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 امللخص
نظـم المعلومـات المحاسـبية المحوسبة المطبقـة في شركات  دورهدفت هذه الدراسة إلى استعراض 

ومن أجل تحقيق  التأمين التعاوني العاملة في فلسطين، على خصائص جودة مخرجات النظام المحاسبي.
لتحليلـي، حيـث تم اعتماد المصادر الثانوية المتمثلة في الكتـب أهداف الدراسة تم اسـتخدام المـنهج الوصـفي ا

والبحـوث والمجـالت العلميـة والتقارير الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسـة بهـدف إنجـاز اإلطـار 
تطبيقي اإلطـار ال بالمصادر األولية حيث أنه تـم اعتمـاد االسـتبيان لتغطيـةالنظـري للدراسـة، كما استعين 

يتألف من العاملين الذي  ( علـى أفـراد عينـة الدراسة،60حيث قـام الباحـث بتوزيـع عـدد اسـتبانة ) ،للدراسة
وتم تحليـل البيانـات الملتزم للتأمين التعاوني في األقسام واإلدارات المختلفة تكافل و لفي شركتي التأمين 

 . (spss)ائي واختبـار الفرضـيات مـن خـالل البرنـامج االحصـ
نظم المعلومات المحاسبية في  إن أهمهـا:خلصـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج، كـان مـن 

االعتماد  ، وذلك من خاللشركات التأمين التعاوني العاملة في فلسطين تعمل على توفير خاصية المالئمة
ن نظم إ .وامكانية التحقق ،قدرة التنبؤيهو  ،المالءمة من حيث الوقت المناسبعلى انتاج معلومات تتوفر بها 

المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقه في شركات التامين التعاوني العاملة في فلسطين تعمل على توفير 
ة التقارير بطريقة وصدق التمثيل عن هذه المعلومات بحيث يمكن قراء ،خاصية الثقة من حيث الموضوعية

س المال وحجم االيرادات له أحجم الشركة من حيث عدد العاملين وحجم ر أن  .كون للواقعيتكون أقرب ما 
 .محاسبية محوسبة توفر خصائص الجودة لمخرجاتهامعلومات كبير على استخدام الشركة لنظم  ثرأ

لومات المحاسبية لديها مـن تطوير أنظمة المعدراسـة شـركات التأمين التعاوني ال به أهـم مـا أوصـت
لى تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية لدى شركات التأمين التعاوني بشكل أفضل واالرتقاء : العمل عخـالل

تتوفر بأداء هذه األنظمة بحيث تخدم كافة المستخدمين واألطراف ذوي العالقة من خالل إنتاج تقارير مالية 
كات التامين علي شر ،سبةات المنايمكن االعتماد عليها التخاذ القرار بها خاصية المالءمة والموثوقية بحيث 

التغلب علي المعوقات التي تضعف من استخدام نظم المعلومات المحاسبية ل من أجل أن تعمالتعاوني 
ن م تنتج التيمدي الفائدة من استخدامها واآلثار اإليجابية ين وذلك بدراستها من ناحية علمية حتى يتب

أقسام مختصة بأنظمة المعلومات المحاسبية لدى ذلك، إمكانية تطوير طواقم من الموظفين العاملين داخل 
 شركات التأمين التعاوني تسهم في تصميم أنظمة معلومات محاسبية.  
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 امللخص باإلجنليزية
The study aimed at examining the role of the computerized accounting 

information systems applied in collaborative insurance companies working in Palestine 

on the features of the quality of the output of the accounting system. To realize the 

objectives of this study, the descriptive analytic methodology was adopted where the 

researcher depended on secondary sources of information such as books, research 

papers, scientific journals and relevant reports to cover the theoretical part of the study. 

The primary sources of information were also used where a questionnaire was developed 

to cover the application of the study.  The researcher distributed 60 questionnaires on the 

members of the study sample, then he analyzed the data collected and examined the 

hypotheses through statistical packages software SPSS.   

The study concluded a number of findings the most important of which are: the 

computerized accounting information systems applied in collaborative insurance 

companies working in Palestine has the feature of computability.  It also provides the 

feature of reliability, objectivity and fair representation of information to the extent that 

financial reports and statements are very near to reality.  The size of the company, the 

number of employees, the sum of the capital and size of revenues has a great impact on 

the companies’ usage of the computerized accounting information systems that provide 

outputs of good quality.  

In the light of findings, this study suggested a number of recommendations to 

collaborative insurance companies relevant to upgrading their accounting information 

systems through:  

Developing and upgrading the accounting information systems of the 

collaborative insurance companies to serve all users and relevant parties through 

producing new financial reports to rely on in decision making.  The collaborative 

insurance companies have to overcome all the obstacles that may hinder the usage of the 

accounting information systems through conducting scientific studies that show the 

benefits of using such systems and the side effects that may result of such usage. This is 

in addition to increasing the capacity of the staff members by training them in the field 

of accounting information systems in collaborative insurance companies so as to design 

new accounting information systems.  
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 إىل أصدقائي ورفاق دربي األحباب..
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شــكر وتقديــر

 ﴾ الشَُّكورُ عِبَادِيَ مِّنْ وَقَلِيلٌ ُشكْرًا دَاُوودَ آلَ اْعمَلُوا ﴿تعاىل:قال 

 (13سورة سبأ، آية ) 

(، من ال يشكر الناس ال يشكر الله)انطالقًا من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وحتى نرد الفضل ألهل الفضل، وألن هناك الكثيرين الذين لهم الفضل في إخراج هذا البحث إلى 
النور، وذلك بتقديم العلم والنصح واإلرشاد لذا كان البد أن أتقدم لهم بعظيم شكري وامتناني 

 اعترافًا مني بالجميل على جهودهم الطيبة.

الذي تفضل وتكرم باإلشراف  حمدي شحدة زعربالدكتور الفاضل/ لألستاذ  وأخص بالشكر
على هذه الرسالة، فلقد كان نعم المعلم المرشد الذي أحاطني بالعناية ولم يبخل علّي بوقته 

، كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور صبره بل وأرفدني بكل ما هو مطلوبوجهده و 
 خارجيًا،مناقشًا  عبدهللافريد نضال مناقشا داخليًا والدكتور الفاضل/  درغام موسى ماهرالفاضل/ 

 لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة.

وأتوجه بالشكر لجامعتي الجامعة اإلسالمية بغزة، وأتوجه بشكري ألصدقائي وأحبابي الذين 
وة واألخوات الذين يتمنون لي كل خير، ولعائلتي الكريمة والدي ووالدتي والزوجة واألبناء واإلخ

وقفوا بجانبي على الدوام وأحاطوني بالرعاية واالهتمام وبالدعاء، فجزا هللا الجميع عني خير 
 الجزاء.

البسيط واملتواضع ويف اخلتام أتوجه بالشكر والتقدير جلميع من ساهم يف اجناز هذا العمل 

 الرسالة. صفحات هذه على ما أبدوه من تعاون ومشاركة يف إمتام 

 فق اهلل اجلميع ملا فيه خري الدنيا واآلخرة، إنه مسيع جميب، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.و
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 مقدمة

وهي من القطاعات المهمة  النشأة،تعتبر شركات التأمين التعاوني العاملة في فلسطين حديثة 
والقابلة للتطور والنمو حيث إنها دخلت السوق الفلسطينية حديثا ممثلة بشركة التكافل الفلسطينية في 

تحظ بقدر كبير من م. وكونها لم 17/8/2008ثم شركة الملتزم للتأمين التعاوني في  11/3/2007
المالية تفصيلية ومتخصصة إلنتاج المعلومات والتقارير االهتمام والدراسة الحتياجها لطبيعة 

 المناسبة لمتخذ القرار.

 الحماية يوفر نهإ حيث ،األخرى  االقتصادية القطاعات بين راتيجيا  است موقعا   التأمين قطاع يحتل
 تواجه قد زاته أية من الواقي الدرع يعتبر وبذلك والمادية، يةالبشر  المجتمع لموارد المناسبة االقتصادية
خبيزة،  (المختلفة االقتصادية القطاعات رارواستق نمو في رئيسيا   را  دو  ويؤدي القومي، االقتصاد
 (. 3ص ،2012 ،شنشونة

 والمحوسبة عموما المعلومات المحاسبية نظم وخصوصا   المعلومات نظم في الهائل التطور ومع

 الكوادر وجود وضرورة للمعلومات أنظمة فعالة وجود ضرورة التطور من صاحب هذا وما خاص بشكل

 في العاملين وخصوصا   المعلومات ونظم عمل الحواسيب مجاالت في والوافية الكافية المهارة تملك التي

 تربط حاسبيةالم المعلومات نظم أصبحت حيث المحاسبة والتمويل، مجال في والعاملون  التنفيذية اإلدارة

 هما ، سريع بشكل والمتغيرة المتنامية للخبرات ومجالين في تخصصين المهارات من مجموعة معا

 فعال نحو على األخرى  الشركات منافسة على الشركة يساعد مما وتكنولوجيا المعلومات المحاسبة

يجابي  اهتمام التطور هذا صاحب وقد ).20ص ،2010 زلطة, وأبو القاضي( نحو مباشر وعلى وا 

 من المستخدمين احتياجات لتوفير مالءمتها ومدى النظم هذه نجاح وفعالية لتقييم وكبير واضح

، 2013 ،ومقداد البحيصيواإلدارية ) الوظيفية مستوياتهم اختالف المحاسبية على والقوائم المعلومات
 .(30ص

على إنتاج وقد يطلب من الوحدات االقتصادية أن يكون لديها نظما للمعلومات يعمل 
معلومات تتوفر بها خصائص الجودة تتسم بالمالئمة والموثوقية وصوال إلى تحقيق أهدافها العامة 
كذلك وجود المنافسة الشديدة والمتزايدة في بيئة األعمال وما يشهده قطاع التامين التعاوني الذي 

ذلك البد من تقييم الدور , لسة من تطورات كبيرة في هذا الوقتسوف يتم التركيز عليه في هذه الدرا
قوم به نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على جودة مخرجات نظام المحاسبة التي يقدمها تالذي 
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لذلك فإن إدراك شركات التأمين التعاوني ألهمية دور نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  ،ككل
أداء  في تؤثر التي العوامل إلى ظرالن خالل ومن أهدافها.يتطلب بناء نظم مطورة تساهم في تحقيق 

 المحاسبون في يلعبه الذي الدور هو العوامل هذه أهم من أن نجد المحاسبي المعلومات نظام ونجاح

 خالل أو من النظام بناء عملية في سواء الشركات في المحاسبي المعلومات نظام تطوير في المشاركة

 األحيان في أغلب فهم ورئيسا أساسيا المحاسبين دور يعد حيث .النظام تطبيق مراحل في مشاركتهم

 المحاسبية والمعايير باألسس والمعرفة العلم وبين جهة من التطبيقي والواقع المهنية الخبرة بين يجمعون 

 ).183ص  ،2009وخميس،  ناعسة(أخري  جهة من

ى نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ومد دورومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على 
 التعاوني.شركات التأمين  المحاسبي فيتأثيرها على خصائص جودة مخرجات النظام 

 

 مشكلة الدراسة

في الوحدة االقتصادية لما تنتجه من معلومات تتسم  األنظمةيعد النظام المحاسبي من أهم  
 باألهمية للمؤسسة,  لقد أصبحت المعلومات عنصرٌا مهمُا من عناصر اإلنتاج لها دور مهم في
تحديد فعالية وكفاءة المؤسسة, لذلك اتجهت هذه األخيرة إلى تصميم وبناء أنظمة معلومات من أجل 
السيطرة على الكم الهائل من المعلومات الضرورية بهدف ضمان وصولها موثقة وصحيحة إلى 

رات كافة المستويات اإلدارية بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب من أجل استخدامها في اتخاذ قرا
 رشيدة تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة, وهنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي

 

مدى قدرة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على توفير البيانات المالية التي  ما

تتوفر بها خصائص جودة مخرجات النظام المحاسبي والتي هي جوهر عملية 

 المحاسبة؟
 

 ل الرئيسي أسئلة فرعية يمكن صياغته على النحو التالي:ويتفرع عن السؤا

 التوقيت-التحقق  إمكانية-التنبؤيةالمالءمة بما تتضمنه من )توفير القدرة  توفر خاصية ما مدى .1
 التأمين التعاوني؟ ن النظام المحاسبي المطبق في شركاتالمناسب( في المعلومات الناتجة م
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التحيز(  عدم-التثبت  إمكانية-ه من )الصدق في التمثيل ما مدى توفر خاصية الثقة بما تتضمن .2
 التأمين التعاوني؟ ن النظام المحاسبي المطبق في شركاتفي المعلومات الناتجة م

اإليرادات( وبين  حجم-المال  رأس-حجم المؤسسة من )أيدي عاملة  العالقة بينما هي طبيعة  .3
ة مخرجات حوسبة توفر خصائص جودطبيعة استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية الم

 التأمين التعاوني؟ النظام المحاسبي في شركات

التأمين التعاوني التي تحد من  معلومات المحاسبة المطبقة في شركاتبيان ماهية المعوقات نظم  .4
 ؟توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي الصادر عنها

 

 أهداف الدراسة

 

 على المحاور التالية:إلى التعرف  تهدف الدراسة

 في شركات التأمين التعاونية. ةدراسة واقع نظم المعلومات المحاسبية المحوسب .1

استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحقيق خصائص الجودة في  دورتقييم  .2
 مخرجات النظام المحاسبي.

نظم معلومات التعرف على طبيعة المعوقات التي تحد من جودة المخرجات الصادرة عن  .3
 المحاسبية.

التعرف على تجربة كال  من شركتي التكافل للتامين والملتزم للتأمين التعاوني وطبيعة استخدامها  .4
لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المالية ومدى تأثيرها على جودة مخرجات النظام المحاسبي 

 الصادر عنها.

 

 أهمية الدراسة

ي مختلف القطاعات نحو تطبيق نظم معلومات المحاسبية نظرا  التجاه معظم المؤسسات ف
أصبح من المهم دراسة هذه النظم دراسة علمية متخصصة وتقييم الجدوى من تطبيقها في  ةالمحوسب

جميع النواحي خاصة في جانب تحقيق جودة مخرجاتها وما لها من أهمية كبيرة في اتخاذ القرارات 
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راسات التي تناولت قطاع التأمين التعاوني حيث كونها حديث وفي ظل ندرة الد والرقابة،والتخطيط 
كان ال بد من دراسة واقع نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في  الفلسطيني،النشأة ودخولها السوق 

 قطاع التأمين التعاوني في فلسطين.
 

 فرضيات الدراسة

صياغة الفرضيات التالية من أجل تحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة على مشكلة الدراسة فقد تم 
 التي سيجري اختبارها واستخالص النتائج والتوصيات المناسبة.

 

 التوقيت-التحقق  إمكانية-التنبؤيةتتوفر خاصية المالءمة بما تتضمنه من )توفير القدرة   .1
 التأمين التعاوني. ن النظام المحاسبي المطبق في شركاتالمناسب( في المعلومات الناتجة م

التحيز( في  عدم-التثبت  إمكانية-ية الثقة بما تتضمنه من )الصدق في التمثيل تتوفر خاص .2
 التأمين التعاوني.النظام المحاسبي المطبق في شركات  المعلومات الناتجة من

اإليرادات( وبين طبيعة  حجم-المال  رأس-حجم المؤسسة من )أيدي عاملة  عالقة بينتوجد  .3
ة مخرجات النظام اسبية المحوسبة توفر خصائص جوداستخدام برامج نظم المعلومات المح

 التأمين التعاوني. المحاسبي في شركات

معوقات تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي الصادر عن توجد هناك  .4
 التأمين التعاوني تعود إلى: معلومات المحاسبة المطبقة في شركاتنظم 

 

 مين التعاوني وعدم مواكبة التطورات.كفاءة العاملين في قطاع التأ ضعف .أ

 مقاومة العاملين في الشركة الستخدام نظم المعلومات المحاسبية. .ب

 قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الحديثة. .ج

 ارتفاع تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية لنظم المعلومات المحاسبية. .د

ودة العالية المستخرجة من هذه عدم القناعة بأهمية توفير البيانات المحاسبية ذات الج .ه
  النظم.
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 متغيرات الدراسة
 

  .يوضح الشكل التالي العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للدراسة

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للدراسة1.1) رقم شكل

 

 الدراسات السابقة
 ةالدراسات العربيأوالً: 

 جودة تحقيق في المحاسبية المعلومات نظم فاعلية بعنوان: "مدى (،2014دراسة الحلو ) .1

 غزة". قطاع في العاملة التأمين شركات تطبيقية المالية دراسة التقارير

 التأمين شركات المطبقة في المحاسبية المعلومات نظم واقع استعراض إلى الدراسة هذه هدفت

 للتقارير والموثوقية الكفاءة تحقيق فاعليتها في مدى تقييم ثم ومن غزة، قطاع في العاملة الفلسطينية

 واختبار البيانات تحليل وتم عينة الدراسة، أفراد على استبانه (67) عدد بتوزيع قام حيث ، .المالية

 (SPSS). اإلحصائي البرنامج خالل من الفرضيات

 لدى المحاسبية أن نظم المعلوماتأهمها,  من كان النتائج، من مجموعة إلى الدراسة خلصت

 كفاءة تحقيق في وتساعد %80.28 بنسبة فاعلية ذات نظم هي غزة قطاع في العاملة التأمين شركات

 الجودة تشمل والتي المحاسبية المعلومات أنظمة فاعلية خواص المالية, وأنها تحقق التقارير وموثوقية

 حجم المؤسسة
 والبرامج المستخدمة

 خاصية المالءمة

 المعوقات

 خاصية الثقة

جودة مخرجات النظام 
 المحاسبي
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التقارير المالية, وان  وموثوقية بكفاءة الوثيق وارتباطها ةوالمالءم والسرعة والدقة والمرونة والموثوقية 
 جاهزة نظم األغلب على غزة هي قطاع في العاملة التأمين شركات لدى المحاسبية المعلومات أنظمة

 الشراء عملية في باهظة تكاليف التأمين لتحمل شركات سلبي مؤشر وهذا شراءها تم %75.6 بنسبة

 .ألنظمةهذه ا فاعلية من الرغم على

 خالل، من لديها المحاسبية المعلومات أنظمة بتطوير شركات التأمين الدراسة أوصت ما أهم
هذه  بأداء واالرتقاء أفضل بشكل التأمين شركات لدى المحاسبية المعلومات تطوير أنظمة على العمل

 لدى المحاسبية بأنظمة المعلومات مختصة أقسام داخل العاملين الموظفين من فريقوتطوير  األنظمة،

 في الجودة ومواصفات خصائص تراعي تقارير متكاملة منظومة تطوير على والعمل التأمين، شركات

 .التكنولوجية التطورات بمواكبة االهتمام المحاسبية وضرورة المعلومات نظم

 

 رضى على المحاسبي المعلومات نظام مخرجات جودة أثربعنوان: " (،2013أحمد )دراسة  .2

 األردنية". التجارية البنوك في العمالء

 العمالء رضى على المحاسبي المعلومات نظام مخرجات جودة أثر قياس إلى الدراسة هذه هدفت

 حيث األولية البيانات جمع في االستبيان أداة الدراسة على اعتمدت حيث ،األردنية البنوك التجارية في

 من تعد الدراسة كونها عينة في المتمثلة ركاتالمالية للش اإلدارات على استبانه) 411) عدد توزيع تم

 ،اإلحصائي للتحليل صالحة غير استبانه (21واستبعاد ) استبانه (251) استرجاع وتم ،البنوك عمالء
 .اإلحصائي التحليل لعملية كلها إذ خضعت (،231) التحليل لعملية الصالحة تاالستبيانا عدد وبلغ

 نظام مخرجات أثرا مباشرا لجودة هناك أن وجد: ائجالنت من عدد توصلت الدراسة إلى ولقد

 رضى على األكبر األثر لها كان المالئمة خاصية أن ووجد ،العمالء رضى على المعلومات المحاسبي

 جميع تلبية على البنك نظام وقدرة جهة من المالية البنك ببيانات العمالء ثقة أن ووجد ،العمالء

بدائهم إرضائهم على األكبر دورال له كان جهة أخرى  من متطلباتهم  مع بالتعامل باالستمرار الرغبة وا 

 البنك. نفس

 كان التي المحاسبية السياسات تطوير في االستمرار على البنوك أوصت الدراسة إلى حث وقد

 القنوات عبر بتعامالتها عمالئها توعية على البنوك وحث ،العمالء رضى أثر مباشر على لها

 رفع على مستقبال   المباشر األثر لها يكون  قد التي االتصال ووسائل مثل اإلنترنت األخرى  اإللكترونية

 .العمالء رضى نسبة
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 نظم تطوير في المحاسبين مشاركة أثربعنوان: " (،2013دراسة البحيصي ومقداد ) .3

 الشركات على تطبيقية دراسة :المالي األداء على تحسين المحوسبة المحاسبية المعلومات

 المالية". فلسطين لألوراق بسوق المدرجة

المعلومات  نظم تطوير مراحل في المحاسبين مشاركة أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 على تحسين المالية لألوراق فلسطين بسوق  المدرجة العامة المساهمة الشركات في المحوسبة المحاسبية

 فلسطين سوق  في المدرجة الشركات من شركة (35) على طبقت الدراسة الشركات، لتلك المالي األداء

 وتم ،الشركات لتلك المالية اإلدارات في محاسبا   (105على) الدراسة توزيع أداة وتم المالية، لألوراق

 استبانه. (75)  استرداد

 المحاسبية المعلومات استخدام نظم أن منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت ولقد 

 المختلفة المراحل في مشاركة المحاسبين وأن للشركات، المالي األداء على يوثر الحاسوب على المعتمد

 للشركات، المالي األداء تحسين توثر على الحاسوب على المعتمد المحاسبية المعلومات نظم لتطوير

 المعلومات نظم لتطوير المختلفة مجتمعة المراحل في للمحاسبين مشاركة وجود إلى باإلضافة

 نظم تطوير في المحاسبين مشاركة تحد من معوقات وجود من الرغم على وذلك ، بةالمحوس المحاسبية

 بأهمية الشركات إدارة على القائمين إدراك و عدم العملية، الخبرة قلة ، المحوسبة المحاسبية المعلومات

 الحاسوب. على المعتمد المعلومات المحاسبية نظم تطوير في المحاسبين مشاركة

 عن المحاسبين، وخبرات تطوير مهارات ضرورة أهمها التوصيات من موعةبمج الدراسة أوصت

 لبناء لمساعدتهم بالشركات المالية لموظفي اإلدارات تدريبية ودورات عمل وورش لقاءات تنظيم طريق

 القائمين إدراك وضرورة الحديثة، المعلومات العالقة بتكنولوجيا ذات بالمجاالت وعلمية عملية خبرات

 .المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم تطوير في المحاسبين مشاركة هميةبأ الشركات إدارة على

 

 

 

 فاعلية تحسين على المحاسبية المعلومات نظم تطبيق أثربعنوان: " (،2013) الشنطيدراسة  .4

 األردني". الصناعي القطاع في التدقيق الداخلي وكفاءة

 في في المساعدة المحاسبية المعلومات نظم عبهتل الذي الدور أهمية بيان إلى الدراسة هذه هدفت

 المعلومات استخدام نظم أهمية مدى وبيان والمادية والتكنولوجية البشرية للموارد األمثل االستخدام

 يتكون  ،األردنيالصناعي  القطاع شركات في الداخلي التدقيق وكفاءة فاعلية تحسين على المحاسبية
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 (74) عددهم بلغ حيث األردني الصناعي القطاع في العاملة يةالشركات الصناع من الدراسة مجتمع
 العامة المساهمة األردنية الشركات إدارات من الدراسة عينة تكونت عامة حيث مساهمة صناعة شركة

 استبانه. (60عدد ) توزيع تم الداخليين بحيث والمدققين

 يؤدي األردني الصناعي عفي القطا المحاسبية المعلومات نظم تطبيق أن إلى الدراسة خلصت 

 من وكذلك سلفا   المحددة والسياسات االلتزام بالقوانين زيادة خالل من الداخلي التدقيق فاعلية تحسين إلى

 القرارات. المناسب التخاذ الوقت في الالزمة المعلومات توفير خالل

 القطاعفي  المحاسبية المعلومات نظم تطبيق على االعتماد بزيادة الدراسة هذه وأوصت

 على مما يساعد القطاع، هذا في الداخلي التدقيق وكفاءة فعالية من يزيد ذلك كون  األردني الصناعي

 .اإلدارة قبل من المتاحة للموارد األمثل االستغالل تحقيق
 

تحقيق  في المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم فاعليةبعنوان: " (،2012دراسة دهمان ) .5

 ".) الفلسطينية المالية وزارة على تطبيقية راسةالمالية( د التقارير جودة

الدراسة إلى استعراض واقع نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة  هدفت هذه
وما إذا كان هناك  المالية،ومن ثم تقييم مدى فاعليتها في تحقيق جودة التقارير  الفلسطينية،المالية 

 جودة التقارير المالية الصادرة عن تلك النظم. معوقات تحد من القدرة على تحقيق 

كان من أهمها أن نظم المعلومات المحاسبية  ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج،خلص
وأن ضعف الدور الرقابي للتقارير  التقارير،في تحقيق جودة  %73المطبقة في الوزارة فاعلة بنسبة 

حاسبية المطبقة في اإلدارات العاملة في وزارة وصعوبة التنسيق بين نظم المعلومات الم المالية،
المالية والدوائر المالية التابعة للوحدات الحكومية األخرى في جانب تبادل المعلومات والتقارير 

 المالية.

