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ABSTRACT 

In previous years, database applications were built in the form of a file system, but 

many disadvantages were found after that, such as: data replication , inconsistency 

while storing, difficulty in accessing data and need to write a new program to execute 

each new task in addition to isolating the data within multiple file formats ..... etc. All 

the above problems were solved by using database systems. 
This paper is an applied to demonstrate the effective role of the tax information 

system to establish and operate knowledge database as a knowledge management 

requirement by:  the conceptualization of the income tax, knowledge management 

system and the development of the retirement information system. 
In this paper, the ACCESS database was created and linked with the Visual Basic 

language to calculate income tax of the employees. Where the information of employee 

is entered (such as the employee's name, number and social status as well as the 

nominal salary). The system has saved and modified information of employees , 

printing a report on one employee or more, as well as knowing the amount of tax that 

got from employees  .  

Keywords: Database, tax information system, knowledge management, employee 

records, Visual Basic, Access database. 
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 الملخص

لكن سرعان ما  . (File Systemبنيت في السنوات السابقة تطبيقات قواعد البيانات على شكل  نظام ملفات)
من ملف  أكثرتكرار البيانات في و بعد استخدامها مثل :تكرار البيانات وتضاربها عند الخزن ،ظهرت عيوب كثيرة 

فضاًل عن  كتابة برنامج جديد لتنفيذ كل مهمة جديدة  إلىالحاجة و البيانات ، إلىالصعوبة في الوصول و في آن واحد،
 .نظمة قواعد البياناتأعاله باستخدام أ المشاكل المذكوره  حلتعزل البيانات ضمن ملفات متعددة الصيغ.....الخ . 
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  ء يعد هذا المشروع دراسة تطبيقية ونظرية لبيان الدور الفعال والمؤثر لنظام المعلومات الضريبي في إنشا 
: )بيان المرتكازت المفاهيمية لنظام على وفق ما يأتيكأحد متطلبات إدارة المعرفة  معرفية وتشغيلها قاعدة بيانات

 .  (وإلدارة المعرفة، وتطوير نظام المعلومات المتعلق بالتقاعدضريبة الدخل 
في هذا المشروع قاعدة بيانات االكسس وربطها بلغة الفيجوال بيسك لبيان حساب ضريبة الدخل   عمل
الراتب  فضاًل عنمعلومات الموظفين )مثل اسم الموظف ورقمه وحالته االجتماعية  بإدخال وذلك،للموظفين 

عليها  حذفها و  عليها اإلضافة و الخزن ،و مكانية التعديل ،إلنظام بحفظ معلومات كبيرة عن الموظفين و يقوم ا، االسمي(
مجموعة من تقارير  أوطباعة تقرير موظف واحد  فضاًل عنوسهولة البحث ومعرفة عدد سجالت الموظفين ،

 .معرفة كمية الضريبة المستحصلة من الموظفين فضاًل عن الموظفين 
قاعدة   ،فيجوال بيسك قاعدة بيانات، نظام معلومات ضريبي، إدارة المعرفة، سجالت الموظفين،: حيةالكلمات المفتا

 .البيانات األكسس

 Introductionلمقدمة ا .1

الضريبة هي اقتطاع مالي يدفعه األفراد إلى الدولة بطريقة إلزامية مساهمة منهم في التكاليف واالعبــــــاء العامة 
ُتمد الخزائن العامة للحكومات باأليرادات وتمويل مشاريعها التنموية هم موارد الدولة التي أ .وتعد الضرائب من 

توجد أنواع عديدة من الضرائب ، لكن في هذا البحث تم التركيز على المقدار الضريبي في رواتب  ،[1]الحضارية
 الموظفين فقط .

الفعالة لدعم هذا النظام وتنميته، ويعد النظام  ائقساليب والطر األ إلىهمية النظام الضريبي تطرق البحث ونظرًا أل
ومصالح الضرائب في إثبات ذاتها لتوفير الموارد   دارةالضريبي اليوم وسيلة فعالة يهدف أساسًا إلى مساعدة اإل

الحاسوب وتقدم التكنلوجيا في جميع المجاالت أصبح من  انةالمالية والفنية واالدارية التي يحتاج لها ومع ظهور تق
نجاح أهداف النظام الضريبي من جهة ثر واضح في دفع الحصيلة الضريبية إلأ انةن يكون لهذه التقأضروري ال

 .  [2] هداف التي تهدف لها الدولة من جهة أخرى ولتحقيق األ
االكسس وربطها بلغة الفيجوال بيسك لبيان حساب ضريبة الدخل للموظفين قاعدة بيانات  عمل في هذا البحثلذلك 

