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 شكر و تقدير

ان واالمتنههههان والتقههههدير لجميههههع األشههههخا  أوجههههه أسههههمى معههههاني الشههههكر والعرفهههه

 الذين قدموا لي يد العون في سبيل إنجاز هذا العمل المتواضع..

وأتوجههه بخههالش الشههكر والتقههدير إلههى د. شههادي زهههره علههى مهها قدمههه لههي مههن علههم 

ومعرفهههة، وعطهههاء متميهههز، وإرشهههاد مسهههتمر وعلهههى مههها بذلهههه مهههن جههههد متواصهههل 

حتهههى إتمهههام ههههذه الرسهههالة، ولهههم يهههدخر ونصهههت وتوجيهههه مهههن بدايهههة مرحلهههة البحهههث 

جهههههدا  فههههي تمهيههههد الطريههههق المعرفههههي وتغذيتههههه بوقتههههه وعملههههه، حتههههى يبصههههر هههههذا 

العمههل النههور، فمهمهها كتبههت مههن عبههارال وجمههل فههظن كلمههال الشههكر تظههل عههاجزة 

ن يعبههر عههن االمتنههان لههه. وفقههه خ وأدامههه  خههرا ال كههالم يمكههن أعههن إيءههاء حقههه فهه

 اضية السورية.للطالب وللجامعة االفتر

كمههها يسهههعدني أن أتقهههدم بجزيهههل الشهههكر ألعشهههاء لجنهههة المناقشهههة لتكهههرمهم بقبهههول 

 مناقشة هذا البحث.
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 الملخص باللغة العربية

على فاعلية نظام  (ERP)تهدف هذه الدراسة الى التعرف إلى أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة 

نشأل الحاجة إلجراء الدراسة بعد تبني المنظمة تطبيق نظام  ، و(UNRWA)المعلومال المحاسبية في منظمة 

(ERP\REACH) الدافع وراء التحديث هذا هو الحاجة إلى تمكين األونروا بشكل كان ، 2015، في نيسان

التي تواجه منظمة األونروا والناتجة  ، خصوصا  في ظل التحديالأفشل من تلبية احتياجال الالجئين والمانحين

بتنامي الطلبال واالحتياجال سواء نتيجة النمو  ا  مقترن، المواقف السياسية والنقش في التمويلعن تغيرال 

، السكاني أو في حاالل االستجابة لألزمال مما يعزز الحاجة الى أنظمة تحقق التوظيف األمثل لهذه الموارد

ب وتأهيل الموظءين، وماله من في ظل التكاليف المرتءعة المرتبطة بتبني هذه النظم، ومتطلبال تدريخصوصا  

أثار على كيءية أداء العمل وإجراءاته، وعلى برامج اإلدارة وخططها، وبالتالي فظن هناك حاجة ماسة لتقييم 

جدوى االستثمار في هذا النظام على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية، الذي ينعكس في درجة الثقة بمخرجال 

 هذا النظام وآليال وضوابط عمله.

عاملين في منظمة األونروا من موظءي القسم المالي بدوائره المختلءة )قسم الحسابال، المجتمع الدراسة شمل 

والموازنال، والخزينة( والوظائف المعنية بظدارة المشاريع وتقديم التقارير المالية للمانحين باإلضافة الى مكتب 

، موظءا   450، األردن، لبنان، وفلسطين(  والبالغ عددهم اإلدارة العليا لألونروا في أقاليمها األربعة )سورية

ثم استبيانا  صالحاُ للتحليل،  65استبيانا ، استرد منهم  70من خالل استخدام عينة مكونة من موظءي سورية تم 

 للتحليل اإلحصائي. (SPSS)، بواسطة برنامج تم اعتماد المنهج الوصءي التحليلي لتحليل البيانال

على  (ERP)ائج الدراسة: وجود عالقة موجبة و ال  داللة إحصائية لتوفر متطلبال تطبيق نظم كانت أبرز نت

 (ERP)لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة فاعلية نظام المعلومال المحاسبية، ووجد أثر  و داللة إحصائية  

، باإلضافة المحاسبية تحقيق ضوابط مالية أقوى ودعم وتقليل أوقال معالجة المعامالل لنظام المعلومالو

جودة التقرير المقدمة  تحقيقو (ERP)لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة لوجود أثر  و داللة إحصائية  

ألصحاب المصلحة خصوصا  فيما يتعلق بتحقيق خاصية الموثوقية وقابلية المقارنة للمعلومال الواردة في هذه 

 التقارير.

تشجيع العاملين في ، ور  اكبر لألفراد في مجال التكوين والتدريبف توفيربينما توصي الدراسة بشرورة 

والمالي بمواكبة التطورال الءنية و المهنية والتكنلوجية  ال الصلة بعملهم، لما له من دور  المجال المحاسبي

العاملين  الهتمام بمشاركة، في التطبيق السليم والناجت للنظام من جهة، و تحسين أداء الءرد من جهة أخرى كبير

 (ERP)لما له من أثر إيجابي في زيادة فاعلية نظم  وتحءيزهم من خالل االستماع لهم واألخذ بأفكارهم اإلبداعية

التعرف على طبيعة المعلومال التي تحتاجها في  (ERP)في المنظمة، االستءادة من المزايا التي توفرها نظم 

ي تساعد على إجراء المقارنال التحليلية والتنبؤال المستقبلية المعلومال المحاسبية التخصوصا   كل فئة إدارية،

خصوصا  فيما يتعلق بدعم ، ومعلومال التغذية العكسية لتحسين مستوى األداء في الوظائف اإلدارية المختلءة

 ، وترشيد القرارال اإلدارية.عملية صنع القرارال في المنظمة
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Abstract 
The aim of this study is  to identify the impact of adopting ERP system on the 

effectiveness of the accounting information system in UNRWA, after the UNRWA 

adopted  ERP \ REACH system, in April 2015, the drive behind this modernization 

was the need to better enable UNRWA to meet the needs of refugees & donors, 

especially in a complex environment, in light of all challenges facing UNRWA 

resulting from changes in political attitudes & lack of funding, along with growing 

demands & needs, whether as a result of population growth or in response to crises, 

which enhances the need for systems that achieve optimal employment for these 

resources, especially in light of the high costs associated with adopting these 

systems,  therefore there is an urgent need to assess the feasibility of investment in 

such system, thus evaluating  the impact of ERP system on the effectiveness of the 

AIS is critical, as this is reflected in the level of confidence in the outputs of this 

system & the mechanisms & controls of its processes. 

The study population included UNRWA staff who work with Finance Department 

(Accounts, Budgets, & Treasury Offices), in addition to staff concerned with project 

management & financial reporting to donors in & UNRWA senior management in 

its four fields (Syria, Jordan, Lebanon, & Palestine) of 450 Employees. The 

questionnaire was distributed to a sample of 70 employee from Syria Field Office, 

65 of which were valid for analysis. The descriptive analytical approach to data 

analysis was adopted using SPSS. 

The most prominent results of the study were: a positive statistically significant 

relationship for the availability of the requirements of implementing ERP systems 

on the effectiveness of the AIS, a statistically significant effect of implementing ERP 

system on achieving stronger financial controls, support & reduced transaction 

processing times for AIS, in addition to having a statistically significant effect of 

implementing ERP system on achieving the quality of  reports presented to 

stakeholders, especially with regard to achieving the reliability & comparability of 

the information contained in these reports. 

While the study recommends the necessity of providing greater opportunities for 

individuals in the field of training,  encouraging workers in the accounting & 

financial fields to keep abreast to technical, professional & technological 

developments related to their work, as it affect proper & successful application of 



 
 و

the system, & improve the performance of individuals, encourage employees to 

participate & share their creative ideas as this positively impact the effectiveness of  

ERP systems in the organization, taking advantage of ERP system’s features in 

identifying the nature of information needed for each administrative category, 

especially the accounting information associated with analytical comparisons, future 

forecasts & feedback information to improve the level of performance in various 

administrative functions, especially with regard to supporting the organization's 

decision-making process, & rationalizing administrative decisions. 
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 والدراسات السابقةإطار البحث الفصل األول: 

 أوالً: المقدمة:

تطوير أعمالها دفع التقدم التكنولوجي وثورة المعلومال والبرمجيال المتقدمة المنظمال للبحث عن أنظمة ل

ولتصبت أكثر فعالية وقدرة على تحقيق أهدافها االستراتيجية ومواجهة   لتتمكن من التأقلم مع البيئة المحيطة

المنافسة الكبيرة مع المؤسسال األخرى ومحاولة تبني تكنولوجيا جديدة تساعدها للوصول لنوع جديد من 

ز والدخول في أسواق جديدة، وزيادة الحصة السوقية وأن العمليال لتقديم منتج جديد يساعدها في تحقيق التمي

المنشآل بمختلف مجاالتها سواء أكانت صناعية أم تجارية أم خدمية، ربحية أم غير ربحية، تستخدم أنظمة 

محوسبة توفر المعلومال المالئمة والمناسبة مع توصيلها في وقتها المناسب لجميع أصحاب المصلحة وفي 

دارية للمنظمة أو المساهمين فيها، حيث أن عملية اتخا  القرار باستخدام البيانال والمعلومال كافة المستويال اإل

الدقيقة قد أصبحت من أكثر أنشطة المنظمة أهمية و لك للوصول إلى قرارال سليمة سواء كانت تشغيلية أم 

 لمنظمة سالءة الذكر. استثمارية أم تمويلية قصيرة أم طويلة األجل مما يكون من شأنه تحقيق أهداف ا

 كبرمجية مصممة لخلق تكامل بين األنشطة من خالل الترابط بين الوظائف المختلءة. (ERP)وقد برزل نظم 

حيث تقدم أنظمة تخطيط موارد المنظمال حلوال عن طريق تزويد اإلدارال بءهم أفشل وشءافية أكثر لجميع 

عمادة أساسية ال يمكن االستغناء عنها في المنظمال عمليال األعمال التي تحدث في المنظمة، بحيث تصبت 

 مطلقا.

بعد االنهيار لعدد كبير من الشركال العالمية أصبت لدى المستثمرون الكثير من شكوك حول جودة  وخصوصا  

 التقارير المالية ومدى تعبيرها عن صدق نتائج أعمال الشركة او مركزها المالي.

بتطبيق نظام جديد لتخطيط موارد المؤسسال  2015في نيسان  (UNRWA)قامت األونروا 

(ERP/REACH SAP)  يهدف إلى تحديث األونروا بالكامل للوفاء بمهمتها المتمثلة في تحسين معيشة

 متكامال  للمعلومال يدعم بشكل كامل الجديد نظاما   ERPالالجئين الءلسطينيين، وكان من المتوقع أن يوفر نظام 

يمكن اإلدارة الءعالة للموارد البشرية والمالية والمادية مع زيادة الكءاءة التشغيلية منظمة واالحتياجال المتزايدة لل

وتقليل اعتماد المنظمة على البيانال اليدوية  عملها أقاليمنال وعمليال متسقة وموثوقة عبر من خالل إنشاء بيا

و الحاجة إلى تمكين األونروا بشكل الدافع وراء التحديث هذا ه كانورقية في مجاالل العمل الرئيسية، وال

المتزايدة في بيئة تتسم بالتعقيد والتكاليف والطلبال  أفشل من تلبية احتياجال الالجئين والمانحين، خصوصا  

تحكم ن على العمل بأفشل أدوال المعلومال والمية بمكان أن يكون المديرون قادرومن األهو، باستمرار

ؤدي إلى تحسين وتسهيل عمليال التحليل ي (ERP)خطيط موارد المنشأة حيث أن استخدام نظام تالمتاحة، 
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وبالتالي زيادة القدرة على  (ERP)اإلضافي للمعلومال المحاسبية من خالل التطبيقال المتقدمة والملحقة لنظام 

مالية  غيرعلى خاصية المالئمة وانتاج تقارير مالية و توفير المعلومال في الوقت المناسب والذي يؤثر إيجابا  

على عملية  ا  إيجابي ا  التقارير المالية والذي يعكس أثر وفاعلية  ال جودة ومنءعة عالية مما يؤدي إلى زيادة جودة

 اتخا  القرارال التي تلبي حاجال المستخدمين.

 ثانياً: مشكلة الدراسة:

عشاء في األمم المتحدة بما لخصوصية تمويل األونروا الناتج في أغلبيته العظمى من تبرعال الدول األ نظرا  

% من التبرعال 93,28حيث أن هذه المصادر تمثل أكثر من  مال اإلقليمية واالتحاد األوروبي،في  لك الحكو

ونروا والناتجة عن تغيرال المواقف السياسية والنقش بب الصعوبال التي تواجه منظمة األالمالية للمنظمة، وبس

بنى نظام معلومال متكامل يدعم االحتياجال المتنامية للمنظمة ويمكن من ن تتكان على المنظمة أفي التمويل، 

 من الشءافية والدقة في تقارير الجهال المانحة، بما ينعكس إيجابا   ويوفر المزيداإلدارة الءعالة لمختلف مواردها، 

 في تحءيز المزيد من التبرعال المستقبلية.

 الت اآلتية: من هنا تبرز أهمية الدراسة في اثارة التساؤ

 نظام تخطيط موارد المنظمة  ما مدى توفر متطلبال تطبيق(ERP)  وهي دعم اإلدارة العليا والتدريب(

 ؟في منظمة األونروا واالتصال(، وما أثر توفرها على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية

  ما مدى مساهمة تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة(ERP) أقوى ودعم وتقليل ضوابط مالية  في تحقيق

 ؟ 2019ألونروا في عام في منظمة ا لنظام المعلومال المحاسبية أوقال معالجة المعامالل

  ما مدى مساهمة تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة(ERP) تقارير مالية أكثر فاعلية ودقة  في تقديم

 ؟ 2019في منظمة األونروا في عام  وشءافية لجميع أصحاب المصلحة

 ساهمة تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة ما مدى م(ERP) إدارة أقوى لموارد المنظمة المالية  في تحقيق

 ؟2019في منظمة األونروا في عام ويدعم عملية صنع القرارال 

 ثالثاً: متغيرات الدراسة:

 هو نظام تخطيط موارد المنظمة وأبعاده: المتغير المستقل: -1

 .دعم اإلدارة العليا 

 .التدريب 

  ال.االتص 

 المعلومال المحاسبية وأبعاده: نظام فاعلية المتغير التابع: هو  -2
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  المعامالل. ودعم معالجةمالية ضوابط 

 .مخرجال )تقارير( نظام مالئمة 

 )نظام قابلة للمقارنة. مخرجال )تقارير 

 .درجة الثقة بمخرجال )تقارير( النظام 

 .توقيت مخرجال )تقارير( النظام 

 ءهم.مخرجال )تقارير( قابلة لل 

 دعم صنع القرار.إدارة الموارد المالية و 

 نموذج الدراسة:

 :يوضت الشكل التالي نمو ج الدراسة و العالقة بين المتغير التابع و المستقل
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دعم اإلدارة 

 العليا
 االتصال التدريب

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 المتغير التابع فاعلية نظام المعلومات المحاسبي

 

إدارة موارد 

المنظمة و 

دعم عملية 

 صنع القرار.

 جودة التقارير المالية:

 .المالئمة 

 .درجة الثقة 

 .قابلية الفهم 

 قابلية المقارنة 

مالية ضوابط 

معالجة ودعم 

 المعامالت.
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 رابعاً: فرضيات الدراسة:

 مدى صحة الءرضيال التالية: اختبارعلى  في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، تعمل هذه الدراسة

لتوفر متطلبال تطبيق   (0.05عند مستوى معنوية ) يوجد أثر  و داللة إحصائية األولى: الرئيسية الفرضية

 على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية. (ERP)نظام تخطيط موارد المنظمة 

 :ويندرج تحت هذه الءرضية مجموعة من الءرضيال المتعلقة بها

لدعم اإلدارة العليا  (0.05عند مستوى معنوية ) إحصائية يوجد أثر  و داللة الفرضية الفرعية األولى: 1/1

 على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية في المنظمة محل الدراسة.  (ERP) لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة

للتدريب على تطبيق   (0.05د مستوى معنوية )عنيوجد أثر  و داللة إحصائية  الفرضية الفرعية الثانية: 1/2

 على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية في المنظمة محل الدراسة.  (ERP) نظام تخطيط موارد المنشأة

لالتصال في تطبيق   (0.05عند مستوى معنوية )يوجد أثر  و داللة إحصائية  الفرضية الفرعية الثالثة: 1/3

 على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية في المنظمة محل الدراسة.  (ERP) نظام تخطيط موارد المنشأة

لتطبيق نظام تخطيط   (0.05عند مستوى معنوية ) يوجد أثر  و داللة إحصائية الثانية: الرئيسية الفرضية

ال لنظام المعلوم على تحقيق ضوابط مالية أقوى ودعم وتقليل أوقال معالجة المعامالل (ERP)موارد المنظمة 

 المحاسبية.

لتطبيق نظام تخطيط   (0.05عند مستوى معنوية ) يوجد أثر  و داللة إحصائية الثالثة: الرئيسية الفرضية

   على جودة التقارير المالية المقدمة لجميع أصحاب المصلحة. (ERP)موارد المنظمة 

 ويندرج تحت هذه الءرضية مجموعة من الءرضيال المتعلقة بها:

لتطبيق نظام تخطيط   (0.05إحصائية عند مستوى معنوية )يوجد أثر  و داللة  فرعية األولى:الفرضية ال 3/1

 وتحقيق خاصية المالئمة لمخرجال التقارير المالية في المنظمة محل الدراسة.  (ERP) موارد المنشأة

تطبيق نظام تخطيط ل   (0.05عند مستوى معنوية )  و داللة إحصائية يوجد أثر الفرضية الفرعية الثانية: 3/2

 في المنظمة محل الدراسة. زيادة درجة الثقة في معلومال التقارير المالية على (ERP) موارد المنشأة

تطبيق نظام تخطيط ل  (0.05عند مستوى معنوية )  و داللة إحصائية يوجد أثر الفرضية الفرعية الثالثة: 3/3

في المنظمة محل  ير المالية بشكل واضت وقابل للءهمعرض المعلومال في التقار على (ERP) موارد المنشأة

 الدراسة.
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لتطبيق نظام تخطيط   (0.05إحصائية عند مستوى معنوية )يوجد أثر  و داللة  الفرضية الفرعية الرابعة: 3/4

ل وتحقيق خاصية قابلية المقارنة للمعلومال الواردة في التقارير المالية في المنظمة مح  (ERP) موارد المنشاة

 الدراسة.

لتطبيق نظام تخطيط   (0.05عند مستوى معنوية )  و داللة إحصائية يوجد أثر الرابعة: الرئيسية الفرضية

 على تحقيق إدارة أقوى لموارد المنظمة المالية ودعم عملية صنع القرارال فيها. (ERP)موارد المنظمة 

  اً: أهداف الدراسة:خامس

 ألهداف منها: تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من ا

وهي دعم اإلدارة العليا  (ERP)نظام تخطيط موارد المنظمة  مدى توفر متطلبال تطبيقتحديد ومعرفة  .1

 .والتدريب واالتصال، وأثر توفرها على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية

ل أوقال في تحقيق ضوابط مالية أقوى ودعم وتقلي (ERP)تحديد ومعرفة دور نظام تخطيط موارد المنظمة  .2

 نظام المعلومال المحاسبية.معالجة المعامالل في 

في تقديم تقارير مالية أكثر فاعلية ودقة وشءافية  (ERP)تحديد ومعرفة دور نظام تخطيط موارد المنظمة  .3

   لجميع أصحاب المصلحة.

لمالية في تحقيق إدارة أقوى لموارد المنظمة ا (ERP)تحديد ومعرفة دور نظام تخطيط موارد المنظمة  .4

 ودعم عملية صنع القرارال فيها.

 ً  دراسة:ال: أهمية سادسا

في معرفة مدى تأثير نظم تخطيط موارد المنظمة على فاعلية نظام المعلومال  تبرز أهمية هذه الدراسة 

على دعم صنع القرارال في المنظمة في وقدرتها مخرجاته )التقارير المالية(  فاعليةالمحاسبية ومدى تعزيز 

 :مصلحة، حيثالمستويال اإلدارية ولجميع أصحاب ال مختلف

لموارد المنظمال حيث أن تكلءة شرائه  ا  هام ا  يمثل قرار تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع استثمار .1

مليون دوالر في الشركال الشخمة متعددة الجنسية، كما  50ألف دوالر إلى  250وتطبيقه تتراوح ما بين 

سنوال هذا باإلضافة إلى ما يكتنف تطبيقه من مخاطر فنية وتشغيلية  3حوالي  أن مدة تطبيقه قد تصل إلى

 هذه ءي ظلف  (Weygandt, et.al.,2014,P285 ),(Dorantes et al., 2013, p.1427)غير عادية 

وظءين، وماله من أثار على التكاليف المرتءعة المرتبطة بتبني هذه النظم، ومتطلبال تدريب وتأهيل الم

ءاته، وعلى برامج اإلدارة وخططها، وبالتالي فظن هناك حاجة ماسة لتقييم جدوى داء العمل وإجراكيءية أ
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، ومن ضمن جوانب هذا التقييم تحديد أثر تطبيقه على فاعلية نظام المعلومال هذا النظام االستثمار في

 ضوابط عمله.درجة الثقة بمخرجال هذا النظام وآليال والمحاسبية، الذي ينعكس في 

أو في ، مقترنة بتنامي الطلبال واالحتياجال سواء نتيجة النمو السكاني ومع تزايد ندرة الموارد مستقبال   .2

 نظمة تحقق التوظيف األمثل لهذه الموارد.زمال مما يعزز الحاجة الى أحاالل االستجابة لأل

تقديم خدماتها لدرتها الى نظام متكامل يدعم اجرائيال أعمالها ويعزز ق (UNRWA)منظمة مقترنا  بحاجة  .3

 والقيام بدورها االجتماعي واالنساني في مختلف مناطق عملها.

 سابعاً: حدود الدراسة:

 الحد المكاني: منظمة األونروا. -1

 .2020-2019ي الحد الزماني: عام -2

 :منهجية الدراسة ثامناً:

داني في جمع البيانال بواسطة الذي يتشمن استخدام األسلوب المي التحليلي االعتماد على المنهج الوصءي سيتم

يتألف مجتمع الدراسة من العاملين ، حيث بغرض التحقق من الءرضيال االستبانة وفق مقياس ليكرل الخماسي

في منظمة األونروا من موظءي القسم المالي بدوائره المختلءة )قسم الحسابال، والموازنال، والخزينة( 

ين باإلضافة الى مكتب اإلدارة العليا لألونروا والوظائف المعنية بظدارة المشاريع وتقديم التقارير المالية للمانح

تم اختيار عينة من ، وسيموظءا   450في أقاليمها األربعة )سورية، األردن، لبنان، وفلسطين(  والبالغ عددهم 

 .فردا   70والبالغ عددهم  من الموظءين السابق  كرهم العاملين في مكاتب األونروا في سورية

 الدراسات السابقة: اً:تاسع

فيما يلي عرض لعدد من الدراسال السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة تم تقسيمها لدراسال باللغة العربية 

 .ودراسال باللغة األجنبية

 :الدراسات العربية أوالً 

( قياس جودة التقارير المالية للشركات المساهمة المصرية وأثرها على قرارات 2016دراسة )يوسف،  .1

 المستثمرين:

سة لمعرفة تأثير جودة شكل ومحتوى التقارير المالية السنوية على قرارال المستثمرين في هدفت الدرا

السوق المالي المصري، وقد تم قياس جودة المحتوى والشكل للتقارير المالية وأثرها على قرارال 

ال المستثمرين بالتركيز على األرباح غير العادية التي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على قرار

المستثمرين، حيث يجب أن توافر التقارير المالية للمستثمرين معلومال مءيدة ودقيقة ويمكن االعتماد عليها 
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وبالتالي يجب أن تكون المعلومال واضحة ومءهومة وخالية من المعلومال المشللة بهدف حماية األقليال 

الشكل ومحتوى التقارير  تأثيروجود وقد توصلت نتائج الدراسة الى  ،والمستثمرين والحءاظ على مصالحهم

على قرارال المستثمرين من شكل  تأثيرا  المالية على جودة التقارير المالية غير أن محتوى التقارير اكثر 

 التقارير المالية.

االتجاهات المعاصرة في التكاليف ودورها في التخطيط االستراتيجي لموارد  (2015السيد، )دراسة  .2

 عية في الخرطوم:منشآت األعمال الصنا

هدفت الدراسة إلى إلقاء الشوء على نظامي االتجاهال المعاصرة للتكاليف والتخطيط االستراتيجي لموارد 

ة اإلدارة إلى المعلومال الدقيقة للوفاء بحاج بصءتها أنظمة حديثة صممت أصال   (ERP)المنشآل 

سية والربحية والتكنولوجية لشمان والموضوعية والممكنة للقرارال التي تدعم االستراتيجيال التناف

المواكبة والتطور وبالتالي المساعدة على تحقيق األهداف العليا للمنشآل، توصلت الدراسة الى عدة نتائج 

ونظام التخطيط  (ABC)بين مدخل التكلءة على أساس النشاط  احصائية من أهمها: هناك عالقة  ال داللة

معرفة المتكاملة بطبيعة عمل ووظائف األقسام األخرى من خالل ال (ERP)االستراتيجي لموارد المنشآل 

 في الشركة.

على أداء الشركات الصناعية  أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة( بعنوان 2015دراسة )يامين،  .3

  :لمتوازنق المالية باستخدام بطاقة األداء اارعمان لألو المساهمة العامة المدرجة في بورصة

الشركال الصناعية المساهمة  إلى بيان أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة على أداء ةالدراس هدفت هذه

شرال من خالل مؤالمالية باستخدام بطاقة األداء المتوازن،  راقعامة المدرجة في بورصة عمان لألوال

األربع لألداء في بطاقة األداء المتوازن وهي )البعد المالي، بعد العمليال الداخلية، لعد النمو، وبعد األبعاد 

 والعائد األصول، على العائد)  الترتيب ىاألربعة عل بعاداأل من بعد لكل مؤشرال ثالثة ووضعت، مالءعال

ومعدل  الدفترية، القيمة إلى السوقية والقيمة السوقية، والحصة الربت، لوهامش مجم الملكية، حقوق على

دوران  ومعدل والتسويق، عنءقال البي وتحليل المخزون، دوران ومعدل العاملين، وانتاجية المبيعال، ونم

 (المتداولة األصول مجموع إلى المخزون ونسبة ،المخزون دوران ومعدل لثابتة،ا األصول

على المؤشرال المالية  (ERP)وجود أثر لتطبيق نظام تخطيط موارد النشأة  وكانت أبرز نتائج الدراسة

عمان  الشركال الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصةدمت كمؤشرال لألداء في التي استخ

 .العاملين إنتاجيةنسبة  (ERP)، وكانت من أكثر النسب عالقة بتطبيق نظام ق الماليةارلألو
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ً  ERPالبيانات الموزعة: نظام قواعد بعنوان  (2013، الطويل و يونسدراسة ) .4 دراسة حالة في  نموذجا

 مصنع الغزل والنسيج في الموصل.

تطبيق منهج قواعد ل (ERP)هدفت هذه الدراسة التي اهتمت بالجانب التقني أكثر من الجانب اإلداري لنظام 

 ال، البيانال الموزعة، من خالل هذا النظام الذي يعد من التطبيقال الحديثة لتقانة المعلوم

 :وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في

  أن نظام(ERP)  نظمة تخطيط االحتياج من المواد المادية ألالمقترح هو تطور(MRP)  ونظام تخطيط

  .(MRPII)االحتياج من المواد المادية  و الحلقة المغلقة، ونظام تخطيط االحتياج من المواد الصناعية 

  جميع األقسام وتكاملها داخل مصنع الغزل والنسيج، إضافة لكونه .يوفر مرونة كبيرة كما أنه وسيلة لربط

 .ير في العمليال أو البيانالفي التعديل على التصميم األساسي عند حصول أي تغ

   نه يتميز بظمكانياته العالية لتوفير المعلومال والتقارير بجودة عالية لجميع الجهال التي ترغب فيأإ 

يها، عن طريق عرض النتائج من خالل الجداول والمخططال البيانية، حيث يمتلك القدرة على لحصول علا

المقارنة بين بيانال األقسام المختلءة، مما يتيت للمصنع تحديد المستلزمال والحاجال بدقة وبشكل يتطابق 

 مع االحتياجال الءعلية.

نشآت المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات دراسة تقييم نظام الرقابة الداخلية للم (2013، الربيديدراسة ) .5

 ينة. ميدانية في مكاتب المراجعة اليم

مقومال ية في ظل تكنولوجيا المعلومال، وبيان مشاكل وإلقاء الشوء على الرقابة الداخل إلىالدراسة  هدفت

المراجعون  يواجهاالتي  إلقاء الشوء على المشاكلباإلضافة إلى نظام الرقابة الداخلية في ظل هذه التكنولوجيا، 

 النتائج التالية: خلصت الدراسة إلىو ، كاتب المراجعة اليمنيةفي م

  أهم مقومال الرقابة الداخلية التي يتم تطبيقها في المنشآل هي الرقابة على الوصول للبرامج و البيانال

 من خالل تحديد هوية المستخدم و كلمة السر.

 عدم وجود نسخ دة مثل عدم الءصل بين الواجبال وداخلية غير موجوهناك العديد من مقومال الرقابة ال

 بديلة في مكان آمن و عدم وجود خطة طوارئ.

على فعالية الرقابة  (ERP) نظم تخطيط موارد المنشأة تقييم أثر استخدام (2012السيد، )دراسة  .6

 الداخلية:
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الرقابة الداخلية من خالل دراسة حالة وتأثيره على فعالية  (ERP)الهدف من هذه الدراسة هو تقييم كان 

أوراكل حيث قامت الباحثة بتوصيف نظام تخطيط موارد المؤسسة  (ERP)مؤسسة اقتصادية تستخدم 

 وتقييم مدى تأثيره على فعالية الرقابة الداخلية، وكانت نتائج الدراسة:

  أظهرل الدارسة أن(ERP) ال والرقابة المحاسبية يحقق العديد من المزايا من بينها مركزية البيان

من خالل الءصل الجيد بين المهام والرقابة على مدخالل معالجة البيانال بدقة والمساهمة بعرض 

 وإعداد النتائج و التقارير

  أظهرل الدراسة أن(ERP)  يحتاج لتكلءة عالية وتدريب لكافة المستخدمين وتقييم مستمر لألداء

 ائمة للتطوير.باإلضافة لمشاكل الصيانة والحاجة الد

على ممارسات المحاسبة  (ERP) أثر تطبيق نظم تخطيط موارد المشروع (2011مندور، ) دراسة .7

 اإلدارية في منشئات االعمال في جمهورية مصر العربية: 

هدفت الدراسة إلى معرفة  إلى أي مدى يوجد اختالف بين الشركال المطبقة وغير المطبقة لنظم تخطيط 

يتعلق بعزم المحاسبين واالداريين لتطبيق ممارسال المحاسبة االدارية الحديثة وإلى  موارد المشروع فيما

أي مدى يوجد اختالف في جودة أداء نظام المعلومال وجودة المعلومال التي يوفرها بين نظم تخطيط 

روع تتميز نظم تخطيط موارد المش لتقليدية، وتمثلت نتائج الدراسة:موارد المشروع ونظم المعلومال ا

بخصائش نظام المعلومال الجيد سواء من حيث جودة أداء النظام من حيث التقنية أو من حيث جودة 

 مخرجال النظام من المعلومال و لك مقارنة بنظم المعلومال التقليدية .

بعنوان  قياس أثر تطبيق تخطيط موارد المنشأة على العائد على االستثمار في  (2011، بركاتدراسة ) .8

 دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة السعودية. -الصناعية السعودية الشركات 

بمكوناته  (ERP)معرفة إ ا ما كان هناك تطبيق فعلي لنظام تخطيط موارد المنشأة  هدفت الدراسة إلى

تحديد أثر شرية(، ثم األربعة )المبيعال و التسويق، واإلدارة و اإلنتاج، والمحاسبة و التمويل، و الموارد الب

على العائد على االستثمار المحقق لدى الشركال  (ERP)المؤسسال  مستوى تطبيق أنظمة تخطيط موارد 

أثر لمستوى تطبيق أنظمة تخطيط موارد  وبينت الدراسة وجود ،الصناعية المساهمة العامة السعودية

في الشركال الصناعية المدرجة بسوق االستثمار  المؤسسة بمكوناته األربعة مجتمعة على العائد على

 السعودية المالي.

 ً  :الدراسات األجنبية :ثانيا
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 Systems Integration, Management Involvement“بعنوان  (Okuda, 2015)دراسة  .1

and Quality of Internal Controls and Auditing” -  األنظمة المدمجة، اإلدارة التشاركية

 ة و المراجعة:و نوعية الرقابة الداخلي

تحليل العالقة بين تكامل نظام المعلومال و فعالية الرقابة الداخلية و العالقة بين تشاركية إلى الدراسة  هدفت

 . اإلدارة و فعالية الشبط الداخلي باإلضافة للعالقة بين تشاركية اإلدارة وجودة المراجعة

 كانت نتائج الدراسة: 

 على فعالية الرقابة الداخلية.جابيا  اركية اإلدارة  إييؤثر نظام المعلومال المتكامل وتش  

  غير مباشرة في جودة المراجعة.بطريقة مباشرة وتشاركية اإلدارة تؤثر 

 Accounting Control Technology Using SAP“بعنوان  (Rang et al., 2014)دراسة  .2

A Case-Based Approach” - ظام تخطيط موارد المنظمة تكنولوجيا الرقابة المحاسبية باستخدام ن

(SAP): 

في الرقابة الداخلية لتقليل من المخاطر  (ERP/ SAP)الهدف من هذه الدراسة هو فحش استخدامال 

لطلبة الجامعال ودراسال ما بعد  (ERP/ SAP)وإيجاد نظام تدريس فعال للرقابة الداخلية عن طريق 

المستقبليين من أجل تحسين أدائهم في المراجعة  التخرج في المقررال الدراسية إلعداد أفشل للمراجعين

 والحياة العملية. استخدم الباحثون دراسة حالة جامعتهم إليجاد أحسن طرق التدريس الءعالة لبلوغ أهدافهم.

يمكن من التدقيق المستمر لمنع المخاطر باستمرار وخءض  (ERP/ SAP)كانت نتائج الدراسة: أن 

أكثر كءاءة، والحد من كثرة األخطاء كما يقدم تقارير مءصلة عن أي خطاء،  التكاليف وجعل عملية التدقيق

وبالتالي فظن فهم هذا اإلطار هو في حد  اته مهارة فريدة وجيدة للطالب تجعلهم يدخلون سوق العمل بكل 

 استعداد ويكتسبون كءاءة عالية في وقت قصير.

