الددددرزاق لسددددن، ) -

هم: دراساااة تطبيقياااة علاااى شاااركات المسااااهمة المحاسااابية وانعكاسااااتها علاااى ساااعر السااا
 .الجستاإ اإلسالتةإ بغزةرسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة،  ،"المدرجة في بورصة فلسطين

 
 الكقة : ت باإ  ا  السالسل. ،"نظرية المحاسبة" (،1991)، هتدت بسسالةةرازد، ع -

 
كدسن اةدر أق بدتقن ت، "مبادئ النظم المحاسابية" (،2111)، ةتجبر، سق  براهةلالصاةتد، ى -

 تار اةر.
 

"الماااادخل إلااااى نظاااام المعلومااااات اإلداريااااة، إدارة  (،2119ال دددسئ ، تلتددددت عبددددت لسدددةن، ) -
 (، تار قائل لااةر قالرقزةم.2،   )المعلومات تكنولوجيا

 
 عتسن: تار الةرقق. ،"أصول المحاسبة الحديثة" (،2113)، لتتأسسةن الاةس ، ة -

 
تصااميم نظاام المعلومااات " (،2111) لتددقت ياةددل،أبددق زل ددإ، تق  ةددست عبددت الكددرةلال سضدد ، ز  -

 عتسن: تكربإ التجرتم الارب  لااةر قالرقزةم. ،"اإلدارية والمحاسبية
 

"ماادا فاعليااة نظاام المعلومااات المحاساابية فااي تحقيااق األمااان (، 2113) ، لددسهر،ال ةدد  -
جستادإ اةدر تاةدقرة،  أ رقلدإ تكردقرا ، والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة اإللكترونياة"

 عتَّسن الاربةإ لاتراسس  الااةس.
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ات الضااااوابط الرقابيااااة فااااي نظاااام المعلوماااا " (،2115، )ال  اددددسا ، يسلددددت تلتددددقت لسددددن -
أ رقلدإ ، "دراسة تحليلية للمصارف التجارية في األردن: المحاسبية المصرفية المحوسبة

 جستاإ تتةق. ،تاةقرة اةر تكرقرا 
 

أثددر الددل التااقتددس  التلسسددبةإ التلقسددبإ  دد  " (،2117)، ألتددت عبددت الددرلتن، التيستتددإ -
، التجادت مجلاة المناارة، تراسدإ ر بة ةدإ عاد  الةدركس  اثرتاةدإ" :اريس  ال رارا  اتسدرثتسرةإ

 .2، الاتت 13
 

 ،"المحاساابة الحكوميااة والمحاساابة االقتصااادية" (،2117)، لسددةتالسدد س، اق  لتددتالهددست ، ت -
 قزةم.التاصقرة: التكربإ الاصرةإ لااةر ق الر

 
المحاسااابة فاااي االجهااازة الحكومياااة فاااي " (،2115)، بدددت اهللةن، عاةاللسدددق  اتالهقةتدددل، سددد -

 تركز البلق . -الرةسو: تاهت اتتارة الاستإ  ،"المملكة العربية السعودية
 

توسسددددإ الددددقراق لااةددددر : عتددددسن ،"نظريااااة المحاساااابة" (،2114)، قسدددد  تلتددددقتجربددددقع، ة -
 .قالرقزةم

 
نظاام المعلومااات المحاساابية: " (،2117)، ىةددستالزعبدد ، ق  صددسلالاربةددت، عق  لتددتجتاددإ، أ -

 عتسن: تار التاسها لااةر قالرقزةم.، "مدخل تطبيقي معاصر
 

مااادا فاعلياااة نظااام المعلوماااات المحاسااابية فاااي " (،2111) ، اتتدددقن  دددسرق اتتدددقن،جدددل -
رة، ، رسسلإ تسجسدرةر اةدر تاةدق المصارف التجارية العراقية األهلية من وجهة نظر االدارة"

 جستاإ الةرق اثقس .
 

