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 شكر  و  عرفـان

  . جناز هذا العملإ إىلأداء هذا الواجب ووفقنا  علىاحلمد � الذي أ�ر لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا 

أخص �لذكر األستاذة املشرفة و  ساعدين من قريب أو من بعيد على إجناز هذا العمل منمتنان إىل كل أتوجه جبزيل الشكر واإل

لن أوفيها حقها من اليت  حيياوي مفيدة الدكتورة: األستاذة بدون أن أنسى ملسامهتها و توجيها�ا القيمة،  الدكتورة: سعاد معاليم

  .إمتام هذا البحث يفلم تبخل عليا بتوجيها�ا ونصائحها القيمة اليت كانت عو� يل الشكر والعرفان �جلميل، ف

بتوجيها�م القيمة من أجل مساعديت للوصول إىل  يبخلوااألساتذة احملكمني الذين مل  فةكما أتقدم جبزيل الشكل و التقدير إىل كا

  أحسن النتائج من الدراسة اليت مت القيام �ا.

ملساعد�م  يف توزيع اإلستبيان من أجل توسيع  صاحل خ و هارون م الطالب، سليم بن رمحون االستاذكل من ل�لشكر  كما أتقدم

  نطاق الدراسة.

  .اإلجابة على إستبيان دراسيت ن تكرموا بقبوليلذااملؤسسات االقتصادية  شكر كل موظفيأ أن وال يفوتين

  نسى األساتذة أعضاء جلنة املناقشة لتكرمهم بقبول مناقشة وتقييم هذا العمل.وال أ

ساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري خاصة أ كما أتوجه �لشكر إىل كل أساتذتنا الكرام الذين أ�روا لنا طريق العلم

  . قسم علوم التسيري - بسكرة–جبامعة دمحم خيضر 

  

  شكرا ...                                                                               



 

 

 إهــــــــــــــــــداء

  بسم هللا والصالة والسالم على أشرف اخللق سيد� دمحم، أما بعد:

  قد خيطأ قلمي أو أسهو يف ذكر فرد دون اآلخر

واملعارف كل  صدقاءاألو األهل أهدي هذا العمل املتواضع إىل كل لذا 

  �مسه

  تشجيع ألجنز هذا العمل.مسامهة بفضل دعاء أو فلكل منهم 

  

  

  

  مسيحة بوحفص                                                       
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هلـا عالقـة مباشـرة  كافـة ا�ـاالت والـيتالتغـري يف  إطـار بيئـة أعمـال تتميـز �لسـرعة و يف املؤسسات االقتصادية تنشط      

دافعــا رئيســيا  هـذا مــا يعطيهـا ية أو االجتماعيــة،قتصــادأو غـري مباشــرة بطبيعـة نشــاطها، ســواء مـن الناحيــة السياسـية، اال

داء األعمــال التميــز يف أحمــيط أساســه قـائم علــى املنافســة و  �ـارات هــذه التغــريات، مــن أجـل أن يكــون هلــا دورا ر�د� يف

  اإلدارية.

  ي واالجتمــاعيقتصــادعــدة وظــائف متكنهــا مــن أداء دورهــا االتقــوم علــى يف إطــار عمــل املؤسســة كهيكــل إداري و       

غريهــــا مــــن ، اخلدميــــة و اإلنتاجيــــةاملاليــــة،  التســــويقية،الوظيفــــة  نــــدرج ضــــمنها، تهــــامــــن طرف ةر ف املســــطاهــــدلتحقيــــق اال

ا جـل الوصـول �ـأمـن  الظـروف و �حسـن الطـرق، أحسـنلقيام �ـا يف اليت تتضافر جمهودات القائمني عليها لالوظائف 

عمليـة لوظـائف املؤسسـة لـن تكـون هنـاك فبـدون وجـود عمليـة ختطـيط للمستوى املرغـوب فيـه،  اإلداريةالعملية  إطاريف 

هـي  اإلداريـة�لتـايل فالعمليـات  و هكـذا، ، و بدون وجود عملية رقابـة لـن تكـون هنـاك عمليـة تنظـيمهو خمطط رقابة ملا

  .   يةاقتصادي مؤسسة أداخل  ملختلف الوظائف األساسياحملرك 

ـــةتقـــوم       ـــة العملي بعض بعضـــها الـــمـــع  الوظـــائفل جمموعـــة مـــن العناصـــر و تفاعـــ أســـاسعلـــى  أي مؤسســـة يف اإلداري

لتزايــد ســية الــيت تقــوم �ــا، نظــرا الرئي الوظــائفإحــدى أصــعب  القــرارات إختــاذعمليــة تعــد و  ،الضــمان الســري اجليــد ملهامهــ

اهلـدف  أنمبـا و ية و تعقيـدها مقارنتـا �لكـم الكبـري للبـدائل املتاحـة حللهـا، قتصـاداملشاكل اليت تتعـرض هلـا املؤسسـات اال

 إختـاذم قيمتهـا السـوقية فهـي مضـطرة قبـل يتحدد يف الفكر املايل املعاصر من خالل تعظيية قتصاداالالرئيسي للمؤسسة 

بصـفة  املاليـةبصـفة عامـة و  حيكم هذا اهلدف مدى قدر�ا علـى ترشـيد قرارا�ـاالقيمة و ىل معرفة آ�ره على هذه قرار إ أي

مــن خــالل القــرارات االســتثمارية الــيت ينــتج عنهــا ز�دة تــدفقات اخلزينــة  إمــا، حيــث ميكــن ز�دة قيمــة املؤسســة خاصــة

  كالمها معا.  أوحد ممكن  أدىن إىل األموالاليت ينجم عنها ختفيض تكلفة  يةقرارات التمويلالالصافية أو من خالل 

، اإلداريــةهتمــام اجلهــات املكلفــة �لعمليــات إالــيت حتــوز علــى  اإلســرتاتيجيةالقــرارات  أهــممــن تعــد القرارات املاليــة فــ     

، التنظيم و غريها، هـذه القـرارات الـيت تتعلـق كالتخطيط، الرقابةتتحدد خمتلف القرارات الوظيفية األخرى   أساسهافعلى 

حتياجــات املؤسســة ماليــا ســواء إرارات التمويــل هــي احملــدد لتلبيــة ، فقــاســتثمارا�ا أوبكــل مــا لــه عالقــة �مــوال املؤسســة 

، يف �قـل تكلفـة ممكنـة خارجية وفق نـوع املؤسسـة و حجمهـا والغـرض مـن التمويـل ذاتـه أوبتوفري مصادر متويل داخلية 

سواء كان هذا القرار هـو الصـادر أوال  قرارات االستثمار هي القرارات اليت يتم متويلها مبوجب القرارات السابقة أنني ح

 أنيف حـني توسيع استثمارات املؤسسـة،  أومتاحة، اهلدف منه جتديد، تطوير أو انه قرار �تج عن وجود مصادر متويل 

هذه األر�ح الـيت ينجـر عنهـا القـرار املـايل األخـري املتمثـل  �قل تكاليف، كرب قدر من األر�حأ حتقيقمنهما معا اهلدف 

عــن إال يــتم  ميكــن أن، و هــذا ال أخــرىتفــاظ �ــا لغــرض متويــل مشــاريع االح أوســواء علــى املســامهني  األر�حيف توزيــع 

  .هلذا الغرض وجهةامل علوماتمجلة من املطريق توفر 
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هـــا �لبيئــة احمليطـــة �ـــا، تزايـــدت ثر �علــى العـــامل اخلـــارجي وية قتصـــاداالاملتزايـــد للمؤسســـات  نفتــاحمـــع اإلممــا ســـبق و      

هـي إال نتـاج لتفاعـل جمموعـة مـن العناصـر مـع بعضـها ممثلـة يف  امـ ةاحلاجـة إىل املعلومـات مبختلـف أنواعهـا هـذه األخـري 

 ةقابلـــكمعلومـــات للوصـــول إىل شـــكلها النهـــائي   البيـــا�ت اخلـــاممعاجلـــة حيـــث يـــتم جتميـــع، تشـــغيل و  ،نظـــام املعلومـــات

بـرز أنـواع املعلومـات الـيت أمـن تعد املعلومات املاليـة و و خارج املؤسسة، ألإلستعمال من قبل خمتلف مستخدميها داخل 

حماسـبية، هـذه  ذات طبيعـةاملعلومـات كانـت هـذه    إذاخاصـة داخـل املؤسسـات و القـرارات غلب أ إختاذيعتمد عليها يف 

يعــــرف بــــنظم املعلومــــات  ها ضــــمن نظــــام متكامــــلإعــــداداألخــــرية الــــيت تعــــد وظيفــــة احملاســــبة هــــي املرجــــع األساســــي يف 

  .احملاسبية

ملتخــذ القــرار، مــن  احملاســبيةاملاليــة و ومــات  مجلــة مــن املعلريتــوف جيــب القــرارات املاليــةختــاذ إاملباشــرة يف عمليــة  قبــلف     

تقــدم يف الوقــت املناســب للجهــات املســتفيدة منهــا، مــع ضــرورة الرتكيــز  أنجيــب  أجــل تســهيل مهمتــه، هــذه املعلومــات

خمرجـات  أنهـذا مـا يوصـلنا لفكـرة مـن خـالل ترمجتهـا لواقـع املؤسسـة و  ملعلومـات الـيت تتضـمنها مـدى مصـداقية اعلـى 

ص متيزهــا عــن غريهــا مــن البيــا�ت جتعلهــا تتــوفر علــى خصــائ أســسمعــدة وفــق تكــون  أننظــم املعلومــات احملاســبية جيــب 

  .األخرىاملالية املعلومات و 

 مـن أمهيـة �لغـة يف هلـاملـا  �لبحث يف خصائص املعلومـات احملاسـبية ةاحملاسبالعديد من الباحثني يف جمال  إهتمفقد      

صـدر جملـس معـايري احملاسـبة أقـد و ، القـرارات إختـاذ إطـاريف �ـا التقـارير ماليـة املعمـول إضـفاء صـفة اجلـودة علـى القـوائم و 

ة للمعلومــات احملاســبية الــيت جيــب الــذي حــدد فيــه اخلصــائص النوعيــو  1980) ســنة 2البيــان رقــم () FASBاملاليــة (

تـوفر تلـك اخلصـائص يعـرب  أن أي القـرار، إختـاذستخدامها للحكم على أمهية املعلومات احملاسبية املستخدمة يف عمليـة إ

قســــمت اخلصــــائص النوعيــــة ذ إ، وتوصــــيلها ملســــتخدميها إبالغهــــامفيــــدة و جيــــب  الــــيت مت توفريهــــا املعلومــــات أنعلــــى 

املوثوقيــة و مــا ينــدرج ثلــة يف كــل مــن خاصــييت املالءمــة و خصــائص رئيســية مموفــق هــذا البيــان إىل للمعلومــات احملاســبية 

القابليـة للمقارنـة و الثبـات، هـذه اخلصـائص  ثلـة يف كـل مـن خاصـيةمم�نوية  خصائص و ،ضمنهما من خصائص فرعية

سـواء عـن  ،لتقـدميها يف شـكلها النهـائي األخـرىالعوامـل  تضافر مجلة منتذكر لوال  أمهية أيتكون هلا  أناليت ال ميكن 

تحلــي مســتخدميها ل �إلضــافة، طريــق تــوفر خصــائص مبعــدي هــذه املعلومــات متيــزهم عــن غــريهم مــن العــاملني �ملؤسســة

، املؤسســةالــيت تقــدمها  األخــرىالقــرار خبصــائص متيــزهم عــن غــريهم مــن مســتخدمي املعلومــات  إختــاذ أوطــالع ســواء لإل

ذات  حماســبية القيــود احلاكمــة ممثلــة يف التكلفــة مقارنــة �لعائــد يف تــوفري معلومــاتفكــرة  جتســيدلتحديــد مــدى  �إلضــافة

للجهـة الـيت اجـل تقـدميها يف الوقـت املناسـب و  مـنالطريقة اليت مت �ـا احلصـول علـى هـذه املعلومـات،  مراعاة، مع جودة

  حتتاجها.