أوصت الدراسة متخذي القرار في وزارة المالية بضرورة العمل جديا نحو استكمال حوسبة 
لمطبقة في مختلف دوائر الوزارة بهدف االستفادة من فوائد تطبيق كافة النظم واإلجراءات المحاسبية ا

تصميم منظومة تقارير مالية متكاملة  المالية،وتعزيز الدور الرقابي للتقارير  المحوسبة،النظم 
وفتح النوافذ الالزمة  والحكومي،وموحدة تتضمن قاعدة بيانات شاملة لكافة أوجه النشاط المالي 

 ة احتياجات متخذي القرار من المعلومات والتقارير المالية.والكفيلة بتوفير كاف
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 المعلومات نظام ظل في الداخلية الرقابة دوربعنوان: " (،2010والغبان )لدني دراسة ه .6

 ".العراق كردستان إقليم في المصارف من عينة على تطبيقية االلكتروني دراسة المحاسبي

 تحقيق في مساهمتها مدى لبيان وأساليبها خليةالدا الرقابة على التعرف إلى الدراسة تهدف

 شملت ميدانية دراسة إجراء تم حيث االلكتروني المحاسبي نظام المعلومات ظل في المصرفية السالمة

 آليا ومعالجتها وتشغيلها البيانات إدخال وتم لهذا الغرض أعدت استبيان استمارة بواسطة مصارف عشرة

ثباتهاو  الفرضية الختبار إحصائية نماذج واستخدام  .ا 

 ألساليب إحصائية داللة معنوي ذا دور هناك بأن وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج

من  المعدة المعلومات ومصداقية صحة ضمان من تحقيق كل في التطبيقات على والرقابة العامة الرقابة
 على التشجيع عن فضال ، صارفالم ومهام واجبات في اإلنتاجية الكفاية تنمية بجانب المصارف، قبل

 والملفات الموجودات وحماية اإلدارة قبل من المرسومة والمحاسبية بالسياسات اإلدارية االلتزام

 هي المحاسبية المعلومات نظم أن وبما. والغش والتالعب األخطاء وكشف المصارف، في والمعلومات

 البيئة في تحصل تلك المتغيرات التي تباراالع بنظر تأخذ بأن منها يتطلب األمر فإن مفتوحة، أنظمة

 رقابة بناء في وفاعليتها تحقيق كفاءتها في يساهم الذي وبالشكل منها، االستفادة ومحاولة المحيطة

 وأنشطة والمعلومات االتصاالت بأنظمة واالهتمام المخاطر تقييم ثم رقابية بيئة من بدءا   داخلية فعالة

 . المصارف عمليات ستمرة علىالم بالمراقبة وانتهاء الرقابة

 المعلومات تكنولوجيا بيئة في التطورات تواكب فعالة داخلية لرقابة إلى الحاجة اوصت الدراسة

 يتطلب وكما .والمالية اإلدارية األنظمة المعلوماتية مع تكاملها إمكانيات من يسهل الذي وبالشكل

 وتحقيق والتكلفة الوقت والجهد معايير ضمن أهدافها لتحقق وتطويرها تحديثها إمكانية في باستمرار

 واالقتصادية. والفاعلية الكفاءة من يمكن ما أقصى
 

التجارية  المصارف في المحاسبية المعلومات نظم فاعلية مدىبعنوان: " (،2010جل )دراسة  .7

 اإلدارة". نظر وجهة من األهلية العراقية

التجارية  المصارف في المحاسبية اتالمعلوم نظم فاعلية مدى عن الكشف الدراسة إلى هدفت
الدراسة  عينة الفرضيات. تكونت واختبار البيانات وتحليل جمع جرى  ذلك ضوء وفي ،األهلية العراقية
  ( فردا .197من )
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 في المحاسبية المعلومات نظم إن أهمها،من  كان النتائج من عدد الدراسة إلى توصلت

تلبية  حيث ومن التخطيط، عملية تلبية متطلبات حيث من ةفاعل العراقية األهلية التجارية المصارف
 .القرارات اتخاذ عملية تلبية متطلبات حيث ومن الرقابة، عملية متطلبات

 نظم باستخدام األهلية العراقية التجارية المصارف اهتمام الى ضرورة الدراسة أوصت وقد

 وذلك أوسع، بشكل القرار واتخاذ بةورقا تخطيط من المتعددة ألداء وظائفها المحاسبية المعلومات

 المصارف في المحاسبية المعلومات لنظم المستمر التحسين على والتأكيد أكبر، بفاعلية النجازها

 والمحاسبي المالي المجال في التكنولوجية التطورات مواكبة من سيمكنها مما العراقية األهلية، التجارية

 .القرارات واتخاذ ورقابة تخطيط من المصرف في اإلدارة وظائف على سينعكس باإليجاب وبما

 

التكافلي  التأمين شركة : "إطار مقترح لنظام محاسبي لعمليات(، بعنوان2010دراسة عفانة ) .8

 اإلسالمي". المحاسبي الفكر ضوء في

 وفق التأمين التكافلي شركات في المالية العمليات لمعالجة مقترح نظام بناء إلى الدراسة هدفت

 الدورات وتحديد مسار التكافلي، التأمين ألنشطه الرئيسية للعمليات اإلسالمي لمحاسبيا الفكر

 استخراج وسهولة يحقق المرونة بما المالية القوائم في اإلفصاح ومتطلبات الحسابات ودليل المستندية

 محمال إظهار على عملت الدراسة كما عليها، المتعارف المحاسبية لألصول وفقا   العمليات نتائج

 .وحملة الوثائق المساهمين بين المترابطة العالقة وطبيعة التكافلي التأمين

 المحاسبة والمراجعة معايير على والمبني المقترح النموذج إن الدراسة هذه نتائج أهم كان وقد

 حملة من لكل الحسابات المختصة في المالية العمليات تسجيل على يعمل اإلسالمية المالية للمؤسسات

 عن واضحة صورة إعطاء في األخر، ويساهم عن مستقل بشكل كلٌ  )المشتركين( الوثائق وحملة سهماأل

 المعدة التكافلي التأمين لشركات المالية االهتمام بالبيانات زيادة وضرورة بهم، الخاصة المالية األوضاع

 المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن المالية الصادرة والضوابط واألسس للقواعد وفقا  

 من لكل المالي الوضع حقيقة على الوقوف في تساهم دقيقة إلى مخرجات يؤدي الذي األمر اإلسالمية،

  .والمشتركين المساهمين

براز التأمين عمليات ينظم قانون  إصدار على العمل الدراسة توصيات ومن  مرتكزاته التكافلي وا 

 التي االيجابية الجوانب على إبراز العمل وضرورة الدولية، التطورات مع متوازي  بشكل التعاونية وأسسه

 وضرورة محليا ، المنافسة تحقيق عناصر في منها لالستفادة وماليا   فنيا   التكافلي التأمين نظام بها يتميز
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 التأمين عمليات بكافة اإلحاطة من حيث فنيا   العاملين وتأهيل الشركة في البشري  بالكادر االهتمام

 هذا في الدولية التطورات مع يتوافق األعمال بما نتائج وعرض المعالجات حيث من وماليا ،اإلدارية

 .المجال

 
 البيانات جودة علي المحاسبية المعلومات نظم استخدام أثربعنوان: " (،2009دراسة الداية ) .9

 ".ميدانية( )دراسةغزة  قطاع في الخدمات في قطاع المالية

 المالية جودة البيانات علي المحاسبية المعلومات نظم استخدام أثر تقييم إلى الرسالة هذه هدفت

 من االقتصادية الجدوى  وتقدير قياس على عملت كذلك ،غزة قطاع في الخدمات قطاع لشركات

 المعوقات معرفة إلى باإلضافة ،غزة قطاع في قطاع الخدمات في المحاسبية المعلومات نظم استخدام

 تم توزيع حيثغزة،  قطاع في الخدمات قطاع في المحاسبية وماتنظم المعل استخدام ومشاكل

  .المالية القوائم يعدون  غزة الذين قطاع في الخدمات قطاع شركات في المحاسبين كافة على اإلستبانة

 وحجم العاملين حيث عدد من الشركة حجم أن منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت لقد

 إن كذلك ،المحاسبية المعلومات لنظم استخدام الشركة على األثر أكبر له الالم رأس وحجم اإليرادات

 زيادة و المالية للبيانات النوعية الخصائص تحقيق إلي يؤدي المحاسبية سوف المعلومات نظم استخدام

 في الحصول عليها و عليها االعتماد إمكانية و مالئمتها و البيانات دقة حيث من تلك البيانات جودة

 .المناسب وقتال

 المال رأس غزة ذات قطاع في الخدمات شركات أهمها، التوصيات من عدد الدراسة قدمت وقد

 للحصول وذلك المتطورة المحاسبية نظم المعلومات تستخدم أن يفضل الكبيرة واإليرادات العمال وعدد

 إيراداتها من جزء استثمار على تعمل أن الخدمات قطاع شركات على ،النظم تلك من فائدة أكبر علي

 .الشركة زيادة إيرادات إلي يؤدي مما أفضل خدمة لتقديم وذلك ،المحاسبية المعلومات تطوير نظم في
 

 المحاسبية المعلومات نظم مخاطربعنوان: " (،2007بحيصي والشريف )دراسة ال .10

 غزة". قطاع في المصارف العاملة على تطبيقية دراسة :اإللكترونية

 في المحاسبية االلكترونية المعلومات نظم تواجه التي المخاطر على للتعرف هذه الدراسة تهدف

 المخاطر حدوث تلك إلى تؤدي التي األسباب أهم على والتعرف غزة، قطاع في العاملة المصارف

  .المخاطر تلك وقوع دون  تحول التي واإلجراءات
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 المحاسبية نظم المعلومات مخاطر أهمها,  من التي  وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج

كبير, وان  غير بشكل تكرر أنها إال غزة، قطاع في العاملة البنوك لدى تحدث كانت إن و المحوسبة،
ال  هذا االعتماد أن إال اآللي، النظام على كبير بشكل عملها في غزة قطاع في العاملة المصارف اعتماد
 مهمته واحد على موظف الفروع تعتمد حيث رفالمصا في المعلومات تكنولوجيا موظفي عدد مع يتفق

 ما وغالبا للفروع الرئيسية في المراكز مكانهم يكون  المختصون  الموظفين بينما الحاسوب أنظمة تشغيل
 تتعلق أسباب إلى ترجع االلكترونية المحاسبية المعلومات نظم مخاطر الغربية, حدوث الضفة في توجد

 نتيجة المصرف؛ بإدارة تتعلق أسباب إلى إضافة والتدريب، الوعي الخبرة، نتيجة قلة البنك، بموظفي

 المصرف. لدى المطبقة الرقابية واألدوات اإلجراءات وضعف ومكتوبة سياسات واضحة وجود لعدم

 اإلدارة تدعم أن من الضروري  أهمها، من التوصيات من وقد اوصت الدراسة الى مجموعة

 كافة في المعلومات خاص بتكنولوجيا قسم إنشاء على تعمل أنو  لديها المعلومات أمن للمصارف العليا

 ذوي  الفروع في مندوبون  له بحيث يكون  المعلومات تكنولوجيا في متخصص كادر وتوفير المصارف

 وكذلك .المصارف لدى المعلومات المحاسبية نظم أمن حماية على العمل ألجل عالية وكفاءة خبرة

 تضمن إجراءات وضع وضرورة وحمايتها، المعلومات امن جالم في لديها العاملين قدرات تطوير

  .األزمات في حالة للعمل المعلومات نظم وجاهزية عمل استمرارية

 تقدير في المحاسبية المعلومات على االعتماد بعنوان: " مدى (،2007دراسة الحسيني ) .11

 العامة المساهمة الشركات على تطبيقية الفلسطينية دراسة الدخل للشركات ضريبة

 والخاصة".

الشركات  في الدخل ضريبة تقدير في المحاسبية المعلومات على االعتماد مدى الدراسة تناولت
 ، بأنظمة محاسبية تحتفظ المساهمة الشركة كانت إذا ما لمعرفة هدفت وقد ، غزة قطاع في المساهمة
 الدراسة هدفت ألنظمة، كماا هذه تنتجها التي المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص على والتعرف

 ذلك وتأثير المحاسبية الرقابة للبرامج أساليب بفحص تقوم الدخل ضريبة دائرة كانت إذا ما معرفة إلى

 مفتشي الدراسة وهو مجتمع على وزعت والتي االستبانة على ت الدراسةاعتمد وقد التقدير، عملية على

 .استبانه  (60)  استرداد تم مفتش، (63)  عددهم والبالغ الضريبة

 النظام مقومات لديها المساهمة الشركات أن أهمها، من كان نتائج إلى الدراسة توصلت وقد

تتمتع  ال أنها األنظمة هذه تنتجها التي المحاسبية المعلومات في مشكلة هناك الجيد، المحاسبي
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 عيوب رقابية بها يوجد ،المساهمة الشركات تستخدمها التي المحلية المحاسبية البرامج أن بالمصداقية.

 .المحاسبية البرامج في المستخدمة الرقابة أساليب بفحص تقوم ال الضريبة وان دائرة.جدية

 البرامج أن من التأكد الضريبة دائرة على منها، التوصيات من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد

 على الحكومية، الجهات لدى المحاسبية البرامج ترخيص ضرورة فعالة، رقابة أساليب لديها المحاسبية

 لدى بها يتعلق وما البرامج المحاسبية بتسجيل الخصوصية المساهمة الشركات مطالبة الضريبة دائرة

 .الدخل ضريبة دائرة
 

 في النظام المحاسبي على المحاسبية المعلومات نظم أثربعنوان: " (،2007دراسة محمد ) .12

المحدودة في  وإعادة التأمينيكان للتأمين حالة شركة ش دراسة)التعاوني  التأمين شركات

 م(".2005-2001الفترة من 

 في شركات المحاسبي النظام على المحاسبية المعلومات نظم أثر توضيح إلى الدراسة تهدف

 الفترة التأمين المحدودة خالل وا عادة للتأمين شيكان شركة على بالتطبيق وذلك .التعاوني التأمين

 م(.2005-2001)من

 في التقليدي المحاسبي النظام الدراسة إلى مجموعة من النتائج , كان من أهمها, أنخلصت 

 الدور أداء في تستمر أن يمكن التعاوني التأمين وأن شركات مناسب، التعاوني التأمين شركات

إلى  يؤدي ال التعاوني التأمين شركات في المستخدم المحاسبي النظام وأن ،بالنظم اليدوية المحاسبي
التعاوني  التأمين شركات في اآللية المحاسبية المعلومات نظم استخدام حيث أدى ،والجهد الوقت اعضي
 فائقة ودقة بسرعة العمليات المحاسبية إنجاز في ساهمت حيث ، المحاسبي النظام وتحديث تطوير إلى

 عمل تسهيل لىإ الحديثة المحاسبية النظم وقت, وان استخدام أي في التقارير تقديم في ساهمت كما

يمكن  وبحيث مبسطة بصورة الملفات من كبير عدد حفظ في ساهمت ، حيث المحاسبي النظام
 . فائقة وسرعة بسهولة معلومة أي عن االستفسار

 الشركة إلدارة دورية تقارير بتقديم تهتم متخصصة لجان وضع ضرورة في التوصيات أهم تتمثل

 ومعدات إلدخال أجهزة الحاجة مدى أو للتطوير اجتهح ومدى الحالي المحاسبي النظام عن طبيعة

 التأمين شركات في المطبقة المحاسبية دراسة األنظمة ثم ومن الشركة موظفي مع بالتعاون  وذلك جديدة

 حول المحاسبي بالنظام العاملين للموظفين تدريبية برامج وضع هذا المجال, يجب في المتقدمة األجنبية

 السنة, ضرورة عن ال تزيد متقاربة فترات في عليها طرأت التي والتطورات المحاسبية نظم المعلومات
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 بمخرجات عالقة لها التي الحكومية والمدراء واألجهزة والمراجعين والمحاسبين المبرمجين من كل تعاون 

 النظام على التغيرات بعض إدخال عند أو جديد محاسبي نظام عند تطبيق وذلك كالضرائب النظام

 .من التجاوزات للحد الموظفين على الرقابية الوسائل من المزيد فرض رورةالقديم, ض
 

 الدراسات األجنبيةثانياً: 

 
العوامل التي تؤثر على تطبيق نظم بعنوان: " .Al-Hiyariet al (،2013دراسة ) .1

 دراسة في جامعة اوتارا ماليزيا". :المعلومات المحاسبية وجودة المعلومات المحاسبية

لدراسة هو بيان العوامل التي تؤثر على تطبيق نظم المعلومات المحاسبية وجودة هدفت هذه ا
الدراسة توضح تأثير الموارد   .المعلومات المحاسبية في جامعة اوتارا ماليزيا من وجهة نظر الطالب

يع تم توز  .البشرية وجودة المعلومات والتزام اإلدارة على نظم المعلومات المحاسبية وجودة المعلومات
 ( استبيان لجمع المعلومات الختبار فرضيات الدراسة.119)

النتائج الرئيسية تشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة، وجودة 
ومع ذلك، ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية مع الموارد  .المعلومات ونظام المعلومات المحاسبي

القة بين التزام اإلدارة وجودة المعلومات ال تعتبر ذات داللة عالوة على ذلك، فإن الع .البشرية
جودة المعلومات ولكن تعتبر ذات داللة إحصائية مع نظام المعلومات المحاسبي  إحصائية مع

  .والموارد البشرية

توصي الدراسة بعمل برامج تدريبية شاملة للحصول على المعرفة الكافية في تطبيق نظام 
ية وأهمية جودة المعلومات، عالوة على ذلك، ينبغي على اإلدارة العليا دعم المعلومات المحاسب

 .للحصول على الفائدة الكاملة من نظم المعلومات المحاسبية تطبيق نظم المعلومات المحاسبية

 
بعنوان: " عوامل النجاح الحاسمة وجودة البيانات في نظم  Saleh (،2013دراسة ) .2

 دراسة تجريبية ". :سسات التعاونية اإلندونيسيةالمعلومات المحاسبية في المؤ

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فرضية أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين 
تصورات المدققين الداخليين حول العوامل الحاسمة للنجاح وتصوراتهم حول جودة البيانات في نظم 

ي لجمع البيانات من المدققين الداخليين في المعلومات المحاسبية.  تم استخدام المنهج المسح
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استجابة تم تحليلها بواسطة  (207المؤسسات التعاونية في مقاطعة سوالويزي الوسطى، اندونيسيا. )
 الفرضية.االنحدار المتعدد الختبار 

 استجابة 207التحليل لبيانات  عملية إجراء االنحدار المتعدد. وبعد تطبيق تم SPSS باستخدام

الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تصورات المدققين الداخليين حول  توصلت
 تطبيق عوامل النجاح الحاسمة وتصوراتهم حول جودة البيانات في نظم المعلومات المحاسبية.

 

استكشاف جودة المعلومات في نظم بعنوان: "Wongsim and Gao  (،2011دراسة ) .3

 ".طبقةالمالمعلومات المحاسبية 

المحاسبية  ونظم المعلوماتيهدف هذا البحث إلى استكشاف سبل إدارة جودة المعلومات 
وقد  .لفحص العالقة بين قضايا جودة المعلومات وعملية التبني لنظم المعلومات المحاسبية المتبناة

المالئم  أدت هذه الدراسة إلى وضع إطار لتوجيه المنظمات في تنفيذ نهج إدارة جودة المعلومات
( شركات صناعية 10( من المشاركين في )44وقد تم هذا البحث على ) .أثناء عملية اعتماد النظام

 .دفي تايالن

النتائج التي توصلت إليها الدراسة التجريبية تشير إلى أن أبعاد جودة المعلومات نظم 
ويقدم هذا البحث  .المعلومات المحاسبية المعتمدة تقدم المساعدة في جميع عمليات صنع القرار

تؤثر في عملية صنع القرار  األدلة التجريبية على أن جودة المعلومات النظم المحاسبية المعتمدة
من  أن هذه المتغيرات ينبغي النظر إليها عند اعتماد نظم المعلومات المحاسبية البحث إلىويشير 

 هذه النظم.أجل تحسين فعالية 
 

 ".تقييم فعالية نظم المعلومات المحاسبيةوان: "بعن .Sajadyet al  (،2008دراسة ) .4

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية نظم المعلومات المحاسبية وذلك بالتطبيق على الشركات 
المدرجة في سوق طهران لألوراق المالية. لقد تم تطبيق الدراسة على خمسة محاور مختلفة وهي: 

 المالية،تحسين جودة التقارير  الداخلية،ية نظم الرقابة زيادة فاعل المدراء،تحسين اتخاذ القرار من 
 وتسهيل معالجة العمليات المالية. األداء،تطوير مقاييس 

أن تطبيق نظم المعلومات المحاسبية  منها: النتائج من مجموعة إلي الدراسة توصلت لقد
تحسين جودة  الداخلية،بة زيادة فاعلية نظم الرقا المدراء،المحوسبة أدى إلى تحسين اتخاذ القرار من 
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أن تطبيق نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  المالية،وتسهيل معالجة العمليات  المالية،التقارير 
 ال يساهم بالضرورة في تطوير مقاييس األداء.

 Important Threats to"بعنوان  Abu-Musa, Ahmad (،2004) دراسة .5

Computerized Accounting Information Systems: An empirical Study 

on Saudi Organizations" 

هدفت الدراسة الى تعريف التي المخاطر الهامة التي تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبة 
 اإللكترونية في المنشآت السعودية.

من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة , نسبة عالية من المنشآت التي شاركت في 
عانت من وجود خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم كفاية وفعالية االدوات والضوابط  االستقصاء قد

الرقابية المطبقة , أن أهم المخاطر التي تحد من امن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية  في 
السعودية هي ألدخال المتعمد وغير متعمد للبيانات غير صحيحة بواسطة موظفي المنشآت، أدخال 

الكمبيوتر الى نظام المحاسبي االلي ، مشاركة الموظفين في استخدام كلمة السر، أو فيروسات 
تدمير مخرجات الحاسب االلي الكشف الغير مرخص به للبيانات والمعلومات عن طريق عرضها 
على شاشا العرض، أو طلعها على االدوات, وكذلك توجيه المطبوعات الى أشخاص غير مخول 

 المعلومات.لهم االطالع على تلك 
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 السابقة الدراسات على التعليق

 جوانب متعددة، إلى تطرقت قد الدراسات تلك أن تبين السابقة الدراسات استعراض خالل من

العربية أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على جودة المخرجات  الدراسات من العديد تناولت
في الشركات المساهمة الفلسطينية وعلى  في قطاع الخدمات الفلسطيني وعلى تقدير الضريبة

تحسين التدقيق الداخلي في القطاع الصناعي األردني وأخرى على النظام المحاسبي بشركة شيكان 
مدى فاعلية النظم المحاسبية المطبقة في المصارف  الدراسات بعض ووضحت للتأمين التعاوني.

وأخرى على شركات التأمين العاملة في  نيةالفلسطياإلسالمية العراقية وأخرى على وزارة المالية 
تناولت دراسات أخرى دور الرقابة في ظل نظم المعلومات كدراسة حالة على المصارف  قطاع غزة،

في إقليم كردستان العراق. كما تناولت دراسات أخرى إطار مقترح لنظام محاسبي لشركات التامين 
ولت دراست أخرى مخاطر نظم المعلومات وأيضا  قد تنا ،اإلسالميالتكافلي في ضوء الفكر 

 قطاع المصارف العاملة في قطاع غزة.على االلكترونية المحاسبية 
على الجانب اآلخر تناولت الدراسات األجنبية تقييم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية على 

ت في النظم المطبقة في الشركا تشركات سوق طهران المالي وأخرى استكشفت جودة المعلوما
الصناعية بتايالند. كما تناولت دراسات أخرى العوامل المؤثرة على تطبيق نظم المعلومات 

، ودراسة أخرى تناولت عوامل النجاح لوجودة البيانات في نظم المحاسبية بجامعة اوتارا ماليزيا
طر التي المعلومات المحاسبية في المؤسسات التعاونية االندونيسية وأيضا  تناولت دراسة أخرى المخا

 .تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في المنشأت السعودية
 نظم المعلومات المحاسبية دورجاءت هذه الدراسة لتغطي الفجوة البحثية من جانب 

للتأمين التعاوني العاملة في فلسطين ولدراسة واقع  مخرجات النظام المحاسبي على جودةالمحوسبة 
استخدامها في تحقيق خصائص الجودة في  وتقييم أثر ةسبية المحوسبنظم المعلومات المحا

المخرجات طبيعة المعوقات التي تحد من جودة  علىمخرجات النظام المحاسبي باإلضافة للتعرف 
تامين والملتزم للتامين عن نظم معلومات المحاسبة المحوسبة في كل من شركتي التكافل لل الصادرة
 .التعاوني

لدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها أجريت في بيئات مختلفة إال آن هذه أهم ما يميز ا
للتامين  شركة التكافلالدراسة سوف تتناول شركات التامين التعاونية العاملة في فلسطين في كل من 

 التعاوني باإلضافة إلى شركة الملتزم للتامين التعاوني.
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 الفصل الثاني

 نظم المعلومات المحاسبية 

 لدى شركات التامين التعاوني. 

.مقدمة 
.تعريفات نظم المعلومات المحاسبية 
.مكونات نظم المعلومات المحاسبية 
.أهداف نظم المعلومات المحاسبية 
.خصائص نظم المعلومات المحاسبية 
 خصائص نظم المعلومات المحاسبية لدى شركات التأمين

 والتأمين التعاوني.
 مات المحاسبية.وظائف االساسية لنظم المعلو 
 وظائف نظم المعلومات المحاسبية لدى شركات التأمين

 التعاوني.
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 المقدمة:
تلعب دورا  حيويا  داخل المنظمة في  اإلنتاج،من عناصر  مهما  أصبحت المعلومات عنصرا  

لذلك اتجهت المنظمات إلى تصميم وبناء أنظمة المعلومات من أجل  المنظمة،كفاءة وفعالية 
من المعلومات الضرورية إلدارة المنشأة، وذلك لضمان وصول المعلومات لى الكم الهائل السيطرة ع

الموثوقة والمالئمة إلى كافة المستويات اإلدارية بالشكل المالئم والتوقيت المناسب من أجل 
 استخدمها في اتخاذ القرارات الرشيدة التي تساهم في تحقيق أهداف المنظمة. 

م نظم المعلومات ضمن المنظمة فهي أحد أهم المصادر الرئيسية تعد المحاسبة أهم أقد
للمعلومات، حيث أنها تقدم القسم األعظم من المعلومات التي تحتاجها كافة المستويات اإلدارية 
والجهات الخارجية، كما أنها تعالج كما  من البيانات عبر طرق وأساليب متعددة باإلضافة إلى 

أنظمة المعلومات ضمن المنظمة وكل ذلك في أطار وظيفتها األساسية،  عالقتها المتشابكة مع بقية
 (3، ص2013الحسن, )وهي إعادة عكس الواقع المالي للمنظمة. 

نظمة األعن غيرها في التعاوني تأمين ركات ال تختلف نظم المعلومات المحاسبية في ش
تزاولها يتطلب نوعا تي الاألخرى إال أن طبيعة نظم المعلومات المحاسبية واألنشطة  المحاسبية

من تعريف نظم المعلومات كل إلى لهذا سوف يتم التطرق في هذا الفصل من الخصوصية 
 هداف والخصائصواأل لهاألساسية والوظائف ظام الن اعام ومكونات هذل المحاسبية بشك

العام  واإلطار التعاونيالتأمين كات شر التي يقوم عليها نظام المعلومات المحاسبي فيكائز والر
 المحاسبي لشركات التأمين التعاوني والخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية.

 
 تعريف نظم المعلومات المحاسبية:

تعتبر نظم المعلومات المحاسبية المسئول األساسي عن ضخ المعلومات المالية والكمية 
داخل وخارج المؤسسة التي  األخرى  واألطرافبهدف توفير المعلومات االقتصادية لكل من اإلدارة 

 تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة، ويعرف نظام المعلومات المحاسبية:
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"أحد مكونات نظام المعلومات اإلدارية والذي يهتم بجمع وتصنيف ومعالجة العمليات المالية 
ارتها " وتحويلها إلى معلومات وتوصيلها إلى األطراف المختلفة ذات العالقة من أجل ترشيد قر 

 (2، ص2003)العيسى, 

ويعرف بأنه "أحد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل 
القرارات الى االطراف الداخلية والخارجية " )جمعه، وآخرون,  التخاذالمعلومات المالية والكمية 

 (14، ص2003

 لتجميع معا لتعم التي نمطيةال واإلجراءات المتداخلة المكونات مجموعة نهاكما وعرف "أ
العمليات  دعم بهدف واسترجاعها ونشرها وتوزيعها وتخزينها المنظمة تحتاجها التي المعلومات
 (loundon, 2008,p123)المنظمة"  لداخ والرقابة والتصور لوالتحلي والتعاونواإلدارة 

 الوحدة في ياإلدار المعلومات نظام من والهام األساسي ءالجز ذلك بأنه" وعرف أيضا  
 خارج مصادر من المالية البيانات وتجميع بحصر يقوم الذي لاألعما لمجا في االقتصادية

 مفيدة مالية معلومات إلى وتحويلها البيانات هذه لبتشغي يقوم ثم قتصاديةاال الوحدة لوداخ
 (3، ص2013)الحسن,  ادية"قتصاال الوحدة لوداخ ارجـخ اتـالمعلوم ذهـه لمستخدمي

ل هذه التعريفات يمكن لنا أن نلخص تعريف نظم المعلومات المحاسبية بأنه " ذلك ومن خال
النظام الذي يختص داخل المؤسسة بجمع وتصنيف ومعالجة العمليات المالية داخل المؤسسة 

 وأمداد بها عناصر الداخلة والخارجة ذات العالقة من أجل ترشيد واتخاذ القرارات المناسبة".