 Factors Influencing The Quality of Accounting“بعنوان  (Rapina, 2014)دراسة  .3

Information System and its Implications on The Quality of Accounting 

Information” -  العوامل التي تؤثر على جودة نظام المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على جودة

 :المعلومات المحاسبية

مثلة في كل من التزام اإلدارة، الثقافة التنظيمية، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اثر العوامل التنظيمية المت

الهيكل التنظيمي على جودة نظام المعلومال المحاسبية، وانعكاس  لك على جودة المعلومال المحاسبية، 

تعاونية من التعاونيال المنتشرة  33وقد تمثلت عينة البحث في هذه الدراسة في قسم محاسبة الموظءين من 

وكانت األداة المستعملة تتمثل في االستبيان و لك باستخدام أسلوب تحليل المسار،  يسيةفي باندونغ األندون
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وأظهرل النتائج أن كل من التزام اإلدارة والثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي لها تأثير كبير على نوعية 

المحاسبي له أثر واضت نظم المعلومال المحاسبية. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن نوعية نظام المعلومال 

% من التغيرال الحاصلة في هذا النظام تعود لكل من العوامل 67على جودة المعلومال المحاسبية حيث أن 

% فتعود للعوامل األخرى، وانتهت الدراسة إلى جملة من 33التنظيمية السابقة الذكر، أما النسبة الباقية 

فة التنظيمية وزيادة التزام اإلدارة و تحديث الهيكل التنظيمي التوصيال منها العمل على االهتمام أكثر بالثقا

وجعله أكثر مرونة، العمل على تحسين عمل نظام المعلومال المحاسبية مما ينعكس إيجابا على جودة 

 المعلومال المحاسبية.

 تحت عنوان:( Rastislav et al,2014) دراسة  .4

“Business information systems: research study and methodological proposals 

for ERP implementation process improvement”. 

 :تخطيط موارد المؤسساتنظم المعلومات التجارية: دراسة تحليلية حول مقترحات لتحسين عملية تنفيذ 

في الشركال  (ERP)هدفت هذه الدراسة إلى توضيت كيءية التنءيذ الءعال لنظام تخطيط موارد المؤسسال 

الصناعية، حيث ركزل هذه الدراسة على أن استخدام مثل هذه النظم يتطلب االهتمام بمجموعة من اإلجراءال 

 ألجل زيادة فعالية التنءيذ، والحد من المخاطر المرتبطة بالءشل، التي تعتبر بالغة األهمية للتنءيذ الناجت، وهذا 

أن تنءيذ تخطيط موارد المؤسسال في الشركال المتوسطة :وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

كما والكبيرة دائما يأخذ عدة سنوال، وتتطلب العملية تجنيد مختلف الموارد من موارد بشرية ومالية ومادية، 

ن تنءيذ نظام تخطيط موارد المؤسسال أمن الشركال التي شملتها الدراسة، ترى ب% 88.3أظهرل النتائج أن 

من المديرين الذين % 94.7أن وفي الشركال محل الدراسة، السيما في القدرة التنافسية لها،  كبيرا   حدث تغييرا  أ

المترتبة على تنءيذ مثل هذه النظم، وهم يرون بأن شملهم االستقصاء كانوا على يقين من النتائج االيجابية 

أما موظءي تكنولوجيا المعلومال فيرون أنه التغييرال الحاصلة في شركاتهم كانت نتيجة لتطبيق هذا النظام، 

 .من بين العراقيل التي تواجههم في تطبيق مثل هذه النظم هي عدم االستقرار في تكنولوجيا المعلومال

 The Effect of Enterprise Resource“ بعنوان (Njihia & Mwivigi, 2014) راسة د .5

Planning System on Firm's Performance: A Survey of Commercial Banks in 

Kenya”-  أثر نظام تخطيط موارد المؤسسة على أداء الشركات: استبيان للبنوك التجارية العاملة في

 كينيا:
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الشركال وخاصة البنوك التجارية في كينيا بهدف  على أداء (ERP) بحثت هذه الدراسة أثر تطبيق نظام

منافسيها، وقد تشمنت  إلدارة عملية التغيير لهذا النظام للحصول على ميزة تنافسية على الطرق إيجاد أفشل

توافر الموارد المالية والتعقيدال التنظيمية وتوقعال  الدراسة خمسة أهداف وهي معرفة كيءية تأثير

بدوره سيؤثر على أداء  ذيوالمتطلبال التنظيمية ودعم اإلدارة العليا للتنءيذ الءعال للنظام، وال الموظءين

واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانال األولية، حيث تم  الشركال. وقد اعتمد الباحث األسلوب الوصءي

الدراسة، وتم اختبار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالرتباط ما بين متغيرال تحليلها إليجاد

، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها  (SPSS) برنامج الءرضية بواسطة اختبار االستقاللية من خالل

التنظيمية والحصول  الموارد المالية والتعقيدال التنظيمية وتوقعال الموظءين والمتطلبال الدراسة أن توافر

والذي سيؤثر على أداء  . ERP على دعم اإلدارة العليا للنظام مجتمعة سيؤثر بشكل فعال على نظام

 الشركال.

 ERP Acceptance in the Accounting“بعنوان  (Ramazani,2012)دراسة  .6

Applications” -  قبول(ERP) :في التطبيقات المحاسبية  

الهدف من الدراسة البحث في مدى قبول نظام تخطيط موارد المؤسسة في التطبيقال المحاسبية ، حيث 

زيادة األداء المحاسبي وتحسين هذا وضحت الدراسة أسباب قبول الشركال في إيران لتطبيق النظام و لك ل

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة أدى لتحسين األداء، 

الوقت الخا  بظقءال الحسابال، وتقليل  األداء المحاسبي والزيادة في المرونة في توحيد المعلومال، وتقليل

 .إلصدار الرواتبالوقت المحتاج 

 "The Impact of ERP Systems onبعنوان   Galani et al),. (2010دراسة   .7

"Accounting Processes - أثر نظم تخطيط موارد المنشأة على العملية المحاسبية 

منظمة على عمليال المحاسبة إثر التغيرال هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر نظم تخطيط موارد ال

الحاصلة في تكنولوجيا المعلومال وبيئة األعمال والعولمة والتحرير وأثرها على سير العمليال في 

( شركة من الشركال اليونانية التي تستخدم نظم 30المنظمة. إ  ركزل هذه الدراسة على عينة تكونت من )

ب استخدام الشركال اليونانية لهذه النظم، ومزايا هذه النظم وأثر تخطيط موارد المنظمة، مشيرة إلى سب

 تنءيذها على استخدام ممارسال المحاسبة الحديثة.

تنءيذ نظام تخطيط موارد المنظمة يسهم في تطوير تدفق المعلومال، خءض  وخلصت الدراسة إلى أن

احتياجال المستهلك. كما وأشارل النتائج التكلءة، وخلق روابط مع الممولين، باإلضافة إلى تقليل وقت تلبية 
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إلى توفير نظم تخطيط موارد المنظمة لمستويال أعلى من تكامل المعلومال، ومرونة في الوصول إلى 

 المعلومال، إال أنها تملك تأثيرا منخءشا على تطبيقال المحاسبة الحديثة.

 "A Study of the Impact of Businessبعنوان  Tsai et al) ,. 2010دراسة ) .8

"Process on the ERP System Effectiveness -  دراسة أثر إجراءات العمل على فعالية نظام

 تخطيط موارد المنشأة

هدفت الدراسة إلى البحث في كل من األثر والعالقة بين إعادة هندسة إجراءال العمل وأداء أنظمة تخطيط 

ور األساسي الذي تلعبه إعادة هندسة اإلجراءال داخل المؤسسة وبيان أهمية الد (ERP)موارد المؤسسال 

 في نجاح تنءيذ نظام تخطيط موارد المنظمة.

وخلصت الدراسة إلى أن دور نظام تخطيط موارد المؤسسة يأتي بقدرته على توفير تكامل إلجراءال العمل 

الزبائن،  تطلبالداخل المنظمة باإلضافة إلى إكساب المؤسسة ميزة تنافسية وتحسين اإلنتاجية، وإشباع م

وزيادة مقدرتها على االستجابة السريعة. أيشا من فوائد تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة هو تقليل 

الوقت الالزم إلجراء العمليال، تحسين كءاءة تدفق المعلومال، توليد سريع للمعلومال المالية. أيشا يمكن 

 سريع عملية اتخا  القرار.المديرين من التحكم في جميع العمليال مما يؤدي إلى ت

 الحالية عن الدراسات السابقة:ا يميز الدراسة م

على الرغم من اهتمام الدراسال المحاسبية بكل من نظام تخطيط موارد المشروع ونظام المعلومال المحاسبية 

كل على حدة إال أن قشية الربط بينهما لم تأخذ نصيبها الكافي من الدراسة والبحث، كما أن معظم الدراسال 

ام تخطيط موارد المشروع و فاعلية نظام المعلومال المحاسبية تمت في التي اهتمت بالعالقة بين تطبيق نظ

بيئال مختلءة عن البيئة العربية وهذا يعد مؤشرا  على وجود فجوة بحثية والحاجة إلى مزيد من الدراسال في 

علية هذا المجال، و قد اعتنت الدراسة الحالية بالتركيز على أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع على فا

تحقيق ضوابط مالية أقوى ودعم وتقليل أوقال معالجة نظام المعلومال المحاسبية من حيث مدى مساهمته في 

تحقيق إدارة أقوى لموارد المنظمة المالية  تقارير مالية  ال جودة و فاعلية، مما ينعكس على المعامالل، وتقديم

 ويدعم عملية صنع القرارال.

 مصطلحات الدراسة: : عاشراً 

Enterprise Resource Planning System (ERP): 

 .تخطيط موارد المشروعأة، أو نظام أو نظام تخطيط موارد المنش قصد به نظام تخطيط موارد المنظمة،ي
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 الفصل الثاني

 مدخل نظري لنظام تخطيط موارد المنظمة 

تدفقال نقدية واردة و صادرة.  تقوم كل منشأة بظدارة األفراد، وشراء المنتجال والخدمال، و بيعها، وتسجل

وحيث أن طريقة التعامل مع كل نشاط تختلف من منشأة ألخرى باختالف طبيعتها، لكن كل منشأة تؤدي هذه 

الوظائف األساسية. في معظم الحاالل ، يكون التعامل مع هذه العمليال أكثر فعالية من خالل منصة برمجية 

م تصميمها للعمل معا . من هنا تبرز أهمية أنظمة تخطيط موارد متكاملة مقارنة  بتطبيقال متعددة لم يت

للشركال الصناعية، إال أنها توسعت لتشمل قطاعال   (ERP)، في البداية تم تصميم (ERP)  المؤسسة

الخدمال والتعليم والشيافة والرعاية الصحية والخدمال المالية والقطاع الحكومي. بما يلبي الخصائش 

 و صناعة.الخاصة لكل قطاع 

أهمية تطبيق  باإلضافة إلى سيتطرق هذا الءصل إلى تعريف نظام تخطيط موارد المؤسسة، ومراحل تطوره،و

ومكونال نظام تخطيط موارد المنظمة ومتطلبال وأسباب  نظام تخطيط موارد المنظمة وأهدافه ومنافعه،

  ومميزال تطبيقه.
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 وتطوره التاريخي المنظمةالمبحث األول مفهوم نظام تخطيط موارد 

سيتناول هذا المبحث تعريف تخطيط موارد المؤسسة من عدة جهال، حيث سيتطرق إلى مجموعة من التعاريف 

التي تم الوصول إليها لشرح تخطيط موارد المؤسسة وخلق فكرة مبسطة عن آلية عمله من خالل النظر إلى 

هذه األنظمة و كيءية زيادة دقتها وفوائدها بالنسبة  إطاره العام، وكذلك التطور التاريخي الذي طرأ على

 للمؤسسال مع هذا التطور الحاصل.

 :تعريف نظام تخطيط موارد المؤسسة: أوالً 

بعض المنظمال  عمليال المحاسبية، وبالتالي قامتيتعلق نظام المعلومال المحاسبي التقليدي بالبيانال المالية وال

بتجميع وتخزين والتقرير عن المعلومال التي ال يتشمنها نظام المعلومال بتطوير نظم معلومال إضافية تقوم 

المحاسبي التقليدي. تعتمد أغلب نظم المعلومال التقنية التقليدية على وجود نظام معلومال خا  بكل وظيءة 

باقي نظم المعلومال الخاصة بمختلف الوظائف داخل المؤسسة، ولكن وجود  على حدة ويعمل بمعزل عن

ديد من النظم يترتب عليه مشاكل وعدم كءاءة في الوقت نءسه، حيث أن البيان الواحد يتم الحصول عليه الع

 اآلتي:وتخزينه بواسطة أكثر من نظام، مما يترتب عليه 

  نظام(أن البيان الواحد يسجل في أكثر من  )حيثاحتمال وجود تكرار في النظم . 

 ييرها في نظام، وال يتم تغييرها في النظم األخرى المسجل حدوث تناقشال في حالة أن البيانال يتم تغ

 بها هذه البيانال.

  مختلءة.يكون من الصعب الربط بين البيانال الموجودة في نظم 

لذا كان من الشروري إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل، وبالءعل تم التوصل إلى حل يتمثل في وجود قاعدة  

بين كل الوظائف داخل المؤسسة، هذه القاعدة يطلق عليها نظام تخطيط تحدث تكامل  )واحدة(بيانال مركزية 

 (Enterprise Resource Planning System ERP)   موارد المؤسسة 

كبرمجية مصممة لخلق تكامل بين األنشطة من خالل الترابط بين الوظائف المختلءة  (ERP) وقد برزل نظم

 (2،   2015)يامين، 

 المؤسسة:ال لنظام تخطيط موارد هناك العديد من التعريء

 وصءها (Wilkinson.et.al, 2000, p.162)  بأنها برمجيال مع مجموعة تطبيقال لالستخدام الواسع في

 النطاق الوظيءي، كالمحاسبة والتمويل وإدارة المواد البشرية وغيرها من الوظائف.

  والبشرية( من خالل ربط جميع قواعد  )الماليةكما عرف على أنه نظام إلدارة موارد المشروع أو المنشأة

البيانال بشكل متكامل إلنجاز العمليال بشكل منظم ودقيق من خالل عمل النظام لتعزيز الكءاءة اإلنتاجية، 
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وتوفير المعلومال بشكل مستمر كما أنه يساهم في إعادة توزيع األعمال، والمهام والرقابة عليها بشكل 

 (.2،   2012، )السيددقيق ومتوازن 

 حسن م بناؤها باالعتماد على أوعرف ايشا على انه حزمة من البرمجيال التطبيقية القياسية الجاهزة ت

خبرال في العالم في جميع نطاقال األعمال ا ا تتشمن حلول متكاملة لجميع االعمال الرئيسية في المنشاة 

بة المخزون وادارة الموارد البشرية والتي تشكل العمود الءقري ألية منظمة مثل ادارة سلسلة التزويد ومراق

منشاة التنافسية وادارة عالقال الزبائن والعمليال المحاسبية في المنظمة بهدف تعزيز وتحسين قدرة ال

 (.8،  2012)الءاعوري، 

  وعرفه آخرون بأنه عبارة عن مجموعال متكاملة من البرامج أو الوحدال التي تقدم الدعم لعمليال مصادر

التمويل والمحاسبة والمبيعال والمشتريال والتسويق، وتخطيط اإلنتاج، والموارد البشرية،  مثل األعمال،

يساعد على أجزاء مختلءة   ERPةأوجستية، ونظام تخطيط موارد المنشواإلدخال واإلخراج والخدمال الل

 Aarabi) اليففي المنشاة في استخدام نظام بيانال متكامل لتحسين إدارة العمليال التجارية وخءض التك

& Kazem, 2014, pp. 18, 19). 

 نها مجموعة من النظم التقنية تعتمد على حزمة من البرمجيال النمطية التي تطورل ف أيشا على أعر

وصممت لتنسيق جميع الموارد والمعلومال واالنشطة الالزمة إلتمام اإلجراءال العملية من خالل دمج 

ظام واحد يخدم االحتياجال الءريدة لكل المجاالل الوظيءية أو االقسام جميع العمليال الرئيسية للمنظمة في ن

او الءروع التي ربطها على قاعدة بيانال واحدة للنظام لتسهيل تبادل المعلومال وتحسين االتصاالل في 

 (.18-17   ،2014جميع انحاء المنشاة )نصار، 

  ويراها(Al-Ballaa & Al-Mudlimigh, 2011, p.14) ظام الذي تتكامل فيه برمجيال نظم الن بأنه

نظم تقنية تعتمد على  بأنها (Farzaneh,2014, p. 173) ويعرفها المعلومال في قاعدة بيانال موحدة، 

حزمة من البرمجيال النمطية، و التي تم تطويرها وتصميمها لخدمة جميع العمليال الرئيسية للمنظمة في 

 ، انطالقا من قاعدة بيانال موحدة.دارالنظام واحد يخدم االحتياجال المختلءة لإل

 ة وتسهيل ة المصممة لمعالجة معامالل المنشأنظمة الحاسوبياألبأنه مجموعة من  وعرف هذا النظام

 .(Rashid et al . 2002, p. 3)لمحدد واإلنتاج واستجابة العمالء التخطيط المتكامل وفي الوقت ا

  كما عرفERP ع المعلومال والعمليال في منظمة األعمال و لك داخل انه نظام يحقق التكامل بين جمي

لخيصها وتءسيرها نظام منتج يهتم بكءية دخول األفراد والمنظمال المعلومال وجمعها وتخزينها وت

 (.26،   2011واستخدامها )إدريس، 
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 عن  نظام تخطيط موارد المنشاة على انه نظام واسع وشامل لكل المشروع ا ا يحتوي على بيانال يعرفو

 والتوزيع، وادارةوتطوير االنتاج والسيطرة على التخزين  التسويق والمبيعال والخدمال وتصميم المنتوج

العملية وتطويرها، والجودة والموارد البشرية والمالية والمحاسبية وبيانال  التصنيع، وتصميمتسهيالل 

 (.116،   2010، و عبدالكريم ظم)كاالصيانة كما أن بظمكان النظام التبادل الكترونيا مع المجهزين 

يساعد  للتطوير،نظام معلوماتي متكامل قابل  أنه:يمكن مما سبق تعريف نظام تخطيط موارد المؤسسة على 

كشبط الرقابة على مواردها اعلية جميع العمليال واإلدارال، لزيادة ف العمل،اإلدارة العليا في توظيف بيانال 

االبتكارال، وزيادة مستوى الخدمال المقدمة للعمالء بكءاءة طالما  عجلة المتاحة، وحل مشاكل العمل، ودفع

 ألعمالها باستخدام هذا النظام.  اتبعت أسس التصميم الجيد

 على:يرتكز  ERP نظام تخطيط موارد المؤسسةأن  يمكن استنتاج التعاريف السابقة بناًء على

، وربط جميع قواعد البيانال بشكل ان واحدتكامل البيانال عن طريق تخزين البيانال وحءظها في مك .1

 متكامل إلنجاز العمليال بشكل منظم ودقيق.

ل بين الشبكة الموصلة بالحاسبال، التي طورل وصممت تكامل األجهزة والبرامج عن طريق اتصا .2

 المعامالل وتسهيل التخطيط المتكامل. وصممت لمعالجةلتنسيق جميع الموارد والمعلومال 

نظمة، ويؤدي لتعزيز الكءاءة ل الذي يسهل تبادلها ومشاركتها بين مختلف أقسام المتكامل المعلوما .3

 اإلنتاجية وخءض التكاليف.

 حلول متكاملة لجميع االعمال الرئيسية في المنشاة والتي تشكل العمود الءقري الي منظمة. .4

 .منظمةالالتخطيط الءعال والسيطرة على  لتحقيق توحيد العمليال الشروري .5

 بمعنى: السواء،تطلب تصميم نظام تخطيط موارد المؤسسة إعادة هندسة العمليال واألنشطة على كما ي .6

  الحالية.إعادة تشكيل العمليال بما يتماشى مع النظام المستخدم، حيث يمكن إضافة أو خءض العلميال   

 إعادة هندسة األنشطة بما يالئم الهدف من وراء تطبيق النظام. 

 ً  : )ERP(ريخي لتخطيط موارد المنشاةالتطور التا :ثانيا

يعتبر االنتقال من نظم معلومال تقليدية إلى نظم معلومال أكثر تطورا هو استجابة لتطور البيئة التكنولوجية، 

خاصة إن كان التطور التقني يلبي احتياجال المؤسسال بسرعة كبيرة، ويترافق هذا االنتقال بزيادة التكاليف 

و يمكن استعراض التطور  بأكثر من زيادة التكاليف للحكم على جدوى هذا االنتقالما يوجب تزايد المنافع 

 كالتالي: (ERP)التاريخي لنظم تخطيط موارد المنظمة 
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 ( 1960قبل عام:) 

تطورا تقنيا بدأ قبل الستينيال كنتيجة لتوجه كثير من المنشآل الصناعية إلى  (ERP)تعتبر انظمة ال 

 سهيل عملياتها االنتاجية وتطوير كءاءة االداء ورفع جودة المنتج لديهااالستءادة من التقنية لت

 (Alzoubi, 2016, pp. 12-13)  

 (:1960عام ) في 

 Inventory) ما عرف بنظام ادارة المخزون 1960منذ بداية استخدمت المنشآل الصناعية  

Management) اإلنتاج  ال يتعطلى وهو عبارة عن برنامج يشمن توفر مواد كافية في المخازن حت

.(Alzoubi, 2016, pp. 12-13)  

  

 ( 1970في عام:) 

جال و تخطيط االحتيايعرف بنظام تخطيط جدولة المواد أ كءاءة وفاعلية أكثرتم تطوير  لك النظام الى نظام 

ألغراض كءاءة وفاعلية  أكثروكان الهدف من  لك النظام هو جدولة المواد بشكل  (MRP)المواد من 

 (.488،   2011اج )عصيمي، اإلنت

 ( 1980في عام:) 

 (MRPII)ج او تخطيط االحتياجال اإلنتاجية تطورا عرف بتخطيط جدولة االنتا أكثرتوصل الى نظام التم 

ولكنه يمكن من ربط تلك العملية بوظائف اخرى في  اإلنتاجية،يهدف الى تخطيط العملية  وهو نظام كسابقه

وعملياتها ومن ثم زيادة كءاءة  شمولية للمنشأة ويحقق التكامل ألنشطتها أكثرمما جعله نظاما المنشاة 

وبخاصة المالية موارد المتاحة. ومع الحاجة الملحة الى توسع نطاق النظام ليشمل جميع الموارد الاستغالل 

طيط التخهذا ويوصف النظام  (MRP)دى الى تسمية النظام بالتخطيط للموارد التصنيعية منها األمر الذي أ

فشل النظم في تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة فشال عن تءوقه في للموارد التصنيعية بانة أ

التخطيط والسيطرة على العمليال االنتاجية وتخءيض االستثمار في الخزين ا  يمتلك النظام منطق معالجة 

ال التشغيلية وتلك المساندة لعملية قابلية في توفير قاعدة بيانال شاملة تعد نواة للتكامل بين الوحد  ي

  ( .229، 2007لمالية واالفراد والمشتريال )رشيد،التصنيع مثل التسويق وا

 ( 1990في عام:) 

لوصف تطور أنظمة تخطيط  (ERP) أنشأل غارتنر مصطلت تخطيط موارد المؤسسال ،1990في عام 

 ظمة تخطيط موارد التصنيعوأن (Materials Requirements Planning/ MRP) متطلبال المواد

(Manufacturing Resource Planning/ MRP II)   حيث توسعت هذه المءاهيم إلى ما هو أبعد من
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التصنيع داخل الشركال والمؤسسال ، ليحتوي على أنظمة إلدارة العمليال المالية، وأنظمة إلدارة الموارد 

تم  إ ا لالمنشآالعمود الءقري لكثير من  (ERP)ظم ة وتمثل نتستخدم االدارة موارد المنشأوالتي  .البشرية

تعمل بكءاءة وفعالية فقد تمكنت تلك النظم من اعادة  ألنهاة القوة ا بالشكل الصحيت الذي يعطي للمنشأتطبيقه

من خالل تغيير طريقة ادخال ومعالجة وتخزين البيانال وايصال  ألعمالهاة داء المنشأتشكيل طريقة ا

. ونظم تخطيط موارد المنشاة توفر التطور (488،   2011)عصيمي، ستءيدين منهاالمعلومال الى الم

التكنولوجي الذي يتوافق مع بنية اإلنترانت وتقنيال المعامالل المرتبطة باإلنترنت و لك بءشل بروتوكول 

هو  (Data Exchange)موحدة، فقد ساهمت شبكة اإلنترنت في تحسين نظام تبادل البيانال االتصاالل ال

تصاالل داخل المنشاة مما يسهل توحيد اال ،من الوصول إلى التطبيقال لعدد أكبر من المستخدمين ما سهل

وباإلضافة إلى  لك فقد أدى هذا التوسع في تقنيال تبادل  ،(ERP)تخطيط موارد المنشاة  التي تنتقل الى

  .(Chtioui, 2009, p. 154) البيانال لتقاسم الوظائف دون قيود جغرافية

حلول منتصف التسعينال أصبحت ألنظمة تخطيط موارد المؤسسال القدرة على التعامل مع جميع وظائف 

المؤسسة األساسية. كما بدأل الحكومال والمنظمال غير الربحية في استخدام أنظمة تخطيط موارد 

 .المؤسسال

  2019وحتى  (2000عام )ومنذ: 

استجابة لـمشكلة عام  من القرن العشرين ل التسعينالتطورل أنظمة تخطيط موارد المؤسسال بسرعة خال

2000 (Y2K)  قدمت أنظمة تخطيط موارد اليورو، حيث  وهيظهور عملة جديدة في أوروبا وكذلك بسبب

ظهرل بها مشكلة عام  ال األنظمة القديمة المتعددة )التيالمؤسسال طريقة فعالة من حيث التكلءة الستبد

 .أيشا  معالجة هذه المشكالل ( بحزمة موحدة يمكنها2000

التي ال  (back office functions) على أتمته وظائف المكتب الخلءي (ERP) في البداية ركزل أنظمة

تؤثر بشكل مباشر على العمالء والجمهور. وفى وقت الحق عندما سهلت اإلنترنت التواصل مع األطراف 

التي تتعامل بشكل مباشر مع  (front office functions) الخارجية تم إدماج وظائف المكتب األمامي

، أو أنظمة األعمال اإللكترونية مثل  (CRM) مثل إدارة عالقال العمالء  (ERP) العمالء، مع أنظمة

أو إدارة عالقال لكترونية، والتمويل اإللكتروني التجارة اإللكترونية، الحكومة اإللكترونية، االتصاالل اإل

 Gartner) مقال نشرته مؤسسة في 2000عام  في (ERP II) مصطلت ظهر، ثم (CRM) الموردين

Publications)   بعنوان   ERP Is Dead - Long Live ERP II.   برنامج قائم على  هذا المقاليصف

إلى أنظمة تخطيط موارد المؤسسال  الحقيقيالوقت  فييوفر الوصول   (Web-Based Software)الويب 

 .لكل من الموظءين والشركاء )مثل الموردين والعمالء(

http://www.sunlike.com.cn/internet/onlineerp/images/Long%20live%20ERPII%20By%20Gartner%20Group.pdf
http://www.sunlike.com.cn/internet/onlineerp/images/Long%20live%20ERPII%20By%20Gartner%20Group.pdf
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يوسع دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسال التقليدية، و لك باالستغالل األمثل لموارد    (ERP II)إن 

يدعم نظام تخطيط موارد  ارة عمليال الشراء والبيع، إلخ. معالجة الحركال. فبدال  من مجرد إدالمؤسسة، و

التعاون مع  فيالموارد الموجودة تحت إدارته لمساعدة المؤسسة  فيالمعلومال  (ERP II) الثانيالمؤسسال 

مرونة من  ه أكثربأن (ERP II) الثانينظام تخطيط موارد المؤسسال يتصف ، كما و المؤسسال األخرى

من حصر قدرال نظام تخطيط موارد المؤسسال  بدال  المؤسسال، لجيل األول من أنظمة تخطيط موارد ا

 .داخل المنظمة، فظنه يتجاوز جدران الشركال للتءاعل مع النظم األخرى

 (ERP II) تُستخدم أنظمة، وبديل لهذه األنظمة كاسم (Enterprise Application Suite) تستخدم كما 

 Supply Chain) العمل، مثل إدارة سلسلة التوريد فيعادة لتءعيل التعاون بين المنظمال الشريكة 

Management/SCM)وإدارة عالقال العمالء ، (Customer Relationship Management/ 

CRM) و كاء األعمال ، (Business Intelligence/ BI). 

اآلن مزيد ا من الجهد لدمج األجهزة  نيال األعمال اإللكترونيةختلف تقمن خالل استخدام م يبذل المطورون 

لكى يصبت لها القدرة على التعامل مع  (ERP) بتوسيع (ERP) يقوم موردوو ، (ERP) المحمولة مع نظام

يغطى تخطيط موارد ، و(Cloud Based ERP) هذه األجهزة باإلضافة إلى تطبيقال األعمال األخرى

 المصلحة،وعالقال أصحاب  القرار،بما في  لك صنع من الوظائف واألدوار ن المزيد المؤسسال اآل

  .، إلخوالعولمة والشءافية، القياسي،والتوحيد 

القرن شآل في كثر طلبا من جانب المنقيدا واألهو النظام األكثر تع (ERP) ويعتبر نظام تخطيط موارد المنشاة

لمشروع وقدرة مع احتياجال ا لتكنولوجيا بما يتألمتطوير ل كانيةمالنظام من إ لما يتيحه الواحد و العشرون 

تدعيم  عكس فينوفقا ألفشل الممارسال في القطاعال المختلءة وهو ما ي لألداءالنظام على توفير مؤشرال 

واجز إلى الح باإلضافةالمركز التنافسي للوحدال االقتصادية فهو نظام يقتشي على كل حواجز الداخلية 

ق والتكامل جة لعدم وجود أي نوع من التنسيييقشي على ثقافة الجزر المنعزلة والتي تكونت نتالخارجية كما 

استبدالها وعلى المعلومال المنءصلة  ا النظام في القشاء بين وظائف المشروع ، ويتمثل الغرض الرئيسي لهذ

ة من ربط كل حدال االقتصاديبنمط متكامل ويكون  لك باالستناد إلى قاعدة البيانال المركزية التي تمكن الو

 لموردينالوظائف داخلها كما تسمت لها قاعدة البيانال المركزية بربط وظائءها الخارجية مع العمالء وا

 (.  2،   2015)محمدين، 

 من خالل الشكل التالي: (ERP)يمكن توضيت التطور التاريخي لنظام 
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  هومنافع هوأهداف تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة المبحث الثاني أهمية

يا على أسس ية بالشكل السليم الذي يكون مبنفي العمليال اإلدار االستراتيجيةيجب مراعاة استخدام األُطر 

داري، حيث إن ومعايير معينة، وهناك العديد من األدوال المساعدة التي يمكن من خاللها تسهيل سير العمل اإل

متوسطة، ل الكبيرة وبعض المنشآل الأدوال األعمال الذكية أصبحت مستخدمة لدينا وبشكل كبير في المنظما

ظمال والتي تعد كأهم مشروع معلوماتي للمن،  ERPهي نظم تخطيط موارد المنظمة أحد أهم تلك األدوال 

 ملية.الكبيرة، وهي مصممة لتنسيق جميع الموارد والمعلومال واألنشطة الالزمة إلتمام اإلجراءال الع

 :)ERP(أهمية تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة  أوالً 

 من النقاط التالية: (ERP)تنبع أهمية تطبيق نظم تخطيط موارد المنظمة 

 . تشغيل البيانال وتوفير المعلومالهم النظم الحديثة في مجال من أ (ERP)تعتبر نظم  .1

اخلية )نور األنشطة الدتهدف نظم المعلومال الى وجود نظام معلومال متكامل داخل المنشاة يشم جميع  .2

 .(60،  2014الدين،

تاج وتقليل زيادة االن مثل الى استمرارية التحسين فية هو الحل االفي المنشأ (ERP)وجود نظام  يعد .3

 من مجاالل. و غيرهيع أو التوزيع أالتصن ة تعمل في مجالوزيادة االرباح سواء كانت المنشأ التكاليف

وق بدقة ومتطلبال الس دوال فعالة لمراقبة وتلبية احتياجال الشركالة أالمنشأ (ERP)نظام يمنت  .4

 وبسرعة. 

بد الحليم، )ع نشاطهاإدارة في  المؤسسالالتي تعتمد عليها  المؤسسيةالنظم  أكثر (ERP)يعتبر نظام  .5

2013  ،464).  

ر بيئة موحدة ويقوم بتوفي ،ةعبر المنشأ كقاعدة بيانال موزعة يدعم تدفق المعلومال (ERP)يعتبر نظام  .6

 .(5 ،  2013، ويونس)الطويل  تدعم االتصاالل تشغيلية التيلعمليال المنشأة، وقاعدة بيانال 

زبائن لل دمةخيوفر وفي الوقت نءسه  دارة مواردها بطريقة فعالة،كال على إالشر (ERP)نظام يساعد  .7

 بشكل أفشل.

 (ERP)أكثر من مائتي جهاز قديم بنظام  OWENS CORNING)مثال على  لك حيث استبدلت شركة )

ن تدخر أكثر من ل العالمية استطاعت الشركة أوريداوبتنسيق طلبال الزبائن ونظام التقارير المالية والت واحد

العالمية إن تختصر الوقت الالزم إلعادة تسعير  (IBM)واستطاعت أنظمة تخزين  مليون دوالر، 65

وكذلك اختصار الوقت ، (166،   2009) النعيمي و زمالؤه،  دقائقمنتجاتها من خمسة أيام إلى خمس 

عشرين دقيقة إلى  ث أيام فقط والوقت الالزم لتعبئة شيك منيوما إلى ثال 22الالزم لشحن قطع غيار من 
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ومال فقط من خص عشرون مليون دوالر سنويا  تدخر اثنان و ، واستطاعت ميكروسوفت إنثالث ثواني فقط

 .(117،   2012)الوادي و زمالؤه،  (ERP) ، و لك عندما تم تءعيل نظامالدفعة المبكرة من البائعين

 ً  :)ERP(طيط موارد المنشاة أهدف نظام تخ :ثانيا

 Oracle " Sap " Baan ) تقوم المنظمال المتخصصة في صناعة البرمجيال وتكنولوجيا المعلومال مثل

" People " Soft) ج كل لنماا هذهوتصميمها في نما ج متعددة وتشمل  بظنتاج برامج نظم تخطيط الموارد 

ط موارد وتسعى نظم تخطيعدة بيانال واحدة مشتركة، تخدام قاعمال المشروع حيث يتم اسمرحلة  من مراحل أ

 :(273،   2014األهداف أهمها )علي،  ى تحقيق العديد منالمشروع إل

ركزية مبرنامجا  متكامال لرفع كءاءة أداء المنشاة وتصب في قاعدة  نظم تخطيط موارد المنشاة تشكل .1

 .للمنظمة لتقديم معلومال

 لعمليالة خالل كافة مراحل تشغيل اكامل بين مختلف وظائف المنشأالت ةنظم تخطيط موارد المنشأ تحقق .2

  (.193،   2014)حافظ، 

جال العاملين تسهيل عملية تدفق المعلومال واالتصال بين مختلف الوظائف الوظيءية وبالتالي مقابلة احتيا .3

 .(273،   2014)علي،  والعمالء

ي متغيرال ة مع أوالسرعة في استجابة وتكيف المنشأ تسهيل عمليال التجارة االلكترونية وتحقيق المرونة .4

 (.193،  2014حافظ، ) بالبيئة الخارجية مؤثرالاو 

د المنشاة مواكبة التقدم التكنولوجي السريع ومواجهة المنافسين الذين قاموا بتطبيق نظام تخطيط موار .5

 .(18،   2014)محجوب، 

عاملين في ال يلبي احتياجالتكامل بين مختلف الوظائف وتحقيق ال يساهم في (ERP)نظام مما سبق أن  ستنتجيُ 

تجابة و التكيف، االس على المنظمة ويرفع قدرة ،االلكترونية وأعمال التجارةويسهل العمليال ،ة والعمالء المنشأ

 و بالتالي يعزز عملية صنع القرار، و يساعد على تحقيق أهدافها.