ية اجلزائريـة تعـد واحـدة مـن املؤسسـات الناشـطة يف السـوق الـدويل وجـدت نفسـها جمـربة قتصـادمبا أن املؤسسات اال     

فأصـبح لزامـا هلـا أن تسـعى لتحقيـق ى مع التحـد�ت اجلديـدة، على إعادة ترتيب أمورها وجتديد طرق تسيريها مبا يتماش
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ثــل ســتغالل األمســيد فكــرة اإلهــذا مــن خــالل حماولتهــا لتج كــرب قــدر مــن األر�ح و الســعي للبقــاء يف عــامل األعمــال،أ

، و بـــرزت هـــذه الفكـــرة أكثـــر فيمـــا خيـــص قـــرارات متتـــاز �لدقـــة و الكفـــاءة إختـــاذجـــل أللمعلومـــات املتـــوفرة لـــديها مـــن 

بتبــين املعمــول �ــا علــى املســتوى الــدويل  املعلومــات احملاســبية عــن طريــق ســعيها حملاولــة تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة 

 جمموعـة مـن املعـايري املشـرع مـن خاللـه، هذا النظـام الـذي تبـىن 2010نطالقا من سنة إ (SCF)النظام احملاسيب املايل 

ذات  ذ أصـبحتإهر املعلومـات احملاسـبية املقدمـة نعكسـت بـدورها علـى شـكل وجـو إللعمـل �ـا و الـيت  اسبية الدوليـةاحمل

جمموعــة مــن القــرارات  إختــاذســتغالهلا يف إت تعــد مرجــع يف حــد ذا�ــا مــن خــالل صــبحأفائــدة، كمــا أ�ــا أكثــر  جــودة و

  رات األخرى.املخطط هلا، كقرارات التمويل واالستثمار وغريها من القرا

يف شكل تقارير  أويف شكل قوائم مالية مفصلة  املقدمةو الية املقرارات الختاذ إملعلومات احملاسبية املعدة لغرض ا إن     

  .معلومات حماسبية ذات خصائص مميزةعلى ما حتتويه من  تكتسي طابع اجلودة بناء جيب أنمالية أكثر مشولية، 

I-  الدراسة إشكالية:  

  من خالل هذه الدراسة تتمثل يف: املراد معاجلتها اإلشكاليةن إفا سبق  مم

  ية اجلزائرية؟قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرصائص املعلومات احملاسبية خل هل

II- الفرعية:  األسئلة 

 الفرعية التالية: األسئلةالرئيسية للدراسة ميكننا طرح  اإلشكاليةإنطالقا من 

ية اجلزائرية عند قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرخلاصية مالءمة املعلومات احملاسبية هل  -1

   ؟ α = 0,05مستوى الداللة اإلحصائية 

ية اجلزائرية قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرهل خلاصية املوثوقية يف املعلومات احملاسبية   -2

   ؟ α = 0,05عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ية قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرملعلومات احملاسبية ا إعدادهل للخاصية الثبات يف  -3

 ؟ α = 0,05اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ية اجلزائرية قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرملعلومات احملاسبية اقارنة مهل خلاصية قابلية  -4

 ؟ α = 0,05عند مستوى الداللة اإلحصائية 

III- فرضيات الدراسة 

  الفرعية السابقة ننطلق من الفرضيات التالية: األسئلةلإلجابة على 

ية اجلزائرية عند قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرخلاصية مالءمة املعلومات احملاسبية  -1

 :مها جزئيتني فرضيتني إىل تقسيمها ميكن الفرضية هذه، α = 0,05مستوى الداللة اإلحصائية 
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 عند اجلزائرية يةقتصاداال املؤسسات يف قرارات التمويل إختاذ يف أثر احملاسبية املعلومات مالءمة خلاصية 

 ؛α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

 عند اجلزائرية يةقتصاداال املؤسسات يف اإلستثمار قرارات إختاذ يف أثر احملاسبية املعلومات مالءمة خلاصية 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

ية اجلزائرية عند قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرخلاصية املوثوقية يف املعلومات احملاسبية   -2

 :مها جزئيتني فرضيتني إىل تقسيمها ميكن الفرضية هذه ، α = 0,05مستوى الداللة اإلحصائية 

 عند اجلزائرية يةقتصاداال املؤسسات يف قرارات التمويل إختاذ يف أثر  احملاسبية املعلومات يف املوثوقية خلاصية 

 ؛α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

 عند اجلزائرية يةقتصاداال املؤسسات يف االستثمار قرارات إختاذ يف أثر  احملاسبية املعلومات يف املوثوقية خلاصية 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

ية قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرهلا احملاسبية  ملعلوماتا إعدادتوفر خاصية الثبات يف  -3

 جزئيتني فرضيتني إىل تقسيمها ميكن الفرضية هذه ،α = 0,05اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 :مها

  ية قتصاديف املؤسسات االقرارات التمويل  إختاذيف  أثراملعلومات احملاسبية هلا  إعدادتوفر خاصية الثبات يف

 ؛α = 0,05اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 يةقتصاداال املؤسسات يف االستثمار قرارات إختاذ يف أثر هلا احملاسبية املعلومات إعداد يف الثبات خاصية توفر 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى عند اجلزائرية

ية قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذيف  أثرملعلومات احملاسبية هلا اوفر خاصية قابلية مقارنة ت -4

 جزئيتني فرضيتني إىل تقسيمها ميكن الفرضية هذه ،α = 0,05اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

  :مها

 يةقتصاداال املؤسسات يف قرارات التمويل إختاذ يف أثر هلا احملاسبية ملعلوماتا مقارنة قابلية خاصية توفر 

  ؛α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى عند اجلزائرية

 يةقتصاداال املؤسسات يف التمويل قرارات إختاذ يف أثر هلا احملاسبية ملعلوماتا مقارنة قابلية خاصية توفر 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى عند اجلزائرية

  

  

 



  ــــــــــةــــــــــــدمـــــــــقـمــــ

 

 و 

 

IV- مربرات إختيار املوضوع 

 وتبيان احملاسبية املعلومات خلصائص املفاهيمي و الفكري اجلانب مناقشة إىل الدراسة هذه خالل من نسعى          

 املعلومات جودة خصائص توفر على عتماداإل ضرورة إثبات حماولة ظل يف املالية، القرارات إختاذ عملية يف هاأثر 

  .املالية القرارات إختاذ عملية تبسيط و لتسهيل املالية التقارير و القوائم وعرض إعداد عند احملاسبية

  تربز مربرات اختيار املوضوع من خالل ما يلي:     

 القرارات املالية من خالل تنمية معرفتنا العلمية يف هذا ا�ال؛ إختاذعملية البالغة اليت حتوزها  األمهية 

  املعدة وفق نظام معلومات حماسيب حمكم داخلاملعلومات احملاسبية  جودة موضوعدراسة أمهية 

 إعدادعند النوعية كرب قدر ممكن من اخلصائص أية من خالل الرتكيز على توفري قتصاداالسة املؤس

 هذه املعلومات؛

  معد املعلومات إعطاء بعد آخر خلصائص املعلومات احملاسبية �لرتكيز على اخلصائص اليت يتمتع �ا

 القرارات املالية؛ إختاذيف تسهيل عملية  أمهيةملا هلا من احملاسبية و مستخدمها 

 ملؤسسة القرارات املالية داخل ا إختاذاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف  ثر� حتسيس املسريين

 ية؛قتصاداال

V- أمهية الدراسة 

لقرارات املالية ا ممثال يفية قتصادهذه الدراسة يف كو�ا تتطرق ملوضوع ذو أمهية �لغة يف املؤسسات اال أمهيةتربز      

خاصة و مثل للمعلومات املتوفرة ألستخدام ااإلهداف املسطرة من قبلها، من خالل �لغ يف حتقيق األ أثرمن ملا هلا 

 ن تتحلى جبملة من اخلصائص للعمل �ا.أاحملاسبية منها اليت جيب 

VI-  أهداف الدراسة 

  ميكن حتديد أهداف الدراسة فيما يلي:

  ية؛قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذالتعرف على عملية 

 التعرف على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية؛ 

  القرارات املالية. إختاذعدي و مستخدمي املعلومات احملاسبية يف لقة مباخلصائص املتع أثرالتعرف على 

  ية؛قتصادالقرارات املالية يف املؤسسة اال إختاذاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف  أثرتبيان 

VII- منوذج الدراسة 

صياغتها وفق النموذج املبسط  نطالقا من إشكالية الدراسة و يف اطار معاجلتها وفق منوذج دراسة معني، إخرت�إ     

 إختاذالحتوائها على متغريين مها: املتغري املستقل متمثل يف خصائص املعلومات احملاسبية و املتغري التابع متمثل يف 

  .القرارات املالية
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  متثيل هذا النموذج من خالل الشكل التايل: إذ أمكن     

  ): منوذج الدراسة1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .الباحثة إعدادمن  املصدر:

VIII- الدراسة إطار 

  طار احلدود التالية:إيقوم بناء موضوع الدراسة يف 

  نواعها؛أساليبها و ايد مفهوم هذه العملية، مراحلها، القرارات املالية و حتد إختاذالرتكيز على عملية 

 على مفهوم املعلومات احملاسبية و ماهية نظم املعلومات املنتجة هلا؛ زالرتكي 

  عملية التقارير املالية املؤثرة يف القوائم و الرتكيز على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية احملددة جلودة

 القرارات املالية؛ إختاذ

  القرارات  إختاذالرتكيز على اخلصائص املميزة لكل من معد و مستخدم املعلومات احملاسبية لتسهيل عملية

 املالية؛

  قصد اجلزائرية جمموعة من املؤسسات اإلقتصاديةقمنا �سقاط الدراسة النظرية على ( تطبيقيةدراسة الاليف (

 إختاذيف  مسامهتهاتقاريرها املالية حتتوى على معلومات حماسبية ذات جودة، و مدى قوائمها و معرفة هل 

 ها عليها.أثر الية و القرارات امل

  

 

  املتغري التابع  املستقلاملتغري 

 النوعية صائصاخل

معلومات لل

  احملاسبية

 ثراأل  القرارات املالية

  قرار التمويل

  قرار االستثمار
  اخلصائص الرئيسية  اخلصائص الثانوية

  الثبات

  القابلية للمقارنة

  مالءمة

  موثوقية
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IX-  املستخدمة يف البحث األدواتاملنهج و 

ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة إعتمد� املنهج الوصفي التحليلي، كما املطروحة  اإلشكاليةقصد االجابة على       

مت اإلعتماد أيضا منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي مستخدمني يف ذلك أداة أساسية وهي اإلستمارة وهذا 

بعض اإلختبارات اإلحصائية من أجل حتليل النتائج  كما مت إستخدام ،الدراسة اليت مت وضعهافرضيات اختبار بغرض 

  ".SPSS v23بر�مج " �إلعتماد على

X-  الدراسات السابقة 

بعد االطالع على املراجع املتاحة وجد� جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع دراستنا نستعرضها      

  �جياز كما يلي:

 يف شكل مقاالت كما يلي:جاءت هذه الدراسات الدراسات األجنبية:  -1

 ) دراسةMaggie Ashroft بعنوان:  1998) ماي« The Impact of information use 

industry on decision making by physiotherapists »    
 القرار لدى أخصائيي العالج الطبيعي"  إختاذستخدام املعلومات يف إ أثر"

 إختاذالعالج الطبيعي يف  أخصائيستخدام املعلومات من قبل إ أثراهلدف من هذا العمل هو تبيان           

 37مريكية وطبقت على الوال�ت املتحدة األ القرارات املتعلقة بعالج املرضى، أجريت هذه الدراسة يف

  مجايل مراكز اخلدمات الصحية التابعة للمنطقة الشمالية.إقسام للعالج الطبيعي من أمستشفى �م 

نظمة أن املعلومات اليت تصدرها أليها من خالل هذا العمل إهم النتائج اليت مت التوصل أمن           

ملرضى من حيث نوع العالج، مدته القرارات املتعلقة بعالج ا إختاذكبري يف   أثراملشتشفيات حمل الدراسة هلا 

تجنب نفس املرض، و �عطاء نصائح الحقة لأسواء عن طريق تلقي عالجات دورية كيفية متابعة املرضى و 

عتماد على هذه املعلومات بصفة ني مقارنتا �حلجم الكبري قبل اإلاملرضى و املتابع إعداد�إلضافة إىل حتجيم 

 رمسية يف عملهم.