يقوم ،معلومات الموظفين )مثل اسم الموظف ورقمه وحالته االجتماعية فضاًل عن الراتب االسمي( بإدخالو ذلك 
وسهولة البحث ها وحذف عليها اإلضافةو الخزن ، و النظام بحفظ معلومات كبيرة عن الموظفين وامكانية التعديل ، 

د أو مجموعة من تقارير الموظفين مكانية طباعة تقرير موظف واحفضاًل عن إومعرفة عدد سجالت الموظفين ،
 فضاًل عن معرفة كمية الضريبة المستحصلة من الموظفين .

لسنة   113شخاص الذين يتقاضون مرتبات وأجور حسب قانون ضريبة الدخل رقم كل األ تفرض الضريبة على
(( " إذا كان الراتب 1-1نه)حسب الجدول رقم ) أالمادة الخاصة بضريبة الدخل )الثامنة( التي تنص على  1982

سطر  سوف يضاف إلى السطر األول العمود )د( ،ثم نطرح السطر الثاني من الف االسمي أكثر من مليون دينار 
%(  15األول والناتج سوف يضاف إلى السطر الثالث الذي بدوره سوف يضرب مع النسبة المئوية التي مقدارها 

  70.000،بعد ذلك يضاف الناتج في السطر الخامس ثم  يجمع السطر الخامس مع السطر السادس الذي قيمته 
السابع وهكذا بالنسبة لبقية الرواتب   دينار" سيظهر ناتج النسبة الضريبية المطلوب دفعها كل شهر في السطر 

 األخرى المبينة في الجدول أدناه .
 إذا كان الدخل الخاضع للضريبة :
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 من العمود أ من الجدول أدناه .  1في السطر   فأدخلهدينار  250,000وز اال يتج •
 من العمود ب  1دينار فأدخله في السطر   500,000وز ادينار وال يتج 250,000أكثر من  •
 من العمود ج1دخلة في السطر فأدينار  1000,000وز ادينار وال يتج 500,000أكثر من  •
 من العمود د .  1دخلة في السطر  فأ دينار  1000,000أكثر من  •

 المادة)الثامنة(   1982لسنة   113(:يبين قانون ضريبة الدخل رقم  1-1الجدول رقم ) 
 أ ب ج د

 1 صفر دينار دينار250.000 دينار 500.000 دينار  1000.000
    2 
    3 

15 % 10 % 5% 3% 4 
    5 

 6 صفر دينار دينار 7,500 دينار  20,000 دينار  70,000
    7 

 

 عمال السابقةالدراسات واأل .2.1 

على الكمبيوتر منذ عام   وحفظها ملفاتهابدأت معظم الشركات التجارية خاصة في البلدان المتقدمة بتخزين 
كان مسؤول أي شركة يقوم باالحتفاظ أو استرجاع البيانات الالزمة عن طريق استخدام نظام الملفات  ،إذ  [3]1960

مرًا صعبًا ومرهقًا ومضيعة أيدويا ،مع تقدم التكنولوجيا اصبح استخدام الطرق التقليدية في خزن البيانات ومعالجتها 
 و  Levienضاف  أ   1965. وفي عام    واسترجاعها ومعالجتها  ذلك عمل نظام قواعد البيانات لحفظ البياناتل   للوقت

Maron العديد من التطورات إلى قواعد البيانات ثم تبعهمKuhns  وبعد ذلك  1967 عامGreen  وRaphael   
ت العديد من  أالطلبات على قواعد البيانات، بديد انظرًا لتز . و [4]ساسية لقواعد البياناتظهر المبادئ األأأول من 

 Oracle الشركات بتطوير نظم قياسية الستخدام قواعد البيانات، و من هنا ظهرت العديد من المنتجات و منها
Mart Data وOLAP Serve SQL الذي تغير اسمه الحقا في النسخ القادمة وأصبح Services Analysis  و

ألف دوالر   ين، فقد تصل إلى خمسة وعشر نظمة عالية نسبياً انت تكلفة شراء هذه األك،إذ .بعض المنتجات األخرى 
،كأحد أجزاء  Server SQL ت بتوزيع نظامها الجديد ضمنأو بد Microsoft للنسخة الواحدة، حتى أتت شركة

 . SQL Server [4]ضمن المبلغ الكلي لتكلفة  اً النظام األساسية، ولذلك فهو يأتي مجان
ومن   ، نظمة الحاسوبية التي تعتمد على نظم إدارة قواعد البياناتخبراء الحاسبات باستحداث العديد من األ كذلك قام 