 
 ومات المحاسبية المحوسبة:مفهوم نظم المعل

نظرا  للتطورات المتواكبة التي حدثت في العديد من مجاالت والمنظمات من حيث كبر 
حجمها واتساع نشاطاتها االقتصادية وما يترتب على ذلك من أنتاج كم هائل من البيانات المختلفة، 

ل البيانات وانتاج فقد نشأت الحاجة إلى استخدام الحاسب االلكتروني بهدف التمكن من تشغي
 المعلومات بغرض االستفادة من القدرات الهائلة والمتعددة التي تمتاز بها تلك االحواسيب االلكترونية

 .(17، ص2012)دهمان, 
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ونتيجة ألهمية الحاسوب في عمل نظم المعلومات المحاسبية فإنه غالبا  ما يرتبط وجود نظام 
وهو ما يمكن مالحظته من خالل تعريف جمعية  المعلومات في الوقت الحاضر بوجود الحاسوب

يصال   AISA)نظم المعلومات األمريكية ) لنظام المعلومات بأنه : نظام آلي يقوم بجمع وتنظيم وا 
وعرض المعلومات الستعمالها من قبل األفراد في مجال التخطيط والرقابة واألنشطة التي تمارسها 

 (201, ص2003الوحدة االقتصادية .) الحبيطي, والسقا, 

 مكونات نظم المعلومات المحاسبية: 

نظام المعلومات المحاسبية كأي نظام يتكون من مجموعة من العناصر التي تتفاعل مع 
لمحاسبية يتكون بعضها البعض لتحقيق الهدف الذي من اجله تم تصميمه فإن نظام المعلومات ا

 :(23، ص2011الرمحي، والذيبة, ) من ستة عناصر هي

 البشرية التي تقوم باستخدام النظام وتؤدي عليه وظائف مختلفة. الموارد .1

التعليمات واإلجراءات اليدوية واألوتوماتيكية التي تستخدم في تجميع، ومعالجة، وحفظ  .2
 المعلومات حول أنشطة المنظمة.

 البيانات حول المنظمة وأسلوب عملها. .3

 البرامج المستخدمة في معالجة بيانات المنظمة. .4

ولوجيا المعلومات األساسية والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر، وشبكة االتصاالت التي بنية تكن .5
 تجمع وتحفظ وتعالج البيانات والمعلومات.

 التدقيق الداخلي ومقاييس األمن والتي تتضمن أمن البيانات في بظام المعلومات المحاسبية. .6

ن نظام المعلومات ( هذه العناصر الستة التي تمك48-47ص ،2002واضاف )الدهراوي,  
 المحاسبية من دعم وظائف العمل داخل المؤسسة وهي: 

 وحدة تجميع البيانات: .1

 طريق عنأو  بالمشروع المحيطة البيئة من البيانات تجميع بعملية الوحدة تختص هذه
 طبيعة حسب عليها لالحصو المراد البيانات طبيعة وتتحدد بها وإمداد اإلدارة العكسية التغذية
 مشروع نفسه وطبيعة المخرجات المطلوب الوصول إليها.الأهداف 
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 وحدة تشغيل البيانات: .2

كانت في  إذا عليها لالحصو يتم التي األولية البيانات لتشغي يتم الوحدة هذه لخال ومن 
، اما إذا كانت البيانات التي تم الحصول عليها مفيدة معلومات لتصبح والمعالجة لللتشغي حاجة
 عليها. لالتشغي عمليةاء إلجر داعي فال الحالي لهابشك ستخداملال جاهزة

 البيانات: واسترجاعتخزين  وحدة .3

هذه الوحدة عملية تخزين للبيانات التي لم تتم استخدامها بعد ل حيث يتم من خال 
بعض العمليات على اء مستقبال أو يتم إجر واالستفادة منهاوالمحافظة عليها ليتم استرجاعها 

  إرسالها إلى متخذي القرارات. ل ا قبالبيانات التي تم تشغيله
 وحدة توصيل المعلومات: .4

 لنق خاللها من يتم المحاسبي النظام وحدات بين لاتصاكوسيلة  الوحدة وتعتبر هذه
 لتص حتى اسبي المح المعلومات نظام لداخ أخرى إلى وحدة من والمعلومات البيانات لوتوصي
 المتاحة واإلمكانيات الغرضحسب  ويةيد أو آلية قنوات لخال من القرارات متخذي إلى

 .للمشروع
 وحدة القرارات اإلدارية: .5

 لالحصو تم التي المعلومات على بناء المناسب القرار باتخاذ الوحدة هذه وظيفة لوتتمث 
 ثم ومنالمشروع، بأهداف  ومقارنتها ودراستها إليها المتاحة لالبدائ مجموعة بين والمفاضلة عليها
 والقيود المحددات ضوء في للمشروع ممكنة نتائجل أفض يحقق والذيل األفض لالبدي اختيار

 .المفروضة
 

 أهداف نظم المعلومات المحاسبية:

أن نظم المعلومات المحاسبية تساعد على المشاركة في المعرفة حيث أنها تتيح هذه النظم 
ختلف المستويات في على إمكانية مشاركة عدد كبير من الموظفين لتبادل للمعلومات والبيانات في م

 .(31، ص2011الرمحي، والذيبة، ) الواحدة، وهذا يضيق قيمة للمنظمةالمؤسسة 
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، 2006فإن أهداف نظم المعلومات المحاسبية فيما يلي كما ورد في دراسة :)الشريف, 
 (54ص

 تقارير أوإحصائية  أو بيانية أو ماليةء سوا المشروع أهداف لخدمة الالزمة التقاريرإنتاج  .1
 واألسبوعية. اليومية لشغيالت

 إلعداد والنتائج.ا في الدقة من درجة تحتوي على تقارير توفير .2

 الوقت فيالمالءمة  القرارات اتخاذفي  اإلدارة لتساعد المناسب الوقت في التقارير تقديم  .3
 المناسب.

 ةكفاءورفع المشروع ل تحقيق النظام المحاسبي لشروط الرقابة الداخلية الالزمة لحماية أصو .4
 في النظام. الداخلية الرقابة لوسائ توفير لخال من أدائها

 النظام تكلفة يحققبينما  منه المطلوبةاألهداف  مع بياناته إنتاج وتكلفة النظام تكلفة تناسب .5
 وأهدافه.

وأخيرا  فإن نظام المعلومات المحاسبية يضيف قيمة للمنظمة من خالل توفير المعلومات 
بدقة وفي الوقت المالئم، والذي بدوره يساهم في تطوير عملية اتخاذ القرار القرارات  التخاذالالزمة 

 (23، ص2008أبوخضرة، وعشيش, )

 

 خصائص نظام المعلومات المحاسبية:

نظام المعلومات المحاسبي يتميز بعدة خصائص إذا ما توفرت تجعله نظاما معلوماتيا حيويا 
ب ما وظيفته التي طور ألجلها في هذه المنشأة حسفي المنشأة المتواجد فيها، بحيث يكون مؤديا ل

 (:59-58، ص2000جاء في دراسة )حفناوي, 

 البيانات معالجة في والسرعة الدقة من عالية درجة المحاسبي المعلومات نظام يحقق أن يجب .1

 .محاسبية لمعلومات تحويلها عند المالية

ت المالئم التخاذ قرار اختبار بديل أن يزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية في الوق .2
 من البدائل المتوفرة لإلدارة.

 أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة والتقييم ألنشطة المنشأة االقتصادية. .3
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علومات الالزمة لمساعدتها في وظيفتها المهمة وهي التخطيط القصير مبال اإلدارةأن يزود  .4
 عمال المنشأة المستقبلية.والمتوسط والطويل االجل أل

في قواعد بياناته وذلك  أن يكون سريعا  ودقيقا  في استرجاع المعلومات الكمية والوظيفية المخزنة .5
 ة إليها.عند الحاج

أن يتصف بالمرونة الكافية عندما يتطلب األمر تحديثه وتطويره ليتالئم مع المتغيرات الطارئة  .6
 على المنشأة.

 محاسبية لدى شركات التأمين:  خصائص نظم المعلومات ال

مين بمجموعة من الخصائص التي تميزه أيتميز نظام المعلومات المحاسبي لدى شركات الت
عن باقي المؤسسات والشركات االخرى التي تهدف الى تحقيق االهداف التي تسعى اليها النظم من 

 تحقيق الكفاءة والجودة داخل شركات التامين.

 (:2003عطية، )اآلتي ات المحاسبية لدى شركات التأمين في ئص نظم المعلوماأهم خص

تعتمد مصادر التمويل في شركات التأمين على رأس المال المدفوع وما في حكمه من أموال،  .1
وذلك بخالف الحال في مشروعات األعمال األخرى التي يمكنها االعتماد على مصادر تمويل 

 مصادر التمويل الخارجية.   خارجية، كالقروض طويلة األجل، باإلضافة إلى
يشمل المنتج النهائي لشركة التأمين تقديم خدمة وليس سلعة مادية ملموسة، وهي خدمة آجلة  .2

نما هي أسعار  وليست حالية، كما أن أسعارها ال تخضع لقوانين العرض والطلب في السوق وا 
نة باألساليب الرياضية ثابتة تقدر على أساس الخبرة الماضية في سوق عمليات التأمين باالستعا

المختلفة، ومن هنا فإن التقارير المحاسبية في شركات التأمين غالبا ما تركز على األحداث 
 الحاضرة والمستقبلية، بهدف بيان مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.  

الزمة لمقابلة لقد أدى ذلك إلى تدخل المشرع بتشديد االلتزام بتكوين المخصصات الفنية ال .3
التزامات شركات التأمين مثل حملة الوثائق المستفيدين منها، وكذلك إلى قصر توزيع األرباح 
على مقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير ا تإلك واري في تقريره بعد إجراء فحصه للمركز 

 المالي.  
ة طويلة األجل قد يترتب أن طبيعة عمل شركات التأمين بدخولها في عقود تأميني يرتبط أيضا    .4

عليه عدم إمكانية تحديد اآلثار المالية لتلك العقود بدقة إال بعد انتهاء آجالها وأبسط مثال على 
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ذلك هو أقساط التأمين التي غالبا ما يتم تسديدها في فترات ال تتفق والفترة المالية للشركة مما 
مبالغ ضخمة، مما يمكن معه القول يؤدي لوجود أقساط تحت التحصيل وأخرى مدفوعة مقدما وب

بأن طبيعة نشاط شركات التأمين قد أسبغت أهمية كبرى على بنود القوائم المالية الخاصة 
بالمستحقات والمقدمات وما يترتب عليها من مسؤوليات وذلك على خالف الوضع في العديد من 

 مشروعات األعمال األخرى.  
كل من نوعي التأمينات بفروعها المختلفة وهما: معظم شركات التأمين تمارس أنشطتها في  .5

تأمينات الحياة وتكوين األموال، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ونظرا لوجود اختالف بين 
طبيعة كل منها، وألغراض تقييم األداء فإنه يتم إمساك سجالت معينة وحسابات مستقلة لكل فرع 

 بطريقة مستقلة.  
في عمليات إعادة التأمين أن تدخلت التشريعات إلقرار خصم ترتب على شركات التأمين  .6

حسابات إعادة التأمين الصادرة من إجمالي حسابات كل من األقساط والتعويضات وذلك داخل 
 حساب اإليرادات والمصروفات في تبيان نتيجة أعمال كل فرع من فروع التأمين على حدة.   

 

لية لدى شركات الـتأمين مقسمة على الخصائص التا (55ص ،2006، وأضاف )الساجي
  نحو التالي:

 :  المحاسبية الوحدة مفهوم .1

 مع المسؤولية مراكز من ًمركزا منها كل يمثل صغيرة وحدات إلى التأمين منشأة تقسيم يمكن 
 هذه إلى النظر كيفية أما المراكز، هذه من مركز كل أداء لتقييم المناسبة المعايير تحديد مراعاة
 المعنوية الشخصية نظرية فإن مستقلة، محاسبية كوحدة شخصيتها تفسير كيفية أو محاسبيةال الوحدة
 . التأمين منشأة في المحاسبي النشاط لتوجيه مناسبة أداة تعتبر

 :  المحاسبي القياس على وأثره التأكد عدم .2

 يؤدي ماك احتمالية، طبيعته إن أي التأكد، عدم توافر مبدأ على أساسا التأمين نشاط يرتكز
 ربح من للنشاط الفعلية النتائج بين الهوة اتساع إلى يؤدي كما واإليرادات، النفقات قياس صعوبة إلى

 كما التأكد، حال في إليها التوصل يمكن كان التي الحقيقية النتائج وبين التأكد عدم ظل في وخسارة
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 ومع التكلفة، هذه عناصر وجود لعدم ًنظرا التأمينية للخدمة الحقيقية التكلفة تحديد صعوبة يالحظ
 أن وافتراض السابقة، الخبرة على االعتماد يتطلب مما ،ًمقدما األسعار لتحديد ضرورة فهناك ذلك
 التكلفة تحديد فإن هنا ومن الماضي، في اتجاهها عن ًكثيرا يختلف لن ًمستقبال األحداث اتجاه
 األعمال نتائج دقة على ًأيضا كبيرة رجةبد تؤثر التي واالحتماالت الفروض من مجموعة على يعتمد
 . التأمين منشآت في المحققة

 :   محاسبيا وأثره التأمين لألنشطة الفرعي االستقالل .3

 يتطلب وهذا التأمين، فروع من فرع لكل األعمال نتائج تبيان التأمين شركة من يطلب قد
 المختلفة، الفروع على النفقات توزيعل عادلة أسس وتحديد والنفقات، اإليرادات لعناصر ًدقيقا ًتوصيفا
 األعمال نتائج تحديد يمكن وبالتالي النفقات إجمالي من تأميني فرع كل نصيب إلى الوصول بغية
 الحسابات إلى ترحيلها يتم حده، على فرع لكل األعمال نتيجة تحديد وبعد حدة، على فرع لكل

 .  إجمالي بشكل شأةالمن أعمال على للوقوف ًتمهيدا ككل للمنشأة الختامية

 
 :  المحاسبية المعلومات لنظم األساسية الوظائف

)سالم، وآخرون، :وتتلخص الوظائف األساسية لنظم المعلومات المحاسبية في النقاط التالية 
 (:  2004( و)قاسم، 2000

جمع البيانات وتسجيلها وترميزها وتصنيفها وفحصها والتأكد من دقتها واكتمالها وتحويل  .1
 انات من وسيلة تخزين إلى وسيلة أخرى.  البي

جراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها ثم تلخيص  .2 تشغيل البيانات من خالل عملية فرزها وا 
   النتائج.

إدارة البيانات من خالل تخزينها وتحديثها وصيانتها واسترجاعها وقت الحاجة إليها ورقابة  .3
 أو اختراقها وتغييرها أو حذفها.   وحماية البيانات حتى ال يتم التالعب بها

إنتاج وتوصيل المعلومات وا عداد التقارير الالزمة وذلك من خالل عمليات تجميع واسترجاع  .4
 ونقل المعلومات وتقريرها.   
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 تجميع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة وعمليات المنظمة بكفاءة وفاعلية.   .5
 والتلخيص.   معالجة البيانات عبر عملية الفرز والتصنيف .6
 توليد معلومات مفيدة التخاذ القرار وتوفيرها للمستخدمين.   .7
بدقة وتهدف  األعمالتأمين الرقابة الكافية التي تؤكد تسجيل ومعالجة البيانات المتعلقة بأنشطة  .8

 إلى حمايتها وحماية أصول المنظمة.  

 : التأمين التعاوني شركات لدى المحاسبية المعلومات نظم وظائف
 عنها التعبير يمكن التي لألنشطة منظم سجل إيجاد هي محاسبي نظام ألي وظيفة أهم إن

 أنشطة أمثلة ومن النقد بوحدة عنها معبرا االقتصادية الوحدة تمارسها التي هي مالية صورة في
 االستثمارات، المخصصات، التأمين، إعادة العموالت، الوثائق، إصدار التأميني التعاوني، القطاع
 (.  2002 طعيمة، ابو) الخ...أخرى  مصروفات واالستردادات، ويضاتالتع

أبو التالية: ) بالوظائف التأمين التعاوني شركات في المحاسبية المعلومات نظم تقوم حيث
 (  2003خضورة، 

 المحاسبية المفاهيم من مجموعة إلى وصوال التأمينية والمفاهيم المحاسبية المفاهيم بين الربط .1
 .  التأميني النشاط طبيعة تعكس لتيا التأمينية

 القانونية المتطلبات ضوء في التأمين التعاوني بنشاط المتعلقة المالية( العمليات)األحداث تسجيل .2
 .  الزمني وتسلسلها المالية العمليات وقوع تواريخ حسب بأول أوال التسجيل يتم أن مراعاة مع

 المحاسبية  المفردات من مفردة لكل السليم المحاسبي والتوجيه الدقيقة المحاسبية المعالجة .3
 لشركات الختامية والنواتج الحسابات على البنود هذه أثر بيان مع بالتأمين التعاوني، الخاصة
    .التأمين
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 الفصل الثالث

 خصائص جودة المعلومات المحاسبية

.خصائص جودة المعلومات المحاسبية 

لنوعية للمعلومات والمحددات الستخدام الخصائص ا كالتالمش

 المحاسبية.

 اإلطار العام المحاسبي لنظام المعلومات المحاسبية لدى شركات

 التأمين التعاوني.

.الدورة المستندية في شركات التأمين التعاوني 
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 :الفصل الثالث
 المحاسبي.ومخرجات النظام  الخصائص جودة المعلومات المحاسبية

الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتسم بها تلك  يقصد بجودة المعلومات المحاسبية
المعلومات المحاسبية المفيدة، وعليه فإن تحديد هذه الخصائص يعتبر حلقة وصل ضرورية بين 
مرحلة تحديد األهداف وبين مقومات األخرى لإلطار الفكري المحاسبي، كما أن هذه الخصائص 

لمعايير المناسبة عن المخرجات النظام سوف تكون ذات فائدة كبيرة لكل المسئولين عند وضع ا
، 2004جربوع, )المحاسبي في تقيم نوعية المعلومات التي تنتج من تطبيق الطرق واألساليب البديلة 

 (.71ص

ومن وجهة نظر المستخدم، المعلومات الجيدة هي المعلومات التي تجعله قادرٌا على اتخاذ 
لفة واختيار أفضلها بأقل درجة من المخاطرة، وعليه القرار السليم أو المفاضلة بين البدائل المخت

ولكي تكون المعلومات المحاسبية جيدة يجب أن تكون واضحة ومفهومة وصالحة ألغراض اتخاذ 
القرار، ولكي تكون المعلومات المحاسبية كذلك يجب أن يتوفر فيها مجموعة من الخصائص 

 (.45، ص2001البحيصي, )

إن الهدف الرئيسي من تحديد مجموعة الخصائص النوعية  وترتيبا لما سبق يمكن القول
 للمعلومات والمخرجات وهو استخدامها كأساس لتقييم مستوى جودة المعلومات المحاسبية.

وقد حاولت عدة جهات محاسبية متخصصة تحديد ماهية خصائص جودة المعلومات ومن 
 FASBر المحاسبة المالية األمريكي أفضل النتائج التي تم التوصل إليها كانت من قبل مجلس معايي

 (.184, ص2003كما اوضحتها دراسة )حنان, حلوة,  

 

  : FASBوفق الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 

 بعنـوان 1980عـام   FASB/ الصادر عن هيئة معايير المحاسبة المالية2يعد البيان رقم /
علي  FASB كثر شـمولية وأهميـة، فقـد اعتمـدالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية" الدراسة األ

 مجموعة دراسات سابقة رائدة أهمها:  
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 دراسة الجمعية األمريكية للمحاسبةAAA للمحاسـبة"  وان " بيان حول النظرية األساسيةبعن
   .1966 عام

المفاهيم  بعنوان AICPA/ الصادر عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين4البيان رقم /
 م.1970عام ساسية والمباد  المحاسبية التي تحكم القوائم المالية لمنشئات األعمال األ

 لجنة تروبلود دراسةTRUEBLOOD القـانونيين  عن المعهد األمريكي للمحاسبيندر الصا
AICPA  1973بعنوان " أهداف القوائم المالية " عام  . 

 

مالية األمريكي أهم هذه الخصائص التي حددها مجلس معايير المحاسبة ال
FASB(2003حلوة,  حنان،) هي: 

   (Relevance)مالءمة المعلومات  .1
   (Reliability)إمكانية االعتماد على المعلومات أو درجة الثقة بها  .2

ومن األمور المهمة، أن مستوى جودة المعلومات ال يعتمد فقط على الخصائص الذاتية 
يضا على خصائص تتعلق بمتخذي القرارات ( بل يعتمد أوالموثوقيةللمعلومات )المالءمة 

 .   المعلومات()مستخدمي 

طبيعة  وتعتمد فائدة المعلومات لمتخذ القرار على عوامل كثيرة تتعلق بمجال االستخدام، مثل
وطبيعة ومصادر المعلومات التي يحتاجها،  المستخدم، وطبيعة النموذج القرار يواجهاالقرارات التي 

مات السابقة المتوفرة، والمقدرة على تحليل المعلومات، ومستوى الفهم واإلدراك ومقدار ونوعية المعلو 
 المتوفرة لدى متخذ القرار.  

 ولكي تكون المعلومات مالئمة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية:   

 وصول المعلومات إلى مستخدميها في الوقت المناسب )التوقيت المالئم(.    .1
 رة تنبؤية.  يكون للمعلومات قد  .2
   يكون للمعلومات قدرة على التغذية المرتدة.  .3
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ولكي يمكن االعتماد على المعلومات والوثوق بها يلزم أيضا توفر مجموعة من الخصائص 
 الفرعية:

عنها )صدق  ن الظواهر التي يفترض أن تعبرإعداد المعلومات بحيث تعبر بصدق ع .1
 تمثيل الظواهر واألحداث(.  

 مات قابلة لإلثبات وباإلمكان التحقق من سالمتها.أن تكون المعلو  .2
إن قابلية المعلومات للمقارنة وما يتطلبه ذلك من ثبات في تطبيق الطرق واألساليب 

 المحاسبية تعتبر خاصية متداخلة مع خاصيتي المالءمة والموثوقية.  

 (p131 ,Hendriksen , 1992)هما: هناك محددان رئيسيان الستخدام الخصائص السابقة 

 اختبار مستوى األهمية  .1

  اختبار التكلفة / العائد   .2
يغلب على هذين القيدين الصفة الكمية )على خالف الخصائص السابقة(. إن األهمية 
النسبية لكل خاصية سوف تحددها ظروف الحال كما أنها سوف تختلف من شخص إلى آخر. 

بالنسبة له. إن قابلية المعلومات للفهم ال فعادة ما يحدد مستخدم القرار طبيعة وأهمية المعلومات 
 تعتمد   

على الخصائص المتعلقة بذات المعلومات بل تعتمد أيضا على خصائص أخرى تتعلق 
بمستخدمي المعلومات المحاسبية مثل مستوى التعليم، واإلدراك وكمية المعلومات السابقة المتوفرة 

ومات للفهم كحلقة وصل بين خصائص المعلومات لديهم، هذا ما يفسر لنا كون خاصية قابلية المعل
وخصائص مستخدميها. لذلك يقع على عاتق معدي التقارير المالية مهمة المواءمة بين الرغبات 

 متباينة لمستخدمي هذه التقارير. والصفات المتعددة وال
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 ( خصائص البيانات المالية3.1شكل رقم)

 

 
 

(Hendriksen , 1992, P 132) 
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 (.72، ص2009حنان, ) ائص االساسية )الخصائص االولية التخاذ القرار(:الخص
أن تحقيق فائدة المعلومات فائدة المعلومات يتطلب توافر خاصيتين أساسيتين هما خاصية 
المالئمة وخاصية المصداقية أو الموثوقية، فإذا فقدت المعلومات أيٌا من هاتين الخاصيتين 

 النسبة للمستخدمين المعنين األساسيتين فلن تكون مفيدة ب
 

  : Relevance    المالءمة .1  
تعني وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين القرار موضوع الدراسة أي بمعنى قدرة 

 المعلومات على إحداث تغيير في اتجاه القرار.    

 :(1990)الشيرازي،  إن المعلومات المحاسبية المالئمة تمكن مستخدميها من

 الحاضرة أو المستقبلية. وقعات عن النتائج التي سوف تترتب على األحداث الماضية أو تكوين ت .1

المعلومات المالئمة في هذه التوقعات. وهذا يعني أن  تعزيز التوقعات الحالية أو إحداث تغيير  .2
 تؤدي إلى تغيير درجة التأكد بالنسبة للقرار محل الدراسة.   

تصحيح  بؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتعزيز أو تحسين قدرة متخذ القرار على التن .3
 التوقعات السابقة والحالية.  

 تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه القرارات.   .4

تتميز التضحية بشيء من الدقة الحسابية ودرجة من عدم التأكد لصالح التوقيت المناسب. إذ 
منية معينة، لذلك فإن المعلومات المالئمة هي تلك التي أن عملية اتخاذ القرارات دائما محددة بفترة ز 

تتوفر في الوقت المناسب حتى لو كان ذلك على حساب الدقة في عملية القياس أو مدى التأكد من 
 صحة المقاييس الناتجة.  

مما تقدم يمكن أن نستنتج بأن مفهوم أو خاصية المالءمة تتكون من الخصائص الثانوية أو 
 :(72، ص2009حنان, ) يةالتالالفرعية 

أي وصول المعلومات المعدة إلى مستخدميها في الوقت المناسب. إذ أنه كلما  –توقيت المالئم  .1
زادت سرعة توصيل المعلومـــات المحاسبية إلى مستخدميها كلما كان االحتمال كبيرا في التأثير 
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لما كانت الثقة أكبر بأن على قراراتهم المتنوعة. وكلما زاد التأخير في توصيل المعلومات ك
 ودقتها،المعلومات ال تعتبر مالئمة أو صحيحة. لذلك فان درجة معينة من صحة المعلومات، 

يمكن التضحية بها لغرض زيادة توقيت المعلومات. ويمكن التضحية بشيء من الدقة لصالح 
ة بفترة معينة. لذلك التوقيت المناسب الن عملية اتخاذ القرار )أو القرار نفسه( تكون دائما محدد

فإن المعلومات المالئمة، هي تلك التي تتوفر في الوقت المناسب، ولو كان ذلك على حساب 
 .التأكد من صحة المقاييس الناتجة أو مدى القياس،الثقة في عملية 

مستخدمي  وتعني احتواء المعلومات على قدرة تنبؤيه، وبالتالي تمكين –القدرة على التنبؤ  .2
من التنبؤ أو تقدير المستقبل وتكوين صورة احتمالية)تقديرية( عنه. فالمعلومة الجيدة المعلومات 

هي التي تمكن المستخدم من تكوين التوقعات عن النتائج المستقبلية وتحسين إمكاناته وقدراته 
 في هذا المجال.  