 ) دراسةMarie-Laure Bouchet et others( بعنوان :  1998 مارس« The Impact of 

information use industry on decision making in the pharmaceutical 
industry »  

  القرار يف مؤسسات صناعة األدوية" إختاذستخدام املعلومات يف إ أثر"

داخل  القرار إختاذستخدام املعلومات يف إالذي ينتج عن  ثراألاهلدف من هذه الدراسة كان حماولة قياس          

شركة تعمل يف هذا  24طبقت هذه الدراسة على ذ إدوية �ململكة املتحدة، املؤسسات اخلاصة بصناعة األ

  ا�ال.
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القرارات اليت تتصف �لتكرار  إختاذحمدود يف  أثرن املعلومات هلا أىل إخلصت هذه الدراسة نظر�          

نظمة هذه املؤسسات أبيقية أن املعلومات اليت تنتجها ستمرارية، يف حني بينت من خالل نتائجها التطاإلو 

العديد من القرارات  إختاذاملعرفة املوجودة لدى مديريها و عوضتهم عن بعض احلقائق ومكنتهم من من زادت 

�ر املؤسسات و جنبتهم الكثري من اآل سهمت يف حتسني صورةأهذه املعلومات  نأىل إضافة اهلامة، �إل

عتماد وصت بضرورة اإلأم، و هم لقرارا�إختاذعتماد على املعلومات يف بية اليت قد تلحقهم نتيجة عدم اإلالسل

  قرارا�م. إختاذعلى نظم املعلومات عند 

 ) دراسةEva Heidhues and Chris Patel (2008  بعنوان« The Role of 

Accounting Information in Decision-Making Processes in a German 
Dairy Cooperative »   

 " ملانيةلبان األتعاونية األالقرار داخل  إختاذ" دور املعلومات احملاسبية يف عملية 

 و تفحص اجلوانبلأللبان ملانية داخل التعاونية األهذه الدراسة يف دور املعلومات احملاسبية  حبثت           

ار ة و متخذ القر ر داستخدام جملس اإلإكيفية   إظهار، �دف داخلهاالقرار  ختاذية إلقتصاداالالسياسية و 

ستخدام املعلومات احملاسبية إن أهم من ذلك القرار، و األ ختاذإلسرتاجتيتهم إللمعلومات احملاسبية كجزء من 

  ية، االجتماعية، القانونية و التارخيية الفريدة ألملانيا.قتصاد�لبيئة السياسية، الثقافية، اال أثريف هذه الدراسة يت

ىل إ ضافةالقرارت داخل التعاونية، �إل إختاذن هناك دور للمعلومات احملاسبية يف أمن نتائج هذه الدراسة           

ىل حد كبري على كل من املعلومات الكمية والنوعية اليت ميدهم �ا نظام إالقرارات تستند  إختاذن عملية أ

هلذه و خارجية، و أداخلية ا سواء كانت � احمليطةبكافة العوامل  أثراملعلومات احملاسيب، هذه املعلومات اليت تت

جراءات و املمارسات احملاسبية يف عمليات يان دور اإلمهية �لغة على النطاق الدويل من خالل تبأالدراسة 

  القرار. إختاذ

  دراسة(Sirisom Julsuchada and others)  بعنوان:  2008جانفي « The accounting 

information received, its utilization to enhance Thai executive decision 
making and the effect of personal characteristics »   

اخلصائص  و�ثريالقرارات التنفيذية التايالندية  إختاذستخدامها يف تعزيز إو  "املعلومات احملاسبية الواردة،

  الشخصية." 

القرارات  إختاذة يف دور املعلومات الواردة من نظم املعلومات احملاسبي ستكشافإاهلدف من هذا البحث           

ن نفس املعلومات املتاحة أي أاخلصائص الشخصية يف هذه احلالة،  أثرمع تبيان ستخداما�ا، إالتنفيذية و 

ستخدامها بشكل خمتلف بني املستخدمني نتيجة اخلصائصها الشخصية، متت هذه الدراسة �ختيار إميكن 

ستبيان إيع مؤسسة صناعية تيالندية عشوائية خصت املدراء التنفذيني هلذه املؤسسات عن طريق توز  400

  .% 36,33ستجابة إي بنسبة أإستبيان مكتمل  109رجع فيما بعد أستقصائي عليهم، إ
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ن أالقرار، كما  إختاذيف تعزيز عملية  أثرن املعلومات احملاسبية الواردة هلا أكشفت نتائج هذه الدراسة          

  أثرقرارا�م هلا  إختاذاخلصائص الشخصية اخلاصة �ملدراء التنفذيني الذين يستخدمون املعلومات احملاسبية يف 

وصى الباحثون على ضرورة أتفق عليه  معظم املدراء التنفذيني، كما إ تعزيز هذه القرارات، و هذا ما كبري يف

و تصميم نظم  إعدادعتبار عند ومات احملاسبية بعني اإلدمي املعلخذ �خلصائص الشخصية ملستخاأل

  كثر.أاسبية ليكون ذو كفاءة وفاعلية املعلومات احمل

  دراسة(Mihana Berisha-Namani) 2010  :بعنوان« The role of information 

systems in management decision making - an theoretical approach »  
   "املقاربة النظرية –القرارات االدارية  إختاذدور نظم املعلومات يف "

القرارات  إختاذعطاء مفهوم للدور الذي تقوم به نظم املعلومات يف إالغرض من هذه الدراسة هو            

اىل مناقشة احتماالت اليت تستطيع جعل مدراء املؤسسات استخدام نظم املعلومات يف  �إلضافةدارية، اإل

  ضل الرها�ت احمليطة �م.

عمال ل جزءا ال يتجزأ من املؤسسات واألن نظم املعلومات تشكأا هي ليهإالنتائج اليت مت التوصل            

ربع وظائف أفضل، فلإلدارة أقرارات  إختاذجل أدارة و ال سيما من نشطة اإلأاحلديثة، و هي مصممة لدعم 

ستخدام الفعال لنظم املعلومات يف صنع القرار ن اإلأنها دعما من نظم املعلومات، كون متميزة يتطلب كل م

  داري يعطي السلطة للمدراء ويساعد املؤسسة على النجاح.اإل

داخل املؤسسات، فيجب على املدراء سهاما كبريا إسهمت أن نظم املعلومات أضاف الباحث أكما          

ن نظم أعتبار ال ميكن القيام به من خالله، و� ز�دة فهمهم ملاهية نظم املعلومات لتبيان ما ميكن و ما

عمال جتارية �جحة، أدارة إيف  املعلومات هي معاجل للمعلومات على مستوى املؤسسة فهي تعد احلامسة

  عمال التجارية. ن تكون حامسة لبقاء األأمستقبال يف تلعبه نظم املعلومات الدور الذي قد و 

 ) دراسةAlexandra-Daniela Socea (2012  :بعنوان« Managerial Decision-

Making and Financial Accounting Information »   
 القرارات االدارية ومعلومات احملاسبة املالية"  إختاذ"

دارية، كما بينت القرارات اإل إختاذاهلدف من هذه الدراسة الرتكيز على دور معلومات احملاسبة املالية يف            

تطرقت هلا من وقد ستخدام املعلومات إ ن هناك الكثري من الدراسات اليت تناولت صنع القرار وأالباحثة 

   رأي متفق عليه يف هذا ا�ال.ىلإ، من هذا املنطلق مل يتم التوصل وانب ولكل منها منظور خاصعدت ج

رين على معرفة ماحدث يف املاضي ن معلومات احملاسبة املالية تساعد املديأكشفت نتائج هذه الدراسة          

نشطة و القرارات املستقبلية، و لكي تكون املعلومات ستعداد لألجل اإلأمن  الوضع احلايل للمؤسسةو 

مة و ذات صلة مبوضوع القرار، ن تكون موثوق �ا، قابلة للمقارنة، مالئأب القرار جي إختاذاحملاسبية مفيدة يف 
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بل علومات ن القرارات ال تتخذ فقط من حيث توفر املأالقرار يكشف  إختاذن واقع عملية أىل إضافة �إل

 يضا على توفر خصائص شخصية يف متخذ القرار.أتعتمد 

  دراسة(Predrag Ranisavljevic and others) 2012  :بعنوان« Management 

Informathion system and decision making process in enterprise »  
  القرار يف املؤسسة"  إختاذ"نظم املعلومات االدارة و عملية 

دارية وحماولة نواع و منوذج نظم املعلومات اإلالدراسة هو مناقشة مفهوم، خصائص، اهلدف من هذه ا          

  القرارات. إختاذدارية يف و دور نظم املعلومات اإل أثربراز إ

نه ال ميكن املبالغة يف التأكيد على دور املعلومات يف أالتوصل هلا من خالل هذه الدراسة النتائج اليت مت          

فنظم سب و ذات صلة، قرار فعال جيب توفري معلومات دقيقة و يف الوقت املنا ختاذنه إلأال إالقرار،  إختاذ

القرار و متكني املؤسسة  إختاذدارية يوفر معلومات دقيقة و يف الوقت املناسب لتسهيل عملية املعلومات اإل

من التخطيط و الرقابة و القيام �ملهام التشغيلية اليت يتعني القيام �ا على حنو فعال، كما يلعب نظم 

 إختاذاملبسطة اليت يستطيع متخذو القرار  بدائلالاملعلومات االدارية دورا حامسا يف توفري جمموعة واسعة من 

 ن يكون البديل املختار له نتائج اجيابية.أقرارا�م فيها حبيث 

 مقسمة وفق التايل:الدراسات العربية:  -2

  مقاالت:   -أ 

 ) بعنوان: امهية خصائص املعلومات يف بناء اختيار قرارات املنظمة2005دراسة عبد هللا محود سراج (:  

يار قرارات املنظمة وذلك بتوضيح ختإمهية خصائص املعلومات يف بناء و حتديد أاهلدف من هذا املقال          

تمام هلرفع مستوى هذه القرارات جيب اإل نهألومات ختتلف �ختالف القرارات و ن القرارات حتتاج اىل معا

  ي �خلصائص املطلوبة.أ�جياد املعلومات املناسبة 

تنمية القرارات تربز أمهية املعلومة يف إجياد و  ختاذنه إلأتائج اليت خرجت �ا هذه الدراسة هم النأمن           