 ً  :)RPE( منافع نظام تخطيط موارد المنشاة :ثالثا

ن طريق نظم المعلومال ع إلتمامالى تقليش الوقت الالزم  (ERP)ة دي تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأيؤ

رورية نشطة الشخءيض الزمن المستغرق في اتمام األ، وتقلل وبالتالي استخدام موارد أشغيتخءيض زمن الت

وهذا يتيت  ة تشغيل العمليال بالشركةدور إلتماموتخءيض الزمن الكلي  ،نشطة الرقابةلروتينية مما يحسن أا

لومال جراء عمليال تصحيت األخطاء وتحليل المعالخالقة التي تشيف قيمة للمنشأة مثل إ لألنشطةالوقت 

 (.283،   2012)وهدان، 
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علومال وتشمل تحسين دعم عمليال صنع القرار ودقة الم ERPمتوقعة من تطبيق نظام سبية وهناك منافع محا

عمال الحديثة الوقت المناسب وتخءيض تكاليف االدارة واالستجابة السريعة للتطورال في بيئة األوتوفيرها في 

ال اختالف اللغ (، باإلضافة الى االستءادة من منافع المرونة في المحاسبة مع283،   2012)وهدان، 

دارة مختلف ئف شاملة إلوالعمالل والمقاييس المحاسبية كل  لك يمكن أن يتم التعامل معه في نظام واحد ووظا

 ة.األماكن للمنظمة بواسطة حزمة واحدة وبطريقة مؤتمتة في ظل معايير لشبط جودة التقارير المالي

النظام،  أن المنافع المباشرة للنظام تتمثل في كل من تكامل األعمال، مرونة (Arora, 2004, p.164) يرى

، 2013، يونسو)الطويل ديثة، وبصءة أكثر شموال يقدم لنا الدعم الكامل لصنع القرارال، استعمال التقنيال الح

 :مجموعة من الءوائد، كما هو مبين في الجدول التالي (28 

 مجال تحقيقها دئالفوا

 اشتراك بتناسق ودقة البيانال، وتحسين التقارير سهولة الوصول للمعلومال

 .لعمليالاة المركزية، وتجنب تعدد اإلدخال، وتحديث دخول البيانال إلى القاعد . تجنب العمليال والبيانال الزائدة

 تقليل االسترداد وتقارير التأخير تخءض التسليم ووقت الدورة

 تهاربت الوقت وتحسين السيطرة عن طريق التحليل الواسع للمنظمة ولقرارا تخءيض التكاليف

 سهولة تبني التغيير في العمليال وإعادة الهيكلة سهولة التكييف

 دعم البائع على المدى الطويل ن الصيانةتحسي

 كجزء من اتءاق الحصول على النظام 

 توسيع النما ج مثل العالقة مع الزبائن وإدارة سالسل التجهيز االمتداد العالمي

 التجارة من خالل شبكة المعلومال العنكبوتية األعمال االلكترونية

 ERPفوائد نظام  ،)1\2(الجدول رقم 

لة في مصنع الغزل نمو جا، دراسة حا ERPيل، أكرم احمد، يونس، بالل توفيق، قواعد البيانال الموزعة، نظام المصدر: الطو

 .2013، 01، العدد 10والنسيج في الموصل، مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيال، المجلد 

إلدخال نظم تخطيط موارد السبب الرئيسي لتحمل المؤسسة ألعباء وتكاليف إضافية  فظن سبق بناء  على ما

المؤسسة، لما لهذا النظام من فوائد كثيرة تتمثل في إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين الممارسال التي 

تجريها المؤسسة، والتي تتم من خالل أقسام المؤسسة، مما ينعكس بطريقة مباشرة على اإلدارة العليا للمؤسسة 
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سة، حيث أن القرار اإلداري السليم مبني على معلومال وبيانال وما تتخذه من قرارال تحقق صالت المؤس

 تتمتع بالمصداقية والمالئمة.
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ات مكونات نظام تخطيط موارد المنظمة ومتطلبات وأسباب ومميز المبحث الثالث

 تطبيقه

ل، و لك ونية و كاء األعماإدارة أصول المؤسسة والتجارة اإللكتر (ERP)تدعم نظم تخطيط موارد المنظمة 

ية وإدارة سلسلة من خالل استخدامها في اإلدارال الرئيسية، وهي إدارة الموارد البشرية وإدارة الحسابال المال

مرتءعة التي قد ، وعلى الرغم من التكاليف الوالتسويق وإدارة المبيعال العالقال مع العمالء،اإلمداد وإدارة 

إلدارية الشاملة، لكنها ال تزال هي الخيار األفشل لكثير من الشركال  ال الهياكل ايتطلبها تطبيق تلك النظم، و

ر آلية العمل ألن ما يميز تلك األنظمة هو أنها توفر الكثير من الوقت الالزم إلجراء العمليال، وتسهل تغيي

شكل أفشل بالقرارال  للمؤسسة، وتساعد في توسعها وانتشارها بشكل أسرع، باإلضافة إلى أنها تسهم في اتخا 

 .وأدق وبناء على إحصائيال وأرقام دقيقة

 مكونات نظام تخطيط موارد المنشأة: :أوالً 

شتركة ضمن قاعدة بيانال م مجموعة من األنظمة التي تعمل معا   ) (ERPيعد نظام تخطيط موارد المنشاة 

 لتطرقاوسيتم ( 22،  2015امين، ها )يفياالنظمة تعتمد على طبيعة عمل الشركة والوظائف الموجودة  وهذه

 :(ERP) الى اهم المكونال نظام تخطيط موارد المنشاة

 :)Financial Management( والماليةالمحاسبة إدارة  .1

لمعامالل ايكمن الهدف الرئيسي للمحاسبة والمالية في توفير رؤية شاملة عن حسابال المنشأة وتسجيل كافة 

دارة الحسابال إلتكامل يشمن دقة المعلومال المحاسبية و يوفر نظام األتمته المحاسبية والمالية في نظام آلي م

تقارير المالية تدعم وشاملة لل اء رقابة إدارية تتيت رؤية دقيقةأداة فعاله ألتمتة العمليال المالية تقوم على اجر

بية على بصورة إيجا اإلدارال المالية في مختلف قطاعال األعمال مما ينعكس لمتطلبالالتصورال المختلءة 

وفرها لتي تاإدارة الحسابال مع كافة التطبيقال نظام ، ويساعد تكامل القطاعال ن األداء اإلداري لتلكيتحس

رارال ق اتخا غيرها على وتمت اإلدارال األخرى كالمخازن واإلنتاج والنقل حزمة نظام األتمتة والتي تؤ

زام بتلك محاسبية مع وضع أطر الصالحيال التي تشمن االلتأفشل تتيت إمكانية وضع أسس ثابتة للمعايير ال

 .(9،  2014)سليم،  المعايير مما يسمت بزيادة فعالية العمليال المالية إلى الحد األقصى عند أدنى تكلءه

دارة مالية على المحاسبة المالية وإدارة االستثمار وضبط التكلءة وإدارة التخزين وإوتشمل الوحدة المحاسبية وال

والميزانية  ،وتتشمن كذلك مراكز الكلءة ومراكز الربت والتكاليف المرتبطة بالنشاط ،المؤسسةاألصول وضبط 

معطيال مالية مستمرة ب، وتزود وحدة المالية الى معايير أداء الشركة باإلضافةالربحية، الرأسمالية والتحاليل 

ظهار النتيجة المالية ويتم إ والتأثيرالئج العمليال نتا ما بينوالتي يتم تحديثها في الوقت المحدد والتي تربط 
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ثل اجراءال الطلب المتعلقة بالزبائن م اليدعم وحدة التسويق والمبيعال النشاط فمثال   المالية لكل نشاط داخلي

 .(168،   2009أسعار التوصيل ) النعيمي و زمالؤه، وتهيئة المنتج و

 :)ng ManagementSales & Marketi( والتسويق المبيعاتإدارة  .2

يليها إرسال مر البيع ثم شحن البشاعة وواوتسجيل أ ،ما يتعلق ببيع البشاعة للعمالءهذا القسم كل في يوجد 

ثم  ،شاعة المطلوبةالوضع االئتماني للعميل وتوفر الب يتم التأكد منمر البيع الءواتير للعميل، حيث بعد إدخال أ

سية قبل أن يدخل ميل جديدا للشركة تدخل بياناته لقاعدة البيانال الرئيما ا ا كان هذا العل طلب العميل، أيسج

سجيلها بحيث تنه يعد جدول بالطلبيال وتجهيزها لدى المخازن ثم أما فيما يتعلق بعملية الشحن فظ ،طلب البيع

التوزيع حيث و دارة المبيعالقسم الءواتير التابع إلفي تحشير الءواتير  يتمو ،يخءض المخزون وتحشر الءواتير

و ية شحن أواتير بشكل مباشر لكل عملويمكن هنا أن يصدر الموظف الء ،فواتير لجميع الشحنال المطلوبة تعد

لمتبع في ايجمعها بشكل دوري بحيث يصدر فاتورة واحدة للعميل بعدد الشحنال الخاصة به وهذا يرجع للنظام 

 .(23  ، 2015)يامين، الشركة 

 :) ManagementCustomer Relationship( الءإدارة العالقات مع العم .3

 ،لمنشأةالدقة في معالجة فواتير العمالء بما ينعكس على تحسين عالقة اتوفر نظم تخطيط موارد المنظمة 

ن خالل توفير أنشطة العميل م وتحليل ،والتحصيلبعمالئها ويزيد قدرتها على تحقيق التوازن بين البيع اآلجل 

ع إمكانية م ،لبيان الوزن النسبي لكل عميلوالتحليل التاريخي  نوعة عن حالة عمليهملة بمحددال متنظرة شا

حءظ ب العالقال مع العمالء إدارة  ، و تقومحتى أدنى مستوى الرجوع إلى المعلومال الخاصة بكل عملية

، 2014، ليم)س والتاريخ االئتماني( االتصالحءظ عدد غير محدود من وسائل المعلومال الخاصة بالعمالء مثل )

 11). 

 :)Human Resource Management( البشريةادارة الموارد  .4

مؤسسة على يشتمل النظام على معلومال العاملين داخل المؤسسة، وتحتوي قاعدة بيانال نظام تخطيط موارد ال

 عوجمي وظيءة،الوصف الوظيءي لكل وظيءة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وكذلك بيانال عن شاغلي كل 

عاملين، كما اللوائت الخاصة بالمؤسسة للالتءاصيل الخاصة بكل موظف. ويشمن النظام قواعد تطبيق القوانين و

ئم واالستحقاقال تخطيط و تنءيذ المرتبال واحتياجال التدريب وسجالل الدوام اليومي وإعداد القوايتم من خالله 

 و تعويشال نهاية الخدمة.

 :)hain Management SCMSupply C(دارة سلسلة التوريد إ .5

دارة عالقاتها مع الموردين بما يعزز من قدرال الشركة على القيام شبكة معلومال تساعد الشركة على إ وهي

م توزيع وتسلي زون، ثمالمخدارة منتجال تامة وإهذه المواد الى وتحويل  والخامال،بعمليال شراء المواد 
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وتنتهي بتسليم من عملية الشراء من الموردين  تبدأمن العمليال سلسلة  فهيالمنتجال والخدمال الى العمالء، 

التوزيع وبمتاجر التجزئة وبالعمالء  الشركة، وبمراكزبعمليال التصنيع في  وتصل الموردين ،المنتج الى العميل

 (.362،  2013،حسينالعميل )بالشركة وبمراكز التوزيع الى  لتوفير سلع وخدمال من المورد مرورا  

لشركة والتي مءهومها يمكن أن يتسع ليشمل تءاعلها مع سلسلة ك السلسلة تمثل لب سلسلة القيمة لأن تلويتشت 

 القيم لكل من المورد والموزع والزبون ليشكل بما يعرف نظام القيمة.

اقلين الن الموردين،تقوم بربط جميع األجزاء  ال الصلة في سلسلة تتشمن  (SCM)ن أدارة سلسلة العرض إ

تنافسية  تحقيق ميزةمن ما يمكن الشركة  وهذا (ERP) ب تية الشركة مع مزودي نظم المعلومال المتمثلولوجس

برمجيال  إلضافةبشكل جدي  بالتحرك (ERP) بسلسلة عرضها األمر الذي دفع مورد األنشطةتلك  بربط

(SCM)   برمجيال إلى منتجاتهم من(ERP)  (275،  2008 )سلمان، ليكون االخير أكثر تطور وكءاء ،

 من خالل الشكل التالي: (ERP)يمكن توضيت اإلدارال التي يشملها نظام 

 

 )ERP(لها نظام ، اإلدارال التي يشم2\2الشكل 

/system-planning-resource-enterprise-is-software/what-/erphttps://tallysolutions.com Source: 

 

 

https://tallysolutions.com/erp-software/what-is-enterprise-resource-planning-system/
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 ً  : )ERP(متطلبات تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة  :ثانيا

مختصين يتطلب تنءيذ نظام تخطيط موارد المؤسسال تخطيط منهجي ومسبق، لذلك يجب التشاور مع األفراد ال

، باعتبار ألقسام والءروع المكونة للمنظمة من جهة أخرىفي مثل هذه النظم من جهة، والتنسيق بين مختلف ا

إلى إدارة  باألفراد ووصوال جذريا في ممارسال وعالقال العمل، بدءا   يتطلب تغييرا   (ERP)أن تطبيق نظام 

 المنظمة.

يعرف في  تطرقت الكثير من الدراسال السابقة إلى متطلبال تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمال، أو ماقد و

 (Nah & Kuang,2001,pp. 94-96)لبعض منها بعوامل النجاح الحاسمة أو الحرجة لتنءيذ النظام، حيث ا

ثقافة تتمثل في كل من تكوين العمل الجماعي، برامج إدارة التغيير، ال (ERP)أن متطلبال تطبيق نظام 

لمشروع، المراقبة ادارية، إدارة التنظيمية، دعم اإلدارة العليا، خطة العمل والرؤية، إعادة هندسة العمليال اإل

هذه  أن (Woo,2007,pp.335-440)تطوير البرمجيال، ويشيف والءعال،  وتقييم األداء، االتصال

التصاالل الءعالة، المتطلبال تتمثل في العمل الجماعي، دعم اإلدارة العليا، تغيير العمليال، إدارة المشاريع، ا

 التدريب والتعليم.

ته مجموعة من حين  كر في دراس  (Francoise & Pellerin,2009, p. 94-96) لك  و هب إلى أبعد من

ة التنظيمية، دعم المتطلبال التي تتمثل في إعادة هندسة العمليال اإلدارية، إدارة التغيير، فرق العمل، الثقاف

قييم األداء، الهيكل جيال، تاإلدارة العليا، الرؤية الطويلة األجل، االتصال الءعال، إدارة المشاريع، تطوير البرم

 Upadhyay) إدارة المعرفة، بينما أوردل دراسةوالتنظيمي، مشاركة المستخدم النهائي، 

et.al.,2011,pp.132-141)  مجموعة من المتطلبال صنءتها في خمس عوامل تتمثل في كءاءة تنءيذ

  .العوامل التقنيةو، المشروع، المنتج في حد  اته، وجهة نظر مورد النظام، المناخ التنظيمي

تتمثل في كل من دعم اإلدارة  ERPسية لتطبيق نظام ست متطلبال أسا (677-675،  2013الشعار،وقدم )

راسة )الجليلي، دعمليال، أما العليا، االتصاالل، دعم موردي النظام، التدريب، إدارة المشروع، إعادة هندسة ال

ظام، حزمة الن اختباررورية للنظام تتمثل في االتصال، فقد ورد فيها أن المتطلبال الش (163 ،  2013

 التزام اإلدارة العليا، التدريب، إدارة المنظمة للتطبيق.

 لتدريبدعم اإلدارة العليا، ا هي، ERPتطبيق نظام ل ساسيةاأل متطلبالال أن ستنتجيمكن أن يُ مما سبق 

 .واالتصال
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 ً  : )ERP( أسباب تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة :ثالثا

 في تطبيق نظام هناك مجموعة من األسباب التي ساهمت أن (Galani et.al.,2014, p. 143-152)يرى 

(ERP) مال إلى التي تم تقسيمها إلى أسباب تقنية وأخرى إدارية متعلقة باألعمال هي التي دفعت بالمنظو

 :تطبيق هذا النظام، وهذه األسباب مبينة حسب الجدول التالي

 األسباب اإلدارية التقنيةاألسباب 

 التمكين من نمو األعمال     Y2K حل مشكلة

 تحسين كءاءة عمليال النظام استبدال األنظمة التقليدية 

 قليل زمن معالجة البيانال وتحسين عمليال االسترجاع ةصيانة البرامج من خالل االستعانة باألفراد األكثر خبر

 تحسين جودة صنع القرارال بالمنظمةربت الوقت و تجنب تكرار البيانال 

الحصول على معلومة أكثر دقة وشمولية لحل جوانب  تخءيض عدد األخطاء

 المشكلة

 تحسين صورة المنظمة أمام مختلف المتعاملين معها تخءيض زمن اإلعداد 

 تسهيل تبادل المعلومال بين مختلف األقسام والءروع تکامل التطبيقال عبر العمليال

 ERPأسباب تطبيق نظام  ،2\2 رقم الجدول

ERP Benefits , Antonios Stavropoulos, and ,Efthymios Gravas, Despina,,Source:Galani

. 521-and Firm Performance in Greece, Galani, Gravas, Stavropoulos, 2010, P143 

 

 ً  : )ERP(تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة مميزات  رابعا

إلى أن مبيعال  (Monk & Wanger, 2006,p.32-43)في المنظمة، حيث يشير  مهما   ERPأضت نظام 

، خاصة بعدما 30%ن الماضي وبزيادة سنوية قاربت في التسعينيال من القر كبيرا   هذا النظام شهدل رواجا  

، (Y2K)في توجهت أغلب المنظمال إلى تحديث نظام معلوماتها التقليدي لمواجهة مشكلة األلءية المتمثلة 

بان نظم تخطيط موارد المؤسسال تكمن أهميتها بالنسبة  (Maditions et.al.,2012, p.61) ويشيف

 ءاءة في ممارسة األعمال التجارية،زيادة الك ،في تحسين التنسيق بين اإلدارال الوظيءية لمنظمال األعمال أساسا  

وانخءاض تخءيض تكاليف التسويق، ونتاج، اإل تكاليفلتشغيل من خالل مراقبة المخزون وتخءيض تكاليف او

تسهيل اإلجراءال والمعامالل اإلدارية يوما بعد يوم، الوصول السريع إلى ب، تكاليف مساعدة في دعم مكت
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 المعلومال التخا  القرارال والرقابة اإلدارية؛ دعم التخطيط االستراتيجي من خالل التخطيط للموارد المتاحة

  (ERP) أن نظام (9.،  2011)منصور وزمالؤه،يرى  في خلق القيمة حيث  (ERP) نظام ، باإلضافة الى

ساهم كثيرا في تحسين معدالل النمو في منظمال األعمال، حيث ظهر هذا التحسين جليا في مجاالل عديدة 

 تتعلق بتحسين مستويال خلق القيمة

 بما يلي:  (ERP)مميزال نظم تخطيط موارد المنشاة يمكن تلخيش 

انال واحدة على توحيد كافة النشاطال والعمليال داخل الشركة ودمجها في نظام واحد وفي قاعدة بي يساعد .1

لوحيد تصب فيها جميع بيانال المؤسسة لتكون هي المورد الرئيسي وا (388.،  2015،وزمالؤه )بواعنة

 للبيانال ومن بعد معالجتها للحصول على المعلومال للمؤسسة ومن يتعامل معها.

 . ن خارجهاذلك من لهم عالقة بها مر المعلومة اآلنية والدقيقة لإلدارة والتقسيمال التنظيمية وكتوفي .2

 (3.  ،2015مصدرها )ام ترف،  إمكانيال المشاركة في البيانال والمعلومال والحصول عليها مهما كان .3

يال والغاء عمل في حذف تمتة وتكامل عمليال الشركال وخاصةعد في الوصول الى مستوى جديد من أيسا .4

 (.389.،  2015عدم الكءاءة في النظم التقليدية )بواعنة،االسهاب غير المبررة وحاالل 

ن واجهة عبالمخازن تختلف  تمكين كل مستخدم من استخدام الشاشة المناسبة لعمله فواجهة عمل المستخدم .5

مال للمديرين النوع من المنظو الميزال هو ما يتعلق بما يقدمه هذا هذهالمستخدم في تخطيط الصيانة ولعل 

 وصانعي القرار داخل المؤسسة.

ا هو مونية صحيحة وآ القدرة على اتخا  القرار السريع والصائب بشكل مشمون معتمدا على معلومةيدعم  .6

  المؤسسة.لى تحسين عمل يؤدي إ

وسهولة  ؤسسةالمجال لتعديل والتشكيل بما يتناسب مع متطلبال واحتياا  ومال الءرعيةالبرامج والمنظتقبل  .7

 قصير.ضافة منظومال جديدة في وقت إ

الداخل  يزال األمان في نظام تخطيط موارد المؤسسال لحماية المؤسسة من الجريمة فيمالى م باإلضافة .8

 الخ.والخارج كالتجسس الصناعي واالختالس والتالعب بالبيانال وغيرها 

عادل من اجل و النسب الى أقل من نقطة التسعار أديل األالمثال قد يقوم بعض الموظءين عمدا  لتعفعلى سبيل 

سال يوفر ن نظم تخطيط موارد المؤسإحداث خلل في أرباح المؤسسة أو غيرها من أعمال التخريب وبالتالي فظ

يشا نحو أوتخطيط موارد المؤسسال ويتجه  عمال من هذا النوعف لتنءيذ الشوابط الداخلية لمنع أعادة وظائ

 .(56-55  . ،  2012)أوحيدة،  دوال أمن المعلومالل مع أنواع أخرى من أتحسين التكام
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هم في مكانية مشاركال البيانال والحصول عليها في الوقت المناسب مما يساإما سبق يشاف إلى يمكن أن 

ة من الحصول على معلومال صحيحة تساعد في اتخا  القرارال الصائبة في الوقت المناسب وحماية المؤسس

  يمة من الداخل والخارج كالتجسس الصناعي واالختالس والتالعب بالبيانال وغيرهاالجر
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 الفصل الثالث

 لنظام المعلومات المحاسبية في ظل نظام تخطيط موارد المنظمة نظري مدخل

رير المالية اد التقاسعت المؤسسال لتصميم برامج وتطبيقال مالية ومحاسبية تمكنها من إدارة الحسابال و إعد

دم أسس موحدة الختامية، بما يوضت نتائج أعمال المؤسسة، وعلى الرغم من نجاح هذه التطبيقال إال أنها لم تق

ءسها، و نمع متطلبال المؤسسة  تتألميتم بموجبها إجراء مقارنال بين أداء المؤسسال بعشها البعض كونها 

عزلة عن ق العرض واإلفصاح، وكأن المؤسسة تعمل في جزيرة مننظرا  الختالف وتباين المءاهيم، وتباين طر

و أطراف العالم، ولهذا السبب ولكي تستطيع المؤسسال مخاطبة جميع األطراف سواء كانوا أطراف داخليين أ

قدمها خارجيين، تحولت المؤسسال القتناء نظم تخطيط موارد المؤسسة، و لك حتى تحقق المعلومال التي ت

د من رجة عالية من التكامل، خاصة وأن نظام تخطيط موارد المؤسسة يوفر العديد والعديللمستخدمين لد

ية تحليل بيانال التطبيقال التي يمكن االستءادة منها في إدارة الحسابال واإلدارة المالية، وتوفر أيشا إمكان

ذلك إن نظام تخطيط التقليدية. ل العمالء والمدينين والدائنين والموردين، وهذا بدوره ما تقوم به نظم المعلومال

نال المستخرجة موارد المؤسسة يقدم الدعم الكامل لنظم المعلومال المحاسبية في زيادة جودة المعلومال والبيا

 من النظام، مما يزيد من الميزة التنافسية للمؤسسة.
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 مفهوم نظام المعلومات المحاسبيةالمبحث األول 

ال أهمية  جية واالقتصادية والعولمة أصبحت أنظمة المعلومال تحتل مكانة واسعة نتيجة للتطورال التكنولو

 في كل المجاالل، حيث تطورل أنظمة المعلومال بخطى سريعة وتعددل تطبيقاتها في جميع المستويال

علومال ظمة الماإلدارية، فقد استخدمت هذه األنظمة في المستويال التشغيلية والءنية و االستراتيجية  كون أن

دمي المحاسبية تحقق العديد من المزايا و لك من خالل ما توفره من معلومال هامة لجميع طوائف مستخ

 المعلومال المحاسبية.

 تعريف نظام المعلومات المحاسبية: :أوالً 

ميع الكمية لجو لة عن توفير المعلومال الماليةتعتبر نظم المعلومال المحاسبية في الوقت الحاضر الجهة المسؤو

ونال تنظيم مك أحدم المعلومال المحاسبية بأنها عليه يمكن تعريف نظ، واألطراف األخرىارال واألقسام واإلد

لى إالقرارال الكمية التخا  المعلومال المادية و توصيلو تحليلو معالجة و تبويبإداري يختش بجمع و

م المعلومال المحاسبية أن نظ ك نجدولذل( 49-47  .   ،1997 الدهراوي،. )األطراف الداخلية والخارجية

إن لقول حيث يمكن ا (MIS)تعتبر جزءا ال يتجزأ من التنظيم اإلداري المعروف بنظام المعلومال اإلدارية 

 معلومال التيوال، الذي يعني بتوفير البيانال د مكونال نظم المعلومال اإلداريةالمعلومال المحاسبية أح نظم

 ةحيحأجل اتخا  قرارال ص والموضوعية منالمالئمة  ع المعلومالوجم ،ككلنشاطال الشركة  علىتؤثر 

مالي ن نظام المعلومال ال( بأ30.،  2006يرى )الجزراوي وتوفيق،  تساعد الشركة على تحقيق أهدافها،

ألسس والمحاسبي ينبثق عن النظام المحاسبي المطبق في المنظمة، والذي بدوره يعتمد على مجموعة من ا

بأنه  (14. ، 2013ويعرفه )حميدان وسودة، ، التي تجمع وتعالج بها البيانال المالية والمحاسبيةوالقواعد 

ل وإدارة جل حصر وتجميع وتشغيالبشرية التي تتءاعل معا، و لك ألبمجموعة مترابطة من العناصر المادية و

د وإجراءال محددة رجية، تبعا لقواعورقابة البيانال المالية، و المتعلقة باألحداث االقتصادية الداخلية و الخا

 توصيل المعلومال المالية المءيدة.إلنتاج و

انال المالية والمحاسبي بأنه النظام الذي يختش في معالجة البينظام المعلومال المالي  يمكن تعريفبالتالي 

ل التكاليف المالية رير حووالمحاسبية، وتحويلها إلى معلومال قابلة لالستخدام في المنظمة، وبالتالي فهو يقدم تقا

ينين، وتقارير لمختلف المشاريع التي تقوم بها المنظمة، واألرباح المحققة تقارير حول الوضعية المالية للمد

 حول أسعار الءائدة السائدة في المنظمال المالية، وتقارير حول أداء المشاريع الحالية.
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نشطة التي ي نظام للمعلومال مجموعة من الءعاليال واأليتشمن نظام المعلومال المحاسبي مثله مثل أكما و 

ميها وهذه يجب القيام بها، حتى نتمكن من الحصول على المعلومال الدقيقة والمالئمة، وتوصيلها إلى مستخد

 األنشطة هي:

 المدخالت: .1

اخل المنشأة دت وهي البيانال التي تمثل المواد األولية وتنشأ نتيجة للعمليال واألحداث االقتصادية التي تم

 (:50 .،  1997وخارجها ويمكن التمييز بين أربعة مصادر لهذه البيانال وهي )حسين، 

 لتحصيالل. والمدفوعال وا روتينية تنشأ من العمليال الخارجية اليومية كعمليال البيع والشراء بيانال 

 لقانونية. والتشريعال ا ميةبيانال غير روتينية تنشأ نتيجة للبيئة الخارجية المحيطة كالسياسال الحكو 

 راحل التكاليف في الم روتينية تنشأ نتيجة للعمليال اليومية داخل المنشأة بين األقسام الداخلية كبيانال بيانال

 اإلنتاجية وحركة المخزون. 

 بيانال  داريةالداخلية ونتيجة للسياسال المحاسبية واإل بيانال غير روتينية تنشأ عن القرارال اإلدارية(

ءاءة العمليال في كالتغذية العكسية و التي تتمثل في ناتج القرارال اإلدارية السابقة و التي تءيد في تحسين 

 .ال(تشغيل البيانال و تتمثل في العمليال الخاصة بتحويل البيانال إلي معلوملالدورال التالية 

 المعالجة .2

لمنطقية، ا وعمليال المقارنةيال الحسابية، الءني من النظام وهي عبارة عن مجموعة من العمل تمثل الجانب

للمستءيد  والتلخيش، والتصنيف، والءرز التي تجري على البيانال المدخلة بغرض تحويلها إلى معلومال تقدم

يانال من وتتشمن أنشطة المعالجة عمليال إضافية مختلءة حيث يتم إدارة الب (.10،  2004النهائي )قاسم، 

 (: 7-5.   ، 2000)الدهراوي وكامل،  مجموعة من الوظائفخالل 

 :تخدامها في تحقيق المكان الذي يتم تخزين البيانال والمعلومال فيه لغايال اسووتمثل  اكرة النظام  التخزين

 نال. األهداف التي أنشئ من أجلها، ويتم حءظ البيانال وتخزينها في ملءال أو على شكل قاعدة بيا

 :ال وأثر نال التي يتم خزنها وتحديثها لتعكس تطور األحداث والعمليوتتمثل في تعديل البيا التحديث

 وتخزينها.القرارال التي تمت بعد إدخال البيانال إلى النظام 

 :و تقديمها إلى أوتعني استخراج البيانال المخزنة وإعادة طلبها إلجراء مزيد من التشغيل عليها  االستدعاء

 المهتمين في صورة تقارير مالية. 
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 اره لتحقيق وتتشمن جميع العمليال التي يتم اتخا ها للحءاظ على كيان النظام واستمر :م والسيطرةالتحك

تتم إجراءال وأهدافه كما تتشمن كافة اإلجراءال الالزمة لحماية البيانال ومنع فقدانها أو التالعب بها 

 التحكم والسيطرة على كافة مراحل النظام ووظائءه المختلءة.

 المخرجات: .3

وفق أشكال  تمثل النتائج التي يعمل النظام على الوصول إليها، ويتم إيصال المعلومال إلى المستءيدين وهي

ال نظام ق عليها مخرجمختلءة مثل التقارير والجداول والقوائم واألشكال البيانية، وهذه المعلومال يطل

 (.15 .،  2004المعلومال )قاسم، 

 الرقابة: .4

 حيحة ودقيقة وجود رقابة على عمليال اإلدخال والمعالجة والمخرجاليتطلب الحصول على معلومال ص

اإلجراءال  مجموعة من فهيللتأكد من أن النظام ينتج ويقدم المعلومال وفق المعايير المءترضة عند تصميمه، 

 حتوي علىوالقواعد تهدف إلى التحقق من أن تشغيل النظام يتم وفق ما هو مخطط عند تصميمه، وأن النظام ي

. ،  2004كافة اإلجراءال الرقابية التي تشمن صحة المدخالل وعمليال المعالجة والمخرجال )قاسم، 

15). 

 :التغذية العكسية .5

ءترض عند وهي عملية قياس ردة فعل المستءيدين على عمل النظام، فقد يقوم النظام بأداء وظائءه كما هو م

بطلب  حاجال المستخدمين، عندئذ يقوم المستخدمين تصميمه، ولكن بعض المعلومال التي يقدمها ال تالئم

ف إلى (. وتهد16.،  2004إحداث تغييرال في النظام، هذه الطلبال يطلق عليها التغذية العكسية )قاسم، 

ن هناك عيوب توفير أداة إرشادية ألنشطة النظام وتعمل على تقويم نتائج عمل النظام وتصحيت األهداف إ ا كا

 (.16.،  2004قاسم، في أهداف النظام )

 ثانياً أهداف نظام المعلومات المحاسبي:

األهداف  بعض النظام المحاسبي ليس هدفا بحد  اته تسعى اإلدارة إلى تطبيقه فحسب إنما هو وسيلة لتحقيق 

ن م فظ، ومن ثالرسمية في المشروع االتصالكذلك فظن النظام المحاسبي يعتبر شبكة  ،(53.،  2007)جعءر،

مهامهم األساسية  في أداء و لك لمعاونتهمالرئيسية إنتاج البيانال وتقديمها إلى المنءذين في المشروع  من مهامه

تي تساعد  لك فان النظام المحاسبي يجب أن يتم تصميمه بصوره تمكن من إنتاج البيانال ال والءرعية وعلى

 على:
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  دوال فيواألالوسائل  وتتمثل هذه يقهاوأدوال تحقالمشروع بوسائل  والءرعية فيربط األهداف األساسية 

 رال الخاصة. التقارير المرتبطة بالقرا

 لمختلءة ااألنشطة  عرض وتحليل نتائج أعمال المشروع بحيث يتمكن القائمين على إداراته من تقييم أداء

 به. 

ممثله لبيانال اتاج إلنوسيلة إدارية  ومستندال يعتبرعلى  لك فظن النظام المحاسبي بمكوناته من سجالل  وبناء  

تبط باألهداف ب أن يرنه يجي المصمم إلنتاج هذه التقارير فظوحتى تتحقق فاعلية النظام المحاسب في التقارير،

  التالية:

 إنتاج التقارير الالزمة لخدمة أهداف المشروع.  .1

 يجب أن تتوافر في بياناته وتقاريره الدقة في اإلعداد والنتائج.  .2

 المناسب.ر في الوقت يجب أن تقدم التقاري .3

ع كءاءة المشروع ورف يجب أن يحقق النظام المحاسبي اشتراطال الرقابة الداخلية الالزمة لحماية أصول .4

 أدائها. 

 .يجب أن تتناسب تكلءة النظام وتكلءة إنتاج بياناته مع األهداف المطلوبة منها .5

 ً   :لمحاسبيةخصائص نظام المعلومات ا :ثالثا

لمنشأة المتواجد حيويا في ا بعدة خصائش إ ا ما توفرل تجعله نظاما معلوماتيا   ل المحاسبيةنظام المعلوما يتميز

( 59- 58  .   ،2001،جلها في هذه المنشأة حسب )حءناويبحيث يكون مؤديا لوظيءته التي طور أل فيها،

  :وكءئا هيمال المحاسبي ليكون فاعال الخصائش التي تؤهل نظام المعلوفظن 

عند مالية البيانال ال معالجة والسرعة فيق نظام المعلومال المحاسبي درجة عالية من الدقة يجب أن يحق .1

  تحويلها لمعلومال محاسبية.