خدمها من ويقصد بذلك احتواء المعلومات على خاصية تمكن مست –القدرة على إعادة التقييم  .3
التقييم االرتدادي أو التغذية العكسية أو المرتدة من خالل المعلومات التي ينتجها نظام 
المعلومات والتي تساهم في تحسين وتطوير نوعية مخرجات )معلومات( النظام وقدرته على 

لتي المالئمة هي ا إن المعلوماتالتكيف في الظروف البيئية المتغيرة باستمرار. لذا يمكن القول 
تمكن متخذ القرار من تعزيز التوقعـات الحالية أو إحداث تغيير فيها وتقييم نتائج القرارات 

 (200، ص1990. )الشيرازي،السابقة

 

في أن القرار الذي ينوي مستخدم المعلومات المحاسبية  المالءمة،وتكمن أهمية خاصية 
مستثمرا. فنقطة البدء باتخاذ القرار هي اتخاذه له أهميته وخطورته سواء كان هذا المستخدم مديرا أو 

مدى صحة ومالءمة المعلومات التي توفرت له بالنسبة للقرار تحت الدراسة. فإضافة إلى اهتمام 
المدير لمعرفة درجة السيولة التي تتمتع بها الشركة فانه يهتم كذلك ويركز على جانب األصول 

يهتم باألرباح المحققة من قبل الشركة حاليا  المتداولة والخصوم المتداولة. أما المستثمر فإنه
ومستقبال. لذلك فإن ما يهمه هو معرفة ربحية الشركة التي يمتلك أسهما فيها أو ينوي االستثمار 

 فيها.  
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ولكن تعدد مستخدمي التقارير المالية، واختالف أهدافهم يجعل مهمة المحاسب المتضمنة 
ر اليسير.  ومع ذلك، فان المحاسب يلعب دورا كبيرا في إنتاج وتأمين معلومات مالئمة ليس باألم

توفير المعلومات المحاسبية مسترشدا بالمفاهيم األخالقية كالصدق في التعبير، والعدالة، والحق، 
 (2012. )دهمان, إلخ التي تعتبر أساسية بالنسبة لمهنته والوضوح، وعدم التحيز واإلنصاف،

 ج

 :  Reliabilityالموثوقية 2.

ر الموثوقية إلى المعلومات التي تخلو من الخطأ المادي والتحيز والتي يمكن االعتماد تشي
عليها من قبل المستخدمين لتمثل بصدق ما تقصد تمثيله أو ما يتوقع على نحو معقول أن تمثل 
األمر الذي يستلزم أن تكون المعلومات قابلة لإلثبات، ومن الممكن التحقق من سالمتها وهو ما 

االلتزام بأكبر قدر ممكن من الحياد في القياس واإلفصاح، وهي خاصية ضرورية لألفراد  يتطلب
الذين ال يتوافر لديهم الوقت أو الخبرة الالزمة لتقييم المحتوى الفعلي للمعلومات )دونالدكيسو، 

2003.) 

مكانية  االعتماد ويرى شيرازي أن خاصية الموثوقية إنما تتعلق بأمانة المعلومات وا 
التي  القياس واإلفصاح(، كما تعني خاصية موثوقية المعلومات أن أساليب 1990)الشيرازي، ليهاع

تم اختيارها الستخراج النتائج وعرضها تعتبر أساليب مناسبة للظروف التي تحيط بها، وأن تطبيق 
ولى تلك األساليب قد تم بكيفية تسمح ألشخاص آخرين مستقلين عمن قاموا بتطبيقها في المرة األ

بإعادة استخدامها للتثبت من تلك النتائج، وأن المعلومات التي تم تقديمها تعبر عن جوهر األحداث 
التي تنطوي عليها، دون أن يعتريها تحريف ذو أهمية، إضافة إلى خلوها من التحيز كونها معلومات 

الموثوقية يزيد من نزيهة يمكن الوثوق فيها واالعتماد يعل ها، إن اتسام المعلومات المحاسبية ب
 (.2008)المحاسبين العرب،  منفعتها
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لكي تتسم المعلومات المحاسبية بالموثوقية ويمكن االعتماد عليها يجب أن تتوافر فيها ثالث 
 .(2003)دونالدكيسو،  خصائص فرعية هي اآلتية:

 . الصدق في التمثيل.1
 . إمكانية التثبت من المعلومات.2
   . حيادية المعلومات.3
  الصدق في التمثيل: .1

واألوصاف المحاسبية من  األرقامتعني هذه الخاصية ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بين 
ناحية الموارد واألحداث التي تنتج هذه األرقام واألوصاف لعرضها من ناحية أخرى، بمعنى آخر 

يعات قدرها مليون في حين هل تمثل األرقام ما حدث بالفعل؟ فعندما تبين القوائم المالية لشركة مب
ألف فقط، فإن هذه القوائم تكون غير صادقة في العرض، بمعنى أن يتم  800أن المبيعات الفعلية 

عرض المعلومات المحاسبية وفقا لجوهرها وحقيقتها االقتصادية حتى لو كان شكلها القانوني مختلفا، 
 .(2006والتكلفة. )ويلي،  المادية حدودهاوأن تكون كاملة ضمن 

  إمكانية التثبت من المعلومات:. 2

األفراد القائمين  يتحقق هذا المفهوم عندما تحدث درجة عالية من االتفاق بين عدد من
المراجعين المستقلين إلى  بالقياس الذين يستخدمون طريقة القياس نفسها، وذلك كأن يصل عدد من

باستخدام طرق القياس  أطراف خارجية النتيجة نفسها بخصوص عدد من القوائم المالية، فإذا وصلت
نفسها إلى نتائج مختلفة، فإن القوائم المالية تكون غير قابلة للتحقق منها، وال يمكن للمراجعين إبداء 

 .(2003دونالدكيسو، )فيهاالرأي 
 حيادية المعلومات:. 3

ئم بإعداد يقصد بحياد المعلومات تجنب ذلك النوع المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القا 
المعلومات المحاسبية وعرضها بهدف الوصول إلى نتائج مسبقة أو بهدف التأثير في سلوك مستخدم 

نقص  هذه المعلومات في اتجاه معين، وقد يكون تحيز القائم بالقياس غير مقصود كما في حالة
ن المثال كما في حالة عدم األمانة مقصودا تحيزاالمعرفة والخبرة أو قد يكون  معلومات التي ال ، وا 
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تتوافر فيها هذه الخاصية هي معلومات ال يمكن عدها أمينة وال يمكن الوثوق فيها أو االعتماد 
ن خلو المعلومات من التحيز يحقق لنا بصورة تلقائية حياد  عليها كأساس لعملية اتخاذ القرارات، وا 

 (.1990)الشيرازي، المعلومات

 النوعية: والمحددات الستخدام الخصائص كالتالمش

، 2001 جربوع،) والمحددات الستخدام الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: المشكالت
 (.71 ص

إذ  :(والموثوقية أي المالءمةالتعارض بين الخصائص الرئيسة للمعلومات المحاسبية ) احتماالت .1
معينة أو تقبل ال يوجد توافق بين مالءمة المعلومات ودرجة الوثوق بها، فمثال قد ترفض معلومة 

إذا كانت مالئمة ولكنها غير موثوق بها، أو أنها موثوق بها ولكنها غير مالئمة. فأرقام التكلفة 
إال أن األرقام التاريخية تتمتع بدرجة  التحيز،التاريخية تتمتع بدرجة عالية من الثقة لخلوها من 

   الفعلي. واقعلل-تمثيال أو-أقل ارتباطا  تلك األرقاممنخفضة من المالءمة ألن 
كالتعارض بين التوقيت المالئم والقدرة التنبؤية  :احتماالت التعارض بين الخصائص الفرعية .2

للمعلومات المحاسبية، فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب ولكنها ال تملك قدرة تنبؤية عالية، 
ما يكون على  غالبامات أن السرعة في إعداد المعلو  كذلك، ي حالة أرقام التكلفة التـاريخيةكما ف

 حساب درجة الدقة واالكتمال وعدم التأكد.  

ألنها قد ال تكون ذات أهمية  :ليست كل المعلومات المالئمة والموثوق بها تعتبر معلومات مفيدة  .3
نسبية تذكر. )اختبار مستوى األهمية( إن البند يعتبر مفيدا وذو أهمية نسبية إذا أدى حذفه أو 

 قة محرفة إلى التأثير على متخذ القرار.  اإلفصاح عنة بطري

  :كذلك قد تكون تكلفة الحصول على المعلومات أكبر من العائـد المتوقع منها .4

مستخدمي القوائم ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف  . فالمعلومات التيالعائد()اختبار التكلفة /  .5
صاح عنها. إن القاعدة العامة فيما المالية ال تعتبر معلومات مهمة وليس هناك ما يدعو إلى اإلف

 يتعلق باختبار محدد التكلفة والعائد هي أن المعلومات المحاسبية يجب عدم إنتاجها وتوزيعها إال
ال فإن الشركة تتكبد خسارة عند اإلفصاح عن تلك إذا زادت منفعتها   المعلومة،عن كلفتها وا 

 .  وذلك بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها 
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 فهمها،صعوبة  يواجهوثوق بها إال أن مستخدمها قد تكون المعلومات المحاسبية مالئمة وم  .6
 وتحليلها واستخدامها في نموذج القرار الذي يواجهه. 

الرغم من أن المعلومات ينبغي أن تكون مفهومة، وصفة الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة  .7
ة. ولكن هناك عدد كبير من المستخدمين يمتلكون والوضوح التي تتميز بها المعلومات المنشور 

مة أهداف مختلفة ومتعددة مما يجعل من هذه المهات استيعاب وتعليم مختلفة وكذلك مستوي
لذلك يقع على عاتق المحاسب باعتباره الجهة التي تعد التقارير  ،للمحاسب صعبة للغاية بالنسبة 

المعلومات المحاسبية متعددة والمتباينة لمستخدمي ت الالمالية مهمة التوفيق بين الرغبات والصفا
 التي تحتويها تلك التقارير.  

بالرغم من أهمية المقارنة في عملية اتخاذ القرار. فإن ما يهتم به مستخدمو المعلومات المحاسبية  .8
مع القطاع أو  منافسة مشابهة أو بشركة معينة مع شركات مقارنة المعلومات الخاصة 

نتمي إليه هذه الشركة. إال أن عملية المقارنة سواء المكانية أو الزمانية قد ال الصناعي الذي ت
ثل أو االتساق وعدم تغيير تكون ذات جدوى عندما ال تلتزم الشركات )أو الشركة( بسياسة التما

المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير وعند تغيير تلك الطرق فإنه من الضروري اإلفصاح الطرق 
تغيير واآلثار المترتبة نتيجة هذا التغيير على الوضع المالي ونتيجة النشاط للشركة عن هذا ال

 ذات العالقة.     

 

 اإلطار العام لنظام المعلومات المحاسبي في شركات التأمين التعاوني: 
كغيرة من األنظمة األخرى له مكوناته  عاونييعتبر النظام المحاسبي لشركات التأمين الت

تسهل عملية القيام بالوظائف واألهداف التي وضع من أجلها ويشتمل على مجموعة  الخاصة التي
من القواعد واألسس واإلجراءات التنظيمية التي تقرها المؤسسة لتنظيم وقيد وتسجيل جميع 

 المعامالت المالية المتعلقة بالمتحصالت والمدفوعات المختلفة.  

ور الوكيل بأجر في إدارة األموال الخاصة هي شركات تقوم بد عاونيفشركات التأمين الت
جنب مع أموال المساهمين مع األخذ بعين االعتبار الفصل  إلىباشتراكات حملة الوثائق وذلك جنبا 

والتميز بين أموال المشتركين أو المستأمنين )حملة الوثائق( وأموال المساهمين. مما يقتضي وجود 
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 ،2008قنطقجي, ) الشركاتلي والمحاسبي في تلك وحدتين محاسبيتين أساسيتين للتعامل الما
 .(114ص

حسابين، عاوني على ذلك يتكون عناصر النظام المحاسبي في شركات التأمين الت وتأسيسا
األول يسمي )صندوق حملة الوثائق( ويتكون من أوعية فرعية )خاصة بكل نوع من أنواع التأمين 

اب صندوق حملة الوثائق كل في وعائه، وتتم (، حيث يتم إيداع جميع األقساط في حسعاونيالت
االستفادة منه في عمليات االستثمار وتعويض المتضررين وتخصيص بعض االحتياطيات 
والمخصصات، ثم توزيع الفائض التأميني )المتبقي( لحملة الوثائق حسب النسب الواجبة بشأنها، 

ت الخاصة بأموال )صندوق المساهمين( ويخصص هذا الصندوق لالستثماراأخر وحساب 
المساهمين. وتظهر فيه أيضا صندوق حماية خاص لمقابلة حاالت العجز واإلفالس والتكاليف 

 (2008صباغ, )اإلدارة. اإلدارية ونفقات 

 

الدورة المستندية في شركات التأمين التعاوني والعالقة بين المجموعة المستندية 
 .(2007)الساجي،  :والدفترية

 

صر المحددة إلطار أي نظام محاسبي من دليل الحسابات الذي يضم كافة وتتكون العنا     
حسابات المؤسسة، والمجموعة الدفترية التي تتكون بصفة عامة من مجموعة دفاتر القيد األولى 
ومجموعة الدفاتر التحليلية والمجموعة المستندية التي تمثل مدخالت النظام المحاسبي للمعلومات، 

رقابة المالية التي تتضمن مجموعة اإلجراءات والقواعد التي يجب إتباعها فيما ومجموعة تعليمات ال
يتعلق بالنواحي المالية وحفظ أصول المؤسسة وممتلكاها ورفع الكفاءة التشغيلية، حيث ال يختلف 
الحال في مؤسسات التأمين عن غيرها في المؤسسات التجارية والصناعية والمالية األخرى يتطلب 

اع طريقة أو لهجة محاسبية تتصف بالتحليل والتفصيل حتى تساعد على القيام بتسجيل ضرورة إتب
وتحليل وعرض هذه المعامالت، ومن أكثر الطرق المحاسبية التحليلية مناسبة للتطبيق في مؤسسات 
التأمين، الطريقتين اإلنجليزية والفرنسية، حيث توفر كل منها، مجموعة من سجالت التحليل ) دفاتر 

ستاذ المساعدة ( باإلضافة إلى الحسابات العامة واإلجمالية التي تخدم أهداف الرقابة الداخلية األ
 والضبط الحسابي، بما يساعد مؤسسات التأمين على تحقيق أهداف النظام المحاسبي.
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 التعاوني. الدورة المستندية لدى شركات التأمين (3.2رقم ) شكل:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئم المالية الختاميةالحسابات والقوا
 (1992المصدر: )خليفة وعيد، 
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 :السجالت والدفاتر المحاسبية 

للطبيعة التخصصية لشركات التأمين التكافلي فإن أهم السجالت والدفاتر المستندية  نظرا
 ( 115، ص2008:)قنطقجي، باآلتيتتمثل 

  سجل إصدار الوثائق 

معرفة وحصر جميع  من خاللهيتم  يعتبر سجل إصدار الوثائق من السجالت الهامة الذي
وثائق التأمين التي تم إصدارها، ويتم إثبات تلك الوثائق في حسابات اإليرادات والمصروفات 
الخاصة بحملة الوثائق. حيث يحتفظ بحساب إيرادات لكل نوع من أنواع تال أمين المختلفة، ويشتمل 

 البيانات التالية:  علىهذا السجل 

  تاريخ صدورها. رقم وثيقة التأمين و 

  .تاريخ بدء التأمين وانتهائه 

  .اسم المؤمن له وعنوانه 

  .موضوع التأمين 

  نوع الخطر 

  .مبلغ التأمين 

  .األقساط المستحقة 

  .التعديالت التي تطرأ على الوثيقة 

  .أي بيانات أخرى يمكن إضافتها 
 

  )حساب التعويضات  –سجل المطالبات )التعويضات 

ت )التعويضات( من السجالت الهامة الذي يتم من خالله معرفة وحصر يعتبر سجل المطالبا
الخطر حيث تظهر حجم التعويضات  إلىجميع وثائق التأمين التي تم تعويضها نتيجة لتعرضها 
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التي يتم إثباتها في قائمة اإليرادات والمصروفات الخاص بحملة الوثائق، وبالتالي هو عبارة عن 
 البيانات التالية: علىوع كل منها ويشتمل هذا السجل حساب مصاريف يبين قيمة ون

  .رقم المطالبة وتاريخها 

  .رقم الوثيقة ومده التأمين 

  .أسم المؤمن له 

  .تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه 

  .المخصص المقدر للمطالبات والتعديالت التي تطرأ عليها 

  .قيمة التعويض وتاريخ سداده 

 قفالها. المطالبات المقفلة وأسباب إ 

  .المطالبات تحت التسوية 

  .المطالبات المتنازع عليها، وما تم في شأنها 

  المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو بيع خردة، أو أي مستردات ما عدا
 المستردات من معيدي التأمين. 

  .أي بيانات أخري ترى الشركة إضافتها 

 
 سجل اتفاقيات إعادة التأمين: 

)استيعابية( محدودة تحكمها عوامل كثيرة منها  احتفاظيهشركات التأمين ذات طاقة  لما كانت
الفنية المكونة والخبرة الطويلة، لذلك جرت العادة على قيام شركات  االحتياطياترأس المال ومبلغ 

شركات إعادة تأمين أخرى  التأمينية لدىالتأمين بإعادة التامين للعمليات التي تتعدى طاقتها 
 (.  116ص ،2008: )قنطقجي، االتيخصصة في هذا المجال، ويشتمل هذا السجل على مت

  مدة االتفاقية والتعديالت التي تطرأ عليها، ونوع كل اتفاقية وحصص معيدي التأمين. نسبة
 احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين، وملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين. 
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 دي التأمين. كشوف اإلسناد الخاصة بمعي 

  .سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة 

 :سجل نتائج االكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين 

لنوع الخطر حيث يتم من خالل االشتراكات ً ويقيد به المبالغ التي يدفعها كل مشترك وفقا
خطر، وعادة ما يكون هذا التعويض بجزء من المتجمعة دفع مبالغ للمشتركين الذين يتعرضون لل

في عقد التأمين. )عبد  قيمته المذكورة يتعدىقيمة الضرر الذي وقع في الشيء محل الضرر وال 
 (  12، ص2009, الحميد

 

 واقع مخرجات النظام المحاسبي لدى شركات التأمين التعاوني:   
لمالي وما أنجزته من أنشطة وعمليات، وتمثل القوائم المالية للمنشأة عرضا هيكليا لمركزها ا

وتهدف عملية العرض إلى توفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج نشاط الشركة والتدفقات 
النقدية التي تفيد مستخدمي تلك القوائم في اتخاذ القرار، حيث يتم عرض بيانات األصول 

ت األخرى في حقوق الملكية لكل من وااللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتغيرا
 حملة الوثائق وحملة األسهم.  

وتشتمل البيانات المالية الختامية على مجموعة من القوائم التي يجب على الشركة نشرها، 
وتعد من المخرجات التي يجب أن يوفرها النظام المحاسبي وهي كما يلي:)هيئة المحاسبة والمراجعة 

 (  12، المعيار 2007ية، للمؤسسات المالية اإلسالم

  .قائمة المركز المالي 

  .قائمة الدخل 

  .قائمة التدفقات النقدية 

  .)قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية)المساهمين 

  .قائمة الفائض أو العجز التأميني لحملة الوثائق 
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  .قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات 

 المالية.  اإليضاحات حول القوائم 

  أي قوائم أو تقارير أو بيانات أخري تساعد على تحقيق احتياجات مستخدمي القوائم المالية
 .مهنياإذا كانت مطلوبة 

   قائمة المركز المالي 

تحتوي قائمة المركز المالي للشركة على جميع أصولها وخصومها وتبين حقوق أصحاب 
ة لدرجة السيولة النسبيُ تب قائمة المركز المالي وفقاالملكية وحقوق حملة الوثائق بشكل مستقل، وتتر 

، 2007:)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، لكل مجموعة على النحو التالي: 
 (  12المعيار 

 :  االتيعناصر األصول تشمل  

  النقد وما في حكمة )أشباه النقد(. .1
  االشتراكات المستحقة. .2
  عيدي التأمين.أرصدة مستحقة على م .3
  ذمم البيوع المؤجلة، وتشمل ذمم المرابحات، وذمم السلم )السلع المبيعة بالسلم(، االستصناع. .4
 االستثمارات في أوراق مالية.   .5
  التمويل بالمرابحة. .6
  التمويل بالمضاربة. .7
  التمويل بالمشاركة. .8
  .منشئاتالمساهمة في رؤوس أموال  .9

  االستثمار في العقارات. .10
  ات المقتناة بغرض التأجير.الموجود .11
  الموجودات الثابتة مع اإلفصاح عن أنوعها الهامة ومجمعات اهتالكها. .12
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 عناصر الخصوم تشمل األتي:  

  اشتراكات غير مكتسبة. .1
  مطالبات تحت التسوية. .2
  مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها. .3
  مخصصات أخرى. .4
  تحت التسوية.نصيب معيدي التأمين أو أي أطراف أخري من المطالبات  .5
األرصدة الدائنة لمعيدي التأمين: متمثلة بأرصدة عمليات التأمين، واشتراكات غير مكتسبة  .6

  محتجزة، ومطالبات تحت التسوية محتجزة.
  األرباح المقرر توزيعها على أصحاب حقوق الملكية. .7
  الزكاة والضرائب المستحقة على الشركة. .8
 أي مطلوبات أخرى. .9
 وق الملكية  قائمة التغير في حق 

هيئة المحاسبة والمراجعة )التالية:تشمل قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية العناصر 
 (  12، المعيار 2007للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

  رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع. .1

  الوة اإلصدار.عدد حصص )أسهم( حقوق الملكية المصدرة والقائمة والقيمة االسمية للحصة وع .2

االحتياطي النظامي واالحتياطيات االختيارية في بداية ونهاية الفترة المالية والتغيرات في  .3
  الفترة.االحتياطيات خالل 

األرباح المتبقية في بداية ونهاية الفترة المالية ومقدار األرباح أو الخسائر التقديرية المبقاة الناتجة  .4
والتغيرات خالل الفترة بما في ذلك  تطبيقه،صوم في حالة عن التنضيض الحكمي لألصول والخ

  المبقاة. واألرباحتوزيع األرباح على أصحاب حقوق الملكية والتحويالت بين االحتياطيات 

 التغيرات في الحقوق األخرى ألصحاب حقوق الملكية خالل الفترة المالية.   .5
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   قائمة إيرادات ومصاريف حملة الوثائق 

يرادات والمصروفات الخاصة بحملة الوثائق على العديد من المصاريف تشمل قائمة اإل
     -العناصر التالية:  إلىواإليرادات التي يتم تصنيفها 

 إليراداتا  

اشتراكات التأمين )حملة الوثائق(: وهي االشتراكات المدفوعة من قبل المستأمنين لصندوق حملة  .أ
 بحسب أنواع التأمين. الوثائق، وعادة ما يتم تجميعها بشكل قطاعي

  التأمين.العموالت الدائنة: وتمثل العموالت المقبوضة من شركات إعادة  .ب
  إيرادات من معيدي التأمين كتعويضات. .ج
   إيرادات االستثمارات.   .د

 (  12، المعيار 2007)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  :مصروفاتال

  بعمليات إعادة التأمين.تراكات: وهي المصروفات المتعلقة من االش حصة شركات إعادة التأمين .1
  العموالت المدينة: وتمثل العموالت المدفوعة لوكالء التأمين.  .2
حصة المضاربة لقاء إدارة أعمال التأمين: وتظهر في المقابل كإيرادات في قائمة دخل   .3

  المساهمين.
  مصروفات تسويقية، وغيرها.   .4
  تعلقة بالتعويضات المدفوعة لحملة الوثائق.المطالبات الم  .5
مخصص المطالبات القائمة: وهي تمثل المطالبات المتوقع سدادها لتغطية التزامات الشركة   .6

 للخسارة المتوقعة.

  الفائض  

جمالي المصروفات. .1   رصيد السنة الحالية الناتج عن الفرق بين إجمالي اإليرادات وا 
  سنة المالية السابقة )المدور(.يضاف إلية الرصيد المرحل من ال .2
  يطرح منه الفائض التأميني المقرر توزيعه على حملة الوثائق. .3
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   قائمة اإليرادات والمصروفات للمساهمين 

وتشتمل هذه القائمة على النشاطات المالية الخاصة بأموال حملة األسهم وتصنف هذه   
     ي:األنشطة في قائمة الدخل الخاصة بالمساهمين حسب األت

 االيرادات 

   إيرادات استثمار أموال المساهمين الناجمة عن استثمار كل من:

  رأس المال. .1
  االحتياطيات الخاصة بالمساهمين كاالحتياطي القانوني وغيرها. .2
  األرباح المرحلة. .3
إيرادات حصة المضاربة لقاء إدارة أعمال التأمين: وهي األجر الذي يتقاضاه المساهمون  .4

هم بإدارة أموال المشاركين، ويحدد في بداية السنة المالية كنسبة مئوية من مقابل قيام
  إجمالي االشتراكات.

إيرادات حصة الوكالة أو اإليجارة من أرباح استثمارات أموال صندوق حملة الوثائق: وهي  .5
  حصة المساهمين في األرباح المحققة من استثمار أموال المشاركين في التأمين.

دارة صناديق التكافل العائلي: هو األتعاب التي يتقاضاها المساهمون عن  أتعاب تأسيس .6 وا 
  تأسيس الصناديق االستثمارية المناسبة لمشاركي التكافل العائلي.