ن القرارات ختتلف و تتنوع و �لتبعية ختتلف أىل إمث متابعة نتائجه من مث توصل فضل ختيار البديل األإو 

خلصائص حسب املستوى د وتتنوع ااملعلومات لذا ال بد من معرفة خصائص املعلومات املطلوبة حيث تتعد

 داري و حسب الوظيفة نفسها.اإل

 ) بعنوان: دور املعلومات احملاسبية اليت تقدمها التقارير املرحلية يف 2006دراسة عبد الرمحن مرعي (

 القرارات االستثمارية:  إختاذ

ودور املعلومات اليت  هدف الباحث إىل تسليط الضوء على أهم املتغريات اليت تؤثر يف القرار االستثماري          

كما عمل ،  وماتتقدمها التقارير املالية املرحلية وخاصة احملاسبية منها يف التأثري يف رأي مستخدم تلك املعل
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الباحث على تبيان هل املعلومات احملاسبية اليت حتتويها التقارير املرحلية مبفردها ذات �ثري يف قرار املستثمر أم 

  القرار. إختاذحتتويها التقارير املرحلية هلا دور هام عند أن هناك معلومات أخرى ال 

توصل الباحث إىل مجلة من النتـائج والتوصيات أمهها أن للمعلومات اليت تقدمها التقارير املرحلية وبشكل          

القرارات االستثمارية حيث متكن التقارير املرحلية إدارة الشركة من  إختاذخاص احملاسبية منها دوراً أساسياً يف 

احلصول علـى املعلومـات املهمة واملفيدة يف الوقت املناسب عن أداء الشركة، ومن مث ميكنها من حتديد 

إلزام  لذا على اجلهات املسؤولة .القرار لتصحيحه إختاذحنرافات فـي األداء وحتديد اجلهات املسؤولة عنها و اإل

تقارير مالية مرحلية كاملة وليـست خمتـصرة واتباع السياسات احملاسبية نفسها املطبقة يف  عدادالشركات �

 التقريـر املرحلي. إعدادالتقرير املايل الـسنوي عنـد 

 ) بعنوان: دور املعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات االستثمار يف سوق 2007دراسة حمي الدين محزة (

 :املالية (دراسة تطبيقية) لألوراقعمان 

ختبار مدى منفعة املعلومات احملاسبية ملتخذي القرارات االستثمارية إاهلدف من هذا البحث كان           

 التقارير تساق و التجانس يفختبار مدى اإلإايل، هذا فضال عن �لشركات املدرجة يف سوق عمان امل

  قبل هذه الشركات.فصاح عنها من احملاسبية اليت مت اإل

ن  املعلومات املنشورة داخل التقارير املدرجة من الشركات اص الباحث من خالل هذا البحث إىل خل          

على  �إلقباليف داخل سوق عمان املايل تؤثر بشكل واضح يف قرارات املستثمرين �لسوق سواء كان ذلك 

ن املعلومات احملاسبية واملالية املنشورة ال تعد كافية �لنسبة أىل إ �إلضافةو العدول عنه، أاالستثمار 

ىل التوجه الشخصي إحيان بعض األللمستثمرين داخل السوق و من مث فإن قرارهم االستثماري خيضع يف 

 ليس العقالين.و 

 ) اذإخت) بعنوان: العوامل املؤثرة يف نظام املعلومات احملاسيب و دوره يف 2009دراسة ابراهيم ميده 

 :القرارات االسرتاتيجية (دراسة ميدانية) الشركات الصناعية االردنية

متثل اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف حتليل العوامل التنظيمية، البيئية ووسـائل تكنولوجيـا املعلومـات املؤثرة           

يف نظام املعلومات احملاسيب يف القطاع الصناعي األردين من �حية، و�ثري نظام املعلومات احملاسيب يف عملية 

  سرتاتيجية من �حية أخرى.القرارات اإل إختاذ

تكمن يف إجيادها عالقة معنوية بني العوامل  مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسةالنتائج اليت          

بني  ووسائل تكنولوجيا املعلومات ونظام املعلومات احملاسيب، لكنها مل جتد عالقة موثوقًا �ا البيئية ،يـةالتنظيم

  القرارات االسرتاتيجية. إختاذنظام املعلومات احملاسيب وعملية 
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 ) قرار االستثمار املايل: إختاذ) بعنوان: دور املعلومات احملاسبية يف 2009دراسة سليمة نشنش  

قرار االستثمار املايل،  إختاذمهية املعلومات احملاسبية يف ابراز دور و إف من هذه الورقة البحثية حماولة اهلد          

خطر القرارات اليت يتخذها املستثمر و هل للمعلومات أصعب و أهم و أن القرار االستثماري من أعتبار �

فراد حيتاجون إىل هذه املعلومات إلستخدامها يف و األ دور يف تنشيط سوق رأس املال، فالكثري من اجلهات

  قرار االستثمار. إختاذ

ساسية يف عملية تعترب الركيزة األ احملاسبية ن املعلوماتأالبحثية ليها من هذه الورقة إالنتائج اليت مت التوصل          

وراق املالية فإن توفر املعلومات الضرورية و املوثوق فيها يعترب عنصرا مهما يف مدى القرار، و يف جمال األ إختاذ

سعار ه املعلومات يستطيعون التنبؤ �ألالذين حيصلون على هذ فاألشخاصتنشيط سوق رأس املال، 

ن أميلكون املعلومات الكافية، كما  شخاص الذين الر�ح على عكس األاملستقبلية و �لتايل حتقيق األ

ت بعدة عوامل و تعترب املعلومات ركيزة هذه العوامل، و عموما هناك معلوما أثروراق املالية يتالتداول على األ

ذا�ا، و كال النوعان له �ثري على كفاءة خرى داخلية تتعلق �ملؤسسة أخارجية تتعلق مبحيط املؤسسة و 

  السوق املالية.

عتماد املالءمة و درجة اإلمن حيث  الالزمةن توفر املعلومات احملاسبية اليت تتضمن اخلصائص أكما             

 هم مصدر للمعلومات احملاسبية و يتمأقرار، كما متثل القوائم املالية ال إختاذعليها سيفيد مستخدميها يف 

وائم من طرف جهة خارجية مستقلة ها وفق املبادئ احملاسبية املقبولة، كما ان التحقق من هذه القإعداد

 عتماد على القوائم املالية.ى ز�دة درجة اإلعلى درجة من اخلربة و الدراية يساعد علو 

 ) سهم أاسبية يف قرارات االستثمار يف املعلومات احمل أثر) بعنوان: 2011دراسة فراس خضري الزبيدي

  :املالية لألوراقالشركات املدرجة يف سوق العراق 

رات قرا إختاذاملعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقارير املالية عند  أثرهدفت هذه الدراسة إىل معرفة           

ولتحقيق هدف ، املالية لألوراقسهم الشركات املسجلة يف سـوق العـراق أاالستثمار من حيث بيع وشراء 

ختبار مدى فهم بناء مقياس إللعتماد على جمموعة من الدراسات السابقة ستبانة �إلإ إعدادالدراسة مت 

خرى لومات من بني مصادر املعلومات االهذه املع ألمهيةدراكهم إة وكفايتها و املستثمرين للمعلومات احملاسبي

 قرارا�م االستثمارية. إختاذستخدامهم هلا عنـد إاملتاحة ومدى 

القرار االستثماري  إختاذمهيـة املعلومات احملاسبية يف عملية أن املستثمرين يدركون بينت نتائج الدراسة �        

خرى غري املالية ذات �ثري  ن املعلومات األأ�م يدركون أجـة وقائمة املركز املايل، كما و وخاصة حـسا�ت النتي

ن املستثمرين يستخدمون إئح الوسطاء ونشرات السوق، كذلك فقرارا�م االستثمارية خاصة نصاكبيـر فـي 

 املعلومات احملاسبية بشكل كبري.
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  :أطروحة دكتوراه  - ب 

 ) القرار يف املؤسسة  إختاذ) بعنوان: دور و أمهية نظام املعلومات يف 2012دراسة الطيب الوايف

 ية (دراسة حالة جممع إمسنت الشرق اجلزائري): قتصاداال

هدفت هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على ماهية نظم املعلومات و تطبيقا�ا يف واقع املؤسسة            

القرار بتحليل أبعادها  إختاذية بشكل عام و اجلزائرية منها بشكل خاص، و كذا التعرف على عملية قتصاداال

القرار  إختاذها يف عملية أثر از آليات الربط بينهما من خالل �كيد دور نظم املعلومات و مع االهتمام �بر 

  .عقبات اليت تواجه متخذي القراراتهم الاتبيان القرارات و  ختاذهم مصادر املعلومات الالزمة إلابتحديد 

د على درجة من تماملعلومات تعظم نن أالتوصل هلا من خالل هذه الدراسة هم النتائج اليت مت أّ من           

يصال املعلومات للجهات املستفيدة منها، لذا فإن القيام غها الفاعل يف أثر مهية يف املؤسسة من خالل األ

ستفادة من عامل ى املعلومات يفقد متخذ القرار اإلرتكاز علي من ا�االت دون اإلأار يف القر  إختاذبعملية 

مهية أىل نتيجة مفادها حتديد درجة إللتوصل  �إلضافةليه بقرارته، إلع م لضمان حتقيق اهلدف الذي يتطحاس

مخس مصادر ختتلف  القرارات واليت متثلت على مستوى ا�مع يف ختاذمصادر مجع املعلومات الالزمة إل

 ستخداما�ا من شخص آلخر.إ

XI- مامييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

مبختلف  القرار إختاذ العالقة الرابطة بني كل من املعلومات احملاسبية وعملية تناولت أغلب الدراسات السابقة     

أخذت بعني اإلعتبار اخلصائص النوعية  وقد، و�يت دراستنا كتكملة للدراسات السابقة داخل املؤسسة أشكاهلا

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،  للمعلومات احملاسبية وربطها جبانب القرارات املالية (قرار التمويل وقرار االستثمار) يف

 (الثبات والقابلية للمقارنة) والثانوية (مالءمة وموثوقية) صائص الرئيسيةاخللذا فإن ما مييز هذا البحث الرتكيز على 

 يف املؤسسات اإلقتصاديةللمعلومات احملاسبية والعوامل املختلفة اليت تؤثر فيها خاصة بعد تطبيق النظام احملاسيب املايل 

التحول حنو تطبيق املعايري احملاسبية الدولية، و فكر حوكمة املؤسسات اجلزائرية الذي يعترب مرحلة �اية من خالل تبين 

ها هلذا النوع من ختاذ�إلضافة إىل إسقاط هذه الدراسة على جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت تتميز �

 اسبية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل.القرارات �إلعتماد على معلوما�ا احمل

XII- هيكل البحث 

للوصول إىل تغطية شاملة ملختلف اجلوانب اليت متس هذا البحث، مت تقسيمه إىل ثالث فصول نظرية و فصل    

  ىل مقدمة وخامتة عامة للبحث، وفق التايل:ي �إلضافة إتطبيق

مي لعملية اختاذ القرار والقرارات املالية من خالل ثالث مباحث تضمن الفصل األول اجلزء اخلاص �جلانب املفاهي    

رئيسية، أوهلا خصص ملاهية عملية إختاذ القرار من تعريف، خصائص وأمهية هذه العملية، التطور التارخيي هلا �إلضافة 
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من خالل لتحديد أهم أنواع القرارات، يف حني أن �ين مبحث خصص ألهم األساسيات اليت ختص هذه العملية 

حتديد أهم الظروف احمليطة �ذه العملية وأهم مراحل إختاذها ويف األخري حتديد أهم األساليب املتبعة يف إختاذها، أما 

املبحث الثالث فتم فيه التطرق للقرارات املالية مبختلف جوانبها النظرية واملتمثلة يف كل من قرار التمويل واإلستثمار 

  وقرار توزيع األر�ح.