ن البدائل م ار بديلاختي المالئم التخا  قرار وفي الوقتيزود اإلدارة بالمعلومال المحاسبية الشرورية  .2

 المتوفرة لإلدارة. 

 . االقتصادية المنشأة أنشطةلتقييم زمة لتحقيق الرقابة يزود اإلدارة بالمعلومال الال  .3

 سط والطويلوالمتوالقصير  يزود اإلدارة بالمعلومال الالزمة لمساعدتها في وظيءتها المهمة وهي التخطيط .4

  .ألعمال المنشأة المستقبليةجل األ

ك عند الحاجة بياناته و ل في قواعد والوظيءية المخزنةاسترجاع المعلومال الكمية  في ودقيقا  يكون سريعا  .5

 . إليها
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 لى المنشأة.مع التغيرال الطارئة ع وتطويره ليتالءميتصف بالمرونة الكافية عندما يتطلب األمر تحديثه  .6

، أساسيان و عنصران مترابطان نظام المعلومال المحاسبي فعاليةيمكن القول بأن كءاءة و بناء  على ما سبق 

ية لكي تكون بد أن تتسم ببعض الصءال كالجودة والمرونة والبساطة والموثوقوأن نظم المعلومال المحاسبية ال

ة وبصورة خاصة هذه النظم  ال كءاءة وفعالية، و لك بهدف تقديم الدعم لإلدارة في عملياتها وأنشطتها المختلء

ن دة المنافسة، وإه حعالم تزايدل فيجعلها أكثر قدرة على توفير المعلومال المالئمة لعملية اتخا  القرارال في ت

ية منها أو البشرية،  لك كله ال يتأتى إال من خالل توفير المقومال الالزمة لنظم المعلومال المحاسبية سواء الماد

المنشأة الذي  ، و هذا ما يوفره تطبيق نظام تخطيط مواردلتأخذ دورها في جعل هذه النظم تعمل بكءاءة وفعالية

أنظمة مختلءة، ويؤثر بشكل كبير على تطور نظم المعلومال المحاسبية، فيحقق التكامل بين اإلدارال ال

نظم المعلومال  المعلومال الحديثة لها مقدرة كبيرة في التأثير على أداء المؤسسة، وكما يساعد على تعظيم دور

طريق ن أوسع وأشمل من المعلومال، و لك ععلومال والقوائم المالية إلى نطاق من كونه مصدر لتقديم الم

جرد تقديم م، لذلك فمهمة نظم المعلومال المحاسبية قد ارتقت من هذه النظمإدخال التكنولوجيا الحديثة في 

 د.ارالمعلومال الرسمية لتشمل نطاق واسع من المعلومال وهذه رؤية جديدة ساهمت بها نظم تخطيط المو
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ودورها في تلبية جودة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المبحث الثاني 

 احتياجات أصحاب المصلحة.

ءاءة المطلوبة درجة عالية من الجودة في التقارير المالية، والتي تؤدي إلى تحقيق الك إلىيحتاج المستثمرون 

يت التدفقال توقولالستثمار، وتوفر جودة التقارير المالية معلومال مءيدة للمستثمرين والدائنين خاصة عن كمية 

حدث في أسواق يوكلما زادل جودة التقارير المالية تنخءض مخاطر االستثمار على غرار ما تقبلية، النقدية المس

رون كثير بعد االنهيار لعدد كبير من الشركال العالمية حيث أصبحت لدى المستثم ، خصوصا  المتقدمةالمال 

أو الي مركزها الم أوركة عمال الشالية ومدى تعبيرها عن صدق نتائج أشكوك حول جودة التقارير المالمن 

  .نوال الحاليةعتبر الجودة من المواضيع الهامة والحيوية في خالل السها المالية لذا تتقاريرالثقة في جودة 

 :مفهوم جودة التقارير المالية :الً أو

 ختصين المالية من وجهة نظر المنظمال المهنية والباحثين الممءاهيم الجودة في مجال التقارير  تعددل

 علومال في التوقيت فقد عرفها االتحاد الدولي للمحللين الماليين على أنها تعني الوضوح والشءافية وتوافر الم

 (.682.،  2014)حمادة،  المناسب

  متطلبال ولخصائش المنتج أو الخدمة بصورة تمكن من تلبية احتياجال على أنها تكامل عرفت الجودة كما

 الصالحيالة بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي وتوزيع المسؤوليال ومحددة أو معرفة ويهتم نظام الجود

وفحش كل  بمراقبة العمل ومتابعة ومراقبة الكءيلةعمال واإلجراءال على الموظءين والعمال وإيشاح األ

 (.386-385 . ،  2013ما يرد للمنشاة )عامر، 

 صادي للشركة قتحقيقة وعادلة حول األداء االعلى أنها مدى تقديم التقارير المالية لمعلومال  وعرفت الجودة

 (.1547،  2013والوضع المالي بها )كبالن، 

 ا من تحققه من منءعة للمستخدمين وخلوه المعلومال من مصداقية وما ما تتمتع به  أنهايشا  عرفت أ

على يساعد ا ن تعد في ضوء مجموعة من المعايير الءنية والقانونية والرقابية والمهنية بمالتحريءال، وأ

 (.386-385  . ،  2013تحقيق الهدف من استخدامها )عامر، 

 اآلتي من التعريفات السابقة: استنتاجيمكن 

 الوضوح والشءافية.توافر المعلومال في التوقيت المناسب و .1

 تلبية احتياجال ومتطلبال محددة. تكامل الخصائش للمنتج أو الخدمة بصورة تمكن من  .2

ان تعد في وخلوها من التحريءال و من منءعة للمستخدمين تحققه من مصداقية وما المعلومال ما تتمتع به .3

 ف من استخدامها.د على تحقيق الهدضوء مجموعة من المعايير الءنية والقانونية والرقابية والمهنية بما يساع
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يقي لها حقمدى قدرة تلك التقارير على تمكين مستخدميها او قارئيها من استخال  الجوهر االقتصادي ال .4

الشركة  ويتحقق  لك من خالل تشمين تلك التقارير لكافة المعلومال المالئمة والموثوق فيها عن أداء

 ئتمانية سليمة.ووضعها المالي بما يساعد مستخدمي أو قارئ تلك التقارير على اتخا  قرارال استثمارية أو ا

ستوى المحقق من المالية والتي تءسر على أنها الم مءهوم جودة التقارير المالية هي دقة التقارير بالتالي فظن

 .دئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما  القدرة على التنبؤ بالتدفقال المستقبلية و لك وفقا للمبا

  ً  :أهمية جودة التقارير المالية :ثانيا

ي اتخا  القرارال فمءيدة يتمثل الهدف الرئيسي للتقارير المالية في توفير معلومال عالية الجودة تتعلق بالوحدة و

لى السواء واألسواق المالية عأهمية بالغة لكل من المستثمرين  المعلومال  ي االقتصادية وتوفير مثل هذه

التي  علومالعن أهمية المعلومال الجيدة: بأنها الم (Arthur Levitt)وقد عبر (، 247.،  2012)السيد، 

تختءي ودهور ثقة المستثمر وتتوقف االستثمارال تبدونها تلحياة األسواق لألنشطة القوية وتكون شريان 

 ق التي يسودها العدالة والكءاءة، بالتالي:األسوا

 لي:ذي يمكن توضيحه على النحو التابع أهمية جودة المعلومال من الدور الهام الذي تلعبه والنت .1

  نه من معلومال هم على ما تتشمدي إلى زيادة اعتمادثقة المستءيدين منها وهذا ما سيؤ على يجابيا  إتؤثر

 م االقتصادية المتعلقة بالوحدة.مالية في اتخا  قراراته

   تثمار المختلءة على قرارال المستثمرين المتعلقة بشخ استثماراتهم في مجاالل االس يجابيا  إ ستؤثر أيشا

)السيد، لسوق لعامة لى زيادة الكءاءة الدي في النهاية إوفي توزيع مواردهم المتاحة بما يؤوفي اإلقراض 

2012  ،.247.) 

 المالية لبعض  وتوفير المعلومال الكافية في الوقت المناسب للمستخدمين الخارجيين فا ا افتقرل القوائم

لتقرير المالي معايير االحديث نحو تطبيق  االتجاهن بة فأنها سوف تءقد قيمتها ولذا فظالمعلومال المطلو

 .محاسبةيرال التنظيمية في مهنة الل العالم يعتبر من أهم التغيدولة حو 100من  أكثرالدولية في 

  موس مادي مل ر تحتوي على معلومال ليس لها كيانعناصر الخدمال فهذه التقاري أحدتعد التقارير

 يمكن الصدارها وبالطبع م استهالكها على نحو متزامن عند إيمكن ادراكه والتحقق من مواصءاته ويت

 (.55.،  2005يها )الديسطى، فحصها قبل الحصول عل

  ناء على ما تتمتع بتعد جودة التقارير المالية  ال أهمية بالنسبة للمستثمرين لبناء قراراتهم االستثمارية

كال من على ما تنشره الشر قراراتهم به هذه التقارير من مصداقية لذا يعتمد كثير من األطراف في

 ل. حصائية مهمة عن أداء الشركائها على ملخصال إ الحتوامعلومال في تقاريرها السنوية نظرا  
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  لمحاسبية ان جودة المعلومال ظم المعلومال المحاسبية ومن ثم فظمخرجال ن أحدتعد التقارير المالية

ءيدة تعرف بمدى توافر الخصائش النوعية التي تجعل المعلومال المحاسبية في القوائم المالية م

ة )زلوم، الوضع الحالي والمستقبلي للشركعند تقييم  رة التنبؤيةين كما تسهم في رفع القدللمستخدم

2016  ،.201.) 

  وصيلها تالتقارير المالية عند  في الدقة التي يجب أن تتسم بهاتتمثل جودة المعلومال المحاسبية

لمتوقعة المحاسبية والتدفقال النقدية ا باألرباحمعلومال عن عمليال الشركة وخاصة فيما يتعلق لل

كد للجودة يؤ ن الءكر المعاصرال أتءيدة من المعلومال المحاسبية، إلمستثمرين وغيرهم من الءئال امسلل

حديد تخذ وجهة نظر مستخدمي المعلومال عند وأ ،يز على مءهوم ومرونة االستخدامعلى أهمية الترك

ودة هي ن الج أ، إالالحكم على مدى جودة المعلومالالجودة باعتبار أن المستخدم النهائي هو فيصل 

كز المالي تي تعكس حقيقة المرفصاح جيد عن المعلومال البه التقارير المالية من شءافية وإما تتسم 

المرتقبين ويتءق مع أهداف واحتياجال المستثمرين الحاليين  رباح المحققة والمتوقعة للشركة بماواأل

 (.26-25.   ، 2015لترشيد قراراتهم االستثمارية )علي،  وغيرهم

حيث تساعد  ،عالية القيمة لالستخدامالس المال يش رأس المال أو تخصيش رأدي الى كءاء تخصتؤ .2

ستثمارية من المديرين والمستثمرين على تقييم الءر  اال جودة المعلومال عن الشركال ومنافسيهم كال  

ال العوائد  القطاعال  تجاهس المال النقدي والبشري تخلق قيمة وبالتالي تشجيع تدفق رأوتحديد تلك التي 

 المتوقع. ءاعال  ال األداء السيالمرتءعة وبعيدا عن القط

على  س المال من خالل طريقين يمكن توضيحهامال المحاسبية على تخءيض تكلءة رأتساعد جودة المعلو .3

  التالي:النحو 

  يولة الس إلى تخءيض مخاطرتخءيض عدم تماثل المعلومال بين كبار وصغار المستثمرين مما يقود

بة طالمكانية تمويل االستثمارال طويلة األجل التي تتسم بانخءاض السيولة بدون موزيادة إ

ءض من ن جودة المعلومال تخالمستثمرين باالستغناء عن أموالهم على المدى الطويل على أساس أ

يودي  مخاطر خسارة صغار المستثمرين من االتجار مع المستثمرين العالمين ببواطن األمور مما

  االسواق.لجذب المزيد من رؤوس األموال الى 

 رض عنه تخءيض تعا يتمخض تخءيض عدم تماثل المعلومال بين المديرين والمستثمرين مما

سهل من ت ابليةن المعلومال التي تتسم بالموضوعية والقالمصالت وتكاليف الوكالة على أساس أ

ن جودة المعلومال المحاسبية فظ ثما رين ومنلحقوقهم ورقابتهم للمديفعالية ممارسة المساهمين 
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لألصول وتنءيذهم دارة المديرين تحسين األداء عن طريق ضبط كءاءة إتلعب دورا رقابيا يساهم في 

 .خءيض مصادرتهم لثروة المستثمرينالمشروعال وت أفشل

األخطار  الل حصرن خيساعد توفير المعلومال والحقائق عالية الجودة على توقع حدوث األزمال المالية م .4

ن المعلومال ا وإالمالية في حالة حدوثه االزمالثناء واستقرائها وأيشا توفير الجهد والوقت وسرعة األداء أ

في  تجةمستويال منخءشة من النقدية وتخءيض االستثمارال غير المن بامتالكالمحاسبية تسمت للشركال 

 األزمال.حدوث  احتمال المركز المالي في ظل انخءاض

مين وتوفير في تمكين أعشاء مجلس االدارة من تحسين قيمة المساه علب جودة المعلومال المحاسبية دورا  ت .5

زية المصممة تحءيسلسلة واسعة من المتغيرال التعاقدية التي تحدد النتائج والعوائد المالية من الخطط ال

 (.85-84  . ،  2011لت بين المديرين والمستثمرين )سحلول، اللتقاء المصا

 :ثالثاً خصائص جودة التقارير المالية 

المعل هابيجب أن تتسم لى تحديد الخصائش التي العديد من المساهمال التي تهدف إ الءكر المحاسبي ظهر في

تحقيقيها  علىو العمل ام بها أمع ضرورة االلتز المحاسبية بحيث تكون مءيدة للعملية القرارية،ومال  

  (.136.،  2012لباز، )أال لمتخذي القرارال االستثمارية معلومتوفير اللتحسين مستوى خدمة 

 :االساسية الخصائص : أوالً 

 القابلية للفهم: .1

تحصل يها لذا يءترض أن يالخاصية أن تكون المعلومال قابلة للءهم المباشر من قبل مستخدم تطلب هذهت

ى منءعتها وتقييم مستوفهم المعلومال مستخدمي المعلومال المالية على درجة من المعرفة والوعي تمكنهم من 

يسر لتحقيق بفهمها  البيانال من الغموض بحيث يسهلتلك لمعلومة المحاسبية خلو وتتشمن خاصية قابلية الءهم ل

حة وخالية من واضوبمعنى البيانال والمعلومال المعبر عنها بالقوائم المالية يجب أن تكون بسيطة الءائدة منها، 

 .(9.،  2013التعقيد )عباس،

 المالئمة: .2

لمتخذي القرارال هم الخصائش الواجب توافرها في المعلومال التي يمكن تقديمها تعتبر المالئمة من أ

نها يير المحاسبية المالئمة بأعرفت لجنة المعاعلى المستوى الداخلي الخارجي، وقد دارية االستثمارية واإل

لمعلومال خاصية المالئمة عندما ، وتمتلك االقرارالكون مالئمة لحاجال صناع المعلومال التي يجب أن ت

 ،هم في تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبليةتساعدوقرارال االقتصادية للمستخدمين ثر على الؤت

فالمعلومال المالئمة هي معلومال  (860.،  2013و تصحت تقييماتهم الماضية )المطارنة، توكد أوعندما 

 :أساسيه هيوتشترك المالئمة في جوانب  (،136.،  2012لباز، )أ اه القرارير اتجقادره على تغي
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 ناتجة عن شارال الواإل ياها الرموز والعالقاللمءهوم أي الدالالل التي تعطينا إالتركيز على صدق ا

 أي نظام منتج.

 و أما  أو وسيلة اختبار التركيز على صدق المحتوى أي تحقق نوع من التطابق بين محتوى مستند هام

 .يل ما مع األهداف الواجب تحقيقهاتحل

 من  لمتوقعةي( أي مقارنة النتائج ا)الصدق التنبؤ ى الصدق بداللة أداء معين في المستقبلالتركيز عل

 (.50.،  2008)الكيالني،  في المستقبل اس يدل على أفشل حالة متاحةمقيتصرف معين أو 

 م توافر ثالثة خصائش:مالئمة المعلومال المحاسبية يلزلكي تتحقق و

 القدرة التنبؤية: 

التنبؤ  يم نما جن تكون للمعلومال المحاسبية القدرة التنبؤية المستقبلية وتكون صالحة ومءيدة في تقييجب أ

عن  بالمعلومال يعني إعطاء مؤشرال قوية (، والتنبؤ48.،  2008حداث االقتصادية )إبراهيم، باأل

أكثر مالئمة  قوية وقريبة من الواقع فظنها تكون المؤشراللما كانت هذه المستقبل في الظروف الطبيعية وك

لقيام أسبابها واو ومواضعهاة ومعرفة االنحرافال ها الرقابة على األداء المستقبلي للمنشأت لمستخدمييألنها تت

 (.48.،  2002بمعالجتها )البارودي،

 :التوقيت المناسب 

الزمة التخا  ترة زمنية مناسبة يمكن تحديدها بالءترة الزمنية الوتعني توفير المعلومال المحاسبية في ف

، رزقرار )القلتأثير في عملية اتخا  تءقد قيمتها او قدرتها على ا لكيالها يقرار معين من قبل مستخدم

2011  ،.82.) 

 التغذية العكسية: 

و تصحيت د أتأكيلمساعدة في ل علومال عن نتائج القرارال الماضيةتعني خاصية التغذية العكسية توافر الم

ومن دون  ،(48.، 2008) إبراهيم،  لألحداث المشابهةفي اتخا  القرارال المستقبلية التوقعال السابقة و

ام بالمستقبل ن عدم المعرفة سيجعل االهتمضعيءا ومن ثم فظالماضي فظن أساس التنبؤ سيكون عادة معرفة بال

 التأكددم ع ا كانت قادرة على تخءيض ل تكون مالئمة للحالة إن المعلوماغير مؤثر وعلى األساس نءسه فظ

وهذا بشكل  كدة من شأنها أن تقلل من حالة عدم التأالماضي باألحداثبالحالة، فالمعرفة السابقة  المتعلق

  (.23.، 2008)عطية،  التي ينتجها النظام المحاسبيالتغذية العكسية في المعلومال دور ساسي أ

 الموثوقية: .3

، التحقق من سالمتها وباإلمكان لإلثبال،لزم أن تكون المعلومال قابلة ستالثقة بالمعلومال المحاسبية ي حققت

المعلومال  هذهفصاح وهذا يعني أن تكون در ممكن من الحياد في القياس واإلق بأكبروهو ما يتطلب االلتزام 
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من قبل مستخدمي هذه  المحاسبية والماليةوتعني الموثوقية القدرة على االعتماد المعلومال  ، ال دقة عالية

لخاصية المالئمة ولكي تكون ة قل درجة ممكنة من الخوف وخاصية الوثوق بالمعلومة هي مكملالمعلومال بأ

 معلومة مءيدة فان المعلومال يجب أن تكون موثوق بها ويعتمد عليها وتمتلك المعلومال خاصية الموثوقية ا ا

ولكي تتحقق الثقة بالمعلومال المحاسبية يلزم (،860.،  2013تحيز)المطارنة، كانت خالية من األخطاء وال

 :توافر ثالثة خصائش

 :الصدق في التعبير 

ول )مرعي، تمثلها وتعبر عنها بشكل معق المءترض أن التي منتمثل العمليال المالية بصدق األحداث األخرى 

صدق بولكي تكون المعلومال معبر عنها  ،لشكلنا بصدق تمثيل الجوهر وليس اه (، فالعبرة1490.،  2012

 تجنب نوعين من انواع التحيز هما: ينبغي مراعاة

  م الموضوعية أ أي طريقة القياس سواء كانت توصل إلى نتائجتحيز في عملية القياس.  

  غير المقصودوالتحيز  المقصودتحيز القوائم المالية بعملية القياس وهذا يقسم الى التحيز. 

نه لم د من أالتأكأي  ،ل على أكبر قدر ممكن من االكتمالأن تكون المعلوما التحرر من التحيز بنوعيهيتطلب و

ال األهمية النسبية ، وهناك اعتبارعداد التقارير المالية من ناحيةإيسقط من االعتبار أي من الظواهر الهامة عند 

 اخرى.اح عنها من ناحية وما تستلزمه من وجوب دراسة جدوى المعلومة قبل قياسها واالفص

 :قابلية التحقق 

يستخدمون الذين واألفراد القائمين بالقياس تتحقق هذا الخاصية عندما تحدث درجة عالية من االتءاق بين عدد من 

ن مبخصو  عدد ن يصل عدد من المراجعين المستقلين إلى النتيجة نءسها ، و لك كأطريقة القياس نءسها

لقوائم المالية لت أطراف خارجية باستخدام نءس طرق القياس إلى نتائج مختلءة تكون ان توصالقوائم المالية، فظ

جع إلى مقدار إبداء الرأي فيها، من جهة أخرى فظن عدم الثقة يرغير قابلة للتحقق منها وال يمكن للمراجعين 

ة وتعني القدر (.25،  2008المراد التعبير عنه )عطية،  واألحداثاالنسجام أو االتءاق بين األرقام المحاسبية 

مت ي استخد ا ما تم استخدام نءس الطرق واألساليب التقبل أكثر من شخش إ لى نءس النتائج منعلى الوصول إ

 (.82.،  2011في قياس المعلومال المحاسبية )سحلول، 

 الحياد: 

تتصف بالمصداقية  يجب ان تتصف المعلومال المعروضة في القوائم المالية بالحياد والخلو من التحيز حتى

كم و الحاختيار أو عرض المعلومال تؤثر على صنع القرار أكانت طريقة  إ اتعتبر القوائم المالية محايدة  وال

فعلى سبيل المثال التقارير المالية عالية الجودة يجب أن تكون متحيزه في بهدف تحقيق نتيجة محددة سلءا ، 
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عن النشاط  لتقرير عن نتيجة النشاط الذي يعيردي الى ان تؤة يجب أالتقارير عالية الجود العرض وبدال من  لك

 (.286.،  2011ادي للشركة بصدق وشءافية )سالمة، االقتص

تكون  حاسبية حتىالمالئمة والموثوقية الخاصيتان األساسيتان اللتان يلزم توافرها في المعلومال المتشكل إ ا  

اسال بين هاتين الخاصيتين نتيجة تطبيق بعض الطرق والسي حتمال التعارض ال جودة عالية ولكن هناك ا

كس فقد تقل الثقة والع ،الممكن التشحية بمقدار من المالئمة في مقابل المزيد من الثقة نه منوهذا فظ ،المحاسبية

 .في المعلومال المحاسبية مقابل المزيد من المالئمة للمعلومال

ً نيثا  :الخصائص الثانوية ا

الية بها مجلس معايير المحاسبة الم ىوقد أوصالخصائش الرئيسية الثانوية أهمية عن  ال تقل الخصائش

  ، 2011التقارير المالية )نوال، التي تتشمنها والتي تساهم في جودة المعلومال  (FASB)األمريكي 

 .77-78.) 

 قابلية المقارنة: .1

د عند امكانية معلومال تزيالن فائدة أساس أ الخصائش المحسنة لجودة المعلومال على حدتمثل قابلية المقارنة أ

لى مدار عشابهة عن نءس الكيان ل المتشابهة عن الكيانال االخرى أو المعلومال الممقارنتها مع المعلوما

ادية )سحلول، كن المستخدمين من تحديد التماثل أو االختالف بين مجموعتين من األحداث االقتصالزمن ألنها تم

لى استخدام الوحدة االقتصادية ع نه البد من ثبالتمل فائدة المعلومال المحاسبية فظتكولكي  (،92.،  2011

رال ومال المالية على تءسير التغين  لك يساعد مستخدمي المعلألخرى ألسلوب محاسبي معين ومن مدة أ

داء وكما ي األوف تجاهال في المركز الماليجل تحديد االة القوائم المالية عبر الزمن من أمقارنوعلى إمكانية 

دائها لمالية وأن يقيموا مراكزها المالية للوحدال المختلءة من أجل أئم ارهم مقارنة القواويجب أن يكون بمقد

تشابهة واألحداث للعمليال المالية الم ن عملية قياس وعرض األثر الماليا المالي وعليه فظوالتغييرال في مركزه

 دة وعبر الزمن لتلك الوحدة وعلى أساس ثابت للوحدالالوح ساس ثابت فياألخرى يجب أن تتم على أ

 (.229 .، 2013، ريوالسعب األخرى)مردان

 الثبات: .2

لمؤسسة االقواعد والسياسال والمبادئ المستخدمة في الحصول على المعلومال المحاسبية في أن ويعني  لك 

، 2015،  لك )مصطءى وإبراهيماح عن مكانية التغيير الشروري لها بشرط اإلفصثابتة من فترة ألخرى، مع إ

 13.) 
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 األهمية النسبية: .3

لذي لم يتم اظهاره االهام(، هو البند البند بنجلترا وويلز األهمية النسبية )معهد المحاسبين القانونين في إعرف 

، االعتبارمحل  ك بالصورة التي تعطيها الحسابال أو القوائم الماليةو حذف من المحتمل أن يخل  لأو إ ا حرف أ

و العرض أم الحذف حج همية النسبية بأنهااأل (FASB)األمريكي عرف مجلس معايير المحاسبة قد و

يف الحكم الشخصي ضعيكون للمعلومال المحاسبية والذي في ضوء الظروف المحيطة يجعل من المحتمل أن 

 الخاطئ.و العرض تتأثر بالحذف أو عتمد على معلومال يمكن أن تتغير أيو

 : المعلومال الىالنسبية  م األهميةوتقس

   مستخدم فهي في قرار الألنها تؤثر بطريقة صحيحة وبدقة  ومعالجتها محاسبيا   ادراجهاويلزم  مهمة نسبيا

 .بالتالي معلومال مالئمة

 تؤثر في قرار  و معالجتها محاسبيا بطريقة صحيحة وبدقة ألنها لنغير هامة نسبيا وال يوجد داع إلدراجها أ

 (.230.،  2013، والسعبري )مردان تخدم فهي بالتالي معلومال غير مالئمةالمس

ى الخصائش النوعية للمعلومال المحاسبية فقد تم وضع شروط لها هي أن يسود الجوهر عل تكتملولكي 

ليس والمظهر فمن الشروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقا لجوهرها وحقيقتها االقتصادية 

ن العمليال التأكد المالزمة لكثير ملها القانوني وكما ينبغي توخي الحيطة والحذر في حاالل عدم لمجرد شك

ودة التقارير جن النسبية والتكلءة ويمكن القول بأ حداث ويجب أن تكون المعلومال كاملة ضمن حدود األهميةواأل

جودة  وتحقق ،األساسية والءرعيةالمالية تتوقف على مدى توافر الخصائش النوعية للمعلومال المحاسبية 

 :ديدة لمستخدمي تلك التقارير منهاالتقارير المالية منافع ع

  العتماد عليها اتعتبر المعلومال الواردة في التقارير المالية  ال الجودة من اهم المعلومال التي يمكن

سوف تؤدي فدمة الجودة رير منع ا كانت التقابأنواعها المختلءة والتنبؤ بها وإفي قياس حجم المخاطر 

 .م المعلومال المحاسبية كمدخاللالحصول على مخرجال غير مناسبة للعقود التي تستخدالى 

   يونية عقود المد سعار الءائدة فيل اإلقراض السليمة وخءض أاقرارتساعد جودة التقارير في اتخا

 ن تقدير التدفق النقدي المستقبلي.وتمكن المقترض م

 الحقيقيةير المالية في تحديد الوعاء الشريبي بشكل سليم وفرض الشرائب تساعد جودة التقار 

 (.251- 250.   ،2013)عيد،

المحاسبية وتكريسها،  المعلومالأن نظام تخطيط موارد المؤسسة يسهم في تحقيق خصائش  مما سبق ستنتجيُ 

ا لتصبت سهلة الءهم من قبلهم؛ حيث أن نظام تخطيط موارد المؤسسة يوفر لإلدارة العليا تقارير يمكن تعديله

فعلى سبيل المثال، يكون عشو مجلس اإلدارة في مؤسسة صناعية ما ضليعا في األمور الءنية التي تحصل في 
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المصنع من ناحية عمليال اإلنتاج والتصنيع والعمالة والتغليف وغيرها من األنشطة، ولكن ألغراض اتخا  

ع على بعض البيانال المحاسبية التي من المءترض أن تصنف بشكل القرارال قد يلجأ هذا العشو إلى االطال

سهل الءهم على غير الماليين أو المحاسبين، وبالتالي يمكن عمل  لك من خالل التقارير القابلة للتعديل عن 

طريق نظام تخطيط موارد المؤسسة، باإلضافة إلى التقارير والقوائم المالية التي يصدرها نظام تخطيط موارد 

 المؤسسة والتي من الممكن أن تصمم بشكل يسهل فهمه من قبل جميع أصحاب المصالت في المؤسسة.

لءهم، حيث أن اكما أن خاصية المالئمة المتعلقة بالبيانال المحاسبية ما هي إال خاصية مكملة لخاصية قابلية 

و حالية بشكل أقرارال مستقبلية  سهولة فهم البيانال المحاسبية وإمكانية قراءتها سوف يؤدي غالبا إلى اتخا 

ن تكون صحيت، كما أن سهولة البيانال ال تكءي لوحدها لكي تؤدي إلى اتخا  قرارال  ال جدوى، بل يجب أ

يستطيع أن يقدم  هذه البيانال قابلة للتحليل والمقارنة وهذا ما توفره تقارير نظام تخطيط موارد المؤسسة الذي

علق باألصول هدف الذي أنشأل ألجله. على سبيل المثال، يمكن تقديم تقارير تتتقارير قابلة للتعديل بحسب ال

طرق إلى مصروف لتالثابتة للمستويال اإلدارية العليا التي تحتوي على تكاليءها وأعمارها اإلنتاجية فقط دون ا

لخارجي دقق اولكن يمكن إصدار تقرير آخر يتعلق باألصول الثابتة بغرض تقديمه إلى الماالهالك الشهري، 

اصية المتعلقة الذي يحتاج تءاصيل أكثر في هذه التقارير. كما يستطيع برنامج تخطيط موارد المؤسسة تحقيق الخ

ل المحاسبية بحسب باألهمية النسبية، حيث أن التقارير القابلة للتعديل يمكنها أن توفر تبويبال مختلءة للبيانا

ع غيرها قبل تشغيل البيانال المحاسبية  ال األهمية النسبية مقارنة م أهميتها، كما يمكن للمستخدم األخير تحديد

تختلف تماما  لشؤون التسويقلس اإلدارة التقرير، فمثال، إن البيانال المحاسبية التي يحتاجها نائب رئيس مج

ط موارد طيظن نظام تخف بالتاليعن تلك المطلوبة من قبل نائب رئيس مجلس اإلدارة لشؤون الموارد البشرية. 

ندما يقوم نظام المؤسسة يساعد في زيادة موثوقية البيانال المحاسبية وزيادة احتمالية عدم وجود أخطاء بها فع

ة حيث أن تخطيط موارد المؤسسة بتوحيد مصدر البيانال فظن  لك يؤدي إلى تخءيض أخطاء البيانال المحاسبي

ال في النظام بشكل التي تؤدي إلى التأثير في بقية الصالحيمدخل البيانال يقوم بظدخال العملية لمرة واحدة فقط و

صائش خمتكامل، كما أن تءعيل نظام تخطيط موارد المؤسسة لدور الرقابة الداخلية سوف يؤدي إلى زيادة 

د في توفير الموثوقية والتي تتمثل في الصدق والحياد والموضوعية. كما أن نظام تخطيط موارد المؤسسة يساع

تعمل في نءس  لمؤسسال مختلءةسنوال المختلءة لنءس المؤسسة أو لمحاسبية القابلة للمقارنة بين الالبيانال ا

كبر في الصناعة من خالل توحيد مصدر البيانال المحاسبية لكل السنوال محل المقارنة، ويبقى التحدي األ

ة عن نظم ية الصادرالمحاسب مقارنة البيانال المحاسبية الصادرة عن نظام تخطيط موارد المؤسسة والبيانال

 تقليدية أخرى.
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 المالية:على جودة التقارير  )ERP(تطبيق نظام تخطيط موارد المنشاة  رابعاً أثر

  في االتي: ارجيةخسواء أكانت التقارير داخلية او  على جودة التقارير المالية (ERP)أثر تطبيق نظام يتجلى 

  :ى جودة التقارير المالية الداخليةعل )ERP(ر االيجابية لتطبيق نظم أوالً األثا

و لك  المعلومال المحاسبية إلى تحسين وتسهيل عمليال التحليل اإلضافي من (ERP)يؤدي تطبيق نظام  .1

وبالتالي يؤثر  على التنبؤالذي يؤدي إلى زيادة القدرة  (ERP)حقة بنظام ن خالل التطبيقال المتقدمة والملم

النتيجة يؤثر األمر وبالتالي جودة ومنءعة التقارير المالية الداخلية، ومن ثم بعلى خاصية المالئمة  ايجابيا  

يدعم  (ERP) تطبيق نظمن ، كما وأاألمثل للموارد المتاحة االستغاللعلى نظرية اتخا  القرارال و إيجابا  

 .(523.،  2011اإلداريين )عصيمي، التحليلي للمحاسبين  حول من العمل الروتيني إلى العملالت

ارنال األمر من المق جراء العديدحتياجال المختلءة وتساهم في إاالبي تقارير متنوعة تل (ERP)يوفر نظام  .2

  (.599.،  2016)فؤاد،  الذي يؤدي إلى تحسين جودة تقارير األعمال

ال دارام واإللف األقسفي تحقيق التكاملية والتبادلية بين مختيساعد  ERPتطبيق نظم تخطيط موارد المنشاة  .3

 (.345.،  2014اوي، )الشه واالعتماد على الوصول الءوري والمتزامن للمعلومال الكاملة

يساعد  مر الذيمكان واحد األ كبر قدر ممكن من البيانال فيإلى التركيز على أ ERPيؤدي تطبيق نظام  .4

لى خاصية ع با  ايجا في توفير معلومال فورية للمديرين لمساعدتهم في اتخا  القرارال السليمة مما يؤثر

بيانال  كثر سهولة نتيجة تواجد المعلومال في قاعدةأصبت أ الوصول إلى المعلومال المالئمة،  لك أن

لبي حاجال كثر فائدة وتعداد تقارير مالية غير روتينية وأسب االداري من إمشتركة ومتكاملة تمكن المحا

فر  التالعب  قارير المالية الداخلية وتقليلالت على إلى تحقيق رقابة وحماية قوية باإلضافةالمستءيدين 

يق نظم و االضافة او غيره من طرق التالعب و لك في ظل تطبر محتويال التقارير سواء بالحذف أوتغيي

(ERP) ، ن نظم أكما المتكاملة(ERP)  قوم بها حررل المحاسب االداري من المهام الروتينية التي يقد

يجعل  وسعل بشكل ملمستقبرشادي وتخطيط ارة في لعب دور تءسيري وإطته المقدظم التقليدية وأعفي الن

 (.524-523    . ،2011كثر كءاءة وفعالية )عصيمي، من عملية اتخا  القرار أ

 دارالواإلقسام ر المعلومال في الوقت المناسب من خالل ربط األالقدرة على توفيب (ERP)نظام  يتميز .5

انت كمستمر سواء تقارير يتم تحديثها بشكل فعال ولحصول على مستودعال بيانال تتيت افي المنشأة ب

التي تؤدي وخالل خاصية المالئمة من مالية أو غير مالية مما ينعكس على تحسين جودة التقارير المالية 

نشطة تكامل بين األل األمثل للموارد المتاحة نظرا لتحقيق الالى زيادة القدرة التنبؤية للمعلومال واالستغال

 (.346 . ، 2014اوي، الشهبقاعدة بيانال مركزية متكاملة ) المحاسبية نتيجة ربطها والوظائفختلءة الم
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يق كاإلنتاج والتسوالمنشاة  إلى ربط وظيءة المحاسبة بالوظائف األخرى في ERPيؤدي تطبيق نظم  .6

على توفير  القدرة فراد وغيرها من خالل قاعدة بيانال مشتركة ومتكاملة األمر الذي يؤدي إلى زيادةواأل

سواء مالية تقارير  المالئمة وبالتالي انتاج على خاصية يجابا  التوقيت المناسب وبالتالي يؤثر إ المعلومال في

  على عملية اتخا  القرارال.إيجابية أو غير مالية  ال جودة ومنءعة عالية والذي يعكس آثار 

دارية بشكل ال المحاسبة االتطبيقوعلى بشكل عام  آثار ايجابية على اداء المنشاة ERPيعد لتطبيق نظام  .7

 خا .