 يحتوي هذا النظام معلومات عن حجز مقعد مع تحديد الوجبة المفضلة للعميل  إذنظمة: نظام حجز الطيران ،هذه األ
سعار التذاكر ومدى أومعلومات عن  وإليه المطار معلومات حول الرحالت الجوية وأوقات المغادرة والوصول منو ،

في هذا النظام تتيح قواعد البيانات للعديد من العمالء الوصول إلى البيانات في أي وقت من األوقات . [5] توافرها
منع فقدان السجالت في حالة   فضاًل عنفي وقت واحد  نفسه بصورة متزامنة.كما تمنع عمليتين من تحديد المقعد

 حدوث أي خلل بالنظام . 
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وين العمالء والحسابات والقروض واألرصدة الخاصة  اخر فهو نظام البنوك ،وتشمل بياناته أسماء وعنالنظام اآل أما
ته في يقوم العميل باالستعالم وتحديث بيانا،إذ العالقة بين العمالء وحساباتهم والقروض العائدة لهم  فضاًل عنبهم، 

نظام البنوك  ،إن   االنترنت كما هو الحال مع نظام حجز الطيران  عبر( أو ATMلي ) الصراف اآل عبرآن واحد 
الجديد يوفر الوصول المتزامن للبيانات دون حدوث فقدان لها. على سبيل المثال، عند إخراج المال من جهاز  

ومن ناحية ، ، حتى في حالة حدوث عطٍل ما(، يجب على البنك أن يسجل المبلغ المسحوبATMالصراف اآللي)
ن الطريقة الصحيحة للتعامل مع  إ ن يسجل المبلغ المسحوب ومن ثم ال يسلم المال للعميل. أ أخرى،ال يجوز للبنك 
 . [11]نظمة إدارة قواعد بيانات جوهرية أهذه العملية هي بناء 

مات عن المبيعات ، خر الذي يتعلق بعمل سجالت للشركات التي تتضمن معلو آيوجد نظام 
هم وعنأوينهم والرواتب  ئأو معلومات عن الموظفين مثل أسما (receivable)( والمستحقاتpayableالمدفوعات)و 

عمل قاعدة بيانات لتحديد الدخل الضريبي المفروض على رواتبهم ، ومن ثم عمل تقارير  فضاًل عن المدفوعة لهم 
 .  [10]ستفادة منها في عملهان تحال إلى الدوائر المعنية لالأشهرية يمكن 

 مقــــــــــدمة عن قواعد البيانات 3.1.

زيادة متطلبات مسؤولي الشركات   فضاًل عن اصبحت البيانات مع تقدم التكنولوجيا صغيرة ومترابطة نسبياً 
التقليدية في خزن البيانات  ائقعداد التقارير ومعالجة البيانات واالحتفاظ بها ،إذ اصبح استخدام الطر إ والمنظمات في 

(  Data Baseمرًا صعبًا ومرهقًا ومضيعة للوقت .مما دفع العلماء إلى عمل ما يسمى بقواعد البيانات )أومعالجتها 
رقام التي يتم معالجتها والتي تمثل مجموعة كبيرة ومتحدة من البيانات وهي بحد ذاتها مجموعة من الحقائق واأل

انشاء قواعد البيانات وخزنها مع  ،إذ تنشأ[3]ة ومخزونة بطريقة ُمثلى من دون أي تكرارللحصول على معلومات قي م
تحديث ، ... الخ فضاًل  و ضافة ، وإ جراء كافة العمليات المطلوبة عليها من عمليات حذف ، إمكانية التعامل معها و إ

ستخدام نظام إدارة  البيانات ، وذلك بمختلفة مثل )الشاشة أو الطابعة( لعرض البيانات في قاعدة ا ائقتوفير طر  عن
( . الذي هو عبارة عن برنامج أو مجموعة  DBMS )Systems Management Database) (قواعد البيانات 

مثلة على  ومن األ،جراء كافة العمليات المطلوبة عليها إإلى قواعد البيانات ومن ثم  يمكن عن طريقها الوصولبرامج 
( في المكتبات العلمية  card catalogوفهرس البطاقات )  Rolodex fileنظام  وتف ،قواعد البيانات : دليل الها

 .  ..الخ المحلية

 مشاكل البحث  4.1.