الفصل الثاين مت التطرف فيه إىل احملاسبة كنظام إلنتاج معلومات حماسبية من خالل ثالث مباحث وفق التايل:      

خصص املبحث األول للمحاسبة من منظور ا�ا نظام معلومات يف إطار متكامل، اما املبحث الثاين مت فيه التطرق 

خريا مت التطرق يف الفصل األخري ملخرجات هذا النظام ممثلة ملختلف اجلوانب املفاهيمية لنظم املعلومات احملاسبية و أ

  يف القوائم والتقارير املالية.

الفصل الثالث مت التطرق فيه إىل خصائص جودة املعلومات احملاسبية وأثرها يف عملية إختاذ القرارات املالية      

خمتلف األسس النظرية املتعلقة �ا، يف حني خصص فيها املبحث االول ألهم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية و 

مت التطرق يف املبحث الثاين إىل أهم العوامل املؤثرة يف جودة املعلومات احملاسبية متمثلة يف كل من تبين املعايري احملاسبية 

ثالث فتم فيه الدولية وفق تطبيق النظام احملاسيب املايل يف حميط يتميز �لتوجه حنو حوكمة املؤسسات، أما املبحث ال

التطرق إىل إختاذ القرارات املالية من منظور توفر معلومات حماسبية ذات جودة من خالل التطرق ألمهيتها يف كل من 

  القرارات اإلدارية وقرار التمويل ومن مث قرار االستثمار.

ادية اجلزائرية من الفصل الرابع خصص للجانب التطبيقي اخلاص بدراسة حالة جمموعة من املؤسسات االقتص      

خالل إعداد إستبيان ملعاجلة إشكالية هذه الدراسة، ومت تقسيمه غلى ثالث مباحث أوهلا مت فيه حتيد االطار العام 

للدراسة من خالل تبيان اجلوانب األساسية يف إعداد هذه الدراسة من خمتلف جوانبها، أما املبحث الثاين مت فيه 

  ستبيان وحتليلها أما املبحث األخري فتم التطرق فيه إىل إختبار فرضيات الدراسة.التطرق إىل حتليل معطيات هذا اإل

يف حني أن اخلامتة العامة مت فيها التطرق إىل أهم النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسة مع حتديد      

  التوصل إليها. أهم نتائج إختبار فرضيات الدراسة من مث التطرق ألهم اإلقرتاحات اليت مت

  

     

 



  
  

  

  

  ولألاصل فلا
ــي ـــــــــاهيمـــــار املفــــــــاإلطـ

 ـــرارــــــالق إختاذــة ـــــــلعملي

رارات ــــــــــو الق

  ةــــــــــــــاليــــــامل
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   دـــــــــيـمته

منهم من املهام حيث يعتربه العديد ني، دارياإل و الباحثني ا �لغا لدى الكتابإهتمامموضوع إختاذ القرار لقي      

ففي ظل التقدم اليت تتم داخل املؤسسة،  األنشطةالوظائف و نطالق �لنسبة جلميع وهو نقطة اإلاجلوهرية للمسري، 

حتقيق القرار يف جناح املؤسسة و  إختاذ  كبري يف الدور الذي تلعبه عمليةرياحلايل يف جماالت العلوم املختلفة حدث تغي

والتخمينات، تخذ بناءا على دراسات علمية منظمة و بعيدة كل البعد عن العواطف ات تالقرار  أصبحت، و أهدافها

  .ايؤدي إىل زواهل قد مما خمتلف مهام املؤسسةيؤدي إىل تعطيل هذه العملية توقف ف

بكافة التغريات اليت تطرأ يف أن يكون ملم ينبغي ، فالقرار إختاذيعد متخذ القرار من أهم العناصر احملركة لعملية و      

يضيف قرار خاطئ من شأنه أن  أي أن إذ، يف ظل الظروف احمليطة ةسليمال اتقرار ال أجل إختاذمن  قتصاديةاحلياة اال

 إمناية و قرار بصورة عف أي إصدارخاصة يف ظل املنافسة الشديدة اليت تعيشها، فال ميكن أعباء مالية على املؤسسات و 

 األمثلالقرار بشأن احلل  إختاذ غايةىل ذ القرار بدءا من حتديد املشكلة إهناك جمموعة من اخلطوات اليت يقوم �ا متخ

  متابعة تنفيذه.لها و حل

من خالل ختصيص املالية، املشاكل  ا �لغا جندإهتمامو يف إطار املشاكل اليت تتعرض هلا املؤسسة و اليت توليها      

القرارات و أصعبها و أكثرها حساسية،  أهممن تعد القرارات املالية ، و عليه فطاقم عمل خمتص يف هذا ا�الجمهود و 

 األر�حملخطط له لتحقيق ها وفق اإستثمار و فهي تقوم يف جوهرها على توفري املوارد املالية الالزمة لسري نشاط املؤسسة 

  .األر�حو قرارات توزيع  ستثمارقرارات التمويل، قرارات اإلتتمثل يف املرجوة، هذه القرارات كما هو متعارف عليها 

  ن خالل ما سبق سنتناول هذا الفصل من خالل التطرق للمباحث التالية:م

  القرار؛ عملية إختاذاملبحث األول: ماهية  

  :القرار؛ يف عملية إختاذ أساسياتاملبحث الثاين  

 .املبحث الثالث: القرارات املالية  
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  القرار إختاذعملية ماهية املبحث األول: 

القرار تعد من أهم العمليات داخل أي مؤسسة كو�ا هي العنصر األساسي للحكم على مدى   إختاذعملية      

من خالل هذا و  أهداف املؤسسة حتقيق أجلالتسطري اجليد من ، فمن خالهلا يتم إلدارة� نيكفاءة و فاعلية القائم

   القرار من خالل ما يلي:  إختاذاملفاهيمية يف عملية سس األاملبحث سنتطرق ألهم 

  القرار  إختاذعملية مفهوم  :األولاملطلب 

ستعراض النقاط النظرية إيف هذا املطلب سنحاول القرار داخل املؤسسة  إختاذنظرا لألمهية اليت تكتسيها عملية      

  املتعلقة �ذه العملية احليوية يف املؤسسة كما يلي:  األساسية

   القرار إختاذتعريف عملية  الفرع األول:

عناصر هذه  مثل: القرار،، توضيح معاين بعض املفاهيممن  أوالالقرار ال بد  إختاذ عملية قبل التطرق لتعريف     

  وفق التايل: ماالفرق بينه القرار و تبيان إختاذالذي حيدث اخللط بينه و بني مصطلح القرار  صنعالعملية �إلضافة إىل 

البد من اإلشارة إىل أن هناك فرق بني مفهومي  القرار إختاذقبل التطرق لتعريف عملية القرار:  إختاذ: عملية أوال

لبديل واحد من بني بديلني أو أكثر، فإن  ختيارالقرار، ففي الوقت الذي يعين فيه مفهوم القرار �نه اإل إختاذالقرار و 

 إختيارالقرار تشري إىل العملية اليت تبىن على الدراسة والتفكري املوضوعي للوصول إىل قرار معني يف  إختاذعملية 

  1.البدائل

ه على أساس املفاضلة بني عدة بدائل و حلول إختيار تصرف يتعلق ببديل مت " نهكما ميكن تعريف القرار على أ     

ينبغي حتقيقها ينة أو حتقيق هدف من بني األهداف اليت بينها قصد مواجهة مشكلة مع ختياراإل أجلممكنة من 

  2حسب املواقف والظروف املتاحة."

القرار كنتيجة  إختاذدق نوعا ما للقرار ميكن القول �ن القرار هو: "البديل املختار ضمن عملية كمفهوم أمشل و أ     

  حتقيق األهداف املسطرة." جلحتمية هلذه العملية، أل

  ميكن القول �ن:من خالل تعريف القرار 

ذلك بعد الفحص الدقيق موقف ما و  إصدار حكم معني عما جيب أن يفعله الفرد يف"القرار هي:  إختاذعملية      

  3 "للبدائل اليت ميكن إتباعها.

 4 "قرار معني. إختاذسلسلة من اخلطوات اليت جيب إتباعها مبا يسهل "القرار هي:  إختاذعملية      

                                                           
"دراسة تطبيقية على عينة من الشركات يف سوق العراق لألوراق  ستثماردور احلوكمة يف دعم قرار اإلسندية مروان سلطان احليايل، ليث دمحم سعيد دمحم اجلعفر،  -1

 .19، ص 2015العدد الصفر، جملة االقتصاد و املالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، خمرب االنظمة املالية و املصرفية، الشلف، اجلزائر،  املالية"،
، جامعة حسيبة بن أطروحة دكتوراه ،-دراسة حالة– قتصاديةحماسبة التسيري و دورها يف الرقابة اإلسرتاتيجية و ترشيد القرارات يف املؤسسة االإبراهيم برامهية،  -2

  .179، ص 2015-2014بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
 .  128،  ص 2002، الطبعة الثانية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ة وظائف املديرينداريالعملية اإلعلي الشرقاوي،  -3
  .38 ، ص2000، دار اجلامعية، إسكندرية، مصر، القرارات" إختاذة ومناذج حبوث العمليات يف دارياحملاسبة اإلإمساعيل إبراهيم مجعة وآخرون، " -4
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بديل من البدائل  إختيارعملية تقوم على مبدأ "القرار هي  إختاذمن خالل ما سبق ميكن القول �ن عملية      

 "الفحص الدقيق للبدائل املتاحة لتسهيل هذه العملية. أجلجمموعة من اخلطوات املعدة من  إتباع إطاراملتوفرة يف 

  1يت:إختاذ القرار كاآلد أهم عناصر عملية دييف السابقة ميكن حتالتعار من خالل  القرار: إختاذ�نيا: عناصر عملية 

 بتكار؛متخذ القرار الرشيد حباجة إىل اإلفقد يكون فردا أو مجاعة و  متخذ القرار:  -1

 قرار بشأ�ا؛ إختاذو هي املشكلة اليت تتطلب البحث عن احلل أو  موضوع القرار: -2

 فال يتخذ قرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقيق هدف حمدد؛ األهداف و الدافعية: -3

 ؛شكلة، مسألة حيوية لنجاح القرارتوفر املعلومات (املالءمة و املوثوقة) عن امل إن املعلومات: -4

 ؛ختاذ قرار بشأ�ااملشكلة، متهيدا إل أبعاد إدراكيساعد يف  أساسياا يعد ركنً  التنبؤ: -5

 رار الذي سوف يتخذ حلل مشكلة ما؛ميثل البديل مضمون الق البدائل: -6

 حتقيق نتائج مرغوبة ومتوقعة تكون إما لتحسني وضعية أو تفادي وضعية سيئة؛ النتائج املرغوبة: -7

القرار ضمن قيود تفرضها البيئة احمليطة مبتخذ القرار، وال مفر ملتخذ القرار من تقييم  إختاذ: تتم عملية القيود -8

 2جيابيا�ا.إستفادة من سلبيا�ا واإلود ودراستها لتفادي هذه القي

  نوجزها يف الشكل التايل: أنهذه العناصر ميكن      

  القرار إختاذعناصر عملية  :)1-1الشكل رقم (

  
 الباحثة. إعدادمن  املصدر:

  هناك عدة تعاريف لعملية صنع القرار نذكر منها: القرار: ختاذ�لثا: صنع القرار و عالقته �

                                                           
 . (بتصرف))62-61(، ص 2010، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ةداريالعمليات اإلمصطفى عليان رحبي،  -1
 .49 ، ص2003دار الكتب الوطنية، ليبيا،  "مبادئ إدارة األعمال"،املهدي الطاهر عتبة،  -2

عملية إختاذ 

القرار

متخذ 

القرار
موضوع 

القرار

األهداف 

والدافعية

املعلومات

التنبؤ

البدائل

النتائج 

املرغوبة

القيود
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خلاصة بتحديد املشكلة والبدائل النظام املتكامل من األنشطة، أو تلك العمليات ا"صنع القرار يشري إىل ذلك      

إال صناعة ما هي  دارياإلاخلطوات اليت مير �ا القائد  أوذلك النظام املتبع  أن أيالبديل األنسب،  إختيارتقييم و و 

 1"ا الفرد للقرار.يقوم �

مجيع اخلطوات اليت يتطلبها ظهور القرار إىل حيز الوجود و تتضمن خطوات التعرف "عملية صنع القرار تعين      

إقرتاح مجع املعلومات و البيا�ت، و تقييمها، و وضع معايري للقياس و  على املشكلة و حتديدها، و حتليل املشكلة و

 2"احللول. للتوصل إىل أفضل ىاملناسبة، و تقييم كل حل على حد احللول

 3مراحل صنع القرار ثالث: أنيري فريق آخر      

 التعرف على املشكلة؛ 

  تساعد يف حلها؛ أنجتميع املعلومات اليت ميكن 

 احلل. إختيار 

هناك إختالف بني املفهومني  أنالقرار و صناعة القرار نالحظ  إختاذمن خالل التعاريف السابقة لكل من عملية      

ميكن له اخلاص و فيخلط الكثريون بينهما و يعتقدون ��ما مرادفان ملفهوم واحد بينما يف احلقيقة أن لكل منهما مدلو 

  تقسيم آراء الباحثني إىل ما يلي:

أنه يف  إعتباراستعمل بعض الباحثني كال املصطلحني خالل سرد مواضيعهم املتعلقة مبوضوع القرار على  -

دة و لكن كيفية املزج والرتكيب القرار و صنع القرار بل هي عملية واح إختاذالواقع ال يوجد فرق كبري بني 

 أيالقرار  ختاذه، فعملية الصنع للقرار متهيد إلإختاذالتحليل للمعطيات توحي �مكانية صنع القرار أكثر من و 

 4عبارة عن مرحلة التهيئة و التحضري فقط.

 إعتبارعملية صنع القرار تتضمن عدة مراحل مع  أنمن الباحثني ميز بني املفهومني حيث إعترب  هناك قسم -

القرار ما هو إال مرحلة من مراحل صنع  إختاذ أن أياملراحل  هذهالقرار كمرحلة حامسة من بني  إختاذعملية 

حول املشكلة  وأفكارصانعو القرار من معلومات  إليهالقرار هي خالصة ما يتوصل  إختاذالقرار، فمرحلة 

 5حد مراحل صنع القرار بل هو نتاج عملية صنع القرار ذا�ا.أالقرار يعترب  إختاذالقائمة، و من مث ف

                                                           
 .22، ص 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، القرار ما بني العلم و اإلبتكار إختاذأمحد ماهر،  -1
ــــة و طــــرق مواجهــــة مشــــكالته (تصــــور مقــــرتح)طــــارق عبــــد الــــرؤوف عــــامر،  -2 ــــه التعليمي ، امللتقــــى الــــدويل: صــــنع القــــرار �ملؤسســــة نظــــر�ت صــــنع القــــرار و مهارات

 .4، ص 2009أفريل  15و  14جلزائر، يومي ، جامعة مسيلة، اقتصاديةاال
 .48، ص 2000، مطبعة اإلميان، مصر، القرار خالل األزمات إختاذدور القيادة يف رجب عبد احلميد السيد،  -3
ـــــرار التســـــويقيكرميـــــة خمطـــــاوي، عبـــــد القـــــادر خمطـــــاوي،   -4 ـــــل و املشـــــاركة يف صـــــنع الق ـــــدويل: صـــــنع القـــــرار �ملؤسســـــة رضـــــا العمي ، جامعـــــة قتصـــــاديةاال، امللتقـــــى ال

 .5، ص 2009أفريل  15و  14مسيلة، اجلزائر، يومي 
امللتقـــــى الـــــدويل: صـــــنع  ،-التوصـــــيات و املتطلبـــــات  – قتصـــــاديةالقـــــرارات يف املؤسســـــة اال إختـــــاذة و أمهيتهـــــا يف داريـــــاالتصـــــاالت اإلمنـــــري نـــــوري و آخـــــرون،  -5

 .7، ص 2009أفريل  15و  14، جامعة مسيلة، اجلزائر، يومي قتصاديةالقرار �ملؤسسة اال
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صناعة القرار تعترب عملية ديناميكية تتضمن يف مراحلها املختلفة نشاطات و تفاعالت متعددة تبدأ من  -

القرار( أي حتديد املشكلة و مجع البيا�ت املناسبة وصوال إىل البدائل  إختاذحلة مرحلة التصميم و تنتهي مبر 

كل   أنالبديل ووضعه موضع التنفيذ)، و لقد أمجع خمتلف الكتاب والدارسني على  إختياراملتعددة و من مث 

ة و هو غالبا القرار �يت كمرحلة من ضمن مراحل تلك العملي إختاذ أنهذه العملية تسمى صناعة القرار و 

 1.-ذلك البديل ختيارقرار � إختاذأي –البديل املناسب  إختيارمبرحلة  إليهما يشار 

القرار فحسب و إمنا هو عملية معقدة للغاية تتداخل فيها عوامل  إختاذبذلك فإن مفهوم صنع القرار ال يعين       

ية و تتضمن عناصر عديدة، و منه جيب التفرقة بني مفهومي صنع إجتماعو  اقتصاديةمتعددة: نفسية، سياسية، 

 2القرار فاألخري ميثل مرحلة يف عملية صنع القرارات. إختاذالقرار و 

  القرار إختاذخصائص عملية الفرع الثاين: 

ة متيزها عن غريها من العمليات اإلداري تكون هلا خصائص أنال بد  ميزة خاصةالقرار  إختاذعملية  تسيلتك     

  3ميكن حصرها فيما يلي: االخرى

البديل املالئم تتم وفق خطوات متعددة وخمتلفة وحتت �ثري ضغوط  إختيارمبا أن عملية  عملية قابلة للرتشيد:أوال: 

وعوامل متباينة، األمر الذي جيعل من غري املمكن احلصول على معلومات دقيقة وتنبؤ دقيق �ألحداث متكن متخذ 

 البديل األمثل. إختيارالقرار من 

بعوامل سيكولوجية �بعة من شخصية  أثرتت: أي أ�ا يةإجتماعبعوامل ذات صبغة إنسانية و  أثرعملية تت�نيا: 

ية �بعة من بيئة إجتماعالقرار �إلضافة إىل عوامل  إختاذمتخذ القرار واملرؤوسني ومجيع األشخاص الذين يسامهون يف 

 القرار سواء كانت داخلية أو خارجية. 

يتخذ مبعزل عن بقية القرارات اليت  وتنبع هذه اخلاصية من كون القرار ال عملية متتد يف املاضي واملستقبل:�لثا: 

ها بل يعترب حلقة من سلسلة قرارات، كما متتد هذه العملية إىل املستقبل من حيث كون أ�ر القرار متتد إىل إختاذسبق 

 املستقبل.

تعترب هذه العملية نتاج جهد مشرتك يربز من خالل مراحلها  عملية تقوم على اجلهود اجلماعية املشرتكة:رابعا: 

وحتضري ومجع للمعلومات وحتليلها وتقييمها وتنفيذ القرار وما يتطلبه التنفيذ  إعدادملتعددة وما تتطلبه هذه املراحل من ا

 من جهود مشرتكة.

                                                           
، جملــــــة الواحــــــات للبحــــــوث والدراســــــات، جامعــــــة 6، العــــــدد -أســــــلوب شــــــجرة القــــــرار منوذجــــــا–األســــــاليب الكميــــــة يف صــــــناعة القــــــرار زينــــــب بــــــن الرتكــــــي،  -1

 .90، ص 2009غرداية، 
، جامعــــة مســـــيلة، قتصـــــاديةويل: صـــــنع القــــرار �ملؤسســــة االامللتقــــى الــــداإلدارة،  إجتمـــــاعالقــــرار يف ضـــــوء علــــم  إختـــــاذصــــنع و األخضــــر عــــزي، حســـــني بوبعايــــة،  -2

 .1، ص 2009أفريل  15و  14اجلزائر، يومي 
  .)90-87(ص ، 2009، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ة (بني النظرية والتطبيق)داريالقرارات اإل إختاذ نواف كنعان ، -3
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فهي تتصف �لعمومية كون أن نوع القرارات و أسس وأساليب  عملية تتصف �لعمومية والشمولية:خامسا: 

تيه وتتصف �لشمولية اة سواء كانت جتارية أو صناعية أو خدمدارياملنظمات اإلها تكون عامة �لنسبة جلميع إختاذ

 .دارية على خمتلف مستو��االقرار جيب أن تتوفر يف مجيع من يشغلون املناصب اإل إختاذمن حيث كون القدرة على 

صوال إىل اهلدف هي عملية حركية من حيث كو�ا تنتقل من مرحلة ألخرى و  عملية دينامكية مستمرة:سادسا: 

 ألخرى حسب متغريات وظروف معينة. املنشود حلل املشكلة حمل القرار اليت تتسم �لتغيري املستمر من مرحلة

القرار قد  ختاذوهذا �بع من كون متخذ القرار خيضع لقيود متعددة أثناء قيامه � عملية مقيدة تتسم �لبطء:سابعا: 

القرار  ختاذكما أ�ا تستغرق وقتا طويال إل،وسني يتعرض هلا أو �بعة من املرؤ تكون قانونية أو �بعة من الضغوط اليت

 بسبب تعقد املشكلة أو تردد متخذ القرار.

النشاطات أل�ا تتضمن نشاطات متعددة تتطلبها مراحلها املتعددة كما تتطلب هذه  عملية معقدة و صعبة:�منا: 

  .إلجنازهاقدرات ومهارات 

  القرار إختاذالفرع الثالث: أمهية عملية 

ل املدير، و الذي ميكن من خالله عم أساسالقرار هو  إختاذنشاط ما مل يتخذ بصدده قرار، ف أي أداءال ميكن      

  1القرار يف النقاط التالية:  إختاذجناز كل أنشطة املنظمة و حتديد مستقبلها و من هنا تربز أمهية عميلة إ

القرارات طوال حياته اليومية، فمنذ قيامه من نومه وهو  إختاذاإلنسان ميارس  القرارات عملية مستمرة: إختاذأوال: 

جمموعة مستمرة  إالن جمال العمل يف املنظمات ماهو إالعادي ف اإلنسانكان هذا هو موقف   إذايقرر دون توقف، و 

  يف خمتلف ا�االت كاإلنتاج و التسويق و التنظيم ....إخل. ةدارياإلو متنوعة من القرارات 

اليومي  دارياإلاملدير يف عمله  أداةالقرارات هي  إختاذن فيمكن القول � املدير يف عمله: أداةالقرارات  إختاذ�نيا: 

القرارات   إختاذرتفعت قدرات املدير يف إمىت يتم القيام به؟ و عليه كلما جيب فعله؟ و من يقوم به؟ و  حيث يقرر: ما

  .داريرتفع مستوى أدائه اإلإكلما 

 أوكبري يف جناح املنظمة   �ثريمثل هذه القرارات يكون هلا  حتدد مستقبل املؤسسة: اإلسرتاتيجية�لثا: القرارات  

  منافسيها.  مامأاملؤسسة وحتديد مكانتها  دورا هاما يف مصري اإلسرتاتيجيةفشلها، حيث تلعب القرارات 

يف املنظمة حيتوي على جمموعة من القرارات  دارياإلالدور  إن القرارات أساس إلدارة وظائف املؤسسة: إختاذرابعا: 

اخلاصة �دارة اجلوانب املختلفة هلذه الوظائف، فوظيفة التمويل تنطوي على جمموعة من القرارات اخلاصة بتحديد 

يطبق على �قي الوظائف  املبدأمن خارجها، و نفس  أماملال و مصادر احلصول عليه من داخل املؤسسة  رأسحجم 

  األخرى.