 أرباح بيع األصول أو أرباح تغيير أسعار العمالت.   .7
 مصروفاتال    

والمطبوعات كرواتب الموظفين واإليجارات والقرطاسية  مصروفات إدارية وعمومية: .1
واإلعالنات والهاتف والبريد والفاكس وغيرها من المصاريف، ومخصص االشتراكات 

  المشكوك في تحصيلها.
وهي تشمل أقساط إهتالك األصول الثابتة، باإلضافة الصيانة:  ومصروفاتاالهتالكات  .2

  إلى نفقات الصيانة التي تتكبدها الشركة للمباني واألصول الثابتة األخرى.  
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  في ربح المساهمين  صا 

وهو صافي الربح الناتج عن صافي عمليات أنشطة المساهمين القابل للتوزيع على   
 .المساهمين، حيث يتم توزيعه أو تدويره تحت بند حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي

 قائمة التدفقات النقدية   

تميز التدفقات النقدية الناتجة  بين وهي القائمة التي يتم إعدادها، ويتم من خاللها التمييز  
من العمليات التشغيلية، والتدفقات النقدية الناتجة من االستثمار، والتدفقات النقدية الناتجة من 
التمويل، ويتم اإلفصاح عن عناصر التدفقات النقدية لتعكس صافي الزيادة أو النقص في النقد 

   فترة المالية ونهايتها.خالل الفترة المالية، وقيمة النقد في بداية ال

   قائمة الفائض أو العجز لحملة الوثائق 

يتم اإلفصاح في قائمة الفائض أو العجز الناتجة عن صافي األنشطة الخاصة بحملة الوثائق 
 :  االتيعن 

  رصيد الفائض أو العجز في بداية الفترة المالية. .1
  الفائض أو العجز الخاص بالفترة المالية الحالية. .2
  لي الفائض أو العجز لحملة الوثائق.إجما .3
  توزيعات الفائض التأميني التي تم توزيعها على حملة الوثائق. .4
  في قائمة المركز المالي لحملة الوثائق. ترحيلهرصيد الفائض أو العجز الذي سيتم  .5
 

 :عاونياإلفصاح في التقارير المالية لشركات التأمين الت
ة هو إعداد معلومات مالية عن األداء المالي للشركة، كان الهدف األساسي للمحاسب مال  

اإلعالم الذي تمارسها لإلفصاح عن أعمالها وعرضها على المجتمع المالي،  أنها وسيلة إلىإضافة 
لمقابلة احتياجات مستخدمي المعلومات، سواء من داخل المنشأة أو خارجها، لذلك فإنه من األهمية 

لتي يتعين مراعاتها في البيانات المالية الختامية لشركة التأمين بمكان عرض أهم جوانب اإلفصاح ا
 .(12، المعيار2007)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، عاوني الت
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 اإلفصاح عن البيانات األساسية للشركة 

وأنشطتها  يتعين عند عرض القوائم المالية اإلفصاح عن المعلومات األساسية المتعلقة بالشركة  
طبيعة األنشطة التي  الفروع،مثل )اسم الشركة، جنسيتها، تاريخ تأسيسها والشكل القانوني، عدد 

 وغيرها من البيانات األساسية الالزمة(.   الشرعية،تمارسها الشركة، دور هيئة الرقابة 

   اإلفصاح عن السياسات المحاسبية للشركة 

عن )المباد  والقواعد ً لشركة لتشمل موجزايتعين اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ل
واألسس والطرق( الهامة التي اتبعتها الشركة إلعداد ونشر القوائم المالية، وتشتمل عادة على 
)السياسة المحاسبية التي اعتمدتها الشركة إلثبات االشتراكات المكتسبة، واثبات المطالبات تحت 

إثبات تكاليف الحصول على أعمال التأمين(، وغيرها التسوية، تحديد االشتراكات غير المكتسبة، 
هيئة المحاسبة والمراجعة ) الماليةالشركة إلثبات عملياتها  من السياسات المحاسبية التي طبقتها

 (.12، المعيار 2007للمؤسسات المالية اإلسالمية، 
 

   اإلفصاحات األخرى في القوائم المالية للشركة 

 أهمها: العديد من الجوانب التي يتطلب تقديم إفصاحات بشأنها من هناك  فإن،إلى جانب ما سبق 

 اإلفصاح عن أي قيود إشرافية استثنائية فرضتها أي من الجهات المشرفة على نشاط الشركة.    .1

  اإلفصاح عن حجم موجوداتها المستثمرة. .2
 بالعمالت األجنبية بحسب نوع العملة ومطلوبات الشركةاإلفصاح عن صافي موجودات  .3

  األجنبية.
ذات األهمية  وااللتزامات المحتملةاإلفصاح عن المبالغ ذات األهمية النسبية القابلة لالسترداد  .4

  النسبية.
اإلفصاح عن االرتباطات المالية ذات األهمية النسبية، واألحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز  .5

  المالي.
  شركة وأسس احتسابها.اإلفصاح عن المخصصات واالحتياطيات التي كونتها ال .6
 اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية التي أجرتها الشركة.   .7
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نتائج أعمال الشركة، لذلك  علىهذا ولما كان التغيير في السياسات المحاسبية لها إثر   
يتعين اإلفصاح عنها، حيث تفصح الشركة عن طبيعة وتأثير التغيرات في السياسة المحاسبية ومن 

ير على فائض أو عجز حملة الوثائق وصافي دخل أو ير وأسبابه، وأثر التغخالل وصف التغي
صافي خسارة أصحاب حقوق الملكية للفترة المالية الحالية والفترات المالية السابقة المعروضة 
ألغراض المقارنة وكذلك أثر التغير على الفائض أو العجز المرحل لحملة الوثائق واألرباح في أول 

تأثير التغيير في التقديرات المحاسبية حيث يشتمل على الفترة. كما يتم اإلفصاح عن طبيعة و 
وصف التغيير وأسبابه وأثر التغيير على فائض أو عجز حملة الوثائق وصافي الدخل أو صافي 

 .الخسارة للفترة المالية الحالية
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 الرابع الفصل

 مين التعاوني في فلسطينالتأمين والتأواقع 
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 مقدمة

تعاون في دأب وصبر أسراب النمل ت مثالٌ حيث نجد هللا يعتبر التعاون غريزة في مخلوقات ا 
على أعمالها المتعددة والمتكررة، وكذلك جماعات النحل تتعاون في دقة تنسيق على القيام بواجباتها 

 ى:تعالهللا وتنظيم بيوتها وتعمير خالياها، ولما كان اإلنسان هو سيد األحياء وأذكاها وأرقاها لقول ا
ْمنَا بنِي آدَمَ ) أن يكون تعاونه أوثق وأعمق، خاصة ً لذا كان لزاما (،70اإلسراء اآلية سورة ) (ولقَْد َكرَّ

ٰۖ َوََل )تعالى: هللا أن أسلوب التعاون هو دعامة من عقيدتنا حيث يقول ا َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡلبِر ِ َوٱلتَّۡقَوى 

َ َشِديدُ ٱۡلِعقَابِ  َٰۖ إِنَّ ٱّللَّ ِنِۚ َوٱتَّقُواْ ٱّللَّ ۡثِم َوٱۡلعُۡدَو   (.2المائدة اآلية سورة ) ) تَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡۡلِ

ن االنسان معرض في مختلف جوانب حياته الى العديد من مخاطر، التي قد ال يستطيع إ
مواجهتها وتحمل أعبائها بشكل فردي إذا تحققت، لذلك اتجهت المجتمعات اإلنسانية منذ قديم 

حمل كل فرد جزءا من االذل، بإيجاد صور للتعاون فيما بينها للحد من آثار هذه المخاطر، بحيث ت
هذا الخطر، ولكن مع تعقد الحياة على مر العصور، ازدادت الحاجة الى تنظيم هذه الصور وازداد 
معها الحاجة الى التأمين. وأصبح هناك مؤسسات وشركات، التي تتحمل هذه المسئولية عن االفراد، 

ليات والواجبات والحقوق وأصبحت هناك أنظمة وقوانين تنظم طبيعة هذه العالقات وتحدد المسئو 
 لكل طرف مشارك في هذه العملية.

أن التامين هو أحد الوسائل الحديثة الكبرى المهمة الداخلة في منظومة التنظيم االقتصادي 
والمالي واالجتماعي والعلمي، حتى أصبح يمتلك دور متعاظمٌا في سائر األنشطة االقتصادية 

تضاهي االتجاهات المصرفية، إن لم تزداد في األهمية واالجتماعية، بل اصبحت صناعة التأمين 
 (20, ص2012على االعمال المصرفية )الندوي, 

ولما للتأمين من أهمية في الحياة االقتصادية للمجتمع فقد أخضع علماء المسلمين صورة 
التأمين المستوردة من الغرب للبحث والتدقيق الفقهي بغرض التوصل لصورة مثلى لعقد تأمين ال 
تشوبه شائبة الربا أو الغرر، وقد أثمرت هذه الجهود الفقهية نظام التأمين التعاوني االسالمي الذي 

 (.33، ص2011يعتبر كبديل للتأمين التقليدي )بن علي، معمر, 

سوف يتم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التأمين والتامين التعاوني والموضوعات المتعلقة 
 طين وشركات العاملة في مجال التأمين التعاوني في فلسطين.به، وواقع التامين في فلس
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 تعريف التأمين:
تقوم فكرة التأمين بشكل عام على أساس توزيع األضرار الناجمة عن وقع خطر معين قد 
يلحق بشخص او مجموعة من االشخاص المتضامنين، فهنا يبرز مفهوم التامين من تحقيق مبدا 

تحمل هذا الخطر بدل من ترك من حل به هذا الخطر تحمل عواقبه المشاركة والتعاون وتكافل في 
 لوحده.

 يقوم مفهوم التأمين على عدة تعريفات يمكن تقسيمه الى قسمين:
   :التأمين لغـة 

التأمين مشتق من كلمة أمن، والتي تدل على طمأنينة النفس وزوال الخوف، واألصل أن 
 (42ص 1ومي جيستعمل في سكون القلب )المصباح المنير للفي

وأمانة وأمنة: اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمين، ويقال لك األمان: أي ً وأماناً ويقال أمن أمنا
على كذا: وثق فيه واطمأن ً قد أمنتك، وأمن البلد: اطمأن فيه أهله، وأمن الشر: منه سلم، وأمن فالنا

 (.  27ص 1عليه )المعجم الوسيط جً إليه أو جعله أمينا

 حا::التأمين اصطال 

 التأمين أصطالحٌا له عدة تعريفات منها:

عرفه عليان بأنه "عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بأن يعوض شخصا  آخر  
يسمى المؤمن له عن خسارة احتمالية يتعرض لها هذا األخير مقابل مبلغ من النقود وهو القسط 

 (17، ص1996الذي يقوم المؤمن له بدفعه الى المؤمن" )عليان, 

فقد عرفه الزحيلي "بأنه تعاون منظم تنظيما  دقيقا  بين عدد من الناس، معرضين لخطر  
واحد، حتى أذا تحقق الخطر بالنسبة الى بعضهم تعاون الجميع في مواجهته بتضحية قليله يبذلها 

 (129، ص2004كل منهم، يتالقون بها أضرارا  جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم" )الزحيلي, 

إن اصطالح عقد التأمين ابتكره ُشّراح القانون للنص على نوع من العجالن فقد عرفه  اما
التعامل الحديث والذي تصدره شركات التأمين في صورة صكوك، ولقد ُعرف عقد التأمين بأنه: 
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"عقد يلتزم الُمؤِمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤَمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه 
لغا  من المال أو ايرادا  مرتبا  أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر مب

)العجالن,  المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها الُمؤَمن له للُمؤِمن"
 (65، ص2011

م بأنه "أي اتفاق أو 2005( سنة 20وعرفه المشرع الفلسطيني التأمين في قانون التأمين رقم )
تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أود إلى المستفيد الذي أشترط التأمين لصالحه 
مبلغا  من المال أو أيرادا  أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين 

ن له للمؤمن" )المجلس التشريعي بالعقد، وذلك نظير قسط أو اية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤم
 الفلسطيني، موقع الكتروني(

من التعريفات السابقة يتضح من سياق المفهوم العام للتأمين انها تجتمع فيما بينها على 
ركائز وهو أتفاق مجموعة من االشخاص او االفراد مع بعضهم البعض، أو بين مجموعة من 

د رفع الضرر الذي لحق او وقع بأحدهم أو تخفيف االشخاص وشركة التامين بدفع مبلغ معين بقص
أثاره أو تعويض الشخص عما فقده، وذلك مقابل مبلغ من المال يلتزم بدفعه على شكل أقساط في 
أوقات معينة خالل الفترة حسب المخاطر ونوعها وظروفها وغير ذلك من االمور التي تحكم هذا 

 العقد بين االطراف المتعاقد عليه.

 مين التعاوني:تعريف التأ
أن التأمين نظام بطبيعته نظام اجتماعي قوامه التكافل والتعاون على تحمل المخاطر بين  

أفراد الجماعة الواحدة وقد ظهرت صور مختلفة للتكافل والتعاون في المجتمعات العربية المسلمة 
الحث عليه في حيث وجد ما يعزز ويؤكد ما حثت اليه الشريعة اإلسالمية السمحاء من التعاون و 

ۡثِم )كل ما فيه خير وبر مصدقا  لقوله تعالى: ٰۖ َوََل تَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡۡلِ َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡلبِر ِ َوٱلتَّۡقَوى 

َ َشِديدُ  َٰۖ إِنَّ ٱّللَّ ِنِۚ َوٱتَّقُواْ ٱّللَّ (. والذي يجمع عليه علماء المسلمين، 2)المائدة من اآلية  ٱۡلِعقَاِب(َوٱۡلعُۡدَو 
 .وقد وضعوا له تعريفات وعناصر لكي يرفعوا الحرج عن المسمين
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 مفهوم التأمين التعاوني:
فقد وردت عدة مفاهيم متعددة، نعرض بعض المفاهيم التي وضعها الخبراء في هذا المجال 

 وذلك على النحو التالي:

ياق أن التأمين قد أوردت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في هذا الس 
التكافلي هو تقديم الحماية بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقود والربا وسائر 

لتكوين محفظة ً أو جزئياً بها كلياً المحظورات، وذلك بتقديم المؤمن له )المستأمن( اشتراكات متبرعا
بعد  من فائض يتحقق تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده وما

التعويضات والمصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع على )المستأمنين( حملة الوثائق. )هيئة 
 ( 2001المحاسبة والمراجعة للمؤسسات االسالمية،

تعاون مجموعة من األشخاص يسمون "هيئة المشتركين" وقد عرفه حسان بانه عبارة عن   
بيل التبرع على تالفي آثار األخطار التي قد يتعرض لها يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على س

أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين 
يسمى "القسط" أو "االشتراك" تحدده وثيقة التأمين أو "عقد االشتراك" وتتولى شركات التأمين 

استثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة اإلسالمية إدارة عمليات التأمين و 
 .من عائد استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربا  أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيال  أو هما معا  

 (3، ص2004 )حسان،

انضمام شخص طبيعي أو معنوي إلى اتفاق تعاوني "هو عبارة عن وكذلك عرفه ترك بأنه   
بنية التكافل  -يما  دقيقا بين أفراد معرضين لخطر ما يتم فيه التعهد بدفع اشتراكات دورية منظَّم تنظ
وفق جدول متفق عليه لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في حاالت معينة  -والمواساة 

وي يختلف عن التأمين التقليدي، الذي يحتعاوني ، ويؤكد أن التأمين الت"محتمل حدوثها في المستقبل
على عناصر غير مشروعة ضمن عقد التأمين كاالستغالل والربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل 

وتعتبر نظم التأمين التعاوني اإلسالمي دعما  · التي بدورها تتنافى مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 (2010.) ترك, للحركة التعاونية



57 
 

الناس بمبالغ بغير قصد الربح على  كما أيضٌا عرفه المجاهد بأنه "اشتراك مجموعة من 
جهة التبرع تخصص لتعويض من يصيبهم الضرر منهم، فإن عجزت األقساط عن التعويض دفع 
ن زادت لألعضاء حق استرداد الزيادة" )المجاهد,  األعضاء أقساط إضافية لتغطية العجز، وا 

 (121، ص2013

ي عقود اختيارية على سبيل التبرع، هعاوني يتضح من المفاهيم السابقة أن عقود التأمين الت 
وان المشترك الذي يدفع اشتراك لجماعة يشتركون باقتسام المخاطر يدخل في تلك الجماعة ويستحق 

بيت مال مصغر  التعاونيالتأمين  من االشتراكات إذا حلت به مصيبة أو كارثة، كما يمكن اعتبار
عي األكثر ضرورة عندهم ال يهدف إلى لمجموعة من األفراد ترعى بعض جوانب التكافل االجتما

 تحقيق الربح، كما ال يهدف إلى تحقيق الغنى ألفراده، بل مجرد رفع الضرر الالحق بهم.  

ويتبين أيضا  أن المشترك له الحق أن تدفع له الشركة ما يعوضه عن الخسارة التي أصابته 
ذا حصل عجز في أقساط المشتركين عن التعويض دفع  األعضاء أقساط أضافيه بسبب طار ، وا 

 ولو زاد المال فلألعضاء حق استرداد الزيادة.

 

 :يالتعاون تأمينالمرجعية اإلسالمية ل

أن التعاون البد أن يرتكز على قيم المجتمع وثقافته المتميزة، وثقافة مجتمعاتنا العربية مستمدة 
لتعاون على قيم اإلسالم من اإلسالم وقيمه العالية، ومن ثم فإن االعتماد في برامج التوعية ل

ومساندتها في التطبيق ومن جانب آخر يمكن القيم نجاح هذه  إلىوأحكامه سيؤدي بالتأكيد 
لالقتصاد اإلسالمي أن يقدم للحركة التعاونية أفكارا  مفيدة وخصوصا  ما يتعلق بالتمويل والتأمين 

 التعاوني.

على البر  :) وتعاونواقوله تعالىفي  اإلسالمففكرة التعاون تمثل قيمة عالية حض عليها 
 (2:العقاب( )سورة المائدةوالتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا ّللّا إن ّللّا شديد 

وقد أوجب اإلسالم التعاون على المجتمع في شكله الفردي والجماعي التلقائي إلى جانب  
جد أساسها في اإلسالم فبجانب المساعدة التعاون المؤسسي المنظَّم والتعاون يقوم على مباد  عدة ت

 (.30، ص2010)عمر ,  الذاتية المتبادلة توجد مباد  أخرى منها:
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عز -تجميع القوى المتناثرة للمتعاونين وحشدها في كيان واحد وهذا مبدأ إسالمي يقول ّللّا  .1
 (103 ، آيةعمران آل)سورة تفرقوا( اعتصموا بحبل ّللّا جميعا  وال ) :-وجل

 ولية التضامنية ألعضاء الجمعية التعاونية، وهذا أصل إسالمي يقول ربنا سبحانه وتعالى:المسئ .2
هللا  ( وصح عن الرسول71، آية التوبةسورة }والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض{ )

يد على من سواهم ويسعى  المسلمون )المسلمين في تصوير ذلك في حق صلى هللا عليه وسلم 
 أدناهم(بذمتهم 

اإلدارة الذاتية: وذلك يقوم على أساس أن كل شخص أيا  كان موقعه التعاوني تقع عليه مسؤولية  .3
عن  مسئولكلكم راع وكلكم ) صلى هللا عليه وسلم ما وهذا ما يؤكده ما صح عن رسول هللا

 (.رعيته

نما بيت رعاية لألعضاء  شركات التامينف  التعاونية ليست مجرد بنك أو مؤسسة تمويلية وا 
في كل الجوانب بما يؤدي إلى الهدف االستراتيجي وهو تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية 

نشئت الحركة التعاونية من أجل هدف رئيس هو إيجاد روابط إنسانية بين أفراد النفسية وقد أُ 
 .المجتمع بما يعمل على التماسك االجتماعي وتنمية الكفاءة من خالل اإلدارة الذاتية

 

 ت التأمين التعاوني:نشأ 

ً ، وقد نشأ مع نشأة اإلنسان ذاته في صورة بسيطة، إما فردياتعاونياَ أن التأمين أول ما بدأ  
بين أفراد ً لدوافع إنسانية أو فطرية كالسخاء، وحب الخير والرغبة في الثواب األخروي، أو عائليا

ضين لمخاطر مشتركة نتيجة لعوامل بين مجموعة من األفراد المعر ً األسرة أو القبيلة، أو جماعيا
اجتماعية واقتصادية، ثم تطور هذا التعاون بنوع من التنظيم في صورة جمعيات تأمين تعاونية يدفع 
أعضاؤها اشتراكات معينة، ومن حصيلة هذه االشتراكات تتحمل الجمعية أعباء األضرار التي تقع 

 (  127ص ،1994على أحد أعضائها أو ماله. )الزرقا،

ن التامين التعاوني بهيئته البسيطة دعت إليه الحاجة كصوره من صور التعاون على أ 
الخير، وهو أقدم أنواع التأمين على اإلطالق. وهو أقرب أنواع التأمين لفكره التعاون. وذكرت 
الدراسات الخاصة بالتأمين أن أقدم صوره له كانت قد ظهرت في القرن العاشر قبل الميالد حيث 
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قبل الميالد، وقد قضى بتوزيع الضرر  916نظام يتعلق بالخسارة العامة في رودس عام صدر أول 
الناشئ عن إلقاء جزء من شحنة السفينة في البحر لتخفيف حمولتها على أصحاب البضائع 

 (  66، ص2000المشحونة في تلك السفينة. )ملحم،

ره ابن خلدون في مقدمته أن ومن أقدم صور التأمين التعاوني عند العرب قبل اإلسالم ما ذك
العرب عرفوا تأمينات الممتلكات   في أكثر من صوره من صوره المتعددة ففي رحلتي الشتاء 
والصيف كان أعضاء القافلة يتفقون فيما بينهم على تعويض من ينفق له جمل أ ثناء الرحلة )أي 

كل عضو نصيبا بنسبة ما  يهلك أو يموت( من أرباح التجارة الناتجة عن الرحلة وذلك بأن يدفع
حققه من أرباح أو بنسبة رأسماله في الرحلة حسب األحوال، كما كانوا يتفقون أيضا على تعويض 
 من تبور تجارته )أي تكسد أو تهلك( منهم نتيجة نفوق جمله بالطريقة السابقة نفسها. )الزرقا،

 (   128، ص1994

انت تفعله مجموعات التجار الذين كانوا ومن أشكال التأمين التعاوني القديمة أيضا ما ك 
يستوردون أو يصدرون من وراء البحار حيث كانوا يتفقون فيما بينهم على إنشاء جمعية تعاونية أو 
عقد اتفاقيه يترتب عليها أن يقوم األعضاء بتعويض من تصيبه خسارة أو نقص في رأس ماله، وقد 

ار التي قد تصيب رؤوس أموالهم ودخولهم في دفعهم على ذلك ما كانوا يتعرضون إليه من األخط
مجموعه األعضاء  أي مرحلة من مراحل انتقال سلعهم، فكان كل عضو منهم يطلب الضمان من

 (  68، ص2000)ملحم،أخطارهم.  وهو في الوقت نفسه يضمن معهم لغيره من أعضاء المجموعة

على أخطار بعضهم بعضا. وقد  فأفراد الجماعة المشتركون في هذا التأمين يتبادلون التأمين 
تطور العمل بالتأمين التعاوني إلى مستوى متقدم أسست على أساسه شركات التأمين اإلسالمية 
حيث تعمل على إدارة التأمين التعاوني فيه شركات متخصصة وبصورة تعاقدية تنشئ التزامات 

 (  55، ص2008متبادلة بين الشركة والمتعاقدين معها. )القره داغي، 

ضروريات اإلنسان منذ القدم وتطور حتى أخذ  في صورته التعاونية منيتضح أن التأمين  
عديده، حتى وصل إلى إطار جديد قائم على المشاركة والتعاون بين كافة األطراف المشاركة ً أشكاال

 التعاوني. فى هذا النظام تحت مسمى شركات التأمين 
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  :التأمين التعاوني في عصرنا الحالي

م وكانت 1979أ التأمين االسالمي في الثلث األخير من القرن الماضي وتحديدا في سنة بد 
أي انه مضى على العمل في التأمين االسالمي حوالي ثالثة عقود، تطور من  السودان،البداية في 

 :(2011موالي خليل، ) النواحيخاللها هذا التأمين من جميع 
  م.2008شركة حتى نهاية عام  173الى م 1979من شركتين في عام :الشركاتعدد  

 دوالر.م حوالي ثالثة ونصف بليون 2007بلغت حتى نهاية  (:)االشتراكاتأقساط التأمين 

  .2009دولة في العالم حتى عام  33الى  1979من دولتين عام  :االنتــشـار 

 م.2009عن سبعة آالف موظف حتى عام  ال يقل :الموظفـينعدد 

م، 1979لتأمين اإلسالمي من خالل بنك فيصل اإلسالمي بالسودان عام أول تطبيق لعقود ا
ولكنه اعتبر أن بدء التطبيق الفعلي بعد صدور فتوى مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم 

دار  –البركة  دلةمجموعة  –اإلسالمي وتوالي إنشاء ثالثة مجموعات مالية )بنك فيصل اإلسالمي 
ركات تأمين تكافلية ثم انتقال الفكرة إلى دولة ماليزيا التي أعادت صياغة الفكرة المال اإلسالمي( لش

 .ونشرتها وصدرتها على مستوى العالم
 

  منها ما يلي: التعاونيالمبررات لوجود التأمين 

أمين التجارية مع حاجتهم وجود قطاع كبير من الناس يتحرجون من التعامل مع شركات الت  
 :(135، ص2010ترك، ) للتأمين

 ·اإلسالميتغطية تأمينية على أساس التأمين حاجة المؤسسات اإلسالمية إلى  .1
 ·توافر فرص عمل لمن يريد أن يعمل في مجاالت غير مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية .2
يعد التأمين وسيلة للتخطيط المالي والمستقبلي السعيد وكذلك لحاالت الشيخوخة والعالج والتعليم  .3

 ·األحداث المهمة وغيرها من
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يعد التأمين التكافلي وبخاصة الذي يغطي األخطار الشخصية موردا  لتوفير رأس المال للنظام  .4
 .االقتصادي على المدى الطويل

 :(2012الندوي, ) التعاونيأسس التأمين 

من المعلوم أن مبدأ أو فكرة التأمين التعاوني بين مجموعه من االفراد ضمن خيمة تنظيم  
أ التكافل الجماعي بينهم عندما تحدث ألحد أعضاء \فيما بينها تقوم على تحقيق مبد اجتماعي

التنظيم مصيبة أو كارثة, أو أن يصل أحد األعضاء إلى سن التقاعد, حيث يكون ير قادر على 
, إذ أن هذا المبدأ يعتبر البديل والخيار \العمل وتحقيق الكسب الذي يكفيه مؤنة المعيشة الكريمة 

ثل في الحياة المتوازنة ماديا  وروحيا  لكونه الضمانة الصحيحة في النوايا واألعمال من ناحية, األم
ولكون المبدأ من ناحية أخرى في حالة تصادم وتقاطع مع نظام التامين التجاري, فالتعاون المكون 
ن للتامين التعاوني ليس بتبرع محض وال معاوضة محضة, بل له معنى مستقل أساسه التعاو 

واالشتراك في درء آثار المخاطر, وخاصة وأن شركة التأمين التعاوني اإلسالمي وظيفتها إدارة 
 األموال وليس الضمان, كما هو الحال في شركة التأمين التجاري. 

 وأما عن أهم االسس التي يقوم عليها التأمين اإلسالمي فهي:

دارتها المتوازنة عند نزول التعاون والتضامن في تحمل المسئولية في شركة التامين ا .1 لتعاوني وا 
 الكوارث والمصائب، وذلك بنية التبرع وروح األخوة والمحبة.

االستثمار الشرعي ألموال المشتركين وحصول على المشتركين على العائد المتحقق في شركة  .2
 التامين التعاوني.

ر والجهالة والمقامرة خلو التأمين التعاوني من الربا بأنواعه وأشكاله، وكذلك خلوه من الضر  .3
 والمراهنة واستغالل اموال الناس بغير فائدة لصحابها الشرعيين.

الرقابة الشرعية: حيث تخضع معامالت شركات التامين التعاوني للرقابة لالطمئنان من انها وفقا   .4
 لقواعد الشريعة اإلسالمية.
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أمين التعاوني، وهي الضوابط تعتبر األسس السابقة بمثابة القواعد الملزمة للعمل في شركة الت .5
وعلى أساسها يقيم أداء القائمين على أمرها وأموال  التعاوني،الحاكمة لكل معامالت التأمين 

 (.2012المشتركين في التكافل الجماعي )الندوي, 
 

 :(2004)الزحيلي,  ضوابط التامين التعاوني

لعامة بإشراف هيئة رقابة أن تراعى في النظام األساسي وأعمال الصندوق قواعد الشريعة ا .1
 شرعية.

االستعانة بالوسائل الفنية كالحسابات واإلحصائيات لتحديد االشتراكات أو األقساط ومبلغ  .2
 التعويض، ما دام ذلك ال يخالف الشرع، وال يتعارض مع أحكامه.

ء عن أن يكون نظام التأمين تعاونيا ، بأن تكون الغاية األساسية لجميع أطرافه هي التعاون، سوا .3
طريق التبرع أو القرض الحسن، وذلك لترميم المخاطر التي يتعرض لها األعضاء، مع النص 

 ذلك في العقد.