ثددددددر الضددددددقاب  الر سبةددددددإ الاستددددددإ لددددددالل التااقتددددددس  التلسسددددددبةإ "أ (،2111)، رةددددددس، لتددددددستة -
جامعاة دمشاق مجلاة ، ": تراسدإ تةتااةدإاتلكررقاةإ    زةستة تقثق ةإ التااقتدس  التلسسدبةإ

 ، الاتت اثقل.26، التجات للعلوم االقتصادية والقانونية
 

 (،1،   )"المحاساابة الحكوميااة واالدارة الماليااة العامااة" (،1992)، لتددت ألتددتلجددسزد، ت -
 .قزارة التسلةإعتسن: 
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  اتسدرثتسر  د  ار التااقتس  التلسسدبةإ  د  ررةدةت  دراتقر " (،2117)، ل  التةنلتزة، ت -

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  "، ت سل،تراسإ ر بة ةإ :سقق عتسن ل قراق التسلةإ
 ، الاتت اثقل.(23) جاتالت، والقانونية

 
ماادخل النظريااة المحاساابية اإلطااار الفكااري والتطبيقااات " (،2119)، اددقةل ضددقانلاددسن، ر  -

 عتسن: تار قائل لااةر. ،"العملية
 

مجلة  "،ى سر لقكتإ الةركس   تقر التلسسب اإلتارد  " (،2113)، لتتياةل، ت -
  ا .، كاةإ الرجسرة، جستاإ باهس، الاتت الثسالدراسات والبحوث

 
اتسكاترةإ: التار  ،"نظم المعلومات اإلدارية: مدخل النظم" (،2111)، ىبراهةلسا سن،  -

 الجستاةإ لا بسعإ قالاةر قالرقزةم.
 

دراسة وتقييم تظم المعلومات المحاسبية في " (،2111)صالح، تصاح عبت اهلل،  -
قطاع  المؤسسات غير الحكومية: دراسة تطبيقية على المؤسسات غير الحكومية في

 الجستاإ اتسالتةإ بغزة.رسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة،  ،"غزة
 

 ات المحاسبية في القراراتاااااااااا"مدا استخدام المعلوم (،1993)عبتالرزاق، لسر  لسن، -
اإلدارية المتعلقة بوظيفتي التخطيط والرقابة: دراسة تطبيقية في الشركات المساهمة 

 ، الجستاإ اثرتاةإ، عتسن.تسجسرةر اةر تاةقرة ، رسسلإ"العامة الصناعية األردنية
 

مدا فاعلية نظام الرقابة الداخلية في ظل نظم (، "2112) ، اسرةتسن  اتإ،عقات -
المعلومات المحاسبية االلكترونية: دراسة تطبيقية على المصارف االسالمية العاملة في 

 .ةغز الجستاإ اتسالتةإ برسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة، ، قطاع غزة"
 

عتسن: تار (، 1)  ،"نظم المعلومات المحاسبية" (،2114)، بت الرزاق تلتت سسل، ع -
 الث س إ لااةر قالرقزةم.
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"دراسااة وتقياايم نظااام المعلومااات المحاساابية االلكترونيااة فااي (، 2117) ، عددتاسن، ددسعقت -
 رسدسلإ، الشركات الفلسطينية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في محافظات غزة"

 .الجستاإ اإلسالتةإ بغزةتسجسرةر اةر تاةقرة، 
 

، "المحاساابة المتوسااطة"ألتدت لستددت،  برارةدد (،2115) قةجسجاد ، ،اسلدت قجةددردق ، تقكةسد -
 ر.تار الترةخ لااة الرةسو: ال باإ الاربةإ الثساةإ،

 
جستادإ  :عتدسن(، 1  )، "أنظماة المعلوماات المحاسابية" (،2112) تةهقر، ألتدت ةدسهر، -

 رقلإ.ال تس التف
 

صاااايل النظااااري للممارسااااات المهنيااااة أالت" (،2118)، قسدددد ، ت قالسددددقة  لتددددتت ددددر، ت -
ااةددر لعتددسن: تار قائددل (، 2  ) ،"المحاساابية فااي مجاااالت: القياااس والعاارض واالفصاااح

 قالرقزةم.
 

"نظام (، 2117ت ةم، ةسسدر صدستق قابدق ع دسب،  دسرق سداةت قالةدقابكإ، عبدت اهلل ألتدت، ) -
 (، تكربإ التجرتم الارب  لااةر قالرقزةم.1،   )المعلومات المحاسبية"

 
نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات، " (،2115) ،، تسركسةتكنق   ، سرةفنتقسكق  -

كتسل التةن ساةت، ألتت لستت لجسج، سا سن التلتت سا سن،  ب، رارة"مفاهيم وتطبيقات
  .تار الترةخالرةسو: 

 
 عتسن: تار الصفسا لااةر قالرقزةم. ،"لحكوميةالمحاسبة ا" (،2112)، لتتهالل ، ت -

 
االطاااار العاااام لتقاااويم وتطاااوير النظاااام المحاسااابي الحكاااومي " (،2118)، لتدددقتقةدددسح، ت -