عدم تطبيق نظم المعلومات الحديثة واالعتماد على االساليب اليدوية في العمل الضريبي جعل هناك  •
 . وتكلفةصعوبة في تقديم المعلومات في الوقت المناسب وبأقل جهد 

مكانية إدخال  إ صعوبة تقديم المعلومات في الوقت المناسب يؤدي إلى عدم كفاءة اإلدارة ،فضاًل عن •
 أشخاص غير مخولين بالعمل الضريبي بيانات غير صحيحة . 

 أدوات البحث  5.1.

 خذ نماذج من الرواتب االسمية لموظفيين حكوميين .أ •
 (. Microsoft Access()2013استخدام برنامج مأيكروسوفت اكسس ) •
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( االصدار السادس في تصميم القاعدة المعرفية  Visual Basicاستخدام برنامج فجول بيسك )  •
 والواجهات االساسية للنظام الضريبي.

 ول قاعدة البيانات المعرفية .اربط جدبنموذج العالقاتي ألاعتماد ا

 هداف البحثأ 6.1.

وتطوير مستوى  المعلومات ودقتها وسرعتها وتنظيمهاحوسبة العمل الضريبي ، ورفع مستوى  .1
نظمه الضريبيه في الدول التي سبقتنا في تحقيق نتائج متقدمه ألداء الضريبي وجعله يواكب األا

 لمجتمعاتها .

ومن ثم استخراج التقارير  Microsoft Accessو  Visual Basicتصميم قاعدة البيانات باستخدام . 2
 عمال .كذلك هدفت هذه الدراسة إلى تقليل الوقت والجهد وزيادة سرعة انجاز األ . من قاعدة البيانات

 

 المنهجية العملية للبحث 7.1.

 واجهة تنفيذ البرنامج 1.7.1.
منية  للبرنامج، وذلك لغرض حمأية البيانات ومنع وصول عند تنفيذ البرنامج تظهر لدينا واجهة الحمأيه أو األ

موثوقة .كما مبين في الشكل رقم  غير أخرى األشخاص غير المخولين من العبث بها أو تغييرها  لمصلحه جهة 
(1-1.) 
 

 
 
 

 
 

 (:واجهة االمنية للبرنامج1-1الشكل رقم )
 الواجهة الرئيسة  2.7.1.

التي تقوم بربط الفورمات)واجهات  (MDI) داة  الــــ أ تاستخدام؛إذ وهي الواجهة التي تظهر عند تنفيذ البرنامج 
البرنامج األخرى(مع بعضها البعض، كذلك منها نختار بقية الواجهات األخرى للدخول اليهم وتنفيذ عمليات اإلضافة 

للبرنامج. ومن خصائص  ة( يوضح الواجهة الرئيس1-2البحث و التعديل أو طباعة تقرير الخ ..الشكل رقم )و، 
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وذلك  نفسه الوقت اإلضافة ،فإنه أليمكن استخدام بقية الواجهات في الواجهات مثالً  إحدىهذه الواجهة عند اختيار 
 منية والحفاظ على سالمة البيانات .لتحقيق األ

 (:الواجهة الرئيسة للبرنامج1-2الشكل رقم )
 

 واجهة اإلضافة 3.7.1.
( لتمييز كل موظف عن ID( فإنها تحتوي على رقم الموظف)3-1في هذه الواجهة كما موضح في الشكل رقم )

خر. فإذا كانت األسماء متشابهة في بعض الحاالت، فيكون رقم الموظف هو رقم خاص يميزه عن غيره وليس له آلا
أوغير  اً الراتب االسمي وحالة الفرد إذا كان )متزوجوعالقة بتسلسل الموظف. كذلك تحتوي على حقل اسم الموظف ،

 صممتعدد االطفال . كذلك  خر، فضاًل عنآوتختلف هذه الحاالت بين موظف و، متزوج ...الخ(، ورمز الحالة 
 نفسه وذلك لجعل واجهات البرنامج بالحجم والتنسيق، في وسط شاشة الحاسوب  تظهرواجهة اإلضافة بحيث 

خر غير المسار المخزون آذلك ، يقوم البرنامج بتهيئة قاعدة البيانات حتى إذا كانت مخزونة في مسار  .فضاًل عن
 : تيفيه البرنامج كما مبرمج في الكود اآل

If db . State = adSateOpen Then db . Close 
db . Provider = " Microsoft . JET . OLEDB . 4 . 0 " 
db . Open App . Path & " \ dareba . mdb " 
IF rs . State = adStateOpen Then rs . Close 
rs . open " [dareba ]" , db , adOpenDynamic , adLocPessimistic 