 أن يشترك جميع المشتركين والمؤسسين في إدارة الصندوق. .4

يجوز دفع أجرة لمن يعهد إليه إدارة الصندوق، أو مسك حساباته، أو القيام بأحد أعماله كاستثمار  .5
 رها.بعض األموال وغي

يجوز االستثمار أموال الصندوق بطرق مشروعة، ويرصد الريع لدعم الغاية األساسية من  .6
الصندوق، فتضم األرباح إلى رأس المال، وال يوزع على المساهمين وحدهم، ويكمن تخصيص 

 نسبة من األرباح للمؤسسين مقابل أعمال اإلدارة.

 من الصندوق.يجوز قبول الهبات والتبرعات لدعم الغاية األساسية  .7

إذا انتهت مدة االتفاق في العقود، ولم تقع حوادث، تعاد االشتراكات او األقساط مع أرباحها الى  .8
 األعضاء، ويجوز االتفاق على التبرع بها لجهة خيرية.

يتحمل جميع األعضاء المشتركين العجز في الصندوق بنسبة أموالهم، ويمكن معالجة ذلك  .9
 (.2004تراكات )الزحيلي, بتكون احتياطي من فائض االش
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  خصائص التأمين التعاوني وتميزه:

التأمين التعاوني اتفاق بين المشتركين فيه على جبر المصائب، وما زاد عن ذلك يرجع إليهم، 
 وما ظهر عن عجز تعّين عليهم سداده من أموالهم كٌل بقدر نسبة اشتراكه.

 (.2009)زعتري,  ويتميز التأمين التعاوني بما يأتي:

جمع العضو بين صفتي المؤمِّن والمؤمَّن له، ويقوم أعضاء هذا الصندوق بدفع اشتراكات أو  .1
 دفعات مقدما ، وتكون قابلة للتغيير بحسب الخسائر المتحققة.

انخفاض تكلفة األقساط لألعضاء مقارنة باشتراكات وأقساط التأمين غير التبادلي، الذي يحوي  .2
 ا  ما تكون مرتفعة.على مصروفات اإلدارة والتي غالب

قابلية االشتراك للتغيير، فإذا زادت التعويضات المطلوبة عن االشتراك المجتمعة أمكن مطالبة  .3
 األعضاء بدفعات تكميلية لتغطية التعويضات.

ذا نقصت التعويضات المستحقة بنسبة الناقص من االشتراكات، عندها تقوم مسؤولية تضامنية  .4 وا 
الموسر منهم نصيب المعسر. ونظرا  لخطورة هذه الخاصية التي قد بين المشتركين بحيث يتحمل 

تدفع األفراد إلى عدم اإلقبال على هذا النوع من التأمين، فإن هيئات المشتركين لجأت إلى تحديد 
 حد أقصى ال يتجاوز مسؤولية العضو.

ضامن في السراء المشاركة في الخسارة: ذلك ألن مبدأ التأمين التعاوني قائم على التكافل، فهو ت .5
 والضراء. 

 وجوب فصل أموال حملة األسهم عن أموال المشتركين حملة العقود )الوثائق(. .6
وجود هيئة رقابية شرعية تشترك مع الفنيين في الشركة في عملية وضع نماذج وثائق التأمين،  .7

 اإلسالمية.وتراجع عمليات الشركة التأمينية واالستثمارية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة 
مساهمة المشتركين في مجلس إدارة الشركة، ليشعروا بالتعاون المتبادل ويمكنهم من رعاية  .8

 .مصالحهم في الشركة
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  وظائف التامين التعاوني:

أن وظائف التامين التعاوني ما هي إال الثمار اإليجابية التي يحققها هذا النوع من التأمين 
 عي وهي كاالتي: على الصعيد الفردي والجما

ن التأمين التعاوني يجعل الفرد مطمئنا  في ممارسة اعماله إتحقيق األمان للمستأمنين: حيث  .1
حيث أنه إذا تحقق الخطر فإن آثاره سوف تتوزع على جميع المستأمنين وبذلك تمكن الفرد من 

 ترميم أثر األضرار والخسار التي وقعت عليه.

ني وازدهاره، حيث يساهم في دعم عجلة االقتصاد من خالل المساهمة في بناء االقتصاد الوط .2
استثمار اموال المستأمنين بالطرق المشروعة، وترميم آثار المخاطر، وايجاد فرص العمل 

، والمحافظة على أموال التأمين ومدخراته في البلد الذي المتعمدة والمساهمة في الحد من البطالة
 تعمل به شركات التأمين االسالمي.

شركات التأمين التعاوني تعتبر ركنا  من أركان  نإتكمال حلقات االقتصاد اإلسالمي، حيث اس .3
االقتصاد اإلسالمي وحلقة من حلقاته بجانب المؤسسات المالية االخرى اإلسالمية كالمصارف 
اإلسالمية واألسواق المالية اإلسالمية بحيث تصبح العالقة بين هذه المؤسسات المالية عالقة 

 ية لن نجاح كل مؤسسة يتطلب دعم بقية المؤسسات األخرى.تكامل

شركات التأمين التعاوني اإلسالمية تعد مظهرا  من  نإالمساهمة في تفعيل فقه المعامالت، حيث  .4
 مظاهر صالحية الشريعة اإلسالمية الغراء لكل زمان 

ملحم, ) ب الحالل.تحقيق الكسب الحالل، حيث أن التأمين التعاوني يعتبر سبيال  مشروعا  للكس .5
2012) 
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 التعاوني أنواع التأمين

إن التأمين بدأ تعاونيا  بشكل بسيط ثم بدأ يتطور حتى استقر على شكله الحالي بصوره 
المختلفة. ويشهد الواقع الحالي لعقد التأمين أنواعا  عديدة، وصورا  مختلفة لهذا العقد، ومن ثم ظهرت 

 تقسيمات له باعتبارات عدة.

 (.2009)العازمي،  التأمين:يم األول باعتبار طبيعة التقس

 البحر أوهو التأمين على السفن والمراكب والبضائع التي تنقل عن طريق  البحري:التأمين  .1
 النهر.

أو حمولتها  الطائرة،هو التأمين لتغطية أخطار النقل الجوي التي تتعرض لها  الجوي:التأمين  .2
 والبضائع.من األشخاص 

 ري: هو التأمين لتغطية األخطار التي ال تدخل في نطاق التأمين البحري والجوي.التأمين الب .3

 التأمين:باعتبار غرض  الثانيالتقسيم 

 األشخاص.التأمين على  .1
التأمين من األضرار: هو التأمين الذي يكون غرضه تعويض المستأمن عما يلحق به من ضرر  .2

على  فعال ، إلى مقدار الضرر الحادث حيث ال ينظر فيه إالّ  منه،المؤمن  تحقق الخطرعند 
عكس التأمين على األشخاص حيث يدفع مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر دون 

 النظر إلى حدوث الضرر أو مقداره.

  فيه:باعتبار المصلحة  الثالثالتقسيم 

اصة ولذلك ؤسسة(: يهدف المستأمن منه إلى حماية مصلحته الخمالتأمين الخاص )بالفرد أو ال .1
فهو اختياري من حيث المبدأ ـ إاّل في بعض حاالت ـ يقوم به الفرد احتياطا  لمستقبله ولذلك 

 التأمين.يتحمل وحده أقساط 
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ولذلك تساهم الدولة  العاملة،التأمين االجتماعي يستهدف إلى حماية مصلحة عامة مثل الطبقة  .2
وتجبرهم الدولة على هذا  هنة،الموالعمال في حمايتهم من أخطار  األعمال،مع أصحاب 

كما أن العامل ال ينفرد وحده بدفع أقساط  األعباء،وتتحمل أي زيادة في  به،وتقوم  التأمين،
 العمل.بل يشترك معه في ذلك الدولة وصاحب  التأمين،

 (2009, داغي) وهي:وللتأمين االجتماعي أنواع 

بعد قضائه في بلوغه سنا  معنية أو  راتبا  عندوهو أن تجعل الدولة للموظف  التقاعد:نظام  .1
 الشهري.الوظيفة مدة معينة مقابل اقتطاع جزء من راتبه 

حالة  في من ينوب عنها للموظف تعويضاتوهو أن تجعل الدولة أو  االجتماعي:الضمان  .2
 الشهري.جزء من راتبه العجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع اإلصابة بالمرض أو 

قسط شهري  الج الالزم للموظف المريض مقابلكفل الدولة بتقديم العالتأمين الصحي: وهو أن تت .3
 يدفعه.

 اوجه االختالف بين التأمين التعاوني والتامين التجاري:
هناك العديد في أوجه الخالف بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري تعود إلى طبيعة كل  

 جه تلك االختالفات:  منهما والعالقة التي تنشأ مع الغير، وفيما يلي أهم أو 
 

   من حيث أطراف العقد 
يكون أطراف العقد في عمليات التأمين التكافلي هما كل من المستأمن وشركة التأمين   

دارة التعاقد بين ً بوصفها وكيال عن المستأمن، فيتمثل دور شركة التأمين بتنظيم وترتيب وا 
دارة العمليات التأمينية وأموال التأمين المتحققة في صندوق التأمين التكافلي  المستأمنين أنفسهم وا 

ً بأسلوب شرعي على أساس الوكالة باجر معلوم، واألقساط التي تستوفي من المستأمنين تكون ملكا
 (. 15، ص2010لهم. )صباغ،
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   من حيث المرجعية النهائية 
ين التعاوني تتمثل المرجعية النهائية لجميع األنشطة والعمليات التي تجري في شركات التأم

في أحكام ومباد  الشريعة اإلسالمية، وذلك يشمل عمليات التأمين وا عادة التأمين واالستثمار 
والتعويضات وقواعد احتساب الفوائض التأمينية وتوزيعها وغيرها من المعامالت. في حين أن 

عراف الخاصة التشريعات واأل إلىالمرجعية النهائية لشركات التأمين التجاري )التقليدي( تخضع 
بالتأمين في كل دولة، والتي هي بطبيعة الحال ذات أصل تقليدي تجاري محض ينسجم مع فلسفة 

 .(11، ص2009المدرسة الرأسمالية في العمل التجاري بصفة عامة )الخليفي، 

   من حيث التعويض 
ي لنظام التأمين التعاونً عند حدوث ضرر ألي من المستأمنين تتم عملية التعويض وفقا

ويصرف التعويض من مجموع األقساط المتاحة بصندوق حملة الوثائق فإذا لم تكن األقساط كافية 
في الوفاء بالتعويضات طلب من األعضاء زيادة االشتراكات للوفاء بالتعويض لم يقع التعويض، إذ 

عويض مقابل ليس هناك التزام تعاقدي بالتعويض. أما التأمين التجاري )التقليدي( فهناك التزام بالت
أقساط التأمين. ويترتب على هذا االلتزام تحمل الشركة لمخاطرة األصل المؤمن علية دون سائر 
المستأمنين. لذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة، ولكن هذه المعاوضة ال تسمح بربح الطرفين، 

ن ربح المستأمن خسرت الشركة. فهي معاوضة تتضمن ربح  بل إن ربحت الشركة خسر المستأمن وا 
  .(24، ص2009أحد الطرفين مقابل خسارة األخر )العازمي، 

 من حيث طبيعة العقد   
إن العقد بين المشتركين في شركات التأمين التعاوني عقد تبرع وتكافل ال يقصد به الربح 
ابتداء، وانما هو العقد بين المشتركين والمساهمين عقد مضاربة. بينما العقد في شركات التأمين 
التجاري فهو عقد معاوضة بين المشترك والشركة )المساهمين( بقصد الربح، وفي الوقت الذي 
يشتمل فيه العقد في التأمين التجاري )التقليدي( على الربا والغرر والجهالة فإن التأمين التعاوني ال 

ن عقود يوجد فيه شيء من ذلك. وعلى فرض وجود الغرر والجهالة، فال يؤثر فيه جهالة أو غرر أل
   .(112ص، 2000 التبرعات تجوز حتى مع الجهالة والغرر )ملحم،
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   من حيث العالقات المالية 
يقوم الهيكل المالي لشركة التأمين التعاوني على قسمين مختلفين من الحسابات هما: حساب 

م رأس مال الشركة، وحساب المشتركين المؤمن عليهً المساهمين )حملة األسهم( ويمثل نظاميا
صندوق التأمين التكافلي، وقد يعبر عنهم بصندوق المساهمين ً )حملة الوثائق( ويمثل نظاميا

وصندوق المشتركين. بينما في شركات التأمين التجاري )التقليدي( فإنه ال يوجد فرق بين أموال 
 .(21ص ،2009, داغي)واحد اشتراكات التأمين وأموال المساهمين كٌل في صندوق 

 امل الوثيقة   من حيث حرص ح 
حامل الوثيقة في التأمين التعاوني حريص على عدم وقوع الحوادث ألن آثار عدم وقوعها أو 
التقليل منها تعود عليه من حيث استرجاع الفائض وتوزيعه عليه وعلى باقي المستأمنين أما 

ن يرجع إليه المستأمن في شركات التأمين التجاري )التقليدي( فال يهمه ذلك ألنه دفع القسط، ول
   .(22، ص2009)داغى، شيء سواء صدر منه حادث أم ال

   من حيث هدف التأمين 
يهدف التأمين التكافلي إلى تحقيق التعاون فيما بين المشتركين، فليس غرض الشركة تحقيق 

، وال تستفيد مما يتبقى منها مهما ًأي ربح من التأمين نفسه، الن األقساط ال تدخل في ملكيتها أبدا
بلغ، ألن األقساط تبقي خاصة بحساب التأمين وما تبقي فهو له، وليس للشركة، ولذلك ال تبالغ في 
األقساط، ألنها ال تستفيد منها. لكن الهدف من التأمين التجاري هو االسترباح من التأمين نفسه، 

ويضات فإن وتحقيق الربح من عمليات التأمين، بحيث إذا ذادت أقساط التأمين عن المصاريف والتع
 ، ولذلك كلما زادت في تقدير األقساط كانت لمصلحتهاًهذه الزيادة تبقي للشركة وتعتبرها ربحا

   .(25ص ،2009)داغي،

   من حيث عوائد استثمار األقساط 
إن عوائد النشاطات االستثمارية التي تقوم بها إدارة شركات التأمين التعاوني والخاصة 

ساب التأمين بعد استقطاع حصة الشركة كمضارب، بينما أي بصندوق المشتركين تعود إلى ح
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 2008عوائد تحققها شركة التأمين التجاري )التقليدي( تعود للشركة التجارية فقط )قنطقجي، 
  (.32ص

   من حيث الفائض التأميني والربح التأميني 
لتجاري، إن ما يسمى بالفائض في التأمين اإلسالمي ليس له اسم وال حقيقة في التأمين ا

والفائض هو الفرق المتبقي من األقساط وعوائدها بعد التعويضات والمصاريف والمخصصات، حيث 
يصرف كله، أو بعضه على المشتركين )حملة الوثائق(، وما يسمى بالفائض في التأمين اإلسالمي 

يراداً تأمينياً الذي ملك لحساب التأمين ويصرف للمشتركين، يسمي في التأمين التجاري ربحا يعتبر ً وا 
   (.25، ص2009للشركة، ويدخل ضمن أرباحها )داغي، ً خاصاً ملكا
   من حيث االحتياطيات 

يوجد حسابان منفصالن لالحتياطيات والمخصصات في التأمين التعاوني أحدها خاص 
بحملة الوثائق واألخر خاص بالمساهمين، فإن أخذت هذه االحتياطيات والمخصصات من أموال 

ن أخذت من حملة الوثائق فهي لصالحهم، وذلك خالفاالمساهمي لالحتياطيات ً ن فهي لهم، وا 
 والمخصصات في التأمين التجاري حيث ال يوجد فصل بينها ألنها جميعا لصالح المساهمين

   (. 34ص, 2008, )قنطقجي

    من حيث الربح 
توزيع الفائض التأميني من المعلوم أن التأمين التعاوني ال يهدف إلى تحقيق أرباح حيث يعاد 

 إلىبعد خصم االحتياطيات الواجبة على المشتركين في حين أن التأمين التجاري يعود صافي ربحه 
 (.26ص ،2009المؤسسين المساهمين )داغي, 

   من حيث مكونات الذمة المالية 
تين رأس المال في التأمين التعاوني اإلسالمي هو عبارة عن حسابين وذمتين ماليتين مستقل 

هما: األول ذمة الشركة المساهمين التي تتكون من رأس المال المدفوع وعوائده المشروعة إضافة 
المخصصات واالحتياطيات التي تؤخذ من عوائد أموال المساهمين فقط. واأُلجرة التي تحصل  إلى
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ذا لم تكن ب أجر فتتحصل عليها الشركة في مقابل إدارتها لحساب التأمين إذا كانت الوكالة بأجر، وا 
 الشركة على نسبة من الربح المحقق عن طريق عقد المضاربة بين الشركة وحساب التأمين.   

والثاني الذمة المالية لحساب التأمين التي تتكون من أقساط التأمين وعوائدها وأرباحها من  
ون الذمة االستثمارات واالحتياطيات والمخصصات الفنية التي أخذت من حساب التأمين. بينما تك

المالية فى التأمين التجاري مكونة من حساب واحد ويشتمل رأس المال المدفوع وعوائد رأس المال 
وفوائده واألرباح التأمينية المتبقية بعد خصم التعويضات. وهذه الذمة المالية هي المسئولة عن كل 

والتعويضات التزامات الشركة سواء أكانت تخص النشاط التأميني أم غيرة من المصاريف 
  .(27.ص2009)داغي

 من حيث عجز حساب المشتركين   
عند وقوع عجز في حساب المشتركين فإن مجموعة المشتركين في التأمين التعاوني يتحملون 
هذا العجز عن طريق األقساط المستقبلية، أو عن طريق تكوين احتياطيات أو عن طريق القرض 

لتجاري فيتحمله مساهمو الشركة وحدهم. )قنطقجي، الحسن من حساب المساهمين. أما التأمين ا
 (  36، ص2008

 

 معوقات صناعة التأمين التعاوني: 

يواجه النمو المتسارع لصناعة التأمين التعاوني مجموعة من التحديات والمعوقات 
 :(6. ص2012قوادري، ونعاس, ) يأتيالتي من أبرزها ما 

 المنافسة مع شركات التامين التجاري. .1
 ود شركات إعادة التأمين التعاوني بشكل كاف.عدم وج .2
 ضعف البيئة التسريعية والتنظيمية. .3
 قلة آليات استثمار أموال التأمين التعاوني. .4
 ضعف ثقافة التأمين التعاوني. .5
 قلة الكوادر المؤهل للعمل في مجال التأمين التعاوني وضعف تأهيلها .6
 مخاطر عدم االلتزام بالشريعة اإلسالمية. .7
 



71 
 

 امين في فلسطينواقع الت

يعتبر التأمين من أهم قطاعات الخدمات في فلسطين حتى أصبح يطلق عليه ب"صناعة  
التأمين" فالتأمين مشتق من كلمة األمن أي طمأنينة النفس يعطي للمؤمن له راحة بال اتجاه الخطر 

كبيرة  المؤمن ضده فهو تحويل عبء الخطر بخسارة قليلة مؤكدة وهي قسط التأمين مقابل خسارة
غير مؤكدة، كما أن التأمين في األصل هو تعاون وتكافل بين مجموعة معينة معرضة لنفس 
الخطر وهذا ما يجهله الكثيرين من المتعاملين مع شركات التأمين، كما أن التأمين مصدر من 
مصادر تكوين رؤوس أموال إذ تعتبر وظيفة االستثمار من بين وظائف شركات التأمين، كما أنه 

لل من ظاهرة التضخم وهذا من خالل امتصاص السيولة بين أفراد المجتمع وبالتالي تخفيض يق
ميولهم االستهالكي كما للتأمين فوائد اجتماعية كمحاربة البطالة والعجز والمرض والفقر الذي قد 
له يلحق بالمؤمن لهم باإلضافة إلى أن التأمين يجعل كل شخص ال يتردد باتخاذ قرار استغالل أموا

 (.2010واستثمارها)شيخ، 

شهد قطاع التأمين في فلسطين تغيرا  كبيرا  خالل العقدين الماضيين الذي شهد ازدياد في  
أعداد شركات التامين وحجم أعمالها ونشاطاتها، حيث بلغ إجمال عدد شركات التأمين العاملة في 

لسطينية، وواحدة غير فلسطين احدى عشر شركة منها عشر شركات مدرجة بسوق رأس المال الف
مدرجة، وتعمل الشركات في المجاالت التالية سبع شركات تعمل في جميع مجاالت التامين وشركة 
واحدة تعمل في مجال التامين على الحياة وشركة واحدة تعمل في مجال تأمين الرهن العقاري 

 وشركتان تعمالن في مجال جميع انواع التامين التعاوني.
 

 

 لتأمين في فلسطين:نبذة عن قطاع ا

 1993باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية إشرافها على صناعة التأمين في فلسطين منذ 
، وبموجب اتفاق نقل 1994وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن قطاع التأمين عام 

الصالحيات، أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المخولة قانونا والمشرفة في مجال 
لتأمين في فلسطين بما يشتمل على الترخيص للمؤمنين ولوكالء التأمين واإلشراف على نشاطهم، ا

وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق. وكانت تعمل 
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شركات تأمين 10، 2008في البالد شركات تأمين محلية وأجنبية، وأصبح عدد الشركات في العام 
مل في أنواع التأمين المختلفة، ولقد عانى قطاع التأمين الفلسطيني من غياب التشريعات وآليات تع

اإلشراف والرقابة الحكومية لفترة طويلة، في ظل غياب قانون تأمين فلسطيني، وعانى من فوضى 
العمل وضعف الثقافة التأمينية، إلى أن تأسست هيئة سوق رأس المال وأصبحت الجهة المخولة 

في اإلشراف والرقابة وتنظيم أعمال قطاع التأمين، وساعد إصدار المجلس  2004قانونا بسنة 
التشريعي الفلسطيني لقانون التأمين في البدء بتنظيم قطاع التأمين، كما عملت الهيئة على إصدار 
ل التشريعات الثانوية، وباشرت العمل المنظم للنهوض بصناعة التأمين الفلسطينية، والتي تشك

ورغم االنتكاسة التي لحقت بقطاع التأمين  2008من الناتج القومي المحلي، وفي عام  %2حوالي 
 2007عن العام %28نتاج ضعف العمل في قطاع غزة، إال أن قطاع التأمين قد حقق نموا بلغ 

 )هيئة سوق رأس المال الفلسطينية, موقع الكتروني(.

 

 :ينالعاملة في فلسط التأمين التعاوني شركات

 شركة الملتزم للتأمين: .1
 نبذة عن تأسيس الشركة: 

م 1929هي شركة مساهمة عامة محدودة تأسست بموجب قانون الشركات الفلسطيني لسنة 
( ورخص لها بالعمل بموجب $8,000,000) م، برأسمال مدفوع17/8/2008وتعديالته بتاريخ 

عمل الشركة في مجال أعمال م. وت2008لسنة  83قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 
 التأمين واالستثمار في قطاع غزة )شركة الملتزم للتأمين، موقع الكتروني(.

 

 الخدمات المقدمة:

يمكن أن تقوم الشركة بالتمويل على أساس المشاركة وفق األساليب  االستثمار بنظام المشاركة: .1
 التالية:

 ق امة بعض المؤسسات والمشاريع المشاركة المستمرة، بحيث تدخل الشركة في تأسيس وا 
 التنموية.
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  أو جزئيا  كليا  المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وذلك بدخول الشركة بصفة شريك ممول
 في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس االتفاق مع الشريك اآلخر.

  في  فعلياالمشاركة وفق نظام الحصص، ويقوم هذا النظام على أساس مشاركة المتعاقد
 المشروع بحيث يساهم بجزء من رأس مال المشروع وتساهم الشركة بالجزء اآلخر.

  المشاركة باالستثمار لمدة محددة، وذلك بحيث تقوم الشركة بتمويل المشروع واستغالله لمدة
 محددة يتفق عليها في بداية التعاقد ومن ثم يؤول المشروع ألصحابه.

لتمويل عملية محددة -كليا  أو جزئيا   –الشركة النقد الالزم  تقدم االستثمار بالتمويل بالمضاربة: .2
يقوم بالعمل فيها شخص اخر وذلك على أساس المشاركة ربحا  أو خسارة حسب اآلراء الفقهية 

 المعتمدة.
: تقوم شركة بجميع أعمال التمويل واالستثمار في مختلف المشاريع أعادة التمويل واالستثمار .3

رسم سياستها العاملة في التمويل بحسب نوعية الموارد المتاحة، مع على غير أساس الربا وت
 المحافظة دائما  على السيولة النقدية الكافية حسب األعراف والقواعد السليمة.

حسب األعراف المختلفة : تقوم الشركة بممارسة العمال التأمينية األعمال التأمينية غير الربوية.4
تأمين المرخصة وذلك باستثناء ما يتعارض منها مع التزام بالسير في والقواعد المتبعة لدى شركات ال
 تعاملها على غير أساس الربا.

وبذلك تمارس الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير في الدخل والخارج جميع أوجه  
أن تقوم بها في نطاق التزامها  النشاطات التأمينية المعروفة أو المستخدمة مما يمكن الشركة من 

المقرر، ويدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي: تأمين السيارات، تأمين الحريق، تأمين النقل البري، 
 تأمين تعويضات العمال، التأمين الصحي.
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 شركة التكافل الفلسطينية: .2

 نبذة عن تأسيس الشركة:

تأسست شركة التكافل الفلسطينية للتأمين كشركة مساهمة عامة في فلسطين، لممارسة 
م ويبلغ 17/2/2008الركة أعمالها بتاريخ  تم، وباشر 11/3/2007يع أنواع التأمين بتاريخ جم

 موقع الكتروني(. الفلسطينية،( )هيئة سوق رأسمال $8,000,500رأسمال الشركة المدفوع )

 الخدمات المقدمة:
تأمين المركبات، التأمين من أخطار النقل البحري والجوي والبري، التأمين من أخطار 
الحريق واألخطار التابعة له، تأمين النقود المحفوظة والمنقولة، التأمين من أخطار خيانة األمانة، 
التأمين من أخطار الحوادث الشخصية، تأمين الجهات الزجاجية، التأمين من أخطار إصابات 

 .العمل، التأمين من أخطار المسؤولية المدنية )شركة التكافل الفلسطينية، موقع الكتروني(
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 الفصل الخامس

 الطريقة واإلجراءات

 .المقدمة 

  .منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة. 

 .عينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .خطوات بناء اإلستبانة 

 .صدق اإلستبانة 

 .ثبات اإلستبانة 

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة 
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 :مقدمةال
ــ جراءاتهــا محــورا رئيســتعتبــر منهجي جــاز الجانــب التطبيقــي مــن ا يــتم مــن خاللــه انة الدراســة وا 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانـات المطلوبـة إلجـراء التحليـل اإلحصـائي للتوصـل إلـى  الدراسة،
وبالتــــالي تحقــــق  الدراســـة،النتـــائج التــــي يـــتم تفســــيرها فـــي ضــــوء أدبيـــات الدراســــة المتعلقـــة بموضــــوع 

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

وكــذلك أداة  الدراســة،وعينــة ومجتمــع  متبــعنهج الللمــصــل وصـفا تنــاول هــذا الفوبنـاء علــى ذلــك 
وينتهـي الفصـل  وثباتهـا،ومـدى صـدقها  ،وتطويرهـاوكيفيـة بنائهـا  عدادهاإ الدراسة المستخدمة وطريقة 

يلــي وصــف  اوفيمــ النتــائج،واســتخالص لبيانــات بالمعالجــات اإلحصــائية التــي اســتخدمت فــي تحليــل ا
 لهذه اإلجراءات.