 .الجستاإ اإلسالتةإ بغزة ،رسسلإ تسجسرةر اةر تاةقرة، "الفلسطيني
 

إ اسدددددي ،"نباااااذة عااااان وزارة المالياااااة الفلساااااطينية" ،("أ"2112قزارة التسلةدددددإ الفاسددددد ةاةإ، ) -
                         shttp://mof.gov.pترددددددددددددددددددددددددددددق رة عادددددددددددددددددددددددددددد  تق ددددددددددددددددددددددددددددم الددددددددددددددددددددددددددددقزارة:  ،الكررقاةددددددددددددددددددددددددددددإ
 (19/82/2822)رسرةخ ات الع 

 

http://mof.gov.ps/
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اسدددديإ اةددددر ، "لااااوزارة الماليااااة الخطااااة التشااااغيلية" ،("ب"2112)، قزارة التسلةددددإ الفاسدددد ةاةإ -
 تاةقرة، قزارة التسلةإ بغزة.

 
اسددديإ اةددددر ، "للخزينااااة العامااااة الخطااااة التشااااغيلية" ،("ج"2112)،التسلةدددإ الفاسددد ةاةإ قزارة -

 تاةقرة، اتتارة الاستإ لايزةاإ الاستإ    قزارة التسلةإ، ازة.
 

اسددديإ اةدددر ، الرقاباااة الداخلياااة" الخطاااة التشاااغيلية"، ("ت"2112)، قزارة التسلةدددإ الفاسددد ةاةإ -
 إ    قزارة التسلةإ، ازة.تاةقرة، اتتارة الاستإ لار سبإ التاياة

 
اسدديإ اةددر ، للتطبيقااات الماليااة" الخطااة التشااغيلية"، ("ه"2112)، قزارة التسلةددإ الفاسدد ةاةإ -

 تاةقرة، قلتة الر بة س  التسلةإ    قزارة التسلةإ، ازة.
 

 الشخصية المقابالت .2

بردددسرةخ  ت سبادددإ، برادددستا ضدددرةبإ الدددتيلتصدددتل قتسدددئقل  (،2112)، سقسدددنيقصدددإ،  بدددقأ -
 .، قزارة التسلةإ بغزة(18/6/2112)
 

 برددددسرةخ ت سباددددإ ق.أ تددددتةر عددددسل قلددددتة الر بة ددددس  التسلةددددإ، (،2111)، تلتددددتصددددفةإ،  أبددددق -
 .، قزارة التسلةإ بغزة(18/12/2111)

 
 ت سبادإ ،البراستا الاسل لاالسل التسل  التركزدتصتل قتسئقل  (،2112)، لتقتالتتهقن، ت -

 .غزة، قزارة التسلةإ ب(19/6/2112) برسرةخ
 

 برددسرةخ ت سبادإ ،برادستا ضددرةبإ ال ةتدإ التضددس إتصدتل قتسددئقل  (،2112)، لتددتالهادتد، ت -
 ، قزارة التسلةإ بغزة.(18/6/2112(
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 (3ملحق رقم )
 االستبانة في صورتها النهائية

 
         لرحيمبسم اهلل الرحمن ا                                  

 غااااازة-الجاامعة اإلسالمية
 ااااااعمادة الدراسااااات العليااا
 كلياااااااااااااااااااااة التجااااااااااااااارة

 الاااااتموياالمحاسبة و ال قسم
    

 
 

  األخ الفاضل/ األخت الفاضلة
  …السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

  
تر ابس  اللصقل عا   رل ىعتاتهس تسركتسلتراسإ  ه  جزا تن ةتةكاتسربساإ الر  بةن 

 تن الجستاإ اتسالتةإ بغزة، قه  بااقان: ترجإ التسجسرةر    التلسسبإ قالرتقةل
 
 جودة التقارير المالية"في تحقيق  المحوسبة نظم المعلومات المحاسبية مدا فاعلية"

 دراسة تطبيقية على وزارة المالية الفلسطينية
 

عا  راسقاكل تااس    جتم  قا   ا تل لكل الةكر سافس  رابئإ اتسربساإ التر  إ، ةرج  الركرل ب
البةساس  الت اقبإ، اوكت لكل لرصاس الةتةت عا  ه   البةساس ، قأاهس لن رسريتل ىت ثاراو 

  .البل  الاات 
 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

                    