 : جودة التقارير المالية الخارجية على ERPاالثار االيجابية لتطبيق نظم ثانياً 

رير مالية والتي تساعد على توفير تقا (ERP)االجزاء الرئيسية في نظم ال  أحدتمثل التطبيقال المحاسبية 

بالسرعة  م تتصفالتوقيت المناسب كون هذه النظ ا على توفير تقارير فيقدرته خالل خارجية مالئمة و لك من

ظم تقارير مالية توفر هذه الن أن يمكنعلى تكنولوجيا متقدمة، كما  التقارير المالية نتيجة اعتمادهاعداد في إ

دقة كبيرة وب صحيحا   خارجية يمكن االعتماد عليها و لك من خالل قدرتها على عرض التقارير المالية عرضا  

ن تطبيق وإ ،دةوبالشكل والمحتوى الذي تتطلبه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمعايير المحاسبية السائ

د عليها العتمالى توفير تقارير مالية يمكن او إعداد القوائم المالية في الوقت المناسب يؤدي الى إ ERPنظم 

 ومن هذه االثار ما يلي:

اء الختامية سو عداد القوائم الماليةوإقءال الحسابال لوقت المستغرق في إى تقليل اإل ERPيؤدي تطبيق نظم  .1

في ظل  لمعقدةوامتشابهة اللمعامالل مكانية إجراء حسابال لة أو الربع سنوية أو السنوية مع إكانت الشهري

ير المحاسبية قارر التصداالكبيرة األمر الذي يؤدي الى زيادة كءاءة إ في المنشآلالكم الهائل من المعامالل 

لتالي ل الماضية وباو السنواأي مقارنة السنة الحالية بالسنة أتوفير تقارير مالية مقارنة بالزمنية الخارجية و

 ،2011بية كخاصية القابلية للمقارنة )عصيمي، المحاس تحقق بعض الخصائش الثانوية للمعلومال

 .525). 

لحملة األسهم  تقارير بتوفير المعلومالالشركال من خالل تلك ال ن جودة التقارير المالية تتطلب أن تقومإ .2

ومال على أن تكون تلك المعل ول الخسائر وحاالل الءشل المالية واألحداث المالية وغير المالية علىح

 (.155.،  2013تثمرين باتخا  القرارال الذكية )ريشو، عالية من القابلية للتحقق بما يسمت للمس درجة

إلى األفشل،  (ERP)تطبيق نظم  في ظل (ءة المحاسب المالية )المعد للتقارير المالية الخارجيةتغيرل وظي .3

 بظدخالمن مجموعة المستندال والعمل الروتيني والذي ينتهي غالبا  التأكدفلم يعد يشيع الوقت الكبير في 

بعد ادخال البيانال عن  ليا  أدها بظعداقيود يومية في النظام وانما تحول إلى مراقبة للقيود الذي يقوم النظام 

 و غيره. لمستخدم األول والذي قد يكون أمين المخازن أو رجل البيع أو امين الخزينة أطريق ا
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المتعلقة  العملية المحاسبيةالية اليوم في سهولة وسرعة إنجاز المحاسبة الم تءرضهيكمن التحدي الذي  .4

وهذا فشال  يها في الوقت المناسب وبالكيءية المناسبة،لى مستخدمالجة وتوصيل التقارير المحاسبية إبمع

 األغراضر  ال صدار التقاريليتم إ يال المعالجة للبيانال )المدخالل( يقوم بها النظام بشكل آليعن أن عمل

مي، )عصي جودة التقارير المالية ساعدل على زيادة (ERP)ن نظم أي أ أفشلالعامة والمتعددة بشكل 

2011 ،   .525-526.) 

يادة الثقة قواعد وأسس المعالجال المحاسبية و لك لز االختالفال فيإلى تجاوز  (ERP)دي تطبيق نظام يؤ .5

األرباح  دةوائم المالية بهدف الحد من عدم تماثل المعلومال وزيادة جوفي المعلومال التي تحتويها الق

  (.68.،  2015رتءاع جودة التقارير المالية )علي، إ المحاسبية وبالتالي

ر على المعلومال أث تكنولوجيافي  كأهم تطور (ERP)همية تطبيق نظم التخطيط موارد المنشأة تكمن أ .6

الئمة مايجابي على خاصية  أثرموارد المنشأة  ال أن نظم تخطيط  حيث التقارير الماليةتحسين جودة 

المناسب وسهولة  دين في الوقتتءيمسلتاحتها لقارير المالية من حيث السرعة في إعداد التقارير المالية وإالت

 ر ايجابي على رفعتأثي قوائم مقارنة و لك نتيجة توافر البيانال في قاعدة بيانال واحدة متكاملة كما لهاعمل 

 (.346.،  2014كءاءة وتطوير األداء المهني )الشهماوي، 
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 ظمةالرقابة الداخلية في ظل نظام تخطيط موارد المن الثالثالمبحث 

ي التنسيق بين استخداما  واسعا  لدى العديد من المؤسسال، فباإلضافة لما يوفره من أمثلية ف (ERP)عرف نظام 

اية كبيرة عديد من الوظائف في المؤسسة ويسهل عمليال االتصال والمعالجة لجميع العمليال، يوفر أيشا  حم

ة الداخلية حيث ها تتقاطع مع ما يقدمه نظام الرقابلمجموع أصولها من االستخدام السيء ، هذه األفشلية نجد أن

 أن هذا األخير يهدف إلى المحافظة على أصول المؤسسة و تحسين أدائها.

 أوالً نظام الرقابة الداخلية المفهوم والتعريف:

ضعت ريءال قد وولعل أهم التعنى الحقيقي للرقابة الداخلية  هناك العديد من التعاريف التي حاولت تحديد المع

 من طرف المهنيين منها:

  تعريف منظمة المحاسبين والمحاسبين المعتمدينOECCA: 

هدف مجموعة من الشمانال التي تساعد على التحكم في المؤسسة من أجل تحقيق ال حيث عرفتها على أنها

ويبرز ة وتحسين النجاع المديرين المتعلق بشمان الحماية على األصول ونوعية المعلومال وتطبيق تعليمال

)خالصي،   لك بالتنظيم وتطبيق طرق وإجراءال نشاطال المؤسسة من أجل اإلبقاء على دوام العناصر السابقة

2013  ،.133). 

  تعريف لجنة إجراءات المراجعة التابعة لمجمع المحاسبين القانونيين األمريكيينAICPA : 

لى المحافظة تي تشعها المؤسسة والتي تهدف إخطة التنظيم وكل الطرق واإلجراءال واألساليب العرفتها بأنها 

الكءاءة  على أصول المؤسسة وضمان دقة وصحة المعلومال المحاسبية وزيادة درجة االعتماد عليها في تحقيق

 .(54.  ،2005التشغيلية والتحقق من التزام العاملين بالسياسال اإلدارية التي وضعتها اإلدارة )نصر، 

المؤسسة تهدف  جد أن الرقابة الداخلية هي مجموعة من اإلجراءال التي تشعها إلدارةومن التعريءين السابقين ن

 إلى:

 حماية األصول. .1

 دقة المعلومال وموثوقيتها. .2

 االلتزام بسياسة اإلدارة. .3

 تحقيق الكءاءة التشغيلية. .4

  تعريف هيئة منظماتCOSO: 

من طرف مجلس اإلدارة أو المديرين عرفت نظام الرقابة الداخلية بأنه مجموعة اإلجراءال التي توضع  

 التنءيذين بغرض توفير ضمان معقول لتحقيق األهداف التالية:
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 تنءيذ وتحسين العمليال.  .1

 مصداقية المعلومال المحاسبية. .2

 مطابقة القوانين والتنظيمال السائدة. .3

 ال العامة يين أو الهيئوبالمقارنة نجد أن األهداف المرجوة من نظام الرقابة الداخلية سواء من طرف المهن

 .تنطوي على نءس التوجه رغم القراءال المتعددة لها

 ثانياً أهداف نظام الرقابة الداخلية:

صنءة كما يلي منظام الرقابة الداخلية هي  التي يرجى تحقيقها من طرف من التعريءال السابقة نجد أن األهداف 

 (:8.،  2011)السبوع، 

 :لمؤسسة وفق اتحقيق التنءيذ األمثل للعمليال في إلى  م الرقابة الداخلية يهدف نظا األهداف التشغيلية

لمرجوة المعمول بها لشمان حماية األصول واالستعمال الجيد للموارد وتحقيق المردودية ا اإلجراءال

 أحسن وجه. بالعمليال على والقيام

 قارير المالية ة إلى إعداد وعرض التويهدف نظام الرقابة الداخلي :األهداف المحاسبية أو األهداف المالية

ي اتخا  والمخرجال المحاسبية من حيث مصداقيتها وموثوقيتها ووضوح محتوياتها ومساهمتها ف والتقنية

 مستعمليها.  القرارال لدى

 :دم التعرضوهي األهداف المقابلة الحترام القوانين والتشريعال السائدة بغية ع القوانين والتشريعات 

 وزها. المخاطر تجا

 ثالثاً أقسام الرقابة الداخلية:

 هي كما يلي: وفي مقابل األهداف السابقة هناك أقسام للرقابة الداخلية حسب نوع الهدف المراد تحقيقه و

لية عن طريق وهي النوع األول من الرقابة يهدف للسهر على تحقيق األهداف التشغي الرقابة اإلدارية: .1

ر اإلنتاج وبرامج ية والموازنال التقديرية والدراسال اإلحصائية وتقاريتحشير التقارير المالية واإلدار

 (. 49.،  2009التدريب )الحسبان، 

ن طريق السهر وهو قسم من الرقابة الداخلية الهدف منه تحقيق األهداف المالية ع الرقابة المحاسبية: .2

تبويب وتحليل ال صحة التسجيل وعلى دقة البيانال المحاسبية المسجلة بالدفاتر والحسابال وتتبع عملي

 .(172.،  2013وعرض البيانال المحاسبية )خالصي، 
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و التلف و لك وهو جميع اإلجراءال الهادفة لحماية الموجودال من السرقة أو الشياع أ الضبط الداخلي: .3

ءال عن طريق تقسيم العمل، وتحديد الصالحيال واالختصاصال وفصل الواجبال وغيرها من اإلجرا

 (.  50.،  2009ابية )الحسبان، الرق

 نظام الرقابة الداخلية في ظل اعتماد نظام تخطيط موارد المؤسسة: رابعاً:

هو  (ERP)على كل األنظمة في المؤسسة باعتبار نظام تخطيط موارد المؤسسة تأثيرا  مباشرا   اعتماديؤثر 

نجد نظام  سريعا  ومن بين هذه األنظمةو نظام مدمج لجميع الوظائف في المؤسسة، مما يجعل تأثيره مباشرا  

 الرقابة الداخلية.

 :(ERP)البيئة الرقابية في ظل استخدام نظام  .1

لوظائف المتعددة على البيئة الرقابية في المؤسسة، باعتبار أنه يقوم بخلق تكامل ا (ERP)استخدام   حتما  يؤثر 

ابية سيكون يئة الرقتأثير استخدامه على الب في المؤسسة عن طريق تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مما يؤكد أن

 من حيث:  كبيرا كاالتي

 :حيوية تساهم في زيادة المشاركة في القيم والعادال، و لك ألنها تسمت بسرعة و ثقافة المؤسسة

داع، حيث تمنت القيم التي تقود إلى الكءاءة واإلببلثقافة الخاصة نتقال المعلومة، كما تشيف تحءيز لا

تقليدية )الحسبان لوقت لإلبداع بدل ضياعه في التعقيدال التي تتميز بها اإلجراءال اليدوية الللعاملين ا

،2009  ،106.) 

 مار في حيث توجه تكنولوجيا المعلومال واالتصال اإلدارة لالستث فلسفة اإلدارة وطريقة التشغيل

 منافع المعالجة االلكترونية للبيانال.

ل في الوقت يث توفر تكنولوجيا المعلومال واالتصال العديد من المالحظاح عملية تحديد وتقييم المخاطر: .2

طر صبت تحديد المخا(.، وعليه سي108.،  2009)الحسبان ،الحقيقي لحساب احتمالية حدوث المخاطر 

 أكثر دقة واستباقية مما يوفر الوقت والجهد لعملية تسييرها.

ا تكون وقائية ية بأليتها، والسرعة في إجرائها كما أنهفي األنشطة الرقاب (ERP)يؤثر األنشطة الرقابية:  .3

 لياتيا  أو عم أكثر منها تصحيحية. كما أن عملية إنشائها وتعديلها تكون أكثر نجاعة سواء اقتصاديا  

الل خفي تسيير المؤسسة من  (ERP)يتأثر عنصر المعلومال واالتصال باعتماد  المعلومات واالتصال: .4

 النقاط التالية:

 حيث يوفر  لتطبيقال المختلءة لنءس المؤسسةق بين االتناس (ERP)  ءس الشكل العديد من البيانال بن

 (. 97.،  2013بحيث يمكن تبادلها بسهولة بين الوحدال )خاتمة، 
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 يتم تنءيذ التحديثال في قاعدة البيانال في الوقت الحقيقي، ونشرها إلى الوحدال. 

 .تكامل وتوحد نظم المعلومال 

واالتصال وهي  عمالم بتوفر أسمى أنواع تكنولوجيا األتتأثر الرقابة الداخلية في بيئة تتس نظام:مراقبة ال .5

 من خالل: (ERP)بيئة 

 2009سبان، التوفير المباشر للتغذية العكسية التي يريدها المدققون في نظام الرقابة الداخلية )الح ،

ف اقبة المستمرة لتحديد نقاط الشعالمتابعة والمر األخير تحت (، وبالتالي سيصبت هذا127. 

 لمعالجتها أو نقاط القوة الستغاللها. 

 مباشرة  تزامن المعالجال، الصيانة التصحيحية مبسطة كاليف: ال توجد حدود بين الوحدال،تقليل الت

( هذا 97.،  2013من قبل المصمم وليس من قبل قسم تكنولوجيا المعلومال للمؤسسة )خاتمة، 

د التسيير إطار مسؤوليته بالصيانة التطورية وتحسين األداء الوظيءي، وتحسين قواع األخير يحتءظ في

 التقليدية.  اللالمتغيرة، وبالتالي فظن تكاليف التعديل والتغيير تكون أقل بكثير مما هو موجود في الحا

نه سيؤثر على ق أسيؤثر على نظام الرقابة الداخلية من منطل (ERP) مما سبق إلى أن نظام ستنتجأن يُ يمكن 

جلى على أنشطة نظام العديد من األنظمة بالمؤسسة و من بينها نظام الرقابة الداخلية، حيث أن هذا التغيير سيت

لة على زيادة الرقابة وفي السرعة والمرونة في استجابته لمتطلبال تحقيق األهداف المرجوة منه، و لك دال

 ير عليه.الكب (ERP) تماسك هذا النظام بءعل أثر نظام
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 الفصل الرابع

 المعالجة اإلحصائيةجراءات المنهجية في الدراسة واإل

 أوالً: لمحة عن األونروا:

عدة والحماية المسا تقدم األونروا )وهي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى(

طين في األردن ولبنان وسورية واألراضي وكسب التأييد لحوالي خمسة ونصف المليون الجئ من فلس

ل تقريبا من خالل ويتم تمويل األونروا بشكل كام الءلسطينية المحتلة و لك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم

عاية الصحية وتشتمل خدمال الوكالة على التعليم والر التبرعال الطوعية للدول األعشاء في األمم المتحدة، 

ارئة في أوقال التحتية وتحسين المخيمال والدعم المجتمعي واإلقراض الصغير واالستجابة الط واإلغاثة والبنية

 األزمال.

كانون  8ي ف)رابعا ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  302تم تأسيس األونروا بموجب القرار رقم 

اتها في األول طين. وبدأل الوكالة عمليبهدف تقديم برامج اإلغاثة المباشرة والتشغيل لالجئي فلس 1949األول 

 .1950من شهر أيار عام 

وا، وكان وفي غياب حل لمسألة الجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد والية األونر

 .2020حزيران  30آخرها تمديد عمل األونروا لغاية 

 األونروا: أوالً: تمويل 

ألوروبي، حيث افي األمم المتحدة بما في  لك الحكومال اإلقليمية واالتحاد  تمول األونروا من الدول األعشاء

 % من التبرعال المالية للوكالة.93,28تمثل هذه المصادر أكثر من 

المشاريع التي  كما تقوم وكاالل األمم المتحدة الشقيقة بتشارك المهارال والخبرال مع األونروا باإلضافة إلى

مم المتحدة ين في المجاالل األخرى متعددة القطاعال، األمر الذي يجعل منظومة األيستءيد منها الجئو فلسط

 65,45الي ، كان  لك التعاون يحمل قيمة مالية تقدر بحو2018في المنطقة أكثر تماسكا  وفعالية. وفي عام 

 مليون دوالر.

تتراوح ما بين شركال تقنية كما تدخل األونروا أيشا في شراكال مع المؤسسال والشركال التجارية، والتي 

محلية صغيرة وحتى شركال كبيرة متعددة الجنسيال، حيث تقوم بتءصيل كل شراكة من أجل الحصول على 

أفشل ما يمكن من خبرال الشركاء وضمان تحقيق المنءعة المشتركة، ويتم العمل بشكل وثيق مع منظمال 

حكومية، وباالعتماد على مواردها البشرية والمالية المجتمع المحلي الصغيرة ومع المنظمال الدولية غير ال

تسعى لتقدم خدمال فاعلة لالجئي فلسطين، على وجه التحديد خالل حاالل الطوارئ، حيث يكون لألفراد دور 



 
56 

مليون دوالر  2,98ثمين في االستجابة الحتياجال الجئي فلسطين. وقد تبرع األفراد في القطاع الخا  بمبلغ 

 .2018في 

 ً  مجاالت عمل األونروا:: ثانيا

خصيش تتقوم األونروا بالعمل في بيئة تتسم بشت الموارد ومعتمدة على التمويل الطوعي، وهي تعمل على 

ألشد امواردها المحدودة للخدمال التي تقدمها لالجئي فلسطين مع إعطاء األولوية الحتياجال األشخا  

 عرضة للمخاطر.

ستند إلى أولويال ت، والتي 2021-2016تراتيجية متوسطة األجل لألعوام إن هيكل موازنة األونروا يعكس االس

لبرامج لعام التنمية البشرية االستراتيجية التي تسعى األونروا من أجل تحقيقها. إن أكثر من نصف موازنة ا

رسة مليون دوالر مخصصة للتعليم تحت مظلة أولوية تقول إن )األطءال في سن المد 760والبالغة  2017

أن صحة  % من أجل ضمان15كملون تعليما  أساسيا  يمتاز بأنه نوعي وجامع وشامل(، فيما يخصش ما نسبته ي

 الالجئين محمية وتخءيف مستوى انتشار االمراض.

ال الوكالة، تقدم األونروا أيشا المساعدة طارئة لالجئين المتشررين جراء النزاع واالزمال في أقاليم عملي

، وفي 2000م يال الطوارئ في الشءة الغربية وغزة منذ اندالع االنتءاضة الثانية في عاولقد تم القيام بعمل

، حيث كجزء من خطة االستجابة اإلنسانية اإلقليمية في سورية 2012سورية ولبنان واألردن منذ حزيران 

 تتركز مجاالل عمل األونروا في التالي: 

 في مجال اإلغاثة والخدمات االجتماعية: .1

اعتمادهم  ويرونروا بمساعدة الالجئين الءلسطينيين في تلبية احتياجاتهم األساسية، وتساعدهم في تطتقوم األ

اقال واألشخا   وي اإلع على  واتهم من خالل التنمية االجتماعية، وخصوصا للنساء واألطءال والشباب

فر برنامج تمكينها، كما يوفي المجتمع و وكبار السن، و لك من خالل العمل على إدماج تلك الءئال المهمشة

ن في الجمهورية لجميع الالجئين الءلسطينيين القيمي االغاثة والخدمال االجتماعية المساعدة المالية والعينية

 لسطينيين.سبل الوصول الى الخدمال متاحة لجميع الالجئين الء العربية السورية، ويسعى البرنامج الى جعل

 في المجال الصحي: .2

سنة، على تقديم خدمال شمولية في الرعاية الصحية األولية،  60ة في األونروا، ألكثر من عمل برنامج الصح

سواء  الوقائية أو العالجية، لالجئين الءلسطينيين ومساعدتهم على الوصول إلى خدمال الرعاية الصحية الثانوية 

ية تقوم على أساس تقديم ، حيث يقدم فريق صحة األسرة خدمال شاملة في الرعاية الصحية األولوالتخصصية

الرعاية الكلية لألسرة بأكملها، مع التركيز على العالقال الطويلة المدى بين مقدمي الخدمة والمراجعين، 

وضمان تقديم الرعاية المتمحورة حول الءرد والشاملة والمتواصلة. فشال  عن  لك، يساعد فريق صحة األسرة 
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ر في الصحة، مثل النظام الغذائي، والنشاط البدني، والتعليم، والعنف في التصدي إلى القشايا الشاملة التي تؤث

 القائم على النوع االجتماعي، وحماية الطءل، والءقر، والتنمية المجتمعية.

حيا ، مركزا  ص 139تقدم األونروا الرعاية الصحية األساسية لالجئين المسجلين من خالل شبكة متشمنة 

حة األمهال بص ديم الرعاية الطبية ومنع األمراض والسيطرة عليها، واالهتماموتشتمل الخدمال الصحية على تق

 واألطءال وإرشادال تنظيم األسرة. وتقدم األونروا أيشا الرعاية لحاالل الطوارئ من خالل:

 .االتءاقيال التعاقدية مع المستشءيال غير الحكومية 

 .تسديد جزء من تكاليف العالج 

مياه  التخلش من الصحة البيئية لساكني المخيمال، و لك من خالل العمل على كما تشتمل ايشا على خدمال

نها، ومكافحة الءشالل والتخلش م المجاري، وإدارة مياه األعاصير الزائدة، وتوفير مياه الشرب اآلمنة، وجمع

 والقوارض. الحشرال

 في مجال التعليم: .3

داف اإلنمائية لأللءية، ا تجاه التنمية البشرية لالجئين واألهإن أحد أهداف األونروا الرئيسة، استنادا  إلى التزامه

ريق توفير طتتمثل في مساعدة األطءال والشباب الالجئين على اكتساب المعرفة والمهارال المالئمة و لك عن 

واطنين متعليم أساسي عالمي. إن التعليم األساسي عالي الجودة يتيت المجال لالجئي فلسطين ألن يصبحوا 

همة في ين ومبدعين واستقصائيين وعميقي التءكير ومتسامحين، وفخورين بهويتهم وعلى استعداد للمساواثق

 .تنمية مجتمعهم والمجتمع العالمي

تدريب مدرسة وتسعة كليال مهنية وكليتين للعلوم التربوية إضافة إلى معهدين ل 666ويتم  لك من خالل 

يقارب من  األنظمة المدرسية في الشرق األوسط و لك بوجود ماواحد من أكبر حيث تدير األونروا المعلمين، 

 نصف مليون طالب مسجلين فيه.

الجئي فلسطين  طءل من أطءال 65,479وفي سورية، تقدم األونروا تعليما أساسيا ابتدائيا وإعداديا لما مجموعه 

 تمد من قبلهاج الوطني المعمدرسة تعمل جميعها وفق نظام الءترتين، وتتبع تلك المدارس المن 118و لك عبر 

ظعداد الشباب من ببظدارة مركز للتدريب المهني في دمشق يقوم  أيشا   تقومكما  وزارة التربية والتعليم السورية،

 .الجئي فلسطين للتوظيف من خالل تسليحهم بالمهارال القابلة للتسويق

 وتعمل األونروا في ميدان التعليم على:

 ا جيدا ، ويتمتعون بالحوافز في مدارس متمكنة.توفير معلمين مدربين تدريب 

 الصحية  وصول متساوي لكافة األطءال بغض النظر عن نوعهم االجتماعي وقدرتهم وظروفهم

 ووضعهم االجتماعي واالقتصادي.
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 .تقديم منهاج وثيق الصلة يمكن الوصول إليه 

 .تأمين بيئة مدرسية وصءية مالئمة 

  جيد، بما في  لك استخدام التكنولوجيال الحديثة.توفير مصادر تعليمية محس نة بشكل 

 في مجال استجابات الطوارئ: .4

وا قادرة على اعتمادا  على سنوال من الخبرة وقدرة عملياتية واسعة وعلى مهمة واليتها األصلية، فظن األونر

دد ومستند ق محتقديم إسناد عاجل وسريع االستجابة لالجئي فلسطين المحتاجين، ويتم تقديم المساعدة في سيا

جئ فلسطيني ألف ال 438و في سورية تقدم األونروا المساعدال الطارئة ل إلى االحتياجال اإلنسانية الملحة، 

أمريكي،   مليون دوالر 212.8ما قدره  2020حيث يبلغ مجموع احتياجال األونروا لتمويل هذه المساعدال في 

 :ويمكن لحزمة المساعدة أن تتشمن التدخالل التالية

 :المساعدة الغذائية 

ارئة لالجئين من أجل ضمان األمن الغذائي األساسي في أوقال األزمال، تقوم الوكالة بتقديم مساعدة غذائية ط

مليون  10.9ما قدره  2020بر شبكتها القائمة لتوزيع الغذاء، وتبلغ قيمة هذه المساعدال في سورية لعام ع

 دوالر أمريكي.

 لصحة العامةالماء وا: 

لوصول إلى اأجل السيطرة على تءشي األمراض وااللتهابال المنقولة عبر المياه، تعمل الوكالة على ضمان من 

نتشار امياه الشرب اآلمنة، وتقوم بعمليال إصالح وبناء أنظمة الصرف الصحي والخدمال األخرى لمكافحة 

ما قدره  2020ل في سورية لعام العامة والنظافة، وتبلغ قيمة هذه المساعدا األمراض  ال العالقة بالصحة

 مليون دوالر أمريكي. 7.3

 المساكن المؤقتة: 

عم سكني عندما تتعرض منازل الالجئين لألضرار أو للدمار، تقوم األونروا بتوفير مأوى مؤقت أو تقديم د

غاثية اإل إليواء الالجئين المتشررين، إن هذا قد يشمل تخصيش البطانيال وأدوال الطبخ األساسية والمواد

 األساسية األخرى.

 المساعدة النقدية الطارئة: 

إن تقديم مساعدة نقدية تعد آلية سريعة ومرنة لمعالجة االحتياجال العاجلة واألكثر إلحاحا لالجئين المعرضين 

للمخاطر في أوضاع األزمال. ومن خالل السماح للمستءيدين بشكل مستقل بتحديد وتلبية األولويال األساسية 

المساعدة النقدية قصيرة األجل تعمل على تعزيز استراتيجيال التكيف لألفراد وتمكن الالجئين من  لهم، فظن



 
59 

العثور على مسكن مؤقت بديل،  تخصيش الموارد المالية النادرة من أجل أولوياتهم المنزلية الخاصة، مثل

 مريكي.مليون دوالر أ 106.8ما قدره  2020وتبلغ قيمة هذه المساعدال في سورية لعام 

 النقد مقابل العمل: 

شتها بسبب يعد استحداث فر  العمل أداة رئيسة لتقديم الدعم الطارئ للعائالل الءقيرة التي فقدل سبل معي

اهتمام  النزاع واألزمال. وتعمل الوكالة على توليد وظائف مهارية وغير مهارية قصيرة األجل، مع إيالء

لى الشباب واألشخا   وي اإلعاقال. إن هذه الءر  تعمل عخا  للجماعال المعرضة للمخاطر كالمرأة و

مة هذه المساعدال اهم فيه في إنعاش وحماية المجتمع، وتبلغ قياجتثاث الءقر واستعادة الكرامة في الوقت الذي تس

 مليون دوالر أمريكي. 19.3ما قدره  2020في سورية لعام 

 التعليم الطارئ: 

ن متاح لكافة االل الطوارئ، تسعى الوكالة لشمان أن التعليم النوعي اآلممسترشدة باستراتيجية التعليم في ح

الحتياجال النءسية الطلبة وأن اإلجراءال قد تم اتخا ها لمعالجة احتياجال السالمة والحماية والتعليم والصحة وا

يمة هذه قتبلغ وفير دروس عالجية وخدمال المشورة، وللطلبة خالل األوضاع الطارئة، بما في  لك من خالل ت

 مليون دوالر أمريكي. 21.2ما قدره  2020لعام المساعدال في سورية 

 خدمات الصحة الطارئة: 

ولية، وبوجود في حالتا الطوارئ، تكون األونروا في الغالب المال  األخير لتوفير خدمال الرعاية الصحية األ

اجال المتزايدة. د يمكنها من االستجابة لالحتيعيادة تقع على مقربة من الالجئين، فظن األونروا في وضع جي 139

د تم قوفي غالب األمر تكون هناك حاجة لموظءين وإمدادال إضافية لشمان أن الرعاية الصحية األساسية 

يادال صحية تقديمها. وفي المناطق التي تمنع فيها سبل الوصول في الشءة الغربية، تعمل الوكالة على نشر ع

المعرضين طين المعزولين والصحية، بما في  لك خدمال الصحة العقلية، لالجئي فلس متنقلة لتقديم الخدمال

 مليون دوالر أمريكي. 12.5ما قدره  2020لألخطار، وتبلغ قيمة هذه المساعدال في سورية لعام 

 إعادة اإلعمار: 

رة لالجئي ة والمدمضمن مرحلة اإلنعاش اإلنسانية، تعمل األونروا على إصالح وإعادة بناء المنازل المتشرر

عملية  فلسطين، عالوة على منشآل األونروا في المخيمال، كما وإن الجئي فلسطين مشتركون بشكل فاعل في

ل العالقة، وتبلغ طاع اإلنشائي والمهن  اإعادة البناء التي توفر لهم أيشا فرصا توظيءية مؤقتة وتدريبا في الق

 مليون دوالر أمريكي. 18.2قدره  ما 2020قيمة هذه المساعدال في سورية لعام 
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 ثانياً: منهجية الدراسة:

لمنهج امن أجل دراسة موضوع البحث ومعالجته من مختلف أبعاده وتوضيت الهدف منه تم االعتماد على 

ب التحليلي الوصءي التحليلي الذي يعتمد على العرض الوصءي لمتغيرال الدراسة فشال عن استخدام األسلو

  حقق من الءرضيال.البيانال عن طريق استخدام االستبانة لإلجابة عن األسئلة البحثية و التالمستند الى جمع 

 ثالثاً: مصادر جمع البيانات:

 تمثل مصادر جمع البيانال في االتي:

  .المصادر األولية: االستبانة 

 ونروا، ومصادر المصادر الثانوية: الكتب والدوريال والمجالل العلمية، الرسائل الجامعية، منشورال األ

 أخرى.

للدراسة، ومن ثم  حيث تم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسية للبحث لمعالجة الجوانب التحليلية

 معالجة اإلطار النظري للبحث من خالل مصادر البيانال الثانوية.

 رابعاً: مجتمع الدراسة:

ة )قسم قسم المالي بدوائره المختلءمن موظءي الالعاملين في منظمة األونروا  يتألف مجتمع الدراسة من

ة للمانحين باإلضافة الحسابال، والموازنال، والخزينة( والوظائف المعنية بظدارة المشاريع وتقديم التقارير المالي

 450لبالغ عددهم واالى مكتب اإلدارة العليا لألونروا في أقاليمها األربعة )سورية، األردن، لبنان، وفلسطين(  

 .موظءا  

 اً: عينة الدراسة:خامس

ى الرئاسة األونروا في دمشق )مبن األونروا في سورية مكاتبتب اتم اختيار عينة تتكون من العاملين في مك

ن موظءي القسم والحلبوني( باإلضافة للعاملين في مكاتب األونروا في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية، م

مشاريع وتقديم الوظائف المعنية بظدارة الوالخزينة( و ،الموازنالالمالي بدوائره المختلءة )قسم الحسابال، و

المستهدفة عينة حجم ال التقارير المالية للمانحين باإلضافة الى مكتب اإلدارة العليا لألونروا في سورية وبلغ

 فردا . 70الكلية 

تبيان، وفي على هذا االسوطلب منهم اإلجابة  على عينة الدراسة الكترونيا   توزيعهوقد تم تصميم استبيان و

 يل البيانال.لتحل  SPSS v24استبيان مكتمل وقابل للتحليل،. تم ادخالها على برنامج  65النتيجة تم استرداد 
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 سادساً: أداة الدراسة:

جموعة من ، وتم االستعانة بمتم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومال من عينة الدراسة

راسال تم بقة  ال الصلة بموضوع الدراسة، وبعد مراجعة متأنية وعميقة وفحش شامل لهذه الدالدراسال السا

ع مإعداد مجموعة من األسئلة المعبرة عن متغيرال الدراسة في شكل خمس  محاور بحث، و بعد مناقشة 

 عبارة 47 ون منالمك الدكتور المشرف و القيام بالتعديالل المقترحة، تم الوصول لالستبيان بشكله النهائي

 (.01الملحق رقم )

 التالية: األقساموتضمنت االستبانة 

 األول: البيانات الشخصية: القسم 

يءي، هي )الجنس، العمر، المستوى الوظ تعبر عن المتغيرال الديموغرافية شمل هذا المحور ستة عبارال

 .6 إلى 1مرتبة من  لعمل(، مجموعة اERP/REACH)المؤهل العلمي، عدد سنوال الخبرة باستخدام نظام )

 :القسم الثاني 

ا إجاباتهم استخدم  مقياس ليكرل الخماسي، فيما يخش هذا القسم، حيث طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددو

 عن ما تصءه كل عبارة وفق مقياس لبكرل الخماسي المتدرج والذي يتكون من خمس مستويال: 

 افق بشدةغير مو غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

 ( مقياس ليكرل الخماسي1\4الجدول رقم )

ن خالل كما تم تحديد دوال الءئال في مقياس ليكرل الخماسي، من خالل حساب المدى بين درجال المقياس م

 العالقة :

  4=  1- 5صءر قيمة في تدرج المقياس  = أ –أكبر قيمة في تدرج المقياس  

  0.80=  5/4المقياس = طول الءئة = المدى/عدد فئال  

على لهذه الءئة، وبعد  لك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وهي واحد صحيت و لك لتحديد الحد األ

 وكون اإلجابال تعتمد على مقياس ليكرل الخماسي، فمن الوسط  تظهر اإلجابال كما يلي :
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 الحسابية لمتغيرات الدراسة المعيار االحصائي لتفسير المتوسطات )2\4 (لجدولا

 

 التقدير الوسط الحسابي

 غير موافق بشدة [1,1.80]

 غير موافق [1.81,2.60]

 محايد [2.61,3.40]

 موافق [3.41,4.20]

 موافق بشدة [4.21,5]

 

 من المحاور التالية: هذا القسم ويتكون

 :)REACH\ERP(: متطلبات تطبيق نظام المحور األول .1

وهي  وتمت دراسته من خالل مجموعة من العوامل التي تحدده( 2013)الشعار،  ستناد إلىتم تصميمه باال

 .12إلى  7مرتبة من  انة على عبارتين لكل بعد)دعم اإلدارة العليا، التدريب، االتصال(، حيث شملت االستب

  معالجة المعامالت: دعم: الضوابط المالية والمحور الثاني .2

لى إ 13من مرتبة  ( و اشتمل هذا المحور على عشرة عبارالAlzoubi ،2011) تم تصميمه باالستناد إلى 

22. 