 .ةمنهج الدارس

 خاللـه مـن حـاولي الـذي التحليلـي الوصـفي المـنهج اسـتخدامتـم  الدراسـة أهـداف تحقيـق أجـل مـن

 حولهـا تطـرح التـي واآلراء مكوناتهـا بـين العالقـةو  بياناتهـا، وتحليـل الدراسـة، موضـوع الظـاهرة وصـف

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات

 :م مصدرين أساسين للمعلوماتااستخدتم وقد 
مصـادر البيانـات  ىإل للدراسةفي معالجة اإلطار النظري  ه الباحث: حيث اتجالمصادر الثانوية .1

الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــدوريات والمقــاالت 
عــة فــي والتقــارير، واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث والمطال

 مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمـع البيانـات  علـى تـم االعتمـادوانـب التحليليـة لموضـوع الدراسـة : لمعالجـة الجالمصادر األولية .2
لهذا الغرض. األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة  للدراسة، صممت خصيصا  
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  الدراسة:وعينة مجتمع 
مين التعاوني في األقسـام واإلدارات أوشركة الملتزم للت مين التكافلأالعاملين في شركتي التمن  يتألف

حيث تم اعتماد وأيضا العاملين في الفروع األخرى التابعة لها  الرئيسي،المختلفة للعاملين في المبنى 
 .%73.3استبانة، بنسبة  44استبانة، تم استرداد  60الحصر الشامل، وتم توزيع 

 :أداة الدراسة
نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على خصائص جودة  دور " تم إعداد إستبانة حول

 مخرجات النظام المحاسبي لشركات التأمين التعاوني "

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

 العلمي،المؤهل  الجنس،) المستجيبعن البيانات الديموغرافية وهو عبارة عن القسم األول: 
 المحافظة، الوظيفي،المركز  الموظف،سم الذي يعمل به الق الخبرة،سنوات  العلمي،التخصص 

 .(قاعدة البيانات المستخدمة في الشركة المستخدم،طبيعة البرنامج 
 مجاالت: 4موزع على  فقرة، 25ويتكون من  ،الدراسةمجاالت وهو عبارة عن  القسم الثاني:

 –إمكانية التحقق  –التنبؤية توفير القدرة تتوفر خاصية المالئمة بما تتضمنه من ): المجال األول
التأمين  اتن النظام المحاسبي المطبق في شرك( على المعلومات الناتجة مالتوقيت المناسب

 ( فقرات.7ويتكون من ) ،التعاوني
عدم  –إمكانية التثبت  –)الصدق في التمثيل  تتوفر خاصية الثقة بما تتضمنه من: المجال الثاني

ويتكون  ،التعاونيالتأمين ات النظام المحاسبي المطبق في شرك جة منعلى المعلومات الناتالتحيز( 
 ( فقرات.6من )

المعوقات تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي الصادر  المجال الثالث:
 ( فقرات.6ويتكون من ) ،التعاونيالتأمين  اتمعلومات المحاسبة المطبقة في شركعن نظم 

حجم اإليرادات( وبين  –رأس المال  –عالقة بين حجم المؤسسة من )أيدي عاملة ال: المجال الرابع
لمخرجات النظام  استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجودة

 ( فقرات.6ويتكون من ) ،التعاونيالتأمين  اتالمحاسبي في شرك
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ت المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجاباوقد 
(5.1:) 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي5.1جدول )
 موافق بشدة موافق موافق بدرجة متوسطة  غير موافق غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 صدق االستبيان:
 تم استخدام أسلوبين من أساليب صدق االستبيان. 
 :لظاهري""الصدق ا صدق المحكمين -1

مجال  في متخصصين 6 على مجموعة من المحكمين تألفت من االستبانةعرض حيث تم 

(، 2) شركات التأمين وأسماء المحكمين بالملحق رقم إلىالمحاسبة والتمويل واإلحصاء باإلضافة 
وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 

 (.1الملحق رقم ) انظر-مة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية المقد
 

 المقياس: صدق-2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي 
ي لإلستبانة وذلك من خالل حساب تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخل

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

" خاصية المالئمة "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل5.2يوضح جدول )
 α ≤0.05معنوية  مستوى عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة والدرجة الكلية للمجال

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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والدرجة الكلية "  خاصية المالئمة" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (5.2جدول )
 للمجال

مل  الفقرة م
معا

ن  و
رس

بي
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

تي تطلبها الجهات الخارجية توفر نظم المعلومات المحاسبية التقارير ال  .1
 والداخلية في الوقت المناسب.

.671 *0.000 

توفر نظم المعلومات المحاسبية التقارير التي تطلبها الجهات الخارجية   .2
 والداخلية بسهولة ويسر.

.715 *0.000 

النظام الحالي المطبق يوفر معلومات تساعد على التنبؤ باألحداث المالية   .3
 االقتصادي.المرتبطة بالنشاط 

.766 *0.000 

تساعد المعلومات المقدمة كمخرجات للنظام المحاسبي في تأكيد وتصحيح   .4
 التوقعات.

.776 *0.000 

يوفر النظام الحالي معلومات تساهم في تحديد المشكالت التي تواجهها اإلدارة   .5
 أثناء العمل، وبالتالي المساعدة على اتخاذ القرارات.

.640 *0.000 

النظام الحالي المطبق التوافق بين الرغبات والصفات المتعددة والمتباينة يراعي   .6
 لمستخدمي المعلومات المحاسبي التي تحتويها مخرجات النظام المحاسبي.

.523 *0.000 

7.  
يوفر النظام الحالي معلومات إضافية تعطي صورة كاملة عن األحداث المالية 

 ية، رسوم بيانية(.لفترة محددة )قوائم تحليلية، جداول إحصائ
.794 *0.000 

 . α ≤0.05داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيا  عند  *
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" خاصية الثقة "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل5.3يوضح جدول )
 ≤0.05 معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند والدرجة الكلية للمجال

α تبر المجال صادق لما وضع لقياسه.وبذلك يع 
 

 والدرجة الكلية للمجال" خاصية الثقة " مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (5.3جدول )

مل  الفقرة م
معا

ن  و
رس

بي
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  
توفر نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة إمكانية إصدار تقارير مالية تتصف 

 التحيز. بعدم
.606 *0.000 

2.  
توفر نظم المعلومات المحاسبية تقارير مالية تتميز بصدق التمثيل عن الظواهر 

 المراد إثباتها.
.616 *0.000 

3.  
يراعي نظام المعلومات المحاسبي األهمية النسبية للمعلومات التي يتم عرضها 

 ضمن مخرجات النظام المحاسبي.
.549 *0.000 

4.  
ة التي تحتويها التقارير المالية والصادرة عن نظام المعلومات المحاسبي

 المعلومات المحاسبي تتميز بالموضوعية.
.597 *0.000 

5.  
المعلومات التي تحتويها التقارير المالية والصادرة عن نظام المعلومات 

 المحاسبي تتميز بإمكانية التحقق من صحتها.
.669 *0.000 

6.  
ة عن اإلجراءات الرقابية لضمان صحة يتيح نظام المعلومات المحاسبي مجموع

 معالجة البيانات وسالمتها.
.662 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيا  عند  *
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" والدرجة  المعوقات"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل5.4جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤ 0.05 معنوية  مستوى دالة عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة الكلية للمجال

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال"  المعوقات" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (5.4جدول )

مل  الفقرة م
معا

ن  و
رس

بي
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

1.  
اوني وعدم مواكبة التطورات تحد ضعف كفاءة العاملين في قطاع التأمين التع

 من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي.
.688 *0.000 

2.  
مقاومة العاملين في الشركة الستخدام أنظمة المعلومات المحاسبية تحد من 

 توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي.
.769 *0.000 

3.  
ة تحد من توفر خصائص الجودة في قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الحديث

 مخرجات النظام المحاسبي.
.758 *0.000 

4.  
ارتفاع تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية لنظم المعلومات المحاسبية تحد 

 من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي.
.752 *0.000 

دة العالية المستخرجة عدم القناعة بأهمية توفير المعلومات المحاسبية ذات الجو   .5
 من هذه النظم تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي.

.802 *0.000 

ضعف البرامج والتطبيقات المستخدمة تحد من توفر خصائص الجودة   .6
 لمخرجات النظام المحاسبي.

.697 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيا  عند  *

 حجم المؤسسة"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل5.5) يوضح جدول
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكلية للمجالوالبرامج المستخدمة 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α ≤0.05 معنوية  مستوى 
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"  والبرامج المستخدمة حجم المؤسسة" مجال فقرات  االرتباط بين كل فقرة من معامل (5.5جدول )
 والدرجة الكلية للمجال

مل  الفقرة م
معا

ن  و
رس

بي
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

يعلب حجم الشركة دورا  في استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة   .1
 توفر خصائص الجودة للمعلومات.

.583 *0.000 

ية بين عدد العاملين داخل الشركة واستخدام برامج نظم توجد عالقة طرد  .2
 المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجودة للمعلومات.

.733 *0.000 

3.  
توجد عالقة طردية بين أنواع التأمين التي تقدمها شركات التأمين التعاوني 
دة واستخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجو 

 للمعلومات.
.771 *0.000 

4.  
توجد عالقة طردية بين حجم االيرادات وبين استخدام برامج نظم معلومات 

 المحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجودة للمعلومات.
.609 *0.000 

5.  
أن استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجودة 

 دات.للمعلومات مؤشر مهم لزيادة اإليرا
.610 *0.000 

6.  
المعلومات المحاسبية داخل الشركة يوفر خصائص -لدعم أنظمة–توفير موازنة

 جودة نظام المعلومات المحاسبي.
.370 *0.007 

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيا  عند  *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد  يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق
ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  ىاألداة الوصول إليها، ويبين مد

 اإلستبانة.
 

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيا  5.6جدول ) يبين
 لقياسه. تتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضععتوبذلك  α ≤0.05معنوية  مستوى عند 

 درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة معامل االرتباط بين (5.6جدول )

 بيرسون معامل  المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 887. .خاصية المالئمة

 0.000* 721. .خاصية الثقة

 0.000* 686. .المعوقات

 0.000* 793. والبرامج المستخدمة. حجم المؤسسة

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيا  عند *      

 : Reliabilityثبات اإلستبانة 
 Cronbach's Alpha معامل ألفا كرونباخ  نة الدراسة من خالل من ثبات إستبا تم التحقق

Coefficient(.5.7ي مبينة في جدول )، وكانت النتائج كما ه 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة (5.7جدول )

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.901 0.812 7 .خاصية المالئمة

 0.817 0.667 6 .خاصية الثقة

 0.912 0.832 6 .المعوقات

 0.814 0.662 6 والبرامج المستخدمة. حجم المؤسسة

 0.934 0.872 25 جميع المجاالت معا

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتي*                 
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( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 5.7واضح من النتائج الموضحة في جدول )
(. وكذلك 0.872لجميع فقرات اإلستبانة ) بينما بلغت( 0.662،0.832مجال حيث تتراوح بين )

لجميع فقرات  بلغت بينما( 0.814،0.912مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين ) الصدق الذاتيقيمة 
 .ودال احصائيا مرتفعالثبات ( وهذا يعنى أن 0.934اإلستبانة )

كون الباحث قد (. وي1تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )بذلك و 
بانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل تأكد من صدق وثبات إست

 النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 

 المستخدمة: األساليب اإلحصائية

 Statistical Packageتفريـغ وتحليـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي تـم 

for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test ســمرنوف - اختبــار كولمجــوروف تــم اســتخدام
فــي ، وكانــت النتــائج كمــا هــي مبينــة الختبــار مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه

 (.5.8جدول )

 التوزيع الطبيعيبار يوضح نتائج اخت (5.8جدول )

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.074 .خاصية المالئمة

 0.721 .خاصية الثقة

 0.272 .المعوقات

 0.051 والبرامج المستخدمة. حجم المؤسسة

 0.247 معا جميع مجاالت االستبانة
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ت مجاالع جميل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 5.8واضح من النتائج الموضحة في جدول )
يتبع التوزيع  تالمجاال هذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل0.05 من مستوى الداللة  الدراسة أكبر
 تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.  الطبيعي, حيث

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا -1

 .والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي -2

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة, (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3
مـا إذا  لمعرفـةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف -4

 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

قد تم ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientارتباط بيرسون ) معامل -5
 .استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة

( لمعرفـــة مــا إذا كانــت متوســـط درجــة االســتجابة قـــد T-Test) فــي حالـــة عينــة واحــدة Tاختبــار  -6
دت أو قلــت عــن ذلــك. ولقــد تــم اســـتخدامه أم زا 3درجــة الموافقــة المتوســطة وهـــي  ىوصــلت إلــ

 للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
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 السادسالفصل 

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 .المقدمة 

 .الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الديموغرافية 

 اختبار فرضيات الدراسة. 
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 المقدمة:
هذا الفصل عرضا  لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل  يتضمن

اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل 
الجنس, المؤهل العلمي, التخصص )التي اشتملت على  البيانات الديموغرافيةفقراتها, والوقوف على 

, سنوات الخبرة, القسم الذي يعمل به الموظف, المركز الوظيفي, المحافظة, طبيعة البرنامج العلمي
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المستخدم, قاعدة البيانات المستخدمة في الشركة(, 

 (SPSS)ية إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماع ,الدراسة إستبانةالمتجمعة من 
 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

  البيانات الديموغرافيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 
 البيانات الديموغرافيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 

 ة حسب المؤهل العلميعينة الدراستوزيع  (:6.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 13.6 6 دبلوم

 81.8 36 بكالوريوس

 4.5 2 ماجستير

 100.0 44 المجموع

 

 دبلوم،مؤهلهم العلمي  الدراسة من عينة %13.6( أن ما نسبته 6.2)يتضح من جدول 
النسب تؤكد أن  وهـذه. اجستيرمؤهلهم العلمي م %4.5بينما  بكالوريوس،مؤهلهم العلمي  81.8%

كبيرة تغطي الوظائف في  غالبية العاملين في شركات التأمين من حملة البكـالوريوس كـونهم شـريحة
 وهذا يعطي ثقة لنتائج االستبيان. ،ات التأمينشرك
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  عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع 
 ج

 عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع  (:6.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد لتخصص العلميا

 43.2 19 محاسبة

 29.5 13 إدارة أعمال

 13.6 6 علوم مالية ومصرفية

 2.3 1 اقتصاد

 11.4 5 أخرى 

 100.0 44 المجموع

 

تخصصهم العلمي  الدراسة من عينة %43.2( أن ما نسبته 6.3)يتضح من جدول 
 %11.4بينما  اقتصاد، %2.3 ومصرفية،ة علوم مالي %13.6 أعمال،إدارة  %29.5 محاسبة،

تخصصهم العلمي غير ذلك " تكنولوجيا معلومات، سكرتارية "، وهذه  تخصصهم العلمي غير ذلك
أن الغالبية هم من تخصص المحاسبة وبالتالي فإن ذلك مؤشر إيجـابي يبـين أن  النسب توضـح

 واقع.  الدراسة واإلجابة على األسئلة أقرب ما يكون إلى ال موضـوع
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  (:6.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 54.5 24 سنوات 5أقل من 

 36.4 16 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 9.1 4 سنوات فأكثر 10

 100.0 44 المجموع

 5أقل من سنوات خبرتهم  من عينة الدراسة %54.5ه ما نسبت( أن 6.4يتضح من جدول )
سنوات خبرتهم  %9.1بينما سنوات، 10إلى أقل من  5تتراوح سنوات خبرتهم من  %36.4، سنوات
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، يالحظ أن أعلى نسبة ممن هم أقل من خمس سنوات وهذا يوضح أن الخبرات سنوات فأكثر 10
 .طبيعة متخصصة وكوادرها شابةذات  في شركات التأمين هي خبرات متوسطة كونها مهنة

 ججج

 عينة الدراسة حسب القسم الذي يعمل به الموظفتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب القسم الذي يعمل به الموظفتوزيع  (: 6.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد القسم الذي يعمل به الموظف
 22.7 10 قسم اإلصدار

 15.9 7 قسم التعويضات

 25.0 11 قسم االنتاج والتسويق

 25.0 11 قسم المالية

 11.4 5 قسم آخر

 100.0 44 المجموع

 يعملون في قسم اإلصدار, الدراسة من عينة %22.7( أن ما نسبته 6.5)يتضح من جدول 
يعملون في قسم االنتاج والتسويق و في قسم  %25.0يعملون في قسم التعويضات,  15.9%

التأمين الصـحي، التأمينـات العامة، ويالحظ أن  خرى, يعملون في أقسام أ %11.4المالية, بينما 
هناك تنويع في أفراد العينة العاملة على نظام المعلومات المحاسبي وهذا مؤشر إيجابي للحصول 
كافة آراء العاملين داخل هذه الشركات، وهذا يدلل على تنوع األقسام داخل شركات التأمين واختالف 

مما يعطي مؤشر أقرب ما  ولىالمرتبة اال ن وجود القسـم المـالي فـيهيكلها التنظيمي على الرغم م
 .يكون للواقع لإلجابة على األسئلة بشكل سليم
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 عينة الدراسة حسب المركز الوظيفيتوزيع 

 عينة الدراسة حسب المركز الوظيفيتوزيع  (:6.6جدول )
 النسبة المئوية % العدد المركز الوظيفي
 2.3 1 مدير عام

 2.3 1 دير دائرةم

 15.9 7 رئيس قسم أو رئيس شعبة

 79.5 35 موظف

 100.0 44 المجموع

 

 مركزهم الوظيفي مدير عام الدراسة من عينة %2.3( أن ما نسبته 6.6)يتضح من جدول 
مركزهم الوظيفي  الدراسة من عينة %79.5بينما  شعبة،رئيس قسم أو رئيس  %15.9 دائرة،ومدير 
افراد عينة الدراسة بما  التي يحتلهاان انه يوجد هناك تنويع في المراكز الوظيفة وهذا يدل  موظف.

 للتنويع، وأقربشمولية  أكثريساهم في الحصول على اراء كافة مراكز الوظيفية وبذلك تكون النتائج 
على  ويعبر ذلك الدنيا،كما نالحظ ان غالبية افراد العينة دراسة كانوا من اصحاب المراكز الوظيفية 

 طبيعة الهرم االداري في شركات التامين التعاوني.

 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع 

 عينة الدراسة حسب المحافظةتوزيع  (:6.7جدول )
 النسبة المئوية % العدد المحافظة

 65.9 29 المحافظة الجنوبية

 34.1 15 المحافظة الشمالية

 100.0 44 المجموع

 

في المحافظة  يعملون  الدراسة من عينة %65.9ما نسبته ( أن 6.7)يتضح من جدول 
بمعني هناك انتشار جغرافي جيد ينوع من  يعملون في المحافظة الشمالية. %34.1بينما الجنوبية،
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يعني أن هناك تنويع ولكن محدود ضمن المنطقة  آراء الموظفين باتجاه موضوع الدراسة ممـا
 الجغرافية لموضوع الدراسة.  

 

 نة الدراسة حسب طبيعة البرنامج المستخدمعيتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب طبيعة البرنامج المستخدمتوزيع  (:6.8جدول )
 النسبة المئوية % العدد طبيعة البرنامج المستخدم
 18.2 8 جاهز تم شراءه محليا

 43.2 19 جاهز تم شراءه من الخارج

 38.6 17 تم تصميمه داخل الشركة

 100.0 44 المجموع

 

جاهز  يستخدمون برنامج الدراسة من عينة %18.2( أن ما نسبته 6.8)يتضح من جدول 
يستخدمون  %38.6بينما  ،الخارججاهز تم شراءه من  يستخدمون برنامج %43.2 ،محلياتم شراءه 
نظم جاهزة  وهذا يوضح أن نظم المعلومات المحاسـبية هـي .تم تصميمه داخل الشركة برنامج

نتيجة شراء هذه  باهظـة التـأمين لتكـاليفا مؤشر سلبي على مدى تكبد شركات وبالتالي فإن هذ
إلمكانية تطوير أنظمة  األنظمة وبغض النظر سواء تم شراءها محليا أو خارجيا مما يؤكد الحاجـة

الكافية في مجال التأمين كما  معلومات محاسبية وتصميمها داخليا كون هذه الشركات تمتلك الخبـرة
 (6.4) في الجدول تم ذكره

 عينة الدراسة حسب قاعدة بيانات الشركة المستخدمةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب قاعدة بيانات الشركة المستخدمةتوزيع  (:6.9جدول )
 النسبة المئوية % العدد قاعدة بيانات الشركة المستخدمة

Access 16 36.4 

Oracle 19 43.2 

Paradox 4 9.1 

 11.4 5 أخرى 

 100.0 44 المجموع
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قاعدة يستخدمون  الدراسة من عينة %36.4( أن ما نسبته 6.9)يتضح من جدول 
يستخدمون قاعدة بيانات  Oracle, 9.1%يستخدمون قاعدة بيانات  Access  , 43.2%بيانات

Paradox, يستخدمون قواعد بيانات أخرى مثل ) %11.4بينما(SQL  ويالحظ أن الغالبية من ،
     Oracle .ستخدم قاعدة بياناتالتأمين ت شـركات

 وهذا مؤشر يدل على كبر حجم بيانات شركات التأمين والحفظ الضخم ومما يؤكـد الحاجـة 
 لوجود نظم معلومات أمينة وذات حماية عالية لبيانات شركات التأمين.  

 

 اختبار فرضيات الدراسة
عرفة ما إذا كانت متوسط لم لعينة واحدة Tاختبارتم استخدام الختبار فرضيات الدراسة 

  أم ال. 3درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

فإنه ال يمكن رفض الفرضية ويكون في هذه  (0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
درجة الموافقة حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريا  عن  األفرادالحالة متوسط آراء 

يختلف  األفراد( أن متوسط آراء 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05أما إذا كانت  ،3وهي ة المتوسط
وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط  ،3وهي درجة الموافقة المتوسطة جوهريا  عن 

. وذلك من خالل قيمة 3وهي درجة الموافقة المتوسطة اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية 
درجة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن قيمة االختبار ذا كانت االختبار فإ

 والعكس صحيح.الموافقة المتوسطة 
 الفرضية األولى:

 التوقيت-التحقق  إمكانية-التنبؤيةتتوفر خاصية المالءمة بما تتضمنه من )توفير القدرة 
 .التأمين التعاونيطبق في شركات النظام المحاسبي الم المناسب( في المعلومات الناتجة من

درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  Tتم استخدام اختبار 
 (.6.10النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3وهي الموافقة المتوسطة 
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خاصية لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (6.10جدول )
 مة "المالئ
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1.  
توفر نظم المعلومات المحاسبية التقارير التي تطلبها 

 الجهات الخارجية والداخلية في الوقت المناسب.
4.48 0.79 89.55 12.37 *0.000 1 

2.  
المعلومات المحاسبية التقارير التي تطلبها توفر نظم 

 الجهات الخارجية والداخلية بسهولة ويسر.
4.05 0.65 80.91 10.75 *0.000 2 

3.  
النظام الحالي المطبق يوفر معلومات تساعد على 
 التنبؤ باألحداث المالية المرتبطة بالنشاط االقتصادي.

3.89 0.89 77.73 6.57 *0.000 6 

4.  
المقدمة كمخرجات للنظام المحاسبي  تساعد المعلومات

 في تأكيد وتصحيح التوقعات.
3.86 0.72 77.14 7.74 *0.000 7 

5.  

يوفر النظام الحالي معلومات تساهم في تحديد 
المشكالت التي تواجهها اإلدارة أثناء العمل، وبالتالي 

 المساعدة على اتخاذ القرارات.
4.00 0.89 80.00 7.46 *0.000 3 

6.  

ام الحالي المطبق التوافق بين الرغبات يراعي النظ
والصفات المتعددة والمتباينة لمستخدمي المعلومات 
 المحاسبي التي تحتويها مخرجات النظام المحاسبي.

4.00 0.75 80.00 8.88 *0.000 3 

7.  

يوفر النظام الحالي معلومات إضافية تعطي صورة 
ة، كاملة عن األحداث المالية لفترة محددة )قوائم تحليلي

 جداول إحصائية، رسوم بيانية(.
3.95 1.14 79.09 5.55 *0.000 5 

  0.000* 11.65 80.62 0.59 4.03 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:6.10من جدول )

  علومات المحاسبية التقارير التي تطلبها الجهات توفر نظم الم األولى "للفقرة المتوسط الحسابي
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  4.48ساوي ي " الخارجية والداخلية في الوقت المناسب

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  12.37ختباراال، قيمة %89.55 الحسابي النسبي
مما يدل على أن متوسط ، α ≤0.05 ى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو 

وهذا يعني أن هناك  3وهي درجة الموافقة المتوسطة درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. بشدة  موافقة

 تساعد المعلومات المقدمة كمخرجات للنظام المحاسبي رقم الرابعة " المتوسط الحسابي للفقرة 
، %77.14أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.86ساوي ي " في تأكيد وتصحيح التوقعات

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،7.74االختبارقيمة 
، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة α ≤0.05 إحصائيا  عند مستوى داللة 

موافقة من قبل أفراد العينة  وهذا يعني أن هناك 3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  زادقد 
 على هذه الفقرة. 

 قيمة %80.62المتوسط الحسابي النسبي يساوي ، و 4.03المتوسط الحسابي يساوي  إن ،
خاصية "  لذلك يعتبر مجال 0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،11.65االختبار
، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة "  المالئمة

وهذا يعني أن  3وهي درجة الموافقة المتوسطة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن 
المعلومات  أن نظممما يعني على فقرات هذا المجال.  العينة من قبل أفراد بشدة هناك موافقة

التعاوني تعمل علة توفير خاصية المالئمة في مخرجات  ينالمحاسبية لدى شركات التأم
 .  النظام
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 نتيجة الفرضية:

-التنبؤيةتتوفر خاصية المالءمة بما تتضمنه من )توفير القدرة قبول الفرضية القائلة بـ "
ن النظام المحاسبي المطبق في المناسب( في المعلومات الناتجة م التوقيت-التحقق  إمكانية
 ".ين التعاونيالتأم شركات

نظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين التعاوني تعمل على  أنإلى ويعزو الباحث ذلك 
وذلك من  المناسب التوقيت-التحقق  إمكانية-التنبؤيةتوفير القدرة حيث خاصية المالءمة من  توفير

 مة.المالءخاللها االعتماد على انتاج معلومات تتوفر بها 

 خاصية أنفي  (2013 أحمد،ائج مع بعض الدراسات كدراسة )واتفقت هذه النت
 البنك ببيانات العمالء ثقة أن العمالء، ووجد رضى على األكبر األثر لها كان المالئمة
 اتفقتوأيضا   جهة أخرى  من، متطلباتهم جميع تلبية على البنك نظام وقدرة جهة من المالية

 شركات في اآللية المحاسبية المعلومات منظ استخدام حيث أدى( 2007مع دراسة )محمد، 

العمليات  إنجاز في ساهمت حيث ،المحاسبي النظام وتحديث تطوير التعاوني إلى التأمين
وقد ادت الى تحسين  وقت أي في التقارير تقديم في ساهمت كما فائقة ودقة بسرعة المحاسبية

 عملية اتخاذ القرار.

