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الحمد هلل رب العالمین حمدًا طیبًا مبار�ًا فیه التي تتم �فضله الصالحات القائل في 
َ َغِنيٌّ َحِمیدٌ َوَمْن َ�ْشُكْر َفِإنََّما َ�ْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َ�َفرَ ”كتا�ه العز�ز:  ]12اآل�ة  [لقمان: ” َفِإنَّ للااَّ

والصالة والسالم على المعلم األول لهذه األمة وعلى آله وصحبه وسلم القائل 
من اتعاذ�م �اهلل فأعیذوه، ومن سألكم �اهلل فأعطوه، ومن دعاكم فأجیبوه، ومن ”:ملسو هيلع هللا ىلص

 ”تى تعلموا أن قد �افأتموهصنع إلیكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا هللا له ح
 ).1999(أبو داود، ابن األشعث، 

أتشرف بتقد�م  ملسو هيلع هللا ىلص انطالقًا من الهدي الر�اني ومن سنة الحبیب المصطفى محمد
لى �ل من ساهم في رؤ�ة هذا العمل المتواضع النور وأخص إجز�ل الشكر والعرفان 

 من: �الشكر والتقدیر �الً 
عمال دة الدراسات العلیا و�لیة األدارتها وعما�رئاسة جامعة االسراء و  •

خص �الشكر العمیق أعضاء الهیئة التدر�سیة �قسم أوأساتذتها األجالء و 
 خص منهم:أالمحاسبة و 

�اإلشراف على هذه  الد�تور الفاضل / فارس الصوفي الذي تفضل مشكوراً 
 ةالرسالة فكان وما زال نعم المشرف الذي لمست فیه العلم الوافر والنصیح

ة والرأي السدید و�شاشة الوجه وسعة الصدر وهذا مما هیأ لي إنجاز الرشید
له دوام الصحة والعافیة فجزاه هللا خیر الجزاء  هذا الجهد المتواضع متمنیاً 

 و�ارك هللا في وقته وماله وذر�ته.
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 هـــــداءاإل
 لى رفیق الدرب والدي الطیب...إ

 علیهم �الصحة والعافیة لى ست الحبایب والدتي الحنونة... أنعم هللاإ

 لى زوجتي المخلصة الوفیة التي تكبدت معي مشقة هذا الجهد إ

 موسى) - ةسار  -الى أبنائي األعزاء (یوسف 

  لى إخواني وأخواتي األعزاءإ

واخص �الذ�ر اخي بالل هللا �حفظه و�شفیة على �ل ماقدمه لي من دعم 

 معنوي ومادي ..

 لى أصدقائي وزمالئي وأحبائيإ

�من الرقاد هللا �حفظه و�رعاه على �ل أص �الذ�ر صد�قي الغالي على قلبي خأو 

 قدمه لي من دعم. ما

 .شعبان العز�ز على قلبي  ةسامألى الد�تور الفاضل إ

ن ینفعنا �ما أوجل  المولى عز أهدي هذا الجهد المتواضع راجیاً  إلیهم جمیعاً 

 .علمنا وأن یزدنا علماً 
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 الملخص

المعلومات المحاسبیة في الحد من التهرب الضر�بي  أثر جودة” هدفت الدراسة إلى معرفة

هداف تم تصمیم استبانة ولتحقیق هذه األ من وجهة نظر مقدري دائرة ضر�بة الدخل والمبیعات

وقد  موظفاً  )180ألهداف وفرضیات الدراسة والتي تم توز�عها على عینة الدراسة التي بلغت ( وفقاً 

%، وتم التأكد من صدقها �ما تم 91.1استرداد بلغت  ي بنسبةأ )164تم استرداد ما مجموعه (

لتحلیل النتائج،  )SPSSالتأكد من ثبات االستبیان واستخدمت الدراسة البرنامج االحصائي (

لجودة  )α≥0.05وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( لىإوتوصلت الدراسة 

 التمثیل الصادقو  اسبنالتوقیت المو  لقدرة التنبؤ�ةاو  مالءمةالو  عادها (الدقة�أ�المعلومات المحاسبیة 

جودة  �عادأ�عد من  ثر لكلأوجود  إلىفي الحد من التهرب الضر�بي �ما توصلت  )والموضوعیة

وصت الدراسة �العمل على نشر الوعي أو  المعلومات المحاسبیة في الحد من التهرب الضر�بي

وتشجیع البحوث  وسائل االتصال المتعددةمن خالل مختلف المسالك و  المكلفین الضر�بي لدى

 المتخصصة في المجال الضر�بي في المؤسسات التعلیمیة.