                                                           
 . (بتصرف))36-34(، ص 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، القرار بني العلم و االبتكار إختاذأمحد ماهر،  - 1
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القرارات ليس جوهر وظيفة واحدة كوظيفة التخطيط  إختاذ إن :ةدارياإلالقرارات جوهر العملية  إختاذخامسا: 

ن كال من هذه الوظائف تنطوي من تنظيم و توجيه و رقابة، أل األخرى ةدارياإلو جوهر كل الوظائف  أساسولكنه 

  احلامسة، و هذا ما ميكن توضيحه من خالل الشكل التايل:  ةدارياإلعلى جمموعة من القرارات 

  ةداريالقرار هو جوهر العملية اإل إختاذ):2-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (بتصرف) .37 ص ،2007 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،االبتكار و العلم بني القرار إختاذ ماهر، أمحد املصدر:

  القرار إختاذاملطلب الثاين: التطور التارخيي لعملية 

مفهومها  إىلاليت مرت بعدت مراحل لتصل  ةدارياإلالقرار كغريها من العمليات و املهام واملفاهيم  إختاذعملية      

املعمول به يف الوقت الراهن على الرغم �نه ال تزال تطرأ عليها تغريات عدة من جوانب خمتلفة (مفاهيم، مراحل، 

 التخطيط

 التنظيم التوجيه

 الرقابة
 اخلطط اإلسرتاتيجية

 خطط اإلدارات

 اخلطط التنفيذية

 جدول العمل

 وامليزانيات

 هياكل التنظيم

 الوظائف

التنظيم 

 واإلجراءات

 السلطة

 التحفيز

 االتصاالت

 التنسيق

 فرق العمل

 اجلودة

متابعة أهداف اإلدارات 

 األقسامو 

 تقييم أداء العاملني

شرات مؤ 

اإلنتاجية 

 األداءو 

 إختاذ

 القرار
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القرار  إختاذريات عرب الزمن اليت مست عملية ...اخل)، و من خالل هذا املطلب سنحاول التطرق ألهم التغأساسيات

  1 وفق التايل:

  القرار يف الفكر القدمي إختاذالفرع األول: عملية 

نه بظهور الفراعنة واحلكام أالقرار، هذا يبني  إختاذيف عملية  األساسيو بسلطة القائد هي احملرك  اإلدارةكون      

قدمية قدم  أ�االقرار كانت متزامنة معهم أي  إختاذالسلطة فإن عملية  أصحابواملماليك والسالطني و غريهم من 

  القرار خالل هذه احلضارات كما يلي: إختاذاحلضارات هذا ما سنحاول تبيانه من خال ظهور وتطور 

تدل تراجم أوراق الربدي و اآل�ر املصرية القدمية (يعود �رخيها إىل القرن  املصرية: اإلدارةالقرار يف  إختاذأوال: 

يف ظل الدولة البريوقراطية اليت عرفها املصريون القدماء، فقد  اإلدارةالثالث عشر قبل امليالد) على أمهية التنظيم و 

ما و تنسيقا للجهاز احلكومي تنظي )ق م 2475 – 2900(املصرية يف الفرتة املمتدة ما بني عام  اإلدارةشهدت 

آنذاك، و قد دلت النصوص اهلريوغليفية اليت عثر عليها  اإلدارةعلى درجة عالية من الكفاءة يدل على مدى تقدم 

  )ق م 2565 – 2962(مصر يف الفرتة  حكمواسلطات ملوك الفراعنة الذين  أنمدونة على مقابر الفراعنة على 

 إطاراملصرية القدمية كانت تتخذ يف  اإلدارةقرارات احلكام يف  أنيدلنا على كانت سلطات مقيدة نوعا ما و هذا 

 اإلدارةعرفت  )ق م 323- 640(اليت كانت مرعية حينها، و يف عصر ما بعد البطالة  األعرافلتقاليد و ااملشروعية و 

قريب الشبه ببعض صور  لها، وهذااملصرية القدمية يف هذه الفرتة اجلهود اجلماعية أسلو� ملواجهة املشاكل و ح

  القرارات الذي عرفته اإلدارة احلديثة. إختاذاملشاركة يف  أشكالو 

يدل التاريخ الصيين على أن اإلدارة حظيت مبكانة هامة يف ظل احلضارة الصينية:  اإلدارةالقرار يف  إختاذ�نيا: 

رفت الصني يف هذه الفرتة أول حاكم هو ق م فع 2357الصينية اليت سادت يف الفرتة اليت ترجع يف �رخيها إىل عام 

لإلمرباطور �و  األكرب" االبن Shun the Great" و يف عهد اإلمرباطور "شون الكبري Yaoاإلمرباطور "�و 

ة اليت دارياملفاهيم اإل أبرز منفق م كانت اإلدارة على مستوى عايل من التنظيم،  2200الذي يرجع �رخيه إىل عام 

ختذته معيارا لشغل املناصب إمتحان اليت القرارات نظام اإل ختاذالصينية خالل هذه الفرتة و اليت ترتبط �عرفتها اإلدارة 

ونفوشيوس" ظهور فالسفة الصني العظام و على رأسهم "كبة، ويف فرتة ما بعد القرن السابع قبل امليالد و دارياإل

ة الصينية أمهية �ثري يت سنت يف هذه الفرتة و أدركت اإلدار ستقرارا نتيجة لتطبيق القوانني الإشهدت اإلدارة الصينية 

  و التارخيية على اإلدارة. قتصاديةية و االجتماعالظروف اإل

 اإلدارةالكتا�ت اليو�نية ال تدلنا بوضوح على ماهية  أنعلى الرغم من  اليو�نية: اإلدارةالقرار يف  إختاذ�لثا: 

ق م) يصف  429 - 490(" يف مد�م، فنرى "بريكليس اإلدارةبدميقراطية أقروا  اإلغريقالفالسفة  أنإال وتطبيقا�ا 

بيد الكثرة ال بيد القلة .."،  اإلدارةن إن حكومتنا دميقراطية ألدميقراطي فيقول: "..  �نهيف عهده  دارياإلاجلهاز 

القرارات جند تعريف "سقراط"  ختاذو اليت ترتبط � اإلدارةاليت قدمها الفالسفة اليو�ن يف جمال  اإلسهاماتمن و 

                                                           
 ). (بتصرف)43-21نواف كنعان، مرجع سابق، ص ( -1
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تعين "مهارة منفصلة عن املعرفة الفنية و اخلربة" هذا املفهوم قريب لفهمنا احلديث  ��ا لإلدارةق م)  399- 469(

م) ق  347 - 427اليت قدمها "افالطون" ( األفكار أماالقرارات،  إختاذيف ترشيد عملية  هاأثر للمهارات  القيادة و 

"أرسطو" من  أسهممناداته مببدأ تقسيم العمل و التخصص يف القيام �ملهام، كما  أمههاالقرارات  ختاذو اليت ترتبط �

  القرارات. ختاذة املرتبطة �داريخالل آرائه و أقواله يف توضيح و تطوير بعض املفاهيم اإل

م) شهدت  14 -ق م 500يف عهد اجلمهورية يف الفرتة ما بني عام ( الرومانية: اإلدارةالقرار يف  إختاذرابعا: 

الرومانية يف هذه  اإلدارةكبري يف تطوير اجلهاز احلكومي و قد عرفت   أثرالرومانية كثريا من التطورات كان هلا  اإلدارة

احلاكم يف ممارسة مهامه، كما  القرارات كهيئات املشورة اليت كانت تعاون ختاذاملرتبطة � ةدارياإلالفرتة بعض املفاهيم 

ق م) منصب الرقيب ويتمتع شاغله بسلطات  280 - ق م 443الرومانية يف الفرتة ما بني عام ( اإلدارةعرفت 

 اإلمرباطوريةوحىت سقوط  اإلمرباطوريةيف عهد  أماالتعسفي،  أوالقرار اخلاطئ  إلغاء أو إيقافعديدة منها سلطة 

بتداء من إ ةدارياإلبتكرات املالرومانية الشيء الكثري من  اإلدارةم) فقد شهدت  306 - ق م 87الرومانية يف الغرب (

شغل الوظائف العليا قاصرا على  أصبح" و"قسطنطني" حيث دقلد�نوس تنظيمات " إىلغسطس" أالقيصر " أعمال

 أسلوبهذه الفرتة  أواخرالرومانية يف  اإلدارةة يف خدمة الدولة، و طبقت لميجال ذوي القدرات الذهنية و العالر 

وشغل  دارياإليقوم على مبدأ التسلسل  اإلمرباطوريةعهد  أواخراجلهاز احلكومي يف  أصبح إذ�ملشاركة،  اإلدارة

  .فيما بعد األوربية اإلدارةبه  تثر �هذا ما الطويلة و الثقافة القانونية،  يقوم على توافر اخلربة ةدارياإل الوظائف

  اإلسالميالقرار يف الفكر  إختاذالفرع الثاين: عملية 

ة، و عرفت الكثري من الدول أجهزةيف عهودها األوىل تنظيما متقدما مشل مجيع  اإلسالميةالعربية  اإلدارةشهدت       

خالل النقاط ، وميكن التطرق هلذه املمارسات من ةدارياإلالقرارات  إختاذيف جمال  ةدارياإلالتطبيقات املمارسات و 

  التالية:

يف ظل حكومة مركزية قوية ومنظمة، و  يقوم يف دارياإلكان التنظيم   أوال: يف عهد الرسول (صلى هللا عليه و سلم):

دولة فقد كان ال يتخذ قرارا دون ستشاري يف قيادة شؤون الاإل األسلوبطبق الرسول (ص)  ةدارياإلجمال القرارات 

القرارات  إختاذاليوم �دارة املشاركة كأسلوب دميقراطي يف  اإلدارةالرأي و اخلربة، و هو ما عرفته  أصحابستشارة إ

يسمع و  ألعماهلمعماله  تنفيذو القرارات كان الرسول (ص) يتابع حسن  األعمال، و على صعيد متابعة تنفيذ ةدارياإل

 يف القرارات و طبقته. ةدارياإلسؤولية يف عهده فكرة امل اإلدارة، و عرفت أخبارهممن  إليهما ينقل 

 ختاذاملرتبطة � ةدارياإلن كثريا من املبادئ يف عهد اخللفاء الراشدي اإلدارةت عرف �نيا: يف عهد اخللفاء الراشدين:

تنفيذها، فاخلليفة عمر كان و القرارات  إختاذالذي يعتمد عليه يف  األساسالشورى هو  مبدأ، فكان ةدارياإلالقرارات 