 الباحث                                                                              

 أسامة كمال دهمان
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 جودة التقارير المالية"في تحقيق  المحوسبة نظم المعلومات المحاسبية مدا فاعلية"
 دراسة تطبيقية على وزارة المالية الفلسطينية

 

 الرجاء وضع عالمة  المناسبة: االجابة مقابل 
 

  ول: البيانات الديموغرافية:القسم األ- 
 

 الجنس: .3
  أاث  )  (             كر    (  )      

 

 المؤهل الدراسي: .2
 تسجسرةر        )  ( تكرقرا )  ( بكسلقرةقس      )  (        

 

 التخصص العلمي:  .1
 صستىتارة أعتسل     )  ( عاقل تسلةإ قتصر ةإ     )  ( ا ر)  (          تلسسبإ )  (        

 

  :الخبرة سنوات .3
 ساقا   أكثر 32ساقا     )  (  32ال  أ ل تن  5ساقا     )  ( تن  5)  ( أ ل تن         

 

 المركز الوظيفي:  .6
 رئةس  سل أق ةابإ  /تتةر تائرة         )  ( اسئب تتةر)  ( تتةر عسل         )  (        
 تفرش ضرةب  /ترا ب تسل  /)  ( تلسسب        

 

 دارة العامة: اإل .1
 التقازاإ الاستإ          )  ( اللسسبس  الاستإ        )  ( الرقارب)  (  اليزةاإ الاستإ   )  (        
 الر سبإ التسلةإ الاسكرةإ  )  ( الةوقن اتتارةإ قالتسلةإ)  ( الر سبإ التاياةإ   )  (        
 الهةئإ الاستإ لابررقل )  ( س إ   )  ( ضرةبإ التيل   )  ( ضرةبإ ال ةتإ التض        

 

 البرنامج المحاسبي المستخدم:  .8
 الالسل التسل  التقلت          )  ( السل رقارب التتاةةن)  ( الالسل التسل  التركزد    )  (        
 )  ( السل رقارب الاسكرةةن  )  ( السل ضرةبإ ال ةتإ التضس إ   )  ( السل ضرةبإ التيل        

 اثصةل ال هب    )  ( براستا آير ................. )  ( براستا        
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 القسم الثاني: مجاالت الدراسة:- 

المجال األول: فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية في تحقيق خاصية 
 المالءمة في التقارير المالية الصادرة عنها.

لثاني: فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية في تحقيق خاصية المجال ا
 الموثوقية في التقارير المالية الصادرة عنها.

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

1 
ةق ر السل التااقتس  التلسسبةإ اللسل  الر سرةر الر  ر ابهس الجهس  

 اليسرجةإ قالتاياةإ بسهقلإ، ق   الق   التاسسب.
     

2 
رسسعت عا  الرابو الالسل اللسل  ةق ر ر سرةر رلرقد عا  تااقتس  

 تسر با .بسثلتا  التسلةإ التررب إ بسلاةس  ال
     

3 
 رصلةح أقتس  الت تتإ    الر سرةر التسلةإ    رأكةت اق رسسعت التا
 الرق اس .

     

4 
الر   التةكال  اللسل  تااقتس  قر سرةر رسسهل    رلتةت الالسلةق ر 

  رقاجههس اإلتارة أثاسا الاتل، قبسلرسل  التسسعتة    اريس  ال رارا .
     

5 
الرق ةق بةن الرابس  قالصفس  التراتتة قالتربسةاإ الالسل الت بق ةراع  

 الر سرةر التسلةإ.لتسريتت  التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس 
     

6 
ةق ر الالسل اللسل  تااقتس  ىضس ةإ را   صقرة كستاإ عن اثلتا  

 التسلةإ لفررة تلتتة ) قائل رلاةاةإ، جتاقل ىلصسئةإ، رسقل بةساةإ(.
     

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

1 
 الر سرةر التسلةإ الصسترة عن السل التااقتس  التااقتس  الر  رلرقةهس

 التلسسبةإ الت بق لسلةس  ررتةز بسلت إ تم اتكساةإ الرل ق تن صلرهس.
     

2 
التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس الر سرةر التسلةإ الصسترة عن السل 

 التااقتس  اللسل  يسلةإ تن الرلةز.
     

