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لقد أصبحت المعمومة عنصرا ميما من عناصر اإلنتاج التي ليا دور ميم في تحديد فعالية وكفاءة 
جل السيطرة عمى الكم اليائل من أالمؤسسة، لذلك اتجيت المؤسسات إلى تصميم وبناء أنظمة معمومات من 

المعمومات الضرورية إلدارة المؤسسة، وتعد نظم المعمومات المحاسبية من أىم وأقدم نظم المعمومات في 
 .المؤسسة فيي أحد المصادر الرئيسية لممعمومة

إن نظام المعمومات المحاسبي يعتبر بمثابة ذاكرة مرنة وواسعة لمتخذي القرار في المؤسسات المختمفة 
بحيث يمكنيم ىذا النظام من معرفة الوضعية التاريخية والحالية والمستقبمية لمؤسساتيم، وذلك ألن نظام 

المعمومات المحاسبي يعكس الواقع االقتصادي، فيو وسيمة لمترجمة والتعبير عن األحداث االقتصادية وذلك 
 .عن طريق تقديم وحفظ وتكييف المعمومات المالية بشكل مالئم

ي المؤسسة وخاصة المالية فوتعتبر عممية اتخاذ القرارات المناسبة والرشيدة من أصعب المسؤوليات 
منيا، ولذلك فإن اإلقبال عمى اتخاذ مثل ىذه القرارات يحتاج إلى توفير معمومات ذات جودة عالية، تمنح ثقة 

أكبر لممسير المالي أو متخذ القرار في االعتماد عمييا، حيث يعد نظام المعمومات المحاسبي المصدر 
.  األساسي لممؤسسة في الحصول عمى المعمومات التي يعتمد عمييا مستخدمي القرارات المالية

: التساؤل الرئيسي- 1
من خالل الدور الذي تمعبو جودة المعمومات المحاسبية في ترشيد القرارات المالية في المؤسسة وذلك 
بغية اإللمام بجميع جوانب ىذا الموضوع والخوض فيو بصفة أكثر تفصيل  قمنا بتوزيع استمارة البحث عمى 

عينة من المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل وذلك لمحاولة االجابة عمى التساؤل الرئيسي 
:  التالي

 في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة االقتصادية على ة جودة المعلومات المحاسبيتساهمهل 
مستوى والية جيجل؟ 

 : وانطالقا من التساؤل الرئيسي يمكن طرح األسئمة الفرعية التالية
 ما ىي معايير تحقيق جودة المعمومات المحاسبية؟ 
 ما ىي العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار المالي؟ 
 أن تتوفر عمى  مستوى والية جيجلىل يمكن لممعمومة المحاسبية في المؤسسات االقتصادية عمى 

 خصائص الجودة؟
 ؟ عمى ىل تتميز المعمومات المحاسبية في المؤسسة االقتصادية 
  لممؤسسات االقتصادية عمى لمعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الماليةلجودة اىل ىناك تأثير 

 ؟مستوى والية جيجل
: ولإلجابة عمى التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية

  عمى خصائص الجودة؛  عمى مستوى والية جيجل تتوفر المعمومات المحاسبية في المؤسسات االقتصادية
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 الرشادة؛ ب  عمى مستوى والية جيجل تتميز القرارات المالية المتخذة من طرف المؤسسات االقتصادية
 0,05 مستوى داللة دىناك أثر ذو داللة إحصائية عن=α  لجودة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات

 ؛ عمى مستوى والية جيجلالقتصاديةاالمالية في المؤسسات 
  0,05=توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα  ألراء أفراد العينة حول دور جودة المعمومات

   .المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى العوامل الديموغرافية
: أهمية الدراسة- 2

: ة في الدراسكمن أىميةت
  تكمن أىمية البحث في إبراز الحاجة الممحة لممعمومة المحاسبية وتزايد الطمب عمييا من األطراف

المختمفة سواء كانت داخمية أو خارجية، حيث أصبح من الضروري االعتماد عمييا من طرف المؤسسات 
االقتصادية لضمان استمرارىا؛ 

  يستوجب عمى صانع القرار في المؤسسات االقتصادية االىتمام بالمعمومات المحاسبية واستخدميا في
صنع قرارات اقتصادية تكون قائمة عمى أسس عممية وتتم في ظل ظروف قريبة من حالة التأكد التام مما 

يرشحيا بأن تكون ذات فعالية أكثر؛ 
  ولموصول إلى الغاية المرجوة يجب عدم االكتفاء باستخدام معمومات محاسبية من أي نوع كانت بل يجب

أن ينصب االىتمام نحو استخدام تمك المعمومات التي تتوفر عمى خصائص النوعية التي تجعميا ذات جودة 
 .        مما يساعد عمى اتخاذ قرارات تمتاز بالرشادة والفاعمية

:  ييدف ىذا البحث إلى:أهداف الدراسة- 3
 التعرف عمى ما إذا كانت المعمومة المحاسبية في المؤسسات االقتصادية تتوفر عمى خصائص الجودة؛ 
 التعرف عمى معايير تحقيق جودة المعمومات المحاسبية؛ 
 التعرف عمى كيفية اتخاذ القرارات المالية في المؤسسات االقتصادية بوالية جيجل؛ 
   التعرف عمى أن المعمومة المحاسبية في المؤسسة االقتصادية تتميز بدرجة عالية من الرشادة؛ 
  معرفة ما إذا كان ىناك تأثير لجودة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسات

 االقتصادية؛
 التعرف عمى العوامل المؤثرة في القرار المالي. 
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: مبررات اختيار الموضوع- 4
إن عممية اختيار الموضوع لم تكن محض الصدفة ولكن كانت نتيجة تضافر عدة اعتبارات تمثمت في  
 األسباب الموضوعية : 
  لمعمومات المحاسبية من طرف المؤسسات االقتصادية في اتخاذ مختمف قراراتيا المالية لاالىتمام المتزايد

 من أجل بقاءىا واستمراريتيا؛
   األىمية البالغة لجودة المعمومات المحاسبية باعتبارىا األساس الذي تبنى عميو مختمف القرارات المالية؛ 
 معرفة األسباب التي تؤدي إلى رشادة القرارات المالية. 
 األسباب الذاتية: 
 الميل الشخصي إلى المواضيع المتعمقة بجودة المعمومات المحاسبية؛ 
 إثراء المكتبة بمثل ىذه المواضيع؛ 
 ثراءىا فيما يخص جودة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية؛  الرغبة في توسيع المعارف وا 
 كون موضوع الدراسة لو عالقة بمجال التخصص. 
:   وأدواتهلدراسةمنهج ا- 5
 منهج الدراسة: 

لإلجابة عمى التساؤل الوارد في اإلشكالية ومن أجل تحقيق أىداف البحث تم االعتماد عمى األسموب 
الوصفي التحميمي في الجانب النظري من خالل عرض مختمف المفاىيم لجودة المعمومات المحاسبية واتخاذ 
القرارات المالية في المؤسسات االقتصادية والعالقة الموجودة بينيما القائمة عمى جمع البيانات والمعمومات 

المرتبطة بالموضوع محل الدراسة بينما تم االعتماد في الفصل التطبيقي الذي تم فيو دراسة عينة من 
المؤسسات االقتصادية بوالية جيجل حيث تم استخدام منيج دراسة حالة القائم عمى االستقراء واالستبيان في 

: الدراسة التطبيقية، كما استخدمنا في ىذه الدراسة
 أدوات الدراسة: 

 كالمدى، االنحراف المعياري، المتوسط الحسابي، اختبار التوزيع الطبيعي، التباين :األدوات اإلحصائية 
. إلخ...
 برنامج :برامج معلوماتية spssوبرنامج22 اإلصدار   EXCELوتحميل وعرض االستبيان   .
  :لمكانية فياالحدود الزمنية وفي  تتمثل :حدود الدراسة- 6
 2017ماي10إلى غاية  2017أفريل 15تحددت الدراسة الميدانية من : الحدود الزمنية  . 
 تمت الدراسة الميدانية والية جيجل وذلك توزيع استبانة الدراسة عمى عينة من :الحدود المكانية 

. المؤسسات االقتصادية
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هيكل الدراسة  - 7
إلجابة عمى اإلشكالية لالموضوع و من أجل دراسة الموضوع دراسة وافية وقصد اإللمام بجميع نواحي

المطروحة والتساؤالت التي تضمنيا مع األخذ بعين االعتبار الفرضيات التي تم وضعيا فقد تناولنا الموضوع 
في ثالثة فصول، فصالن نظريان، وفصل تطبيقي تسبقيم في ذلك مقدمة وتمييم خاتمة؛ 

مدخل لجودة المعمومات المحاسبية حيث تم تقسيمو إلى ثالثة مباحث، المبحث : تناولنا في الفصل األول
األول نظام المعمومات المحاسبي كأساس إلنتاج المعمومات المالية، أما في المبحث الثاني فقد خصص 

 ؛لماىية المعمومات المحاسبية يمييم المبحث الثالث الذي تناولنا فيو جودة المعمومات المحاسبية
في حين يتناول المبحث الثاني ثالثة مباحث ىو األخر، بحيث كان عنوان المبحث األول ماىية عممية 

اتخاذ القرار، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصو لمقرارات المالية اإلستراتيجية وفي المبحث الثالث تطرقنا 
  ؛إلى كيفية مساىمة جودة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارت المالية في المؤسسة االقتصادية

أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة الميدانية لعينة من المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية 
جيجل فقد قمنا بتقسيمو إلى مبحثين تناولنا في المبحث األول اإلجراءات المنيجية لدراسة الميدانية والمبحث 

  22، اإلصدارspssالثاني لتحميل النتائج واختبار الفرضيات باالستعانة ببرامج معموماتية تمثمت في 
 . في تحميل االستبيانEXCELو
تم الوقوف عمى بعض الدراسات واألبحاث التي تعرضت ليذا الموضوع والتي : الدراسات السابقة- 8

: سنوضحيا فيما يمي
 خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات، بعنوان: دراسة ناصر دمحم علي المجهلي 

حيث  ،2009-2008دراسة حالة مؤسسة اقتصادية، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
ما ىي الخصائص التي يجب توافرىا في المعمومات المحاسبية " تمحورت اإلشكالية الرئيسية ليذا البحث حول

المالئمة التخاذ القرار؟ وىل توجد عالقة بينيما؟ 
فقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن التقارير المالية المصدر األساسي لمتخذي القرارات كما تتوقف ىذه 
التقارير المالية التي تنشرىا المؤسسات التجارية في اليمن عمى معمومات محاسبية مالئمة تؤثر في اتخاذ 

 ؛القرارات
براز دورىا في زيادة درجة ركزت  ىذه الدراسة إلى معرفة الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وا 

وما يميز دراستنا عن ىذه الدراسة أنيا ركزت عمى دور مة وموثوقية التقارير المالية في اتخاذ القرارات ءالمال
 .  المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات

 دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية، دراسة تطبيقية بعنوان : دراسة أحمد شبير
، عالجت 2006- 2005على شركات المساهمة العامة في فلسطين، مذكرة ماجستير، جامعة فلسطين،
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ىذه الدراسة إشكالية مفادىا ما دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في شركات المساىمة 
العامة في فمسطين؟  
إلى أن لممعمومات المحاسبية دورا ىاما وحيويا عند اتخاذ القرارات اإلدارية  من خالل وقد تم التوصل

في شركات المساىمة العامة، كما تحتل قائمة التدفقات النقدية المرتبة األولى في األىمية لمحصول عمى 
معمومات محاسبية، تمييا قائمة المركز المالي ثم قائمة الدخل ثم قائمة التغير في حقوق الممكية، حيث تتوافر 
الخصائص المطموبة في المعمومات المحاسبية التي يتم االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات اإلدارية من قبل 

 ؛اإلدارة في شركات المساىمة العامة
ىذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين المعمومات المحاسبية وعممية اتخاذ القرارات اإلدارية وكذا ركزت  

 وما يميز  ،التعرف عمى جودة وكفاءة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في شركات المساىمة
دراستنا عن ىذه الدراسة أنيا ركزت عمى ربط المعمومات المحاسبية بالقرارات المالية، ومحاولة معرفة مدى 

 .مساىمة جودة المعمومات المحاسبية في ترشيد ىذه القرارات
 تقييم مدى كفاءة نظم المعلومات المحاسبية لدى شركات توزيع الوقود بعنوان : دراسة ماهر أبو هداف

 حيث تمحورت إشكالية ،2011-2010العاملة في قطاع غزة، مذكرة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
موضوع الدراسة حول كيف يمكن تقييم نظم المعمومات المحاسبية التي تنتج معمومات محاسبية تدعم عممية 

 ؛اتخاذ القرارات في الشركات التي تعمل في مجال توزيع الوقود في قطاع غزة
وقد توصمت ىذه الدراسة في وجود بعض مظاىر العنف في مقومات نظم المعمومات المحاسبية وذلك 

نظرا لعدم وجود برامج محاسبية متخصصة لمعالجة البيانات المحاسبية لمشركات العاممة في مجال توزيع 
الوقود، وعدم قيام المحاسبين بتطوير أنفسيم لمالئمة متطمبات المينة، وكذلك عدم مشاركتيم في إعداد 

وتطوير نظم المعمومات المحاسبية، كما توصمت كذلك إلى وجود دور ميم لنظم المعمومات المحاسبية في 
مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وذلك من خالل توفر نظم المعمومات المحاسبية القدر المطموب من 
التقارير التي تساعد إدارة المؤسسة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، كما يوفر كذلك معمومات إضافية 

  ؛تساعد اإلدارة عمى إجراءات المقارنات وتقييم األداء
حيث تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األىداف والتي تتمثل في بيان وتحميل دور نظم 

المعمومات المحاسبية في رفع الكفاءة اإلدارية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى الشركات التي تعمل في مجال 
حيث ما يميز دراستنا عن ىذه الدراسة أنيا ركزت عمى  توفر توزيع الوقود والعاممة في قطاع غزة، 

 .المعمومات المحاسبية عمى الخصائص النوعية التي تجعميا ذات جودة في اتخاذ القرار
بعنوان استخدام نظم المعمومات في اتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادية، دراسة :   دراسة الشيخ ولد دمحم

، مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، حيث نوىت top laitحالة المؤسسة الموريتانية لأللبان 
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 إلى top laitىذه الدراسة لإلجابة عمى اإلشكالية التالية ىل تميل اإلدارة في المؤسسة الموريتانية لأللبان 
  استخدام نظم المعمومات بالكفاءة الالزمة التي تسمح ليا بتفعيل عممية اتخاذ القرارات؟

حيث تم التوصل إلى أن الحصول عمى المعمومات في الوقت المناسب يسمح لممسير بترشيد وتوجيو 
األنشطة المطموب تحقيقيا إلى أقصى حد، مما يمزم المؤسسة أن تكون مدركة ألىمية توفير نظام معمومات 

فعال يجعميا تتحكم في صيرورة عممية اتخاذ القرارات، وكذلك وجود عالقة قوية بين التنظيم المييكل واليادف 
والذي ينبغي أن يتأقمم مع محيطو الخارجي ومع نظم المعمومات المساعدة عمى اتخاذ القرارات الرشيدة، فعند 

، تم التوصل أيضا إلى top laitتشخيص الييكل التنظيمي وطبيعة العالقات في المؤسسة الموريتانية لأللبان 
أنو عمى المؤسسة السعي إلى تطوير ىيكميا التنظيمي واالبتعاد عمى حالة الجمود والرسمية المفرطة في 
العمل، وفي العالقات واالتجاه نحو ىياكل أكثر مرونة وال مركزية في اتخاذ القرارات وتبادل المعمومات، 

  ؛وذلك لخدمة وترشيد القرارات المتخذة
ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية نظام المعمومات في اتخاذ القرارات وتحديد العناصر المكونة ركزت حيث 

لو، وكذلك إعطاء صورة واضحة لمييكل التنظيمي لممؤسسة والعالقة الداخمية لممؤسسة من خالل التبادل 
 إذ ما يميز دراستنا عن ىذه الدراسة في توضيح أىمية نظام المعمومات في إنتاج معمومات ذات لممعمومات،

 إضافة إلى تقديم بعض جودة والعالقة الموجودة مابين المعمومات المحاسبية واتخاذ القرارات المالية 
 .المقترحات لتحسين فعالية نظام المعمومات داخل المؤسسة ومن خاللو تحسين نوعية القرارات المتخذة

 
 

       
       
                                   

 
            



 
 
 
 
 
 

 

 

 مدخل لجودة المعلومات المحاسبية: ولالفصل األ

 

: تمهيد

 نظام المعلومات المحاسبي كأساس إلنتاج المعلومات المالية: المبحث األول

 ماهية المعلومات المحاسبية: المبحث الثاني

 جودة المعلومات المحاسبية: المبحث الثالث

خالصة  
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   :تمهید

قتصاد�ة ا ات أهم�ة �الغة في أ� مؤسسةلقد أص�حت المعلومات المحاسب�ة في العصر الحالي ذ 

وتعد هذه المعلومات مخرجات لنظام المعلومات حر�ة والفعالة في ترشید قراراتها، �اعت�ارها األداة الم

حیث أن توفیرها لألطراف المستفیدة هو الغرض الرئ�سي أل� نظام  المحاسبي والمتمثلة في القوائم المال�ة،

. وتبرز صحة هذه المعلومات عند توفرها على خصائص نوع�ة تجعل منها ذات جودة للمعلومات المحاسب�ة،

  :من خالل الم�احث التال�ة وسنتطرق في هذا الفصل إلى اإلطار النظر� لجودة المعلومات المحاسب�ة 

  . نظام المعلومات المحاسبي �أساس إلنتاج المعلومات المال�ة: الم�حث األول

  .ماه�ة المعلومات المحاسب�ة: الم�حث الثاني

  .جودة المعلومات المحاسب�ة: الم�حث الثالث
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  المال�ةنظام المعلومات المحاسبي �أساس إلنتاج المعلومات : الم�حث األول

إن نظام المعلومات المحاسبي �أ� نظام للمعلومات یتكون من عدة عناصر أهمها           

المدخالت، العمل�ات التشغیل�ة، والمخرجات المتمثلة في القوائم المال�ة والتقار�ر المال�ة التي تستخرج منها 

علومات المحاسب�ة، و�اعت�ار أن هذه األخیرة تعد نتاج لنظام المعلومات المحاسب�ة، سنتطرق في هذا الم

  .الم�حث إلى مفهوم نظام المعلومات المحاسب�ة ووظائفه وأهدافه ثم إلى مراحله وعناصره

  مفهوم نظام المعلومات المحاسب�ة : المطلب األول

  تعددت اآلراء حول مفهوم النظام، فقد أكد �عض ال�احثین على أهم�ة العناصر واألجزاء الم�ونة  

له، ومن أجل وضع مفهوم واضح ودقی� لنظام المعلومات ین�غي علینا في البدا�ة التعرف على معاني 

  . المصطلحات التي یتكون منها هذا المجال المعرفي

  النظام : الفرع األول

  : تعار�ف متعددة ومتنوعة للنظام نذ�ر منها ما یلي هناك :تعر�ف النظام: أوال

إطار شامل یتضمن مجموعة من العناصر والم�اد� والقواعد التي تتفاعل "  :�عرف النظام على أنه

  1".ف�ما بینها وفقا لسلسلة من اإلجراءات لتحقی� أهداف عامة 

المترا�طة والمتكاملة والمتفاعلة مع �عضها  مجموعة من العناصر" :�ما �عرف النظام على أنه 

  2."ال�عض �سلسلة من العالقات، من أجل أداء وظ�فة محددة أو تحقی� هدف معین 

إطار متكامل له هدف واحد أو أكثر من هدف وهو �قوم �التنسی� ف�ما بین  ":و�عرف �ذلك �أنه 

أو آالت أو طاقة وذلك �االعتماد على  رجات قد تكون خاماتالمطلو�ة لتحو�ل المدخالت إلى مخ الموارد

 3".نوع النظام

هو مجموعة من العناصر "  :�أنه واستنادا إلى التعار�ف السا�قة �م�ن استخالص تعر�ف شامل للنظام

المترا�طة والمتكاملة والمتفاعلة لتحقی� هدف مشترك و�جب أن تكون العالقة التي تر�طها معا نحو تحقی� 

 ".هدفها المشترك، وللنظام مدخالت وآل�ة معالجة هذه المدخالت لتحو�لها إلى مخرجات 

 خصائص النظام : ثان�ا

  4:�ر أهمها ف�ما یليللنظام مجموعة من الخصائص والسمات نذ 

                                                           
  .27، ص2000الدار الجامع�ة للنشر والتوز�ع، اإلس�ندر�ة، مدخل إلى نظم المعلومات المحاسب�ة، هاشم أحمد عط�ة،  - 1
  .14، ص 2004الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، ، الط�عة األولى، دار المعلومات المحاسب�ة نظمعبد الرزاق دمحم قاسم،  - 2
  . 9، ص 2003، الدار الجامع�ة، عمان، نظم المعلومات المحاسب�ةثناء على الق�اني،  - 3
  .19ص   2008مؤسسة الوراق للنشر والتوز�ع، عمان، ،نظم المعلومات المحاسب�ة وتكنولوج�ا المعلوماتسل�مان مصطفى الدالهمة،  - 4
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               .اصر و�ل عنصر لوحده ال �ش�ل نظامفالنظام یتكون من مجموعة من العن: العناصر - 1

  .تكامل�ة واضحة بین عناصر النظامو  یجب أن تكون هناك عالقات منطق�ة: العالقات - 2

       .تحدید أهدافهناسقة حتى یتم�ن من یجب أن �عمل النظام وف� آل�ات عمل مدروسة ومت :آل�ات عمل - 3

ن �انت متداخلة مع األنظمة المجاورة أ� أن للنظام حدود واضحة ممیزة وإ  :العمل في نطاق محدود - 4

  .ألخر� ا

للنظام هدف فانه �فقد ن لم ��ن النظام من أجل تحدید هدف معین، وإ عادة �عمل : تحقی� هدف معین - 5

  .مبرر وجوده

  م�ونات النظام : ثالثا

  1:عام منیتكون النظام �ش�ل 

�عتمد �ل نظام على مدخالت معینة وهي تلك التي ینصب علیها نشا� النظام، وعملیته : المدخالت 1- 

  .الخام لعمل�ة التفاعل في النظام والتي تتش�ل من المادة

هي النشا� الذ� �مارسه النظام على المدخالت �اعتماد المستلزمات الضرور�ة من قو� : المعالجة2- 

 .المطلو�ةالمدخالت إلى المخرجات  وٕاجراءات معینة ألجل تحو�ل هذهماد�ة ، �شر�ة

تتحول المدخالت �فعل عمل�ات المعالجة إلى المخرجات التي تطرح في البیئة المح�طة  أو : المخرجات3- 

  .ستخدم �مدخالت جدیدة للنظام نفسهت

علیها البد من وجود عنصر التغذ�ة  ألجل تحقی� االنتظام في فعال�ات النظام والرقا�ة: التغذ�ة الع�س�ة4- 

 مس�قا  الع�س�ة الذ� یتولى مهمة المقارنة بین مخرجات النظام الفعل�ة و�ین المخرجات المخططة والمحددة

إذ أن وجود أ� اختالفات بینهما �حتم استخدام مدخالت جدیدة أو إجراء تعد�الت في عمل�ات المعالجة أو 

  . للحصول على المخرجات المرغو�ة إعادة النظر في المخرجات المخططة

  أنواع النظام : را�عا

  :ینقسم وف� نوعین من االعت�ارات 

   2:و�نقسم إلى :وفقا العت�ار تفاعله مع البیئة الخارج�ة1- 

 وهو النظام الذ� ��ون له عالقات مستمرة وفعالة مع بیئته و�ؤثر فیها و�تأثر بها، و�عتبر :النظام المفتوح -أ

  وجود أ� نظام مفتوح معتمدا �ش�ل رئ�سي على العالقات المت�ادلة بینه و�ین بیئته فهو �حتاج �عض

                                                           
، 24، ص ص2005، الط�عة األولى، دار وائل للنشر والتوز�ع، عمان، مدخل إلى نظم المعلومات المحاسب�ة سین آل فرج الطائي،دمحم عبد ح - 1

25.  
  .48، ص 2004، الط�عة األولى، دار الصفاء للنشر والتوز�ع، عمان، مقدمة في نظم المعلومات اإلدار�ةز�اد دمحم الشرمان،  - 2
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  .ه �نتیجة للعمل�ات التي �قوم بهاالمدخالت من بیئته، ل�قو� على االستمرار و�عطي �عض منتجاته إلى بیئت

النوع من النظم نادر الوجود  وهو النظام الذ� ال یتفاعل مع بیئته جزءا أو �ال، وهذا :النظام المغل� -  ب

 .لكل النظم المغلقة نسب�ا أو جزئ�ا شائعة الوجود

     1:و�نقسم إلى :وفقا العت�ار ��ف�ة المسك - 2

وهو النظام الذ� یتم ف�ه معالجة المدخالت وتشغیل النظام من أجل إنتاج المخرجات  :النظام الیدو�  - أ

�ش�ل یدو�، و�معنى آخر هو النظام الذ� �مقتضاه یتم تسجیل وتبو�ب وتحلیل مدخالته بهدف إنتاج تقار�ر 

   .و�شوفات وملخصات عن طر�� العمل الیدو� 

وهو النظام الذ� یتم ف�ه إجراء عمل�ات التحو�ل الكترون�ا وآل�ا، عن طر�� االعتماد على  :النظام اآللي -  ب

مجموعة برامج ذات تكنولوج�ا عال�ة صممت خص�صا لخدمة ذلك النظام، إذ توفر هذه البرامج البیئة 

، �ما یوفر المناس�ة للمستخدمین عن طر�� أجهزة الحاسب اآللي المتطورة دون الحاجة إلى العمل الیدو� 

  .النظام معلومات آن�ة لجم�ع األطراف ذات العالقة

  الب�انات والمعلومات : الفرع الثاني

الواقع إن �ال المفهومین الب�انات والمعلومات للداللة على نفس المفهوم، بینما في  �ستخدم ال�عض لف�

  : و�م�ن توض�ح �ال منهما �ما یلي مختلفین

  الب�انات : أوال

  تعر�ف الب�انات - 1

  :هناك تعار�ف متعددة ومتنوعة للب�انات نذ�ر منها ما یلي

مجموعة من الحقائ� أو المشاهدات أو التقدیرات غیر المنظمة، قد تكون أرقاما "  :تعرف الب�انات �أنها

 2".أو �لمات أو رموز أو حروف 

والرموز التي تقوم بتمثیل الحقائ� ع�ارة عن األعداد واألحرف األبجد�ة " :�ما عرفت الب�انات �أنها

   3".والمفاه�م �ش�ل مالئم �م�ن إ�صالها وترجمتها ومعالجتها من قبل اإلنسان لتتحول إلى نتائج 

تلقیها وتسجیلها عن األحداث موقع ع�ارة عن الحقائ� األول�ة التي یتم :" �ما تعرف أ�ضا �أنها

 إنتاج  لمعالجتها �غرض ي یتم إدخالها في نظام المعلوماتوهذه الب�انات تمثل المادة الخام الت، االهتمام

                                                           
، رسالة ماجستیر في المحاس�ة والتمو�ل، استخدام نظم المعلومات المحاسب�ة على جودة الب�انات المال�ة في قطاع الخدمات أثرمندر �حي الدا�ة،  - 1

  .16، ص2009 -2008الجامعة اإلسالم�ة، غزة،
  .35، ص 2005عمان، ، الط�عة األولى، دار وائل للنشر، نظم المعلومات اإلدار�ة سلو� أمین السامرائي، عبد الرحمان العبید، - 2
لتمو�ل، جامعة غزة، فلسطین، ، رسالة ماجستیر في المحاس�ة وادور المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات اإلدار�ةأحمد عبد الهاد� شبیر،  - 3

 .32، ص2006 -2005
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  1".معلومات، لذا فإنها تمثل مدخالت نظام المعلومات 

  خصائص الب�انات  - 2

  2:تتصف الب�انات بخاصیتین أساسیتین هما

 ضافةحتى �ستط�ع المتلقي االستفادة من الب�انات المرسلة إل�ه فإنها یجب أن تش�ل إ :اإلضافة المعرف�ة - أ

 ا �ان �عرف محتو� الب�انات المرسلة إل�ه �ش�ل مسب� فإنها ال تش�ل أ� إضافةمعرف�ة �النس�ة إل�ه، أما إذ

تحولت إلى ) المستفید(معرف�ة، و�التالي إذا ما أدت الب�انات إلى إضافة معرف�ة لد� الشخص المتلقي

  .   مصنفة في إطار الب�انات معلومات، أما إذا لم تؤد� الب�انات أ� إضافة معرف�ة لد� الشخص ت�قى

       حتى تتحول الب�انات إلى معلومات یجب أن تكون هذه الب�انات مرت�طة �مش�لة معینة  :االرت�ا� -  ب

  ا �انت تؤثر في القرارلمتلقي، فالب�انات تعد معلومات إذیتم اتخاذ قرار �شأنه من قبل ا أو حدث معین

م، وٕاما أن تؤ�د أن القرار المتخذ سل�م، أو تؤد� إلى تغییر القرار المتخذ، فهي إما تؤد� إلى اتخاذ قرار سل�

 . أو تعدیله و�ذلك فإن ما �عتبر ب�انات في لحظة معینة قد یتحول إلى معلومات في أوقات أخر� 

  أنواع الب�انات  - 3

  3:تقسم الب�انات إلى نوعین أساسین هما 

 ة، بین عدد من العوامل والمتغیراتهي الر�اض�ة واإلحصائ�ة التي تبرز عالقة معین :الب�انات الكم�ة -أ 

  . وتتمیز هذه الب�انات �الدقة والثقة

تتضمن أح�اما وتقدیرات غیر محدودة �أرقام لذا فهي أقل دقة وثقة من سا�قتها ألنها : الب�انات النوع�ة - ب

  . تتضمن التحیز ونقص الموضوع�ة

  مصادر الب�انات  - 4

  4:�م�ن حصر مصادر الب�انات ف�ما یلي 

هي تلك الب�انات المتجمعة من اإلدارات المختلفة واألقسام والعاملین في مختلف  :المصادر الداخل�ة -أ

، إلخ...و الصادرة، أرقام المب�عات جوانب النشا� في المؤسسة مثل الفواتیر، أوامر الشراء، الش��ات الواردة أ

  .الب�انات تدون في ش�ل تقار�ر أو تكون مالحظات ومناقشات مسجلة تم التوصل إلیها مس�قاوهذه 

                                                           
األولى، دار المناهج للنشر والتوز�ع، عمان،  ، الط�عةنظم المعلومات المحاسب�ة، مدخل تطب�قي معاصرأحمد حلمي جمعة،علي ر�ا�عة وآخرون،  -  1

  .6، ص 2007
  .13، 12ص ص مرجع سب� ذ�ره، عبد الرزاق دمحم قاسم،  - 2
، مذ�رة ماستر، جامعة قاصد� مر�اح، تأثیر جودة المعلومة المال�ة في تقی�م األداء المالي للمؤسسة االقتصاد�ة واتخاذ القراراتع�اس عصام،  -  3

  .5، ص 2012-2011ورقلة، 
  .36، ص مرجع سب� ذ�رهنجم عبد هللا لحمید� وآخرون،  - 4
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ئن �قصد �الب�انات التي تأتي من مصادر خارج�ة تلك الب�انات التي تأتي من الز�ا :المصادر الخارج�ة - ب

المدروسة، ومن السوق ومن آل�ة العرض  والموردین، ومن مختلف المؤسسات ذات العالقة مع المؤسسة

والطلب السائدة في السوق، ومن ردود أفعال المستهلكین، ومن مندو�ي المب�عات ولجان الشراء، ومن النشرات 

  .والدور�ات المتخصصة واالتحادات وغیرها

  المعلومات: ثان�ا

  :تعر�ف المعلومات_ 1

   :هناك  تعار�ف متعددة ومتنوعة للب�انات نذ�ر منها

، أو الذ� �ستخلصه من الب�انات الذ� �عبر �ه الفرد عن الب�انات المعنى" :تعرف المعلومات على أنها

  1".ط�قا إلصالحات معروفة تستخدم في التمثیل 

الب�انات التي تم تقی�مها للتعامل مع موقف معین ومش�لة تواجه فرد معین " :�ما تعرف على أنها

  2".ولتحقی� هدف معین 

ب�انات تمت معالجتها إذ تم تصن�فها وتحلیلها وتنظ�مها وتلخ�صها �ش�ل �سمح " :أ�ضا �أنهاوتعرف 

�استخدامها واالستفادة منها، حیث أص�حت ذات معنى، لذلك فإن الب�انات قبل معالجتها قد ال تكون صالحة 

  3".ومفیدة إلنجاز القرار

لنا أن الب�انات تستخدم في المرحلة األولى لتعار�ف �ل من الب�انات والمعلومات یتبین  �عد تناولنا

لنظام المعلومات، و��ون استخدامها في عمل�ة المعالجة، أما المعلومات فتستخدم في مرحلة المخرجات 

   .  و��ون استخدامها في عمل�ة اتخاذ القرار

  : خصائص المعلومات - 2

ترت�� المعلومات من الناح�ة اإلدار�ة �الخ�ارات المتاحة أمام صانع القرار لحل مش�لة معینة، وترت��       

معظم القرارات اإلدار�ة �المستقبل، لذلك فإن المعلومات المستخدمة في هذه الحالة تأخذ ش�ل التوقعات التي 

ستفادة من المعلومات في اتخاذ القرارات ولكي �م�ن اال ترقى إلى مستو� الحقائ� المؤ�دة، ال �م�ن أن

  4: السدیدة البد أن تتصف �الخصائص التال�ة

تتحدد درجة دقة المعلومات �مد� تمثیلها للموقف أو الحدث الذ� تصفه، وتتوقف درجة : دقة المعلومات - أ

ة لففي مرحالدقة المطلو�ة في المعلومات على احت�اجات المستخدم وطب�عة المش�لة ومرحلة صنع القرار، 

                                                           
  .7،  ص2005، الط�عة األولى، الدار الجامع�ة، اإلس�ندر�ة، مراجعة وتدقی� نظم المعلوماتأمین السید أحمد لطفي،  - 1
  .42، ص 2005اإلس�ندر�ة، ، الط�عة األولى، الدار الجامع�ة، نظم المعلومات اإلدار�ة مدخل النظمإبراه�م سلطان،  - 2
  .13، ص 2005، الط�عة األولى، دار حامد للنشر، عمان، نظم المعلومات اإلدار�ةفایز جمعة صالح النجار،  - 3
  .43، 42ص ص مرجع سب� ذ�ره، نجم عبد هللا لحمید� وآخرون،  - 4
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   ال�حث عن المش�لة مثال �م�ن لصانع القرار قبول درجة منخفضة من الدقة في المعلومات التي �حتاج 

 .إلیها، أما في حالة تقی�م نتائج القرار فإنه �حتاج إلى معلومات على درجة عال�ة من الدقة

قد المعلومات حداثتها ونفعها ونعني بذلك الكفاءة في تجهیز المعلومات حتى ال تف: حداثة المعلومات - ب

فین�غي أال �ستغرق تجهیزها وقتا طو�ال، فقد أتاحت تقن�ة المعلومات إم�ان�ة التولید الفور� للتقار�ر عن أ� 

 انها التقار�ر الفور�ة عند طلبهافترة زمن�ة، وتغییر مفهوم التقار�ر الدور�ة في �ثیر من األح�ان وحل م�

 .من تحدیثها المستمر فحداثة المعلومات الیوم تأتي

�م�ن أن تتحق� جودة المعلومات �أمر�ن أحدهما الموضوع�ة، واآلخر تجنب األخطاء : جودة المعلومات -ج

والتزو�ر، و�قصد �الموضوع�ة عدم التحیز في معالجة الب�انات وطر�قة عرضها، و�رجع التحیز لعدة أس�اب 

إلخ، أما الخطأ في ...ودرجة تفاؤله أو تشاؤمه النفس�ةمعالجة الب�انات وحالته منها المصلحة الشخص�ة ل

المعلومات فقد ینشأ من استخدام طر�قة غیر صح�حة في معالجة الب�انات، أو خطأ في تسجیل الب�انات، أو 

أو التزو�ر المتعمد، و�م�ن التغلب على هذه األخطاء �اعتماد نظام  هم عند تحدید المعلومات المطلو�ةسوء ف

 .ضمن صحة الب�انات وأسلوب معالجتهارقابي جید �

ین�غي أن تتكامل المعلومات ألن عدم تكاملها یجعلها غیر صالحة للوصول إلى  :تكامل المعلومات -د

 .الهدف المطلوب

ونعني بذلك تلخ�ص الب�انات في جداول ورسوم ب�ان�ة توضح االتجاهات العامة وتدل : تر�یز المعلومات -ه

 . اذة وغیر متفقة مع االتجاهات الطب�ع�ة والمتوقعةعل البنود التي تعتبر ش

المعلومات ذات الداللة هي المعلومات التي تش�ع حاجة اإلدارة إلى المعرفة التي : داللة المعلومات - و

    .  تساعد في اتخاذ القرارات أو إلى إدراك جدید لماه�ة األعمال التي تقوم بها

  : أهم�ة المعلومات- 3

  1:المعلومات ف�ما یليتتمثل أهم�ة 

  . فهي وسیلة اتصال قد تخل� الوفاق أو الصراع داخل المؤسسة :أهم�ة اجتماع�ة - أ

عن هذا منظمات تب�ع  نتجحیث أص�حت المعلومة �السلعة تخضع للتقی�م النقد�،  :أهم�ة اقتصاد�ة - ب

  .تز�د ق�متها �لما زادت أهمیتهاف المعلومات

    عما في اتخاذ القرارات، فهي تمثل الق�مة األساس�ة في اتخاذ تعتبر د: أهم�ة في إدارة األعمال -  ج

القرار، ولقد حددت بدقة العالقة الم�اشرة بین نوع�ة المعلومة المستعملة من طرف متخذ القرار وفعال�ة القرار 

                                                           
  .16، ص 2004- 2003، 3لة ماجستیر، جامعة الجزائر ، رسادراسة التكالیف المع�ار�ة ضمن نظام المعلومات المحاسب�ةفاتح ساحل،  - 1
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ا ت�حث وال�حوث المیدان�ة أثبت أن اكتساب المعلومة یز�د من دقة القرار، �ما تمثل أهم�ة إستراتیج�ة عندم

  . المؤسسة عن ز�ادة حصتها السوق�ة

  :أنواع المعلومات - 4

   1:�م�ن تصنیف المعلومات وفقا للمعاییر اآلت�ة

فقد تكون المعلومات تار�خ�ة أو مستقبل�ة، إذ تستخدم المعلومات التار�خ�ة لمتا�عة : زمن المعلومات  - أ

 .التنبؤ والرقا�ةاألداء ومراقبته، أما المعلومات المستقبل�ة فتستخدم ألغراض 

فقد تكون المعلومات ملخصة أو تفصیل�ة، إذ تستخدم المعلومات الملخصة في  :ش�ل المعلومات -  ب

 .مستو�ات اإلدارة العل�ا، أما التفصیل�ة فتستخدم في المستو�ات التشغیل�ة

فقد تكون متوقعة وغیر متوقعة، وتستخدم المعلومات المتوقعة لتخف�ض حالة عدم  :صفة المعلومات -ج

 .التأكد، بینما تستخدم المعلومات الغیر متوقعة الكتشاف المش�الت

األجور، وحجم  وحجم المب�عاتتأتي المعلومات من مصادر داخل�ة مثل حجم  قد :مصدر المعلومات -د

لخ، وقد تأتي من مصادر خارج�ة مثل أسعار الفائدة ومعدالت التضخم إ...اإلنتاج، ونس�ة اإلنتاج المعیب

 .إلخ...وأسعار المنافسین

 المعلومات التي �حتو�ها �افة قد تكون المعلومات منضمة تقدم �ش�ل تقر�ر �ع�س :تنظ�م المعلومات -ه

  .وقد تكون غیر منضمة ال تع�س محتو�اتها �ش�ل واضح

  :مصادر المعلومات - 5

  2:تقس�م مصادر المعلومات إلى المصادر التال�ة�م�ن 

إذا �انت المعلومات التي نحتاج إلیها غیر متوفرة في م�ان �م�ن الوصول : المصادر األول�ة للمعلومات - أ

  : إل�ه والحصول علیها �سهولة فإنه یجب علینا تجم�عها بإحد� الطرق التال�ة

 من الحصول على أجو�ة جزئ�ة للمش�لة المالحظة، إن المالحظة الدق�قة لظاهرة ما تم�ننا  :المالحظة

 : و�تم تجم�عها �ما یلي

الطر�قة للحصول على معلومات لهذه المش�لة، فمثال إذا أرادت المؤسسة الحصول على معلومة خاصة 

�منتجاتها من طرف المستهلكین ف�م�ن مالحظة رد فعلهم على شاشات مثال للحصول على ردود أفعالهم 
                                                           

  . 41ص مرجع سب� ذ�ره، نجم عبد هللا لحمید� وآخرون،  - 1
، ص 2011-2010 مذ�رة ماستر، جامعة قسنطینة، دور الرقا�ة الداخل�ة في تحسین جودة المعلومات المحاسب�ة،غاشوش عایدة، لقصیر مر�م،  -  2

  .51، 50ص 
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مس�قة عنهم مما یؤد� إلى تجم�ع معلومات دق�قة عنهم، والمیزة الرئ�س�ة المالحظة هي أنها دون معرفة 

توفر معرفة أول�ة عن المشاكل والعمل�ات واألنشطة محل االهتمام حیث تتجنب هذه الطر�قة ردود الفعل 

   .المتحیزة

 إصدار ح�م �شأنها التجر�ة و�تم في �عض األح�ان توضع مصادر المعلومات تحت: التجر�ة والمسح 

أما المسح ف�عتبر أكثر المصادر استعماال وسرعة في تجم�ع المعلومات األول�ة، وحتى ��ون المسح له 

مدلول واضح و�امل فهو �حتاج إلى تخط�� جید واضح وتسلسلي �األسئلة و�ذلك ضرورة اخت�ار العت�ة ��ل 

  .حذر وعنا�ة للحصول على معلومات حتم�ة وصح�حة ودق�قة

 یتم الحصول على التقدیر عن طر�� الخبراء، وقد ��ون هؤالء الخبراء من داخل : تقدیر الشخصيال

  .المؤسسة �رؤساء اإلدارات أو القطاعات أو من خارج المؤسسة �المستشار�ن أو الخبراء األجانب

 إن الحصول على المعلومات األول�ة �ستغرق وقتا و��لف أمواال: المصادر الثانو�ة للمعلومات -  ب

وللتخفیف من هذه الحدة فإن المؤسسة بواسطة مستعملي المعلومات تلجأ إلى استخدام المصادر الثانو�ة 

 مات الموجودة داخل المؤسسةللمعلومات �لما تطلب األمر ذلك وتشمل هذه المصادر على المعلو 

 .من خارجها، النشرات والو�االت الح�وم�ة المعلومات المشتراةو 

 في �عض األح�ان تعتبر المعلومات الموجودة في المؤسسة ذات : المعلومات الموجودة في المؤسسة

أهم�ة عال�ة �النس�ة لمدیر� الشر�ة، فالتقار�ر یتم إعدادها على مستو� اإلدارات المختلفة، �حیث توفر �م�ة 

خط� الطو�لة و القصیرة األجل �بیرة من المعلومات �ملفات المؤسسة عن الس�اسات المت�عة واإلجراءات و ال

ر سة، فهم �قدمون معلومات �طر�قة غیو�ذلك المعلومات المحصل علیها من طرف العاملین داخل المؤس

م�اشرة عن طر�� المناقشات التي تحدث بینهم في المیدان العملي والمشاكل التي �م�ن أن نالح� �النس�ة 

  :  لمعلومات الشر�ة هي

  ها في الوقت الذ� تكون �حاجة إلیها؛قد ال �م�ن الحصول علی 

 في حالة ما إذا تم إعدادها من طرف رئ�س قسم معین فال �ستط�ع فهمها رئ�س قسم آخر؛ 

 عدم اهتمام العاملین بهذه المعلومات الموجودة بینهم.  