 :: جودة التقارير الماليةالمحور الثالث .3

هي ووتمت دراسته من خالل مجموعة من الخصائش التي تحدده (، 2006تم تصميمه باالستناد إلى )أحمد، 

ن عبارة مرتبة ث شمل هذا المحور على واحد وعشرو(، حي)المالئمة، الموثوقية، قابلية الءهم، قابلية المقارنة

 .43إلى  23من 

 : إدارة موارد المنظمة المالية ودعم صنع القرارالرابعالمحور  .4

 44ة من شمل هذا المحور على أربع عبارال مرتب(، 2017( )يامين، 2006تم تصميمه باالستناد إلى )أحمد، 

 .47إلى 
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 دمة في التحليل:  األساليب اإلحصائية المستخ سابعاً:

 :األدوال التالية ت، واستخدمSPSSتءريغ وتحليل البيانال من خالل برنامج التحليل اإلحصائي تم 

 : (Cronbach's Alpha)كرونباخ -اختبار ألفا (1

 ةلجميع متغيرال الدراسة عدا المتغيرال الديموغرافية، و لك لمعرفة مدى ثبال محاور االستبان  

 : (frequencies and percentages)مئوية التكرارات والنسب ال (2

لوظيءي، المؤهل )النوع االجتماعي، العمر، المستوى المعرفة توزيع مءردال العينة وفقا للعوامل الديموغرافية 

 ، مجموعة العمل(ERP/REACHالعلمي، عدد سنوال الخبرة في استخدام النظام 

 :  (Mean  and Std.Deviation) يارياإلحصاءات الوصفية "الوسط الحسابي، واالنحراف المع (3

 ألبعاد ومحاور الدراسة  

 :( pearson Correlationsمعامل االرتباط بيرسون )    (4

 من أجل معرفة درجة االرتباط بين أبعاد الدراسة.

 ( :  (Simple Regressionتحليل االنحدار البسيط   (5

يءسرها المتغير  ولمعرفة النسبة المئوية التيمن أجل معرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، 

 المستقل من تغير المتغير التابع.

 اختبار ثبات وصدق أداة القياس المستخدمة في البحث:ثامناً: 

 ءسها.نيقصد بثبال االستبانة أن تعطي النتائج نءسها إ ا أعيد تطبيقها على العينة نءسها في الظروف 

 ولثبال االستبانة قسمين هما: 

 أي الحصول على النتائج نءسها إ ا قيس المتغير مرال أخرى. بات االستبانة:ث (1

رال أي الحصول على الدرجة نءسها، بغض النظر عن الشخش الذي يطبق االختبا موضوعية االستبانة:  (2

 الخاصة باالستبانة أو الذي يصممه.

تبانة التأكد من صدق االستم  رال البحث بدقة، وقدويقصد بصدق االستبانة مدى قدرتها على قياس متغي 

 بطريقتين:

  :ل البحث ويقصد به مدى نجاح العبارال المستخدمة في أداة القياس من تمثيل متغيراالصدق الظاهري

 .بدقة

  :وهو أن تحتوي عبارال مقياس متغير ما على جميع عناصر التعريف.صدق المحتوى 
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 بات االستبياناختبار ألفا كرونوباخ لقياس صدق وث  )3\4 (الجدول 
نوع 

 المتغير

معامل  أبعاد المحاور محاور البحث

 الثبات
معامل 

 الصدق
المتغير 

 المستقل
 0.73 0.53 دعم اإلدارة العليا  نظام تخطيط موارد المنظمة

 0.97 0.94 التدريب

 0.59 0.35 االتصال

 0.91 0.83 أجمالي نظام تخطيط موارد المنظمة

المتغير 

 التابع

 0.94 0.89 ضوابط مالية ة نظام المعلومال المحاسبية فاعلي

خاصية المالئمة لمخرجال 

 التقارير المالية

0.83 0.911 

خاصية الموثوقية في 

المعلومال الواردة في التقارير 

 المالية

0.80 0.89 

خاصية قابلية الءهم للمعلومال 

 الواردة في التقارير المالية

0.87 0.93 

لية المقارنة خاصية قاب

للمعلومال الواردة في التقارير 

 المالية

0.88 0.94 

 0.95 0.90 تحقيق إدارة قوية

 0.98 0.96 إجمالي فاعلية نظام المعلومات المحاسبية

 0.97 0.94 إجمالي االستبيان

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

، حيث SPSSألءا كرونباخ باستخدام برنامج ال من ثبال االستبانة من خالل استخدام معامل  م التحققوقد ت

التطبيق على %، وب60، وتعتبر النسبة المقبولة في الدراسال االجتماعية 1و 0تتراوح قيمة هذا المعامل بين 

سبة جيدة ن%( وهي 94أن معامل الثبال لجميع محاور االستبيان ) وقد وجدالتي تم الحصول عليها، البيانال 

دق أي %(، مما يدل على أن االستبيان ثابت وصا97وهو جذر معامل الثبال ويساوي ) جدا ، ومعامل الصدق

 .أنه يعطي نءس النتائج في حال تغير عينة الدراسة وبالتالي يمكن االعتماد على نتائجه
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 :توصيف متغيرات البحث اً:تاسع

 أوالً : حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية :

)النوع االجتماعي، العمر، ذا الجزء إلى حساب التكرارال والنسب المئوية للمتغيرال الديموغرافية يهدف ه

 ، مجموعة العمل(ERP/REACHالمستوى الوظيءي، المؤهل العلمي، عدد سنوال الخبرة في استخدام النظام 

 و لك لمعرفة توزيع العينة وفق هذه المتغيرال كما يلي :

o ماعي:النوع االجت 

 يوضت الجدول التالي توزع أفراد العينة وفق النوع االجتماعي ) كر/أنثى(:

 توزع العينة وفق متغير النوع االجتماعي  )4\4 (الجدول 

 

 النسب المئوية التكرارات النوع االجتماعي

 %44.6 29 ذكر

 %55.4 36 أنثى

 %100 65 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

ث الجدول السابق أن نسبة اإلناث تشكل أكثر من نصف عينة الدراسة حيث كانت نسبة اإلنا نالحظ من

 %(.44.6%(، بينما نسبة الذكور كانت )55.4)

 ونوضت  لك في الرسم البياني التالي:

 توزع عينة الدراسة وفق متغير النوع االجتماعي. )1\4( الشكل البياني رقم  
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o :متغير العمر 

 لي:مستويال كالتا 4تالي توزع أفراد العينة وفق متغير العمر الذي ُصن ف إلى يوضت الجدول ال

 توزع العينة وفق متغير العمر.  )5\4 (الجدول 

 النسب المئوية التكرارات الفئات العمرية

 %12.3 8 سنة 30أقل من 

 %64.6 42 40-31من 

 %12.3 8 50-41من 

 %10.8 7 50أكثر من 

 %100 65 المجموع

مصدر: نتائج التحليل االحصائيال  

كلت هذه شعام( حيث  40-31نالحظ من الجدول السابق أن النسبة األكبر كانت لألشخا   و الءئة العمرية )

 30األشخا  )األقل من  عام( وفئة 50-41الءئة أكثر من نصف العينة، تليها الءئة العمرية لألشخا  ما بين )

لدراسة، ا%( من عينة 12.3ن، حيث كان كل من هاتين الءئتين يشكالن )عام( حيث تساول نسبتا هاتين الءئتي

ة %( من عين10.8عام( حيث شكلت هذه الءئة ) 50وكان هناك عدد قليل من األشخا   و عمر )أكثر من 

 الدراسة.

 ونوضت  لك في الرسم البياني التالي:

 

 

 توزع عينة الدراسة وفق متغير العمر. (4\2) الشكل البياني رقم 
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o :متغير المستوى الوظيفي 

مستويال  3يوضت الجدول التالي توزع أفراد العينة وفق المستوى الوظيءي الذي تم تقسيمه إلى 

 )موظف/إدارة وسطى/إدارة عليا( كالتالي:

 توزع العينة وفق متغير المستوى الوظيفي. )6\4(الجدول 

 النسب المئوية التكرارات المستوى الوظيفي

 %60 39 ظفمو

 %30.8 20 إدارة وسطى

 %9.2 6 إدارة عليا

 %100 65 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

%(، يليها 60نالحظ من الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة كانت من الموظءين حيث كانت نسبتهم )

د من اإلدارة العليا هم األقل حيث أنهم %(، وكان األفرا30.8أفراد من اإلدارة الوسطى حيث كانوا يشكلون )

 %( من العينة.9.2شكلوا )

 ونوضت  لك بالرسم البياني التالي:

 

 ( توزع عينة الدراسة وفق متغير المستوى الوظيفي3/4الشكل البياني رقم ) 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

الفئات العمرية

50أكثر من  50-41من  40-31من  سنة30أقل من 
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o :متغير المؤهل العلمي 

مستويال )معهد  4م تقسيمه إلى يوضت الجدول التالي توزع أفراد العينة وفق المؤهل العلمي الذي ت

 متوسط/جامعي/ماجستير/دكتوراه( كالتالي:

 ( توزع العينة وفق متغير المؤهل العلمي.7/4الجدول )

 النسب المئوية التكرارات المؤهل العلمي

 %6.2 4 معهد متوسط

 %64.6 42 جامعي

 %27.7 18 ماجستير

 %1.5 1 دكتوراه

 %100 65 المجموع

التحليل االحصائيالمصدر: نتائج   

%(، 64.6نالحظ من الجدول السابق أن أكثر من نصف العينة حاصلين على شهادة جامعية حيث كانت نسبتهم )

%(، ونسبة قليلة من األفراد 27.7ومن ثم يليها نسبة  األفراد الحاصلين على شهادة ماجستير حيث كانت نسبتهم )

 حد من العينة حاصل على شهادة دكتوراه.%(، وشخش وا6.2حاصلين على معهد متوسط بنسبة )

 ونوضت ما سبق بالرسم البياني التالي:

 

 

 ( توزع عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي.4/4)الشكل البياني رقم  

60%
31%

9%

المستوى الوظيفي

موظف إدارة وسطى إدارة عليا
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o  متغير عدد سنوات الخبرة في استخدام النظامERP/REACH: 

 :ERP/REACHلخبرة في استخدام النظام يوضت الجدول التالي توزع أفراد العينة وفق عدد سنوال ا

 ( توزع العينة وفق عدد سنوات الخبرة.8/4الجدول )

عدد سنوات الخبرة في استخدام 

 ERP/REACHنظام

 النسب المئوية التكرارات

 %1.5 1 أقل من سنة

 %10.8 7 سنة 1-2

 %15.4 10 سنة 2-3

 %29.2 19 سنوات 3-4

 %43.1 28 سنوات 4أكثر من 

 %100 65 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

سنوال( حيث كانت  4نالحظ من الجدول السابق أن النسبة األكبر كانت لألشخا  الذين لديهم خبرة )أكثر من 

%(، 29.2سنوال( حيث كانت نسبتهم ) 4-3%(، ويليهم األشخا  الذين لديهم خبرة ما بين )43.1نسبتهم )

%(من العينة، ومن 15.4سنوال( حيث أنهم شكلوا ) 3-2ذين لديهم خبرة ما بين )يليهم في النسبة األشخا  ال

%( من العينة، ونالحظ أن هناك 11سنة( حيث أنهم شكلوا تقريبا ) 2-1ثم نسبة األشخا  الذين لديهم خبرة )

 شخش واحد من العينة لديه خبرة أقل من سنة.
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 نوضت  لك في الرسم البياني التالي:

 ( توزع عينة الدراسة وفق عدد سنوات الخبرة.5/4رقم ) الشكل البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o :متغير مجموعة العمل 

 يوضت الجدول التالي آراء أفراد العينة حول هل كانت مجموعة العمل عبارة عن حسابال أم ال:

 توزع العينة حسب نوع العمل.  )4/9 (الجدول

 ويةالنسب المئ التكرارات مجموعة العمل عبارة عن حسابات

%40 26 نعم  

%60 39 ال  

 %100 65 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

%(، بينما 60نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة ال يعملون في الحسابال حيث كانت نسبتهم )

 %(.40نسبة موافقين كانت )

 نوضت  لك بالرسم البياني التالي:

 

 

 

 توزع عينة الدراسة الموافقة على أن مجموعة العمل عبارة عن حسابات.( 7/4الشكل البياني رقم ) 

1.5%
10.8%

15.4%

29.2%

43.1%

أقل من سنة سنة1-2 سنة2-3 سنوات3-4 سنوات4أكثر من 

ERP/REACHعدد سنوات الخبرة في استخدام نظام
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 يوضت الجدول التالي آراء أفراد العينة حول هل كانت مجموعة العمل عبارة عن موازنة ومشاريع أم ال:

 ( توزع حسب نوع العمل10/4الجدول )

 مئويةالنسب ال التكرارات مجموعة العمل عبارة عن موازنة ومشاريع

 %38.5 25 ال

 %61.5 40 نعم

 %100 65 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 

%(، 61.5نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة يعملون في موازنة ومشاريع حيث كانت نسبتهم )

 %(.38.5بينما نسبة الغير عاملين في الموازنة والمشاريع كانت )

 :بياني التالينوضت  لك بالرسم ال

 

 

 

 

 

 

 ( توزع عينة الدراسة الموافقة على أن مجموعة العمل عبارة عن موازنة ومشاريع.8/4الشكل البياني رقم ) 

مجموعة العمل عبارة عن حسابات

ال نعم
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 يوضت الجدول التالي آراء أفراد العينة حول هل كانت مجموعة العمل عبارة عن تقارير إدارة مالية أم ال:

 ع العمل( توزع العينة حسب نو11/4الجدول )

مجموعة العمل عبارة عن تقارير إدارة 

 مالية

 النسب المئوية التكرارات

 %29 44.6 نعم

 %36 55.4 ال

 %100 65 المجموع

لمصدر: نتائج التحليل االحصائي.ا  

نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة غير عاملين في إعداد تقارير إدارة مالية حيث كانت نسبتهم 

 %(.29بينما نسبة العاملين في  لك كانت )%(، 36)

 نوضت  لك بالرسم البياني التالي

 

 

 

 

 ( توزع عينة الدراسة الموافقة على أن مجموعة العمل عبارة عن تقارير مالية.9/4الشكل البياني رقم ) 
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 الخزينة أم ال: يوضت الجدول التالي آراء أفراد العينة حول هل كانت مجموعة العمل عبارة عن عمل في

 ( توزع العينة حسب نوع العمل.12/4الجدول )

 النسب المئوية التكرارات مجموعة العمل عبارة عن عمل في الخزينة

 %89.2 58 ال

 %10.8 7 نعم

 %100 65 المجموع

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

%(، بينما 89.2نة حيث كانت نسبتهم )نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة ال يعملون في الخزي

 %(.10.8نسبة العاملين في الخزينة كانت )

 نوضت  لك بالرسم البياني التالي

 

 

 

 

 

 

 ( توزع عينة الدراسة الموافقة على أن مجموعة العمل عبارة عن عمل في الخزينة.10/4الشكل البياني رقم ) 
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 عبارات وأبعاد ومحاور الدراسة:ثانيا: حساب التكرارات والنسب المئوية ل

 تخطيط موارد المنظمة: متطلبات تطبيق الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد محور 

 الوسط واالنحراف المعياري لبعد دعم اإلدارة العليا: (1

 (الوسط الحسابي لبعد دعم اإلدارة العليا.13/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 

النحراف ا

 المعياري

 التقدير

اعتبرل إدارة منظمة األونروا العليا  1

جزء  ((ERP/REACHتطبيق نظام 

 مهم من رؤيتها االستراتيجية 

موافق  0.49 4.29

 جدا  

دعمت إدارة منظمة األونروا العليا  2

 ( (ERP/REACHتطبيق نظام 

ية بتوفير الموارد المالية والبشرية والتقن

 الالزمة 

3.58 141.  موافق 

 موافق 0.73 3.94 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة موافقون جدا  في رأيهم على أن إدارة منظمة األونروا العليا 

 ( جزء مهم من رؤيتها االستراتيجية حيث كان الوسط الحسابي آلراء(ERP/REACHاعتبرل تطبيق نظام 
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(، كما كان أفراد العينة موافقون على أن إدارة منظمة األونروا العليا دعمت تطبيق هذا النظام 4.29هذه العينة )

 (.3.58و لك من خالل توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية الالزمة حيث كان متوسط اآلراء )

العليا في منظمة األونروا حيث كان الوسط ومنه نجد أن أغلب أفراد العينة موافقون على توافر دعم اإلدارة 

 (.3.94الحسابي لآلراء )

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد التدريب: (2

 ( الوسط الحسابي لبعد التدريب.14/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
 التقدير

وفرل المنظمة برنامج وحقيبة  1

ة كافيان على نظام تدريبي

ERP/REACH))  تمكنك من

 استخدام النظام بكءاءة 

 محايد 1.07 2.98

وفرل المنظمة مراجع تعليمية  2

 ((ERP/REACHكافية لنظام 

تمكنك من استرجاع المعلومال 

 في حال نسيانها 

 محايد 1.01 2.88

 محايد 1.01 2.93 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

ن الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة محايدين في رأيهم بأن تكون المنظمة قامت بتوفير برنامج نالحظ م

( تمكن من استخدام النظام بكءاءة حيث كان الوسط الحسابي (ERP/REACHوحقيبة تدريبية كافيان على نظام 

المنظمة قامت بتوفير مراجع تعليمية  (، كما أنهم كانوا محايدين أيشا  في رأيهم بالنسبة إلى أن2.98لهذا الرأي )

( تمكن من استرجاع المعلومال في حال نسيانها حيث كان الوسط الحسابي (ERP/REACHكافية لنظام 

 (.2.88آلراء األفراد )

ومنه نجد أن أغلب أفراد العينة محايدون في رأيهم على توافر التدريب في منظمة األونروا حيث كان الوسط 

 (.2.93)الحسابي لآلراء 
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 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد االتصال: (3

 ( الوسط الحسابي لبعد االتصال.15/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
 التقدير

وفرل إدارة منظمة األونروا  1

بنية لشبكة و وسائل اتصال 

فعالة لشمان  التطبيق األمثل 

 (ERP/REACH)لنظام 

 موافق 0.88 3.62

اهتمت إدارة منظمة األونروا  2

بمعرفة أراء و اتجاهال 

العاملين بخصو  تطبيق نظام 

و أخذل مقترحاتهم في هذا 

الخصو  باالعتبار 

ERP/REACH)) 

 محايد 0.94 2.85

 محايد 0.71 3.23 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

 

أن أغلب أفراد العينة موافقون على أن إدارة منظمة األونروا وفرل بنية لشبكة  نالحظ من الجدول السابق

حيث كان الوسط الحسابي آلرائهم  ERP/REACHوسائل اتصال فعالة لشمان التطبيق األمثل لنظام 

 (، بينما كانوا محايدين في رأيهم بأن إدارة منظمة األونروا اهتمت بمعرفة آراء واتجاهال العاملين3.62)

بخصو  تطبيق نظام وأخذ مقترحاتهم في هذا الخصو  باالعتبار حيث كان الوسط الحسابي آلرائهم حول 

 (.2.85هذا الموضوع )

ومنه نجد أن أغلب أفراد العينة محايدون في رأيهم على توافر االتصال في منظمة األونروا حيث كان الوسط 

 (.3.23الحسابي لآلراء )

 تخطيط موارد المنظمة:متطلبات تطبيق نظام لمعياري لمحور الوسط الحسابي واالنحراف ا (4

 ( الوسط الحسابي لمحور تخطيط موارد المنظمة.16/4لجدول رقم )ا

 التقدير االنحراف المعياري الوسط الحسابي  المحور

 محايد 0.69 3.37 تخطيط موارد المنظمة

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي
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موارد  تخطيط  متطلبال تطبيق نظامأفراد العينة محايدون في رأيهم لتوفرنالحظ من الجدول السابق أن 

 (.3.37فراد حول هذا المحور كان )منظمة األونروا حيث أن الوسط الحسابي آلراء األ

  المعلومات المحاسبية: نظامالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد محور 

 :معالجة المعامالت ودعم وابط المالية الضلمحورري ي واالنحراف المعياالوسط الحساب -1

 األولى من محور نظام المعلومات المحاسبية. 10( الوسط الحسابي للعبارات ال 17/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
 التقدير

( التسجيل المحاسبي (ERP/REACHيوفر نظام  1

لحدوث العملية من خالل  الدقيق وفي الوقت الحقيقي

ترجمة كل العمليال التي تقوم بها المؤسسة لقيود 

 محاسبية مع ضمان صحة التسجيل المحاسبي

 موافق 0.46 4.14

( فصل المهام األمثل ERP/REACHيحقق نظام ) 2

بين موظءي المنظمة  مع ضمان وصول العاملين إلى 

 النظام كل وفقا  لمستوى تءويشه  

 قمواف 0.52 4.09

( اإلعداد اآللي للوثائق (ERP/REACHيوفر نظام  3

 المحاسبية و مالحقتها 

 موافق 0.37 4.05

( انجاز المعامالل (ERP/REACHيحقق نظام  4

 بشكل أسهل  وأسرع 

 موافق 0.52 3.98

( استرجاع المعلومال (ERP/REACHيحقق نظام  5

 بشكل أسهل 

 موافق 0.57 4.02

عملية تصميم  ((ERP/REACHيسهل نظام  6

 مخططال تدفق األعمال 

 موافق 0.56 4

( تحسين جودة (ERP/REACHيحقق نظام  7

 العمليال المحاسبية 

 موافق 0.4 4.11

( أرشءة وحءظ لجميع (ERP/REACHيوفر نظام  8

الملءال والبيانال المتعلقة بأنشطة المنظمة في قاعدة 

 بيانال مركزية 

 موافق 0.56 3.67

( تكامل مختلف ERP/REACHيحقق نظام ) 9

اإلدارال واألقسام و المشاريع داخل المنظمة مما 

 ينعكس ايجابا  على اإلنتاجية 

 موافق 0.49 4.06

( تكامل لتدفقال (ERP/REACHيحقق نظام   10

المعلومال من داخل المنظمة و خارجها مما ينعكس 

 ايجابا  على اإلنتاجية 

 موافق 0.53 4

 موافق 0.34 4.05 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

( يوفر ERP/REACH)نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة موافقون في آرائهم على أن النظام 

التسجيل المحاسبي الدقيق وفي الوقت الحقيقي لحدوث العملية من خالل ترجمة كل العمليال التي تقوم بها 

صحة التسجيل المحاسبي، كما أنهم موافقون على أنه يحقق فصل المهام  المؤسسة لقيود محاسبية مع ضمان

األمثل بين موظءي المنظمة مع ضمان وصول العاملين إلى النظام كل وفقا  لمستوى تءويشه، كما أنهم موافقون 
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سهل  وأسرع على أنه يوفر اإلعداد اآللي للوثائق المحاسبية و مالحقتها وأنه يحقق نظام انجاز المعامالل بشكل أ

وأنه قادر على استرجاع المعلومال بشكل أسهل كما أنه يسهل عملية تصميم مخططال تدفق األعمال و يحقق 

تحسين جودة العمليال المحاسبية و يوفر نظام أرشءة وحءظ لجميع الملءال والبيانال المتعلقة بأنشطة المنظمة 

واألقسام و المشاريع داخل المنظمة مما ينعكس ايجابا   في قاعدة بيانال مركزية و يحقق تكامل مختلف اإلدارال

على اإلنتاجية كما يحقق تكامل لتدفقال المعلومال من داخل المنظمة و خارجها مما ينعكس ايجابا  على اإلنتاجية 

 (.4.14-3.67حيث كان الوسط الحسابي لهذه العبارال يتراوح ما بين )

 :خاصية المالئمة لمخرجات التقارير المالية الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد -2

 ( الوسط الحسابي لبعد خاصية المالئمة لمخرجات التقارير المالية.18/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
 التقدير

( من جودة األداء المحاسبي ERP/REACHيحسن نظام) 1

ائش نوعية أكثر جودة فيما مما يوفر معلومال  ال خص

 يتعلق بخاصية المالئمة 

 موافق 0.42 4.09

( التقارير المالية التي تطلبها ERP/REACHيوفر نظام ) 2

 الجهال الخارجية في الوقت المناسب 

 موافق 0.57 3.92

( التقارير المالية التي تطلبها (ERP/REACHيوفر نظام  3

 الجهال الداخلية في الوقت المناسب 

 موافق 0.43 4

قيمة تنبؤيه للتقارير المقدمة  ((ERP/REACHيشيف  نظام 4

 لصناع القرار 

 موافق 0.56 3.97

( معلومال التغذية  ERP/REACHتوفر تقارير نظام ) 5

العكسية عن نتائج القرارال الماضية للمساعدة في تأكيد أو 

تصحيت التوقعال السابقة وفي اتخا  القرارال المستقبلية 

 حداث المشابهة لأل

 موافق 0.38 4.02

( معلومال وتقارير تساهم في (ERP/REACHيوفر نظام  6

تحديد المشكالل التي تواجهها اإلدارة أثناء العمل وبالتالي 

 المساعدة في اتخا  القرارال 

 موافق 0.47 4

 موافق 0.35 4 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

ق أن أغلب أفراد العينة موافقون لتوافر خاصية المالئمة لمخرجال التقارير المالية نالحظ من الجدول الساب

( يحسن من جودة األداء المحاسبي ERP/REACHنظام) حيث أن أغلب أفراد العينة موافقون على أن

يوفر التقارير  مما يوفر معلومال  ال خصائش نوعية أكثر جودة فيما يتعلق بخاصية المالئمة كما أنه

لمالية التي تطلبها الجهال الخارجية في الوقت المناسب ويوفر التقارير المالية التي تطلبها الجهال الداخلية ا

في الوقت المناسب كما أنه يشيف قيمة تنبؤيه للتقارير المقدمة لصناع القرار كما أنهم موافقون على أنه 

نتائج القرارال الماضية للمساعدة في معلومال التغذية العكسية عن  ((ERP/REACHتوفر تقارير نظام 

تأكيد أو تصحيت التوقعال السابقة وفي اتخا  القرارال المستقبلية لألحداث المشابهة كما يوفر نظام 
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ERP/REACH) معلومال وتقارير تساهم في تحديد المشكالل التي تواجهها اإلدارة أثناء العمل وبالتالي )

 (.4.09-3.92كانت قيمة الوسط الحسابي لآلراء تتراوح ما بين ) المساعدة في اتخا  القرارال حيث أنه

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد خاصية الموثوقية في المعلومات الواردة في التقارير  -3

 المالية:

 .( الوسط الحسابي لبعد خاصية الموثوقية في المعلومات الواردة في التقارير المالية19/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
 التقدير

( مجموعة من اإلجراءال (ERP/REACHيوفر نظام  1

الرقابية لشمان صحة معالجة البيانال وبالتالي سالمة 

 المعلومال 

 موافق 0.53 3.97

( تقارير مالية تتميز بالدقة (ERP/REACHيوفر نظام  2

 ها مع امكانية التحقق من صحت

 موافق 0.42 4.09

( درجة عالية من (ERP/REACHيوفر نظام  3

المصداقية والشءافية للمعلومال التي تحتويها التقارير 

 المالية  

 موافق 0.48 4.05

تحقيق خاصية  ((ERP/REACHيراعي نظام   4

الموضوعية و الحيادية للمعلومال الواردة في التقارير 

 المالية

 موافق 0.4 4

 موافق 0.36 4.03 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة موافقون لتوافر خاصية الموثوقية في المعلومال الواردة في 

( يوفر مجموعة من اإلجراءال الرقابية (ERP/REACHنظام التقارير المالية حيث انهم موافقون على أن 

( (ERP/REACHالبيانال وبالتالي سالمة المعلومال، كما أنهم موافقون على أن نظام  لشمان صحة معالجة

يوفر تقارير مالية تتميز بالدقة مع امكانية التحقق من صحتها وأنه يوفر نظام درجة عالية من المصداقية 

الحيادية للمعلومال  والشءافية للمعلومال التي تحتويها التقارير المالية كما أنه  تحقيق خاصية الموضوعية و

 (4.09-3.97ي لآلراء تتراوح بين )الواردة في التقارير المالية، حيث أن الوسط الحساب

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد خاصية قابلية الفهم للمعلومات الواردة في التقارير  -4

 المالية:

 لومات الواردة في التقارير المالية.( الوسط الحسابي لبعد خاصية قابلية الفهم للمع20/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
 التقدير

( القدرة على فهم المعلومال (ERP/REACHيعزز نظام  1

الواردة في التقارير المالية المقدمة لصانعي القرار من خالل 

 وضوح هذه التقارير 

 موافق 0.64 3.89
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(القدرة على فهم المعلومال (ERP/REACHيعزز نظام  2

الواردة في التقارير المالية المقدمة لصانعي القرار من خالل 

 قابلية هذه التقارير للتعديل حسب اختصا  متخذ القرار

 موافق 0.5 3.94

من االستءادة من المعلومال  ((ERP/REACHيعزز نظام   3

 القرار  الواردة في التقارير المالية المقدمة إلى صناع

 موافق 0.38 4.02

من األخطاء الواردة في  (ERP/REACHيقلل نظام )  4

 التقارير المالية المقدمة لصانعي القرار 

 موافق 0.5 3.94

 موافق 0.43 3.95 اإلجمالي

 خاصية قابلية الءهم للمعلومال الواردة فينالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة موافقون على توافر 

( يعزز القدرة على فهم (ERP/REACHنظام  التقارير المالية حيث أن أغلب أفراد العينة موافقون على أن

المعلومال الواردة في التقارير المالية المقدمة لصانعي القرار من خالل وضوح هذه التقارير، كما أنهم موافقون 

اردة في التقارير المالية المقدمة لصانعي ( يعزز القدرة على فهم المعلومال الو(ERP/REACHعلى أن نظام 

القرار من خالل قابلية هذه التقارير للتعديل حسب اختصا  متخذ القرار، كما أنه يعزز من االستءادة من 

المعلومال الواردة في التقارير المالية المقدمة إلى صناع القرار و يقلل من األخطاء الواردة في التقارير المالية 

 (.4.02-3.89عي القرار، حيث أن الوسط الحسابي لآلراء كان يتراوح ما بين )المقدمة لصان

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد خاصية قابلية المقارنة للمعلومات الواردة في التقارير  -5

 المالية:

 ر المالية.( الوسط الحسابي لبعد خاصية قابلية المقارنة للمعلومات الواردة في التقاري21/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

الوسط  العبارات

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
 التقدير

(إعداد تقارير مالية متوافقة مع  (ERP/REACHيوفر نظام  1

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاماُ مع 

استخدام  نءس طرق القياس بالنسبة لكل بند من بنود القوائم 

 لمالية والتقارير ا

 موافق 0.28 3.98

( بثبال اإلجراءال المحاسبية (ERP/REACHيتميز  نظام  2

 المطبقة على األحداث المالية المتماثلة من فترة مالية ألخرى 

 موافق 0.35 3.94

( ثبال  طرق االفصاح عن (ERP/REACHيستخدم نظام  3

 المعلومال المحاسبية 

 موافق 0.48 3.92

( تقارير تساعد اإلدارة في تقييم (ERP/REACHيوفر نظام  4

 األداء المالي الحالي 

 موافق 0.3 4.06

( تقارير تساعد اإلدارة اجراء (ERP/REACHيوفر نظام  5

 المقارنال مع المنظمال المماثلة األخرى 

 موافق 0.55 3.83

( تقارير تحسن إمكانية مقارنة (ERP/REACHيوفر نظام  6

 ءسها عبر الزمن أداء المنظمة المالي مع ن

 موافق 0.48 3.95

تحقيق مبدأ األهمية النسبية  (ERP/REACHيراعي نظام )  7

 للمعلومال التي يتم عرضها ضمن التقارير المالية 

 موافق 0.33 4.02

 موافق 0.31 3.96 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي
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خاصية قابلية المقارنة للمعلومال الواردة ون على توافر نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة موافق

( يوفر إعداد تقارير  ERP/REACH(نظام حيث أن أغلب أفراد العينة موافقون على أن  في التقارير المالية

مالية متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاماُ مع استخدام  نءس طرق القياس بالنسبة 

( يتميز بثبال (ERP/REACHلكل بند من بنود القوائم والتقارير المالية، كما أنهم موافقون على أن نظام 

اإلجراءال المحاسبية المطبقة على األحداث المالية المتماثلة من فترة مالية ألخر، وموافقون على أن  نظام 

ERP/REACH)،وأنه يوفر تقارير تساعد اإلدارة  ( يستخدم ثبال  طرق االفصاح عن المعلومال المحاسبية

في تقييم األداء المالي الحالي، و يوفر تقارير تساعد اإلدارة اجراء المقارنال مع المنظمال المماثلة األخرى، 

( يوفر تقارير تحسن إمكانية مقارنة أداء المنظمة المالي مع (ERP/REACHكما أنهم موافقون على أن نظام 

يراعي تحقيق مبدأ األهمية النسبية للمعلومال التي يتم عرضها ضمن التقارير  نءسها عبر الزمن، كما أنه

 (.4.06-3.83ح ما بين )، حيث أن الوسط الحسابي لهذه اآلراء كانت تتراوالمالية

 :إدارة موارد المنظمة المالية ودعم صنع القرارمحور حراف المعياري لالوسط الحسابي واالن -6

 حسابي للجمل األربع األخيرة في االستبيان.( الوسط ال22/4الجدول رقم )

تسلسل 

 العبارات

االنحراف  الوسط الحسابي  العبارات

 المعياري
 التقدير

من مخاطر عدم اليقين ( (ERP/REACH يحد  نظام  1

لصانعي القرار، مما  يعزز من عملية صنع القرار في 

 المنظمة   

 موافق 0.52 4.02

إجماع صناع القرار ( من  (ERP/REACHيزيد  نظام 2

حول المعلومال الواردة في التقارير المقدمة مما ينعكس 

 إيجابا  على عملية صنع القرار 

 موافق 0.56 4.06

تحقق القرارال المتخذة في ظل المعلومال الواردة في  3

( االستخدام  (ERP/REACHالتقارير المالية لنظام    

 األمثل لموارد المنظمة المالية

 موافق 0.52 4.02

( من  عملية صنع القرار في (ERP/REACHيعزز نظام  4

 المنظمة  في ظل المواقف المالية الحرجة 

 موافق 0.5 4.03

 موافق 0.46 4.03 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

طر من مخا( يحد (ERP/REACH نظام   نالحظ من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة موافقون على أن

يعزز من عملية صنع القرار في المنظمة، كما أنهم موافقون على أن   عدم اليقين لصانعي القرار، مما
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( يزيد من إجماع صناع القرار حول المعلومال الواردة في التقارير المقدمة مما  (ERP/REACHنظام

ال المتخذة في ظل المعلومال ينعكس إيجابا  على عملية صنع القرار، كما أنهم موافقون على أن  تحقق القرار

( االستخدام األمثل لموارد المنظمة المالية، وأن نظام  (ERP/REACHالواردة في التقارير المالية لنظام 

ERP/REACH) يعزز من عملية صنع القرار في المنظمة  في ظل المواقف المالية الحرجة، حيث أن )

 .(4.06-4.02الوسط الحسابي لهذه اآلراء تتراوح ما بين )

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور نظام المعلومات المحاسبية: -7

 ( الوسط الحسابي لمحور نظام المعلومات المحاسبية.23/4الجدول رقم )

الوسط  المحور

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 التقدير

 موافق 0.31 4 نظام المعلومات المحاسبية

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

الحظ من الجدول السابق أن أفراد العينة موافقين في رأيهم لتوفر نظام المعلومال المحاسبية لدى موارد ن

 (.4منظمة األونروا حيث أن الوسط الحسابي آلراء األفراد حول هذا المحور كان )

 

 :اختبار فرضيات البحث اً:عاشر

 :اختبار الفرضية الرئيسة األولى -1

 التي تنش على :

على  (ERP)ذو داللة إحصائية لتوفر متطلبات تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة  يوجد أثر "

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبية"

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )توفر متطلبال تطبيق نظام سنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون" 

 ظام المعلومال المحاسبية(فاعلية ن( والمتغير التابع ) ERPتخطيط موارد المنظمة

 (:24وهذا ما يوضحه الجدول ) -
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 ( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع.24/4الجدول رقم )

Correlations 

 محور التخطيط محور النظام 

 .Pearson Correlation 1 *306 محور النظام

Sig. (2-tailed)  .013 

N 65 65 

 Pearson Correlation *306. 1 محور التخطيط

Sig. (2-tailed) .013  

N 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

( لذلك سنرفض α=0.05( أصغر من قيمة )sig=0.013نالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

ضية البديلة التي تنش على:" أنه يوجد ارتباط بين توفر متطلبال تطبيق نظام فرضية العدم ونقبل الءر

 تخطيط موارد المنظمة وفاعلية نظام المعلومال المحاسبية"

 .(0.05عند مستوى معنوية )ولذلك سيتم دراسة هذه الءرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط عند  -

 :والً أ

ن هذه القيمة تحدد مدى تأثير توفر متطلبال تطبيق نظام تخطيط موارد حيث أ R Squareإيجاد معامل التحديد  

 المنظمة على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية.