   (:واجهة اإلضافة3-1الشكل رقم )
 
 زر احتساب الضريبة •

احتساب الضريبة لكل موظف من خالل القانون الضريبي المأخوذ والمعتمد من قبل وزارة المالية العراقية .  يتم
 ويعتمد أيضا على قيمة الراتب وحالة الفرد،إذ تم برمجة عملية االحتساب الضريبي حسب الكود أدناه :

X1(1) = 4500000  
X1(2) =3100000 
X1(3) =4500000 

X1(5) =2500000 

X1(6) =4500000 

X1(7) =2500000 

X1(8) =5000000 

X1(9) =5000000 
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X1(4) =2500000 
Sq  = " select * from dareba order by name " 
rs . open sq 11 , can , adOpenDynamic , adLockPessimistic 
swifts =Text5 . Text  
Whiled = Text3. Text 
Salary = Text2 . Text 
nnst  = salary * 12 – 0.1 * (salary * 12 ) 

At ax = nnst –(x1 (swifts) + ( whiled * 200000 ))  
 زر اإلضافة  •

ضافة بيانات موظف جديد عند الكبس على زر اإلضافة سوف يقوم بتهيئة سجل فارغ داخل قاعدة البيانات وذلك إل
. 
 زر الخزن  •

ظهر رسالة تحذيرية بعدم وجود تسوف فعند الكبس على زر الخزن سوف يقوم بفحص الحقول إذا كانت فارغة 
خزن البيانات داخل قاعدة تالبيانات والكبس على زر الخزن سوف  إدخالفي حالة  أمابيانات لغرض خزنها . 

 البيانات الخاصة بالموظفين .
 زر األول  •

 عند الكبس على زر )األول( يتم الذهاب إلى العنصر األول في قاعدة البيانات .
 زر التالي  •

في حالة كنا في السجل األخير سوف  أماعند الكبس على زر )التالي( يتم الذهاب إلى سجل الموظف الذي يليه .
 ول( .يذهب إلى العنصر األول )السجل األ

 زر األخير  •
 إلى العنصر األخير)السجل األخير( في قاعدة البيانات .عند الكبس على زر )األخير( يتم الذهاب 

 زر السابق  •
في حالة كنا في السجل األول  أماعند الكبس على زر )السابق( يتم الذهاب إلى سجل الموظف الذي يسبقه .   

 سوف يذهب إلى العنصر األخير )السجل األخير( .ف
 سؤول(واجهة البحث )مهمة الم  4.7.1.

ألنها تحتوي على قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين فضاًل ، هم الواجهات في البرنامجأهذه الواجهة من  تعد
وهي من مهمة الشخص المسؤول والمخول لهذا العمل ،ولذلك عند  ،ها على عمليات التعديل والحذفئاحتوا عن

الشخص  عن طريقالكبس على زر البحث في الواجهة الرئيسة ستظهر واجهة الحمأية إلدخال الرقم السري 
 شخاص المتطفلين .من األ ية البياناتال( وذلك لحمالمخول)المسؤو

 (GridData)ق األداة عن طري تفي االكسس وعرض قاعدة البيانات المخزونة يت في هذه الواجهةاستدع
 ( .1-4ين في الشكل رقم )كما مب
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وذلك لتحقيق السرعة في البحث وعرض ، أو جزء من االسم  كتابة االسم كامالً بعن أي موظف   إذ يبحث
الحرف معالجة حالة نسيان االسم أو إدخال جزء من االسم ،ثم  هنفسالحرف يتضمن  ،أكثر من اسم )سجل(

( ثم نقوم  (GridDataيعرض األسماء التي لها عالقة بالحرف المدخل داخل األداة 
به داخل أدوات ( على االسم المراد البحث عنه ستظهر المعلومات الخاصة Doubleclickبالضغط)

(Textsالمو )الضغط على زر التعديل ثم ب الإجراء تعديل على معلوماته إيمكن  . وال جودة في واجهة البحث
معلومات بمدد متعاقبه وتتحدث هذه ال،طفال( الجتماعية أو زيادة عدد األنقوم بتعديل بياناته مثل) الحالة ا

 (.IDنه ثابت ال يتغير )أل ؛الحاالت لدينا ، ما عدا زر رقم الموظف على وفقكل شهر أو كل سنه  مثالً 
(.وبعد تعديل البيانات ة)غير مفعل ةوعند الكبس على زر التعديل يظهر لدينا زر الحفظ التي كانت مخفي