 من الضرور� أن المؤسسات تحتاج إلى معلومات ال تكون متوفرة  :شراء المعلومات من خارج المؤسسة

  .ها فتلجأ للمح�� الخارجي بهدف الحصول علیهالدی

 النشرات والمجالت في المیدان االقتصاد� والتي تحتو� على موضوعات حول المعامالت في  :النشرات�

  .المؤسسة التجار�ة والح�وم�ة
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 تتوفر الو�االت الح�وم�ة على حجم �بیر من المعلومات نجد معلومات خاصة �عدد  :الو�االت الح�وم�ة

 .ن وتوز�عهم الجغرافي، وٕاجمالي الدخل الوطني و�ل هذه المعلومات قد تكون نافعة �النس�ة للمؤسسةالس�ا

  نظام المعلومات المحاسبي : الفرع الثالث

  تعر�ف نظام المعلومات المحاسبي : أوال

  : لقد تعددت التعار�ف التي أعطیت لنظام المعلومات المحاسبي والتي نذ�ر منها ما یلي

وتقد�م معلومات تساعد أحد النظم التي تعالج المعلومات المتعلقة �المحاس�ة " :المعلومات المحاسبي هونظام 

    1". المحاسبین على الق�ام �أعمالهم وت�س�� إجراءات العمل المحاسبي

هذا التعر�ف ر�ز في تقد�مه لنظام المعلومات المحاسبي على أنه آل�ة مساعدة  :التعلی� على التعر�ف األول

                         .للمحاسبین على تأد�ة مهامهم على أحسن وجه

�قوم �استخدام الموارد المتاحة  ل متكامل داخل الوحدة االقتصاد�ةه��:" و�عرف �ذلك على أنه

قتصاد�ة إلى معلومات محاسب�ة بهدف إش�اع احت�اجات المستخدمین األخر� لتحو�ل الب�انات اال واألجزاء

  2".المختلفین من المعلومات 

هذا التعر�ف یوضح أن الهدف من نظام المعلومات المحاسبي هو تقد�م : التعلی� على التعر�ف الثاني

  .معلومات نافعة لمختلف األطراف ذات المصلحة �المؤسسة من أجل اتخاذ قراراتهم

أحد م�ونات التنظ�م اإلدار�، یختص بجمع وتبو�ب ومعالجة وتحلیل وتوصیل " رف على أنه �ما �ع

   3".المعلومات المال�ة والكم�ة التخاذ القرارات إلى األطراف الداخل�ة والخارج�ة 

هذا التعر�ف �عتبر أن نظام المعلومات المحاسبي هو جزء من نظام : التعلی� على التعر�ف الثالث

الكلي في المؤسسة وفقا لما تقتض�ه نظر�ة النظم، �ما أن هذا التعر�ف استخدم مصطلح المعلومات 

  .المعلومات المال�ة

نظام المعلومات نظام المعلومات المحاسبي حیث أن مما سب� �م�ن إعطاء تعر�ف شامل ل

لمؤسسة هو ع�ارة عن ه��ل متكامل �مثل جزء من نظام المعلومات اإلدار� الكلي داخل ا :"المحاسبي

یختص بتحو�ل الب�انات الناتجة عن األحداث االقتصاد�ة التي تقوم بها المؤسسة إلى معلومات مال�ة �عد 

معالجتها من خالل إجراءات �حددها تنظ�م معین بهدف مساعدة المحاسب على أداء مهامهم وتلب�ة 

  "احت�اجاتهم وتلب�ة احت�اجات طالبي المعلومات

                                                           
  .35، ص ب� ذ�رهمرجع س ،غاشوش عایدة - 1
، ص 2004، الدار الجامع�ة، اإلس�ندر�ة، نظم المعلومات المحاسب�ة وتكنولوج�ا المعلوماتعبد المقصود دی�ان، ناصر نور الدین عبد اللطیف،  - 2

17.  
  .14، ص مرجع سب� ذ�رهأحمد حلمي جمعة وآخرون،  - 3
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  الفعال  مات المحاسبيخصائص نظام المعلو : ثان�ا

  1:نظام المعلومات المحاسبي یتمیز بخصائص تؤهله ألن ��ون فعاال و�فؤا نذ�رها ف�ما یلي

  ت التوض�ح�ة التي تساعد على فهمه؛و�عني أن ��ون النظام واضحا متضمنا على التعل�ما :الوضوح  - 1

  صعو�ات؛�ات النظام �سهولة دون أ� وهي إم�ان�ة تطبی� وتنفیذ عمل: السهولة  - 2

  حدوث أخطاء أثناء عمل�ة التنفیذ؛ و�قصد بها تطبی� وتنفیذ عمل�ات النظام �ش�ل صح�ح ودون : الدقة  - 3

و�قصد بها قدرة النظام على تقد�م المعلومات للجهات المستفیدة في الوقت المناسب حتى تكون  :السرعة - 4

  لقرار المناسب وفي الوقت المناسب؛مفیدة ومؤثرة في اتخاذ ا

 ت، �ما یتناسبو�قصد بها قدرة النظام على مواجهة أ� تغییر ف�ه وٕام�ان�ة تعدیل اإلجراءا :المرونة - 5

  وظروف عمل المؤسسة؛

ب مع التكلفة المرجوة من         و�قصد بها أن ��ون ذو تكلفة اقتصاد�ة مالئمة تتناس :المالئمة - 6

من النظام مع الهدف الذ� أعدت من �اإلضافة إلى مالئمة المعلومات التي �م�ن الحصول علیها النظام، 

 .أجله

   أهم�ة نظام المعلومات المحاسبي: ثالثا

  2:تكمن أهم�ة نظام المعلومات المحاسبي في ما یلي

إن نظام المعلومات المحاسبي هو أساس المحاس�ة حیث أنه �قدم المعلومات والب�انات، فمادة نظام 

جمع المعلومات عن نشاطات  المحاسبي و�یف تتم عمل�ة المعلومات المحاسبي تر�ز على ��ف�ة عمل النظام

معینة، و�یف یتم تحو�ل هذه الب�انات إلى معلومات تم�ن صانعي القرار في المؤسسة من مؤسسة 

  .استخدامها التخاذ القرار المناسب

هي إن امتالك مهارات نظام المعلومات المحاسبي مهمة لنجاح الح�اة العمل�ة ألن األنظمة المحاسب�ة 

ومن  تیج�ات المر�حة على المد� ال�عیدمن أهم النشاطات المهمة لتصم�م نظام دقی� داخلي وتخط�� االسترا

خ�ارات العمل األخر� المتوفرة هي االستشارات اإلدار�ة حیث أنها تعد من أسرع القطاعات واألعمال التي 

المعلومات المحاسبي هو م�مل لألنظمة �ما أن نظام  نظام المعلومات المحاسبي الجدید، تستخدم و تطب�

األخر� حیث یختلف في �ونه یر�ز على الدقة والتح�م و�ؤثر على استراتیج�ات العمل والثقافة من خالل 

  .التطور في تكنولوج�ا المعلومات واإلستراتیج�ة وثقافة المؤسسة

                                                           
  .53، ص 2006، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالم�ة، غزة، ترون�ةمخاطر نظم المعلومات المحاسب�ة اإللكحر�ة شع�ان،  - 1
، 2011ز�ع والط�اعة، عمان،، الط�عة األولى، دار المسیرة للنشر والتو نظم المعلومات المحاسب�ةنضال محمود الرمحي، ز�اد عبد الحل�م الذی�ة،  -  2

  .25 ،24ص ص 
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  نظام المعلومات المحاسب�ة  وم�ونات وظائف ،أهداف:المطلب الثاني

المعلومات المحاسب�ة عدة وظائف �قوم بها والتي من خاللها �سعى إلى تحقی� عدة أهداف لنظام 

  :ونتناول ذلك ف�ما یلي

  لومات المحاسبي عأهداف نظام الم: أوال 

  1:تتمثل أهداف النظام المحاسبي ف�ما یلي

ا تم ترجمة ذإال إ، المؤسسةتعتبر التقار�ر أداة للتخط�� ووسیلة رقاب�ة على نشا�  :نتاج التقار�ر الالزمةإ - 1

وتقد�مها للمسؤولین والمستخدمین   ،ودراسة الب�انات الواردة فیها وتجسیدها في صورة تقار�ر مال�ة ومحاسب�ة

مال�ة  ب�ان�ة وٕاحصائ�ة وتنقسم التقار�ر المطلو�ة من النظام المحاسبي إلى تقار�ر  ،األقسام المختلفةلها في 

 .تقار�ر التشغیل الیوم�ة واألسبوع�ة إلىإلضافة �ا

القرارات  اتخاذ يیجب أن تكون التقار�ر المال�ة فعالة ف: مة التقار�ر الحت�اجات المستو�ات اإلدار�ةئمال  - 2

 .الذ� �ستخدمهاحیث یجب أن تتناسب مع احت�اجات المستو� اإلدار� 

النظام من األهداف األساس�ة التي �سعى تعتبر الدقة في إعداد التقار�ر هدفا : الدقة في إعداد التقار�ر  - 3

  :ولتحقی� هذا الهدف یجب توفر عدة عناصر من بینها ،المحاسبي إلى تحق�قها

   ؛التوازن المحاسبي - أ

  ؛وجود نظام محدد للتوج�ه المحاسبي -  ب

لحق�قة المر�ز المالي للمؤسسة ث تكون التقار�ر المال�ة ممثال صادقا یتلخ�ص العمل�ات المختلفة �ح - ج

الفشل في المهام التي  إلىاتخاذ قرارات خاطئة تقود المؤسسة  إلىلدقة یؤد� ا وعدم توفر، ونتیجة أعمالها

  .انجازها إلىتسعى 

م�ان وصول الب�انات الالزمة إلى إدارة في المؤسسة في الوقت �من األهم�ة  :توقیت تقد�م التقار�ر - 4

والسرعة في عدم تقد�م الب�انات �عتبر أمرا مالزما للدقة في آن واحد و�م�ن الجمع بینهما في إعداد  ،المناسب

، �ما أن عنصر الزمن له أهم�ة راراتحیث یجب تقلیل الفجوة الزمن�ة بین إعداد التقار�ر واتخاذ الق ،التقار�ر

حیث تفقد التقار�ر ق�متها ومصداقیتها إذا قدمت في وقت متأخر، ألن تقد�م المعلومات في الوقت  ،�بر� 

خدمات الحاسب في تحقی� الدقة من االستفادة �ما �م�ن  ،المناسب �ساعد في اتخاذ القرارات المالئمة

 .خالت دق�قةدوالسرعة معا شر� أن تكون الم

                                                           
، ص ص 2012 -2011،�س�رة ، رسالة ماجستیر، جامعة دمحم خ�ضرالمعلومات المحاسب�ة دور الرقا�ة الج�ائ�ة في تحسین جودةسل�مان عتیر،   1

21 ،22.  
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و�ذلك  ،إلى إنتاج معلومة حق�ق�ة وواضحة النظام یهدف: نظامتوافر وسائل الرقا�ة الداخل�ة في ال  - 5

، وتحقی� النظام المحاسبي لشرو� الرقا�ة الداخل�ة الالزمة لحما�ة أصول موال والرقا�ة علیهااألحما�ة 

  .المشروع ورفع �فاءة أدائها من خالل توفیر وسائل الرقا�ة الداخل�ة في النظام

  : المحاسبيلمعلومات وظائف نظام ا: ثان�ا  

داث نظام المعلومات المحاسبي في أ� مؤسسة ما له العدید من الفوائد التي �حققها النظام حإن است

  :يل الق�ام وظائف �م�ن حصرها �األتمن خال

استخالص الب�انات �طب�عتها  ، تتمثل فيوتشمل عمل�ة تجم�ع الب�انات عدة خطوات :تتجم�ع الب�انا - 1

و�حتاج ر عن طر�� ما �سمى �مستندات المصد ب�انات �م�ة ثم جدب الب�انات للنظام وتسجیلها إلىوتحو�لها 

األمر إلى المصادقة علیها للتأكد من صحتها ودقتها ثم تبو�بها إلى مجموعات وتصن�فها إلى أقسامها 

 1.لهایوأخیرا قد یتم نقلها من نقطة الحصول علیها إلى م�ان تشغ، الرئ�سة

تتم المعالجة المحاسب�ة للب�انات المحاسب�ة م�اشرة �عد إدخالها أو من خالل  :اناتمعالجة الب� - 2

   وفي الحالتین تتم المعالجة الحساب�ة أو العمل�ات المحاسب�ة �الترحیل  ،استرجاعها �عد تخز�نها في النظام

طر�قة القس�  :لألصول الثابتة مثل اإلهتالكالمعادالت المحاسب�ة �طرق  ٕاعدادو  ،الترصید والتبو�بو 

   2.الثابت

القرارات وتوفیرها  التخاذتوفیر المعلومات المفیدة لإلدارة  و�قصد بذلك :تولید معلومات مفیدة - 3

ففي األنظمة الیدو�ة یتم تأمین تلك المعلومات على ش�ل تقار�ر تصنف  ،للمستخدمین الداخلیین والخارجیین

تي توفر معلومات تشغیل�ة عن أداء المؤسسة من لالقوائم المال�ة والتقار�ر اإلدار�ة وا ،في فئتین رئ�سیتین

الر�ح�ة النسب�ة للمنتجات  ،تقار�ر حول حالة المخزون  :خالل عرض معلومات عن أنشطتها الرئ�س�ة مثال

 3.الخ...والموازنات التخط�ط�ة  ،ء النسبي لكل من مندو�ي المب�عاتاألدا

 وتحق� وظ�فة الرقا�ة على الب�انات هدفان رئ�س�ان هما حما�ة األصول والتأكد :ترقا�ة الب�انا - 4

من تمام ودقة الب�انات والتشغیل الصح�ح لها، وتتعدد اإلجراءات واألسالیب المستخدمة في ظل نظام 

المعلومات المحاسبي ألغراض فرض الرقا�ة على الب�انات مثل عمل�ات الفحص واالخت�ار للمدخالت 

  4.ومراجعة الب�انات المخزنة

                                                           
  .19، ص 2002، الدار الجامع�ة الجدیدة،  للنشر والتوز�ع، اإلس�ندر�ة، نظام المعلومات المحاسب�ة�مال الدین الدهراو�، سمیر �امل،  -  1
  .61، ص 2001، الط�عة األولى، دار وائل للنشر والتوز�ع، عمان، ب�ةنظم المعلومات المحاسدمحم یوسف الحنفاو�،  -  2
  .50، 49، ص ص مرجع سب� ذ�رهعبد الرزاق دمحم قاسم،  -  3
، 2006الدار الجامع�ة، اإلس�ندر�ة، أساس�ات المحاس�ة المال�ة في المنشآت الخدم�ة والتجار�ة والصناع�ة، ناصر نور الدین عبد اللطیف،  -  4

  .44ص 
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  م�ونات نظام المعلومات المحاسب�ة  :ثالثا

نظام المعلومات المحاسبي ال تختلف م�وناته �ثیرا عن أ� نظام معلومات فهو نظام ماد� ملموس  

یلي شرح م�ونات نظام المعومات  وفي ما ،) األجزاء الماد�ة (یتطلب مجموعة من الموارد والم�ونات 

  1: المحاسبي

و�قوم هذا الجزء بتجم�ع الب�انات من البیئة المح�طة �المشروع أو عن طر�� : وحدة تجم�ع الب�انات - 1

 أنهاوتتمثل هذه الب�انات في األحداث التي یهتم بها المحاسب و�ر�  ،الع�س�ة المالحظة والتسجیل التغذ�ة

المطلو�ة تأثیر �بیر على نوع �عة المخرجات بولطب�عة المشروع وط ،مفیدة و�جب الحصول علیها وتسجیلها

 .التي یتم تجم�عها وتسجیلها في النظام الب�انات

الب�انات المجمعة بواسطة نظام المعلومات المحاسب�ة قد تستخدم في الحال إذا : وحدة تشغیل الب�انات - 2

إلى  ولكن في الغالب تكون هذه الب�انات األول�ة في حاجة ،�انت مفیدة لمتخذ القرار في لحظة تجم�عها

و�التالي فإنها ترسل إلى وحدة التخز�ن في  ،القرارات اتخاذح معلومات مفیدة في عمل�ة �تشغیل وٕاعداد لتص

 .نظام المعلومات المحاسب�ة

 حالة عدم استخدامها م�اشرة ذه الوحدة بتخز�ن الب�انات فيتختص ه: وحدة تخز�ن واسترجاع الب�انات - 3

                                                                                     .أو إلدخال �عض العمل�ات علیها قبل إرسالها إلى متخذ� القرارات ،علیها لالستخدام في المستقبل والحفا�

یتم بها نقل وتوصیل الب�انات  هي الوسیلة التي):  قنوات المعلومات (وحدة توصیل المعلومات  - 4

وقد تكون  ،أخر� داخل النظام المحاسبي حتى تصل إلى صانعي القرارات اإلدار�ةوالمعلومات من وحدة إلى 

 .آل�ة أو یدو�ة حسب اإلم�انات المتاحة للمؤسسة االتصالقنوات 

و�قوم متخذ القرارات �مراجعة  ،القرارات اإلدار�ة عادة ما تكون اخت�ار بین البدائل :دورة القرارات اإلدار�ة  - 5

أهداف المشروع  ومن تم توز�ع الموارد المتاحة لتحقی� هذا الهدف �الطر�قة التي تؤد� إلى تحقی� أفضل 

    .مم�نة وفي ضوء المحددات والقیود المفروضةالنتائج ال

  عناصر نظام المعلومات المحاسبي  :ثالثالمطلب ال

  :المحاسبي فيتتمثل عناصر نظام المعلومات 

لتي تتم داخل أ الب�انات نتیجة للعمل�ات واألحداث االقتصاد�ة اشتن: مدخالت نظام المعلومات المحاسبي :أوال

وتعرف العمل�ة المحاسب�ة �أنها حد اقتصاد� �م�ن ق�اسه �م�ا و�ؤثر على أصول  ،المؤسسة أو خارجها

غال�ا ما تكون مدخالت نظام المعلومات المحاسبي و�ظهر في حسا�اتها وقوائمها المال�ة و  ة،وخصوم المؤسس

                                                           
 ص ، ص1999اإلس�ندر�ة   امع�ة للط�اعة والنشر والتوز�ع،، الدار الجنظم المعلومات المحاسب�ة�مال الدین مصطفى الدهراو�، سمیر �امل،  -  1

51،55.  
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الخارجي �ما �م�ن أن  االستخداممعبر عنها �صورة نقد�ة وخصوصا ألغراض  ،على ش�ل ب�انات مال�ة

ب�ة من خالل المستندات األساس�ة و�تم حصر المعلومات المحاس ،ر عن هذه المدخالت �ش�ل �ميب�ع

ت إلى فهي وسیلة إلدخال الب�انا ،ما في نظام المعلومات المحاسب�ةوتلعب هذه المستندات الالزمة دورا ها

�ما أنها تعتبر أدلة إث�ات ووسیلة رقاب�ة للتأكد من صحة ودقة وشمول الب�انات  ،نظام المعلومات المحاسب�ة

  1.المحاسب�ة

  2:وهماو�وجد نوعان من المستندات الالزمة التي تستخدم �مدخالت في نظام المعلومات المحاسبي 

وهي المستندات التي تؤ�د حدوث العمل�ة في الوحدة االقتصاد�ة وعادة ما ترف� مع : المستندات الثبوت�ة - 1

  .وأمر الب�ع ،فواتیر الشراء: المستندات المحاسب�ة لتؤ�دها ومثال على ذلك

هي نماذج تصمم لتدرج فیها الب�انات التي تخص المعاملة المال�ة لتنقل تلك  :المستندات المحاسب�ة - 2

   .الب�انات في العادة من المستندات الثبوت�ة المرفقة لها

   الجة في نظام المعلومات المحاسبيالمع :ثان�ا

 القراراتلیین والخارجیین التخاذ تقدم نظم المعلومات المحاسب�ة المعلومات إلى المستخدمین الداخ

ن بین نوع�ة وتوقیت وخصوص�ة المعلومات المطلو�ة لهؤالء المستخدمین وغال�ا ما تنقسم نظم یاونظرا للت�

  3:المحاسب�ة إلى نظامین فرعیین هماالمعلومات 

  ظام المعلومات المحاسب�ة المال�ةن - 1

تتعل� بر�ح�ة یختص هذا النظام �صفة رئ�س�ة بتزو�د األطراف الخارج�ة �معلومات مال�ة مالئمة 

 ماتهواستخدا مال العامل ومصادرهومر�زها المالي في نها�ة الفترة ومقدار رأس ال ،المؤسسة خالل فترة معینة

  �ما �ستخدم مدراء المؤسسات تلك المعلومات في أتحاذ القرارات اإلدار�ة، حیث یهدف نظام المعلومات   

  .تملة على قائمة التدفقات النقد�ةالمحاسب�ة المال�ة إلى إعداد التقار�ر المال�ة مش

 االقتصاد�ةخالت النظام معلومات المحاس�ة المال�ة على الب�انات الخاصة �العمل�ات دتشتمل م

ات األصل�ة حیث تبدأ الدورة المحاسب�ة �استالم المستند ،�صورة نقد�ةللمؤسسة التي یتم التعبیر عنها 

�انات المال�ة التي یتم معالجتا في السجالت والدفاتر المحاسب�ة والتي تستخرج منها الب ،للعمل�ات االقتصاد�ة

                                                           
  .24، ص 2008-2007، 3، أطروحة د�توراه، جامعة الجزائرالتوجه الجدید نحو معاییر اإل�الغ المالي الدول�ةصالح حواس،  - 1

  .81، 80، ص ص 2009، دار ال�ازور� العلم�ة للنشر والتوز�ع، عمان، أساس�ات النظم المحاسب�ةه�م الجزراو�، برا إ - 2

 ،21 ص ، ص2005لنشر والتوز�ع، عمان، ، الط�عة األولى، دار وائل لالمحاس�ة اإلدار�ة لترشید القرارات التخط�ط�ةخلیل عواد أبو حش�ش،  -3

26.  
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وأخیرا یتم إعداد التقار�ر المال�ة وتشتمل  ،ت �غرض الرجوع إلیها عند الحاجةثم یتم االحتفا� بها في ملفا

إعداد القیود وٕاث�اتها في الیوم�ة العامة وترحیل هذه القیود إلى �ل من  ،معالجة ب�انات العمل�ة المال�ة عمل�ة

دفتر األستاذ الفرعي واألستاذ العام ثم إعداد میزان المراجعة لحسا�ات األستاذ العام ومنه یتم إعداد القوائم 

  : المال�ة و�وضح الش�ل التالي نموذجا م�سطا لنظام المحاس�ة المال�ة 

  ج نظام المحاس�ة المال�ةنموذ ):1-1(الش�ل رقم                           

  المدخالت                                التشغیل                    المخرجات       

  

     

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  :معلومات المحاسب�ة اإلدار�ةنظام  - 2

�م�ن تلخ�ص الهدف األساسي من نظام المعلومات المحاسب�ة اإلدار�ة في توفیر المعلومات المناس�ة 

ساعدة ، ولمأو قرارات تتعل� �الرقا�ة�انت قرارات تتعل� �التخط�� سواء لمساعدة اإلدارة على اتخاذ القرارات 

�عة وظ�فة بمعلومات تناسب طالبد توفر  معلومات المحاسب�ة اإلدار�ةلاتخط�� نظام  اإلدارة في اتخاذ قرارات

�خ�ة التخط�� الناظرة إلى المستقبل، ومعلومات تناسب طب�عة وظ�فة الرقا�ة التي تت�ع النتائج الفعل�ة  التار 

  . مستقبل عند اتخاذ قرارات التصح�ح، وفي نفس الوقت إلى اللمعرفة مد� مطا�قتها للخط�

  .55ص ، 2002، م�ت�ة اإلش�اع اإلس�ندر�ة، نظم المعلومات المحاسب�ة، أحمد حسین علي :المصدر 

ملفات حفظ المستندات 

 األصلیة          

القوائم المالیة وبعض التقاریر 

اإلداریة األخرى لالستخدام 

 الداخلي            

 الیومیات

 األستاذ

 التسویة

 میزان المراجعة قبل التسویة

 میزان المراجعة بعد الجرد

القوائم المالیةإعداد   

المستندات 
فواتیرالبیعوالشراء، (األساسیة

كشوفات والمرتبات   صرف 
  األجور    

 ونات صرف وقبض نقدیة أ,  

ملفات حفظ 

المستندات األصلیة          

القوائم المالیة وبعض التقاریر 

اإلداریة األخرى لالستخدام الداخلي            

 الیومیات

 األستاذ

 التسویة

 میزان المراجعة قبل التسویة

 میزان المراجعة بعد الجرد

 إعداد القوائم المالیة

 المستندات األساسیة
والشراء،  فواتیر البیع(

والمرتبات،  صرف كشوفات 
ونات صرف وقبض األجور أد

 )نقدیة ال
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مجموعة من القوائم ثل مخرجات النظام المحاسبي في تتم :رجات نظام المعلومات المحاسبيمخ: ثالثا

األطراف  التي تساعد ،المعلومات المحاسب�ة إضافة إلى مجموعة من التقار�ر التي تحتو� على ،المال�ة

  1:والتقار�ر ف�ما یلية، وتتمثل هذه القوائم ؤسسة على اتخاذ القرارات المالئمالداخل�ة والخارج�ة للم

  القوائم المال�ة  - 1

الوحدة ( ؤسسةالم أعمالوتقدم هذه القائمة عادة معلومات تم�ن من تحدید نتیجة  :قائمة الدخل - أ

وهو ما �قتضي مقابلة اإلرادات الم�تس�ة خالل هذه  من ر�ح أو خسارة خالل فترة مال�ة معینة،) المحاسب�ة

 . الفترة �المصروفات المتعلقة بهذه اإلیرادات

في  ؤسسةن من تحدید المر�ز المالي للموتقدم معلومات تم� :المیزان�ة العموم�ة أوقائمة المر�ز المالي  -  ب

التي تمتلكها ) األصول(ات الموجودوذلك عن طر�� عرض  لحظة زمن�ة معینة هي عادة نها�ة الفترة المال�ة،

في تلك اللحظة مقارنة لما علیها من التزامات سواء ما یخص منها الغیر أ� المطلو�ات أو ما  ؤسسةالم

 . یخص منها المالك أ� حقوق الملك�ة

في لحظة زمن�ة معینة  ؤسسةن من تحدید المر�ز النقد� للموتقدم معلومات تم� :قائمة التدفقات النقد�ة -ج

ومن ثم تفسیر أس�اب التغیر الحادث في رصید النقد خالل الفترة المال�ة أ� بین  هي عادة الفترة المال�ة،

�ل من  بذلك تعرض حر�ة التدفقات النقد�ة التي تحدث في الرصید في بدا�ة الفترة والرصید في نهایتها،

 .ر�ة واألنشطة التمو�ل�ةواألنشطة االستثما ؤسسةاألنشطة التشغیل�ة للم

وتقدم معلومات عن التغیرات التي تحدث في حقوق الملك�ة على  :حقوق الملك�ة التغیرات في قائمة -د

و�التالي تفسر أس�اب الفرق بین رصید حقوق الملك�ة في بدا�ة الفترة ورصیدها في نها�ة  مدار الفترة المال�ة،

یوفر الملح� معلومات إضاف�ة عن الوضع المالي للمؤسسة وذلك ألنه ال �م�ن أن تتضمن القوائم  .الفترة

 .المال�ة �ل المعلومات الالزمة

یتضمن ملح� القوائم المال�ة معلومات تخص النقا� التال�ة متى �انت هذه المعلومات تكتسي طا�عا 

  :ال�ةهاما أو مفیدة لفهم العمل�ات الواردة في القوائم الم

  القواعد والطرق المحاسب�ة المعتمدة لمسك المحاس�ة وٕاعداد القوائم المال�ة؛�انت 

  م�مالت اإلعالم الضرور�ة لفهم أحسن القوائم األساس�ة السالفة الذ�ر؛ 

  المعلومات التي تخص الك�انات المشار�ة والمؤسسات المشتر�ة والفروع أو الشر�ة األم و�ذلك المعامالت 

 طب�عة العالقـات، نم� المعامالت، حجـم ومبـالغ المعامالت، س�اسة تحدیــد: مع هذه الكیـاناتالتي تمت 

                                                           
  .71، 70، ص ص 2007، الط�عة الرا�عة، دار وائل للنشر والتوز�ع، عمان، حاس�ة المال�ة، م�ادئ المدمحم مطر -  1
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 األسعار التي تخص هذه المعامالت؛ 

  المعلومات ذات الطا�ع العام أو التي تعني �عض العمل�ات الخاصة الضرور�ة للحصول على صورة

  .   واف�ة

تساعد إدارة في المنشأة في تحقی� أهدافها وس�اساتها و�رامجها وهي التقار�ر التي : التقار�ر اإلدار�ة - 2

والتقار�ر اإلدار�ة في نظام المعلومات المحاسبي ��ون مصدرها ب�انات  واستراتج�اتها ورسالتها العامة،

محاسب�ة تمت معالجتها في هذا النظام للحصول على المعلومات المخرجة على ش�ل تقار�ر موجهة لإلدارة 

  1:قراراتها المختلفة وتشتمل التقار�ر اإلدار�ة التاليالتخاذ 

وهي التقار�ر التي تساعد اإلدارة في الق�ام �أحد وظائفها المهمة وهي عمل�ة التخط�� : تقار�ر التخط�� - أ

مد�  على ؤسسةثال إذا �ان أحد أهداف المفم المتمثلة �الطر�� المحدد �ش�ل مسب� لتحقی� أهداف اإلدارة،

حقی� مستو� نمو محدد للمب�عات فإنها تحتاج لتقر�ر من نظام المعلومات المحاسبي �ستند أر�ع سنوات ت

وضع تقدیرات تخط�ط�ة اعتمادا على الب�انات  و�التالي للمب�عات التار�خ�ة في التنبؤ المستقبلي للمب�عات،

نس�ة نمو مرغو�ة للمب�عات د فمثال هذا التقر�ر �ستخدم من اإلدارة لتحدی المحاسب�ة التار�خ�ة للمب�عات،

 .مع منطق�ة األرقام التار�خ�ة وواقع�ة اإلم�ان�ات الحال�ة وتنبؤات المستقبل ناسبتت

تساعد اإلدارة في الق�ام �الوظ�فة الرقاب�ة من خالل فحص نتاج األداء الفعلي مقارنتها  :تقار�ر رقاب�ة -  ب

نظام المعلومات المحاسبي  علما أن عمول بها،أول �أول مع األهداف المع�ار�ة التي حددتها في الخطة الم

�سمى �قوائم الموازنات التقدیر�ة والتي هي ع�ارة  یزود اإلدارة بتقار�ر حول األهداف المخط� لها من خالل ما

 .فدور نظام المعلومات ینتهي في تزو�د اإلدارة �الموازنات التقدیر�ة عن تقار�ر تخط�ط�ة ورقاب�ة،

وترتكز هذه التقار�ر على أن تع�س أحداث الماضي والحاالت وألوضاع الجار�ة : تشغیل�ة تقار�ر - ج

و�تمثل الهدف األساسي من هذه التقار�ر في تقد�م تدع�م لألفراد  ،للعمل�ات داخل الوحدة االقتصاد�ة

ه المسؤولین عن تنفیذ األنشطة التشغیل�ة الیوم�ة للوحدة االقتصاد�ة في مجال األعمال و�م�ن تقس�م هذ

 2:یل�ة بدورها إلى نوعین غالتقار�ر التش

 داخل الوحدة في نقطة زمن�ة صف هذه التقار�ر حالة وظروف نشا� أو تشغیل معین وت :وصف�ةر تقار�

فمثال تصف المیزان�ة العموم�ة للوحدة المر�ز المالي لها في تار�خ معین وهو تار�خ إعداد المیزان�ة  ،معینة

تقار�ر التوز�ع  التي تظهر الكم�ات المتاحة في هذا المخزون لحظة إعداد التقر�ر،�ما تظهر تقار�ر المخزون 

وتعتبر المعلومات المحتواة في هذه التقار�ر  ،وضح الوضع المالي ألرصدة العمالءالزمني لألعمال التي ت

                                                           
  .91، ص مرجع سب� ذ�رهدمحم یوسف الحنفاو�،  -  1
  .35، ص مرجع سب� ذ�رهمندر �حي الدا�ة،  -  2
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الغ �سب صح�حة ومعبرة عن الواقع فق� وقت إعداد هذه التقار�ر و�عد ذلك تص�ح تار�خ�ة ومحدودة الم�

 .استمرار�ة عمل�ات الوحدة

 نتائج األحداث التي تمت داخل المؤسسة نتیجة لعمل�ات  عن هي تقار�ر تلخص وتعبر :تقار�ر النشا�

وعلى  الخ،...�شوفات مرت�ات وأجور العمال التقار�ر الدور�ة عن المب�عات،: لالتشغیل خالل فترة معینة مث

مساعدة فعالة في اتخاذ  ألغراض تقی�م األداء إال أنها تساعد المدیر�نالرغم من إعداد هذه التقار�ر أساسا 

    .القرارات

                                                                    :ماه�ة المعلومات المحاسب�ة :الم�حث الثاني

جال صنع القرار إن المعلومات المحاسب�ة ��اقي المعلومات تعتبر موردا اقتصاد�ا هاما في م

وتمثل المعلومات المحاسب�ة المخرجات النهائ�ة لنظام المعلومات  االقتصاد�، الس�اسي، االجتماعي واألمني

  .نجاز مهامها وتحقی� أهدافهاإ المحاسبي، فهي وسیلة وأداة تساعد المؤسسة في

  :مفهوم المعلومات المحاسب�ة: المطلب األول

  :المحاسب�ة وسنحاول تحدید تعر�ف لها ف�ما یليهناك عدة تعار�ف للمعلومات 

  تعر�ف المعلومات المحاسب�ة : أوال 

�ل المعلومات الكم�ة وغیر الكم�ة التي تخص األحداث :" تعرف المعلومات المحاسب�ة �أنها

مقدمة االقتصاد�ة التي تتم معالجتها والتقر�ر عنها، بواسطة نظم المعلومات المحاسب�ة في القوائم المال�ة ال

  1".للجهات الخارج�ة في خط� التشغیل والتقار�ر المستخدمة داخل�ا

ناتج العمل�ات التشغیل�ة التي تجر� على الب�انات :" وتعرف المعلومات المحاسب�ة أ�ضا �أنها

المحاسب�ة والتي تستخدم من قبل الجهات الخارج�ة التي لها عالقة �الوحدة االقتصاد�ة، و�ما �حق� الفائدة 

  2".ستخدامهامن ا

نظمة �صورة �م�ة ووصف�ة ممجموعة من الق�م والحقائ� النهائ�ة المبو�ة وال ":�ما تعرف �ذلك أنها

وهي ذات تأثیر م�اشر في سلوك األفراد واإلدارات المختلفة  ،مع �عضها ال�عض �عالقات ت�ادل�ة والتي ترت��

   3."لمستخدمیهاوتزداد ق�متها االقتصاد�ة وفقا للمنفعة التي تحققها 

  

                                                           
  .99، ص 2009والتوز�ع، عمان، ، الط�عة األولى، دار الرا�ة للنشر نظم المعلومات المحاسب�ةسید عطا هللا السید،  -  1
، رسالة ماجستیر ، جامعة دمحم خ�ضر، الجزائر، أثر جودة المعلومات المحاسب�ة على صنع القرار في المؤسسات االقتصاد�ةحامد� علي،  -  2

  .84، ص 2010-2011
، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالم�ة، القرارات اإلدار�ة في ظل ظروف عدم التأكد ذدور المعلومات المحاسب�ة في اتخاحامد� موسى فرج هللا،  -  3

  .60، ص 2011-2010غزة، 
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  : مستخدمو وأهم�ة المعلومات المحاسب�ة: ثان�ا

  مستخدمو المعلومات المحاسب�ة - 1

والمستفیدة المعلومات المحاسب�ة التي تكون معینة وذات صلة  مستخدمةو�قصد بذلك األطراف أو الجهات ال

مع المؤسسة، حیث  والشر�ات والمنظمات التي تتعاملبنشا� المؤسسة، وتشمل �افة األشخاص والهیئات 

  1:�م�ن تقس�م مستخدمي المعلومات المحاسب�ة إلى نوعین من األطراف الخارج�ة والداخل�ة �ما یلي

و�قصد بها الجهات من خارج المشروع التي لها اهتمام ومنفعة من نشا� المشروع : األطراف الخارج�ة - أ