 .( معامل التحديد للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع25/4الجدول )

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a306. .093 .079 .29635 

a. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

(، أي أن توفر متطلبال تطبيق نظام تخطيط 0.093نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد تساوي )

 م المعلومال المحاسبية.%( عن تحقق فاعلية نظا9.3موارد المنظمة مسؤولة تقريب بنسبة )

 ً  :ثانيا

  دراسة معنوية النمو ج و لك من خالل جدولANOVA. 
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( تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر توفر متطلبات تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة على فاعلية نظام 26/4الجدول )

 المعلومات المحاسبية.

aANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression .570 1 .570 6.495 b013. 

Residual 5.533 63 .088   

Total 6.103 64    

a. Dependent Variable: محور لنظام 

b. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

%، أي 95ن النمو ج معنوي بثقة ( وهذا يدل على أα=0.05وهي أصغر من ) sig=0.013)بلغت قيمة الـ )

 نموذج االنحدار ذو داللة معنوية.أننا نرفض العدم ونقبل الءرضية البديلة الختبار فيشر، وبالتالي 

 
 ( معامالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع.27/4الجدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.544 .183  19.344 .000 

محور 

 التخطيط
.136 .053 .306 2.549 .013 

a. Dependent Variable: النظام محور 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

( =0.013sigي ألن قيمة الـ )أثر إيجابنظام تخطيط موارد المنظمة من الجدول السابق نجد أن لمعامل محور 

 (α=0.05أصغر من مستوى المعنوية )

 :وبالتالي يمكن كتابة معادلة االنحدار على الشكل 

Y=α+βx 

 متطلبات تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة 0.136+3.544فاعلية نظام المعلومات المحاسبي=

  ومن المعادلة السابقة يمكن تءسير ما يلي:
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نظام تخطيط موارد المنظمة فستتحقق فاعلية نظام  متطلبال تطبيق حال انعدامفي : αثابت االنحدار  -

 (.3.544المعلومال المحاسبية بمقدار )

نظام تخطيط موارد المنظمة بمقدار واحد كلما توفر متطلبال تطبيق كلما زاد : βمعامل االنحدار  -

 (.0.136زادل فاعلية نظام المعلومال المحاسبية بمقدار )

 حليل االنحدار نجد أنه تم رفض فرضية العدم وقبول الءرضية البديلة التي تنش على أنه:وخالصة لت

على  (ERP)يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتوفر متطلبات تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة  "

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبية"

i. :اختبار الفرضية الفرعية األولى 

 التي تنش على:

على   (ERP) اللة إحصائية لدعم اإلدارة العليا لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة"يوجد أثر ذو د

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في المنظمة محل الدراسة."

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )دعم اإلدارة العليا( والمتغير سنستخدم االختبار المعلمي بيرسون" 

 المعلومال المحاسبية( فاعلية نظامالتابع )

 (:28وهذا ما يوضحه الجدول ) -

 ( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع.28/4الجدول رقم )

Correlations 

 محور النظام بعد الدعم 

 .Pearson Correlation 1 *262 بعد الدعم

Sig. (2-tailed)  .035 

N 65 65 

 Pearson Correlation *262. 1 محور النظام

Sig. (2-tailed) .035  

N 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لذلك سنرفض α=0.05( أصغر من قيمة )35sig=0.0نالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

لتطبيق  دعم اإلدارة العليا فرضية العدم ونقبل الءرضية البديلة التي تنش على:" أنه يوجد ارتباط بين

 وفاعلية نظام المعلومال المحاسبية". (ERP) نظام تخطيط موارد المنشأة

 .(0.05عند مستوى معنوية )ولذلك سيتم دراسة هذه الءرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط عند  -
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 :والً أ

اإلدارة العليا لتطبيق نظام تخطيط  حيث أن هذه القيمة تحدد مدى تأثير دعم R Squareإيجاد معامل التحديد  

 على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية. (ERP)موارد المنشأة 

 

 .( معامل التحديد للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع29/4الجدول )

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a262. .068 .054 .30042 

  a. Predictors: (Constant), بعد الدعم 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

(، أي أن دعم اإلدارة العليا لتطبيق نظام 0.068نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد تساوي )

 لمعلومال المحاسبية.%( عن تحقق فاعلية نظام ا6.8( مسؤولة تقريبا  بنسبة )ERPتخطيط موارد المنشأة )

 :ثانياً 

  دراسة معنوية النمو ج و لك من خالل جدولANOVA. 

على فاعلية  ERP( تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر دعم اإلدارة العليا لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة 30/4الجدول )

 نظام المعلومات المحاسبية

aANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .418 1 .418 4.626 b035. 

Residual 5.686 63 .090   

Total 6.103 64    

a. Dependent Variable: النظام محور 

b. Predictors: (Constant), الدعم بعد 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

%، أي 95لى أن النمو ج معنوي بثقة ( وهذا يدل عα=0.05وهي أصغر من ) sig=0.035)بلغت قيمة الـ )

 نموذج االنحدار ذو داللة معنوية.أننا نرفض العدم ونقبل الءرضية البديلة الختبار فيشر، وبالتالي 
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 ( معامالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع.31/4الجدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.563 .207  17.211 .000 

 035. 2.151 262. 052. 111. بعد الدعم

a. Dependent Variable: محور النظام 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

( =0.035sigيجابي ألن قيمة الـ )أثر إنظام تخطيط موارد المنظمة من الجدول السابق نجد أن لمعامل محور 

 (.α=0.05أصغر من مستوى المعنوية )

 :وبالتالي يمكن كتابة معادلة االنحدار على الشكل 

1Y=α+βx 

 دعم اإلدارة العليا 0111+3.563فاعلية نظام المعلومات المحاسبي=

  ومن المعادلة السابقة يمكن تءسير ما يلي:

اإلدارة العليا فستتحقق فاعلية نظام المعلومال المحاسبية في حال انعدام دعم : αثابت االنحدار  -

 (.3.563بمقدار )

كلما زاد دعم اإلدارة العليا بمقدار واحد كلما زادل فاعلية نظام المعلومال : βمعامل االنحدار  -

 (.0.111المحاسبية بمقدار )

 لة التي تنش على أنه:وخالصة لتحليل االنحدار نجد أنه تم رفض فرضية العدم وقبول الءرضية البدي

على   (ERP) "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدعم اإلدارة العليا لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في المنظمة محل الدراسة."

ii. :اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

 التي تنش على:

على   (ERP) يق نظام تخطيط موارد المنشأة"يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدريب على تطب

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في المنظمة محل الدراسة."

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )التدريب( والمتغير سنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون" 

 فاعلية نظام المعلومال المحاسبية(التابع )

 :(32وهذا ما يوضحه الجدول ) -
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 لمتغير المستقل والمتغير التابع.( ارتباط بيرسون بين ا32/4الجدول رقم )

Correlations 

 بعد التدريب محور النظام 

 Pearson Correlation 1 .235 محور النظام

Sig. (2-tailed)  .060 

N 65 65 

 Pearson Correlation .235 1 بعد التدريب

Sig. (2-tailed) .060  

N 65 65 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

( لذلك سنقبل فرضية α=0.05( أكبر من قيمة )=0.060sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

 على تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة العدم التي تنش على:" أنه ال يوجد ارتباط بين التدريب

(ERP) .)وفاعلية نظام المعلومال المحاسبية 

 :أن ومنه نجد -

على   (ERP) "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدريب على تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة 

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في المنظمة محل الدراسة."

iii. :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 التي تنش على:

على فاعلية   (ERP) منشأة"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالتصال في تطبيق نظام تخطيط موارد ال

 نظام المعلومات المحاسبية في المنظمة محل الدراسة."

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )االتصال( والمتغير التابع سنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون"  

 فاعلية نظام المعلومال المحاسبية()

 (:33وهذا ما يوضحه الجدول ) -
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 ( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع.3/43الجدول رقم )

Correlations 

 محور النظام بعد االتصال 

 .Pearson Correlation 1 *298 بعد االتصال

Sig. (2-tailed)  .016 

N 65 65 

 Pearson Correlation *298. 1 محور النظام

Sig. (2-tailed) .016  

N 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

 

( لذلك سنرفض α=0.05( أصغر من قيمة )=0.016sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

على تطبيق نظام تخطيط  فرضية العدم ونقبل البديلة التي تنش على:" أنه يوجد ارتباط بين االتصال

 وفاعلية نظام المعلومال المحاسبية" (ERP) د المنشأةموار

 .(0.05عند مستوى معنوية )ولذلك سيتم دراسة هذه الءرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط عند  -

 :والً أ

حيث أن هذه القيمة تحدد مدى تأثير االتصال لتطبيق نظام تخطيط موارد  R Squareإيجاد معامل التحديد  

 اعلية نظام المعلومال المحاسبية.لى فع (ERP)المنشأة 

 .( معامل التحديد للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع34/4الجدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a298. .089 .074 .29714 

a. Predictors: (Constant), بعد االتصال 

 صدر: نتائج التحليل االحصائيالم

(، أي أن االتصاالل لتطبيق نظام تخطيط 0.089نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد تساوي )

 %( عن تحقق فاعلية نظام المعلومال المحاسبية.8.9ة تقريبا  بنسبة )( مسؤولERPموارد المنشأة )

 ً  :ثانيا

 ل دراسة معنوية النمو ج و لك من خالل جدوANOVA. 
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على فاعلية نظام  ERP( تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر االتصاالت في تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة 35/4الجدول )

 المعلومات المحاسبية

aANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .541 1 .541 6.128 b016. 

Residual 5.562 63 .088   

Total 6.103 64    

a. Dependent Variable: محور النظام 

b. Predictors: (Constant), بعد االتصال 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 

%، أي 95( وهذا يدل على أن النمو ج معنوي بثقة α=0.05وهي أصغر من ) sig=0.016)بلغت قيمة الـ )

 نموذج االنحدار ذو داللة معنوية.لة الختبار فيشر، وبالتالي أننا نرفض العدم ونقبل الءرضية البدي

 ( معامالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع.36/4الجدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.582 .174  20.636 .000 

 016. 2.475 298. 052. 130. االتصال بعد

a. Dependent Variable: النظام محور 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

( =0.016sigأثر إيجابي ألن قيمة الـ )نظام تخطيط موارد المنظمة من الجدول السابق نجد أن لمعامل محور 

 (.α=0.05أصغر من مستوى المعنوية )

 الي يمكن كتابة معادلة االنحدار على الشكل:وبالت 

2Y=α+βx 

 االتصال 0.130+3.582فاعلية نظام المعلومات المحاسبية= 

  ومن المعادلة السابقة يمكن تءسير ما يلي:

في حال انعدام االتصاالل فستتحقق فاعلية نظام المعلومال المحاسبية بمقدار : αثابت االنحدار  -

(3.582.) 
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كلما زادل االتصاالل بمقدار واحد كلما زادل فاعلية نظام المعلومال المحاسبية : βمعامل االنحدار  -

 (.0.130بمقدار )

 وخالصة لتحليل االنحدار نجد أنه تم رفض فرضية العدم وقبول الءرضية البديلة التي تنش على أنه:

على فاعلية   (ERP) "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالتصال في تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة

 نظام المعلومات المحاسبية في المنظمة محل الدراسة."

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: -2

 التي تنش على:

على تحقيق ضوابط  (ERP)"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة 

 محاسبية."لنظام المعلومات ال مالية أقوى ودعم وتقليل أوقات معالجة المعامالت

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )نظام تخطيط موارد سنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون" 

 الشوابط المالية(المنظمة( والمتغير التابع )

 (:37وهذا ما يوضحه الجدول ) -

 .( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع37/4الجدول رقم )

Correlations 

 Q1010 محور التخطيط 

 .Pearson Correlation 1 **431 محور التخطيط

Sig. (2-tailed)  .000 

N 65 65 

Q1010 Pearson Correlation **431. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 صائي.المصدر: نتائج التحليل االح

 

( لذلك سنرفض α=0.05( أصغر من قيمة )=0.00sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

 نظام تخطيط موارد المنشأةفرضية العدم ونقبل البديلة التي تنش على:" أنه يوجد ارتباط بين 

(ERP) "والشوابط المالية 

 .(0.05عند مستوى معنوية )ند ولذلك سيتم دراسة هذه الءرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط ع -
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 :والً أ

حيث أن هذه القيمة تحدد مدى تأثير نظام تخطيط موارد المنظمة  R Squareإيجاد معامل التحديد  

(ERP) :على الشوابط المالية 

 .( معامل التحديد للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع38/4الجدول )

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a431. .186 .173 .31028 

a. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 

( ERP(، أي أن نظام تخطيط موارد المنشأة )0.186نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد تساوي )

 %( عن تحقيق الشوابط المالية.19 بنسبة )مسؤول تقريبا  

 :ثانياً 

  دراسة معنوية النمو ج و لك من خالل جدولANOVA. 

 على تحقيق الضوابط المالية. ERP( تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر نظام تخطيط موارد المنشأة 39/4الجدول )

aANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.388 1 1.388 14.414 b000. 

Residual 6.065 63 .096   

Total 7.453 64    

a. Dependent Variable: Q1010 

b. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

%، أي أننا 95نوي بثقة ( وهذا يدل على أن النمو ج معα=0.05وهي أصغر من ) sig=0.0)بلغت قيمة الـ )

 نموذج االنحدار ذو داللة معنوية.نرفض العدم ونقبل الءرضية البديلة الختبار فيشر، وبالتالي 
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 .( معامالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع40/4الجدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.333 .192  17.374 .000 

محور 

 التخطيط

.212 .056 .431 3.797 .000 

a. Dependent Variable: Q1010 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

أصغر من مستوى ( =0sigأثر إيجابي ألن قيمة الـ )نظام تخطيط موارد المنظمة من الجدول السابق نجد أن ل

 (.α=0.05المعنوية )

 :وبالتالي يمكن كتابة معادلة االنحدار على الشكل 

=α+βx1Y 

 نظام تخطيط موارد المنظمة 0.212+3.333الضوابط المالية ودعم انجاز المعامالت=

  ومن المعادلة السابقة يمكن تءسير ما يلي:

المنظمة فسيتحقق االنشباط المالي في حال انعدام تحقق نظام تخطيط موارد : αثابت االنحدار  -

 (.3.333بمقدار )

كلما زاد تحقق نظام تخطيط موارد المنظمة بمقدار واحد كلما زاد االنشباط : βمعامل االنحدار  -

 (.0.212المالي بمقدار )

 وخالصة لتحليل االنحدار نجد أنه تم رفض فرضية العدم وقبول الءرضية البديلة التي تنش على أنه:

على تحقيق ضوابط  (ERP)ر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة "يوجد أث

 لنظام المعلومات المحاسبية." مالية أقوى ودعم وتقليل أوقات معالجة المعامالت

 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: -3

 التي تنش على:

على جودة التقارير  (ERP)"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة 

 المالية المقدمة لجميع أصحاب المصلحة"

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )نظام تخطيط موارد سنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون" 

 جودة التقارير المالية(المنظمة( والمتغير التابع )
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 (:41وهذا ما يوضحه الجدول ) -

 ون بين المتغير المستقل والمتغير التابع( ارتباط بيرس41/4الجدول رقم )

Correlations 

 محور التخطيط 

جودة التقارير 

 المالية

 .Pearson Correlation 1 *284 محور التخطيط

Sig. (2-tailed)  .022 

N 65 65 

 Pearson Correlation *284. 1 جودة التقارير المالية

Sig. (2-tailed) .022  

N 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 

( لذلك سنقبل α=0.05( أصغر من قيمة )=0.022sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

وجودة  (ERP) نظام تخطيط موارد المنظمة  فرضية العدم التي تنش على:" أنه يوجد ارتباط بين

 قارير المالية".الت

 .(0.05عند مستوى معنوية )ولذلك سيتم دراسة هذه الءرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط عند  -

 :والً أ

 (ERP)نظام تخطيط موارد المنظمة  حيث أن هذه القيمة تحدد مدى تأثير R Squareإيجاد معامل التحديد  

 لحةعلى جودة التقارير المالية المقدمة لجميع أصحاب المص

 .( معامل التحديد للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع42/4الجدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a284. .080 .066 .31280 

a. Predictors: (Constant), التخطيط محور 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

( ERP(، أي أن نظام تخطيط موارد المنظمة )0.080حظ من الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد تساوي )نال

 %( عن جودة التقارير المالية المقدمة لجميع أصحاب المصلحة.8مسؤول تقريبا  بنسبة )

 ً  :ثانيا

  دراسة معنوية النمو ج و لك من خالل جدولANOVA. 
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 على تحقيق جودة التقارير المالية ERPالخطي البسيط ألثر نظام تخطيط موارد المنظمة  ( تحليل االنحدار43/4الجدول )

aANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .540 1 .540 5.515 b022. 

Residual 6.164 63 .098   

Total 6.704 64    

a. Dependent Variable: ماليةجودة التقارير ال 

b. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 

%، أي 95( وهذا يدل على أن النمو ج معنوي بثقة α=0.05وهي أصغر من ) sig=0.022)بلغت قيمة الـ )

 معنوية.نموذج االنحدار ذو داللة أننا نرفض العدم ونقبل الءرضية البديلة الختبار فيشر، وبالتالي 

 ( معامالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع.44/4الجدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.538 .193  18.295 .000 

 022. 2.348 284. 056. 132. التخطيط محور

a. Dependent Variable: المالية التقارير جودة 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 

( أصغر من =0220sig.أثر إيجابي ألن قيمة الـ )نظام تخطيط موارد المنظمة من الجدول السابق نجد أن ل

 (.α=0.05مستوى المعنوية )

 :وبالتالي يمكن كتابة معادلة االنحدار على الشكل 

=α+βx2Y 

 نظام تخطيط موارد المنظمة 0.132+3.538جودة التقارير المالية=

  ومن المعادلة السابقة يمكن تءسير ما يلي:

في حال انعدام تحقق نظام تخطيط موارد المنظمة فستتحقق جودة التقارير المالية : αثابت االنحدار  -

 (.3.538) بمقدار
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تحقق جودة المنظمة بمقدار واحد كلما زاد  كلما زاد تحقق نظام تخطيط موارد: βمعامل االنحدار  -

 (.0.132) التقارير المالية

i. :اختبار الفرضية الفرعية األولى 

 التي تنش على:

وتحقيق خاصية   (ERP) "يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة

 المالئمة لمخرجات التقارير المالية في المنظمة محل الدراسة."

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )نظام تحقيق موارد االختبار الالمعلمي "بيرسون"  سنستخدم

 خاصية المالئمة لمخرجال التقارير المالية(المنظمة( والمتغير التابع )

 (:45وهذا ما يوضحه الجدول ) -

 .( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع45/4الجدول رقم )

Correlations 

 2البعد األول محور التخطيط 

 Pearson Correlation 1 .210 محور التخطيط

Sig. (2-tailed)  .093 

N 65 65 

 Pearson Correlation .210 1 2البعد األول

Sig. (2-tailed) .093  

N 65 65 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

( لذلك سنقبل فرضية α=0.05( أكبر من قيمة )=0.093sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

وخاصية  (ERP) نظام تخطيط موارد المنظمة  العدم التي تنش على:" أنه ال يوجد ارتباط بين 

 المالئمة لمخرجال التقارير المالية".

 ومنه نجد أن : -

ق خاصية وتحقي  (ERP) "ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة

 المالئمة لمخرجات التقارير المالية في المنظمة محل الدراسة."

ii. :اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

 التي تنش على:

إلى زيادة درجة الثقة في معلومات التقارير  (ERP) "يؤدي تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة

 المالية في المنظمة محل الدراسة"
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لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )نظام تحقيق موارد بيرسون" سنستخدم االختبار المعلمي "

 خاصية الموثوقية في المعلومال الواردة في التقارير المالية(.المنظمة( والمتغير التابع )

 (:46وهذا ما يوضحه الجدول ) -

 ( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع.46/4الجدول رقم )

Correlations 

 2البعد الثاني محور التخطيط 

 .Pearson Correlation 1 **325 محور التخطيط

Sig. (2-tailed)  .008 

N 65 65 

 Pearson Correlation **325. 1 2البعد الثاني

Sig. (2-tailed) .008  

N 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 در: نتائج التحليل االحصائي.المص

( لذلك سنرفض α=0.05( أصغر من قيمة )=0.008sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

 نظام تخطيط موارد المنظمة  :" أنه يوجد ارتباط بينفرضية العدم ونقبل البديلة التي تنش على

(ERP) ية "و خاصية الموثوقية في المعلومات الواردة في التقارير المال. 

 .(0.05عند مستوى معنوية )ولذلك سيتم دراسة هذه الءرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط عند  -

 :والً أ

 (ERP)حيث أن هذه القيمة تحدد مدى تأثير نظام تخطيط موارد المنشأة  R Squareإيجاد معامل التحديد  

 .على خاصية الموثوقية في المعلومال الواردة في التقارير المالية

 .( معامل التحديد للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع47/4الجدول )

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a325. .106 .092 .34767 

a. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

 

( ERP(، أي أن نظام تخطيط موارد المنشأة )0.106حظ من الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد تساوي )نال

 خاصية الموثوقية في المعلومال الواردة في التقارير المالية%( عن تحقق 11مسؤول تقريبا  بنسبة )
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 ً  :ثانيا

  دراسة معنوية النمو ج و لك من خالل جدولANOVA. 

على تحقق خاصية  ERPيل االنحدار الخطي البسيط ألثر نظام تخطيط موارد المنشأة ( تحل48/4الجدول )

 الموثوقية في المعلومات الواردة في التقارير المالية.

aANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression .901 1 .901 7.450 b008. 

Residual 7.615 63 .121   

Total 8.515 64    

a. Dependent Variable: 2الثاني البعد 

b. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

%، أي 95( وهذا يدل على أن النمو ج معنوي بثقة α=0.05وهي أصغر من ) sig=0.008)بلغت قيمة الـ )

 نموذج االنحدار ذو داللة معنوية.شر، وبالتالي أننا نرفض العدم ونقبل الءرضية البديلة الختبار في

 ( معامالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع.49/4الجدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
3.452 .215  16.062 .000 

 محور

 التخطيط
.171 .063 .325 2.729 .008 

a. Dependent Variable: 2الثاني البعد 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

( أصغر من =0080sig.أثر إيجابي ألن قيمة الـ )نظام تخطيط موارد المنظمة من الجدول السابق نجد أن ل

 (.α=0.05مستوى المعنوية )

 االنحدار على الشكل: وبالتالي يمكن كتابة معادلة 

=α+βx3Y 

 نظام تخطيط موارد المنظمة 0.171+3.452الموثوقية=
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  ومن المعادلة السابقة يمكن تءسير ما يلي:

خاصية الموثوقية في  في حال انعدام تحقق نظام تخطيط موارد المنظمة ستتحقق: αثابت االنحدار  -

 .(3.452المعلومال الواردة في التقارير المالية بمقدار )

خاصية  تحققكلما زاد تحقق نظام تخطيط موارد المنظمة بمقدار واحد كلما زاد : βمعامل االنحدار  -

 (.0.171) الموثوقية في المعلومال الواردة في التقارير المالية بمقدار

 وخالصة لتحليل االنحدار نجد أنه تم رفض فرضية العدم وقبول الءرضية البديلة التي تنش على أنه:

 

إلى زيادة درجة الثقة في معلومات التقارير  (ERP) طبيق نظام تخطيط موارد المنشأة"يؤدي ت

 المالية في المنظمة محل الدراسة"

iii. :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 التي تنش على:

إلى عرض المعلومات في التقارير المالية  (ERP) "يؤدي تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة

 م في المنظمة محل الدراسة."بشكل واضح وقابل للفه

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )نظام تحقيق موارد المنظمة( سنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون" 

 قابلية الءهم للمعلومال الواردة في التقارير المالية(.والمتغير التابع )خاصية 

 (:50وهذا ما يوضحه الجدول ) -

 .بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع ( ارتباط50/4الجدول رقم )

Correlations 

 2البعد الثالث محور التخطيط 

 Pearson Correlation 1 .230 محور التخطيط

Sig. (2-tailed)  .066 

N 65 65 

 Pearson Correlation .230 1 2البعد الثالث

Sig. (2-tailed) .066  

N 65 65 

 حليل االحصائي.المصدر: نتائج الت

( لذلك سنقبل فرضية α=0.05( أكبر من قيمة )=0.066sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

قابلية خاصية و  (ERP) نظام تخطيط موارد المنظمة  العدم التي تنش على:" أنه ال يوجد ارتباط بين

 الءهم للمعلومال الواردة في التقارير المالية ".

 ومنه نجد أن : -
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إلى عرض المعلومات في التقارير المالية  (ERP) يؤدي تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة"ال 

 بشكل واضح وقابل للفهم في المنظمة محل الدراسة"

iv. :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 

 التي تنش على :

ية وتحقيق خاصية قابل  (ERP) "يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشاة

 المقارنة للمعلومات الواردة في التقارير المالية في المنظمة محل الدراسة."

لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )نظام تحقيق موارد المنظمة( سنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون" 

 خاصية قابلية المقارنة للمعلومال الواردة في التقارير المالية(.والمتغير التابع )

 (:51وهذا ما يوضحه الجدول ) -

 .( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع51/4الجدول رقم )

Correlations 

 2البعد الرابع محور التخطيط 

 .Pearson Correlation 1 *245 محور التخطيط

Sig. (2-tailed)  .049 

N 65 65 

 Pearson Correlation *245. 1 2البعد الرابع

Sig. (2-tailed) .049  

N 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

( لذلك سنقبل α=0.05من قيمة ) صغر( أ=0.049sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

 و (ERP) نظام تخطيط موارد المنظمة  نفرضية العدم التي تنش على:" أنه ال يوجد ارتباط بي

 خاصية قابلية المقارنة للمعلومال الواردة في التقارير المالية ".

 ومنه نجد أن : -

وتحقيق خاصية قابلية   (ERP) يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشاة "

 ة محل الدراسة"المقارنة للمعلومات الواردة في التقارير المالية في المنظم

 .(0.05عند مستوى معنوية )سيتم دراسة هذه الءرضية باستخدام تحليل االنحدار البسيط عند  ولذلك -
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 :والً أ

 تطبيق نظام تخطيط موارد المنشاةحيث أن هذه القيمة تحدد مدى تأثير  R Squareإيجاد معامل التحديد 

(ERP)  ردة في التقارير المالية في المنظمة محل الدراسة.وتحقيق خاصية قابلية المقارنة للمعلومال الوا 

 .( معامل التحديد للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع52/4الجدول )

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a245. .060 .045 .30497 

a. Predictors: (Constant), التخطيط محور 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

 تطبيق نظام تخطيط موارد المنشاة(، أي أن 0.060ل التحديد تساوي )نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معام

(ERP) ( عن تحقيق خاصية قابلية المقارنة للمعلومال الواردة في التقارير المالية 6)  بنسبةتقريبا   مسؤول%

 راسة.في المنظمة محل الد

 ً  :ثانيا

  دراسة معنوية النمو ج و لك من خالل جدولANOVA. 

( على تحقق خاصية قابلية ERP( تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة )53/4الجدول )

 مقارنة المعلومات

aANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .374 1 .374 4.022 b049. 

Residual 5.859 63 .093   

Total 6.234 64    

a. Dependent Variable: 2البعد الرابع 

b. Predictors: (Constant), محور التخطيط 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

%، أي 95( وهذا يدل على أن النمو ج معنوي بثقة α=0.05وهي أصغر من ) sig=0.049)بلغت قيمة الـ )

 نموذج االنحدار ذو داللة معنوية.أننا نرفض العدم ونقبل الءرضية البديلة الختبار فيشر، وبالتالي 
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 ( معامالت االنحدار بين المتغير المستقل والمتغير التابع.54/4الجدول )
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.588 .189  19.029 .000 

 محور

 التخطيط

.110 .055 .245 2.006 .049 

a. Dependent Variable: 2الرابع البعد 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي

( =0.049sigأثر إيجابي ألن قيمة الـ )نظام تخطيط موارد المنظمة من الجدول السابق نجد أن لمعامل محور 

 (.α=0.05أصغر من مستوى المعنوية )

 :وبالتالي يمكن كتابة معادلة االنحدار على الشكل 

=α+βx4Y 

 نظام تخطيط موارد المنظمة 0.110+3.588قابلية المقارنة=

  ومن المعادلة السابقة يمكن تءسير ما يلي:

خاصية قابلية المقارنة  تحققفي حال انعدام تحقق نظام تخطيط موارد المنظمة ست: αثابت االنحدار  -

 (.3.588للمعلومال الواردة في التقارير المالية بمقدار )

خاصية  تحققكلما زاد تحقق نظام تخطيط موارد المنظمة بمقدار واحد كلما زاد : βمعامل االنحدار  -

 (.0.110) المقارنة للمعلومال الواردة في التقارير المالية بمقدار

 الرابعة: اختبار الفرضية الرئيسية -4

 التي تنش على:

على تحقيق إدارة أقوى  (ERP)ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة  "يوجد أثر

 لموارد المنظمة المالية ودعم عملية صنع القرارات فيها."

 لمعرفة كمية االرتباط بين المتغير المستقل )نظام تحقيق مواردسنستخدم االختبار المعلمي "بيرسون" 

 تحقيق إدارة أقوى(.المنظمة( والمتغير التابع )

 (:55وهذا ما يوضحه الجدول ) -
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 .( ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع55/4الجدول رقم )

Correlations 

 البعد الخامس محور التخطيط 

 Pearson Correlation 1 .114 محور التخطيط

Sig. (2-tailed)  .367 

N 65 65 

 Pearson Correlation .114 1 البعد الخامس

Sig. (2-tailed) .367  

N 65 65 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.

( لذلك سنقبل فرضية α=0.05( أكبر من قيمة )=0.367sigنالحظ من الجدول السابق ان قيمة ال ) -

تحقيق إدارة  و (ERP) رد المنظمة نظام تخطيط موا العدم التي تنش على:" أنه ال يوجد ارتباط بين

 أقوى".

 ومنه نجد أن : -

على تحقيق إدارة  (ERP)ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة  "ال يوجد أثر

 أقوى لموارد المنظمة المالية ودعم عملية صنع القرارات فيها"
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 الفصل الخامس

 النتائج و التوصيات

 أوالً: النتائج:

 لت الدراسة للنتائج التاليةتوص

 تم التوصل لما يلي:فيما يخص الفرضية األولى: 

المحاسبي  المعلومال نظام فاعليةعلى  (ERP)المنظمة  موارد تخطيط نظام تطبيق متطلبال توفر يؤثر .1

 ككل متكامل

 لمحاسبية دعم اإلدارة العليا في تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة على فاعلية نظام المعلومال ايؤثر .2

لبعد التدريب في تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة على فاعلية نظام المعلومال لم يتم الوصول ألثر   .3

 المحاسبية في المنظمة محل الدراسة.