 نضغط على زر الحفظ  لغرض حفظ البيانات بعد تعديلها .
 زر الحذف  •

حذف بيانات الموظف )السجل( المؤشر عليه في قاعدة البيانات أو المعروضة تعند الكبس على هذا الزر 
 ( .Textsه في )بيانات

 كود الحذف :    
Private  sub command8_click() 

Adodc1.Recordset.Delete  
End sub 

 واجهة الطباعة  5.7.1.
 ةطباع تحتوي واجهة الطباعة على قاعدة بيانات الموظفين و زر طباعة الفرد )موظف واحد(فضاًل عن

 وظف ضمن قاعدة البيانات كما وضحناها سابقاً : يتم البحث عن اسم المأوالً ، عامة  لمجموعة تقارير الموظفين 
عرض بيانات الموظف فضاًل عن عرض طريقة ت: عند الكبس على زر طباعة الفرد سوف في واجهة البحث ، ثانياً 
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عرض بيانات الموظفين تحساب ضريبة الدخل المستقطعة يدويا .ثالثا :عند الكبس على زر التقرير العام سوف 
 حساب مجموع الضرائب المستحصلة من الموظفين . الموجودة في قاعدة البيانات فضاًل عن

 فقط تستخدم لغرض العرض والطباعة إذ  ؛مكانية تعديل البيانات نهائياً إونالحظ في هذه الواجهة عدم 
 ( .1-5كما مبين في الشكل رقم )

 ( :واجهة الطباعة1-5الشكل رقم )
 خطوات عملية انشاء تقرير 6.7.1.
( ثم add data environmentنختار منها ) تفتح قائمة منسدلة  projectنختار من شريط البيانات  •

كما  propertiesثم نختار  communication( على الـ RightClickتظهر قائمة  أخرى فنكبس )
 (.1-8)( و 1-7( ،)1-6موضح في األشكال  رقم )

 (:عملية انشاء تقرير1-6الشكل رقم )
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 (:عملية انشاء تقرير1-7الشكل رقم )

 

 
 (:عملية انشاء تقرير1-8الشكل رقم )

كما  next( ثم Microsoft jet 4.0 OLE providerونختار)  data linkثم بعد ذلك تظهر نافذة   •
 (.1-9موضح بالشكل رقم )

 Microsoft jet 4.0 OLE providerاختيار  (:عملية 1-9الشكل رقم )
 وفي المستطيل رقم واحد  connectionتفتح نافذه أخرى نختار  •
 (.1-10كما مبين في الشكل رقم ) okثم  •
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 (:عملية االرتباط1-10الشكل رقم )
 (.1-11( كما مبين فــــي الشكل رقـــــم ) Add Data Report نختار )  projectثم مرى أخرى من  •

 (Add Data Report(:عملية اختيار )1-11الشكل رقم )
كما في الشكل رقم  Add Commandو نختار  communicationعلى  (RightClick)ثم نكبس  •

(12-1. ) 
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            (Add Command)ر(:عملية اختيا1-12لشكل رقم )ا
-13قم )كما موضح في األشكال ر propertiesونختار  (RightClick)نعمل    Commandمن  •

 (.1-15( و)14-1(،)1

   (properties) (:عملية اختيار1-13الشكل رقم )
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 (properties) (:عملية اختيار1-14الشكل رقم )

 
 (properties) (:عملية اختيار1-15الشكل رقم )

 االستنتاجات 8.1.
 دى إلى زيادة السرعه في حساب الضريبة فضاًل عنأام الضريبي بالحاسوب ن استخدام النظإ •

 زيادة الكفاءة.
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شخاص أ عن طريقمن ملئها  الموظف المخول بدالً  عن طريقمنية وذلك الستخدامها تحقيق األ •
 غير موثوقين.

 زيادة سرعة البحث عن اسم الموظف المطلوب. •
 طباعة التقارير بسهولة عن الموظف. •
ألنها معرضة  ؛سهل من الحفظ اليدوي في استماراتأحفظ بيانات الموظفين في الحاسوب  •

 لالتالف والسرقة .

  التوصيات 9.1.
 الضريبة والتقاعد. عمل برنامج لحساب الرواتب فضاًل عن •
 لكافة المجتمع. اً عام اضريبيً  اً تطوير النظام الضريبي للفرد وجعله نظام •
 تاحته للمستخدمين .إل websiteعمل موقع  (أيon lineتطوير النظام وجعله ) •
 ...الخ oracleمثل الــ  كبر حجماً أقوى وأربط البرنامج بقاعدة بيانات  •
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