  : وتشمل على الجهات الرئ�س�ة التال�ة

 حیث یرغب هؤالء المالكین المستثمر�ن والسماسرة معرفة : المالكون الحالیون والمستثمرون والسماسرة

نتائج النشا� الذ� یزاوله المشروع، لغرض اإل�قاء على استثماراتهم أو سحبها، أو ز�ادة استثماراتهم بإضافات 

في تحقی� أهدافه في الر�ح�ة �لما  جدیدة أو دخول مستثمر�ن جدد في المشروع، ف�لما �ان المشروع ناجحا

  .ساعد ذلك على تحقی� ز�ادة في رؤوس األموال اإلضاف�ة المتدفقة إلى المشروع

  والمقرضون یتمثلون في المؤسسات المال�ة والمصارف التي تقدم قروضا، وتسه�الت مال�ة : المقرضون

�عة نشا� المؤسسة لمعرفة قابلیتها للمؤسسة، أما في حالة عدم تقد�م تسه�الت مال�ة، فإنها سترغب �متا

  .االئتمان�ة، ف�ما لو تقدمت �طلب لتسه�الت مال�ة مستق�ال

  حیث تشمل مجهز� المواد والتجهیزات إلى المؤسسة حیث س��ون لهم منفعة في معرفة : الموردون

  . المؤسسةأوضاع المؤسسة ومد� نجاحها، �اعت�ارها ز�ون للموردین لمعرفة مد� استمرار�ة التجهیز إلى 

 مثل دائرة الضرائب ودائرة رقا�ة الشر�ات، حیث أنه من اختصاصهم متا�عة نشا� : الجهات الح�وم�ة

المؤسسة لغرض فرض الضرائب المستحقة على أر�احها، و�ذلك متا�عة األداء في ما یخص دائرة رقا�ة 

  . الشر�ات

 2.إمدادهم �السلع والخدماتیهتم العمالء �معرفة مستقبل الشر�ة ومد� قدرتها في : العمالء   

 ى مستو�ات األسعار والدخل القوميیهتم الجمهور �معرفة مستو� أر�اح الشر�ات وأثرها عل: الجمهور 

   3.�ما یهتم الجمهور �األداء االقتصاد� لجم�ع الشر�ات

 األطراف الداخل�ة  - ب

  الجهة التي تخدم مصالحهم و�قصد بها الجهات العاملة في أداء نشا� المؤسسة، والتي تعتبر المؤسسة

                                                           
  .30،32، ص 2006لنشر والتوز�ع، عمان، ، الط�عة األولى، دار الثقافة لم�ادئ المحاس�ة المال�ةهاذ� رضا الصفار،  - 1
-2011جامعة قاصد� مر�اح، ورقلة،  ماجستیر، رسالة، جودة المعلومات المحاسب�ةإسهامات حو�مة المؤسسات، في تحقی� زالسي ر�اض،  - 2

  .40، ص 2012
  .40ص، المرجع الساب�، - 3
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  : وتحاف� على وظائفهم، وٕان من أهم هذه الجهات الرئ�س�ة ما یلي

 و�قصد بها مجلس اإلدارة أو المدیر العام المسؤول عن تنفیذ الخط� والس�اسات المرسومة : اإلدارة العل�ا

االقتصاد�ة ومد� نجاحها في للمؤسسة، ولهذه اإلدارة مسؤول�ة اتجاه المالكین عن تحقی� أهداف المؤسسة 

مزاولة نشاطها، حیث أن هذه اإلدارة مسؤولة عن أداء النشا� بنجاح، وهو الغرض من استخدامهم في 

 .المؤسسة، وتحتاج اإلدارة إلى القوائم والتقار�ر المحاسب�ة لمعرفة نتائج النشا� ومر�زه المالي

 الوسطى والدن�ا التي تتولى متا�عة النشا�  و�قصد بها المدراء في المستو�ات: المستو�ات اإلدار�ة

واإلشراف على أعماله، واتخاذ اإلجراءات التصح�ح�ة للنشا� وتكون مسؤولة اتجاه اإلدارة العل�ا في تحقی� 

  .الرقا�ة اإلدار�ة على النشا� ولذلك فإنها �حاجة إلى تقار�ر المحاس�ة �صورة دور�ة

 فة وأجور العاملین ترت�� بنشا� المشروع مما یتطلب متا�عة حیث أن وظ: العاملین والنقا�ات العمال�ة�

أعمال المشروع لمعرفة مد� استقرار وظائفهم، و�ذلك معرفة مد� مالئمة األجور والرواتب التي یتقاضونها 

 .مع النتائج التي �حققها النشا�

  :أهم�ة المعلومات المحاسب�ة - 2

1:تتمثل أهم�ة المعلومات المحاسب�ة ف�ما یليو 
   

تنشأ الحاجة إلى المعلومات المحاسب�ة من نقص المعرفة في حالة عدم التأكد المالزمة للنشا� 

االقتصاد�، و�ذلك فإن الهدف من توفیر وتقد�م المعلومات المحاسب�ة یتحدد في تخفیف حالة القل� التي 

المعرفة، حیت أن وفرة  تنتاب مستخدمي تلك المعلومات الس�ما متخذ� القرارات، و�ذلك إلمدادهم �مز�د من

المعلومات الضرور�ة إما تؤد� إلى ز�ادة المعرفة المس�قة �ما س�حدث مستق�ال أو  تقلیل حجم الت�این في 

  . الخ�ارات

وعدم توفر المعلومات الكاف�ة والصح�حة التي �عتمد علیها هو من أهم أس�اب فشل الكثیر من القرارات 

حیث �طلب  في �ل أوجه نشاطها إلى معلومات، وتقی�م األداء، وتحتاج اإلدارةوالقصور في التخط�� والرقا�ة 

  .صناع القرار معلومات صح�حة وحدیثة تساعدهم في عمل�ة اتخاذ القرارات

فقد ازدادت أهم�ة المعلومات المحاسب�ة �وسیلة أساس�ة وأداة فعالة التخاذ العدید من القرارات التي 

تطلب منهم الحصول على معلومات محاسب�ة دق�قة وموثوقة عن الوحدات یتخذها المستثمرون، والتي ت

االقتصاد�ة التي یرغبون االستثمار فیها، وذلك ألن قراراتهم تتأثر سل�ا أو إیجا�ا �مد� دقة المعلومات 

  .    المحاسب�ة وتوقیت الحصول علیها ودرجة الدقة فیها وموضوع�ة ق�اسها

                                                           
  .    21ص  2013-2012ماجستیر، جامعة غزة،  رسالة، دور المعلومات المحاسب�ة والمال�ة في إدارة مخاطر السیولةناصر رمضان إحالسه،  -  1
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    المعلومات المحاسب�ةأصناف  :المطلب الثاني

إلى ) المعلومات(تعتبر تقار�ر الش�ل األكثر استخداما لتقد�م مخرجات نظم المعلومات المحاسب�ة 

     المستفیدین، وتختلف أش�ال هذه التقار�ر من معلومات مال�ة، وهناك العدید من أنواع التقار�ر 

   1:وتتمثل ف�ما یلي)  المعلومات المحاسب�ة(

  :الغرض من حیث: أوال

   :قسمینمن حیث الغرض إلى  وتصنف المعلومات المحاسب�ة

على  تي تبین مد� محافظة إدارة المؤسسة، والن أمثلتها التقر�ر السنو� للمؤسسةوم: تقار�ر الو�الة - 1

  الموارد المعهود بها إلیها؛ 

ومن أمثلتها القوائم المال�ة المنشورة التزاما �القوانین التي تطلبها وجهات مال�ة  :تقار�ر االلتزام القانون�ة - 2

  .وح�وم�ة معینة

  :من حیث الوظائف اإلدار�ة: ثان�ا

   :وتنقسم إلى ثالثة أنواع وهي

المساعدة لإلدارة  حالي لنظام العمل�ات داخل المؤسسةالتي ترتكز على الوضع ال :تقار�ر تشغیل�ة - 1

  ة في الس�طرة، مثل تقار�ر أوامر الب�ع؛ التشغیل�

تحتو� على معلومات تساهم في دراسة وتحلیل البدائل المختلفة لمجموع األهداف  :تقار�ر تخط�ط�ة - 2

  المراد تحق�قها مثل تقار�ر موازنة المب�عات؛ 

تشمل على معلومات تتعل� �متا�عة التنفیذ الفعلي، واكتشاف االنحرافات المع�ار�ة  :تقار�ر رقاب�ة - 3

  . وتحلیلها والتقر�ر عنها التخاذ القرارات التصح�ح�ة �شأنها

  : من حیث درجة التجم�ع: ثالثا

  :إلى من حیث درجة التجم�ع وتنقسم

�شف أوامر : توفر تفاصیل متعلقة �األحداث أو الوحدات الفرع�ة للمنشأة مثل :معلومات تفصیل�ة - 1

  الشراء؛

تقار�ر : تلخص تفاصیل األحداث، وتعد حسب الطلب أو �ش�ل دور� مثل :معلومات تلخ�ص�ة - 2

  . االستثناء التي تست�عد الب�انات غیر المالئمة واألقل أهم�ة

  : من حیث اتجاه سیر التقار�ر: را�عا

  :نا نمیز نوعینوه

                                                           
، رسالة ماجستیر، الجامعة ، دور حو�مة الشر�ات في تحقی� جودة المعلومات المحاسب�ة وانع�اساتها على سعر السهملشیخعبد الرزاق حسن ا -  1

  .37، 36، ص ص 2012-2011سالم�ة، غزة،اإل



 لجودة المعلومات المحاسب�ةالفصل األول                                                                             مدخل 

 

30 

  تضم معلومات یتم ت�ادلها بین المستو�ات اإلدار�ة المختلفة في المؤسسة؛ :تقار�ر عمود�ة - 1

  .معلومات یتم ت�ادلها ضمن نفس المستو� اإلدار�  تضم: تقار�ر أفق�ة - 2

  من حیث الدور�ة: خامسا

تقر�ر حول مردودات المب�عات : مثل�قدم هذا النوع من التقار�ر عند حدوث حاالت طارئة : تقار�ر فور�ة - 1

  لمعالجة مش�لة حدثت مع أحد العمالء؛

  الدراسات؛: تستخدم ألغراض خاصة ومحددة مثل :تقار�ر حسب الطلب - 2

  . القوائم المال�ة: یتم إعدادها خالل فترات زمن�ة معینة متف� علیها مس�قا مثل: تقار�ر دور�ة - 3

   1:المحاسب�ة من وجهات أخر� وهيوهناك تصن�فات أخر� للمعلومات 

  من حیث داللتها: أوال

  :وتنقسم إلى نوعین

وتستخدم في تقی�م �فاءة المؤسسة  تتعل� �األحداث والعمل�ات التي تمت في الماضي :معلومات تار�خ�ة - 1

  في تحقی� أهدافها و��ان المر�ز المالي؛

رة دور�ة وفي الوقت المناسب، �ما أنها ذات تتعل� �األنظمة التشغیل�ة، وتقدم �صو : معلومات حال�ة - 2

  .طا�ع تحلیلي، لمتا�عة االنحراف المع�ار� 

  من حیث مصدرها: ثان�ا

  ؛عن أحداث ووقائع تمت داخل المؤسسة وهي معلومات تعبر: معلومات داخل�ة - 1

معلومات وهي معلومات من مصادر خارج�ة تفسر تغیرات البیئة المح�طة وتتضمن : معلومات خارج�ة - 2

  .عنها وظروف السوق 

  العمل�ة من حیث متطل�ات :ثالثا

  وهي معلومات تتطلب من متلقیها اتخاذ إجراءات على الفور وفي وقت الح�؛ : معلومات إجرائ�ة - 1

وهي معلومات خبر�ة توضح أحداث وعمل�ات تمت في وقت ساب� یتطلب من : معلومات غیر إجرائ�ة - 2

  . متلقیها اتخاذ أ� إجراءات

  من حیث ارت�اطها �الزمن : را�عا

  :إلىوتصنف من حیث ارت�اطها �الزمن 

  تعبر عن ق�مة حدث معین في لحظة زمن�ة محددة؛: معلومات جامدة - 1

  . تعبر عن حالة التغیر التي حدثت في ق�مة الحدث خالل فترة زمن�ة معینة: معلومات دینام���ة - 2

                                                           
  .43، 42، ص ص مرجع سب� ذ�رهأحمد عبد الهاد� شبیر،  - 1
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   1:من حیث المحتو� إلى ثالثة أنواع المعلومات المحاسب�ة وتصنف �ذلك    

درجة أساس�ة �ص�اغة أهداف وهي تغطي فترة زمن�ة طو�لة نسب�ا وتتعل� ب: المعلومات اإلستراتیج�ة: أوال

  والخط� الطو�لة األجل، للوصول إلى األهداف؛ المؤسسة

فیذ اإلدارة الوسطى هي التي تغطي فترة زمن�ة متوسطة األمد، وتتعل� بتن: المعلومات التكت���ة: ثان�ا

لإلستراتیج�ات الموضوعة من قبل اإلدارة العل�ا، أ� أنها تتر�ز حول وصف الخط� التكت���ة الضرور�ة 

  جدولة اإلنتاج، خط� الص�انة وتدر��ات األفراد؛: لتنفیذ إستراتیج�ة معینة مثل

توفر معلومات تفصیل�ة ودق�قة  الیوم�ة حیث وهي التي تتعل� �عمل�ات المؤسسة: المعلومات التشغیل�ة: ثالثا

 معلومات المتعلقة �حضور الموظفینال: مثل ة عن جم�ع أوجه النشا� في المؤسسةو�صفة مستمرة ومتكرر 

  . وأنواع �م�ات السلع المنتجة والم�اعة

  جودة المعلومات المحاسب�ة: الم�حث الثالث

تحدد مفاه�م جودة المعلومات المحاسب�ة الخصائص التي تتمتع بها المعلومات المفیدة أو القواعد 

األساس�ة الواجب استخدامها لتقی�م نوع�ة المعلومات المحاسب�ة، و�ؤد� تحدید هذه الخصائص إلى مساعدة 

�حق� إال إذا �انت المعلومات  الالمستخدمین عند إعداد القوائم المال�ة وعند وضع المعاییر المحاسب�ة وهذا 

تعد في ضوء مجموعة من المعاییر �ما �ساعد على  وأن تخلو من التحر�ف والتضلیل وذات مصداق�ة 

  .تحقی� األهداف

  تعر�ف جودة المعلومات المحاسب�ة : المطلب األول

  :تعر�ف مصطلح الجودة: أوال

تمثل الخصائص الشاملة لك�ان ما، والذ� " :لمصطلح الجودة حیث تعرف �أنها هناك تعر�فات متعددة

صر�حا وعلى  فر�� إدارة المؤسسة داخله القدرة على إش�اع الحاجات الصر�حة والضمن�ة، و�جب أن ��ون 

  2".درا�ة �أن إدارة الجودة الشاملة م�مل إلدارة المؤسسة الحدیثة

وخواص المنتج أو الخدمة  مجموعة صفات ومالمح" :و�ذلك تعرف المواصفات البر�طان�ة الجودة �أنها

  3".�ما یرضي و�ش�ع االحت�اجات الملحة والضرور�ة

  درجة تلب�ة مجموعة " :فقد عرفت الجودة �أنها ISO 9000 .2000أما المواصفات الدول�ة 

  4".الخصائص الموروثة في المنتج لمتطل�ات العمیل

                                                           
  .38، صمرجع سب� ذ�رهعبد الرزاق حسن الشیخ،  -  1
  .63، 62، ص ص 2008، الط�عة األولى، دار الفجر للنشر والتوز�ع، القاهرة، إدارة الجودة الشاملةمدحت أو النصر، أساس�ات  -  2
  .63، ص المرجع الساب� - 3
4
  .19، ص 2008، الط�عة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، إدارة الجودة الشاملة مفاه�م وتطب�قاتمحفو� أحمد جودة،  - 
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  تعرف جودة المعلومات المحاسب�ة: ثان�ا

  : ودة �م�ن إعطاء عدة تعار�ف لجودة المعلومات المحاسب�ة نبرزها ف�ما یليو�عد تعر�فنا لمصطلح الج

بها المعلومات المحاسب�ة تلك الخصائص التي یجب أن تتسم " :�أنها �قصد بجودة المعلومات المحاسب�ة

عن إعداد التقار�ر المال�ة في تقی�م نوع�ة  ،هذه الخصائص تكون ذات فائدة �بیرة للمسؤولین المفیدة

   1".المعلومات، التي تنتج عن تطبی� الطرق واألسالیب المحاسب�ة البدیلة

مصداق�ة المعلومات المحاسب�ة التي تتضمنها التقار�ر المال�ة وما تحققه من منفعة " :�ما تعرف �أنها

والتضلیل وأن تعد في ضوء مجموعة من المعاییر للمستخدمین، ولتحقی� ذلك یجب أن تخلو من التحر�ف 

  2."القانون�ة والرقاب�ة والمهن�ة والفن�ة، �ما �حق� الهدف من استخدامها

أحد م�ونات التنظ�م اإلدار� الذ� یختص بتجم�ع وتبو�ب ومعالجة وتحلیل " :وتعرف �ذلك �أنها

   3".اف الخارج�ة وٕادارة المنشأةوتوصیل المعلومات المال�ة المالئمة التخاذ القرارات إلى األطر 

  .معاییر تحق� جودة المعلومات المحاسب�ة : المطلب الثاني

من خالل ما تتمتع �ه هذه المعلومات من مصداق�ة وما تحققه من  تتحق� جودة المعلومات المحاسب�ة

منفعة للمستخدمین، وأن تخلو من التحر�ف والتضلیل وأن تعد في ظل مجموعة من المعاییر القانون�ة 

  4.والرقاب�ة والمهن�ة والفن�ة، �ما �ساعد على تحقی� الهدف من استخدامها

  5:وتتمثل هذه المعاییر ف�ما یلي

تسعى العدید من المؤسسات المهن�ة في العدید من الدول لتطو�ر معاییر جودة  :عاییر قانون�ةم: أوال

المعلومات المحاسب�ة وتحقی� االلتزام بها، من خالل سن تشر�عات وقوانین واضحة ومنظمة لعمل هذه 

مع المتطل�ات المؤسسات، مع توفیر ه��ل تنظ�مي فعال �قوم �ض�� جوانب األداء في المؤسسة �ما تتواف� 

 .القانون�ة التي تلزم الشر�ات �اإلفصاح الكافي عن أدائها 

أحد م�ونات العمل�ة اإلدار�ة التي یرتكز علیها �ل من  ینظر إلى عنصر الرقا�ة �أنه: معاییر رقاب�ة: ثان�ا

مجلس اإلدارة والمستثمر�ن، و�توقف نجاح هذا العنصر على وجود رقا�ة فعالة تحدد دور �ل من لجان 

                                                           
، رسالة أثر استخدام المحاس�ة اإلبتكار�ة في األنظمة المحاسب�ة على جودة المعلومات المحاسب�ة للبنوك التجار�ةأحمد حسن علي عبد هللا،  -  1

  .32، ص 2014-2015ماجستیر، جامعة جدارا، عمان، 
، 2009-2008، رسالة ماجستیر، غزة، لتقار�ر المال�ةأثر تطبی� قواعد الحو�مة على اإلفصاح المحاسبي وجودة اماجد إسماعیل أبو حمام،  -  2

  .54ص 
  .54، ص المرجع الساب� -  3
  .95، ص 2014- 2013، رسالة ماجستیر، جامعة المسیلة، مساهمة المراجعة الخارج�ة في تحسین جودة المعلومات المحاسب�ةبلعید وردة،  -  4
حول ، مداخلة مقدمة ضمن فعال�ات الملتقى الوطني ی� جودة المعلومة المحاسب�ةدور حو�مة الشر�ات في تحقهوام جمعة، لعشور� نوال،  - 5

  .19، 18ص ، ص 2010، جامعة العر�ي بن مهید�، أم البواقي، ) واقع، رهانات، وآفاق(الحو�مة المحاسب�ة للمؤسسة 
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طراف ذات المال�ة و�ذلك دور المساهمین واألالمراجعة وأجهزة الرقا�ة المال�ة واإلدار�ة، في تنظ�م المعالجة 

بی� قواعد الحو�مة بواسطة أجهزة رقاب�ة للتأكد من أن س�اساتها، تنفذ �فاعل�ة وأن ب�اناتها العالقة في تط

المال�ة �المصداق�ة مع وجود تغذ�ة ع�س�ة مستمرة وتقی�م مخاطر وتحلیل العمل�ات وتقی�م األداء اإلدار� 

 .ومد� التزام �القواعد والقوانین المط�قة

ب�ة تلعب دورا مهما في تنظ�م قواعد الحو�مة، على اعت�ار أن ومما سب� یتبین أن المعاییر الرقا

المعاییر الرقاب�ة تهتم �فحص وتقی�م مد� االلتزام �الس�اسات واإلجراءات، التي من شأنها تسهیل عمل�ة 

لى تخص�ص الموارد للوصول إلى رفع �فاءة المؤسسة وز�ادة ثقة مستخدمي القوائم المال�ة، مما ینع�س أثره ع

  .الدور االیجابي للرقا�ة تدع�م

تهتم الهیئات والمجالس المهن�ة المحاسب�ة بإعداد معاییر المحاسب�ة والمراجعة لض�� : معاییر مهن�ة: ثالثا

أداء العمل�ة المحاسب�ة، مما برز معه مفهوم مساءلة اإلدارة من قبل المالك لالطمئنان على استثماراتهم 

 .إلعداد تقار�ر مال�ة تتمتع �النزاهة واألمانةوالتي أدت بدورها إلى ظهور الحاجة ل

مما سب� یتبین أن تطبی� مفهوم المساءلة یتف� مع أسلوب حو�مة الشر�ات، �ما یتطل�ه من شفاف�ة 

  .وٕافصاح عن المعلومات، و�دعم عمل�ة التواصل والتعاون بین المالك واإلدارة، و�التالي نجاح المؤسسة

معاییر فن�ة یؤد� إلى تطو�ر مفهوم جودة المعلومات، مما ینع�س بدوره على إن توفر : معاییر فن�ة: ر�عا

جودة التقار�ر المال�ة، و�ز�د ثقة المساهمین والمستثمر�ن وأصحاب المصالح �المؤسسة و�ؤد� إلى رفع 

  .وز�ادة االستثمار

مجالس معاییر المحاس�ة وعلى رأسها مجلس معاییر المحاس�ة المال�ة األمر��ي، نحو  هذا وقد توجهت

  .وض�� الخصائص النوع�ة للمعلومات إصدار معاییر عدیدة تساهم في توفیر

ثر �بیر، في تطو�ر وتفعیل دور جودة التقار�ر المال�ة ��ون له أ وعل�ه یتضح أن وجود معاییر لض��

وضع ه�اكل لتنظ�م العمل�ة اإلدار�ة، وسن القوانین التي تنظم عمل المؤسسات الجهات التنظ�م�ة خالل 

ولحف� حقوق المساهمین و�ذلك ب�ان أهم�ة الرقا�ة والدور المنو� �المراجع الخارجي، مع وجود نظام رقابي 

مراجعة ترت�� �ظهر الحاجة للمساءلة مما یز�د ثقة المستثمر�ن بإدارة المؤسسة، و�ذلك فإن مهنة المحاس�ة وال

  .ارت�اطا وث�قا �الحصول على معلومات ذات جودة
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  :والش�ل التالي یبین معاییر جودة المعلومات المحاسب�ة 

   معاییر جودة المعلومات المحاسب�ة: )2-1(الش�ل رقم

                 

 

   

           

  

  

  

  

 

 

    

  

بلعید وردة، مساهمة المراجعة الخارج�ة في تحسین جودة المعلومات المحاسب�ة، رسالة ماجستیر، جامعة دمحم : المصدر

      .97، ص 2014- 2013 بوض�اف المسیلة،

  الخصائص النوع�ة للمعلومات المحاسب�ة : المطلب الثالث

لكي تكون المعلومات ذات �فاءة وفعال�ة في تحقی� أهدافها، البد لها أن تتوافر على مجموعة من 

  1:الصفات والخصائص، و�م�ن مناقشة أهم هذه الخصائص والصفات من خالل ما یلي

  الخصائص الرئ�س�ة: أوال

  المالءمة  - 1

إن المعلومات المحاسب�ة یجب أن تتمیز بخاص�ة المالئمة وذلك لز�ادة تأثیرها في التح�م �الحاضر 

واست�عاب الماضي من أجل التنبؤ �المستقبل �موضوع�ة تسهل على مستخدمي تلك المعلومات عمل�ة صنع 

المالئمة لتلك واتخاذ قرار أدق وأكفأ، مما لو �انت تلك المعلومات غیر مالئمة وألجل تحقی� صفة 

  : المعلومات البد أن تتوفر لها الصفات النوع�ة الفرع�ة التال�ة

                                                           
  .91، 89 ص ، ص2004، دار وائل للنشر والتوز�ع، ، الط�عة األولىالمدخل المعاصر إلى علم المحاس�ة المال�ة�مال عبد العز�ز النقیب،   1

 المعلومات  المحاسبیة جودةمعاییر 

 معاییر فن�ة  معاییر مهن�ة  معاییر رقاب�ة معاییر قانون�ة 

:وتتضمن   

االلتزام �القوانین  - 

 المنظمة

االلتزام �اللوائح  - 

  المنظمة  

  :وتتضمن 

  دور المراجعین 

  دور لجان المراجعة 

  دور المساهمین 

دور األطراف ذات 

  العالقة 

 دور األجهزة الرقاب�ة   

  معاییر المحاس�ة - 

 معاییر المراجعة - 

  تتضمن المالئمة 

والثقة وما 

تشتمالن علیھ 

من خصائص 

 فرعیة
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البد للمعلومات أن تتمیز �قدرتها على التنبؤ �المستقبل وز�ادة الثقة فیها، وذلك لتجنب : رة التنبؤ�ةالقد -أ

حتماالت نقصان حدوث خسائر محتملة، ولز�ادة الدقة في المخصصات الواجب تكو�نها للمستقبل لمواجهة ا

األصول أو ز�ادة الخصوم أو �لیهما معا، و�ذلك االهتمام �قدرة المعلومات التنبؤ�ة ط�قا الختالف أسالیب 

وأدوات الق�اس المحاسبي، وٕات�اع س�اسات محاسب�ة مختلفة تساهم في خل� القدرة التنبؤ�ة لتلك المعلومات 

  . المحاسب�ة �ش�ل أفضل

�ستلزم من مستخدم المعلومات المحاسب�ة أن �ستفاد من خاصیتها في قدرتها على : القدرة التأكید�ة - ب

التحق� من صحة التوقعات الماض�ة من جهة واالسترشاد �التنبؤ �التوقعات المستقبل�ة من جهة أخر�، وهذا 

  .�ساعد متخذ القرار في تصح�ح التوقعات

لواقع العملي الذ� �ع�س األحداث االقتصاد�ة حیث أن الصدق في تمثیل المعلومات ل: لتمثیل الصادقا- 2

والمعامالت المال�ة التي تمارسها الوحدة االقتصاد�ة �عتبر مع�ارا أساس�ا، یجب على مراجع الحسا�ات 

  .الخارجي االلتزام �ه عند تقد�مه لتقر�ره النهائي

أح�انا تكون  إن المعلومات المحاسب�ة تهم جهات عدیدة ومختلفة من مستخدمیها لدرجة: الح�اد - 4

مصالحهم متناقضة �عض الشيء، لكن هذا التناقض في المصالح ال �ستدعي من المحاسب أو حتى مراجع 

الحسا�ات أن ینحازوا في إعدادهم للحسا�ات وفحصها والمصادقة علیها لصالح فئة معینة، فنجد على سبیل 

على قروض، بینما نجد جهات أخر�  المثال �أن جهات یهمها ز�ادة األر�اح لكسب مستثمر�ن جدد والحصول

یهمها تخف�ض األر�اح وجهات ثالثة لها رؤ�ة مغایرة، لذا یتطلب على الدوام االلتزام �مع�ار الح�اد وعدم 

  .االنح�از في إعداد المعلومات المحاسب�ة

�ة من خواص المعلومات المحاسب�ة مما الشك ف�ه أن الموضوع�ة تعتبر خاص�ة أساس :الموضوع�ة - 5

تجن�ا لعمل�ة االنح�از والتأثر الشخصي في عمل�ة الق�اس المحاسبي من جهة واإلفصاح التام عن  وذلك

المعلومات المحاسب�ة من جهة أخر�، مما یدعو عموما المحاسبین إلى االتفاق على هذه المسألة أو تلك من 

�ة والتي تتطلب الث�ات المعالجات المحاسب�ة، إذ أن الموضوع�ة تعتبر أحد الفروض األساس�ة في المحاس

  . النسبي والقبول المالئم للس�اسات واإلجراءات المحاسب�ة المط�قة من قبل أغلب المحاسبین

  الخصائص الداعمة: ثان�ا

  للمقارنةالقابل�ة  - 1 

�سعى المستخدم من خالل توفر هذه الخاص�ة إلى إجراء هذه المقارنات في المؤسسة الواحدة لسنوات متعددة 

أمال في رصد التغیرات وتفسیرها، �ما �سعى إلجراء المقارنات بین الوحدات والمؤسسات المختلفة في القطاع 
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اخل هذه الخاص�ة بخاص�ة الث�ات حیث الواحد لتقی�م أدائها والتعرف على مواضع الضعف والقوة فیها، وتتد

  . ال �م�ن أصال إجراء المقارنات قبل ضمان خاص�ة الث�ات �المعلومات

من أهم خصائص المعلومات المحاسب�ة أن تقدم لمستخدمیها في الوقت المناسب  :التوقیت المناسب - 2

في الوقت المناسب، �أقل جهد لالستفادة منها في اتخاذ القرارات المالئمة لمعالجة الخلل وأوجه القصور 

وأدنى مستو� من التكالیف والخسائر، لذا تعتبر �فاءة النظام المحاسبي مؤشرا أساس�ا في اإلسراع بتقد�م 

فترات قصیرة  المعلومات المحاسب�ة في الوقت المناسب، مما �ستلزم تقدیر التقار�ر المال�ة والمحاسب�ة في

 .اراتنسب�ا لالستفادة منها في اتخاذ القر 

وقد تكون قابل�ة التحق� م�اشرة أو غیر م�اشرة، قابل�ة التحق� الم�اشرة تعني التحق� من  :القابل�ة للتحق� - 3

الق�مة أو البند �المشاهدة الم�اشرة مثل جرد النقد�ة، أما قابل�ة التحق� غیر الم�اشرة فإنها تعني التثبت والتأكد 

تساب المخرجات �استخدام نفس األسالیب والمنهج�ة في من مدخالت نماذج الق�اس المحاسبي وٕاعادة اح

االحتساب، مثل التحق� من الق�مة المدرجة للمخزون من خالل مراجعة والتحق� من الكم�ة والتكلفة وهما 

�مثالن المدخالت لق�مة المخزون و�ذلك إعادة احتساب ق�مة مخزون آخر المدة �استخدام نفس طر�قة تحدید 

   .التكلفة

لتحی� الفائدة  �قصد �القابل�ة للفهم خلو الب�انات من الغموض �حیث �سهل فهمها ب�سر: للفهم القابل�ة -4

منها �معنى أن الب�انات والمعلومات المعبر عنها في القوائم المال�ة یجب أن تكون �س�طة وواضحة وخال�ة 

  1.من التعقید

  لنوع�ة للمعلومات المحاسب�ة االقیود على الخصائص : المطلب الرا�ع

  الخصائص النوع�ة للمعلومات المحاسب�ة فقد تم تحدید أر�عة قیود رئ�س�ة على استخدام �اإلضافة إلى 

   2:الخصائص النوع�ة للمعلومات المحاسب�ة وهي �اآلتي

  األهم�ة النسب�ة  - 1

تكون المعلومة ذات أهم�ة إذا �ان هناك توقع معقول أن معرفة هذه المعلومة أو أثرها على نتائج 

الق�اس والتقو�م �م�ن أن یؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المال�ة، فأهم�ة عنصر معین تعتبر مسألة 

خر�، فأهم�ة عنصر ما ال نسب�ة، فما ��ون مهما �النس�ة لمؤسسة معینة، قد ��ون مهما �النس�ة للمؤسسة أ

  . تعتمد على مقداره فق� ولكن تعتمد أ�ضا على طب�عته وعالقته �اقي العناصر

                                                           
  .  49، ص 2002، الدار الجامع�ة اإلس�ندر�ة، التقار�ر المال�ة أسس اإلعداد والعرض والتحلیلطارق عبد العال حماد،  - 1
  .103، 104ص ص  مرجع سب� ذ�ره، حامد� علي، - 2
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  بین تكلفة المعلومة والمنفعة المتوقعة منها  العالقة – 2

سلعة �أ� سلعة أخر� من حیث ق�متها یجب أن تز�د من التكلفة لتكون هذه  ر المعلومةبتعت

وتتمثل تكالیف المعلومات في تكالیف تجم�ع الب�انات ومراجعتها، و�ذلك تكالیف مرغوب فیها،  المعلومات

      .نشرها وتحلیلها، أما منفعتها فتتمثل في قدرة المعلومات على تحسین عمل�ة اتخاذ القرار

   التحف� عند إجراء الق�اس والتقو�م المحاسبي – 3

ام إلجراء التقدیرات الالزمة في ظل ظروف و�عني التحف� إت�اع درجة من الحرص عند ممارسة األح�

عدم التأكد لدرجة أن األصول أو الدخل ال �قرر عنهما �أكثر من الالزم وااللتزامات أو المصروفات ال �قرر 

عنهما �أقل من الالزم، مع ذلك فممارسة التحف� ال تسمح على سبیل المثال خل� احت�اطات سر�ة أو 

وائم المال�ة سوف ال تكون محایدة، و�التالي ال تتوفر فیها خاص�ة م�ان�ة مخصصات أكثر من الالزم ألن الق

  .االعتماد علیها

  ة ي مجال الممارسة في �عض المجاالت المتخصصفاالستجا�ة لألعراف السائدة  – 4

قد ��ون من الصعو�ة تطبی� �عض الم�اد� المحاسب�ة المتعارف علیها في �عض المجاالت �سبب 

 ومن األمثلة الشائعة في هذا الصدد ما یت�ع في البنوك حیث تقوم استثمارات في األوراقطب�عتها الخاصة 

في نها�ة الفترة المحاسب�ة ) ق أ� سعر الب�ع في السو ( وفقا لق�متها التجار�ة  )األسهم والسندات  (المال�ة 

    1.یرادات عند الب�عو�عد ذلك خروجا على مبدأ التكلفة التار�خ�ة، وخروجها على مبدأ االعتراف �اإل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .104، ص مرجع سب� ذ�رهحامد� علي،  - 1
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  خالصة 

    من خالل ما سب� نستخلص أن نظام الملومات المحاسبي هو نظام فرعي لنظام المعلومات 

ر مثا�ة مدخالت باإلدار�، حیث یبرز دور نظام المعلومات المحاسبي والمتمثل في معالجة الب�انات التي تعت

إنتاج معلومات محاسب�ة تمثل مخرجات النظام تعرض في تقار�ر یتم تجم�عها من مصادر مختلفة من اجل 

من خاللها یتم إ�صال المعلومات لألطراف  وقوائم مال�ة، التي تعبر عن الوضع�ة المال�ة للمؤسسة التي

ة تجعلها المستفیدة منها، ولكي یتم إ�صالها الكل الصح�ح یجب أن تتصف هذه المعلومات بخصائص نوع�

دمیها، إضافة إلى ذلك یجب أن یتوفر النظام على متطل�ات تجعله فعاال �قوم �معالجة لمستخذات فائدة 

 .      المدخالت وتحو�لها إلى مخرجات ذات ق�مة ومنفعة تساعد المؤسسة في اتخاذ قراراتها
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  :تمهید

تتخذ المؤسسة العدید من القرارات الفعالة خدمة للمساهمین والمالك بهدف ز�ادة ثروتهم فتتحذ من 

على تقو�ة ، �اإلضافة إلى القرارات التي تعمل القرارات ما هو قرار تمو�لي واستثمار� وأخر توز�ع األر�اح 

مر�زها المالي من خالل ال�حث عن تلك المصادر التي تتسم �طا�ع الملك�ة، فرفع رأس المال عن طر�� 

إصدار األسهم، أو احتجاز جزء من األر�اح من أهم القرارات التي تجعل المؤسسة ترفع من نس�ة استقاللیتها 

النتائج المرغو�ة، وفي آخر �ل دورة یجد المال�ة �ما أن التح�م في عمل�ات االستثمار �عمل على تحقی� 

المحلل المالي نفسه أمام مجموعة من الب�انات المبهمة وغیر الواضحة، الناتجة من جراء وضع القرارات 

المال�ة واإلدار�ة حیز التنفیذ، وقصد مفهوم مدلوالتها یجب عل�ه العمل على تصن�فها وتحلیلها للخروج 

، وسنتطرق في هذا الفصل إلى القرارات المال�ة من خالل ل�ة اتخاذ القرار�معلومات تساعد مستق�ال على عم

  : الم�احث التال�ة

  .ماه�ة عمل�ة اتخاذ القرار: الم�حث األول

  .القرارات المال�ة اإلستراتیج�ة: الم�حث الثاني

  . ��ف�ة مساهمة جودة المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة: الم�حث الثالث
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  ماه�ة عمل�ة اتخاذ القرار: الم�حث األول

تعتبر عمل�ة اتخاذ القرار من المهام الرئ�س�ة للمؤسسة، حیث أن أ� خطأ قد ��لف المؤسسة تكالیف 

إضاف�ة، لذلك �قضي المدیر وقته في التف�یر لحل المشاكل واتخاذ القرارات المناس�ة ألجل تحقی� األهداف 

حله و�ذا القرار المالي ومر مفهوم االمرجوة ونستعرض ضمن هذا الم�حث مفاه�م حول عمل�ة القرار بتوض�ح 

 . العوامل المؤثرة في عمل�ة اتخاذ القرار

  عموم�ات حول القرارات المال�ة: األول المطلب

لحل مش�لته نتیجة المفاضلة من خالل  الرأ� النهائي الذ� یتوصل إل�ه متخذ القرار�عتبر القرار هو 

   .مجموعة من البدائل المطروحة

  واتخاذ القرار  القرار مفهوم :أوال

ذ�ر مجموعة من قبل التطرق إلى مفهوم اتخاذ القرار ین�غي توض�ح مختلف جوانب القرارات ب

  .التعار�ف األساس�ة

  :منها ما یلي نذ�رهناك عدة تعار�ف للقرار :تعر�ف القرار واتخاذ القرار - 1

ما یجب وما ال یجب فعله البث النهائي واإلرادة المحددة لصانع القرار �شأن " :�عرف القرار �أنه

  1".للوصول لوضع معین وٕالى نتیجة محددة ونهائ�ة

�اعت�اره أنسب وسیلة متاحة أمامه إلنجاز الهدف أو مسار فعل یختاره المقرر " :�ما �عرف أ�ضا �أنه

  2".مش�لة التي تشغلهال، أو حل األهداف التي یبتغیها

ل إصدار ح�م عن موضوع أو الوصول إلى الجسم أو الفصل في نزاع من خال" :و�عرف �ذلك �أنه

   3".نتیجة معینة تفید الدراسة والتحلیل

  :أما عمل�ة اتخاذ القرار فتعرف �أنها

تلك العمل�ة المبن�ة على الدراسة والتف�یر الموضوعي الواعي للوصول إلى قرار، وهو االخت�ار ما بین " 

  4".بندین

                                                           
 ،2013والتوز�ع، عمان،  ط�عة األولى، دار المناهج للنشر، الم�ادئ اإلدارة األصول واألسالیب العلم�ةعلي فالح الزعبي، عبد الوهاب بن بر��ة،  - 1

  . 287 ص

  .273 ، ص2010التوز�ع والط�اعة، عمان، ، الط�عة األولى، دار المسیرة للنشر و الق�ادة اإلدار�ة الفعالة�الل خلف الس�ارنه،  - 2

  .308 ، صمرجع سب� ذ�ره�مال عبد العز�ز النقیب،  -  3

  .17 ، ص2008، دار زهران للنشر والتوز�ع، عمان، نظر�ة القرارات اإلدار�ة مدخل نظر� �ميعلي حسین علي،  - 4



ثاني                                                                                               القرارات المال�ةالفصل ال  

 

 
42 

مجموعة خطوات شاملة ومتسلسلة تهدف في النها�ة إلى  ":�ما �م�ن تعر�ف عمل�ة اتخاذ القرار �أنها