3 
الر سرةر التسلةإ الصسترة عن الالسل الت بق ررتةز بصتق رتثةاهس 

 ت الر رةر عاهس.لالقاهر الترا
     

4 
تجتقعإ تن اإلجرااا  الر سبةإ  اللسل  ل التااقتس  التلسسبةإسق ر الة

 التااقتس . سالتإ صلإ تاسلجإ البةساس  قبسلرسل  لضتسن
     

5 
الر سرةر التسلةإ الصسترة عن السل التااقتس   رلرقةهستس  الر  اق التا

  قالةفس ةإ. ا ةإالتصت التلسسبةإ الت بق عا  ترجإ عسلةإ تن
     

6 
ةراع  الالسل الت بق تبتأ اثهتةإ الاسبةإ لاتااقتس  الر  ةرل عرضهس 

 ضتن الر سرةر التسلةإ بجساب رل ةق يسصةإ التقضقعةإ.
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المجال الثالث: فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية في تحقيق خاصيتي الثبات 
 لية للمقارنة في التقارير المالية الصادرة عنها.والقاب

تحقيق خصائص الجودة في التقارير المالية الصادرة عن نظم  تحد من القدرة على معوقاتالمجال الرابع: توجد 
 المعلومات المحاسبية المطبقة حاليًا في وزارة المالية تتمثل فيما يلي:

 

ت أد اسرفسسر لقل اتسربساإ ةرج  اترصسل عا  جقال ر ل - أق عبر البرةت  8288440220 /ىن قيجل
  dahman.85@hotmail.com /اتلكررقا 

 

 نشكركم لحسن تعاونكم معنا،،،

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

1 
التتسثاإ تن  التسلةإ افس اإلجرااا  التلسسبةإ عا  اثلتا ةرل ر بةق 

 . ررة تسلةإ ثيرى
     

2 
قائل بات تن باقت الر سرةر قال ر بق افس  رق ال ةسس بسلاسبإ لكل 

 التسلةإ.
     

3 
ةرل ر بةق افس  رق ات صسح عن التااقتس  التلسسبةإ الر  رلرقةهس 

 الر سرةر التسلةإ تتس ةسهل ىجراا الت سراس  بةن  ررة تسلةإ قأيرى.
     

4 
ةربم الالسل اللسل  اثسس قال قاعت التلسسبةإ التارتتة لكس إ التوسسس  

 .2115لساإ  43 ر ل  رار تجاس القزراااللكقتةإ بتقجب 
     

5 
 رق ات صسح عن التااقتس  الر  ررضتاهس الر سرةر التسلةإ تتسثاإ 

 لاقزارا  اثيرى، تتس ةجال الت سراإ تم القزارا  اثيرى أترا  تتكاس .
     

6 
جراا  ةق ر الالسل اللسل  ر سرةر رسسعت اتتارة    ر ةةل اثتاا التسل  قا 

 اللكقتةإ اثيرى.الت سراس  تم القلتا  
     

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

      ساة اتجرااا  التلسسبةإ قالتقرة التسراتةإ الترباإ.عتل كف 1

      ضا  البراتا قالر بة س  التلسسبةإ التسريتتإ. 2

      .ضا  باةإ ركاقلقجةس التااقتس  الر  رارتت عاةهس الالل اللسلةإ 3

      عتل رق ر كستر بةرد توهل ق ق يبرة تهاةإ عسلةإ. 4

5 
لر سرةر، قعتل اهرتسل التسوقلةن    ه ا اةسب تقر الر سبإ عا  ا

      الجساب.

      صاقبإ الراسةق بةن الل التااقتس  الت ب إ تايل القزارة قيسرجهس. 6

mailto:dahman.85@hotmail.com
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 (2ملحق رقم )
 ستبانةمحكمي االأسماء 

 

 

 

 الوظيفة الحالية التخصص االسم م
 ازة -تسسعت الاسئب اتتارد بسلجستاإ اتسالتةإ تلسسبإ عا  ةسهةن. ت أ. 3
 ازة -إ اتسالتةإاسئب عتةت كاةإ الرجسرة بسلجستا تلسسبإ ت. لتتد زعرب أ. 2
 ازة -تلسضر أكستةت  بسلجستاإ اتسالتةإ تلسسبإ ت. سسلل لاس أ. 3
 ازة -تلسضر أكستةت  بسلجستاإ اتسالتةإ ىلصسا ت. ستةر صس   4
 ازة -تلسضر أكستةت  بسلجستاإ اتسالتةإ ىلصسا ت. اس   بركس  5
 ازة -ل الر بة ةإ تلسضر بسلكاةإ الجستاةإ لاااق  تلسسبإ أةر  أبق تقس  أ. 6