 الفرضية الثانية:

التحيز(  عدم-التثبت  إمكانية-بما تتضمنه من )الصدق في التمثيل تتوفر خاصية الثقة 
 .التأمين التعاوني طبق في شركاتفي المعلومات الناتجة من النظام المحاسبي الم

درجة الموافقـة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 (.6.11جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 3وهي المتوسطة 
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  خاصية الثقةلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (6.11جدول )
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1.  
إمكانية إصدار توفر نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة 

 1 0.000* 13.34 87.73 0.69 4.39 تقارير مالية تتصف بعدم التحيز.

2.  
توفر نظم المعلومات المحاسبية تقارير مالية تتميز بصدق 

 4 0.000* 12.64 83.64 0.62 4.18 التمثيل عن الظواهر المراد إثباتها.

3.  

يراعي نظام المعلومات المحاسبي األهمية النسبية 
لتي يتم عرضها ضمن مخرجات النظام للمعلومات ا
 المحاسبي.

4.05 0.61 80.91 11.40 *0.000 5 

4.  
المعلومات المحاسبية التي تحتويها التقارير المالية والصادرة 

 3 0.000* 10.14 84.55 0.80 4.23 عن نظام المعلومات المحاسبي تتميز بالموضوعية.

5.  
ادرة عن نظام المعلومات التي تحتويها التقارير المالية والص

 6 0.000* 10.87 80.00 0.61 4.00 المعلومات المحاسبي تتميز بإمكانية التحقق من صحتها.

6.  
يتيح نظام المعلومات المحاسبي مجموعة عن اإلجراءات 

 2 0.000* 10.33 85.45 0.82 4.27 الرقابية لضمان صحة معالجة البيانات وسالمتها.

  0.000* 18.41 83.71 0.43 4.19 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 يمكن استخالص ما يلي: 6.11من جدول 

توفر نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة إمكانية إصدار  األولى "للفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 5من )الدرجة الكلية  4.39ساوي ي " تقارير مالية تتصف بعدم التحيز

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،13.34االختبار  ، قيمة%87.73 الحسابي النسبي
مما يدل على أن متوسط ، α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 
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ذا يعني أن هناك وه 3وهي درجة الموافقة المتوسطة درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. بشدة موافقة 

المعلومات التي تحتويها التقارير المالية والصادرة عن نظام  الخامسة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
ي أن المتوسط أ 4.00 ساوي ي " المعلومات المحاسبي تتميز بإمكانية التحقق من صحتها

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،10.87االختبار يمة ، ق%80.00 الحسابي النسبي
مما يدل على أن متوسط ، α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك  3وهي درجة الموافقة المتوسطة قد زاد عن درجة االستجابة لهذه لفقرة 
 ى هذه الفقرة. موافقة من قبل أفراد العينة عل

، قيمة %83.71، والمتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.19المتوسط الحسابي يساوي  إن  -
 " خاصية الثقةلذلك يعتبر مجال"  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،18.41االختبار

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا، α ≤0.05 دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
 بشدة وهذا يعني أن هناك موافقة 3وهي درجة الموافقة المتوسطة المجال يختلف جوهريا  عن 

مما يعني ان نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 
 لدى الشركة تعلم على توفير خاصية الثقة لدى مخرجات النظام.

 

 نتيجة الفرضية:

-تتوفر خاصية الثقة بما تتضمنه من )الصدق في التمثيل  القائلة بـ " قبول الفرضية
النظام المحاسبي المطبق في شركات  التحيز( في المعلومات الناتجة من عدم-التثبت  إمكانية

 .التأمين التعاوني

المعلومات المحاسبية لدى شركات التأمين تراعي جانب أن نظم ويعزو الباحث ذلك إلى 
ريقة تكون أقرب ما دق التمثيل عن هذه المعلومات بحيث يمكن قراءة التقارير بطالموضوعية وص

 ، يكون للواقع
 المعلومات نظم أن( 2014, )الحلو واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 كفاءة تحقيق في تساعد فاعلية ذات نظم هي غزة قطاع في العاملة التأمين شركات لدى المحاسبية

 دور هناك بأن( 2010والغبان،  )هلدنيوكذلك أيضا  قد اتفقت مع دراسة ، المالية التقارير وموثوقية
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 على اَللكتروني المحاسبي المعلومات نظام ظل في العامة الرقابة ألساليب إحصائية داللة معنوي ذا

 .المصارف من قبل المعدة المعلومات ومصداقية صحة ضمان من تحقيق كل في التطبيقات
 

 ية الثالثة:الفرض
توجد المعوقات تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي الصادر 

 .التأمين التعاوني ة المطبقة في شركاتعن نظم معلومات المحاسب
درجــة  قــد وصــلت إلــىلمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة  Tتــم اســتخدام اختبــار 

 (.6.12حة في جدول )النتائج موض .3وهي الموافقة المتوسطة 
 

 "المعوقات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)الحسابي وقيمة االحتمال  ط( المتوس6.12جدول )
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1.  

لتعاوني وعدم ضعف كفاءة العاملين في قطاع التأمين ا
مواكبة التطورات تحد من توفر خصائص الجودة في 

 مخرجات النظام المحاسبي.
4.07 1.02 81.36 6.94 *0.000 1 

2.  

مقاومة العاملين في الشركة الستخدام أنظمة المعلومات 
المحاسبية تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات 

 النظام المحاسبي.
3.86 0.82 77.27 6.95 *0.000 5 

3.  
قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الحديثة تحد من توفر 

 خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي.
3.84 1.08 76.82 5.18 *0.000 6 

4.  

ارتفاع تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية لنظم 
المعلومات المحاسبية تحد من توفر خصائص الجودة في 

 مخرجات النظام المحاسبي.
3.98 1.11 79.55 5.84 *0.000 2 
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5.  

عدم القناعة بأهمية توفير المعلومات المحاسبية ذات 
الجودة العالية المستخرجة من هذه النظم تحد من توفر 

 خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي.
3.89 0.81 77.73 7.23 *0.000 4 

6.  
ضعف البرامج والتطبيقات المستخدمة تحد من توفر 

 ات النظام المحاسبي.خصائص الجودة لمخرج
3.95 0.91 79.09 6.93 *0.000 3 

  0.000* 8.67 78.64 0.71 3.93 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:6.12من جدول )

  التأمين التعاوني وعدم مواكبة  ضعف كفاءة العاملين في قطاع األولى "للفقرة المتوسط الحسابي
)الدرجة  4.07ساوي ي " التطورات تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي

القيمة وأن  ،6.94 ، قيمة االختبار%81.36 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5الكلية من 
 ≤0.05 عند مستوى داللة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا   0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

α ، عن درجة الموافقة المتوسطة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. بشدة وهذا يعني أن هناك موافقة  3وهي 

  د من توفر قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الحديثة تح الثالثة "المتوسط الحسابي للفقرة
أي أن المتوسط الحسابي  3.84 ساوي ي " خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي

لذلك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،5.18االختبار، قيمة %76.82النسبي 
، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 
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من  وهذا يعني أن هناك موافقة 3وهي عن درجة الموافقة المتوسطة  زادلهذه الفقرة قد  االستجابة
 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 قيمة %78.64، والمتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.93المتوسط الحسابي يساوي  إن ،
 " المعوقات "ال لذلك يعتبر مج 0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،8.67االختبار

 ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذاα ≤0.05 عند مستوى داللة  إحصائيا   دال
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  3وهي عن درجة الموافقة المتوسطة المجال يختلف جوهريا  

في  ومقاومة العاملينهذا يعني ان ضعف كفاءة العاملين المجال.  أفراد العينة على فقرات هذا
د من توفر ضعف البرامج والتطبيقات المستخدمة تح قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الشركة

 خصائص الجودة للمخرجات للنظام المحاسبي 

 نتيجة الفرضية:

توجد المعوقات تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات  قبول الفرضية القائلة بـ "
 ".التأمين التعاوني لومات المحاسبة المطبقة في شركاتمعالنظام المحاسبي الصادر عن نظم 

قلة التمويل  العاملين في الشركةأن ضعف كفاءة العاملين ومقاومة ويعزو الباحث ذلك إلى 
د من توفر خصائص الجودة ضعف البرامج والتطبيقات المستخدمة تح الخاص بالتكنولوجيا
 المحاسبي.للمخرجات للنظام 

 وجود على وذلك (2013, البحيصي ومقداد) ع بعض الدراسات كدراسةواتفقت هذه النتائج م

 الخبرة قلة ،المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم تطوير في المحاسبين مشاركة تحد من معوقات

المعلومات  نظم تطوير في المحاسبين مشاركة بأهمية الشركات إدارة على القائمين إدراك عدمو  العملية،
( 2007وكذلك أيضا  قد اتفقت مع دراسة )البحيصي والشريف، ، الحاسوب على المعتمد المحاسبية
نتيجة  البنك، بموظفي تتعلق أسباب إلى ترجع االلكترونية المحاسبية المعلومات نظم مخاطر حدوث
سياسات  وجود لعدم نتيجة المصرف؛ بإدارة تتعلق أسباب إلى إضافة والتدريب، الوعي الخبرة، قلة

 .المصرف لدى المطبقة الرقابية واألدوات اإلجراءات وضعف ومكتوبة واضحة
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 الفرضية الرابعة:

اإليرادات( وبين  حجم-المال  رأس-توجد عالقة بين حجم المؤسسة من )أيدي عاملة 
مخرجات النظام  طبيعة استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص جودة

 لتعاوني.التأمين االمحاسبي في شركات 

درجــة  قــد وصــلت إلــىلمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (.6.13النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3 وهيالموافقة المتوسطة 

حجم  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (6.13جدول )
 " والبرامج المستخدمةالمؤسسة 
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1.  

يعلب حجم الشركة دورا  في استخدام برامج نظم 
المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص 

 الجودة للمعلومات.
4.18 0.79 83.64 9.98 *0.000 3 

2.  

ة طردية بين عدد العاملين داخل الشركة توجد عالق
واستخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية 

 المحوسبة توفر خصائص الجودة للمعلومات.
3.82 0.79 76.36 6.91 *0.000 6 

3.  

توجد عالقة طردية بين أنواع التأمين التي تقدمها 
شركات التأمين التعاوني واستخدام برامج نظم 

لمحوسبة توفر خصائص المعلومات المحاسبية ا
 الجودة للمعلومات.

4.21 0.94 84.19 8.44 *0.000 2 

 5 0.000* 12.00 81.82 0.60 4.09توجد عالقة طردية بين حجم االيرادات وبين   .4
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استخدام برامج نظم معلومات المحاسبية المحوسبة 
 توفر خصائص الجودة للمعلومات.

5.  

 أن استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية
المحوسبة توفر خصائص الجودة للمعلومات مؤشر 

 مهم لزيادة اإليرادات.
4.39 0.78 87.73 11.73 *0.000 1 

6.  

المعلومات المحاسبية -لدعم أنظمة–توفير موازنة
داخل الشركة يوفر خصائص جودة نظام المعلومات 

 المحاسبي.
4.14 0.80 82.73 9.48 *0.000 4 

  0.000* 15.67 82.77 0.48 4.14 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند * 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:6.13من جدول )

  أن استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر  الخامسة "للفقرة المتوسط الحسابي
( 5)الدرجة الكلية من  4.39ساوي ي " خصائص الجودة للمعلومات مؤشر مهم لزيادة اإليرادات

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن  11.73 ، قيمة االختبار%87.73 أي أن المتوسط الحسابي النسبي
مما يدل على أن ، α≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.000 تساوي 

وهذا يعني أن  3وهي الموافقة المتوسطة درجة متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. بشدة هناك موافقة
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  توجد عالقة طردية بين عدد العاملين داخل الشركة واستخدام  ة الثانية "المتوسط الحسابي للفقر
 3.82ساوي ي"  برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجودة للمعلومات

 (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 6.91، قيمة االختبار %76.36أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
، مما يدل على α ≤0.05 دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  الفقرةلذلك تعتبر هذه  0.000 تساوي 

ي أن وهذا يعن 3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  زادأن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
 .هذه الفقرةهناك موافقة من قبل أفراد العينة على 

 قيمة %82.77المتوسط الحسابي النسبي يساوي ، و 4.14 المتوسط الحسابي يساوي  إن ،
حجم المؤسسة  "لذلك يعتبر مجال 0.000 تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).وأن 15.67 االختبار

، مما يدل على أن متوسط α ≤0.05 اللة " دال إحصائيا  عند مستوى د والبرامج المستخدمة
وهذا يعني أن  3وهي درجة الموافقة المتوسطة درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن 

هذا يعني ان حجم الشركة من حيث  هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
رامج تعلم على توفير خصائص حجم راس المال وحجم االيرادات يلعب دور في استخدام ب

 المحاسبي.الجودة لمخرجات النظام 
 

 نتيجة الفرضية:

المال  رأس-توجد عالقة بين حجم المؤسسة من )أيدي عاملة  قبول الفرضية القائلة بـ "
اإليرادات( وبين طبيعة استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر  حجم-

 ".التأمين التعاوني المحاسبي في شركات ة مخرجات النظامخصائص جود

توافق بين متوسطات استجابات افراد العينة أن حجم الشركة من ويعزو الباحث ذلك إلى 
على استخدام الشركة لنظم المعلومات  أثرحيث عدد العاملين وحجم راس المال وحجم االيرادات له 
  المحاسبي امظالمحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجودة للمخرجات الن

 حيث عدد من الشركة حجم أن( 2009, )الداية واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 المعلومات لنظم استخدام الشركة على األثر أكبر له المال رأس وحجم اإليرادات وحجم العاملين

 .المحاسبية
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 النتائج:

لميدانية التي طبقت على شركات التأمين من خالل دراسة وتحليل الجوانب النظرية والعملية للدراسة ا
في تحقيق خصائص  المحوسبة نظم المعلومات المحاسبية دورمعرفة  إلى التعاوني والتي هدفت

 المحاسبي تم التوصل الى نتائج الدراسة التالية:الجودة لمخرجات النظام 

العاملة في  ن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في شركات التأمين التعاونيإ .1
وذلك من خالل االعتماد على انتاج معلومات  مة،المالءفلسطين تعمل على توفير خاصية 

إال أنها بحاجة المالءمة من حيث الوقت المناسب وقدرة التنبؤيه وامكانية التحقق،  بها تتوفر
 األطراف.من التطوير باتجاه زيادة إنتاج التقارير والمعلومات المفيدة التي تخدم كافة  لمزيد

في شركات التامين التعاوني العاملة في  المطبقةن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة إ .2
فلسطين تعمل على توفير خاصية الثقة من حيث الموضوعية وصدق التمثيل عن هذه 

 المعلومات بحيث يمكن قراءة التقارير بطريقة تكون أقرب ما تكون للواقع.
دى شركات التأمين العاملة في قطاع غزة هي على األغلب نظم أنظمة المعلومات المحاسبية ل .3

شراءها وهذا مؤشر سلبي لتحمل شركات التأمين لتكاليف باهظة في عملية  بنسبة تمجاهزة 
 الشراء على الرغم من فاعلية هذه األنظمة. 

غم نظم المعلومات المحاسبية الموجودة ال تصمم من خالل طاقم داخل شركات التأمين على الر  .4
 من كونها تمتلك الخبرة الكافية التي تمكنها من تصميم هذه األنظمة دون اللجوء للشراء.   

يوجد توافق بين متوسطات استجابات افراد العينة أن حجم الشركة من حيث عدد العاملين وحجم  .5
كبير على استخدام الشركة لنظم محاسبية محوسبة توفر  أثرراس المال وحجم االيرادات له 

 ئص الجودة لمخرجاتها.خصا
توجد العديد من المعوقات تحد من استخدام نظم محاسبية محوسبة تعمل على توفير خصائص  .6

 للمعلومات.الجودة 
 .ضعف كفاءة العاملين في قطاع التأمين التعاوني وعدم مواكبة التطورات 
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 .ارتفاع تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية لنظم المعلومات المحاسبية 

 م القناعة بأهمية توفير البيانات المحاسبية ذات الجودة العالية المستخرجة من هذه عد
 النظم.

 .مقاومة العاملين في الشركة الستخدام نظم المعلومات المحاسبية 
 .قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الحديثة 
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 :التوصيات

من حيث ة ـات الماليـلبيانلخصائص ا علي تقارير مالية علي قدر من الجودة طبقا ل للحصو .1
ة ـالمطلوبة للتقاريرمالئممحاسبية  برمجيات ضمنل العم من دالبالمالئمة والموثوقية 

 القوائم المالية.ستخدمي ـلم
التغلب علي المعوقات التي تضعف من ل من أجل أن تعمكات التامين التعاوني علي شر .2

مدي الفائدة ين ية علمية حتى يتبذلك بدراستها من ناحو استخدام نظم المعلومات المحاسبية
 .ن ذلكم تنتجمن استخدامها و اآلثار اإليجابية 

أنظمة المعلومات المحاسبية لدى شركات التأمين التعاوني بشكل أفضل  العمل على تطوير .3
واالرتقاء بأداء هذه األنظمة بحيث تخدم كافة المستخدمين واألطراف ذوي العالقة من خالل 

يمكن االعتماد عليها التخاذ توفر بها خاصية المالءمة والموثوقية بحيث تإنتاج تقارير مالية 
 .ات المناسبةالقرار 

إمكانية تطوير طواقم من الموظفين العاملين داخل أقسام مختصة بأنظمة المعلومات المحاسبية  .4
 لدى شركات التأمين التعاوني تسهم في تصميم أنظمة معلومات محاسبية.  

ومة تقارير متكاملة تراعي خصائص ومواصفات الجودة في نظم العمل على تطوير منظ .5
عة أعمال المعلومات المحاسبية وضرورة االهتمام بمواكبة التطورات التكنولوجية تتالءم مع طبي

 .شركات التأمين التعاوني
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  ة:المقترح الدراسات

 المعلومات أنظمة حول الدراسات من المزيد بتطبيق والدارسين الباحثين الباحث يوصي
  كالتالي: البحث لموضوع مكملة التأمين شركات لدى المحاسبية

 شركات لدى والمالية الحسابية العملياتلتحسين اداء  فاعلة كأداة المحاكاة نظام استخدام ثرأ .1
   .الفلسطينية التعاوني التأمين

    .الدولية المحاسبة بمعايير الفلسطينية التعاوني التأمين شركات التزام مدى .2
  .التعاوني التامين شركات لدى التأمينات منظومة تطوير في المحاسبية المعلومات نظم دور .3
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 (1ملحق رقم )

 االستبانة

  
 غزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة –الجامعة االسالمية  

 قسم المحاسبة والتمويل   

 األخ الفاضل / األخت الفاضلة 
 
 وبركاته ..هللا م عليكم ورحمة االسال  
  

على االستبانة التي بين يديك هي جزء من دراسة تم إعدادها الستكمال متطلبات الحصول 
 الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية بغزة، وهي بعنوان: درجة

نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على خصائص جودة  دور"
 اسبي لشركات التأمين التعاوني"مخرجات النظام المح

يرجى التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة وتفضلكم باإلجابة على األسئلة المطروحة وذلك لغرض إثراء 
ذ نقدم كامل شكرنا الجزيل على تعاونكم معنا في جمع البيانات المطلوبة،  بحثنا في هذا المجال، وا 

 .البحث العلميا لن تستخدم إال ألغراض نؤكد لكم حرصنا الشديد على هذه البيانات، وأنه

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،، 

  
 الباحث           

 محمد منصور التتر                     
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 ( مقابل اإلجابة المناسبة:الرجاء وضع عالمة )
 القسم األول: البيانات الديموغرافية:

 الجنس: .1

 )     ( أنثى    )     ( ذكر
 ؤهل العلمي:الم .2

)    ( ماجستير         )     (   )    ( بكالوريوس   )     ( دبلوم
 دكتوراه
 التخصص العلمي: .3

)   ( محاسبة    )    ( إدارة أعمال   )   ( علوم مالية ومصرفية  )   ( اقتصاد   )    ( 
 أخرى ..

 سنوات الخبرة: .4

 سنوات فأكثر. 10وات    )     ( سن 10إلى أقل من  5سنوات   )    (  5)    ( أقل من 
 القسم الذي يعمل به الموظف: .5

)   ( قسم اإلصدار )    (قسم التعويضات   )   ( قسم اإلنتاج والتسويق  )  ( قسم المالية  )  
 ( قسم أخر .....

 المركز الوظيفي. .6

 موظف)   ( مدير عام    )   ( مدير دائرة       )   ( رئيس قسم أو رئيس شعبة    )  ( 
 المحافظة. .7

 )    ( المحافظة الشمالية    )    ( المحافظة الجنوبية    
 طبيعة البرنامج المستخدم: .8

)    ( جاهز تم شراءه محليا       )   ( جاهز تم شراءه من الخارج    )   ( تم تصميمه داخل 
 الشركة.

 تستخدم الشركة قاعدة بيانات:  .9

Access           )   (Oracle      (     )paradox   أخرى برجاء كتابة نوعه )    (
.............. 
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 القسم الثاني: مجاالت الدراسة:
إمكانية التحقق  –تتوفر خاصية المالئمة بما تتضمنه من )توفير القدرة التنبؤية  المجال األول:

لتأمين ا ن النظام المحاسبي المطبق في شركاتالتوقيت المناسب( على المعلومات الناتجة م –
 التعاوني.

موافق  الفقرات م
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

توفر نظم المعلومات المحاسبية التقارير التي  -1
تطلبها الجهات الخارجية والداخلية في الوقت 

 المناسب.

     

توفر نظم المعلومات المحاسبية التقارير التي   -2
ارجية والداخلية بسهولة تطلبها الجهات الخ

 ويسر.

     

النظام الحالي المطبق يوفر معلومات تساعد   -3
على التنبؤ باألحداث المالية المرتبطة بالنشاط 

 االقتصادي.

     

تساعد المعلومات المقدمة كمخرجات للنظام   -4
 المحاسبي في تأكيد وتصحيح التوقعات.

     

تساهم في تحديد يوفر النظام الحالي معلومات   -5
المشكالت التي تواجهها اإلدارة أثناء العمل، 

 وبالتالي المساعدة على اتخاذ القرارات.

     

يراعي النظام الحالي المطبق التوافق بين  -6
الرغبات والصفات المتعددة والمتباينة لمستخدمي 
المعلومات المحاسبي التي تحتويها مخرجات 

 النظام المحاسبي.

     

وفر النظام الحالي معلومات إضافية تعطي ي  -7
صورة كاملة عن األحداث المالية لفترة محددة 
 )قوائم تحليلية، جداول إحصائية، رسوم بيانية(.
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 –إمكانية التثبت  –: تتوفر خاصية الثقة بما تتضمنه من )الصدق في التمثيل المجال الثاني
التأمين  نظام المحاسبي المطبق في شركاتن العدم التحيز( على المعلومات الناتجة م

 التعاوني.

موافق  الفقرات م
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

توفر نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة  -1
إمكانية إصدار تقارير مالية تتصف بعدم 

 التحيز.

     

ية توفر نظم المعلومات المحاسبية تقارير مال  -2
 تتميز بصدق التمثيل عن الظواهر المراد إثباتها.

     

يراعي نظام المعلومات المحاسبي األهمية   -3
النسبية للمعلومات التي يتم عرضها ضمن 

 مخرجات النظام المحاسبي.

     

المعلومات المحاسبية التي تحتويها التقارير   -4
المالية والصادرة عن نظام المعلومات المحاسبي 

 ميز بالموضوعية.تت

     

المعلومات التي تحتويها التقارير المالية   -5
والصادرة عن نظام المعلومات المحاسبي تتميز 

 بإمكانية التحقق من صحتها.

     

يتيح نظام المعلومات المحاسبي مجموعة عن  -6
اإلجراءات الرقابية لضمان صحة معالجة 

 البيانات وسالمتها.
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المعوقات تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات النظام المحاسبي  الث:المجال الث
 التأمين التعاوني.علومات المحاسبة المطبقة في شركات الصادر عن نظم م

موافق  الفقرات م
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ضعف كفاءة العاملين في قطاع التأمين  -1
واكبة التطورات تحد من توفر التعاوني وعدم م

خصائص الجودة في مخرجات النظام 
 المحاسبي.

     

مقاومة العاملين في الشركة الستخدام أنظمة   -2
المعلومات المحاسبية تحد من توفر خصائص 

 الجودة في مخرجات النظام المحاسبي.

     

قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الحديثة تحد   -3
الجودة في مخرجات النظام  من توفر خصائص

 المحاسبي.

     

ارتفاع تكلفة استخدام وتطوير األنظمة الحالية   -4
لنظم المعلومات المحاسبية تحد من توفر 
خصائص الجودة في مخرجات النظام 

 المحاسبي.

     

عدم القناعة بأهمية توفير المعلومات المحاسبية   -5
النظم  ذات الجودة العالية المستخرجة من هذه

تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات 
 النظام المحاسبي.

     

ضعف البرامج والتطبيقات المستخدمة تحد من  -6
توفر خصائص الجودة لمخرجات النظام 

 المحاسبي.
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حجم  –رأس المال  –العالقة بين حجم المؤسسة من )أيدي عاملة  المجال الرابع:
رامج نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص اإليرادات( وبين استخدام ب

 التأمين التعاوني. لمخرجات النظام المحاسبي في شركات الجودة

موافق  الفقرات م
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يعلب حجم الشركة دورا  في استخدام برامج نظم  -1
فر خصائص المعلومات المحاسبية المحوسبة تو 

 الجودة للمعلومات.

     

توجد عالقة طردية بين عدد العاملين داخل   -2
الشركة واستخدام برامج نظم المعلومات 
المحاسبية المحوسبة توفر خصائص الجودة 

 للمعلومات.

     

توجد عالقة طردية بين أنواع التأمين التي تقدمها   -3
ظم شركات التأمين التعاوني واستخدام برامج ن

المعلومات المحاسبية المحوسبة توفر خصائص 
 الجودة للمعلومات.

     

توجد عالقة طردية بين حجم االيرادات وبين   -4
استخدام برامج نظم معلومات المحاسبية 

 المحوسبة توفر خصائص الجودة للمعلومات.

     

أن استخدام برامج نظم المعلومات المحاسبية   -5
الجودة للمعلومات المحوسبة توفر خصائص 
 مؤشر مهم لزيادة اإليرادات.

     

المعلومات المحاسبية -لدعم أنظمة–توفير موازنة -6
داخل الشركة يوفر خصائص جودة نظام 

 المعلومات المحاسبي.

     

 



6 
 

 (2ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين

 الوظيفة الحالية التخصص االسم م

 غزة –محاضر بالجامعة االسالمية استاذ  ةمحاسب حلسهللا عبد  سالمأ. د.  .1

 محاسبة درغام موسى ماهرد.  .2

رئيس قسم المحاسبة كلية التجارة الجامعة 
 غزة – االسالمية

 غزة –محاضر أكاديمي بالجامعة االسالمية  احصاء بركات ذد. ناف .3

 مارالمدير العام لشركة الملتزم للتأمين واالستث محاسبة أ.أحمد القيشاوي .4

 غزة – زهربالجامعة اال  محاضر استاذ محاسبة أ.د. جبر الداعور .5
 غزة-عميد كلية التجارة في جامعة االقصى  محاسبة عبد هللا فريد د. نضال .6
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 (3ملحق رقم )
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