أهداف  إیجاد حل لمش�لة معینة، أو لمواجهة حاالت طارئة أو مواقف معینة محتملة الوقوع أو لتحقی�

   1".مرسومة

ع�ارة عن عمل�ة اخت�ار بدیل من بین بدیلین أو أكثر، أو اخت�ار خطة عمل من  ":وتعرف أ�ضا �أنها

   2".متاحة أمام المدیر �قصد حل مش�لةبین عدة خ�ارات 

فعمل�ة اتخاذ القرار هي " :�ما یلي من التعار�ف السا�قة �م�ن إعطاء تعر�ف شامل لعمل�ة اتخاذ القرار

للوصول إلى قرار رشید �حق� الهدف  هاع�ارة عن مجموعة من الخطوات من تجم�ع ب�انات ومعلومات وتحلیل

  ".الذ� اتخذ من أجله القرار

  عمل�ة اتخاذ القرار ائصخص - 2

دیر، والتي �م�ن ال �م�ن أداء أ� نشا� ما لم یتخذ �صدده قرار، فاتخاذ القرارات هي أساس عمل الم

ما لم �صدر  وال �م�ن أداء أ� وظ�فة �المؤسسة وتحدید مستقبلها، من خاللها إنجاز �ل أنشطة المؤسسة

   3:�صددها قرار، حیث تم�ن أهم�ة عمل�ة اتخاذ القرار ف�ما یلي

إن مجال العمل في المنظمات ما هو إال مجموعة مستمرة ومتنوعة من  :اتخاذ القرارات عمل�ة مستمرة   - أ

 .لتسو�� والتنظ�م واألفراد ونحوهاالقرارات اإلدار�ة في مختلف المجاالت �اإلنتاج وا

إن اتخاذ القرارات هي أداة المدیر في عمله الیومي والتي بواسطتها  :أداة المدیر في عمله اتخاذ القرارات -  ب

          �لما ارتفع مستو�  �مارس العمل اإلدار�، حیث أنه �لما ارتفعت قدرات المدیر في اتخاذ القرارات

 .أدائه اإلدار� 

ترت�� القرارات �المد� الطو�ل في المستقبل، ومثل هذه  :اإلستراتیج�ة تحدد مستقبل المؤسسةالقرارات  -ج

  .أو فشلها �بیر على نجاح المؤسسة القرارات ��ون لها تأشیر

یر� ال�عض أن اتخاذ القرارات هو جوهر وظ�فة التخط��، نظرا  :اتخاذ القرارات جوهر العمل�ة اإلدار�ة -د

ألن العدید من نشا� وظ�فة التخط�� ینطو� على سلسلة من القرارات، ولكن نر� أن اتخاذ القرارات ل�س 

جوهر وظ�فة التخط�� وحدها، ولكنه أساس وجوهر �ل الوظائف اإلدار�ة من تنظ�م وتوج�ه ورقا�ة، ألن �ل 

  .عة من القرارات اإلدار�ة الحاسمةئف تنطو� على مجمو من هذه الوظا

                                                           
                 لى، مؤسسة الوراق للنشر الط�عة األو  ،)نماذج قرار وتطب�قات عمل�ة ( المنهج الكمي في إدارة األعمال الفضل، مؤ�د عبد الحسین -  1

 .207، ص 2006عمان، ع، والتوز�
  .274، ص مرجع سب� ذ�ره�الل خلف الس�ارنه،  - 2
  .280،282ص، ص 2004 اإلس�ندر�ة، ، الدار الجامع�ة،اإلدارة والم�ادئ والمهاراتأحمد ماهر،  - 3
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، تحتو� على ن الدور اإلدار� في وظائف المؤسسةإ :قرارات أساس إلدارة وظائف المؤسسةاتخاذ ال -ه

مجموعة من القرارات الخاصة بإدارة الجوانب المختلفة لهذه الوظائف، والواقع أن اتخاذ القرارات �عتبر أساس 

تعتمد على اتخاذ القرارات المرت�طة بإدارة الجوانب  دارة، حیث أن إدارة وظائف المؤسسةلجم�ع وظائف اإل

  .  المختلفة لوظائف المنظمة

  أنواع عمل�ة اتخاذ القرار - 3

  1:منها ما یليأنواع عمل�ة اتخاذ القرارات نذ�ر هناك العدید من 

   : وغیر المبرمجة القرارات المبرمجة  - أ

 تمثل القرارات المبرمجة الحاالت المعروفة والمتكررة والتي بنیت لها قواعد في الماضي  :القرارات المبرمجة

التي تمر ت�سر تطب�قها في المستقبل، ومن تم یتم االعتماد علیها لمواجهة المش�الت اإلدار�ة والتنظ�م�ة 

  .بنفس ظروفها ومتغیراتها

 للمواقف والحاالت غیر المتكررة، والفر�دة من فهي تمثل تلك القرارات استجا�ة  :القرارات الغیر مبرمجة

  .خصائصها والتي تكون غیر مه��لة أو محدد أ�عادها وتؤثر على أنشطة التنظ�م

 : القرارات �حسب المناخ السائد -  ب

  :وتصنف القرارات �حسب المناخ السائد إلى

 وتعني هذه الحالة أن جم�ع الب�انات والمعلومات التي �حتاج إلیها صانع القرار متاحة  :حاالت التأكد

ج والموارد، والتكالیف و�م�ن الحصول علیها، فالمدیر�ن لدیهم �افة الب�انات عن ظروف التشغیل واإلنتا

أو موقف معین سوف إلخ، و�التالي فإن متخذ القرار لد�ه حالة من االعتقاد التام �أن حالة ما ...والعقود

  .البدیل الذ� ینتج عنه أكبر منفعة�حدث على وجه الـتأكید، وهنا تكون مهمة متخذ القرار اخت�ار 

 وتشیر هذه الحالة أن ما سیجر� في المستقبل ل�س تحت س�طرة التأكد، فالمعلومات  :حاالت المخاطرة

        ي إلى جانب حاجته إلى التقدیر والب�انات غیر �اف�ة لذا فمتخذ القرار �حتاج إلى ب�انات الماض

  .بناء على أراء الخبراء والمختصینوالتوقع، و�التالي االعتماد على االحتماالت المتوقعة لحدوث �ل حالة 

 وتمثل تلك الحالة المواقف التي ال �ستط�ع متخذ القرار أن �حدد احتماالت  :حاالت عدم التأكد التام

حدوث �ل حالة منها مستق�ال، ومن تم تمثل الخصائص الشخص�ة لمتخذ القرار أهم المعاییر التي �م�ن 

 . علیها التخاذ القرار لدرجة تفاؤله أو تشاؤمه أو درجة أسفه على عدم تبني قرار ما من عدمه

حــــالصحی �الش�ل وتوظ�فها على األموالصول دائما في الح تسعى المؤسسة : مفهوم القرارات المال�ة: ثان�ا

                                                           
  .118،121صص  ،2005 ،دار الصفاء للنشر والتوز�ع، عمان ،)مدخل إدار� وظ�في(نظم المعلومات اإلدار�ةعبد الحمید عبد الفتاح المغر�ي،  - 1
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  .المتمثل في تعظ�م ق�مة المؤسسةو من أجل الوصول إلى هدفها 

  تعر�ف القرار المالي  - 1

�عتبر القرار المالي جوهر ولب وظ�فة اإلدارة المال�ة وذلك للتدرج الواضح في أهداف هذه األخیرة بدا�ة 

للوصول أخیرا إلى دراسة القرارات المال�ة وتأثیرها على ق�مة بهدف تعظ�م الر�ح، ثم تعظ�م ق�مة المؤسسة 

        هو �ل قرار یوازن بین الحصول على األموال" :المؤسسة، وعل�ه �م�ن تعر�ف القرار المالي �أنه

   1".وامتالك األصول

ة، و�ین یبین هذا التعر�ف أنه على المحلل المالي العمل على تحقی� توازن بین مصادر التمو�ل الالزم

  . استخداماتها وهذا �غرض تحقی� أهداف المشروع

  أهم�ة القرار المالي  - 2

   2:للقرارات المال�ة أهم�ة �بیرة من خالل األدوار التي تؤدیها والمتمثلة في

  تعتبر القرارات المال�ة المتخذة ترجمة للس�اسات واإلستراتیج�ات التي تتبناها المؤسسة؛  -أ

  تعمل القرارات المال�ة على تحقی� أهداف اإلدارة؛ - ب

  تهدف القرارات المال�ة إلى تعظ�م الق�مة السوق�ة للمؤسسة؛ -ج

  .مارات مع تحقی� أقصى أر�اح مم�نةتهدف القرارات المال�ة إلى تمو�ل االستث -د

  طب�عة القرارات المال�ة - 3

الجیدة من قرارات االستثمار  للمؤسسة، فالتول�فةتهدف القرارات المال�ة إلى تعظ�م الق�مة السوق�ة 

التمو�ل واألر�اح الموزعة تساهم في تحقی� أهداف الوظ�فة المال�ة، وترت�� القرارات المال�ة ب�عضها ال�عض 

ارت�اطا وث�قا، فقرار االستثمار هو القرار الذ� �حدد حجم األموال التي تستثمر و�ذلك هو المحدد للتر�ی�ة أو 

ة المال�ة لخصوم المؤسسة، �ذلك االستثمار الجید �حق� عوائد تساهم في عمل�ة توز�ع األر�اح أما في التول�ف

ما یخص قرار التمو�ل، فهو ی�حث عن الك�ف�ة التي تتحصل بها المؤسسة على األموال الضرور�ة 

هل یجب اللجوء إلى االستدانة أو رفع رأس المال عن طر�� طرح األسهم، وهذا القرار مرت�� و لالستثمارات، 

ارت�اطا وث�قا �قرار االستثمار، ألنه ستكون هناك مقارنة بین معدل مردود�ة المشروع االستثمار� وتكلفة 

االستثمار�ة التي تضمن لها تمو�له، و�ما أن الموارد المال�ة للمؤسسة محدودة فیجب علیها أن تختار المشار�ع 

                                                           
صدی� بن �حي، ، جامعة دمحم الالة ماجستیر، رسالمالي في تقی�م �فاءة القرارات المال�ة في المؤسسة االقتصاد�ةدور التحلیل بن دادة عمر،   -  1

  .93، ص2017-2016جیجل، 
  .93، صلمرجع الساب�ا - 2



ثاني                                                                                               القرارات المال�ةالفصل ال  

 

 
45 

 مردود�ة مرتفعة مع تكلفة منخفضة وتقلص من أخطار اإلفالس، و�تعل� قرار توز�ع األر�اح �الجزء من

األر�اح الذ� سیوزع على المساهمین والجزء الذ� س�عاد استثماره، هذا القرار ینتج عن القرار�ن السا�قین 

  1.دان �لما تم�نت المؤسسة من توقع ارتفاع أر�احها �انتظامف�لما �ان قرار االستثمار وقرار التمو�ل جی

  مراحل اتخاذ القرار المالي: المطلب الثاني

   2:هيالتال�ة و  ساس�ةاأل �المراحل�مر اتخاذ القرار المالي 

   تحدید المش�لة :المرحلة األولى :أوال

    قرار یتخذ إال في ضوء مش�لة أو قض�ة، فالواجب تحدید المش�لة أو القض�ة تحدیدا  هناك ل�س

دق�قا، فالمظاهر أح�انا تكون خادعة ومضللة، وعلى المدیر أن یتعم� في ال�حث عن المش�لة األساس�ة 

تكالیف بینما أن المش�لة تتعل� بتكالیف التصن�ع وتبدأ في برنامج لتخف�ض ال فقد تر� المؤسسةوتحدیدها، 

یتعین على المدیر  نضع تخط�� المب�عات، حیو المش�لة الحق�ق�ة قد تكون في سوء التصم�م الهندسي أو 

ه للمش�لة، وأن �ست�عد المش�الت الواضحة حتى ��ون حر�صا جدا على ��ف�ة تعر�ف ال�ارع �صانع قرار أن

          المدیر مستعدا لتطو�ر وتحسین، و�عد ذلك س��ون هذا ) قلب المش�لة (�صل إلى قلب الحدث

 .البدائل المفیدة

  تحلیل المش�لة :المرحلة الثان�ة: ثان�ا

�معنى تصنیف المش�لة وتجم�ع الحقائ�، وتصنیف المش�لة �ستخدم لغرض معرفة من الذ� ین�غي  

هذا التصنیف ومن الذ� ین�غي استشارته عند اتخاذه، ومن الذ� یجب إ�الغه، و�دون أن یتخذ القرار، 

 :التال�ة سساأل حسب  فالتصنی، وعادة یتم المسب� ��ون من الصعب تحو�ل القرار النهائي إلى عمل فعال

للق�ام �العمل  بها االلتزام ة الزمن�ة التي ین�غي على المؤسسةأ� الفتر (الفترة الزمن�ة المستقبل�ة للقرار - 1

 ؛)المتعل� �القرار

 وقع القرار على الوظائف والمجاالت األخر�؛  - 2

 .عدد االخت�ارات النوع�ة التي تدخل في القرار - 3

                                                           
  .15صمرجع سب� ذ�ره، بوجعادة،  مل��ة زغیب، إل�اس - 1
  :أنظر - 2

  . 166، 165ص ص، 2008 العلم�ة للنشر والتوز�ع، عمان،دار ال�ازور� ، اإلدارة الحدیثة�شیر العالق،   -

  . 110، 109، ص ص2011 ،، الط�عة الثان�ة، دار وائل للنشر، عمانم�ادئ اإلدارة العامةدمحم عبد الفتاح �اغي،   -

  .     171،172، ص ص2008عمان، للنشر والتوز�ع، ، الط�عة األولى، دار إثراء م�ادئ إدارة األعمالخضیر �اظم محمود، موسى سالمة اللوز�،   -

  



ثاني                                                                                               القرارات المال�ةالفصل ال  

 

 
46 

وتعتبر عمل�ة تجم�ع الحقائ� والمعلومات من األمور الحیو�ة عند اتخاذ القرارات، فالقرارات ال تتخذ في 

�ست�عد غیرها من المعلومات فراغ أو جهل معلوماتي، وعلى المدیر أن ینتقي الحقائ� ذات العالقة �المش�لة و 

وعل�ه یجب على المدیر أن ��ون عارفا �المعلومات الناقصة حتى �م�نه من تقدیر درجة الخطر التي ینطو� 

  .علیها القرار ومد� دقته

  )ع البدائل واالفتراضات وتقی�مهاوض(تحدید البدائل  :المرحلة الثالثة: ثالثا

ینتقل متخذ  ،و�فرغ من دراستها وتجم�ع الب�انات والمعلوماتمتخذ القرار تحدید المش�لة  �عد أن یتم 

ذلك أن التشخ�ص السل�م �حدد و ت التي �م�ن اتخاذها، االقرار إلى مرحلة وضع بدائل الحلول أو القرار 

    المش�لة و�حصرها في نطاق واضح، وأما تحلیل المعلومات والب�انات فترشده إلى األس�اب التي أدت 

الحلول أو  الحلول المم�نة، ونعني �البدائل معرفة بدائل إلىي فإن معرفة األس�اب تؤد� إلیها، و�التال

تحلیل، حتى یتم اخت�ار واحد منها �قصد المقارنة وال امین القرار المراد اتخاذهالخطو� األول�ة المقترحة �مض

ث �مقارنة هذه البدائل من حی ف�ص�ح الحل أو القرار األخیر، و�عد أن یتم تحدید البدائل  یبدأ متخذ القرار

للظروف البیئ�ة المح�طة  متهای� الهدف وحل المش�لة من حیث مالئعیو�ها ومساهمتها في تحق مزا�اها

لتقو�م القرار  المساعدة التي تز�د من قدرة متخذ كترون�ة �عد من العوامللكن استعمال األجهزة اإللو  �المؤسسة،

 .و�أقل وقت وجهد عما �ان عل�ه الحال في األسالیب التقلید�ة �ل بدیل �أكثر دقة

  تقی�م البدائل المتاحة واخت�ار البدیل األفضل: را�عةالمرحلة ال: را�عا

بتقی�م شامل لكافة البدائل المتاحة ثم إ�ضاح الجوانب السلب�ة واإلیجاب�ة  هذه المرحلة الشروع و�تم في

إضافة إلى التكالیف المال�ة المقترنة  ،التي �قترن بها �ل بدیل من حیث تحقی� األهداف والموارد المتحققة

في انجازها وف� العاملین  إم�ان�ةو�ذلك  ،��ل بدیل وسبل التنفیذ من حیث الموارد المال�ة المطلو�ة و�لفتها

الالزم �عمل�ة التقی�م الالزمة لجم�ع  االرت�ا�المهارات الفن�ة وال�شر�ة المتاحة وغیرها من الجوانب ذات 

مة لتحقی� العالج ة ما ��ون ذلك البدیل أكثرها مالئالبدائل، ثم �حق� منه أدنى مستو� من التكالیف وعاد

ى اعتماد �عض المعاییر الالزمة لغرض تحقی� التقی�م الالزم و�م�ن اإلشارة هنا إل ،الالزم للمش�لة المعینة

 :مثل

أدنى مستو� من التكالیف مقارنة �البدائل  على االقتصاد �التكالیف وهذا �عني أن القرار البد وأن ینطو�  - 1

 األخر�؛

 �أدنى مستو� مم�ن؛  �الجهود و�نطو� ذلك على أن تكون الجهود الالزمة للتقید االقتصاد  - 2

 المالئم وف�ه یجب أن یتم اتخاذ القرار �الوقت المناسب لتحقی� األهداف المطلو�ة؛ التوقیت  - 3
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المهارات ال�شر�ة القادرة على تنفیذ هذا  االنسجام مع الموارد ال�شر�ة المتاحة �حیث ین�غي أن تتوافر  - 4

 البدیل؛

المخاطر الناجمة عن  الموارد المتحققة وهذا �عني أن تكون الموارد المراد تحق�قها ینسجم مع طب�عة  - 5

 .اتخاذ القرار

  تنفیذ البدیل األفضل :المرحلة الخامسة: خامسا

البدیل األفضل الذ� تم اخت�اره في الخطوة ) تنفیذ(الشروع عمل�ا بتطبی�  إن هذه الخطوة تتضمن 

ألقسام والدوائر ذات العالقة في اأن �حدد بوضوح الجهات و ) متخذ القرار(السا�قة، إذ ین�غي على المدیر 

                                                                    .    عمل�ة تطبی� القرار

  العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار المالي : المطلب الثالث

ما تداخلت هذه إن العوامل المؤثرة في عمل�ة اتخاذ القرار تز�د من صعو�ة و�لفة هذه العمل�ة وٕاذا 

خاذ أ� قرار مهما �ان لهذا فإن ات ،) قرارات غیر رشیدة (العوامل �قوة فإنها تعود أح�انا إلى قرارات خاطئة 

ة التي تؤثر على ففإنه �ستلزم من اإلدارة التف�یر في عدد من العوامل المختل �س�طا وذا أثر ومد� محدود،

وسیتم عرضها  إلضافة إلى عوامل �م�ة أخر� أخر� خارج�ة �او القرار �عضها تتمثل في العوامل الداخل�ة 

 : ف�ما یلي

  1:عوامل البیئ�ة منها الخارج�ة والداخل�ة نوجزها �ما یليالونمیز بین نوعین من : عوامل بیئ�ة: أوال

 :عوامل البیئة الخارج�ة  - 1

  :وهي العوامل البیئ�ة التي تؤثر على القرار المالي �طر�قة غیر م�اشرة وهي

وهي العوامل المتعلقة �الر�ود االقتصاد� والرخاء االقتصاد� والكساد، ومد� دعم  :العوامل االقتصاد�ة  - أ

الح�ومة للنواحي االقتصاد�ة وهل هناك تشج�ع على االستثمار إلى المساعدات المال�ة التي منحتها الح�ومة 

  للقطاع الخاص؛

�األحوال الس�اس�ة السائدة في الدول مثل استقرار  وهي العوامل المتعلقة :العوامل الس�اس�ة والتنظ�م�ة -  ب

  الح�ومة في دولة ما و�ذلك اللوائح والقوانین التي تح�م هذه الدولة وعالقتها �الدول المجاورة؛

  وهي العوامل المتعلقة �اللغة والدین والحضارة ومستو�ات المع�شة في البلد؛ :العوامل الثقاف�ة  - ج

  .ة من طرق وأجهزة واتصاالت وغیرهاة �مد� التقدم التكنولوجي في الدولوالمتمثل :العوامل التكنولوج�ة  - د

 :وهذه العوامل هي التي تؤثر على القرار المالي �ش�ل م�اشر نذ�ر منها ما یلي :عوامل البیئة الداخل�ة - 2َ

                                                           
  .26 ،25، ص ص، مرجع سب� ذ�رهعلي حسین علي،  - 1
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 حجم المؤسسة؛   - أ

  القوانین واللوائح في المؤسسة؛  -  ب

  الموارد المال�ة وال�شر�ة للمؤسسة؛  -ج

  . العالقة ما بین مدراء األقسام أو اإلدارات  -د

  : عوامل شخص�ة ونفس�ة: ثان�ا

 1:نوعین هما إلىاتخاذ القرار وتنقسم �وهذه العوامل تشمل �ل من له عالقة 

بواعث داخل�ة للشخص، ومنها ما یتعل� �المح�� بوهذه العوامل تتشعب فمنها ما یتعل� : نفس�ة عوامل - 1

ئل من مجموعة من البدائل في عمل�ة اتخاذ القرار وخاصة في مرحلة اخت�ار البدا النفسي المتعل� �ه وأثره

 .المتاحة

تتعل� �شخص�ة متخذ القرار ومقدرته وهناك الكثیر منها التي تؤثر في عمل�ة اتخاذ : عوامل شخص�ة - 2

معه، وعل�ه تش�ل والشخص�ة للفرد التي تطورت القرارات، فالقرار �عتمد على الكثیر من الممیزات الفرد�ة 

هم  عوامل مهمة في نوع�ة القرارات المتخذة، وعل�ه فالسلوك الشخصي یؤثر في بعمل�ات اخت�ار األفراد وتدر�

م س�المش�لة و�نق اإلحساسعمل�ة اتخاذ القرار، ف�ل مدیر له أسلوب ولو تساوت المهارات، و�ذلك ألسلوب 

�ما أن للسلوك  محلل للمش�الت، و�احث عنها،، و التمتجنب للمش� :المدیرون لثالث فئات أساس�ة وهي

 الحذر، التسرعالمجازفة، : إلى أر�عة أنما� هيتأثیرا م�اشرا على القرار، و�تم تصنیف أنما� سلوك المدیر�ن 

 .  التهورو 

� إصدار القرارات السل�مة في اتخاذ القرار من العوامل التي تعی�عد التردد في : عوامل ظروف القرار: ثالثا

اتخاذ القرارات في ظروف عدم التأكد أو  إلىالوقت المناسب مما یؤثر على المش�لة وفعال�ة حلها، مما یؤد� 

 2.تحت درجة المخاطرة أو الظروف المتغیرة

  3:العوامل التال�ة تتمثل في: عوامل أخر� : را�عا

�ل عنصر الزمن ضغطا �بیرا على متخذ القرار، ف�لما زادت الفترة الزمن�ة ش�: الزمن تأثیر عنصر  - 1

 النتائج أقرب إلى الصواب إم�ان�ةو المتاحة أمام متخذ القرار التخاذه لقراره �لما �انت البدائل المطروحة أكبر 

السرعة القرار �لما تطلب منه تحلیل المعلومات المتاحة أكثر، و�لما ضاقت الفترة الزمن�ة المتاحة أمام متخذ

                                                           

 .38 ،37، ص ص،2006، الط�عة األولى، دار الحامد للنشر والتوز�ع، عمان، األسالیب الكم�ة في اتخاذ القرارات اإلدار�ة�اسر ناصر منصور،   1-

  .  38 ،37ص ص، ،�المرجع الساب 2-

  . 38، ص المرجع الساب� -3
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 .ا �قلل في البدائل المتاحة أمامهالسرعة في القرار مم

�لما ازدادت أهم�ة القرار ازدادت ضرورة جمع المعلومات الكاف�ة عنه وتتعل� : تأثیر أهم�ة القرار - 2

 :األهم�ة النسب�ة لكل قرار �العوامل التال�ة

 هذا التأثیر؛عدد األفراد الذین یتأثرون �القرار ودرجة   - أ

، �لما �انت التكالیف الناشئة عنه أو العائد المتوقع �لفة القرار والعائد، حیث تزداد أهم�ة القرار  -  ب

 الحصول عل�ه نتیجة هذا القرار مرتفع؛ 

الوقت الالزم التخاذه ف�لما ازدادت أهم�ة القرار احتاج اإلدار� إلى وقت أطول ل��تسب الخبرة والمعرفة    - ج

      .    تلفة المؤثرة على القرار�العوامل المخ

  القرارات المال�ة اإلستراتیج�ة :الم�حث الثاني

إن جوهر اإلدارة المال�ة ��من في ق�امها �اتخاذ قرارات مال�ة، حیث تسعى دائما على الحصول على 

�ل صح�ح من أجل الوصول إلى تحقی� الهدف األمثل والمتمثل في تعظ�م ق�مة شاألموال وتوظ�فها �

قرار : في إطارها تتخذ المؤسسة عدة قرارات مال�ة التي تعتبر من أهم  القرارات في المؤسسة وهيالمؤسسة، 

   .  قرار توز�ع األر�احو االستثمار، قرار التمو�ل، 

  قرار االستثمار: المطلب األول

الستثمار� من القرارات الهامة التي تصدر �غرض تنفیذ إستراتیج�ة المؤسسة على المد� �عد القرار ا

الطو�ل والمد� القصیر األجل، یهدف إلى تولید طاقات إنتاج�ة جدیدة أو تطو�ر طاقات حال�ة و إحاللها 

   .  وتجدیدها أو التوسع في خطو� إنتاج جدیدة

  تعر�ف قرار االستثمار: أوال

  :�ف لقرار االستثمار نذ�ر منها ما یليهناك عدة تعار 

موالها في اقتناء مختلف أل ���ف�ة استخدام المؤسسةالقرار المتعل� " :�عرف قرار االستثمار �أنه

  1".�حیث یتحق� التوازن بین االستثمارات المطلو�ةاألصول 

    اخت�ار اله��ل األمثل سواء من ناح�ة المقدار أومن ناح�ة " :�ما �عرف قرار االستثمار �أنه

  2".التش�یل، حیث �عتبر قرار االستثمار من أهم قرارات اإلدارة المال�ة

 القرار الذ� یبین التوز�ع األمثل للموارد المتاحة على مختلف أنواع األصول:" و�عرف أ�ضا �أنه

                                                           
  .82، ص 2007، الط�عة األولى، دار الف�ر الجامعي، اإلس�ندر�ة، إدارة المال وتحلیل ه��لهدمحم الصیرفي،  - 1

  .26، ص 2006، الط�عة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوز�ع، عمان، أساس�ات اإلدارة المال�ةحمزة محمود الز�ید�،  - 2
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   المؤسسات من یتم فیها التوازن بین االستثمار المناسب لكل بند منها دون ز�ادة أو نقصان، مما �م�ن�طر�قة 

  1".عائد مم�ن تحقی�

  خصائص قرار االستثمار: ثان�ا

  2:ینطو� القرار االستثمار� على مجموعة من الخصائص نذ�ر منها ما یلي

لدراسة الجدو� �لها ال یتم الق�ام بها إال على إنه قرار غیر متكرر حیث أن �ل المجاالت التطب�ق�ة  - 1

  فترات زمن�ة مت�اعدة؛

  إن القرار االستثمار� هو قرار استراتیجي �حتاج إلى أداة تمد ال�صر إلى المستقبل؛ - 2

  إن القرار االستثمار� یترتب عل�ه تكالیف ثابتة مستغرقة ل�س من السهل تعدیلها أو الرجوع فیها؛ - 3

  � عدد من المش�الت والظروف التي من الضرور� التغلب علیها؛�ح�� �القرار االستثمار  - 4

  .متد القرار االستثمار� دائما إلى أنشطة مستقبل�ة و�التالي یرت�� غال�ا بدرجة معینة من المخاطرة� - 5

  أنواع قرار االستثمار: ثالثا

  3:تتمثل أنواع القرارات االستثمار�ة ف�ما یلي

و�تم اتخاذ القرار االستثمار� في هذه الحالة من بین عدد معین من  :قرارات تحدید أولو�ات االستثمار - 1

البدائل االستثمار�ة المحتملة والمم�نة لتحقی� نفس األهداف، و�ص�ح المستثمر أمام عمل�ة اخت�ار البدیل 

  .أو منفعة خالل فترة زمن�ة معینة األفضل بناء على مد� ما �عود عل�ه من عائد

وفي هذه الحالة ��ون المستثمر أمامه بدیل واحد الستثمار أمواله في : قرار قبول أو رفض االستثمار - 2

  .خت�ار أمام المستثمر محدودة جدانشا� معین أو االحتفا� بها دون استثمار، وهذا القرار یجعل فرص اال

عدید من فرص االستثمار ولكن في وفي هذا النوع من القرارات توجد ال :قرارات االستثمار المانعة ت�ادل�ا - 3

    في نشا� معین فإن ذلك ال �م�ن المستثمر من اخت�ار نشا�  ة اخت�ار المستثمر إحد� هذه الفرصحال

.        ذلك �منع الدخول في مشروع زراعي آخر، فمثال إذا تم اخت�ار االستثمار في مشروع صناعي فإن

حیث �م�ن أن تتخذ القرارات في ظروف  :والمخاطرة وعدم التأكدالقرارات االستثمار�ة في ظروف التأكد  - 4

التأكد حیث تكاد تنعدم المخاطرة أو تقترب من الصفر ومن تم تتم عمل�ة اتخاذ القرار االستثمار� �سهولة 

 .و��ساطة حیث تكون لد� متخذ القرار معلومات �املة ولد�ه درا�ة �المستقبل ونتائجه

                                                           
  .26، ص 2006، الط�عة الثان�ة، دار صفاء للنشر والتوز�ع، عمان، اإلدارة والتحلیل الماليعبد الحل�م �راجة علي ر�ا�عة وآخرون،  - 1

  .39، ص 2003، الدار الجامع�ة، اإلس�ندر�ة، دراسات الجدو� االقتصاد�ة التخاذ القرارات االستثمار�ةعبد المطلب عبد الحمید،  - 2
  .45، 43 ص ، صالساب�المرجع  - 3
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 تتم في درجة معینة من درجات المخاطرة هي فوق الصفر وتقترب من مائة و�ذلك توجد القرارات التي

تلك  وهذه القرارات هي التي یتم في إطارها اتخاذ معظم القرارات االستثمار�ة في الواقع العملي وخاصة �المائة

  .حقی� أكثرالقرارات التي تتجه تنازل�ا أ� تبتعد عن مائة �المائة، و�لما ابتعدت �لما �انت قابلیتها للت

وهي الحاالت التي تكون درجة المخاطرة  التام وهناك القرارات االستثمار�ة التي تتم في حالة عدم التأكد

فیها تقترب �قوة من مائة �المائة، وهي قرارات قل أن تحدث في مجال االستثمار وتحتاج إلى خبرة عال�ة في 

إجراء دراسات الجدو� في مجال االستثمار، و�ذلك تحتاج إلى دقة �بیرة في تطبی� أسالیب على درجة 

  .ر االستثمار� في مثل تلك الظروفمرتفعة من التقدم لكي یتخذ القرا

حیث �م�ن أن نجد قرارات : القرارات االستثمار�ة التي تعتمد على التحلیل الوصفي والتحلیل الكمي - 5

استثمار�ة تعتمد على التحلیل الوصفي فق� وهذه قلیلة الحدوث في عالم الیوم، أو قرارات تعتمد على التحلیل 

ة الحدوث ولكن الواقع العلمي �غلب على القرارات االستثمار�ة ف�ه، األخذ الكمي فق� وهي أ�ضا ل�ست �الكثیر 

  .�التحلیل الوصفي والكمي معا

  الم�ادئ التي �قوم علیها قرار االستثمار: را�عا

   1:یجب على متخذ القرار االستثمار� أن یراعي �عض الم�اد� في اتخاذ قراره من أهمها ما یلي

�عتبر هذا المبدأ ر�نا أساس�ا من أر�ان القرار االستثمار�، و�ستمد : مبدأ تعدد الخ�ارات االستثمار�ة - 1

ة تتسم �الندرة، بینما تكون أصوله من حق�قة أن الفوائض النقد�ة المتوفرة لد� المستثمر الفرد أو المؤسس

أو المجاالت االستثمار�ة المتنافسة على استقطاب هذه الفوائض �ثیرة في معظم األح�ان، ذلك �فرض  الفرص

على متخذ القرار االستثمار� أن یراعي هذه الحق�قة وذلك �اخت�ار ما یناس�ه منه ضمن عمل�ة مفاضلة تم�نه 

    .تف� مع إستراتیجیته في االستثمارمن اخت�ار األداة االستثمار�ة التي ت

�قضي هذا المبدأ �أن اتخاذ القرار االستثمار� الرشید یتطلب درا�ة وخبرة قد ال : مبدأ الخبرة والتأهیل - 2

تتوفر لكل فئات المستثمر�ن، ففي واقع الحال توجد فئة من األفراد ممن لدیهم فوائض نقد�ة یرغبون في 

داة االستثمار�ة المناس�ة، لذلك �فترض علیهم استثمارها لكنهم ال �ملكون الدرا�ة والخبرة الكافیتین الخت�ار األ

  .المستشار�ن والمحللین المتخصصین أن �ستعینوا في اتخاذ قراراتهم على

�طب� المستثمر هذا المبدأ عمل�ا عندما یختار من بین مجاالت االستثمار وأدواته ما : مبدأ المالئمة - 3

ته االجتماع�ة، و�قوم هذا المبدأ على أساس أن لكل �الئم رغ�اته ومیوله التي �حددها دخله وعمره، و�ذلك حال

  2.مستثمر نم� تفضیل �حدد درجة اهتمامه �العناصر األساس�ة لقرار االستثمار

                                                           
  .42،44 ص ، ص2004 عمان،لثة، دار وائل للنشر،الط�عة الثا ،)اإلطار النظر� والتطب�قات العمل�ة ( إدارة االستثماراتدمحم مطر،  - 1
  .22، ص 2012، الط�عة األولى، دار المسیرة للنشر والتوز�ع، عمان، إدارة االستثمارشقیر� نور� موسى وآخرون،  - 2
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 �ضـثمار�ة  �غ�ة تخفــت�ار عدد من األدوات االستــأ� اخ :مبدأ التنو�ع أو توز�ع  المخاطر االستثمار�ة - 4

   1.نظام�ةالالمخاطر، وخاصة المخاطر الغیر أثـــــر 

  أسس اتخاذ قرار االستثمار : خامسا

      حتى یتخذ قرار االستثمار �ش�ل عقالني و�عیدا عن االرتجال فإنه البد من مراعاة األسس 

   2:الموضوع�ة التال�ة

بدا�ة البد من اإلقرار �أن المستثمر الرشید هو الشخص الذ� �سعى �استمرار إلى : العائد المتوقع - 1

عائد مم�ن �أقل مخاطر مم�نة، ألن الهدف من تضحیته �استهالكه الحالي هو تطلعه  تحقی� أقصى

للحصول على استهالك أكبر في المستقبل ول�س فقدانه أو الحرمان منه إلى األبد، ولمساعدته في التمییز أو 

لقرار االستثمار  االخت�ار من بین االستثمارات المتاحة أمامه البد من االعتماد على �عض المفاه�م الحاكمة

   .اتخاذ القرار االستثمار� من عدمهوالقابلة للق�اس أو التقی�م التخاذها أساسا للح�م، و 

وهي ع�ارة عن التقل�ات في العوائد الفعل�ة عن العوائد المتوقعة المحسو�ة، وتنقسم  :المخاطر المحتملة - 2

نع�اس تقل�ات النشا� االقتصاد� في الدولة هذه المخاطرة إلى مخاطرة منتظمة ال �م�ن تجنبها وتنجم عن ا

على �افة االستثمارات المتاحة في السوق، ومخاطر غیر منتظمة �م�ن تجنبها وتنجم عن انع�اس 

  .)حاالت الفساد ( ة غیر المرغو�ة اإلجراءات الداخل�

ل االختالف وهو معدل العائد الخالي من الخطر و�دل المخاطرة أو ما �عرف �معام: العائد المطلوب - 3

النسبي والذ� هو ع�ارة عن المقدار الذ� �طل�ه المستثمر ثمنا للمخاطرة المنتظمة التي یتوقعها نتیجة اخت�اره 

لهذا أو ذاك االستثمار، و�ص�غة أخر� هو ع�ارة عن العائد اإلضافي لمعدل العائد الخالي من الخطر، مقابل 

د المطلوب هو ع�ارة عن حاصل جمع العائد الخالي من التضح�ة في االستهالك الحالي و�ذلك ��ون العائ

  . الخطر و�دل المخاطرة المنتظمة

  العوامل الواجب أخدها في الحس�ان عند اتخاذ قرار االستثمار: سادسا

   3:�م�ن إیجاز العوامل الواجب أخدها في الحس�ان عند اتخاذ قرار االستثمار في ما یلي 

  الثابتة والتي تتم على یدخل تحت هذا البند ثمن شراء األصول : ات النقد�ة الداخلة والخارجةـالتدفق - 1

  .عدة سنوات

                                                           
  .19، ص 1998، دار ال�ازور� العلم�ة للنشر والتوز�ع، عمان، تقی�م القرارات االستثمار�ةل �داو�، طال - 1
، ص 2008ار وائل للنشر، عمان، الط�عة األولى، د ،)األسس النظر�ة والتعلم�ة ( االستثمار في بورصة األوراق المال�ةف�صل محمود الشواوره،  -  2

  .39، 37ص
  . 195 ،194، ص ص 2006، اإلس�ندر�ة، الدار الجامع�ة، اإلدارة المال�ة مدخل اتخاذ القراراتعبد الغفار حنفي،  - 3
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  اتــم التدفقــعات أهـوتعتبر المبی: ار� ــیل وٕادارة األصل االستثمـو�ة المتعلقة بتشغـات النقد�ة السنـالتدفق - 2

، وعلى مد� العمر )تدفقات نقد�ة خارجة(ثم �أخذ أ�ضا األع�اء والنفقات النقد�ة للعمل�ات  الداخلة 

عامل الزمن �لما �ان ذلك مم�نا  االقتصاد� لألصل االستثمار�، ومن الضرور� األخذ في الحس�ان

  .ألصول المتداولة خالل الفترةلتغیرات المتوقعة في ال

ونذ�ر منها التدفقات النقد�ة الداخلة : ها�ة المدة لألصول االستثمار�ةالتدفقات النقد�ة المتوقعة في ن - 3

من ب�ع األصل �خردة، وعلى الرغم من صعو�ة تقدیر هذه الق�مة إال أن إهمالها یؤد� إلى اتخاذ قرار خاطئ 

   .لمع عدم إغفال نفقات تجدید األص

ف�افتراض أن الشر�ة را�حة فإن �ل  :الضرائباألخذ في الحس�ان التدفقات النقد�ة الخارجة والممثلة في  - 4

األع�اء المترت�ة على االستثمار تخصم من اإلیرادات قبل الوصول إلى الر�ح الضر�بي، فهي تحق� وفرا أو 

 .م�اسب ضر�ب�ة عن �ل فترة

  العوامل المؤثر على اتخاذ قرار االستثمار: سا�عا

  1:االستثمار� نذ�ر منها ما یلي هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار

 نوع�ة االستثمار المالئم إلستراتیج�ة المشروع في تحقی� معدالت النمو المطلوب؛  - 1

 حجم األموال الالزمة ومصادر تمو�لها التي یجب أن تكون �أقل التكالیف بهدف ز�ادة ر�ح�ة المشروع؛  - 2

ب�عة هذه المخاطر من حیث لونها درجة الخطر الذ� تتعرض له التدفقات النقد�ة في المستقبل وط - 3

مخاطر داخل�ة أو خارج�ة، ومد� ارت�ا� االستثمار المقترح �المشار�ع األخر� ودرجة استقاللیته عنها، وتأثیر 

 �ل ذلك على درجة الخطر الكل�ة للمشروع؛

رت�ة على التنبؤ �حجم اإلیرادات المتوقع الحصول علیها مستق�ال ومد� تغطیتها لاللتزامات المال�ة المت - 4