  .بعد االتصال في تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة على فاعلية نظام المعلومال المحاسبيةيؤثر  .4

 لتوصل لما يلي:تم ا: ثانيةفيما يخص الفرضية ال

تحقيق ضوابط مالية أقوى ودعم وتقليل أوقال معالجة على  (ERP)نظام تخطيط موارد المنظمة  يؤثر تطبيق

 ويندرج ضمنها االستنتاجال التالية: المعامالل لنظام المعلومال المحاسبية

  يوفر نظام(ERP\REACH) من خالل  التسجيل المحاسبي الدقيق وفي الوقت الحقيقي لحدوث العملية

 . ترجمة كل العمليال التي تقوم بها المؤسسة لقيود محاسبية مع ضمان صحة التسجيل المحاسبي

 نظام  يحقق(ERP\REACH)  فصل المهام األمثل بين موظءي المنظمة مع ضمان وصول العاملين

 .إلى النظام كل وفقا  لمستوى تءويشه

 نظام  يوفر(ERP\REACH) انجاز  كما يحققحاسبية و مالحقتها واإلعداد اآللي للوثائق الم

 .على استرجاع المعلومال بشكل أسهل القدرةالمعامالل بشكل أسهل  وأسرع و

 نظام  يسهل(ERP\REACH)  عملية تصميم مخططال تدفق األعمال و يحقق تحسين جودة العمليال

المنظمة في قاعدة بيانال المحاسبية و يوفر نظام أرشءة وحءظ لجميع الملءال والبيانال المتعلقة بأنشطة 

  .مركزية

 نظام  يحقق(ERP\REACH)  تكامل مختلف اإلدارال واألقسام و المشاريع داخل المنظمة مما

كما يحقق تكامل لتدفقال المعلومال من داخل المنظمة وخارجها مما  ،ينعكس ايجابا  على اإلنتاجية

 .على اإلنتاجية أيشا   ينعكس ايجابا  
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 تم التوصل لما يلي:لثالثة: فيما يخص الفرضية ا

جودة التقارير المالية المقدمة لجميع أصحاب  تحقيقعلى  (ERP)تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة يؤثر  .1

 ككل متكامل. المصلحة

وتحقيق خاصية المالئمة لمخرجال  (ERP) نظام تخطيط موارد المنشأةلتطبيق لم يتم الوصول ألثر  .2

 .محل الدراسةالتقارير المالية في المنظمة 

الواردة في التقارير  خاصية الموثوقية في المعلومال على (ERP)تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة يؤثر  .3

 ويندرج ضمنها االستنتاجال التالية:  ،المالية

 يوفر نظام (ERP\REACH)    مجموعة من اإلجراءال الرقابية لشمان صحة معالجة البيانال

خاصية الموضوعية و الحيادية للمعلومال الواردة في التقارير مع مراعاة  ،وبالتالي سالمة المعلومال

 المالية

 يوفر نظام (ERP\REACH)  درجة  ، معتقارير مالية تتميز بالدقة مع امكانية التحقق من صحتها

 هذه التقارير.عالية من المصداقية والشءافية للمعلومال التي تحتويها 

على تعزيز قابلية الءهم للمعلومال الواردة  (ERP)ظمة م تخطيط موارد المننظالتطبيق لم يتم الوصول ألثر  .4

 في التقارير المالية.

وتحقيق خاصية قابلية المقارنة للمعلومال الواردة   (ERP) يوجد أثر لتطبيق نظام تخطيط موارد المنشاة .5

 التالية:، و يندرج ضمنها االستنتاجال  في التقارير المالية في المنظمة محل الدراسة

 نظام  يوفر  (ERP\REACH)  إعداد تقارير مالية متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

، والمقبولة قبوال عاماُ مع استخدام  نءس طرق القياس بالنسبة لكل بند من بنود القوائم والتقارير المالية

ثبال  ، وتماثلة من فترة مالية ألخرىثبال اإلجراءال المحاسبية المطبقة على األحداث المالية الم  مع

 .طرق االفصاح عن المعلومال المحاسبية

 يوفر نظام (ERP\REACH)  إمكانية مقارنة ، وتقارير تساعد اإلدارة في تقييم األداء المالي الحالي

 .المقارنال مع المنظمال المماثلة األخرى إلجراء باإلضافة أداء المنظمة المالي مع نءسها عبر الزمن

 يراعي نظام (ERP\REACH)     تحقيق مبدأ األهمية النسبية للمعلومال التي يتم عرضها ضمن

 .التقارير المالية
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 تم التوصل لما يلي: :رابعةفيما يخص الفرضية ال

على تحقيق إدارة أقوى لموارد المنظمة   (ERP) لتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمةلم يتم الوصول ألثر 

 في المنظمة محل الدراسة.  لية صنع القرارال فيهاالمالية ودعم عم

 ً  :التوصيات: ثانيا

 في ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيال التالية:

 لك، لما له من دور كبير في  فر  اكبر لألفراد في مجال التكوين والتدريب، وتشجيعهم على توفير .5

 .الءرد من جهة أخرى التطبيق السليم والناجت للنظام من جهة، و تحسين أداء

دورال في مجال تكنولوجيا المعلومال  بأهمية المشاركة فيتوعية جميع األفراد العاملين من فنيين وإداريين  .6

 .تطوير ممارساتهم التقنية، ومواكبتهم للتطورال التكنولوجية والبرمجيال لغرض

األكاديمي، ومواكبة التطورال الءنية الءني و بتحسين مستواهم والمالي تشجيع العاملين في المجال المحاسبي .7

 .ومستوى المهام المطلوبة منهم في مجال المحاسبة بما يتناسب مع حجم والمهنية وبالتالي تطوير مهاراتهم

في  ،االهتمام بمشاركة العاملين وتحءيزهم من خالل االستماع لهم واألخذ بأفكارهم اإلبداعية، وإشراكهم .8

في  (ERP)، لما له من أثر إيجابي في زيادة فاعلية نظم مل وتحسين الجودةمناقشة القشايا المتعلقة بالع

 المنظمة.

، و بنية ي مجال المعدال واألجهزة الحديثةمسايرة التطورال التكنولوجية الحديثة، السيما فالمحافظة على  .9

 .(ERP)شبكة االتصال الشرورية لتحقيق فاعلية نظم 

التعرف على طبيعة المعلومال التي تحتاجها كل فئة في  (ERP)ظم االستءادة من المزايا التي توفرها ن .10

اختالف الءئال المستخدمة للمعلومال وتعدد احتياجاتهم، و كذلك توفير المعلومال الالزمة  إدارية، ومراعاة

 .لنما ج اتخا  القرارال و لك لرفع كءاءة وفعالية نظم المعلومال المحاسبية

زيادة االهتمام بالمعلومال المحاسبية التي تساعد على ب (ERP)وفرها نظم االستءادة من المزايا التي ت .11

لتحسين مستوى األداء في  ومعلومال التغذية العكسية والتنبؤال المستقبلية إجراء المقارنال التحليلية

 الوظائف اإلدارية المختلءة.

 يجيال الءعالة التي من شانهااالهتمام أكثر بنظام تخطيط موارد المؤسسال، والعمل على تبني االسترات .12

، خصوصا  فيما يتعلق بدعم عملية صنع القرارال في (ERP)لتحقيق االستءادة القصوى من مزايا نظم 

 المنظمة.

 (ERP)التي توفرها نظم المحاسبية  معلومالال تحقيق االستءادة منتحسين مستوى األداء اإلداري وبالتالي  .13

 اإلدارية. الالزمة لترشيد القرارال
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 ً  :األبحاث المقترحة للمنظمة: ثالثا

وتوفر متطلبال تطبيقه من  (ERP)هدف هذا البحث إلى التعرف على أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة 

دعم اإلدارة العليا وتوفير التدريب واالتصال الءعال على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية وبالتالي أثره على 

وتحقيق االستخدام األمثل لموارد المنظمة في منظمة األونروا)سورية(، و بهدف دعم عملية صنع القرار 

الوصول إلى تغطية أكبر لجوانب الدراسة يمكن تطبيق هذه الدراسة على أقاليم عمل األونروا األخرى )فلسطين 

لمنظمة واألردن ولبنان(، لتكوين صورة أشمل وأدق والتمكين من معرفة أثر تطبيق نظام تخطيط موارد ا

(ERP)  .على فاعلية نظام المعلومال المحاسبية على مستوى المنظمة ككل 
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 قائمة المراجع:

 المراجع العربية: .1

 :الكتب 

 ( المعايير المحاسبية المصرية ومنظومة االداء المحاسبي، القاهرة:  د.ن2002البارودي، شريف محمد .). 

 ( النظم المحا2007جعءر، عبد اإلله .) سبية في البنوك وشركال التأمين. الطبعة األولى، عمان: دار المناهج

 .للنشر و التوزيع

 ( الرقابة الداخلية و التدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومال، عمان: دار الراية 2009الحسبان، عطاهلل .)

 .للنشر و التوزيع

 ( نظم المعلومال المحاسبية، اإلسكندرية: مكتبة1997حسين، أحمد .) اإلشعاع. 

 (المحاسبة اإلدارية المتقدمة للءكر االستراتيجي. اإلسكندرية: الدار الجامعية2013حسين، أحمد .). 

 ( نظم المعلومال المحاسبية. األردن: دار وائل للنشر2001حءناوي، محمد يوسف .). 

 ( مرام المراجعة الداخلية للمؤسسة. الجزائر العاصمة: دار هومة لل2013خالصي، رضا .)طباعة والنشر. 

 ( مدخل معاصر في نظم المعلومال المحاسبية، الطبعة األولى، 1997الدهراوي، كمال الدين مصطءى .)

 .اإلسكندرية: الدار الجامعية

 (نظم المعلومال المحاسبية. اإلسكندرية: الدار الجامعية200الدهراوي، كمال الدين؛ كامل، سمير .). 

 (نظم المعل2004قاسم، عبد الرزاق .) ومال المحاسبية الطبعة األولى، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر

 .والتوزيع

 ( الرقابة و المراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومال و عولمة 2005نصر، عبد الوهاب .)

 .أسواق رأس المال، اإلسكندرية: الدار الجامعية

 ( المحاسبة االلكترونية 2014نور الدين، ناصر .) .وتكنولوجيا المعلومال تعميم وإدارة قواعد البيانال

 .اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي

 (المحاسبة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومال تعميم وإدارة قواعد البيانال. 2014نور الدين، ناصر .)

 .اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي

 (. إدارة الجودة المعاصرة. عمان: 2009ب )النعيمي، محمد عبد العال؛ صويش، راتب؛ صويش، غال

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
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 ( إدارة الجودة الشاملة في منظمال 2012الوادي، محمود حسين؛ نزال، عبدا هلل؛ الوادي، بالل محمود .)

  األعمال بين النظرية والتطبيق. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.

 مؤتمرات:الدوريات والمجالت و ال 

 ( تحليل أسباب فشل مشروعال اإلعمال الصغيرة: هل تتوافر المهارال اإلدارية 2011إدريس، ثابت .)

(.  . 2) 1والتسويقية لدى أصحاب ومديري هذه المشروعال. مجلة أفاق الجديدة للدراسال التجارية . 

26. 

 ( جودة التقارير المالية في ضوء خصائش المعلوما2012ألباز، ماجد .) ل المحاسبية ومبادئ حوكمة

 .136(.  . 1) 3الشركال. المجلة العلمية للدراسال التجارية والبيئية. 

 ( مدی اعتماد المدقق الخارجي على أعمال 2015بواعنة، أحمد علي؛ القشاة، ليث؛ الوشاح، سليمان .)

-388(.    . 4)المدقق الداخلي في ظل تطبيق نظام تخطيط موارد المنشآل. مجلة الءكر المحاسبي. 

389. 

 ( قياس أثر تطبيق تخطيط موارد المنشأة على العائد على2011بركال، عبد خ .) االستثمار في الشركال 

، ملتقى دولي -المدرجة في بورصة السعودية دراسة تطبيقية على الشركال الصناعية -الصناعية السعودية 

 .ي االقتصاديال الحديثةاألعمال العربية ف حول رأس المال الءكري في منظمال

  ( دراسة استكشافية لتأثير تطبيق نظم تخطيط موارد المشروع على ممارسال 2007تنبوي، أيمن .)

 (.2المحاسبة االدارية ودور المحاسبين االداريين في منشآل األعمال السعودية. )

 ( نظام المعلومال المحاسبية ودوره في2006الجزراوي، إبراهيم؛ توفيق، حسان .)  .عملية اتخا  القرارال

 .30(.  . 3) 1مجلة الدراسال المحاسبية والمالية. 

 ( دور متطلبال نظام تخطيط موارد المنشاة في تعزيز اإلنتاجية. مجلة تنمية 2013الجليلي، أالء حسيب .)

 .163(.  . 113) 35الرافدين. 

 ( دراسة تأثير مصدر الحصول على خدمال المراجعة 2014حافظ، سماح .) الداخلية في بيئة نظم تخطيط

 .193 .  .(4) .مجلة التجارة والتمويل .(ERP) موارد المنشاة

 ( قياس أثر اإلفصاح االختياري في جودة التقارير المالية. المجلة االردنية في إدارة 2014حمادة ،رشا .)

 .682(.  . 4) 10األعمال. 

 ( أثر ن2013حميدان، عبد الناصر؛ سودة، محمد زکريا .) ظم المعلومال المحاسبية في تخءيض تكلءة

 .14(.  . 111) 35الخدمة الءندقية: دراسة ميدانية في البيئة السورية. مجلة تنمية الرافدين. 
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 ( إطار مقترح لمحددال مساهمة لجان المراجعة في تحقيق جودة 2005الديسطي، محمد عبد القادر .)

 .55(.  . 1) 29راسال التجارية. التقرير المالي المنصورة. المجلة المصرية للد

 ( 85(. تخطيط الموارد لمؤسسال تعليمية إنتاجية. مجلة تنمية الرافدين )2007رشيد، إسماعيل .  .)

229. 

 المستخدمة لتكنولوجيا المعلومال . تقييم نظام الرقابة الداخلية للمنشآل(2013)لربيدي، محمد علي. ا :

 .(1) 15ية. المجلة العربية للمحاسبة،دراسة ميدانية في مكاتب المراجعة اليمن

 ( جودة التقارير والعوامل المؤثرة ووسائل القياس. المجلة العلمية للتجارة 2013ريشو، بديع الدين .)

 .155(.  . 1) 1والتمويل. 

  (. دور جودة التقارير المالية في تحديد تكلءة حقوق الملكية، المجلة العربية للعلوم 2016)زلوم، نشال

 .201(.  . 2) 23اإلدارية. 

 ( أثر هياكل الرقابة الداخلية وفقا  ل2011السبوع، سليمان .) (COSO)  على أهداف الرقابة الداخلية حالة

 .8(.  . 1) 38دارية. الشركال الصناعية األردنية. مجلة دراسال العلوم اإل

 ( مؤشر مقترح لقياس وتقييم مستوى جودة التقارير المالية. مجلة الءكر المحاسبي. 2011سالمة، صالح .)

2 (2 .  .)286. 

 ( أثر تكامل2008سلمان، عامر .) (ERP)  مع نظم المعلومال المحاسبية لتعزيز سلسلة العرض. مجلة

 .275(.  . 117) كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة.

 ( أثر القدرة المالية لدى أعشاء لجان المراجعة على جودة التقارير المالية. مجلة 2012السيد، زكريا .)

 .247(.    . 4الءكر المحاسبي. )

 ( تحديث األجهزة التنظيمية المحاسبية والتدقيقية طبقا  للتطورال العالمية. المؤتمر 2014سليم، سمير .)

عام األول لواقع مهنة المحاسبة بين التحديال والطموح. بغداد: جامعة الدول العربية، العربي السنوي ال

 .11-9   .  .المنشأة العربية للتنمية االدارية

 ( أثر العوامل االستراتيجية والتكتيكية في نجاح تنءيذ نظام تخطيط موارد 2013الشعار، اسحق محمود .)

 .677-675(.    . 4) 1االعمال.  المنظمال . المجلة االردنية في االدارة

 ( أثر تطوير انشطة المراجعة الداخلية على جودة التقارير المالية بتطبيق نظم 2014الشهاوي، صالح .)

 .2 (1 .    .)345-346. (ERP)تخطيط موارد المنشاة 
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 ( قواعد البيانال الموزعة، نظام2013الطويل، أكرم؛ يونس، بالل .) (ERP) لة في نمو جا، دراسة حا

-5(.    . 1) 10مصنع الغزل والنسيج في الموصل. مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيال. 

28. 

 ( إطار مقترح لتحقيق الجودة في التقارير المالية من خالل تءعيل هيكل الرقابة الداخلية 2013عامر، دعاء .)

 .386-385(.    . 3) .طبقا  للمتطلبال الحديثة . مجلة الءكر المحاسبي

 ( محركال التغير في الممارسال المتقدمة للمحاسبة اإلدارية في بيئة تكنولوجيا 2013عبد الحليم، عبير .)

 464(.  . 4) 2المعلومال المجلة العلمية للتجارة والتمويل. 

 ( أثر استخدم نظم تخطيط موارد المنشاة2011عصيمي، أحمد .) ERP))  .على جودة عملية التقرير المالي

 .526-488(.    . 1) 2ة العلمية التجارة والتمويل. المجل

 ( العالقة بين مستوى اإلفصاح عن المعامالل مع األطراف  وي العالقة وجودة 2015علي، محمود أحمد .)

 .67-25(.    . 2التقارير المالية. مجلة الءكر المحاسبي. )

 ( أثر التكامل بين نظام محاسبة استهالك الموار2014علي، وليد ) د ونظام تخطيط موارد المشروع في

 .273(.    . 1) 2دعم إدارة التكلءة. مجلة المحاسبة والمراجعة. 

 ( أثر محددال التحءظ المحاسبي على جودة التقارير المالية في سوق رأس 2013عيد، أحمد عبد الوهاب )

 .251-250(.    . 1المال المصري.  مجلة الدراسال والبحوث التجارية )

 (. أثر تكامل نظم تخطيط موارد المنشاة2016يمون )فؤاد، ر (ERP)  ومدخل المراجعة المستمرة في

 .599 .   (.2) 1تحسين جودة تقارير األعمال المنشورة الكترونيا . 

 ( أثر استخدام قواعد البيانال في تصميم نظم التكاليف الهادفة لدعم عمليال 2000قاسم، عبد الرزاق .)

 (.2) 16ية. مجلة جامعة دمشق. صنع القرارال اإلدار

 ( مدى استخدام نظام تخطيط موارد المشروع ونظام ادارة سلسلة 2010كاظم، عامر؛ عبد الكريم، عزام .)

 .116(.  . 1) 6التجهيز في الشركال العراقية. مجلة جامعة  ي قار. 

 ( أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على جودة التقارير المالية ال2013كبالن، معتز .) منشورة للشركال المسجلة

 .1547(.  . 2بسوق األوراق المالية الليبي المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. )

 ( نظم تخطيط موارد المؤسسة2015أم ترف، حاجة ) (ERP)  بمؤسسال التعاليم العالي. المؤتمر العربي

 .3 .  .حول التعليم العالي وسوق العمل. طرابلس

  ،(، القيمة العادلة وتأثير استعمالها في جودة التقارير المالية. مجلة 2013إبراهيم )مردان، زيد؛  السعبري

 .230-229(.    . 25) 8الدراسال المحاسبية والمالية. 
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 ( طرق القياس المحاسبي وأثرها على جودة التقارير. المجلة العلمية لالقتصاد 2012مرعي، أحمد هريدي .)

 .1490(.  . 4) 3والتجارة. 

 (. أثر استخدام برمجيال تخطيط موارد المشروع2011، إبراهيم؛ محمد ،أحمد علي؛ وراد، لينا )منصور 

(ERP)  .في تحقيق أمثلية خلق القيمة في المنظمال الصناعية األردنية. المجلة األردنية في إدارة األعمال

7 (1 .  .)9. 

 ( دور أخالقيال مهنة التدقيق في اكتشاف 2013المطارنة، زياد .) أساليب المحاسبة اإلبداعية وأثرها على

 .جودة التقارير المالية. المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لألعمال. عمان، جامعة الزيتونة األردنية

 . 860. 

 ( أثر مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومال المحاسبية 2009ناعسة، محمد سليم، خميس، بشير .)

م وأثر تطبيقها على األداء المالي للشركال الصناعية األردنية. المجلة األردنية في على نجاح تلك النظ

 (.2) 5إدارة األعمال. 

 ( إطار مقترح لتقييم الكءاية المعلوماتية لنظم تخطيط موارد المؤسسة للمحاسبة عن 2014نصار، أحمد .)

نية المصرية. المؤتمر السنوي الخامس عمليال التجارة االلكترونية بالتطبيق على بيئة األعمال االلكترو

تحت عنوان المحاسبة في عالم متغير في مواجهة التغيرال االقتصادية والسياسية المعاصرة. مصر: كلية 

 .18-17   .  .التجارة، جامعة القاهرة

 ( تقييم أثر نظم تخطيط موارد المشروع على المحاسبة اإلدارية والمحاسب 2012وهدان، محمد علي .)

 .283(.   4) 1داري في منشآل األعمال المصرية. المجلة العلمية التجارة والتمويل. اإل

 ( أثر2018يامين، إسماعيل .) حالة للبنوك: دراسة المالي األداء في المؤسسة موارد تخطيط نظام تطبيق 

 .46.   (1) 2األردني. مجلة الزرقاء للبحوث والدراسال اإلنسانية.  اإلسالمي والبنك العربي البنك

 ( قياس جودة التقارير المالية للشركال المساهمة المصرية و أثرها على قرارال 2016يوسف، جمال .)

 (.2) 2المستثمرين. مجلة الءكر المحاسبي. 

 واألبحاث العلمية:  الرسائل الجامعية 

 ( تأثير جودة التقارير المالية على قرارال االستثمار في األوراق 2008إبراهيم، نهلة .) المالية. رسالة

 .48 .  .ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، كلية التجارة جامعة عين شمس
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 ( دور نظم المعلومال المحاسبية في ترشيد القرارال اإلدارية في منشآل األعمال 2006أحمد، بسام .)

ة ماجستير الءلسطينية: دراسة تطبيقية على الشركال المساهمة الخصوصية المحدودة في قطاع غزة. رسال

 . 147-143في المحاسبة و التمويل، غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية غزة،    . 

 ( أهمية إدارة المعلومال في تخطيط موارد المؤسسة . رسالة ماجستير في 2012أوحيدة ،عبد الحكيم .)

   .  . نظيم، األكاديمية الليبيةاإلدارة والتنظيم غير منشورة، مدرسة العلوم اإلدارية، قسم اإلدارة والت

55-56. 

 ( تسيير التغيير في ظل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة2013خاتمة، لواتي .) (ERP).  رسالة

 .97   .ماجستير تخصش تسيير غير منشورة، جامعة ورقلة

 ( أثر اإلفصاح عن المعلومال القطاعية على جودة التقارير المالية. رسال2011رزق، هبة .) ة ماجستير

 .82 .  .في المحاسبة، غير منشورة، كلية التجارة، جامعة حلوان

 ( تقييم تأثير االختالفال في هياكل ملكية الشركال على جودة التقارير المالية. رسالة 2011سحلول، إلهام .)

 .92-82   .  .ماجستير في المحاسبة غير المنشورة، كلية التجارة، جامعة حلوان

  (. تقييم أثر استخدام نظم تخطيط موارد المنشأة على فعالية الرقابة الداخلية. رسالة 2012)السيد ، فادية

 .2 .  .ماجستير في مراجعة الحسابال غير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

 (االتجاهال المعاصرة في التكاليف ودورها في التخطيط االستراتيجي 2015السيد ،مدثر الحاج جبر .)

شآل األعمال الصناعية. رسالة دكتوراه في المحاسبة، غير منشورة، معهد بحوث ودراسال لموارد من

 . العالم االسالمي، جامعة ام درمان االسالمية

 ( أثر الخصائش النوعية على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في 2009الشامي، أكرم .)

حاسبة، غير منشورة، كلية إدارة األعمال، جامعة الشرق الجمهورية اليمنية. رسالة ماجستير في الم

 .األوسط

 ( أثر الخصائش النوعية للمعلومة المحاسبية على جودة التقارير المالية. رسالة 2013عباس، أحالم .)

ماجستير في محاسبة، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة قاصدي 

 .9 .  .مرباح

 (. توفر الخصائش النوعية للمعلومال المحاسبية بالقوائم المالية وأثره في تحديد 2008ية، محمد بدر )عط

الوعاء الشريبي. رسالة دبلوم عالي في محاسبة غير منشورة، المعهد العالي للدراسال المحاسبية والمالية، 

 .25-23   .جامعة بغداد
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 ( أثر فاعلية أنظمة ت2012الءاعوري ،أسماء .) خطيط موارد المنشاة في تميز األداء المؤسسي. رسالة

 .8 .  .ماجستير في األعمال االلكترونية، غير منشورة، كلية إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط

 ( تأثير المحاسبة اإلبداعية على القوائم المالية ودور مراقب الحسابال في الحد 2008الكيالني، بسمة .)

ي في المحاسبة غير منشورة، المعهد العالي للدراسال المحاسبية والمالية، جامعة منها. رسالة دبلوم عال

 .50 .  .بغداد

 ( إطار مقترح لتحقيق متطلبال نظام تخطيط موارد المنشأة2014محجوب، إبراهيم .) (ERP).  رسالة

 .18 .  .ماجستير في إدارة االعمال غير منشورة، كلية التجارة، جامعة المنصورة

 (. تقييم األثار المالية وغير المالية لنظام تخطيط موارد المشروع في وحدال الرعاية 2015، أحمد )محمدين

 .2 .  .الصحية المصرية. رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية

 ( نظام المعلومال المحاسبي وأثره على ج2015مصطءى، بوركاب؛ إبراهيم، الفي .) .ودة القوائم المالية

رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آكلي 

 .13 .  .محند أولحاج البويرة،

 ( أثر تطبيق نظم تخطيط موارد المشروع2011مندور، محمد إبراهيم .) (ERP)  على ممارسال المحاسبة

عمال في جمهورية مصر العربية. ، رسالة دكتوراه في المحاسبة، غير منشورة، اإلدارية في منشآل األ

 .كلية التجارة، جامعة االسكندرية

 ( اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية2011نوال، صبايحي .) (IAS/IFRS)  وأثره على

ة االقتصادية والعلوم التجارية، جودة المعلومة. رسالة ماجستير في العلوم التجارية، غير منشورة، كلي

 .78-77    .  .جامعة الجزائر

  ( أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة على أداء الشركال الصناعية المساهمة 2015يامين، حياة .)

العامة المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية باستخدام بطاقة االداء المتوازن. رسالة ماجستير في 

 .23-2منشورة، كلية الدراسال العليا، جامعة الزرقاء.    .  المحاسبة غير
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 الملحقات

 : االستبيان(01الملحق رقم )

 : البيانات الشخصيةالقسم األول

 الخيارات العبارة تسلسل

     كر أنثى الجنس 1

2 
 العمر

 30أقل من 

 سنة

 40و  31بين 

 ةسن

و  41بين 

 سنة 50

أكثر من 

  سنة50

   إدارة عليا إدارة وسطى موظف المستوى الوظيءي 3

4 
 المؤهل العلمي

معهد 

  دكتوراه ماجستير جامعي متوسط

باستخدام نظام عدد سنوال الخبرة  5

(ERP/REACH) سنة 3-2من  سنة 2-1من  أقل من سنة 

 4-3من 

 سنة

 4أكثر من 

 سنوال

مكن تحديد أكثر مجموعة العمل )ي 6

 الحسابال من خيار(

الموازنة 

 الخزينة والمشاريع

تقارير إدارة 

  مالية
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 القسم الثاني

 (ERP\REACH)المحور الثاني: متطلبات تطبيق نظام 

 درجة الموافقة العبارة تسلسل

 دعم اإلدارة العليا

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

إدارة منظمة األونروا العليا   تطبيق نظام  برلاعت 7

(ERP\REACH)  من رؤيتها االستراتيجية جزءا  مهم      

 (ERP/REACHدعمت إدارة منظمة األونروا العليا تطبيق نظام  8

      بتوفير الموارد المالية والبشرية والتقنية الالزمة (

 التدريب

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

وفرل المنظمة برنامج وحقيبة تدريبية كافيان على نظام  9

(ERP\REACH) تمكنك من استخدام النظام بكءاءة      

 (ERP\REACH)وفرل المنظمة مراجع تعليمية كافية لنظام  10

      تمكنك من استرجاع المعلومال في حال نسيانها
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 االتصال

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

وفرل إدارة منظمة األونروا بنية لشبكة و وسائل اتصال فعالة  11

      (ERP\REACH)لشمان  التطبيق األمثل لنظام 

اهتمت إدارة منظمة األونروا بمعرفة أراء و اتجاهال العاملين  12

وأخذل مقترحاتهم في  (ERP\REACH)بخصو  تطبيق نظام 

      هذا الخصو  باالعتبار

 

 معالجة المعامالت ودعم المحور الثالث: الضوابط المالية 

 درجة الموافقة العبارة تسلسل

 

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

التسجيل المحاسبي الدقيق وفي  (ERP\REACH)يوفر نظام  13

الوقت الحقيقي لحدوث العملية من خالل ترجمة كل العمليال 

ها المؤسسة لقيود محاسبية مع ضمان صحة التي تقوم ب

      التسجيل المحاسبي

فصل المهام األمثل بين  (ERP\REACH)يحقق نظام  14

موظءي المنظمة  مع ضمان وصول العاملين إلى النظام كل 

      وفقا  لمستوى تءويشه

اإلعداد اآللي للوثائق  (ERP\REACH)يوفر نظام  15

      المحاسبية ومالحقتها

انجاز المعامالل بشكل أسهل    (ERP\REACH)يحقق نظام  16

      وأسرع
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استرجاع المعلومال بشكل   (ERP\REACH)يحقق نظام  17

      أسهل

عملية تصميم مخططال تدفق  (ERP\REACH)يسهل نظام  18

      األعمال

تحسين جودة العمليال  (ERP\REACH)يحقق نظام  19

      المحاسبية

أرشءة وحءظ لجميع الملءال   (ERP\REACH)ر نظام يوف 20

      والبيانال المتعلقة بأنشطة المنظمة في قاعدة بيانال مركزية

تكامل مختلف اإلدارال  (ERP\REACH)يحقق نظام  21

واألقسام و المشاريع داخل المنظمة مما ينعكس ايجابا  على 

      اإلنتاجية

لتدفقال المعلومال من تكامل  (ERP\REACH)يحقق نظام  22

      داخل المنظمة وخارجها مما ينعكس ايجابا  على اإلنتاجية

 

 المحور الرابع: جودة التقارير المالية

 درجة الموافقة العبارة تسلسل

 خاصية المالئمة للمعلومات الواردة في التقارير المالية.

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

من جودة األداء المحاسبي مما   (ERP\REACH)سن نظام يح 23

يوفر معلومال  ال خصائش نوعية أكثر جودة فيما يتعلق بخاصية 

      المالئمة

التقارير المالية التي تطلبها الجهال  (ERP\REACH)يوفر نظام  24

      الخارجية في الوقت المناسب

التي تطلبها الجهال التقارير المالية  (ERP\REACH)يوفر نظام  25

      الداخلية في الوقت المناسب
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قيمة تنبؤيه للتقارير المقدمة   (ERP\REACH)يشيف  نظام  26

      لصناع القرار

معلومال التغذية العكسية   (ERP\REACH)توفر تقارير نظام  27

عن نتائج القرارال الماضية للمساعدة في تأكيد أو تصحيت التوقعال 

      اتخا  القرارال المستقبلية لألحداث المشابهة السابقة وفي

معلومال وتقارير تساهم في تحديد   (ERP\REACH)يوفر نظام  28

المشكالل التي تواجهها اإلدارة أثناء العمل وبالتالي المساعدة في 

      اتخا  القرارال

 خاصية الموثوقية للمعلومات الواردة في التقارير المالية.

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

مجموعة من اإلجراءال الرقابية  (ERP\REACH)يوفر نظام  29

      لشمان صحة معالجة البيانال وبالتالي سالمة المعلومال

تقارير مالية تتميز بالدقة مع امكانية   (ERP\REACH)يوفر نظام  30

      التحقق من صحتها

درجة عالية من المصداقية   (ERP\REACH)يوفر نظام  31

      والشءافية للمعلومال التي تحتويها التقارير المالية

تحقيق خاصية الموضوعية و  (ERP\REACH)يراعي نظام  32

      الحيادية للمعلومال الواردة في التقارير المالية

 خاصية قابلية الفهم للمعلومات الواردة في التقارير المالية.

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

القدرة على فهم المعلومال الواردة   (ERP\REACH)يعزز نظام  33

في التقارير المالية المقدمة لصانعي القرار من خالل وضوح هذه 

      التقارير
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القدرة على فهم المعلومال الواردة  (ERP\REACH)يعزز نظام  34

ة لصانعي القرار من خالل قابلية هذه في التقارير المالية المقدم

      التقارير للتعديل حسب اختصا  متخذ القرار

من االستءادة من المعلومال   (ERP\REACH)يعزز نظام  35

      الواردة في التقارير المالية المقدمة إلى صناع القرار

من األخطاء الواردة في التقارير   (ERP\REACH)يقلل نظام  36

      المقدمة لصانعي القرارالمالية 

 خاصية قابلية المقارنة للمعلومات الواردة في التقارير المالية.

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

إعداد تقارير مالية متوافقة مع   (ERP\REACH)يوفر نظام  37

دام  المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاماُ مع استخ

      نءس طرق القياس بالنسبة لكل بند من بنود القوائم والتقارير المالية

بثبال اإلجراءال المحاسبية   (ERP\REACH)يتميز  نظام  38

      المطبقة على األحداث المالية المتماثلة من فترة مالية ألخرى

ثبال  طرق االفصاح عن  (ERP\REACH)يستخدم نظام  39

      اسبيةالمعلومال المح

تقارير تساعد اإلدارة في تقييم   (ERP\REACH)يوفر نظام  40

      األداء المالي الحالي

تقارير تساعد اإلدارة اجراء   (ERP\REACH)يوفر نظام  41

      المقارنال مع المنظمال المماثلة األخرى

تقارير تحسن إمكانية مقارنة أداء   (ERP\REACH)يوفر نظام  42

      ة المالي مع نءسها عبر الزمنالمنظم

تحقيق مبدأ األهمية النسبية   (ERP\REACH)يراعي نظام  43

      للمعلومال التي يتم عرضها ضمن التقارير المالية
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 المحور الخامس: إدارة موارد المنظمة المالية ودعم صنع القرار

 درجة الموافقة العبارة تسلسل

 

موافق 

 محايد موافق بشدة

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

من مخاطر عدم اليقين   (ERP\REACH)يحد  نظام  44

لصانعي القرار، مما  يعزز من عملية صنع القرار في 

      المنظمة

من إجماع صناع القرار  (ERP\REACH)يزيد  نظام  45

حول المعلومال الواردة في التقارير المقدمة مما ينعكس 

      صنع القرار إيجابا  على عملية

تحقق القرارال المتخذة في ظل المعلومال الواردة في  46

االستخدام األمثل   (ERP\REACH)التقارير المالية لنظام 

      لموارد المنظمة المالية

من  عملية صنع القرار في   (ERP\REACH)يعزز نظام  47

      المنظمة  في ظل المواقف المالية الحرجة
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