 تنفیذ وتشغیل المشروع وتحقی� العائد المطلوب من قبل المستثمر؛ 

دراسة البیئة االقتصاد�ة المح�طة �المشروع ومد� إم�ان�ة تطور واستقرار المشروع و��ف�ة التعامل مع  - 5

 .عناصر البیئة من حیث طب�عة المشار�ع المنافسة وقدراتها اإلنتاج�ة ودرجة تأثیرها على السوق 

  خطوات اتخاذ القرار االستثمار� : ثامنا

  2:التخاذ قرار استثمار� ما یتطلب الق�ام �الخطوات التال�ة

 تحدید الهدف األساسي لالستثمار؛  - 1

 تجم�ع الب�انات الالزمة التخاذ القرار؛ - 2
                                                           

  .   275،276ص، ص 2007المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة، عمان، الط�عة األولى، دار  ،اإلدارة المال�ة المعاصرة مقدمة فيدر�د �امل آل شیب،  - 1
  .17، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، تقی�م واحت�ار المشار�ع االستثمار�ة، حسین لعجوز، الجود� ساطور�  - 2
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 تحدید العوامل المالئمة التي من خاللها یتم تحدید العوامل األساس�ة التخاذ القرار؛  - 3

 العوائد المتوقعة للفرص االستثمار�ة؛تقی�م  - 4

           .                    اخت�ار البدیل أو الفرص االستثمار�ة لألهداف المحددة - 5

  قرار التمو�ل: المطلب الثاني

لقرار االستثمار الذ� ال �قل أهم�ة عن قرار التمو�ل، الذ� یتحق� �ص�اغة ه��ل  �عد اتخاذ اإلدارة

تمو�لي أمثل، حیث أن هدف اإلدارة المال�ة هو الرغ�ة في الوصول إلى تخف�ض �لفة التمو�ل إلى أدنى حد 

  .مم�ن والرفع من ق�متها السوق�ة

  مفهوم قرارا التمو�ل: أوال

على األموال �الش�ل األمثل، أ� تحدید مز�ج مناسب للتمو�ل یتكون  �عرف قرار التمو�ل �أنه الحصول

، یجعل �لفة التمو�ل في حدها ینلدمن تمو�ل قصیر األجل، وتمو�ل طو�ل األجل، وتمو�ل �الملك�ة وتمو�ل �ا

وهو الهدف األساسي لكل قرار من قرارات ) تعظ�م ق�مة المنشأة (األدنى و�ما �عظم ثروة المساهمین أ� 

  1.دارة المال�ةاإل

المال�ة وهي تلك القرارات المتعلقة بتحدید  اإلدارةت التي تمارسها اوتعد قرارات التمو�ل من أعقد القرار 

ت�ار ه��ل التمو�ل األمثل إلى تعظ�م ثروة ر�ة األعمال والذ� �صل من خالل اخ�اغة ه��ل التمو�ل لشوص

ل تحقی� الحد األدنى لكلفة التمو�ل، وف� افتراض المالك أو تعظ�م الق�مة السوق�ة للسهم، وذلك من خال

مفاده أنه �لما انخفضت �لفة التمو�ل والناتج عن خل� المز�ج األمثل لمصادر التمو�ل، �لما ارتفعت الق�مة 

األهم�ة، تسعى من  غا�ة في ، على ضوء هذا االفتراض تمارس اإلدارة المال�ة نشاطا وظ�ف�االسوق�ة للسهم

د النس�ة المثلى لكل نوع من مصادر التمو�ل، أضف إلى ذلك اهتمامها �ش�ل العالقة التي خالله إلى تحدی

یجب أن تكون بین التكو�ن االستثمار� لشر�ة األعمال و�ین قرارات التمو�ل فیها، حیث أنها تنظر من زاو�ة 

  2.معدل العائد االستثمار� المتوقع تحق�قه و�لفة تمو�ل تلك االستثمارات

  3:المدیر المالي قبل اتخاذ القرار التمو�لي و�عده هو التأكد من أن األموال المطلو�ة مم�ن إن اهتمام

 ها في الوقت المناسب؛توفیر  - 1

 توفیرها من خالل فترات زمن�ة مناس�ة؛ - 2

 توفیرها �أقل تكلفة مم�نة؛ - 3

                                                           
  .     15، ص 2007، الط�عة األولى، دار المناهج للنشر والتوز�ع، عمان، اإلدارة المال�ةدمحم علي العامر�،  - 1
 .15، ص المرجع الساب� - 2

  72، ص، 2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوز�ع، عمان، المتقدمةاإلدارة المال�ة حمزة محمود الز�ید�،  -3 
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 استثمارها في مجاالت األكثر فائدة؛ - 4

عین االعت�ار جملة متغیرات تعتبر أساس�ة في �خذ وتعزز اإلدارة المال�ة نشاطها التمو�لي �ضرورة األ - 5

  .المرونة، الكلفة، الزمن:اتخاذ القرار التمو�لي وهي

  .التخاذ القرار الماليالرئ�س�ة  األ�عادحیث تش�ل هذه المحددات 

  قرار التمو�ل العوامل المؤثر في: ثان�ا

  1:أهمهاتتأثر المؤسسة �مجموعة من العوامل أثناء اتخاذ قرار التمو�ل 

تعتبر تكلفة االقتراض من أهم المحددات المعتمدة � اخت�ار وسیلة التمو�ل وترت�� �عدة  :تكلفة اقتراض - 1

عوامل �طب�عة التمو�ل وحالة السوق ومدة القرض من جهة ومن جهة أخر� فإن ضعف المقدرة على 

�انت المؤسسات صغیرة، �ما أن التفاوض مع الوسطاء المالیین یرع من تكلفة القروض البن��ة، وهذا �لما 

  .اضز�ادة تكلفة القرض عن معدل العائد على االستثمار یؤد� إلى التقل�ص من االقتر 

إن المردود�ة التي تدرس هنا هي مردود�ة األصول، والتي تسمى أ�ضا المردود�ة االقتصاد�ة : المردود�ة - 2

حیث أن المؤسسات تفل التمو�ل الداخلي  وما �قصد �ه هنا العالقة بین معدل االستدانة ومعدل األصول،

على الدیون أو األسهم إذا �انت الموارد الداخل�ة تسمح بذلك، إذ أنه �لما �انت المؤسسة ذات مردود�ة �لما 

قل لجوءها إلى الدیون، ألنه إذا افترضنا ث�ات احت�اجات المؤسسة فإن المردود�ة مرتفعة ألصولها تعني 

 .رد داخل�ة و�التالي لجوء أقل إلى الدیون � موالأ�ضا قدرة عال�ة لخ

�معنى أن المؤسسات الكبیرة الحجم التي یتسم نشاطها عادة �قدر من التنو�ع تتعرض  :حجم المؤسسة - 3

فإن بدرجة أقل، وس��ون لدیها الدافع لز�ادة نس�ة األموال المقترضة، وعلى الع�س من ذلك  اإلخفاقلمخاطر 

خوفا  االقتراضیرتكز نشاطها في منتج ومنتجین مما �حرمها من عمل�ة ات األحجام الصغیرة المؤسسات ذ

 .ها من السوق من التعرض إلى مخاطر العجز المالي وخروج

حسب نوع�ة الصناعة نجد أن المؤسسات التي تقوم بنفس النشا� تواجه نفس المح��  :نوع�ة الصناعة - 4

االقتصاد� والتكنولوجي، وعل�ه �م�ننا القول �أن المؤسسات التي تنتمي لنفس القطاع لها مستو�ات استدانة 

 .ف هذه المعدالت بین هذه القطاعاتمتقار�ة في حین تختل

منافع التي تحققها المؤسسة من غیر الفوائد حیث أن المؤسسات ذات هي ال :رات الضر�ب�ة المختلفةالوف - 5

الوفرات الضر��ة المرتفعة مقارنة مع دخلها تلجأ إلى االقتراض �ش�ل قلیل مقارنة مع المؤسسات المشابهة، 

وأن قرار التمو�ل �عتمد على مقدار الوفرات الضر�ب�ة، �حیث أن االقتراض لتمو�ل استثماراتها له فوائده 

                                                           
  .06، ص مرجع سب� ذ�رهمل��ة زغیب، إل�اس بوجعادة،  - 1
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الضر�ب�ة مقارنة مع ق�ام المؤسسة بإصدار أسهم جدیدة لتمو�ل هذه االستثمارات وذلك لطرح الفوائد على 

  .القروض من دخل المؤسسة قبل الفوائد

تلعب فرص النمو �المؤسسة دورا هاما عندما تسمح هذه الفرص بتغییر االستدانة : معدل نمو المؤسسة - 6

، و�ظهر النمو عادة �متغیر �شرح المستو� المرتفع للدیون، ف�لما �ان الحال�ة للمؤسسة والتح�م بها مستق�ال

 . النمو مرتفعا �لما �انت احت�اجات التمو�ل �بیرة

  مصادر التمو�ل المؤسسة: ثالثا

         مصادر تمو�ل المؤسسة تتكون من المصادر الداخل�ة والمتمثلة في التمو�ل الذاتي ومن

  :المصادر الخارج�ة

  مصادر التمو�ل طو�لة األجل  - 1

    : وهي من أهم المصادر في المؤسسة و�م�ن إیجازها ف�ما یلي: مصادر التمو�ل الخارج�ة -أ

 من مصادر تمو�ل الملك�ة ما یلي: أموال الملك�ة :  

 و�قصد �ه ز�ادة رأس مال المؤسسة عن طر�� طرح أسهم جدیدة للب�ع في حالة شر�ات : ز�ادة رأس المال

األموال، أما في حالة شر�ات األشخاص فتكون ز�ادة رأس مال المؤسسة عن طر�� ز�ادة حصص الشر�اء 

  1.أو إدخال شر�اء جدد

 هي ع�ارة عن ورقة مال�ة تثبت امتالك حائزها لجزء من رأس مال المؤسسة التي : األسهم العاد�ة

  2.تنتج عن امتالك هذه الورقةأصدرته مع االستفادة من �ل الحقوق وتحمل �ل األع�اء التي 

 هي حصة من رأس مال المؤسسة، لها نس�ة أر�اح ثابتة و��من الفرق بین األسهم  :األسهم الممتازة

العاد�ة واألسهم الممتازة في أن حامل السهم الممتاز له الح� في التوز�عات السنو�ة التي تحدد نس�ة مئو�ة 

في الحصول على حقوقه عن التصف�ة إضافة إلى الحصول على  ثابتة من الق�مة االسم�ة للسهم، واألولو�ة

  3.األر�اح المجمعة في حالة عدم استالمها في السنوات السا�قة

 4:وتقسم إلى سندات وقروض مصرف�ة طو�لة األجل وهي �اآلتي: األموال المقترضة  

 للحصول علىة تصدر من جهات عدیدة، وتطرح للتداول أوراق مال�ة ذات ق�مة اسم�ة واحد :السندات 

.    االستحقاق خـي تار�ـد فـ�مة السنـوق وائدـى الفـول علـ� في الحصـد الحـل السنـولحامتمو�ل طو�ل األجل 

                                                           
  .75، ص 2001عمان،  ة الوراق للنشر،، مؤسساإلدارة المال�ةحمزة محمود الز�ید�،  - 1
  .82، ص 2004مع�ة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجاالط�عة الثالثة، ، تقن�ات البنوكلطرش الطاهر،  - 2
  .284، ص مرجع سب� ذ�رهعدنان هاشم السمراني،  - 3
  .218 ،211، ص مرجع سب� ذ�رهدر�د �امل آل شیب، - 4
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 وتعد إحد� مصادر التمو�ل المتاحة والتي تمنح م�اشرة من الجهاز  :القروض المصرف�ة الطو�لة األجل

المصرفي وتكون مدتها أكثر من سنة، وتمنح مثل هذه القروض من البنوك ومؤسسات األموال األخر�، و�تم 

تحدید مبلغ القرض وسعر الفائدة وطر�قة الدفع �االتفاق مع المقترض، و�ذلك أسلوب إعادة المبلغ المقترض 

  .مواعید التي یتم االتفاق علیهافي ال

      وهي تلك المصادر التي یتم الحصول علیها من داخل المؤسسة نفسها  :مصادر التمو�ل الداخلي - ب

  1:وهي �األتي

 أموال جمعت من طرف المؤسسة وذلك �اقتطاعها من األر�اح المحققة وغیر الموزعة : االحت�اطات

ع�ارة عن أر�اح صاف�ة غیر موزعة حجزت في حساب خاص هو حساب فاالحت�اطات مهما �ان نوعها فهي 

  .ر حقا من حقوق أصحاب المؤسسةباالحت�اطات، لذلك فهي تعت

  :وتنقسم االحت�اطات إلى عدة أنواع أهمها

 نس�ة معینة من األر�اح  وذلك بتحدید تحدیدها في النظام األساسي للمؤسسةیتم : االحت�اطات النظام�ة

 .نة ینص علیها هذا النظام األساسيألغراض معیالسنو�ة ل

  احت�اطات �قترحها مجلس اإلدارة عند الحاجة على الجمع�ة العامة  هي: االخت�ار�ةاالحت�اطات

 .للمساهمین عند تخص�ص أر�اح الدورة

 ي فالمحتمل وقوعها  األخطارالمؤونات أموال تقتطع من األر�اح الموجهة للخسائر أو : المؤونات

�قا لمبدأ الح�طة والحذر، حیث یتم تكو�ن بحسب القانون الجزائر� تطالمستقبل، و�تم تكو�ن المؤونات 

كالیف مخصصات لمواجهة النقص المحتمل في ق�مة المخزونات والحقوق و�ذلك لمواجهة األخطار والت

  .المحتمل حدوثها في المستقبل

 للنقص الذ� یتعرض له االستثمارات في ق�متها نتیجة  اإلهتالكات هي التسجیل المحاسبي: اإلهتالكات

        ادة تكو�نلمرور الزمن بهدف إظهارها في المیزان�ة لق�متها الصاف�ة، وتسمح اإلهتالكات بإع

 .االستثمارات المهتلكة

  2:تنقسم مصادر التمو�ل قصیرة األجل إلى قسمین: مصادر التمو�ل قصیرة األجل - 2

و�عرف  وغیرهاو�عتبر من مصادر التمو�ل التلقائ�ة والتي تشمل الموردین والمستحقات : التجار�  ئتماناإل   - أ

 خاصة منها المب�عات �المصادر التلقائ�ة نظرا للعالقة التلقائ�ة بین هذه المصادر والعمل�ات الجار�ة للمؤسسة

                                                           
  .75، ص مرجع سب� ذ�ره اإلدارة المال�ة حمزة محمود الز�ید�، - 1
  .469، 468، بیروت، ص ص 1997الط�عة األولى، ، دار النهضة العر��ة للط�اعة والنشر، اإلدارة المال�ةنور الدین خ�ا�ة،  - 2
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عن المؤسسة نتیجة مشتر�اتها من المواد والسلع على التجار� ع�ارة عن االلتزامات المترت�ة  ئتمانفاإل

الحساب، و��ون له عادة فترة استحقاق محددة و��ون مصحو�ا بخصوم تجار�ة في آجال معینة، وعل�ه فإن 

جل فشل المؤسسة في مقابلة التزاماتها في المواعید المحددة قد یجعل من هذا المصدر للتمو�ل قصیر األ

  .مؤسسةمصدرا م�لفا �النس�ة لل

و�عتبر ثاني أهم مصادر التمو�ل قصیرة األجل �النس�ة لمنظمات األعمال، و�قصد  :المصرفي ئتماناإل  -  ب

والمصارف خاصة، و�تم  �ه �ل أنواع القروض التي تحصل علیها المؤسسة من المؤسسات المال�ة

المصرفي عندما تكون احت�اجات البرنامج التشغیلي للمؤسسة تتعد� ما توفره مصادر  ئتماناإلاستخدام 

التمو�ل التلقائ�ة، و�ذلك عندما تكون سمعة المؤسسة في السوق في صورة �صعب معها على اإلطالق 

  . في الحصول على احت�اجاتها

  قرار توز�ع األر�اح: المطلب الثالث

التمو�ل نوعا ثالثا من القرارات هي قرارات توز�ع األر�اح، وتتضمن تصاحب قرارات االستثمار وقرارات 

لألر�اح النقد�ة التي توزع على المساهمین التي تحدد النس�ة المئو�ة  األمورا� �افة شمجموعة قرارات هذا الن

  .من حملة األسهم العاد�ة، وزمن توز�ع هذه األر�اح

  مفهوم قرار توز�ع األر�اح : أوال

فاضلة بین بدیلین أحدهما توز�ع األر�اح واألخر اتخاذ القرار �الم أساسعلى  األر�احتقوم س�اسة توز�ع 

   .استثمارها مرة ثان�ة داخل المؤسسة �غ�ة إعادة األر�احاحتجازه هذه 

على المساهمین وذلك في ش�ل نقد� أوفي  هاأر�احبتوز�ع  �قرار توز�ع األر�اح ق�ام المؤسسةو�قصد 

حیث یؤثر على العدید من المجاالت المال�ة �المؤسسات ح تأثیرا �بیرا أسهم، و�ؤثر قرار توز�ع األر�اش�ل 

تأثیره على اتجاهات المستثمر�ن  إلى، �اإلضافة ها��ل المالي لعلى تدف� األموال وسیولتها وتكلفتها وعلى اله

مستق�ال نحو عمل�ات االستثمار المختلفة �ما تتضح أهم�ة قرار توز�ع األر�اح أ�ضا من دوره في تعظ�م 

إلى إحداث التوازن بین  أساس�ةتوز�ع األمثل �صفة المساهمته في ز�ادة ثروة المساهمین، حیث �سعى قرار 

  1.ثروة المساهمین مو�التالي تعظ� تقبلي الذ� �عظم سعر سهم المؤسسةس�ل من التوز�عات الحال�ة والنمو الم

  س�اسات توز�ع األر�اح : ثان�ا

   س�اسة توز�ع األر�اح �المؤسسة یجب أن تصاغ استنادا لنوعین من األهداف األساس�ة، والتي یجب أن

  حملة األسهم �المؤسسة وتعظ�م ثروةتكون حاضرة دائما في ذاكرة اإلدارة، وهذه األهداف هي التمو�ل الكافي 

                                                           
  .207، ص، 2006، الم�ت�ة العصر�ة للنشر والتوز�ع، اإلس�ندر�ة، اإلدارة المال�ةاحمد دمحم غن�م،  - 1
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علم اإلدارة المال�ة، �أن هناك ثالث أنواع من س�اسات وتشیر األدب�ات التي تناولت هذا الموضوع ضمن 

وف�ما یلي یتم عرض أنواع هذه  ث االستخدام من قبل المؤسساتتوز�ع األر�اح وهي األكثر شیوعا من حی

  1:الس�اسات

أحد أنواع س�اسات التوز�ع یتضمن استخدام نس�ة دفع ثابتة، وتؤثر : س�اسة التوز�ع ذات النس�ة الثابتة - 1

نس�ة الدفع للتوز�ع النس�ة المئو�ة من �ل من الر�ح الذ� یتم تحق�قه، و�م�ن توز�عه على حملة األسهم 

قسمة التوز�ع النقد� لكل سهم  العاد�ة على ش�ل توز�ع نقد� و�تم حساب مقدار التوز�ع المذ�ور عن طر��

�اعتماد نس�ة مئو�ة  وع من س�اسة التوز�ع تقوم المؤسسة، ومع هذا النعلى حصة السهم الواحد من الر�ح

فترة من فترات التوز�ع، حیث أن المش�لة التي تعترض هذه الس�اسة و�تم دفعها إلى المالكین في �ل  محدودة

التي قد تحصل في فترات معینة والتي ��ون  مؤسسة أو تكبدها للخسائرقها الي حالة هبو� األر�اح التي تحقف

ا عن الظروف التي تمر بها التوز�ع النقد� فیها قل�ال أو قد ��ون غیر موجود، و�ون التوز�ع �عد مؤشر 

 .في سوق األوراق المال�ة ر�ما تتأثر �ش�ل سلبي أن أسعار المؤسسة المؤسسة في المستقبل

تقوم هذه الس�اسة على دفع مبلغ ثابت من التوز�ع في �ل فترة من فترات : االعت�اد�س�اسة التوز�ع  - 2

الة ، �ما أنها تقلل من حعلومات ایجاب�ة عن مستقبل المؤسسةالتوز�ع، وتزود هذه الس�اسة حملة األسهم �م

ما تقوم بز�ادة التوز�ع عندما  ذا النوع من س�اسة التوز�ع غال�االتي تعتمد ه عدم التأكد لدیهم وأن المؤسسات

 .تحق� ز�ادة في األر�اح

  هذا النوع من س�اسة التوز�ع  تعتمد �عض المؤسسات :س�اسة توز�ع اعت�اد� مع دفعات ممیزة - 3

ألر�اح  یر اعت�اد� في حالة تحقی� المؤسسةیت�عه إضافي غ لیلقوم بدفع توز�ع اعت�اد� قتالنقد�، حیث 

و�موجب هذه الس�اسة تقوم  و�طل� على هذا التوز�ع اإلضافي �التوز�ع الممیز،تز�د عن الحدود الطب�ع�ة، 

التي تواجه  م، وتعتمد هذه الس�اسة في المؤسساتبتجنب إعطاء آمال غیر صح�حة لحملة األسه المؤسسة

  بدفع توز�ع نقد� اعت�اد� قلیل في فترة من فترات  في أر�احها عن طر�� ق�ام المؤسسة تقل�ات دور�ة

لتوز�ع، فإنها بذلك تعطي المالكین الدخل الضرور� والمستقر و�ناء الثقة �مستقبلها، و�النس�ة للتوز�ع غیر ا

 .  �ذلك فانه س�فقد معناه �ان وٕان د�  أو أن ال ��ون حدثا اعت�اد�ااالعت�ا

  العوامل المؤثرة في قرار التوز�ع األر�اح :ثالثا

   2:قرار توز�ع األر�اح، و�تمثل أهمها ف�ما یليتوجد العدید من العوامل التي تؤثر في 

               تؤثر القیود التي تفرضها النظم األساس�ة ل�عض المنظمات على :القیود المفروضة على توز�ع األر�اح - 1

                                                           
  .486 ،483، ص ص 2009عمان،  ،شر والتوز�ع، دار ال�ازور� للناإلدارة المال�ةعدنان تا�ه النع�مي، أرشد فؤاد التم�مي،  - 1
  .216 ،212 صمرجع سب� ذ�ره، أحمد دمحم غن�م،  - 2
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قرار توز�ع األر�اح ومن أهم هذه القیود إلزام المنظمات بتكو�ن احت�اطات من األر�اح لتدع�م رأس المال 

أو المقابلة احت�اجات السیولة، �اإلضافة إلى أن عقود القروض وتشتمل على �عض القیود التي تؤثر على 

 .أ�ضاقرار توز�ع األر�اح 

على مقدار العائد  ر الفرص االستثمار�ة أمام المؤسسةتوافتؤثر درجة : مد� توافر الفرص االستثمار�ة - 2

، فإن ذلك �شجعها نحو تخف�ض المؤسسة الذ� تقوم بتوز�عه، حیث إذا زاد عدد الفرص االستثمار�ة أمام

مقدار العائد الموزع لتدبیر األموال الالزمة الستغالل هذه الفرص االستثمار�ة، سع�ا وراء تحقی� الفائدة 

، فإنه �شجعها االستثمار�ة المتاحة أمام المؤسسةي المد� الطو�ل هذا بینما إذا قل عدد الفرص للمساهمین ف

 .دار العائد الموزع على المساهمینعلى ز�ادة مق

عادة ما تقوم المؤسسات التي تمر �مرحلة النمو وخاصة : المرحلة التي تمر بها المؤسسة في ح�اتها - 3

عظم أر�احها، بینما غال�ا ما تقوم المؤسسات التي وصلت إلى مرحلة إذا �ان هذا النمو سر�عا �احتجاز م

 .بتوز�ع الجزء األكبر من أر�احها النضج

الذ� یتم توز�عه على المساهمین ��ون في معظم  نظرا ألن العائد :مد� توافر الموارد النقد�ة �المؤسسة - 4

  إلى ز�ادة توز�عات ، فان ذلك یؤد� سسةتوافرت النقد�ة الالزمة �المؤ  األح�ان عائد نقد�ا، لذا فإنه إذا

 بینما ینخفض مقدار العائد الذ� یتم توز�عه على المساهمین في حالة عدم �فا�ة هذه الموارد النقد�ة، األر�اح،

 .اح المؤسسة إلى األر�اح المحتجزةحیث یتم في هذه الحالة توج�ه الجزء األكبر من األر�

لتي ��ون �م�ن للمؤسسات المتوسطة والكبیرة الحجم وا :المؤسسةوافر مصادر تمو�ل من خارج مد� ت - 5

أسواق رأس المال لتدبیر احت�اجاتها المال�ة، مما �م�نها من اتخاذ قرارات  إلى لها سجل أداء مالي اللجوء

متحررة لتوز�عات األر�اح، وعلى ع�س ذلك تماما فإن المؤسسات الجدیدة أو الصغیرة الحجم نلجأ إلى 

ا مما التحو�ل الداخلي نظرا لمحدود�ة قدرتها على التعامل مع أسواق رأس المال لتدبیر األموال المطلو�ة له

 .و�جعلها مفیدة �حدود معینةینع�س بدوره على توز�عات األر�اح 

�عتبر العائد الذ� یتم توز�عه على المساهمین أحد عناصر : معدالت الضرائب على دخول المساهمین - 6

الدخل عند تحدید الوعاء الضر�بي لهؤالء المساهمین، حیث ینخفض صافي هذا العائد بدرجة أكبر �لما �ان 

ذا �ان معدل نخفض صافي هذا العائد بدرجة أقل إرائب على دخول المساهمین مرتفعا، بینما یمعدل الض

معظم المساهمون فیها بدخول  تمتعناءا على ذلك فإن المؤسسات التي یالضرائب على دخولهم منخفضا، و�

اد ، و�التالي یزدمرتفعة تقوم بتخف�ض مقدار العائد الموزع علیهم نظرا الرتفاع معدل الضرائب على دخولهم

 .مقدار األر�اح المحتجزة لدیها
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یجب على القائمین في إدارة المؤسسات أن تأخذ في اعت�ارها رغ�ات واحت�اجات : تفض�الت المساهمین - 7

 .ذلك عند رسم س�اسة توز�ع األر�احالمساهمین �اعت�ارهم مالك لتلك المؤسسات و 

�طل� عل�ه الملك�ة الداخل�ة أقل  المحتجزة أو ما ر�احتعتبر تكلفة األ: تكلفة التمو�ل للملك�ة الخارج�ة - 8

إلى أنها ال تتحمل تكالیف إصدار، �الح� أنه �م�ن من تكلفة األسهم العاد�ة، و�رجع ذلك �طب�عة الحال 

لمؤسسات ل�عض المؤسسات الكبیرة الحجم أن تصدر أسهم عاد�ة جدیدة بتكلفة أقل وذلك �الق�اس إلى ا

 .الحجم الصغیرة والمتوسطة

تؤثر معدالت التضخم المتوقعة على س�اسة توز�ع العائد �المؤسسة، فإذا : معدالت التضخم المتوقعة - 9

�ان من المتوقع ز�ادة معدل التضخم خالل الفترة المقبلة، فإن ذلك والشك سوف یؤذ� إلى انخفاض القوة 

یتوفر  حیث ال اإلنتاجيالشرائ�ة للنقود، مما �مثل عق�ة أمام المؤسسة عند ق�امها بإحالل أصولها التي عمرها 

نحو تخف�ض  تتجه هذه المؤسسة ئذالجدیدة وعند األصولهتالك المتجمع الالزم لتغط�ة تكلفة شراء لدیها اإل

للمساهمة � تغط�ة شراء هذه  األر�احمن  األكبرمقدار العائد الموزع على المساهمین واحتجاز الجزء 

 األصول

التي یتحق� لدیها  ترغب المؤسسات: السا�قة في سجالت المؤسسة األر�احمد� استقرار توز�عات  -10

استقرار في توز�عات األر�اح في سجالتها الماض�ة في المحافظة على وجود معدل مرتفع لتوز�عات هذه 

  .سجل توز�عاتها �التقلب وعدم الث�اتاألخر� التي یتم  ، بینما �حدث ع�س ذلك في المؤسساتاألر�اح

  المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة��ف�ة مساهمة جودة المعلومات  :الم�حث الثالث

تساهم جودة المعلومات المحاسب�ة في رشادة القرارات المال�ة �المؤسسة من خالل مخرجات عمل�اتها، 

          هذه األخیرة تساعد متخذ� القرار في المؤسسة على اخت�ار البدیل الصح�ح والمناسب لضمان 

   . نموها واستمرارها

  المعلومات المحاسب�ة �أساس لترشید القرارات المال�ة: المطلب األول

  1:یلي�م�ن إیجاز المعلومات �أساس لترشید القرارات المال�ة �ما و  

ال جدال في أن الهدف النهائي أل� نظام محاسبي یتمثل في توفیر المعلومات المناس�ة التخاذ 

القرارات في الوقت المناسب، و�الش�ل المناسب و�المضمون المناسب، و�التكلفة المناس�ة، وللشخص المناسب 

  مات تأتي من إرسال وحتى �م�ن اتخاذ قرارات صائ�ة فإنه من الضرور� أن تكون هناك مدخالت من المعلو 

  ، ومهما �انت طب�عة العالمأو ترجمة أو توصیل ظروف وأحوال العالم الواقعي �صورة مالئمة لصانع القرار

                                                           
  .83،85 ، صمرجع سب� ذ�رهأحمد عبد الهاد� شبیر،  - 1



ثاني                                                                                               القرارات المال�ةالفصل ال  

 

 
62 

 وأحواله واألحداث التي تجر� ف�ه الواقعي فإننا لن ندر�ه حتى �م�ننا الحصول على معلومات عن ظروفه

القرارات سواء على مستو�  األساس�ة للنظام المتكامل التخاذأن المعلومات المحاسب�ة تعتبر أحد األر�ان  �ما

أو على مستو� أ� وحدة اقتصاد�ة مشتقة منها بل أن أهم أس�اب وجود المحاس�ة وتطورها المستمر  المؤسسة

یتمثل في أنها توفر معلومات تعتبر أساس التخاذ القرارات، حیث �قوم المحاسب بتوفیر المعلومات المناس�ة 

واجهة احت�اجات اإلدارة �مستو�اتها المختلفة أو لمواجهة احت�اجات األطراف الخارج�ة لترشید عمل�ة سواء لم

اتخاذ القرارات، إذا �ان األمر �ذلك فهل هناك معاییر معینة للح�م على دور المعلومات التي ینتجها نظام 

  �أساس التخاذ القرارات وترشیدها؛ المحاس�ة �غرض استخدامها

ع توجد إحد� اللجان المنبثقة عن مجمع المحاسبین األمر��ي قد أصدرت تقر�را عن تطور في الواق 

نظر�ة المحاس�ة، ور�زت اهتمامها في هذا التقر�ر على أر�عة خصائص أساس�ة للمعلومات المحاسب�ة 

  :المناس�ة لترشید القرارات، وتتمثل تلك الخصائص ف�ما یلي

 ؛المالئمة  - 1

  ؛القابل�ة للتحق�  - 2

  ؛التحرر من التمیز  - 3

  .القابل�ة للق�اس الكمي - 4

ولكن ما هو المع�ار الذ� یجب أن �ستخدم في تحدید المعلومات المفیدة أو النافعة، وما هي 

ي المعلومات المحاسب�ة حتى تكون نافعة، لذلك علقت اللجنة في مقدمة فالمواصفات التي یجب توفرها 

  : مجمع المحاسبین األمر��ي �ما یلي

مع�ار المنفعة �عتبر المع�ار الوحید الذ� ال یخضع أل�ة قیود في مجال قابل�ة التطبی� على �افة إن 

عة المعلومات المحاسب�ة �مد� توافقها مع احت�اجات متخذ� القرارات فالعمل�ات المحاسب�ة، وتقاس درجة من

حیث ناد� �ه فر�� �بیر من  في الواقع ال �عتبر مجمع المحاسبین األمر��ي أول من ناد� �مع�ار المنفعة

رواد الف�ر المحاسبي المعاصر، والمع�ار الشامل هو مع�ار المنفعة �عني أنه یجب أن تكون المعلومات 

  في مقدرته على إش�اع حاجات معینة؛المحاسب�ة نافعة، وهنا یجب أن نقرر أن منفعة أ� شيء تتمثل 

منفعة إذا �انت قادرة على إش�اع حاجات  و�ناءا على ذلك فإن المعلومات المحاسب�ة تكون ذات 

   مستخدمي هذه المعلومات وهم �ثیرون وحاجاتهم متعددة ومتشا��ة وقد تكون متعارضة في �عض 

فالمعلومات المحاسب�ة التي قد تكون نافعة لمستو� اإلدارة العل�ا قد ال تكون �ذلك �النس�ة  ،األح�ان

مثل المالك، مصلحة  م�اشرة أو غیر م�اشرة في المؤسسة الحللمستو�ات اإلدار�ة  األخر� التي لها مص
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�ما أن المعلومات التي قد تكون نافعة في وقت  ،الخ...الضرائب، بورصة األوراق المال�ة، الموردین العمالء 

معین قد ال تكون �ذلك في وقت أخر، ولذلك فإن المعلومات التي ال تعطي اإلجا�ة الكاف�ة أو معظم 

  تي تثور في أدهان مستخدمیها هي المعلومات التي �م�ن أن توصف �ح� �أنها معلومات التساؤالت ال

ومعظم القرارات تتخذ على أساس معلومات  لقرار تعتبر عمل�ة شاملة أو �ل�ةنافعة، �ما أن عمل�ة اتخاذ ا

  .بدقة ومتوفرة في الوقت المناسب �غض النظر عن حجمها محددة

  ات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة دور المعلوم: المطلب الثاني

   1:المعلومات المحاسب�ة �ما یلي �م�ن توض�ح دور

  إعداد الموازنة التخط�ط�ة: أوال

     تمثل الموازنة التخط�ط�ة خطة العمل�ات المستقبل�ة التي تدفع المؤسسة الق�ام بها خالل فترة 

األهداف العامة �ش�ل أهداف تفصیل�ة وتحدد المسؤول�ة عن ذلك في صورة �م�ة مال�ة �حیث تع�س و معینة، 

  .رقا�ة�ل هدف تفصیلي وتعتبر مق�اسا لألداء ومع�ارا لل

  تصم�م النظم المحاسب�ة : ثان�ا

تمثل وظ�فة التنظ�م المحاسبي تصم�م النظم المحاسب�ة على أساس التنظ�م الموضوع للوحدات 

  :منهما، و�توقف تصم�م النظم المحاسب�ة على عاملین رئ�سیینالمحاسب�ة وطب�عة النشا� االقتصاد� لكل 

 الم�اد� العلم�ة المحاسب�ة؛  - 1

لتنفیذ  إت�اعهااألسالیب المحاسب�ة الفن�ة منها والتي تتكون من القواعد واإلجراءات والس�اسات الواجب  - 2

   .المحاسب�ة الم�اد�

  تسجیل العمل�ات: ثالثا

ل�ات وتبو�بها حسب النظم المحاسب�ة المت�عة والمعتمدة في ذلك تتضمن هذه المرحلة تسجیل �افة العم

على أساس قاعدة القید المزدوج، وتمثل هذه المرحلة مدخالت النظام المحاسبي حیث تؤد� أساسا إلى إنتاج 

   .النظام في صورة القوائم المال�ة مخرجات هذا

  المراجعة ومراق�ة وتنفیذ الموازنة : را�عا

ى تقی�م التصرفات التي تمت في المؤسسة، �ما في ذلك ضمان حقوق المؤسسة تهدف المراجعة إل

  .المعلومات ودقة القوائم المال�ةوالمحافظة على أصولها والتأكد من سالمة القیود المحاسب�ة ونظام 

                                                           
  .260، 259، ص ص 1999الط�عة األولى، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، نظم المعلومات المحاسب�ة والمنظمة، ح�مت دمحم الراو�،  - 1
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  تحلیل وتفسیر القوائم المال�ة : خامسا

التغیرات التي تطرأ على  وٕاظهارتحدید العالقات بین أجزاءها یهدف فحص القوائم المال�ة إلى 

 تعدرسم الخط� والس�اسات المستقبل�ة و وذلك لخدمة أغراض القرارات المال�ة االستثمار�ة و  عناصرها

 أر�احا �حق� لها األمثل واالستغالل التح�م أن إذ هامة، ثروة المعاصر الوقت في المحاسب�ة المعلومات

 المعلومات نظام و�عتبر والمؤسسات، الشر�ات وتطور لالستمرار وضمًانا المستقبل�ة، للخط� ونجاحا

 مختلف تزو�د في وفعاال  یتمثل هاما دورا النظام هذا و�لعب للمعلومات الكلي النظام من جزءا المحاسب�ة

 مختلف اتخاذ في لمساعدتهم الوقت  المناسب في وصح�حة ودق�قة جاهزة �معلومات القرارات اتخاذ مستو�ات

المعلومات  أن �ماالمال�ة،  والقوائم طر��  التقار�ر عن المعلومات هذه توفیر و�تم اإلدار�ة، تالقرارا

 الدور وهذا التنم�ة، خط� نجاح ثم ومن سالمة القرارات المال�ة في إیجابي دور لها ��ون  أن �م�ن المحاسب�ة

   1.ومتا�عتها وتنفیذها الخط� هذه الالزمة إلعداد المعلومات توفیر من �أتي

 زادت ف�لما المتخذ، جودة القرار درجة على �بیر تأثیر لها القرار لمتخذ المتوافرة المعلومات جودة إن

 �استمرار اإلدارة ضرورة �حث الذ� �عني األمر أفضل، القرار متخذ اخت�ار �ان المعلومات تلك جودة درجة

 معرفة من تز�د فالمعلومات ،البدیلة للتصرفات المتوقعةالنتائج  و �األهداف یتعل� ف�ما المعلومات أفضل عن

 القرارات اتخاذ فإن األمر حق�قة في و ،القرارات �اتخاذ المخاطرة المرت�طة جوانب من وتقلل القرار متخذ

  2.اآلخر دون  ألحدهما التعرض �م�ن مرت�طان ال موضوعان والمعلومات

   لترشید القرارات المال�ة تعز�ز جودة المعلومات المحاسب�ةاإلفصاح المحاسبي ودوره في : المطلب الثالث

فالهدف  وٕاعدادها�عطي اإلفصاح المحاسبي والتقار�ر المال�ة ف�رة حول األسس و المفاه�م المتعلقة بها 

�المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات من اإلفصاح المحاسبي للتقار�ر المال�ة هو تزو�د مستخدمیها 

  .د�ة السل�مةاالقتصا

  مفهوم اإلفصاح المحاسبي: أوال

  : �م�ن إعطاء عدة تعار�ف لإلفصاح المحاسبي نذ�ر منها ما یلي :تعرف اإلفصاح المحاسبي -1

لمستخدمین �ش�ل مضمون ومالئم لتقد�م المعلومات والب�انات " :�عرف اإلفصاح المحاسبي �أنه

3".اتخاذ القرارات، لذلك فهو �شمل المستخدمین الداخلیین والخارجیین في آن واحدلمساعدتهم في 

                                                           
، غزة، اإلسالم�ة، رسالة ماجستیر، الجامعة المحاسب�ة في اتخاذ القرارات اإلدار�ة في ظل ظروف عدم التأكد دور المعلوماتدمحم موسى فرج هللا،  - 1

  .62، ص 2010-2011
  .62، ص المرجع الساب� - 2
 -2008تنة، �ا لة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر،، رساخصائص المعلومات المحاسب�ة وأثرها في اتخاذ القراراتناصر دمحم علي المجهلي،  - 3

  .106، ص 2009
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الوضوح وعدم اإلبهام في عرض المعلومات المحاسب�ة عند إعداد الحسا�ات والقوائم " و�عرف �ذلك �أنه

   1".المال�ة والتقار�ر المحاسب�ة

اإلفصاح المحاسبي �عني إت�اع " :بيمن التعار�ف السا�قة �م�ن إعطاء تعر�ف شامل لإلفصاح المحاس

س�اسة الوضوح وٕاظهار جم�ع الحقائ� المال�ة الهامة التي �عتمد علیها مستخدمي التقار�ر المال�ة، أ� یهدف 

  ". اإلفصاح إلى تمییز الظاهرة موضع الدراسة وتوض�ح معالمها �ش�ل �سهل فهم المعنى المقصود

  : أهم�ة اإلفصاح المحاسبي - 2

   2:لإلفصاح المحاسبي أهم�ة �الغة تتمثل في ما یلي  

توفیر المعلومات التي تفید المستثمر�ن الحالیین والمرتقبین والدائنین الحالیین وغیرهم من مستخدمي   - أ

  المعلومات لترشید القرارات االستثمار�ة واالئتمان�ة وغیرها من القرارات؛

�ة للمؤسسة والتزاماتها والتغیرات التي تطرأ على هذه الموارد تقد�م المعلومات المتعلقة �الموارد االقتصاد -  ب

  وااللتزامات؛

�ساعد في توفیر المعلومات الالزمة لتقی�م أداء وقدرة اإلدارة على النهوض �مسؤولیتها والح�م على �فاءة   - ج

  أدائها؛ 

رة في إدارة األموال تساعد المعلومات المتوفرة في التقار�ر المال�ة المساهمین في ب�ان مد� نجاح اإلدا  - د

  إدارة اقتصاد�ة تهدف إلى تنم�ة حقوق المساهمین؛ 

یؤد� إلى توفیر قوائم وتقار�ر مال�ة إضاف�ة معدلة للتقل�ات في المستو� العام لألسعار، �اإلضافة إلى   - ه

  القوائم التار�خ�ة غیر المعدلة؛

جتماع�ة في صورة قوائم �م�ن من إظهار مد� مساهمة الوحدة المحاسب�ة في تحمل مسؤولیتها اال -  و

  وتقار�ر ال �عتمد فیها على إم�ان�ة الق�اس النقد�؛ 

�ما یؤد� إلى مأتم االستفادة من إم�ان�ات التطبی� التي یت�حها إلى إظهار صورة الوحدة المحاسب�ة   - �

  . واإلطار البیئي التي تعمل في ضله �ما �قارب من الحق�قة المرغوب معرفتها عنها

   من أجل ترشید القرارات المال�ة وع المعلومات المحاسب�ة التي یجب اإلفصاح عنهاطب�عة ون: ثان�ا

تتمثل المعلومات المحاسب�ة التي یتم اإلفصاح عنها في الب�انات المال�ة وهي ب�ان المر�ز المالي، ب�ان

                                                           
- 2010، 3، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر اإلفصاح المحاسبي في ظل معاییر المحاس�ة الدول�ة وأثره على جودة المعلومةص�ا�حي نوال،  - 1

  .63، ص 2011
مذ�رة ماستر، جامعة قاصد� مر�اح، ورقلة، ، دور اإلفصاح المحاسبي في جعل المعلومة المحاسب�ة أكثر فائدة لمستخدمیها�العید دمحم الكامل،  - 2

  .16، ص 2010-2011
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ب�ان التدفقات النقد�ة و��ان التغیرات في حقوق الملك�ة هذا إضافة إلى معلومات أساس�ة أخر� تعد  و الدخل

، لكن لتعذر اإلفصاح عنها في صلب الب�انات المال�ة تعرض في من أجل ترشید القرارات المال�ة ضرور�ة

�انات، وتعد القوائم المال�ة في واقع المالحظات المرفقة في الب�انات المال�ة التي تعد جزءا ال یتجزأ من تلك الب

األمر �موجب مجموعة من االفتراضات واألعراف والم�اد� التي تدخل في النطاق المتعارف عل�ه بین 

، لذا یترتب على من أجل ترشید القرارات المال�ة  المهنیین �الم�اد� أو األصول المحاسب�ة المتعارف علیها

دات على �ل نوع و�م�ة المعلومات التي تظهر في القوائم المال�ة، ومن ذلك نشوء مجموعة من القیود والمحد

هذه االفتراضات مثال التقید �مبدأ التكلفة التار�خ�ة �أساس إلث�ات وتقی�م األصول، مما یجعل مصداق�ة 

المعلومات التي تعرضها القوائم المال�ة في فترات التضخم عرضة للشك، ومن المفاه�م األخر� التي تش�ل 

   1. قیدا على نطاق اإلفصاح المحاسبي مفهوم األهم�ة النسب�ة ومفهوم الح�طة والحذر

إزاء ما تقدم فإن توفیر اإلفصاح المناسب في الب�انات المال�ة �ستوجب إعادة النظر في �ثیر من 

ثل في إعادة المفاه�م واألعراف المحاسب�ة التي تح�م إعداد هذه القوائم، والخطوة األولى في هذا السبیل تتم

ترتیب األهم�ة النسب�ة للخواص أو المعاییر المتعارف علیها للمعلومات المحاسب�ة وف� أولو�ة ترجح �فة 

خاص�ة المالئمة على ما عداها من الخواص األخر� للمعلومات، وذلك على أساس أن خاص�ة المالئمة هي 

إلفصاح المناسب مما یجعل من الضرور� المع�ار الرئ�سي للمعلومات التي یجب أن یتمحور حوله مفهوم ا

إجراء نوع من المقا�ضة بین خاص�ة المالئمة من جهة والخواص األخر� للمعلومات من جهة أخر�، التي 

تمثل قیدا على مالءتها �الموضوع�ة واألهم�ة النسب�ة، ولقد قاد ترج�ح خاص�ة المالئمة على حساب 

  2.س�ع نطاق اإلفصاح المرغوب في القوائم المال�ةالخواص األخر� للمعلومات المحاسب�ة إلى تو 

  أسالیب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسب�ة: ثالثا

یوجد العدید من وسائل وطرق اإلفصاح المحاسبي والتي �م�ن أن تساعد مستخدمي المعلومات على        

  طب�عة المعلومات المطلو�ة وأهمیتهافهمها واتخاذ القرار الصح�ح، وتتوقف المفاضلة بین طر�قة وأخر� على 

  3:النسب�ة، وفي ما یلي أهم هذه الطرق 

 إن جزءا مهما من اإلفصاح المحاسبي یتمثل في عرض القوائم :إعداد القوائم المال�ة وترتیب بنودها - 1

ارف علیها �سهل عمل�ة قراءتها وفهمهاالمال�ة وترتیب م�وناتها وف� القواعد والم�اد� المحاسب�ة المتع

                                                           
، رسالة أثر مستو� اإلفصاح المحاسبي في الب�انات المال�ة المنشورة على تداع�ات األزمة المال�ة في القطاع األردنيمعتز برهان جمیل الع�ر،  -  1

  .20، 19، ص ص 2010-2009امعة الشرق األوس�، األردن، ماجستیر، ج
  .20، 19، ص ص المرجع الساب� - 2
، 584، ص ص 2005، الط�عة األولى، إیتراك للنشر والتوز�ع، مصر، المحاس�ة الدول�ة وانع�اساتها على الدول العر��ةدمحم المبروك أبو ز�د،  - 3

585.  
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   .ل المستخدمین واستخالص المعلوماتوٕام�ان�ة مقارنتها من فب

یتم استخدام المالحظات الهامش�ة لتوض�ح أو تفسیر أو إضافة معلومات أقل : المالحظات الهامش�ة - 2

أهم�ة والمتعلقة �عناصر القوائم المال�ة والتي �م�ن إظهارها في صلب القوائم المال�ة، و�جب اإلشارة إلى أن 

   .تحتو� على معلومات �م�ة أو وصف�ةالمالحظات الهامش�ة �م�ن أن 

� على قوائم إضاف�ة ترف� مع القوائم المال�ة األصل�ة، یتم من خاللها إعطاء وتشتمل المالح: المالح� - 3

        تفاصیل عن �عض البنود الواردة �القوائم المال�ة والت ال تستوعبها المالحظات الهامش�ة ومن هذه 

  : القوائم ما یلي

 قائمة التغیر في المر�ز المالي؛   - أ

 قائمة األصول الثابتة وطرق االمتالك؛  -  ب

 . قائمة المخزون السلعي  - ج

تستخدم األقواس في القوائم المال�ة لتوض�ح �عض األرقام الظاهرة �القوائم  :المعلومات بین األقواس - 4

المال�ة والتي �صعب فهم طرق احتسابها أو سبب ظهورها من قبل المستخدمین غیر الملمین �المحاس�ة، مثل 

خدم في تقی�م مخزون ظاهر �القوائم المال�ة أو ب�ان المبدأ المستب�ان الطر�قة المستخدمة للوصول إلى الرقم ال

  .نها�ة الفترة

وتستخدم إلظهار �عض المعلومات اإلضاف�ة والتفاصیل التي �صعب : التقار�ر والجداول الملحقة - 5

الوصول إلیها، بل �ستحیل إظهارها في صلب القوائم المال�ة، وقد تستخدم هذه الوسیلة ضمن وسیلة 

   وغیر ذلك؛المالحظات الهامش�ة أو في صورة تقار�ر مستقلة 

كثیر من ائم المال�ة والذ� بدونه �صعب تفسیر الوهذا التقر�ر �عتبر م�مال للقو  :تقر�ر مجلس اإلدارة - 6

   معلومات القوائم المال�ة؛

و�عتبر تقر�ر المراجع الخارجي وسیلة إفصاح ثانو�ة ول�ست وسیلة رئ�س�ة : تقر�ر المراجع الخارجي - 7

حیث أنه �م�ن أن یؤ�د إفصاح أو عدم إفصاح معلومات معینة عن طر�� المالحظات أو التحفظات التي 

   1.رها المراجع في تقر�رهیذ�

  

        

                                                           
امعة الملك سعود، المملكة العر��ة السعود�ة، د�توراه، ج أطروحة، اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعاییر المحاسب�ة الدول�ةمجد� أحمد الجعبر�،  - 1

  .7، ص 2009 -2008
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 خالصة 

تعتبر عمل�ة تقی�م القرارات المال�ة واحدة من أهم خطوات عمل�ة اتخاذ القرار السل�م، فالمحلل المالي 

وأمام جملة الخ�ارات المطروحة أمامه، عل�ه أن یختار األفضل واألحسن، خصوصا وأن هذه القرارات 

عشوائي وغیر الصح�ح من إستراتیج�ة ومصیر�ة تجعل المؤسسة تتحمل تكالیف إضاف�ة في حالة االخت�ار ال

 .      جملة البدائل، ولهذا یجب تقی�م �فاءة القرار المالي وتعدیله التخاذه �الش�ل األمثل والسل�م
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: تمهيد

اإلجراءات المنهجية للدراسة واألساليب اإلحصائية المعتمدة : المبحث األول

  تحليل بيانات ونتائج الدراسة:المبحث الثاني

 ااتبار الفرريات وتحليل الفروو : المبحث الثالث
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  :تمهید

�عد است�فائنا للجانب النظر� من ال�حث، والذ� تطرقنا من خالله إلى الخلف�ة النظر�ة لموضوع الدراسة 

ي لجمع سنحاول في هذا الفصل إسقا� الجانب النظر� على أرض الواقع واستعمال وسائل ال�حث العلم

  .ةانست�الب�انات والمتمثلة في اإل

لتم�ن من ل هذاتخص مسیر� المؤسسات اإلقتصاد�ة و ة انست�ی� هدف الدراسة قمنا بتصم�م اولتحق

 . في المؤسسةجودة المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة دور  الح�م على

  :التال�ة حثامن خالل الم� للدراسة المیدان�ةإلى اإلطار التطب�قي وسنتطرق في هذا الفصل 

  .األسالیب اإلحصائ�ةاءات المنهج�ة للدراسة و اإلجر : الم�حث األول

 .تحلیل ب�انات ونتائج الدراسة: الم�حث الثاني

  .وتحلیل الفروق  اخت�ار الفرض�ات: الم�حث الثالث
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  راءات المنهج�ة للدراسة واألسالیب اإلحصائ�ة المعتمدةاإلج: حث األول الم�

عتماد علیها من خالل توض�ح إلاإلجراءات التي تم ان خالل هذا الم�حث أهم الخطوات و نستعرض م

  .عینة الدراسة ومختلف األدوات اإلحصائ�ة المستعملة، مجتمع الدراسة ،الدراسة منهج�ة

  منهج�ة الدراسة: المطلب األول

       نجاز الجانب التطب�قي من اتها محورا رئ�س�ا یتم من خالله إتعتبر منهج�ة الدراسة وٕاجراء

ل على الب�انات المطلو�ة إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج وعن طر�قها یتم الحصو  ،الدراسة

جودة دور  "ام منهج دراسة الحالة لدراسة وقد تم استخد ،التي یتم تفسیرها في ضوء موضوع الدراسة

وهذا �غرض الخروج بنتائج تز�د من المستو� " في المؤسسةالمعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة 

  .لمعرفي للموضوعا

  مجتمع الدراسة: أوال

ال�الغ  وال�ة جیجلعلى مستو�  قتصاد�ة الموجودةاإلمؤسسات لل نمسیر�في یتمثل مجتمع الدراسة 

  .مؤسسة 30عددها 

  عینة الدراسة: ثان�ا

جودة دور  " وهذا لمعرفةالمؤسسات اإلقتصاد�ة  من مسیر� تم استهداف عینة  ما سب�بناء على 

ستمارات الموزعة التالي عدد اإلو�مثل الجدول ، "في المؤسسةحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة المعلومات الم

 :المسترجعةو 

  اإلحصائ�ات الخاصة �االست�انة: )1- 3(الجدول رقم

  النس�ة  التوز�ع التكرار�   ست�انةاإل

 %100  30  ست�انات المسترجعةاإل

 %0  0  ست�انات غیر المسترجعةاإل

  %100  30  كل�ةست�انات الاإل

  .نیمن إعداد الطالب :المصدر

  أداة الدراسة  :ثالثا 

انب الموضوع من الناح�ة العمل�ة تم اإللمام بجو و  ،التطرق إل�ه في الجانب النظر� �غرض إكمال ما تم 

وهذا ألهم�ة هذه األخیرة �ونها تعتبر أداة مضبوطة  ،ست�انة �أداة من أدوات جمع الب�انات�اإل ستعانةاإل

  .من خالل ص�اغة نموذج من األسئلة موجهة ألفراد عینة الدراسة ،نظمة لجمع ب�انات الدراسةوم

  :تكون من ثالث محاور �ما یليتالتي و اإلست�انة وقد تم إعداد 
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 .جودة المعلومات المحاسب�ة :المحور األول - 1

  :�ما یلي أر�عة أجزاءو�نقسم هذا المحور إلى 

  المالءمة: الجزء األول - أ

  .الموثوق�ة: انيالجزء الث -  ب

 .القابل�ة للمقارنة :لثالثا جزءال - ج

 .القابل�ة للفهم: الجزء الرا�ع - د

 .القرارات المال�ة :نيالمحور الثا - 2

 :أجزاءو�نقسم إلى ثالثة  

 .قرار االستثمار :الجزء األول - أ

 .قرار التمو�ل :الجزء الثاني -  ب

  .قرار توز�ع األر�اح :الجزء الثالث - ج

" 1"تعني مواف� بدرجة عال�ة والدرجة" 5"نقا�، حیث الدرجة  5متدرج من ال لكارثوقد تم استخدام سلم 

  :وقمنا �حساب المد� على النحو التالي. تعني مواف� بدرجة منخفضة

  :و�حسب طول الفئة على النحو التالي ،عدد الفئات 5حیث تمثل ؛ 4=5-1

  =    طول الفئة 
  المد�

  ئاتالفعدد 

4  
=  0.8  

5  

 :ثكار �مثل التوز�ع لمق�اس ل ل المواليوالجدو 

  لكارثجدول التوز�ع لمق�اس ): 2- 3(الجدول رقم 

  .ینمن إعداد الطالب: المصدر

  ]5-4.2[  [4.2- 3.40[  [3.40-2.6[  [2.6- 1.80[  [1.80-1[  الفئة

  5  4  3  2  1  الدرجة

درجة 

  الموافقة

  عال�ة جدا  عال�ة  متوسطة   منخفضة  منخفضة جدا
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  اإلحصائ�ة المعتمدةاألسالیب : المطلب الثاني

ة ــــجتماعیوم اإلـــة للعلــــة اإلحصائیـــــالحزم ست�انة من خالل برنامــــج�غ وتحلیل اإلتم تفر 

)SPSS(Statistical package force social sciences ،ستعانة ب�عض األدوات وسوف یتم اإل

 :اإلحصائ�ة التال�ة

�ستخدم هذا األمر �ش�ل أساسي ألغراض معرفة تكرار  :لحسابيالنسب المئو�ة والتكرارات والمتوس� ا :أوال

  منها في وصف عینة الدراسة؛ ستفادةاإلفئات متغیر ما و�تم 

  ست�انة؛لمعرفة ث�ات فقرات اإل (Crambach’Alpha)اخت�ار ألفا �رون�اخ  :ثان�ا

�قوم هذا : رت�ا�لق�اس درجة اإل  (Pearson Correlation Coeffient) معامل ارت�ا� بیرسون  :ثالثا

لداخلي والصدق البنائي تساق اغیر�ن، وقد تم استخدامه لحساب اإلخت�ار على دراسة العالقة بین متاإل

  ست�انة؛لإل

إلى  ستجا�ة قد وصللمعرفة ما إذا �ان متوس� درجة اإل (T-Test)في حالة عینة واحدة  Tاخت�ار :را�عا

وس� خت�ار للتأكد من داللة المت، وقد تم استخدام هذا اإلت عن ذلكأم زادت أو قل 3الدرجة المتوسطة وهي 

  ست�انة؛لكل فقرة من فقرات اإل

  One Way Analysis of A NOVAتجاه الواحد ذو اإلحلیل الت�این األحاد� اخت�ار ت :خامسا

(variance)  إحصائ�ة بین مجموعات الب�انات؛لمعرفة ما إذا �انت هناك فروق ذات داللة  

لمعرفة الفروق في حالة األسئلة التي تحتو� على خ�ار�ن  للعینة المستقلة T(T-Test)اراخت� :سادسا

 .اإلجا�ة

وقد تم استخدامه في اخت�ار الفرض�ات المتعلقة بدراسة األثر بین المتغیرات  :نمودج اإلنحدار :سا�عا

  .المستقلة والمتغیر التا�ع

  صدق وث�ات االست�انة: المطلب الثالث

  :، و�ذا دراسة ث�اتها وهذا على النحو التالي)اإلستب�ان(لصدق الظاهر� والبنائي ألداة الدراسةسیتم دراسة ا

  ست�انةصدق اإل: أوال

ستب�انة تم التأكد من صدق اإل وقد ،ست�انة ماوضعت لق�اسه�قصد �صدق اإلست�انة أن تق�س أسئلة اإل

  :�طر�قتین هما

أعضاء الهیئة  2ة من المح�مین تألفت من على مجموععرضت أداة الدراسة  :صدق المح�مین  - 1

   في المحاس�ة واإلدارة متخصصین بجیجل،  جامعة دمحم الصدی� بن �حيالتدر�س�ة ب

إتف� علیها معظم التي تعد�الت التم اجراء ٕاستنادا إلى المالحظات والتوجیهات التي أبداها المح�مون و  

 .افة األخر� منهاإضیث تم تعدیل ص�اغة الع�ارة وحدف أو المح�مین، ح
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 تم حساب اإلتساق الداخلي لفقرات اإلست�انة على عینة الدراسة ال�الغ :صدق الداخلي لفقرات اإلست�انةال - 2

 :الدرجة الكل�ة للمحور التا�عة له �ما یليمعامالت اإلرت�ا� بین �ل فقرة و  وذلك �حساب ،مفردة 30 حجمه

  ومات المال�ةجودة المعل: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول - أ

  المالئمة: الجزء األول الصدق الداخلي لفقرات 

  المالئمة: الصدق الداخلي لفقرات الجزء األول )3- 3(جدول رقم ال

معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

  0,000  0,676 .تقوم المؤسسات �عرض المعلومات المحاسب�ة في الوقت المناسب 1

منتجة على التقلیل من البدائل المتاحة لمتخذ تساعد المعلومات ال 2

 .القرار

0,798  0,000  

�قوم نظام المعلومات المعمول �ه بإنتاج تقار�ر متنوعة تناسب جم�ع  3

 .المستخدمین مما �ساعدهم على تحسین القرار الواجب اتخاذه

0,557  0,001  

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

 α=�0.05 داللةعند مستو 

الجزء األول للمحور األول مع المعدل الكلي إلرت�ا� بین فقرات معامالت ا) 3-3(یبین الجدول رقم   

أن الق�مة اإلحتمال�ة حیث  ،0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،لفقراته

 .صادقة لما وضعت لق�اسه جزءمما یدل على أن فقرات ال 0.05الفقرات أقل من  لكل 

 الموثوق�ة: الجزء الثاني الصدق الداخلي لفقرات    

  )الموثوق�ة(الجزء الثاني  الصدق الداخلي لفقرات: )4- 3(الجدول رقم

معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

عند إعداد القوائم المال�ة تحرص المؤسسات على أن تتسم بخاص�ة   1

 .الح�اد

0,766  0,000  

تقوم المؤسسات �عرض معلومات مال�ة خال�ة من األخطاء المرتك�ة   2

 عند معالجتها

0,807  0,000  

یتم عرض معلومات جیدة من قبل المؤسسات تساعد مستخدمیها   3

 .على التنبؤ �النتائج المستقبل�ة

0,832  0,000  

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر
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 α=0.05اللةعند مستو� د

للمحور األول مع المعدل الكلي الثاني معامالت اإلرت�ا� بین فقرات الجزء ) 4- 3(یبین الجدول رقم       

حیث أن الق�مة اإلحتمال�ة  ،0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،لفقراته

 .صادقة لما وضعت لق�اسه جزءمما یدل على أن فقرات ال 0.05لكل الفقرات أقل من 

  القابل�ة للمقارنة: ثالثالالجزء الصدق الداخلي لفقرات:  

  )القابل�ة للمقارنة( : الجزء الثالث ق الداخلي لفقراتالصد :)5- 3(الجدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

تعرض المؤسسات معلومات تكون قابلة للمقارنة مع المؤسسات   1

 .لتي تنش� في نفس المجالا

0,634  0,000  

بنود القوائم  المقارنة بین عدة سنوات عند عرض یتم إت�اع طر�قة  2

 .المال�ة

0,569  0,001  

  0,000  0,795 تتصف عمل�ة استخدام الطرق المحاسب�ة من سنة ألخر� �الث�ات  3

   �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

 α=0.05لةعند مستو� دال 

للمحور األول مع المعدل الكلي الثالث معامالت اإلرت�ا� بین فقرات الجزء ) 5- 3(یبین الجدول رقم 

حیث أن الق�مة اإلحتمال�ة  ،0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،لفقراته

  .ة لما وضعت لق�اسهصادقجزء مما یدل على أن فقرات ال 0.05لكل الفقرات أقل من 

 القابل�ة للفهم :الرا�علصدق الداخلي لفقرات الجزء ا   

  ).القابل�ة للفهم(الرا�ع ت الجزء صدق الداخلي لفقراال: )6- 3(الجدول رقم     

معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

تتمیز التعل�مات اإلدار�ة الموجهة إلى الموظفین �الوضوح   1

 .موسهولة الفه

0,695  0,000  

تكون المعلومات التي تعرضها المؤسسات في قوائمها المال�ة   2

 .سهلة الفهم

0,853  0,000  

تقوم المؤسسات  �عرض المعلومات المحاسب�ة المتعلقة �العمل�ات   3

 .واألحداث المال�ة المعقدة  وت�س�طها قدر اإلم�ان

0,520 0,003  

 spssعلى نتائج �االعتماد  البینمن إعداد الط :المصدر
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  α=0.05عند مستو� داللة

للمحور األول مع المعدل الكلي الرا�ع معامالت اإلرت�ا� بین فقرات الجزء ) 6- 3(یبین الجدول رقم 

حیث أن الق�مة اإلحتمال�ة  ،0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،لفقراته

  .صادقة لما وضعت لق�اسه جزءیدل على أن فقرات المما  0.05لكل الفقرات أقل من 

 جودة المعلومات المحاسب�ة :األول لمحورا ألجزاء ق البنائياإلتسا: 

 )حاسب�ةجودة المعلومات الم(ل األو ق البنائي ألجزاء المحوراإلتسا: )7- 3(الجدول رقم 

معامل   الجزء  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

  0,000 0,859  .المالئمة  1

  0,000  0,788  .الموثوق�ة  2

  0,000  0,833  .القابل�ة للمقارنة  3

  0,000  0,722  .القابل�ة للفهم  4

   �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

 α=0.05عند مستو� داللة

عدل األول مع المالمحور  جزء من أجزاءكل لعامالت اإلرت�ا� بین معدالت م) 7-3(یبین الجدول رقم 

حیث أن الق�مة  0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،الكلي للجزء

األول صادقة لما وضعت أجزاء المحور مما یدل على أن  ،0.05أقل من األجزاء �ل اإلحتمال�ة لمعدالت 

  .لق�اسه

 القرارات المال�ة: الثاني لفقرات المحور الصدق الداخلي -  ب

 قرار اإلستثمار : لداخلي لفقرات الجزء األولالصدق ا 

 )قرار اإلستثمار(األول  الجزء الصدق الداخلي لفقرات )8- 3(الجدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

  0,115  0,294 .�عتبر القرار االستثمار� من أهم القرارات المال�ة في المؤسسة  1

  0,023  0,413 .ى أساس المخاطر المحتملةیبنى قرار االستثمار عل  2

  0,385  0,164 .تستخدم األموال في قرار االستثمار القتناء مختلف األصول  3

  0,000  0,711یتم التنبؤ �حجم اإلیرادات المتوقع الحصول علیها مستق�ال عند اتخاذ   4
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  �spssاالعتماد على نتائج  نالبیمن إعداد الط :المصدر

 α=0.05عند مستو� داللة

الثاني مع المعدل الكلي للمحور األول  لجزءمعامالت اإلرت�ا� بین فقرات ا) 8- 3(یبین الجدول رقم   

ة حیث أن الق�مة اإلحتمال� ،0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،لفقراته

  .صادقة لما وضعت لق�اسهالجزء مما یدل على أن فقرات  0.05قل من الفقرات أ غلبأل

 قرار التمو�ل: الثاني الصدق الداخلي لفقرات الجزء  

  )قرار التمو�ل( الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثاني: )9- 3(الجدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

و الحصول على األموال �الش�ل تعتبر المؤسسة أن قرار التمو�ل ه  1

 .األمثل

0,584  0,001  

تحرص المؤسسة على الحصول على مصادر التمو�ل في الوقت   2

  .المناسب

0,644  0,000  

تأخذ المؤسسة تكلفة االقتراض �عین االعت�ار عند اتخاذ قرار   3

  .التمو�ل

0,687  0,000  

  0,000  0,655  .یبنى قرار التمو�ل على المردود�ة االقتصاد�ة  4

تأخذ �عین االعت�ار المخاطر المرت�طة �طب�عة النشا� الذ� تمارسه  5

  .المؤسسة عند اتخاذ قرار التمو�ل

0,608  0,000  

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

  

  

 قرار االستثمار

االعت�ار عند تؤخذ التدفقات النقد�ة الخارجة مند بدا�ة المدة �عین   5

 .اتخاذ قرار االستثمار

0,766  0,000  

  0,000  0,760 .هدف قرار االستثمار توفیر السیولة والمحافظة على ق�مة الموجودات  6

قبل اتخاذ القرارات یتم المفاضلة ین البدائل االستثمار�ة المتاحة على  7

  .أساس التقن�ات المعروفة

0,443  0,014  
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 α=0.05عند مستو� داللة

مع المعدل الكلي  الثانيمحور اللالثاني الجزء معامالت اإلرت�ا� بین فقرات ) 9-3(یبین الجدول رقم 

حیث أن الق�مة اإلحتمال�ة  ،0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،لفقراته

  .صادقة لما وضعت لق�اسهالجزء مما یدل على أن فقرات  0.05لكل الفقرات أقل من 

  قرار توز�ع األر�اح: الثالثالصدق الداخلي لفقرات الجزء  

  )قرار توز�ع األر�اح(ثالصدق الداخلي لفقرات الجزء الثال )10- 3(الجدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

�قوم قرار توز�ع األر�اح على أساس الس�اسة المت�عة من طرف   1

 .مجلس اإلدارة

0,378  0,040  

یؤثر على  تأخذ المؤسسة �عین االعت�ار �أن قرار توز�ع األر�اح  2

  .اتجاهات المستثمر�ن مستق�ال

0,476  0,008  

  0,021  0,419  .تؤثر السیولة المتاحة في اتخاذ قرار توز�ع األر�اح  3

تأخذ المؤسسة �عین االعت�ار الفرص االستثمار�ة المتاحة عند   4

  .اتخاذ قرار توز�ع األر�اح

0,523  0,003  

بین �ل من  تأخذ المؤسسة �عین االعت�ار إحداث التوازن  5

  .التوز�عات الحال�ة والنمو المستقبلي للمؤسسة

0,432  0,017  

تبنى س�اسة توز�ع األر�اح على توفیر التمو�ل الكافي وتعظ�م   6

  .ثروة حملة األسهم

0,374  0,042  

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

 α=0.05عند مستو� داللة

مع المعدل الثاني الثالث للمحور الجزء معامالت اإلرت�ا� بین فقرات  )10-3(یبین الجدول رقم      

حیث أن الق�مة  ،0.05والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة  ،الكلي لفقراته

  .صادقة لما وضعت لق�اسه جزءمما یدل على أن فقرات ال 0.05 اإلحتمال�ة لكل الفقرات أقل من
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  القرارات المال�ة: الثاني البنائي ألجزاء المحوراإلتساق  

 )القرارات المال�ة(تساق البنائي ألجزاء المحور الثانياإل : )11- 3(الجدول رقم 

معامل   الفرع  الرقم

  اإلرت�ا�

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

  0,000 0,840  قرار اإلستثمار  1

  0,000  0,833  قرار التمو�ل  2

  0,000  0,646  قرار توز�ع األر�اح  3

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

 α=0.05عند مستو� داللة

الثاني مع أجزاء المحور من جزء معامالت اإلرت�ا� بین معدالت �ل ) 11-3(یبین الجدول رقم 

مة حیث أن الق� ،0.05المعدل الكلي للجزء والذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة 

الثاني صادقة لما وضعت أجزاء المحور  مما یدل على أن 0.05أقل من  جزاءاإلحتمال�ة لمعدالت �ل األ

  .لق�اسه

  :اق البنائي لمحاور الدراسةسصدق اإلت -3

معامل اإلرت�ا� بین معدل �ل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات : )12-3(الجدول رقم 

  اإلست�انة

الق�مة 

 ةاإلحتمال�

معامل 

 اإلرت�ا�

 المحور العنوان

 األول جودة المعلومات المال�ة 0,826 0.000

 نيالثا القرارات المال�ة 0,828 0.000

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

المعدل یبین معامالت اإلرت�ا� بین معدل �ل محور من محاور الدراسة مع ) 12-3(الجدول رقم

یث أن ح ،0,05الذ� یبین أن معامالت اإلرت�ا� المبینة دالة عند مستو� داللة ات اإلست�انة و الكلي لفقر 

  . 0,05أقل من  محورالق�مة اإلحتمال�ة لكل 

  :ث�اث فقرات اإلست�انة: ثان�ا

  .قد أجر�نا خطوات الث�اث على العینة اإلستطالع�ة نفسها �طر�قة معامل ألفا �رون�اخ
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  )طر�قة ألفا �رون�اخ(عامل الث�اث م: )13- 3(الجدول رقم 

ألفا  معامل

 �رون�اخ

 المحور العنوان

 األول جودة المعلومات المال�ة 0,807

 نيالثا القرارات المال�ة 0,703

  حاورمجم�ع ال 0,809

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

أن معامالت ) 13-3(الجدول رقم من بین تقد و  ،�انة�رون�اخ لق�اس ث�ات اإلست ألفا معاملإستخدمنا       

  .0,6و��ون مقبول لما ��ون أكبر من  ما طمأننا على إستخدام اإلست�انةالث�ات مرتفعة م

  .ونتائج الدراسة ب�اناتالتحلیل عرض و : الم�حث الثاني

        یتضمن هذا الم�حث عرضا لتحلیل الب�انات والوقوف على متغیرات الدراسة، وخصائص 

 .العینة، واستعراض أبرز نتائج االست�انة والتي یتم الوصول إلیها من خالل تحلیل فقراتها

  الب�انات الشخص�ة لعینة الدراسة عرض :المطلب األول

یتضمن الجزء األول من االستب�ان ب�انات موضوع�ة، نوع�ة و�م�ة متعلقة �المتغیرات الشخص�ة 

  .هاوالوظ�فة، وسیتم التطرق لها وتحلیل

  :الجنس:أوال

 :الش�ل الموالیینحیث الجنس وف� ما یوضحه الجدول و الدراسة من �م�ن توض�ح خصائص عینة 

 توز�ع أفراد العینة حسب الجنس): 14- 3(الجدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرارات  الجنس

 %80,0  24  ذ�ر

  %20,0  6  أنثى

 %100  30  المجموع

  spssاد على نتائج ین �االعتممن إعداد الطالب :المصدر
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 توز�ع أفراد العینة حسب الجنس) 1-3(الش�ل رقم 

  

 spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

 80ذ�ر أ� ما �عادل  24هي من الذ�ور حیث بلغ عددهم  نس�ة أعلى الش�ل أننالح� من الجدول و 

  .%�20نس�ة مقدارها و  6في حین بلغ عدد اإلناث  ،%

  : العمر:ثان�ا

  :�م�ن توض�ح خصائص عینة الدراسة من حیث السن وف� ما یوضحه الجدول والش�ل الموالیین

  توز�ع أفراد العینة حسب العمر) 15- 3(الجدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرارات  الفئة العمر�ة

 %60,0  18  35أقل من 

  %26,7  8  40إلى 35من 

  %3,3  1  45إلى  40من 

  10,0%  3  45أكبر من 

  %100  30  المجموع
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 توز�ع أفراد العینة حسب العمر )2 -3:(رقمالش�ل 

 

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

سنة حیث  35أقل من الش�ل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم من الفئة العمر�ة نالح� من الجدول و  

وال�الغ عددهم سنة  40إلى سنة  35ا الفئة العمر�ة من تلیهثم  ،%�60,0نس�ة مقدارها فردا و  18عددهم  بلغ

سنة  45من أكبر ت في المرت�ة ما قبل األخیرة الفئة العمر�ة في حین جاء ،%�26,7نس�ة مقدارها فردا و   8

سنة فقد بلغ  45إلى  40أما الفئة العمر�ة األخیرة من  ،%10,0أفراد أ� بنس�ة  3در عددهم ب حیث ق

  .%3,3نس�ة ب فرد 1عددهم 
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   :الوظ�فة:ثالثا

 :�م�ن توض�ح خصائص عینة الدراسة من حیث الوظ�فة وف� ما یوضحه الجدول والش�ل الموالیین

  توز�ع أفراد العینة حسب الوظ�فة) 16- 3(الجدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرارات  الوظ�فة

 %6,7 2  المدق� الداخلي

 %3,3  1  مدیر مالي

 %26,7  8  رئ�س قسم

 %53,3  16  اسبمح

 %10,0  3  المدیر العام

 %100 30  المجموع

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

 توز�ع أفراد العینة حسب الوظ�فة) 3-3(الش�ل رقم 

   

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

       هم من وظ�فة محاسب حیث بلغ عددهم نالح� من الجدول والش�ل أعاله أن أغلب أفراد العینة 

             �نس�ة مقدارهاو  8ال�الغ عددهم  رئ�س قسمثم تلیها وظ�فة  ،%53,3محاسب و�نس�ة مقدارها  16

، أما %10,0أ� بنس�ة  3حیث قدر عددهم  مدیر عاموظ�فة  الموال�ةفي حین جائت المرت�ة  ،26,7%

وظ�فة وفي المرت�ة األخیرة  ،%6,7بنس�ة  2فقد بلغ عددهم داخلي  وظ�فة مدق�األخیرة ما قبل الوظ�فة 

  .%3,3أ� بنس�ة  1مدیر مالي ال�الغ عددهم 
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  :عدد سنوات الخبرة المهن�ة:را�عا

�م�ن توض�ح خصائص عینة الدراسة من حیث عدد سنوات الخبرة المهن�ة وف� ما یوضحه الجدول 

  :والش�ل الموالیین

 �ع أفراد العینة حسب الخبرة المهن�ةتوز  :)17- 3(الجدول رقم 

  spssمن إعداد الطالبتین �االعتماد على نتائج  :المصدر

  أفراد العینة حسب الخبرة المهن�ةتوز�ع ) 4-3(الش�ل رقم 

 

  spssمن إعداد الطالبتین �االعتماد على نتائج  :المصدر      

 5من سنوات و  5هن�ة األقل من أغلب أفراد العینة هم الخبرة الم نالش�ل أعاله أنالح� من الجدول و 

من األكثر خبرة المهن�ة ثم تلیها ال ،% �36,7نس�ة مقدارها فردا و  11ةات حیث بلغ عدد �ل فئسنو  10إلى 

  .% 26,7أفراد و بنس�ة 8ال�الغ عددهم  سنوات و 10

  : المؤهل العلمي:اخامس

�م�ن توض�ح خصائص عینة الدراسة من حیث المؤهل العلمي وف� ما یوضحه الجدول والش�ل   

 :الموالیین

  النس�ة المئو�ة  التكرارات  عدد سنوات الخبرة المهن�ة

 %36,7 11  سنوات 5أقل من 

 %36,7  11  سنوات 10إلى 5من 

 %26,7  8  سنوات 10أكثر من 

 %100 30  المجموع
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  توز�ع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي) 18- 3(الجدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  راراتالتك  المؤهل العلمي

 %10,0 3  شهادات مهن�ة

 %73,3  22  ل�سانس

 %13,3  4  ماستر

 %3,3  1  ستیرجما

 %0,0  0  د�توراه

 %100 30  المجموع

 spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر  

  توز�ع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي) 5-3(الش�ل رقم 

              

  spssین �االعتماد على نتائج إعداد الطالب من :المصدر

ل�سانس حیث بلغ عددهم  نالح� من الجدول والش�ل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم فئة المؤهل العلمي

ثم فئة ، %�13,3نس�ة أفراد و  4ددهم ال�الغ ع ماسترثم تلیها فئة المؤهل العلمي  ،% �73,3نس�ة فردا و  22

األخیرة فئة  في حین جاءت في المرت�ة ،%�10,0نس�ة أفراد و  3ال�الغ عددهم  ةشهادات مهن�مي المؤهل العل

م عرضه حول و�خالصة لما ت،  % 3,3 د أ� بنس�ةفر  1هل العلمي ماجستیر حیث قدر عددهم ب المؤ 

اصة �الب�انات الب�انات المتعلقة �القسم األول من اإلست�انة الخ من خالل تجليخصائص عینة الدراسة و 

من دو� الفئة  ،اسة إتصفت �أن النس�ة األكبر ذ�ور�م�ن أن نستنتج �أن عینة الدر  ،ة لفئة ال�حثالعام

سنوات ومؤهل  10إلى  5من سنوات و  5و وظ�فة محاسب وخبرة مهن�ة أقل من سنة ذ 35األقل من العمر�ة 

شهادة ل�سانس  � المؤسسات اإلقتصاد�ة من الفئة المتوسطة ذو  علمي ل�سانس أ� أن أغلب الموظفین في

 . الخبرة المتوسطةو 
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  :نتائج الدراسةتحلیل : المطلب الثاني

  :�مایلينتائج الدراسة سوف نقوم بتحلیل  من خالل هذا المطلب

  اخت�ار التوز�ع الطب�عي: أوال

          �ا للب�انات وسنستعرض اخت�ار  تشتر� معظم االخت�ارات المعلم�ة أن ��ون التوز�ع طب�ع

  :ما یليلمعرفة هل الب�انات تت�ع توز�عا طب�ع�ا أم ال، وهذا من خالل  )سمرنوف–مجروف اخت�ار �ول(

  :نتائج اخت�ار التوز�ع الطب�عي) 23-3(یوضح الجدول رقم  

  اخت�ار التوز�ع الطب�عي):19- 3(الجدول رقم

  (sig)الق�مة االحتمال�ة  Zق�مة   المحاور

  0.200  0.084  جم�ع محاور الدراسة

  spssین �االعتماد على نتائج إعداد الطالب من :المصدر

أن وهذا یدل على  0.05راسة أكبر من یتضح من الجدول أن الق�مة االحتمال�ة لمجموع محاور الد 

 .الب�انات تت�ع التوز�ع الطب�عي، حیث سیتم استخدام االخت�ارات المعلم�ة

  االست�انةفقرات تحلیل : ثان�ا

تز�د أو تنقص عن وهذا لمعرفة ما إذا �انت درجة الموافقة  ،Tت�ارلتحلیل الب�انات تم استخدام اخ 

 tالمحسو�ة ومقارنتها مع ق�مة tحیث سنقوم بدا�ة بتحدید المتوس� الحسابي للفقرة، ثم ق�مة  الدرجة المتوسطة،

قبل ن  0.05الجدول�ة والق�مة االحتمال�ة أصغر من  tالمحسو�ة أكبر من ق�مة  tالجدول�ة، إذا �انت ق�مة 

و�تم تحدید المجال الذ� . الفقرة، أما في حالة الع�س فهذا �عني أن إجا�ات أفراد العینة تؤول نحو الرفض

لحسابي ینتمي إلى ینتمي إل�ه المتوس� الحسابي لمعرفة درجة القبول أو الرفض، أما إذا �ان المتوس� ا

  .المحسو�ة والق�مة االحتمال�ة  t، فإن القرار النهائي یتم أخذه على أساس ق�مةالمجال المتوس�
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  .جودة المعلومات المحاسب�ة: تحلیل فقرات المحور األول  - 1

 المالءمة: تحلیل فقرات الجزء األول. 

 ).المالءمة( تحلیل فقرات الجزء األول )20- 3(الجدول رقم

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط: المصدر

            وهي تنتمي إلى  4,4333المتوس� الحسابي  بلغت ق�مة) 1(في الفقرة رقم  :الفقرة األولى

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  �10,785ة المحسو   tحیث بلغت ق�مة ، [4.2-5]المجال

تقوم المؤسسات �عرض  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

 ".المعلومات المحاسب�ة في الوقت المناسب

  -4.20[ المجال  إلى وهي تنتمي   3,9667يالمتوس� الحساببلغت ق�مة ) 2(في الفقرة رقم  :الفقرة الثان�ة

والق�مة  2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  5,124المحسو�ة  t و بلغت ق�مة [3.40

تساعد المعلومات المنتجة على التقلیل  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 اإلحتمال�ة تساو� 

  ".من البدائل المتاحة لمتخذ القرار 

             وهي تنتمي إلى 3,9333 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 3(ي الفقرة رقم ف :الفقرة الثالثة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  6,911المحسو�ة  t ق�مة و�لغت ،[3.40-4.2[المجال 

�قوم نظام المعلومات  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

اإلنحراف  tق�مة 

 المع�ار� 

المتوس� 

 الحسابي

 الرقم الفقرة

تقوم المؤسسات �عرض المعلومات  4,4333 0,72793 10,785 0,000

.المحاسب�ة في الوقت المناسب  

1 

تساعد المعلومات المنتجة على التقلیل من  3,9667 1,03335 5,124 0,000

.البدائل المتاحة لمتخذ القرار  

2 

�قوم نظام المعلومات المعمول �ه بإنتاج  3,9333 0,93968 6,911 0,000

نوعة تناسب جم�ع المستخدمین تقار�ر مت

مما �ساعدهم على تحسین القرار الواجب 

.اتخاذه  

3 
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             المعمول �ه بإنتاج تقار�ر متنوعة تناسب جم�ع المستخدمین مما �ساعدهم على تحسین القرار الواجب 

 ."اتخاذه 

 الموثوق�ة: الجزء الثاني لیل فقراتتح. 

  ).الموثوق�ة( الثاني تخلیل فقرات الجزء: )21- 3(الجدول رقم                      

المتوس�  الفقرة  الرقم

 الحسابي

اإلنحراف 

 المع�ار� 

الق�مة  tق�مة 

 اإلحتمال�ة

عند إعداد القوائم المال�ة تحرص المؤسسات   1

.على أن تتسم بخاص�ة الح�اد  

3,7667  0,93526  4,490  0,000  

تقوم المؤسسات �عرض معلومات مال�ة   2

.خال�ة من األخطاء المرتك�ة عند معالجتها  

4,3000  0,74971  9,497  0,000  

علومات جیدة من قبل یتم عرض م  3

المؤسسات تساعد مستخدمیها على التنبؤ 

.�النتائج المستقبل�ة  

3,9333  0,01483  5,037  0,000  

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

               وهي تنتمي إلى  3,7667المتوس� الحاسبي بلغت ق�مة) 1(في الفقرة رقم  :األولىالفقرة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  4,490المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال

عند إعداد القوائم  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ".المال�ة تحرص المؤسسات على أن تتسم بخاص�ة الح�اد 

                  وهي تنتمي إلى المجال 4,3000 بياسالمتوس� الح غت ق�مةبل )2(في الفقرة رقم  :الثان�ة الفقرة

والق�مة  2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  9,497المحسو�ة  t بلغت ق�مة،  [5-4.2]

تقوم المؤسسات �عرض معلومات مال�ة  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 اإلحتمال�ة تساو� 

  ".من األخطاء المرتك�ة عند معالجته خال�ة

              وهي تنتمي إلى  3,9333بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة )3(في الفقرة رقم  :لثالثةاالفقرة 

 التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  5,037المحسو�ة  t  بلغت ق�مة ،[3.40-4.2[المجال 

یتم عرض معلومات  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

    ".جیدة من قبل المؤسسات تساعد مستخدمیها على التنبؤ �النتائج المستقبل�ة 
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  .القابل�ة للمقارنة: تحلیل فقرات الجزء الثالث

 )القابل�ة للمقارنة(الثالث تحلیل فقرات الجزء: )22- 3(الجدول رقم 

المتوس�  الفقرة  الرقم

 ابيالحس

اإلنحراف 

 المع�ار� 

الق�مة  tق�مة 

 اإلحتمال�ة

تعرض المؤسسات معلومات تكون   1

قابلة للمقارنة مع المؤسسات التي 

.تنش� في نفس المجال  

3,5667 1,16511  2,664  0,012  

یتم إت�اع طر�قة المقارنة بین عدة   2

سنوات عند عرض  بنود القوائم 

.المال�ة  

4,3000  0,70221  10,140  0,000  

تتصف عمل�ة استخدام الطرق   3

.المحاسب�ة من سنة ألخر� �الث�ات  

3,7000  1,05536  3,633  0,001  

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

              وهي تنتمي إلى  3,5667بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 1(في الفقرة رقم  :األولى لفقرةا

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  2,664المحسو�ة  t ت ق�مة�لغو  ،[3.40-4.2[المجال 

تعرض المؤسسات  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,012 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ".معلومات تكون قابلة للمقارنة مع المؤسسات التي تنش� في نفس المجال 

                وهي تنتمي إلى المجال 4,3000 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة )2(في الفقرة رقم  :الثان�ة الفقرة

والق�مة  2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  10,140المحسو�ة  t بلغت ق�مة ،[5-4.2]

ات یتم إت�اع طر�قة المقارنة بین عدة سنو  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 اإلحتمال�ة تساو� 

  ".عند عرض  بنود القوائم المال�ة 

            وهي تنتمي إلى  3,7000 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 3(في الفقرة رقم  :الثالثة الفقرة 

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  3,633المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تتصف عمل�ة استخدام  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,001 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

  ".الطرق المحاسب�ة من سنة ألخر� �الث�ات 
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 القابل�ة للفهم :الرا�ع جزءتحلیل فقرات ال  

  )القابل�ة للفهم(الرا�ع ات الجزءتحلیل فقر : )23- 3(الجدول رقم 

المتوس�  الفقرة  الرقم

 الحسابي

اإلنحراف 

 المع�ار� 

 الق�مة tق�مة 

 اإلحتمال�ة

1  

  

تتمیز التعل�مات اإلدار�ة الموجهة إلى 

.الموظفین �الوضوح وسهولة الفهم  

4,2333 0,77385  8,729  0,000  

تكون المعلومات التي تعرضها المؤسسات   2

.في قوائمها المال�ة سهلة الفهم  

3,9000  0,88474  5,572  0,000  

تقوم المؤسسات  �عرض المعلومات   3

لقة �العمل�ات واألحداث المحاسب�ة المتع

.المال�ة المعقدة  وت�س�طها قدر اإلم�ان  

3,9333  0,78492  6,513  0,000  

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

             وهي تنتمي إلى  4,2333 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 1(في الفقرة رقم  :األولى الفقرة

 2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  8,729المحسو�ة  t ق�مة�لغت و  ،[4.2-5]المجال 

تتمیز التعل�مات اإلدار�ة الموجهة  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو� 

  ".إلى الموظفین �الوضوح وسهولة الفهم 

              وهي تنتمي إلى  3,9000 بياسلحالمتوس� ا بلغت ق�مة) 2(في الفقرة رقم  :الثان�ة الفقرة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  5,572المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تكون المعلومات التي  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

  ". هلة الفهمتعرضها المؤسسات في قوائمها المال�ة س

               وهي تنتمي إلى  3,9333 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 3(في الفقرة رقم  :الثالثة الفقرة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  6,513المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال  

تقوم المؤسسات  �عرض  "یدل على أنمما  ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ."المعلومات المحاسب�ة المتعلقة �العمل�ات واألحداث المال�ة المعقدة  وت�س�طها قدر اإلم�ان 
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  :القرارات المال�ة:  الثاني المحورتحلیل فقرات  - ب

  قرار اإلستثمار: األول تحلیل فقرات الجزء  

  )قرار اإلستثمار( األول تحلیل فقرات الجزء :)24- 3(الجدول رقم 

الق�مة 

  اإلحتمل�ة

اإلنحراف  tق�مة 

 المع�ار� 

المتوس� 

 الحسابي

 الرقم الفقرة

�عتبر القرار االستثمار� من أهم  4,5333 0,73030 11,500 0,000

.القرارات المال�ة في المؤسسة  

1  

 

یبنى قرار االستثمار على أساس  4,1667 0,74664 8,558 0,000

.المخاطر المحتملة  

2 

تستخدم األموال في قرار االستثمار  4,1333 0,57135 10,865 0,000

.القتناء مختلف األصول  

3 

یتم التنبؤ �حجم اإلیرادات المتوقع  3,6667 0,99424 3,673 0,001

الحصول علیها مستق�ال عند اتخاذ 

.قرار االستثمار  

4 

مند  تؤخذ التدفقات النقد�ة الخارجة 4,0000 0,87099 6,289 0,000

بدا�ة المدة �عین االعت�ار عند اتخاذ 

.قرار االستثمار  

5 

هدف قرار االستثمار توفیر السیولة  3,7333 1,11211 3,612 0,001

.والمحافظة على ق�مة الموجودات  

6 

قبل اتخاذ القرارات یتم المفاضلة ین   3,8333  0,83391  5,473 0,000

البدائل االستثمار�ة المتاحة على أساس 

.ن�ات المعروفةالتق  

7  

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

                      وهي تنتمي إلى 4,5333 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 1(في الفقرة رقم  :الفقرة األولى

� التي تساو الجدول�ة و  tهي أكبر من ق�مة و  11,500 المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[4.20-5]المجال 
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�عتبر القرار االستثمار�  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ".من أهم القرارات المال�ة في المؤسسة 

وهي تنتمي إلى المجال          4,1667بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 2(في الفقرة رقم  :الفقرة الثان�ة

 2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tهي أكبر من ق�مة و  8,558المحسو�ة  t لغت ق�مةو� ،[4.2-3.40[

یبنى قرار االستثمار على أساس  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو� 

  ".المخاطر المحتملة 

                 مجالوهي تنتمي إلى ال 4,1333 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة )3(الفقرة رقم  :الفقرة الثالثة 

 2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tهي أكبر من ق�مة و  10,865المحسو�ة  t �لغت ق�مةو ،  [4.2-3.40[

تستخدم األموال في قرار االستثمار  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو� 

   ".القتناء مختلف األصول 

             وهي تنتمي إلى  3,6667بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 4(رة رقم في الفق :الفقرة الرا�عة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  3,673المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

یتم التنبؤ �حجم  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,001 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ".لمتوقع الحصول علیها مستق�ال عند اتخاذ قرار االستثمار اإلیرادات ا

           وهي تنتمي إلى  4,0000 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 5(في الفقرة رقم  :الفقرة الخامسة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  6,289المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تؤخذ التدفقات النقد�ة  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 مال�ة تساو� والق�مة اإلحت 2,0484

   ". الخارجة مند بدا�ة المدة �عین االعت�ار عند اتخاذ قرار االستثمار

           وهي تنتمي إلى  3,7333بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 6(في الفقرة رقم  :الفقرة السادسة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  3,612المحسو�ة  t ت ق�مة�لغو  ،[3.40-4.2[المجال 

هدف قرار االستثمار  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,001 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

  ".توفیر السیولة والمحافظة على ق�مة الموجودات 

            وهي تنتمي إلى  3,8333بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 7(في الفقرة رقم : الفقرة السا�عة

الجدول�ة والتي تساو�  tوهي أكبر من ق�مة  5,473المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

قبل اتخاذ القرارات یتم  "مما یدل على أن ،0,05وهي أقل من  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

  ".ة على أساس التقن�ات المعروفة المفاضلة ین البدائل االستثمار�ة المتاح
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  قرار التمو�ل :الثاني تحلیل فقرات الجزء. 

 ).قرار التمو�ل(الثاني تحلیل فقرات الجزء :)25- 3(الجدول رقم 

المتوس�  الفقرة  الرقم

 الحسابي

اإلنحراف 

 المع�ار� 

الق�مة  tق�مة 

 اإلحتمال�ة

تعتبر المؤسسة أن قرار التمو�ل هو   1

.األمثل .وال �الش�لالحصول على األم  

3,8333  0,79148  5,767  0,000  

تحرص المؤسسة على الحصول على   2

.مصادر التمو�ل في الوقت المناسب  

4,30000  0,74971  9,497  0,000  

تأخذ المؤسسة تكلفة االقتراض �عین   3

.االعت�ار عند اتخاذ قرار التمو�ل  

4,1333  0,68145  9,109  0,000  

لى المردود�ة یبنى قرار التمو�ل ع  4

.االقتصاد�ة  

3,8000  0,71438  6,134  0,000  

تأخذ �عین االعت�ار المخاطر المرت�طة   5

�طب�عة النشا� الذ� تمارسه المؤسسة 

.عند اتخاذ قرار التمو�ل  

4,3333  0,71116  10,269  0,000  

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

            وهي تنتمي إلى  3,8333بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 1(م في الفقرة رق :األولى الفقرة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  5,767المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تعتبر المؤسسة أن قرار  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ".لحصول على األموال �الش�ل األمثلا التمو�ل هو

                 وهي تنتمي إلى المجال 4,3000بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 2(في الفقرة رقم  :الثان�ة الفقرة

والق�مة  2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  9,497المحسو�ة  t �لغت ق�مةو ،  [5-4.2]

تحرص المؤسسة على الحصول على  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 اإلحتمال�ة تساو� 

   ".مصادر التمو�ل في الوقت المناسب 

             وهي تنتمي إلى  4,1333بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 3(في الفقرة رقم  :الثالثة الفقرة

التي تساو� الجدول�ة و  t وهي أكبر من ق�مة 9,109المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 
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تأخذ المؤسسة تكلفة  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ".االقتراض �عین االعت�ار عند اتخاذ قرار التمو�ل 

                     وهي تنتمي إلى  3,8000 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 4(في الفقرة رقم  :الرا�عة الفقرة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  6,134المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

یبنى قرار التمو�ل على  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

   ".المردود�ة االقتصاد�ة 

            وهي تنتمي إلى  4,3333 بياسالمتوس� الح ق�مةبلغت ) 5(في الفقرة رقم : الفقرة الخامسة

 2,0484الجدول�ة والتي تساو�  tوهي أكبر من ق�مة  10,269المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[4.2-5]المجال 

تأخذ �عین االعت�ار المخاطر  "مما یدل على أن  ،0,05وهي أقل من  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو� 

   ".نشا� الذ� تمارسه المؤسسة عند اتخاذ قرار التمو�ل المرت�طة �طب�عة ال

 قرار توز�ع األر�اح: الثالث تحلیل فقرات الجزء. 

 ).قرار توز�ع األر�اح(: تحلیل فقرات الفرع الثالث )26- 3(رقم الجدول 

المتوس�  الفقرة  الرقم

 الحسابي

اإلنحراف 

 المع�ار� 

الق�مة  tق�مة 

 اإلحتمال�ة

ألر�اح على أساس �قوم قرار توز�ع ا  1

الس�اسة المت�عة من طرف مجلس 

.اإلدارة  

4,2000  0,88668  7,413  0,000  

تأخذ المؤسسة �عین االعت�ار �أن قرار   2

توز�ع األر�اح یؤثر على اتجاهات 

.المستثمر�ن مستق�ال  

3,4000  0,93218  2,350  0,026  

تؤثر السیولة المتاحة في اتخاذ قرار   3

.توز�ع األر�اح  

3,8333  0,91287  5,000  0,000  

تأخذ المؤسسة �عین االعت�ار الفرص   4

االستثمار�ة المتاحة عند اتخاذ قرار 

.توز�ع األر�اح  

3,6333  0,92786  3,739  0,001  

تأخذ المؤسسة �عین االعت�ار إحداث   5

التوازن بین �ل من التوز�عات الحال�ة 

.والنمو المستقبلي للمؤسسة  

3,9000 0,60743  8,115  0,000  

  0,011  2,715  1,00858 3,5000تبنى س�اسة توز�ع األر�اح على توفیر   6
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التمو�ل الكافي وتعظ�م ثروة حملة 

.األسهم  

  spss3ین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

                وهي تنتمي إلى المجال  4,2000 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 1(في الفقرة رقم  :األولى الفقرة

والق�مة  2,0484التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  7,413حسو�ة مال t بلغت ق�مة ،[5-4.2]

�قوم قرار توز�ع األر�اح على أساس  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 اإلحتمال�ة تساو� 

   ".الس�اسة المت�عة من طرف مجلس اإلدارة 

             وهي تنتمي إلى  3,4000 بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 2(قم في الفقرة ر  :الفقرة الثان�ة

 التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  2,350المحسو�ة  t بلغت ق�مة ،[3.40-4.2[المجال 

تأخذ المؤسسة �عین  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

  ".قرار توز�ع األر�اح یؤثر على اتجاهات المستثمر�ن مستق�ال  االعت�ار �أن

                    وهي تنتمي إلى  3,8333بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 3(في الفقرة رقم  :الفقرة الثالثة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  5,000المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تؤثر السیولة المتاحة  " مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 لق�مة اإلحتمال�ة تساو� وا 2,0484

  ".في اتخاذ قرار توز�ع األر�اح 

                        وهي تنتمي إلى  3,6333بياسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 4(في الفقرة رقم  :الفقرة الرا�عة

التي تساو� الجدول�ة و  tوهي أكبر من ق�مة  3,739و�ة المحس t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تأخذ المؤسسة �عین  "مما یدل على أن ،0,05هي أقل من و  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

  ".االعت�ار الفرص االستثمار�ة المتاحة عند اتخاذ قرار توز�ع األر�اح 

                  وهي تنتمي إلى  3,9000بي اس� الحالمتوس بلغت ق�مة) 5(في الفقرة رقم : خامسةالفقرة ال

الجدول�ة والتي تساو�  tوهي أكبر من ق�مة  8,115المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تأخذ المؤسسة �عین  "مما یدل على أن ،0,05وهي أقل من  0,000 والق�مة اإلحتمال�ة تساو�  2,0484

  ".ن التوز�عات الحال�ة والنمو المستقبلي للمؤسسة االعت�ار إحداث التوازن بین �ل م

                     وهي تنتمي إلى  3,5000بي اسالمتوس� الح بلغت ق�مة) 6(في الفقرة رقم : الفقرة السادسة

الجدول�ة والتي تساو�  tوهي أكبر من ق�مة  2,715المحسو�ة  t �لغت ق�مةو  ،[3.40-4.2[المجال 

تبنى س�اسة توز�ع  "مما یدل على أن ،0,05وهي أقل من  0,000 تمال�ة تساو� والق�مة اإلح 2,0484

  ".األر�اح على توفیر التمو�ل الكافي وتعظ�م ثروة حملة األسهم 



دراسة تطب�ق�ة حول جودة المعلومات المحاسب�ة في ترشید القرارات المال�ة                                            :الفصل الثالث

 
96 

  .وتحلیل الفروق فرض�ات الاخت�ار : الم�حث الثالث

ات األفراد ، ولر�� إجا�للعینة الواحدة T من أجل الق�ام بإخت�ار الفرض�ات یتعین علینا إستخدام   

  .وإلنحدار ال�س�� ANOVAبخصائصهم إرتأینا ضرورة الق�ام بإخت�ار 

  .إخت�ار الفرض�ات: المطلب األول

  :من أجل اخت�ار الفرض�ات نقوم �مایلي

  ب�ان قاعدة القرار : أوال

، وهذا �االعتماد على قاعدة )T_test( للعینة الواحدةT نقوم �اخت�ار الفرض�ات �استعمال اخت�ار

  :رار التال�ةالق

 H0)( و�التالي الفرض�ة البدیلة )(H1 الجدول�ة نقبل الفرض�ة tالمحسو�ة أكبر من ق�مة  tإذا �انت ق�مة  - 1

 ؛مرفوضة

 .H0)( البدیلة ونقبل الفرض�ة) (H1الجدول�ة نرفض الفرض�ة  tالمحسو�ة أصغرمن  tإذا �انت  - 2

 )sig(عینة الواحدة أصغر من مستو� الداللة لل Tالناتجة عن اخت�ار) sig( إذا �انت الق�مة االحتمال�ة - 3

 ؛)(H1 نقبل الفرض�ة) 0.05(المعتمد 

 )0.05(للعینة أكبر من مستو� الداللة المعتمد  Tالناتج عن اخت�ار) sig(الق�مة االحتمال�ة إذا �انت - 4

 ).(H1نرفض الفرض�ة 

 إجراء اخت�ار الفرض�ات: ثان�ا

ال  على مستو� وال�ة جیجل لمؤسسات االقتصاد�ةب�ة في االمعلومات المحاس :اخت�ار الفرض�ة األولى - 1

  .تتوفر على خصائص الجودة

H0:  ال تتوفر على خصائص  في المؤسسات االقتصاد�ة على مستو� وال�ة جیجلالمعلومات المحاسب�ة

  .الجودة

H1:  تتوفر على خصائص  على مستو� وال�ة جیجل لمؤسسات االقتصاد�ةاالمعلومات المحاسب�ة في

  .جودةال

للعینة الواحدة الخت�ار الفرض�ة األولى والمتعلقة �المحور األول  Tنتائج اخت�اریوضح الجدول الموالي 

         :من االست�انة
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  الخت�ار الفرض�ة األولى T_testنتائج اخت�ار):27- 3(الجدول رقم  

  الفرض�ة
 tق�مة

  المحسو�ة
  الجدول�ة tة مق�

الق�مة 

  (sig-t)االحتمال�ة
  رالقرا

H1  10,806 2,0484  0,000  قبول  

 α  DF=N-1 = 0.05 :درجة المعنو�ة المعتمدة

  �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

الجدول�ة والتي  tوهي أكبر من ق�مة  10,806المحسو�ة تساو� t  نالح� من الجدول أعاله أن ق�مة      

، وت�عا لقاعدة القرار فإننا 0.05وهي أقل من  0.000تساو� ، �ما أن الق�مة االحتمال�ة 2,0484تساو� 

 على مستو� وال�ة جیجل لمؤسسات االقتصاد�ةالمعلومات المحاسب�ة في ا ":، أ� أنH1نقبل الفرض�ة

  ". تتوفر على خصائص الجودة

 یجلعلى مستو� وال�ة ج المؤسسات االقتصاد�ة فيال�ة القرارات الم تتمیز :الثان�ة إخت�ار الفرض�ة - 2

  .بدرجة عال�ة من الرشادة

H0:  بدرجة عال�ة من الرشادة  على مستو� وال�ة جیجلالمؤسسات االقتصاد�ة  فيالقرارات المال�ة ال تتمیز.  

H1:  بدرجة عال�ة من الرشادةجیجل  على مستو� وال�ةالمؤسسات االقتصاد�ة  فيالقرارات المال�ة تتمیز.  

    والمتعلقة �المحور األول ثان�ةالخت�ار الفرض�ة الللعینة الواحدة  Tنتائج اخت�اریوضح الجدول الموالي 

   :من االست�انة

  الثان�ةالخت�ار الفرض�ة  T_testنتائج اخت�ار):28- 3(الجدول رقم 

  الجدول�ة tة مق�  المحسو�ة tق�مة  الفرض�ة
الق�مة 

  (sig-t)االحتمال�ة
  القرار

H1  15,213 2,0484  0,000  قبول  

 α  DF=N-1 = 0.05 :المعتمدة درجة المعنو�ة

   �spssاالعتماد على نتائج  البینمن إعداد الط :المصدر

الجدول�ة والتي  tوهي أكبر من ق�مة  15,213المحسو�ة تساو� t  نالح� من الجدول أعاله أن ق�مة

فإننا ، وت�عا لقاعدة القرار 0.05وهي أقل من  0.000، �ما أن الق�مة االحتمال�ة تساو� 2,0484تساو� 

جیجل  على مستو� وال�ة  المؤسسات االقتصاد�ة فيالقرارات المال�ة تتمیز  ":، أ� أنH1نقبل الفرض�ة

  ". بدرجة عال�ة من الرشادة
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أثر جودة المعلومات المحاسب�ة على اتخاذ القرارات المال�ة في المؤسسات  :�ة الثالثةفرضالإخت�ار   - 3

  االقتصاد�ة على مستو� وال�ة جیجل

المتغیرات التا�عة  والتي ینتج األثر بین المتغیرات المستقلة و  ي هذا الجزء إخت�ار الفرض�ات التي تدرسیتم ف

  :إخت�ارها عن طر�� نمودج اإلنحدار الخطي ال�س�� �ما یلي

 :إلنحداراخت�ار الفرض�ات األساس�ة ل - أ

تطبی� تحلیل اإلنحدار من المعروف إحصائ�ا أن الطرق المعلم�ة تستلزم توفر �عض الشرو�، لذا قبل 

 إلخت�ار فرض�ات الدراسة یجب إجراء �عض اإلخت�ارات، وذلك من أجل ضمان مالئمة الب�انات إلفتراضات

  :تحلیل اإلنحدار، وذلك على النحو التالي

 التوز�ع الطب�عي للب�انات إخت�ار.  

تمهیدا  سمرنوف- لجوء إلى إخت�ار �ولمجروف، تم اللتحق� من فرض�ات التوز�ع الطب�عيمن أجل ا

، و اتإخت�ار الفرض�األسالیب اإلحصائ�ة المعلم�ة في  إلستخدام أسلوب تحلیل اإلنحدار �اعت�اره  أحد

�م�ن إجراء هذا  SPSSتشتر� اإلخت�ارات المعلم�ة أن ��ون توز�ع الب�انات طب�ع�ا من خالل برنامج 

  :یتضح في الجدول التالياإلخت�ار �ما 

  )KS(ت�ار التوز�ع الطب�عي لب�انات متغیرات الدراسة اخ): 29- 3(الجدول رقم 

  (sig)الق�مة االحتمال�ة  Zق�مة   المحاور

  0.200  0.084  جم�ع محاور الدراسة

  spssمن إعداد الطالبتین �االعتماد على نتائج  :المصدر

  :یختبر الفرضیتین التالیتین  الجدول

H0  :الب�انات ال تتوزع توز�عا طب�ع�ا.  

H1  :نات تتوزع توز�عا طب�ع�االب�ا.  

لك یتم قبول ، و�ذ0,05ل األ�عاد والمحاور أكبر من یتضح من الجدول أن مستو� المعنو�ة لك

 .وهذا �م�ننا من استخدام اإلخت�ارات المعلم�ة، إت�اع الب�انات للتوز�ع الطب�عي ، و�التاليالبدیلةالفرض�ة 

  خط�ة العالقات إخت�ار المالءمة و:  

للتحق� من  ANOVA، تم إستخدام أسلوب الت�این ن الب�انات تت�ع التوز�ع الطب�عيمن أ�عد التأكد   

المتغیرات عالقة خط�ة بین المتغیر التا�ع و ، أ� هناك المتغیر التا�عغیرات المستقلة و خط�ة العالقة بین المت

الخاصة تائج التال�ة و تم الحصول على الن SPSS، ومن خالل برنامج قلة تفسرها معادلة اإلنحدار جیداالمست

  .�العالقات التي تع�س إخت�ار فرض�ات الدراسة
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  ج إلخت�ار فرض�ات الدراسةنتائج تحلیل الت�این لإلنحدار للتأكد من صالح�ة النمود: )30- 3(الجدول رقم 

المتغیر 

  التا�ع

المتغیرات 

  المستقلة

مجموع   المصدر

  المر�عات

درجات 

  الحر�ة

متوس� 

  المر�عات

� مستو   )F(ق�مة

  المعنو�ة

القرارات 

  المال�ة

جودة 

المعلومات 

  المال�ة

  SSR 0,449  1  0,449  4,368  0,046اإلنحدار

  SSE  2,878  28  0,103البواقي

  -  SST  3,327  29الكلي

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

H0 : الب�انات المعطات �الئمخ� اإلنحدار ال.  

H1 :الئم الب�انات المعطات خ� اإلنحدار�.  

ض�ات الدراسة، وت�عا لكون مستو� �قدم الجدول الساب� إخت�ارا لمد� صالح�ة النمودج إلخت�ار فر 

أقل من مستو� داللة  F �ذل على ذلك �ون مستو� معنو�ة اإلخت�ارو  ،0,05أقل من   Fالداللة لق�مة

خ� "لفرض�ة الصفر�ة التي تنص على أن في �ل العالقات، مما یجعلنا نرفض ا 0.05الفرض�ة الصفر�ة 

�ون خ� اإلنحدار �الئم الب�انات، و�التالي ، وهذا �ظهر خط�ة النمادج و "طاة اإلنحدار ال �الئم الب�انات المع

قد تحق�، الخاص بخط�ة العالقة بین المتغیرات �هذا ��ون فرض تحلیل اإلنحدار و و . نمودج اإلنحدار معنو� 

  .ل إلى اخت�ار الفرض�اتهذا �م�ننا من اإلنتقاو 

سیتم إخت�ار  وأسلوب اإلنحدارالتأكد من إم�ان�ة تطبی� اإلخت�ارات المعلم�ة  �عد: راألث فرض�اتإخت�ار  -  ب

  :األثر �ما یلي فرض�ات

 0.05 = و داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة ذهناك أثر  : إخت�ار الفرض�ةα   لجودة المعلومات

  .في المؤسسات االقتصاد�ة على مستو� وال�ة جیجل المال�ةفي اتخاذ القرارات  حاسب�ةالم

لجودة   0.05α = و داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة ذهناك أثر : تنص الفرض�ة على أن

سیتم و  ،في المؤسسات االقتصاد�ة على مستو� وال�ة جیجل المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة

جودة المعلومات المحاسب�ة في س�� لمعرفة تأثیر أسلوب اإلنحدار الخطي ال� إخت�ار هذه الفرض�ة بإستخدام

  :و�م�ن �تا�ة هذه الفرض�ة على النحو التالي  ،اتخاذ القرارات المال�ة

H0:  0.05 = و داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة ذل�س هناك أثرα المعلومات المحاسب�ة في  لجودة

   سسات االقتصاد�ة على مستو� وال�ة جیجلفي المؤ  اتخاذ القرارات المال�ة

H1:  0.05 = و داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة ذهناك أثرα المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ  لجودة

  في المؤسسات االقتصاد�ة على مستو� وال�ة جیجل القرارات المال�ة
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   جودة المعلومات (وقد �انت أهم نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي ال�س�� بین المتغیر المستقل

  :متضمنة في الجدول التالي) القرارات المال�ة(، والمتغیر التا�ع)المحاسب�ة 

  األولى اإلنحدار إلخت�ار الفرض�ةتحلیل نتائج ) 31- 3(الجدول رقم 

  r  معامل اإلرت�ا�

 R2معامل التحدید

0,367 

0,135 

 

  

 α 0.05=عند                          0,046مستو� العنو�ة             F:(4,368(ق�مة 

 t  معنو�ة )t(ق�مة   معامالت موحدة  معامالت غیر موحدة  المتغیر

B  SEb  بیثا β 

  constantالثابث 

جودة المعلومات 

  المحاسب�ة

2,957  

0,246  

0,474  
 

0,118  

  
  

0,367  

6,233  
  

2,090  

0,000  
  

0,046  

  القرارات المال�ة: التا�ع

  �spssاالعتماد على نتائج  نمن إعداد الطالبی :المصدر

قد بلغت  )R2(في معامل التحدید المتمثلة درة التفسیر�ة لنمودج اإلنحدار و �ظهر من الجدول أن الق

في سلوك المتغیر ) جودة المعلومات المحاسب�ة(هو �شیر إلى مساهمة المتغیر المستقل و  ،0,135ق�مته 

من التأثیر في المتغیر  %86,5المقدرة بنس�ة اقي النس�ة و وأن �  ،13,50% بنس�ة) القرارات المال�ة(التا�ع 

مما 0,367  الق�مة) r(�لغ معامل اإلرت�ا� و  ،جودة المعلومات المحاسب�ةعوامل أخر� غیر التا�ع ترجع إلى 

إلى  %95التي ظهرت معنو�ة �مستو� ثقة  F بین المتغیر�ن �ما تشیر ق�مة عالقة موج�ةیدل على وجود 

التي تمثل و ) معامل اإلنحدار(بلغت ق�مة معلمة المیل  حین ، فيللعالقة بین المتغیر�ننحدار مالئمة خ� اإل

وقد ظهر مستو�  ،اإلیجاب�ة بین المتغیر�ن إحصائ�ا، مما �شیر أ�ضا إلى العالقة 0,246المتغیر المستقل 

معلمة التقاطع  ة إلى، أما �النس�مما �شیر إلى معنو�ة معلمة المیل 0,05هو أقل من و  0,046المعنو�ة 

، ما �شیر معنو�تها إحصائ�ا 0,05هي أقل من و  �0,000مستو� معنو�  2,957بلغت فقد ) الحد الثابث(

  .�ذلك فإن ظهور معنو�ة معلمتي اإلنحدار �شیر إلى أهم�ة هذا المتغیر تفسیر الت�اینات في المتغیر التا�عو 

التي �عرضها الجدول یؤد� إلى قبول الفرض�ة  و�التالي فإن ما سب� من التحلیل لنتائج اإلخت�ار

لجودة المعلومات  0.05α = و داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة ذأن هناك أثر  التي تنص علىولى األ

  .في المؤسسات االقتصاد�ة على مستو� وال�ة جیجل ةمال�المحاسب�ة في اتحاذ القرارات ال
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  اخت�ار الفروق : المطلب الثاني

الخت�ار الفروق  One Way Analysis of A NOVAتحلیل الت�این األحاد� "ت�ار تم استخدام اخ

  في المؤسسةدور جودة المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة  "في آراء عینة الدراسة حول 

  .α =0.05تعز� إلى العوامل الد�مغراف�ة عند مستو� داللة " اإلقتصاد�ة 

  �ة لمتغیر الجنساخت�ار الفروق �النس: أوال

  اخت�ار الفروق �النس�ة لمتغیر الجنس :)32- 3(الجدول رقم 

  العدد  الجنس  
المتوس� 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المع�ار� 
  tق�مة 

الق�مة 

  اإلحتمال�ة

  0,067  2,038  0,34118  4,0125  24  ذ�ر  جم�ع

      0,24129  3,7667  6  أنثى  المحاور

 spssنتائج ین �االعتماد على من إعداد الطالب: المصدر

             وهي أكبر من 0,067 من خالل الجدول نالح� أن الق�مة االحتمال�ة لجم�ع المحاور تساو� 

مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في آراء أفراد العینة �عز� لمتغیر الجنس عند  ،0.05

   .0.05مستو� داللة 

 راخت�ار الفروق �النس�ة لمتغیر العم: ثان�ا

  :الم�حوثین �النس�ة لمتغیر العمر نتائج اخت�ار الفروق بین آراء) 33- 3(یوضح الجدول رقم 

  تحلیل الت�این األحاد� �النس�ة لمتغیر العمر): 33- 3(الجدول رقم

  العنوان
مصدر 

  الت�این

مجموع 

  المر�عات

درجة 

  الحر�ة

متوس� 

  المر�عات
  fق�مة 

الق�مة 

  االحتمال�ة

دور جودة المعلومات 

لمحاسب�ة في اتخاذ ا

في القرارات المال�ة 

  اإلقتصاد�ة  المؤسسة

داخل 

  المجموعات
0,260 3  0,087  

بین   0,532  0,750

  المجموعات
2,999 26  0,115  

  -  29  3,259  المجموع

 spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر

                  وهي أكبر 0,532 لمحاور تساو� من خالل الجدول نالح� أن الق�مة االحتمال�ة لجم�ع ا

مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في آراء أفراد العینة �عز� لمتغیر العمر عند  ،0.05من 

   .0.05مستو� داللة 
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 اخت�ار الفروق �النس�ة لمتغیر للخبرة: ثالثا

  :الم�حوثین �النس�ة لمتغیر الخبرةنتائج اخت�ار الفروق بین آراء ) 34- 3(یوضح الجدول رقم 

  تحلیل الت�این األحاد� �النس�ة لمتغیر الخبرة): 34- 3(الجدول رقم

  مجموع المر�عات  مصدر الت�این  العنوان
درجة 

  الحر�ة

متوس� 

  المر�عات
  fق�مة 

الق�مة 

  االحتمال�ة

دور جودة 

المعلومات 

المحاسب�ة في 

اتخاذ القرارات 

في المال�ة 

  المؤسسة

  صاد�ةاإلقت

داخل 

  المجموعات
0,526 2  0,263  

2,596  
0,09

3  

بین 

  المجموعات
2,733 27  0,101  

  -  29  3,259  المجموع

 spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب: المصدر

                  وهي أكبر 0,093 من خالل الجدول نالح� أن الق�مة االحتمال�ة لجم�ع المحاور تساو� 

مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في آراء أفراد العینة �عز� لمتغیر الخبرة عند  ،0.05من 

  .0.05مستو� داللة 

 اخت�ار الفروق �النس�ة لمتغیر المؤهل: را�عا

  :المؤهل نتائج اخت�ار الفروق بین آراء الم�حوثین �النس�ة لمتغیر) 35- 3(یوضح الجدول رقم 

  حلیل الت�این األحاد� �النس�ة لمتغیر المؤهلت): 35- 3(الجدول رقم

  مصدر الت�این  العنوان
مجموع 

  المر�عات

درجة 

  الحر�ة

متوس� 

  المر�عات
  fق�مة 

الق�مة 

  االحتمال�ة

دور جودة 

المعلومات 

المحاسب�ة في 

اتخاذ القرارات 

في المال�ة 

  المؤسسة

  اإلقتصاد�ة

داخل 

  المجموعات
0,287 3  0,096  

0,837  0,486  

 بین

  المجموعات
2,972 26  0,114  

  -  29  3,259  المجموع

  spssین �االعتماد على نتائج من إعداد الطالب :المصدر
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                  وهي أكبر 0,486 من خالل الجدول نالح� أن الق�مة االحتمال�ة لجم�ع المحاور تساو� 

اء أفراد العینة �عز� لمتغیر المؤهل مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في آر  ،0.05من 

  .0.05عند مستو� داللة 

 اخت�ار الفروق �النس�ة لمتغیر الوظ�فة: خامسا

  :نتائج اخت�ار الفروق بین آراء الم�حوثین �النس�ة لمتغیر الوظ�فة) 36- 3(یوضح الجدول رقم 

  تحلیل الت�این األحاد� �النس�ة لمتغیر الوظ�فة): 36- 3(الجدول رقم

  نالعنوا
مصدر 

  الت�این

مجموع 

  المر�عات

درجة 

  الحر�ة

متوس� 

  المر�عات
  fق�مة 

الق�مة 

  االحتمال�ة

دور جودة 

المعلومات 

المحاسب�ة في 

اتخاذ القرارات 

في المال�ة 

  المؤسسة

  اإلقتصاد�ة

داخل 

  المجموعات
0,702 4  0,175  

1,715  0,178  

بین 

  المجموعات
2,557 25  0,102  

  -  29  3,259  المجموع

 �spssاالعتماد على نتائج  من إعداد الطالبین :المصدر

                    وهي أكبر  0,178من خالل الجدول نالح� أن الق�مة االحتمال�ة لجم�ع المحاور تساو� 

مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في آراء أفراد العینة �عز� لمتغیر الوظ�فة  ،0.05من 

  .0.05اللة عند مستو� د
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 :خالصة

                     �عد هذا الفصل تدع�ما للفصول السا�قة من خالل التحق� من الجانب النظر� عند 

مسیر�ن تطب�قه میدان�ا، حیث قمنا في هذا الفصل بتوز�ع أداة الدراسة المتمثلة في االست�انة على عینة من 

رؤساء  المدققین الداخلیین، المحاسبین: والمتمثلین في یجلوال�ة جعلى مستو� االقتصاد�ة ات المؤسس

و�استعمال مجموعة من األسالیب اإلحصائ�ة تم  SPSSو�استعمال البرنامج اإلحصائي  مدراءاألقسام، وال

  : تحلیل نتائج الدراسة واخت�ار فرض�ات ال�حث الموضوعة، حیث تم إث�ات

   على خصائص الجودةجیجل  وال�ةعلى مستو�  قتصاد�ةفي المؤسسات اإلتتوفر المعلومات المحاسب�ة.  

   تتمیز بدرجة عال�ة من الراشدةوال�ة جیجل  على مستو� القرارات المال�ة في المؤسسات االقتصاد�ة.  

 لجودة المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة في المؤسسات  هناك أثر ذو داللة احصائ�ة

  .جیجلاالقتصاد�ة على مستو� وال�ة 
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من خالل الدراسة التي قمنا بيا والمتعمقة بدور جودة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية 
في المؤسسة االقتصادية توصمنا أن لممعمومات المحاسبية دورا ىاما لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات 
المالية، إذ يتوقف أداء إدارة المؤسسة لوظيفة اتخاذ القرارات عمى ما يقدمو ليا نظام المعمومات المحاسبي 
كمصدر لممعمومات المحاسبية، ويعود اىتمام اإلدارة بالمعمومات المحاسبية كذلك كونيا المحرك الرئيسي 

إلدارة أي مؤسسة وتحديد قدرتيا عمى أدائيا لوظائفيا، كما تتوقف درجة فعالية اإلدارة عمى مدى وفرة وجود 
 . المعمومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات

من خالل دراستنا لموضوع دور جودة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية توصمنا إلى عدة 
نتائج تساعدنا في اإلجابة عن الفرضيات المطروحة، إذ قسمنا ىذه النتائج إلى جانبين، جانب تعرض فيو أىم 
النتائج النظرية وجانب تطبيقي نقدم فيو أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالل دراستنا لعينة من المؤسسات 

 : االقتصادية عمى مستوى والية جيجل ونوضحيا كما يمي
 النتائج النظرية -1
  يعتبر نظام المعمومات المحاسبي الوسيمة األولى لتوفير المعمومات المحاسبية داخل المؤسسة وىو

 المسؤول عمى إنتاج المعمومات التي تستخدم في عممية اتخاذ القرار؛
  يعتبر دور نظام المعمومات المحاسبي ذو أىمية بالغة في تحسين جودة المعمومات المحاسبية من خالل

يصاليا لدرجة من الموثوقية إلى متخذي القرار؛   تعزيز مصداقية المعمومات المحاسبية وا 
 ىناك اىتمام متزايد بالمعمومات المحاسبية نظرا لدورىا ومنفعتيا في عممية اتخاذ القرار المالي؛ 
  عممية اتخاذ القرار التي تنطوي عمى تعقيدات تحتاج إلى معمومات ذات جودة قد يكون بعضيا أو كميا

 عبارة عن معمومات محاسبية لمخروج من دائرة عدم التأكد واالقتراب من حالة التأكد التام؛
  إن نظام المعمومات المحاسبي لو دور ىام وبارز في معالجة وعرض المعمومات المحاسبية في القوائم 

المالية التي تتوفر عمى مجموعة من الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية لتمبي احتياجات مستخدمييا  
 عند اتخاذ القرارات المالية؛ 

  تؤثر المعمومات المحاسبية بشكل واضح باتخاذ القرارات المالية وذلك حسب درجة جودة ىذه  المعمومات 
 فكمما كانت ذات جودة عالية كمما كانت القرارات المالية أكثر رشادة والعكس صحيح؛ 

  تعتبر القرارات المالية اإلستراتيجية والمتمثمة في قرار االستثمار، قرار التمويل وقرار توزيع األرباح من
 القرارات الميمة التي يتم اتخاذىا في المؤسسة؛
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  لمتخذ القرار دور ىام في اتخاذ القرارات المالية عندما يكون لو القدرة عمى فيم واستخدام المعمومات
 المحاسبية بالشكل الصحيح؛ 

  يمر نظام المعمومات المحاسبي في أي مؤسسة اقتصادية بثالث مراحل مدخالت ومعالجة البيانات
 والمخرجات، حيث تساعد المؤسسة في إنتاج معمومات تكون ذات جودة؛

  األساس الذي يعتمد عميو من قبل المؤسسات عند اتخاذ القرارات  (المخرجات)تعتبر القوائم المالية
 المالية؛
 جودة المعمومات المحاسبية تؤثر في رشادة القرارات المالية . 
 :النتائج التطبيقية -2
   تقوم المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل بعرض معمومات محاسبية جيدة في الوقت

 المناسب، كما تساعد ىذه المعمومات عمى التقميل من البدائل المتاحة لمتخذ القرار؛
  تقوم المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل بعرض معمومات مالية خالية من األخطاء مما 

 يساعد مستخدمييا عمى التنبؤ بالنتائج المستقبمية؛
  تعرض المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل معمومات تكون قابمة لممقارنة مع المؤسسات التي

 تنشط في نفس المجال؛
 تتصف عممية استخدام الطرق المحاسبية من سنة ألخرى بالثبات؛  
  تكون المعمومات التي تعرضيا المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل في قوائميا المالية تراعي 

 .مستوى المستخدمين
 :ومن النتائج أعاله يتضح صحة الفرضية األولى والتي تنص عمى

 المعلومات المحاسبية للمؤسسات االقتصادية على مستوى والية جيجل تتوفر على خصائص الجودة
  قرار االستثمار ىو من أىم القرارات المالية في المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل يبنى عمى

 أساس المخاطر المحتممة؛
  تؤخذ المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل التدفقات النقدية بعين االعتبار عند اتخاذ قرار

 االستثمار؛
  تعتبر المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل أن قرار التمويل ىو الحصول عمى األموال 

 بالشكل األمثل وفي الوقت المناسب؛
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  تأخذ المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل بعين االعتبار المخاطر المرتبطة بطبيعة النشاط
 الذي تمارسو عند اتخاذ قرار التمويل؛

  يقوم قرار توزيع األرباح في المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل عمى أساس السياسة المتبعة
 من طرف مجمس اإلدارة؛

  تأخذ المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل بعين االعتبار بأن قرار توزيع األرباح يؤثر عمى 
 اتجاىات المستثمرين مستقبال؛

  تيدف سياسة توزيع األرباح في المؤسسات االقتصادية عمى مستوى والية جيجل إلى تعظيم ثروة حممة 
 .األسيم وتوفير التمويل الكافي

 :ومن النتائج أعاله يتضح صحة الفرضية الثانية والتي تنص عمى
 .تتميز القرارات المالية في المؤسسات االقتصادية على مستوى والية جيجل بالرشادة

 :وكذلك من خالل الدراسة التطبيقية توصمنا إلى إثبات الفرضية الثالثة
هناك أثر ذو داللة إحصائية لجودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسات 

 .االقتصادية على مستوى والية جيجل
 : التوصيات -3
  ضرورة العمل عمى توفير الظروف المناسبة لمحصول عمى معمومات محاسبية ذات جودة في المستوى 

 المطموب لكونيا في عممية اتخاذ القرار؛
  حث المؤسسات االقتصادية عمى تدريب صناع القرارات فيس مختمف المستويات عمى فيم المعمومات 

 المحاسبية واختيار المفيد منيا الستخداميا في عممية صنع القرار؛
  ضرورة إشراك العاممين المتخصصين في عممية تصميم وبناء نظم المعمومات بما يتالئم مع طبيعة

 واحتياجات المستخدمين ليا؛
  حث المؤسسات االقتصادية عمى استخدام أكثر لممعمومات المحاسبية التي تتميز بالجودة ألنيا تساعد 

 في عممية اتخاذ القرارات الرشيدة؛ 
  من األحسن الـتأكد من مصداقية ومالئمة المعمومات المحاسبية قبل االعتماد عمييا في عممية اتخاذ 

 القرارات المالية؛
  عمى المؤسسات االقتصادية إدخال البرمجيات الجديدة واستعمال األساليب العممية عند اتخاذىم لمقرارات 

 المالية؛ 
 توعية المؤسسات االقتصادية بأىمية البحث العممي ووضع مؤطرين داخل المؤسسة لمساعدة الطمبة . 
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أساسيات المحاسبة المالية في المنشآت الخدمية والتجارية ناصر نور الدين عبد المطيف،  -51
 .2006الدار الجامعية، اإلسكندرية، والصناعية، 

، الطبعة األولى، دار نظم المعمومات المحاسبيةنضال محمود الرمحي، زياد عبد الحميم الذيبة،  -52
 .2011المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان،

  بيروت،، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، الطبعة األولى،اإلدارة الماليةنور الدين خبابة،  -53
1997 .

، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، مبادئ المحاسبة الماليةىاذي رضا الصفار،  -54
2006. 
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الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مدخل إلى نظم المعمومات المحاسبية، ىاشم أحمد عطية،  -55
2000. 

 .الرسائل واألطروحات الجامعية: ثانيا
أثر استخدام المحاسبة اإلبتكارية في األنظمة المحاسبية عمى جودة أحمد حسن عمي عبد هللا،  -1

 .2015، عمان، رسالة ماجستير، جامعة جدارا، المعمومات المحاسبية لمبنوك التجارية
، رسالة ماجستير في دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلداريةأحمد عبد اليادي شبير،  -2

 .2006-2005المحاسبة والتمويل، جامعة غزة، 
، دور اإلفصاح المحاسبي في جعل المعمومة المحاسبية أكثر فائدة لمستخدمييابالعيد دمحم الكامل،  -3

. 2011-2010مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

، رسالة ماجستير، مساىمة المراجعة الخارجية في تحسين جودة المعمومات المحاسبيةبمعيد وردة،  -4
 .2014-2013جامعة المسيمة، 

، رسالة دور التحميل المالي في تقييم كفاءة القرارات المالية في المؤسسة اإلقتصاديةبن دادة عمر،  -5
. 2017-2016ماجستير ، جامعة دمحم الصديق بن يحي جيجل، 

، رسالة أثر جودة المعمومات المحاسبية عمى صنع القرار في المؤسسات االقتصاديةحامدي عمي،   -6
 .2011-2010ماجستير ، جامعة دمحم خيضر، الجزائر، 

دور المعمومات المحاسبية في اتخاد القرارات اإلدارية في ظل ظروف عدم حامدي موسى فرج هللا،  -7
 .2011، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، التأكد

، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، مخاطر نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونيةحرية شعبان،  -8
2006. 

 ماجستير رسالة، إسيامات حوكمة المؤسسات، في تحقيق جودة المعمومات المحاسبيةزالسي رياض،  -9
 .2012-2011في العموم التجارية، تخصص محاسبة وجباية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

، رسالة ماجستير، جامعة دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعمومات المحاسبيةسميمان عتير،  -10
 .2012- 2011دمحم خيضر،

، اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره عمى جودة المعمومةصبايحي نوال،  -11
. 2011-2010، 3رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 
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، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرالتوجو الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةصالح حواس،  -12
2007-2008. 

تأثير جودة المعمومة المالية في تقييم األداء المالي لممؤسسة االقتصادية واتخاذ عباس عصام،  -13
 .2012-2011، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، القرارات

، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وانعكاساتيا عبد الرزاق حسن الشيخ -14
 2012، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية، غزة، عمى سعر السيم

 مذكرة دور الرقابة الداخمية في تحسين جودة المعمومات المحاسبية،غاشوش عايدة، لقصير مريم،  -15
 .2011-2010ماستر، جامعة قسنطينة،

، رسالة ماجستير، جامعة دراسة التكاليف المعيارية ضمن نظام المعمومات المحاسبيةفاتح ساحل،  -16
 .2004-2003، 3الجزائر 

أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير ماجد إسماعيل أبو حمام،  -17
 .2009-2008، رسالة ماجستير، غزة، المالية
، رسالة دكتوراه، اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدوليةمجدي أحمد الجعبري،  -18

 .2009- 2008جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية، 

، دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكددمحم موسى فرج هللا،  -19
. 2011-2010رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، 

أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشورة عمى معتز برىان جميل العكر،   -20
-2009،عمان، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، تداعيات األزمة المالية في القطاع األردني

2010 .

أثر استخدام نظم المعمومات المحاسبية عمى جودة البيانات المالية في قطاع مندر يحي الداية،  -21
 .2009، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، الخدمات

 رسالة، دور المعمومات المحاسبية والمالية في إدارة مخاطر السيولةناصر رمضان إحالسو،  -22
 .2013- 2012، ماجستير، جامعة غزة

 رسالة ماجستير، خصائص المعمومات المحاسبية وأثرىا في اتخاذ القرارات،ناصر دمحم عمي المجيمي،  -23
. 2009- 2008جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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 .الممتقيات :ثالثا
الممتقى الدولي،  دراسة أسس صنع قرار التمويل بالمؤسسة االقتصادية،مميكة زغيب، إلياس بوجعادة،  -1

 .2009 أفريل، 14،15صنع القرار في المؤسسة االقتصادية، جامعة المسيمة، يومي،

، مداخمة مقدمة دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومة المحاسبيةىوام جمعة، لعشوري نوال،  -2
، جامعة العربي ( واقع، رىانات، وآفاق)حول الحوكمة المحاسبية لممؤسسة ضمن فعاليات الممتقى الوطني 

 .2010بن مييدي، أم البواقي، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المــالحــــق



 الجمهور�ة الجزائر�ة الد�موقراط�ة الشعب�ة

 وزارة التعل�م الحالي وال�حث العلمي

 جامعة دمحم الصدی� بن �حي

 �ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر

 قسم: علوم التسییر  

 السنة: الثان�ة ماستر 

 تخصص: محاس�ة وٕادارة مال�ة

 است�انة ال�حث 

 السادة: المسیرون في المؤسسات االقتصاد�ة

 تح�ة طی�ة و�عد...

     االستب�ان الذ� بین أید��م هو أحد أدوات  الدراسة للحصول على شهادة الماستر تخصص محاس�ة 

 فنأمل من س�ادتكم " دور المعلومات المحاسب�ة في اتخاذ القرارات المال�ة "وٕادارة مال�ة تحت عنوان 

التكرم �قراءة ما ورد في هذا االستب�ان من فقرات واإلجا�ة عما جاء ف�ه �موضوع�ة، حیث أن صحة نتائج 

هذا االستب�ان تعتمد بدرجة �بیرة على صحة إجا�اتكم مع العلم أنه یتم التعامل مع هذه المعلومات �سر�ة 

تامة وألغراض ال�حث العلمي فق�.                                                                        

 ش�را على تعاون�م

 وتقبلوا منا فائ� االحترام والتقدیر

                                                          الطالب: وحید بوشخالل 

                                                         الطالب: بوعالم  زع��

 
 

 

 

 

   

 

  



  معلومات عامة: القسم األول

 :الجنس - 1

  

  أنثى                        ذ�ر 

  

 :الوظ�فة - 2

  

  المدق� الداخلي             مدیر مالي                 رئ�س قسم           محاسب                مدیر عام 

  

 :المؤهل العلمي - 3

 

  ل�سانس                   ماستر                     ماجستیر            د�توراه                 شهادات مهن�ة        

  

 :الخبرة - 4

  

  سنوات 10سنوات                           أكثر من  10إلى  5سنوات               من  5أقل من         

  

 : العمر - 5

  

  سنة   40إلى  35سنة                        من  35أقل من 

  

  سنة              45سنة                   أكبر من  45إلى  40من 

 

 

 

 

 

 

 



 :القسم الثاني
  جودة المعلومات المحاسبية: المحور األول

 الرقم
 

 العبارات

 

 التقييم
موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المالئمة: الجزء األول
تقوم المؤسسات بعرض المعمومات المحاسبية في الوقت  01

 .المناسب
     

تساعد المعمومات المنتجة عمى التقميل من البدائل  02
 .المتاحة لمتخذ القرار

     

يقوم نظام المعمومات المعمول بو بإنتاج تقارير متنوعة  03
تناسب جميع المستخدمين مما يساعدىم عمى تحسين 

 .القرار الواجب اتخاذه

     

 الموثوقية: الجزء الثاني
عند إعداد القوائم المالية تحرص المؤسسات عمى أن  04

 .تتسم بخاصية الحياد
     

تقوم المؤسسات بعرض معمومات مالية خالية من  05
 .األخطاء المرتكبة عند معالجتيا

     

يتم عرض معمومات جيدة من قبل المؤسسات تساعد  06
 .مستخدمييا عمى التنبؤ بالنتائج المستقبمية

     

 القابلية للمقارنة: الجزء الثالث
تعرض المؤسسات معمومات تكون قابمة لممقارنة مع  07

 .المؤسسات التي تنشط في نفس المجال
     

يتم إتباع طريقة المقارنة بين عدة سنوات عند عرض   08
 .بنود القوائم المالية

     

تتصف عممية استخدام الطرق المحاسبية من سنة ألخرى  09
 .بالثبات

     

 



 القرارات المالية: المحور الثاني 
 القرارات المالية

 قرار االستثمار: الجزء األول
يعتبر القرار االستثماري من أىم القرارات المالية في  01

 .المؤسسة
     

      .يبنى قرار االستثمار عمى أساس المخاطر المحتممة 02
تستخدم األموال في قرار االستثمار القتناء مختمف  03

 .األصول
     

يتم التنبؤ بحجم اإليرادات المتوقع الحصول عمييا  04
 .مستقبال عند اتخاذ قرار االستثمار

     

تؤخذ التدفقات النقدية الخارجة مند بداية المدة بعين  05
 .االعتبار عند اتخاذ قرار االستثمار

     

ىدف قرار االستثمار توفير السيولة والمحافظة عمى قيمة  06
 .الموجودات

     

قبل اتخاذ القرارات يتم المفاضمة ين البدائل االستثمارية  07
 .المتاحة عمى أساس التقنيات المعروفة

     

 

 
موافق  العبارات الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

 القابلية للفهم: الجزء الرابع
تتميز التعميمات اإلدارية الموجية إلى الموظفين بالوضوح  10

 .وسيولة الفيم
     

تكون المعمومات التي تعرضيا المؤسسات في قوائميا  11
 .المالية سيمة الفيم

     

تقوم المؤسسات  بعرض المعمومات المحاسبية المتعمقة  12
بالعمميات واألحداث المالية المعقدة  وتبسيطيا قدر 

 .اإلمكان

     



 
موافق  العبارات الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

 قرار التمويل: الجزء الثاني

تعتبر المؤسسة أن قرار التمويل ىو الحصول عمى  08
 .األموال بالشكل األمثل

     

تحرص المؤسسة عمى الحصول عمى مصادر التمويل  09
 .في الوقت المناسب

     

تأخذ المؤسسة تكمفة االقتراض بعين االعتبار عند اتخاذ  10
 .قرار التمويل

     

      .يبنى قرار التمويل عمى المردودية االقتصادية 11
تأخذ بعين االعتبار المخاطر المرتبطة بطبيعة النشاط  12

 .الذي تمارسو المؤسسة عند اتخاذ قرار التمويل
     

 قرار توزيع األرباح: الجزء الثالث
يقوم قرار توزيع األرباح عمى أساس السياسة المتبعة من  13

 .طرف مجمس اإلدارة
     

تأخذ المؤسسة بعين االعتبار بأن قرار توزيع األرباح  14
 .يؤثر عمى اتجاىات المستثمرين مستقبال

     

      .تؤثر السيولة المتاحة في اتخاذ قرار توزيع األرباح 15
تأخذ المؤسسة بعين االعتبار الفرص االستثمارية المتاحة  16

 .عند اتخاذ قرار توزيع األرباح
     

تأخذ المؤسسة بعين االعتبار إحداث التوازن بين كل من  17
 .التوزيعات الحالية والنمو المستقبمي لممؤسسة

     

تبنى سياسة توزيع األرباح عمى توفير التمويل الكافي  18
 .وتعظيم ثروة حممة األسيم

     

 
 
 



 تحليل نتائج االستبيان
 اختبار الصدق الداخلي لفقرات االستبيان عن طريق معامل االرتباط

 

(المالئمة)الصدق الداخلي لفقرات الجزء األول   
 

Corrélations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الموثوقية )قرات الجزء الثاني فالصدق الداخلي ل
Corrélations 

 A21 A22 A23 ta2 

A21 

Corrélation de Pearson 1 ,448
*
 ,383

*
 ,766

**
 

Sig. (bilatérale)  ,013 ,037 ,000 

N 30 30 30 30 

A22 

Corrélation de Pearson ,448
*
 1 ,571

**
 ,807

**
 

Sig. (bilatérale) ,013  ,001 ,000 

N 30 30 30 30 

A23 

Corrélation de Pearson ,383
*
 ,571

**
 1 ,832

**
 

Sig. (bilatérale) ,037 ,001  ,000 

N 30 30 30 30 

ta2 

Corrélation de Pearson ,766
**
 ,807

**
 ,832

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 A11 A12 A13 ta1 

A11 

Corrélation de Pearson 1 ,341 ,120 ,676
**
 

Sig. (bilatérale)  ,065 ,529 ,000 

N 30 30 30 30 

A12 

Corrélation de Pearson ,341 1 ,132 ,798
**
 

Sig. (bilatérale) ,065  ,486 ,000 

N 30 30 30 30 

A13 

Corrélation de Pearson ,120 ,132 1 ,557
**
 

Sig. (bilatérale) ,529 ,486  ,001 

N 30 30 30 30 

ta1 

Corrélation de Pearson ,676
**
 ,798

**
 ,557

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001  

N 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



 (القابلية للمقارنة )الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثالث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (القابلية للفهم )الصدق الداخلي لفقرات الجزء الرابع
Corrélations 

 A41 A42 A43 ta4 

A41 

Corrélation de Pearson 1 ,539
**
 -,087 ,695

**
 

Sig. (bilatérale)  ,002 ,647 ,000 

N 30 30 30 30 

A42 

Corrélation de Pearson ,539
**
 1 ,189 ,853

**
 

Sig. (bilatérale) ,002  ,318 ,000 

N 30 30 30 30 

A43 

Corrélation de Pearson -,087 ,189 1 ,520
**
 

Sig. (bilatérale) ,647 ,318  ,003 

N 30 30 30 30 

ta4 

Corrélation de Pearson ,695
**
 ,853

**
 ,520

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,003  

N 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 (جودة المعلومات المحاسبية)االتساق البنائي ألجزاء المحور األول 

Corrélations 

 A31 A32 A33 ta3 

A31 

Corrélation de Pearson 1 -,089 ,143 ,634
**
 

Sig. (bilatérale)  ,642 ,451 ,000 

N 30 30 30 30 

A32 

Corrélation de Pearson -,089 1 ,498
**
 ,569

**
 

Sig. (bilatérale) ,642  ,005 ,001 

N 30 30 30 30 

A33 

Corrélation de Pearson ,143 ,498
**
 1 ,795

**
 

Sig. (bilatérale) ,451 ,005  ,000 

N 30 30 30 30 

ta3 

Corrélation de Pearson ,634
**
 ,569

**
 ,795

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,000  

N 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Corrélations 

 ta1 ta2 ta3 ta4 ta 

ta1 

Corrélation de Pearson 1 ,636
**
 ,589

**
 ,555

**
 ,859

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,001 ,001 ,000 

N 30 30 30 30 30 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (قرار االستثمار)الصدق الداخلي لفقرات الجزء األول 

ta2 

Corrélation de Pearson ,636
**
 1 ,515

**
 ,290 ,788

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,004 ,120 ,000 

N 30 30 30 30 30 

ta3 

Corrélation de Pearson ,589
**
 ,515

**
 1 ,552

**
 ,833

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,004  ,002 ,000 

N 30 30 30 30 30 

ta4 

Corrélation de Pearson ,555
**
 ,290 ,552

**
 1 ,722

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,120 ,002  ,000 

N 30 30 30 30 30 

ta 

Corrélation de Pearson ,859
**
 ,788

**
 ,833

**
 ,722

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Corrélations 

 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 tb1 

B11 

Corrélation de Pearson 1 ,464
**
 -,094 ,016 -,108 ,139 -,189 ,294 

Sig. (bilatérale)  ,010 ,623 ,934 ,568 ,465 ,318 ,115 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

B12 

Corrélation de Pearson ,464
**
 1 ,027 -,062 ,053 ,305 -,120 ,413

*
 

Sig. (bilatérale) ,010  ,888 ,745 ,781 ,102 ,528 ,023 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

B13 

Corrélation de Pearson -,094 ,027 1 ,081 ,139 ,004 -,241 ,164 

Sig. (bilatérale) ,623 ,888  ,671 ,465 ,985 ,199 ,385 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

B14 

Corrélation de Pearson ,016 -,062 ,081 1 ,518
**
 ,353 ,513

**
 ,711

**
 

Sig. (bilatérale) ,934 ,745 ,671  ,003 ,055 ,004 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

B15 

Corrélation de Pearson -,108 ,053 ,139 ,518
**
 1 ,641

**
 ,380

*
 ,766

**
 

Sig. (bilatérale) ,568 ,781 ,465 ,003  ,000 ,038 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

B16 

Corrélation de Pearson ,139 ,305 ,004 ,353 ,641
**
 1 ,099 ,760

**
 

Sig. (bilatérale) ,465 ,102 ,985 ,055 ,000  ,602 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

B17 

Corrélation de Pearson -,189 -,120 -,241 ,513
**
 ,380

*
 ,099 1 ,443

*
 

Sig. (bilatérale) ,318 ,528 ,199 ,004 ,038 ,602  ,014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

tb1 

Corrélation de Pearson ,294 ,413
*
 ,164 ,711

**
 ,766

**
 ,760

**
 ,443

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,115 ,023 ,385 ,000 ,000 ,000 ,014  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 



 
 (قرار التمويل )الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثاني 

 

Corrélations 

 B21 B22 B23 B24 B25 tb2 

B21 

Corrélation de Pearson 1 ,145 ,362
*
 ,244 ,041 ,584

**
 

Sig. (bilatérale)  ,444 ,049 ,194 ,830 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 

B22 

Corrélation de Pearson ,145 1 ,256 ,309 ,323 ,644
**
 

Sig. (bilatérale) ,444  ,171 ,097 ,081 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

B23 

Corrélation de Pearson ,362
*
 ,256 1 ,269 ,332 ,687

**
 

Sig. (bilatérale) ,049 ,171  ,150 ,073 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

B24 

Corrélation de Pearson ,244 ,309 ,269 1 ,271 ,655
**
 

Sig. (bilatérale) ,194 ,097 ,150  ,147 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

B25 

Corrélation de Pearson ,041 ,323 ,332 ,271 1 ,608
**
 

Sig. (bilatérale) ,830 ,081 ,073 ,147  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

tb2 

Corrélation de Pearson ,584
**
 ,644

**
 ,687

**
 ,655

**
 ,608

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 (قرار توزيع األرباح)الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثالث 
 

Corrélations 

 B31 B32 B33 B34 B35 B36 tb3 

B31 

Corrélation de Pearson 1 -,184 -,213 -,243 ,038 ,540
**
 ,378

*
 

Sig. (bilatérale)  ,332 ,258 ,196 ,840 ,002 ,040 

N 30 30 30 30 30 30 30 

B32 

Corrélation de Pearson -,184 1 ,162 ,335 ,073 -,183 ,476
**
 

Sig. (bilatérale) ,332  ,392 ,070 ,701 ,332 ,008 

N 30 30 30 30 30 30 30 

B33 

Corrélation de Pearson -,213 ,162 1 ,373
*
 ,031 -,281 ,419

*
 

Sig. (bilatérale) ,258 ,392  ,042 ,870 ,133 ,021 

N 30 30 30 30 30 30 30 

B34 Corrélation de Pearson -,243 ,335 ,373
*
 1 ,177 -,276 ,523

**
 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



Sig. (bilatérale) ,196 ,070 ,042  ,348 ,139 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 30 

B35 

Corrélation de Pearson ,038 ,073 ,031 ,177 1 ,084 ,432
*
 

Sig. (bilatérale) ,840 ,701 ,870 ,348  ,657 ,017 

N 30 30 30 30 30 30 30 

B36 

Corrélation de Pearson ,540
**
 -,183 -,281 -,276 ,084 1 ,374

*
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,332 ,133 ,139 ,657  ,042 

N 30 30 30 30 30 30 30 

tb3 

Corrélation de Pearson ,378
*
 ,476

**
 ,419

*
 ,523

**
 ,432

*
 ,374

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,040 ,008 ,021 ,003 ,017 ,042  

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 (القرارات المالية )االتساق البنائي ألجزاء المحور الثاني
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة

Corrélations 

 Ta tb t 

ta 

Corrélation de Pearson 1 ,367
*
 ,826

**
 

Sig. (bilatérale)  ,046 ,000 

N 30 30 30 

tb 

Corrélation de Pearson ,367
*
 1 ,828

**
 

Sig. (bilatérale) ,046  ,000 

N 30 30 30 

Corrélations 

 tb1 tb2 tb3 Tb 

tb1 

Corrélation de Pearson 1 ,592
**
 ,240 ,840

**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,201 ,000 

N 30 30 30 30 

tb2 

Corrélation de Pearson ,592
**
 1 ,381

*
 ,833

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,038 ,000 

N 30 30 30 30 

tb3 

Corrélation de Pearson ,240 ,381
*
 1 ,646

**
 

Sig. (bilatérale) ,201 ,038  ,000 

N 30 30 30 30 

tb 

Corrélation de Pearson ,840
**
 ,833

**
 ,646

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



t 

Corrélation de Pearson ,826
**
 ,828

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 30 30 30 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

                             معامل الثبات ألفا كرونباخ للمحور الثانيمعامل الثبات ألفا كرونباح للمحور األول

 

 
 

 

 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لجميع المحاور
 

 

 

 
 

 نتائج تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,703 18 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,807 12 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,809 30 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1,00 24 80,0 80,0 80,0 

2,00 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 الوظيفة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1,00 2 6,7 6,7 6,7 

2,00 1 3,3 3,3 10,0 

3,00 8 26,7 26,7 36,7 

4,00 16 53,3 53,3 90,0 

5,00 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  



 المؤهاللعلمي

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1,00 3 10,0 10,0 10,0 

2,00 22 73,3 73,3 83,3 

3,00 4 13,3 13,3 96,7 

4,00 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 تحليل فقرات المحور األول

 الخبرة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1,00 11 36,7 36,7 36,7 

2,00 11 36,7 36,7 73,3 

3,00 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 العمر

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1,00 18 60,0 60,0 60,0 

2,00 8 26,7 26,7 86,7 

3,00 1 3,3 3,3 90,0 

4,00 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30    

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A11 30 4,4333 ,72793 ,13290 

A12 30 3,9667 1,03335 ,18866 

A13 30 3,9333 ,73968 ,13505 

A21 30 3,7667 ,93526 ,17075 

A22 30 4,3000 ,74971 ,13688 

A23 30 3,9333 1,01483 ,18528 

A31 30 3,5667 1,16511 ,21272 

A32 30 4,3000 ,70221 ,12821 



 
 

 
 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A11 10,785 29 ,000 1,43333 1,1615 1,7051 

A12 5,124 29 ,000 ,96667 ,5808 1,3525 

A13 6,911 29 ,000 ,93333 ,6571 1,2095 

A21 4,490 29 ,000 ,76667 ,4174 1,1159 

A22 9,497 29 ,000 1,30000 1,0201 1,5799 

A23 5,037 29 ,000 ,93333 ,5544 1,3123 

A31 2,664 29 ,012 ,56667 ,1316 1,0017 

A32 10,140 29 ,000 1,30000 1,0378 1,5622 

A33 3,633 29 ,001 ,70000 ,3059 1,0941 

A41 8,729 29 ,000 1,23333 ,9444 1,5223 

A42 5,572 29 ,000 ,90000 ,5696 1,2304 

A43 6,513 29 ,000 ,93333 ,6402 1,2264 

 

تحليل فقرات المحور الثاني 
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

B11 30 4,5333 ,73030 ,13333 

B12 30 4,1667 ,74664 ,13632 

B13 30 4,1333 ,57135 ,10431 

B14 30 3,6667 ,99424 ,18152 

B15 30 4,0000 ,87099 ,15902 

B16 30 3,7333 1,11211 ,20304 

B17 30 3,8333 ,83391 ,15225 

B21 30 3,8333 ,79148 ,14450 

B22 30 4,3000 ,74971 ,13688 

B23 30 4,1333 ,68145 ,12441 

B24 30 3,8000 ,71438 ,13043 

B25 30 4,3333 ,71116 ,12984 

B31 30 4,2000 ,88668 ,16189 

A33 30 3,7000 1,05536 ,19268 

A41 30 4,2333 ,77385 ,14129 

A42 30 3,9000 ,88474 ,16153 

A43 30 3,9333 ,78492 ,14331 



B32 30 3,4000 ,93218 ,17019 

B33 30 3,8333 ,91287 ,16667 

B34 30 3,6333 ,92786 ,16940 

B35 30 3,9000 ,60743 ,11090 

B36 30 3,5000 1,00858 ,18414 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختبار الفرضيات الرئيسية 
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

ta 30 3,9972 ,50547 ,09229 

tb 30 3,9407 ,33870 ,06184 

 
 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

B11 11,500 29 ,000 1,53333 1,2606 1,8060 

B12 8,558 29 ,000 1,16667 ,8879 1,4455 

B13 10,865 29 ,000 1,13333 ,9200 1,3467 

B14 3,673 29 ,001 ,66667 ,2954 1,0379 

B15 6,289 29 ,000 1,00000 ,6748 1,3252 

B16 3,612 29 ,001 ,73333 ,3181 1,1486 

B17 5,473 29 ,000 ,83333 ,5219 1,1447 

B21 5,767 29 ,000 ,83333 ,5378 1,1289 

B22 9,497 29 ,000 1,30000 1,0201 1,5799 

B23 9,109 29 ,000 1,13333 ,8789 1,3878 

B24 6,134 29 ,000 ,80000 ,5332 1,0668 

B25 10,269 29 ,000 1,33333 1,0678 1,5989 

B31 7,413 29 ,000 1,20000 ,8689 1,5311 

B32 2,350 29 ,026 ,40000 ,0519 ,7481 

B33 5,000 29 ,000 ,83333 ,4925 1,1742 

B34 3,739 29 ,001 ,63333 ,2869 ,9798 

B35 8,115 29 ,000 ,90000 ,6732 1,1268 

B36 2,715 29 ,011 ,50000 ,1234 ,8766 



  
Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

ta 10,806 29 ,000 ,99722 ,8085 1,1860 

tb 15,213 29 ,000 ,94074 ,8143 1,0672 

 
 اختبار التوزيع الطبيعي                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistique Ddl Signification Statistique ddl Signification 

t ,084 30 ,200
*
 ,985 30 ,935 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 



 

 (نتائج نموذج االنحدار )نتائج اختبار فرضيات األثر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,367
a
 ,135 ,104 ,32059 

a. Valeurs prédites : (constantes), ta 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,449 1 ,449 4,368 ,046
b
 

Résidu 2,878 28 ,103   

Total 3,327 29    

a. Variable dépendante : tb 

b. Valeurs prédites : (constantes), ta 



 

 

 

 

 

 
 

 anova للعينة المستقلة واختبار tاختبار الفروق عن طريق اختبار 
 نتائج اختبار الفروق بالنسبة للجنس

 

 

 

 
 

 

 

 تحليل الفروق بالنسبة للعمر
 

ANOVA à 1 facteur 

T 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,260 3 ,087 ,750 ,532 

Intra-groupes 2,999 26 ,115   

Total 3,259 29    

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,957 ,474  6,233 ,000 

ta ,246 ,118 ,367 2,090 ,046 

a. Variable dépendante : tb 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

t 
1,00 24 4,0125 ,34118 ,06964 

2,00 6 3,7667 ,24129 ,09851 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatéra

le) 

Différenc

e 

moyenn

e 

Différe

nce 

écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

Inférieur

e 

Supérieu

re 

t 

Hypothèse de variances 

égales 
1,047 ,315 1,654 28 ,109 ,24583 ,14862 -,05859 ,55026 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
2,038 

10,66

8 
,067 ,24583 ,12064 -,02070 ,51237 



فة يتحليل الفروق للوظ
 

 

 
 

 

 

 
 تحليل الفروق بالنسبة للمؤهل العلمي

 

ANOVA à 1 facteur 

T 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,287 3 ,096 ,837 ,486 

Intra-groupes 2,972 26 ,114   

Total 3,259 29    

 

 تحليل الفروق بالنسبة للخبرة
 

ANOVA à 1 facteur 

T 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,526 2 ,263 2,596 ,093 

Intra-groupes 2,733 27 ,101   

Total 3,259 29    

 

 

    

 

ANOVA à 1 facteur 

T 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,702 4 ,175 1,715 ,178 

Intra-groupes 2,557 25 ,102   

Total 3,259 29    



: الممخص
 دور جودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية على مستوى تبيانىدفت ىذه الدراسة إلى 

المؤسسات االقتصادية، ولإللمام بمختلف جوانب الموضوع من الناحية النظرية والتطبيقية تطرقنا في الجانب 
النظري إلى مدخل لجودة المعلومات المحاسبية إضافة إلى اإلطار النظري لعملية اتخاذ القرارات الماليةمع 

إبراز كيفية مساىمة جودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ ىذا النوع من القرارات وىذا من خالل الدور الذي 
تحسين نوعية المعلومات المعروضة في القوائم المالية، حيث تعتبر ىذه األخيرة ليلعبو اإلفصاح المحاسبي 

.  ىذا في الجانب النظري  األداة المستخدمة في ترشيد القرارات
فقد تم االعتماد على االستبيان كأداة لجمع المعلومات حول الموضوع محل   التطبيقيجانبأما من ال

سقاط الجانب النظري على الواقع العملي، حيث تم تصميم استبيان، بتوزيع استمارة على عينة من  الدراسة وا 
. المؤسسات االقتصادية لوالية جيجل

تتوفر المعلومات المحاسبية في المؤسسات : نتيجة مفادىاإلى وبعد الدراسة التطبيقية تم التوصل 
 وىذا ما يؤثر على رشادة القرارات المالية االقتصادية على مستوى والية جيجل على خصائص الجودة

 .المتخذة على أساسيا في العينة محل الدراسة ما 
 . المحاسبي اإلفصاحالقرارات المالية، جودة المعلومات المحاسبية، القوائم المالية، :الكممات المفتاحية

 

Résumé 

Cette étude visait à démontrer le rôle de la fiabilité de l'information comptable dans la prise 

de décision financière au niveau des entreprises économiques, et pour englober les différents 

aspects du sujet au côté théorie et pratique nous avons eu à faire au côté théorique une 

introduction sur la fiabilité de l'information comptable et que le cadre théorique du processus de 

prise des décisions financières, mettant en évidence comment contribuer à la fiabilité de 

l'information comptable ce genre des décisions à travers le rôle de la divulgation comptable afin 

d'améliorer la fiabilité de l'information affiché les états financiers, qui sont considérés comme 

l'outil à rationaliser ces décision dans la partie théorique. 

Du côté pratique, il a misé sur le questionnaire comme un outil pour récolter des 

informations sur le sujet à l'étude et faire une projection le côté théorique sur la réalité pratique, 

c’est pour cela on a fait une conception et distribué un  questionnaire au quelques entreprise 

économique a la wilaya de Jijel. 

Après une étude pratique nous somme arrivé a la conclusion suivante: les caractères de la 

fiabilité de l'information comptable au entreprises économiques de la wilaya de jijel sont existe 

ce qui nous donne une fiabilité sur les décisions financières prises sur l'échantillon qu’on a 

étudié. 

Mots-clés: La fiabilité de l'information comptable, les états financiers, les décisions 

financières, la divulgation comptable. 
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