وضوح  أمهيةيف عهد عمر  اإلدارةعرفت اخلاصة بتعيني كبار موظفيه، و  القرارات إختاذالرجال قبل  أفاضليشاور 

تربير تقوميها من خالل تفسري و فت مبدأ متابعة تنفيذ القرارات و اجلمهور �ا، كما عر  إعالمالقرارات و دقتها و ضرورة 

 األعمالهتم اخللفاء الراشدون بتنمية املعرفة لدى عماهلم و تدريبهم على إع الرأي العام مبضمونه، و إلقنا  أهداف القرار
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يف هذه الفرتة  اإلدارة أن �إلضافةالقرارات الصائبة حللها،  إختاذدة مقدر�م يف مواجهة املشاكل و اليت سيقومون �ا لز�

 فاعليتها. املشورة ضما� لرشد القرارات و عرفت مبدأ تقسم العمل و التخصص يف القيام �ملهام أو تقدمي

على  هأثر ستقرار القيادات يف وظائفها مما ينعكس إ أمهيةيف هذا العهد  اإلدارة أدركت :األمويني�لثا: يف عهد 

تاليف بعض املعوقات اليت قد  أمهية إىلنتباه فتت اإلل أ�االقرارات  إختاذجمال يف  األموية اإلدارةقرارا�ا، و مما قدمته 

 .�ألمورحتول دون سرعة البت 

 اإلدارةكان يف عهد   أنحد عشر ديوا� بعد أحمكما يضم  إدار�شهدت الدولة نظاما  رابعا: يف عهد العباسيني:

املبادئ  أهمالتام على وال��م، و من  اإلشرافمنح الوالة حق  إىلتصاالت صعوبة اإل أدتمخسة دواوين، و  األموية

القرارات، تفهم  إصدارمن خالل تبيان كيفية  الوالةلك اليت تضمنتها رسائل اخللفاء و العباسية ت اإلدارةاليت عرفتها 

 مبدأ إىلعد قرون �إلضافة احلديثة صورا هلا ب اإلدارة، و اليت عرفت و غريها املشاكل املعروضة قبل البت فيها و األمور

 املتابعة وطبقته �دف رفع الظلم الذي قد يصيب أي فرد.

 أسسها أقامته على إختاذ أساليبو  ةدارياإلفهما متطورا للقرارات  اإلسالميةالعربية  اإلدارة�ذا قدمت لنا       

  .ومفاهيم تضمن رشد القرارات و فاعليتها

  القرار يف الفكر احلديث إختاذالفرع الثالث: عملية 

املهتمني جبانب و  الباحثنيهتم �ا إاجلوانب اليت  أهممن يف الفكر احلديث  ةدارياإلالقرارات  إختاذتعد عملية      

الكبري يف  ثراألنتماءا�م كان هلم إ�ختالف توجها�م و جلانب املايل بصفة خاصة، هؤالء وعامة و �بصفة  اإلدارة

  و هذا ما سنحاول تبيانه من خالل التايل:القرار  إختاذة نوعا ما لعملية مفاهيم راسخ إعطاء

ظهرت النظرية الكالسيكية يف التنظيم و اإلدارة خالل الفرتة : الكالسيكيةالقرار يف ظل النظرية  إختاذأوال: عملية 

اليت متتد من أواخر القرن التاسع عشر إىل أوائل القرن العشرين، و اليت تظم عددا من النظر�ت تيارها الفكري متشابه 

ثالث منيز  أنكن و ميحد كبري، و �لتايل فالنظرية الكالسيكية ليست نظرية واحدة بل هي جمموعة من النظر�ت  إىل

  1و التنظيم و هي: اإلدارةنظر�ت يف ميدان 

 وأساليبالعلم حمل القواعد العشوائية  إحالل: "إيلحيث كانت تسعى هذه النظرية  العلمية: اإلدارةنظرية   -1

قرارا�ا"، و �ذا فإن الفضل يعود إىل "فريدريك  إختاذيف  اإلدارةالتجربة و اخلطأ اليت كانت تعتمد عليها 

  .هلذه املدرسة األوىلالدعائم  إرساء�يلور" يف 

يها اليت يؤد لألنشطة"هنري فايول" بسبب تعريفه  إىليرجع الفضل يف ظهورها : ةدارياإلنظرية العملية  -2

لقدر الكايف من الدراسة، القرارات مل حتض � إختاذعملية  أنيف حني املديرون يف أي مؤسسة صناعية، 

  النظام املغلق. إىل�لتايل فنظر�ا ملتخذ القرار و الظروف احمليطة به هي نظرة 

                                                           
 ). 24-11، ص (2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املدخل لنظرية القرارحسني بلعجوز،  -1
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يرب" مؤسس هذه النظرية، ووضع نظريته على أساس املنطق بدال من فاماكس : يعترب "النظرية البريوقراطية -3

القرار يف ظل النظرية البريوقراطية و متخذ ، األدلة التجريبية كما فعلت النظر�ت األخرى يف جمال التنظيم

املعلومات يقومون و  البيا�ته مركز للسلطة و من ميلكون عتبار زمة �البيا�ت و املعلومات الال إىلحباجة 

  �ملساومة �ا مقابل احلصول على منافع خاصة.

فرتضت النظرية الكالسيكية أن التصرفات اليت يقوم �ا متخذ القرار يف أي تنظيم هي تصرفات إبشكل عام 

عتمدت مفهوم النظام املغلق يف إالتنظيم �قل النفقات املمكنة، و رشيدة يسعى من خالهلا لتحقيق أهداف 

وخاصة ما يتعلق �لعالقة  إال جمموعة حمدودة من العوامل البيئية عتبارالقرار، حيث مل �خذ بعني اإل إختاذ

  1.بني نتائج البدائل املمكنة حلل املشكلة واملنفعة اليت حيددها متخذ القرار

من هذا القرن وحىت  الثالثينات: ظهرت هذه النظر�ت يف النظرية السلوكيةيف ظل القرار  إختاذ�نيا: عملية 

 أهمسنعرض فيما يلي للنظر�ت الكالسيكية، و ليت وجهت االنتقادات ااخلمسينيات وحاولت تاليف العيوب و 

  2 القرارات: ختاذاملرتبطة � ةدارياإلاليت قدمها رواد هذه النظرية يف جمال تطوير املفاهيم  اإلسهامات

قرارات  أنو توصلت لنتائج مؤداها  ةدارياإليف توضيح و تطوير مفهوم القرارات  أسهمت ماري فوليت: -1

 األهدافحتديد  أمهية إىلنتباه ت اإلكما لفت ليس شخصه،املوقف الذي يواجهه و مد من ظروف املدير تست

 القرارات. إختاذعند 

القرارات  إختاذمبوضوع  هتمامحنو اإل دارياإلبداية حتول يف الفكر  أحباثهكانت دراساته و   تشسرت بر�رد: -2

 .دارياإلو جانب هام يف العمل  أساسيكون القرارات تعترب ركن   ةدارياإل

فقد  من خالل كتا�ته يف هذا ا�ال ةدارياإلالقرارات  إختاذه واضحا مبوضوع إهتمامكان   هربرت سيمون: -3

 .اإلدارةالقرارات مدخال لدراسة  إختاذختذ من عملية إ

د عملية برز دور املرؤوسني يف ترشيأو  ةدارياإلساهم يف توضيح و تطوير مفهوم القرارات  روبرت �ننباوم: -4

 .القرارات من خالل حتليله لنظرية السلطة املقبولة إختاذ

حتديدها يتوقف على متغريين  أنالقرارات اليت يرى  إختاذ أساليب: ركز مثبسون على حتليل جيمس مثبسون -5

 .القرار إختاذالقرار، و النتائج املرتتبة على  ختاذالدافعة إل األسبابختالف حول تفاق و اإلمها: اإل أساسيني

فرتاضات اليت قدمها علماء لوكية املفاهيم و اإلالنظرية الس أنصارقدمها  إسهاماتما سبق من  إىليضاف 

 إختاذيف تطوير و ترشيد عملية  �ثريهاو  أمهيتها إنكارهذه املدارس و اليت ال ميكن  أنصارآخرون من 

"ليفني" و "جور" من خالل دراستهم ملفاهيم ساعدت على  اإلسهامات فيما قدمهالقرارات و متثلت هذه 

                                                           
حماضـــــرات ســــنة أوىل ماســــرت ختصـــــص تــــدقيق و مراقبـــــة تســــيري، قســــم علـــــوم التســــيري، جامعـــــة  القـــــرار (اجلانـــــب النظــــري)،حماضـــــرات نظريــــة دمحم الســــعيد عابــــدي،  -1

 .)11-10(، ص 2015-2014دمحم الشريف مساعدية، سوق أهراس، اجلزائر، 
  ).69-58( ص ،نواف كنعان، مرجع سابق -2
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ية و البيئية يف هذه جتماعو املتغريات النفسية، اإل األبعاد أثرالقرارات و بيان  إختاذو تطوير عملية  توضيح

 .العملية

الكمي اليت ترجع جذور املدرسة الكمية إىل أساليب التحليل النظرية الكمية: يف ظل القرار  إختاذ�لثا: عملية 

ستخدمت هذه غساليب حبوث العمليات، وقد تطورت أثناء احلرب العاملية الثانية لألغراض العسكرية، واليت عرفت �

العمليات وحتليل النظم، وينظر رواد  وإدارةاألساليب فيما بعد بشكل واسع يف جماالت اإلدارة، مثل أنظمة املعلومات 

صطلح عليه "�لنموذج  إشكل رموز وعالقات ر�ضية، فيما  ميكن التعبري عنها يفهذه املدرسة لإلدارة كعملية منطقية 

"Model وقد أدى ذلك إىل جناحات كبرية يف حل العديد من املشكالت اليت كان من الصعب حلها �لطرق ،

  1 التقليدية.

  2القرار نستنتج ما يلي: إختاذمن خالل التعاريف و اآلراء الفكرية لرواد نظر�ت 

ملعاجلة مشكلة ما يف  أوبديل من بني بدائل حمتملة لتحقيق هدف معني  إختيارالقرار هي  إختاذإن عملية  -

 فرتة زمنية معينة؛

ة من العوامل املادية والبشرية القرار تتصف �لديناميكية و االستمرار و التفاعل بني جمموع إختاذعملية  إن -

 وصوال إىل القرار ووضعه موضع التنفيذ.البيئية مرورا مبراحل و خطوات متعددة و 

  القرارات املطلب الثالث: تصنيف

حمددة و كلها ختدم  أهدافالقرار داخل املؤسسة لكل جهة مهام معينة و  إختاذهناك عدة جهات تقوم بعملية      

  ا ما يلي:يصنف علماء اإلدارة القرارات طبقا ملعايري متعددة و من أمهه و بناءا على هذا األساسياهلدف 

  تصنيف القرارات وفقا للوظائف األساسية �ملؤسسة: الفرع األول

   3تصنف القرارات وفقا هلذا املعيار إىل األنواع التالية:      

 ختياروظفني وطرق اإلوتتضمن القرارات اليت تتناول مصادرها احلصول على املأوال: قرارات تتعلق �لعنصر البشري: 

  خل.إدفع األجور واحلوافز وغري ذلك...أسس  ني وملالعا كيفية تدريبوالتعيني،  

كالقرارات اخلاصة �ألهداف املراد حتقيقها، اإلجراءات الواجب ة ذا�ا: داري�نيا: قرارات تتعلق �لوظائف اإل

  خل.إوتقارير املتابعة...إتباعها وبرامج العمل 

موقع املصنع، أنواع اآلالت املستخدمة، كيفية  ختيارو تتضمن القرارات اخلاصة ��لثا: قرارات تتعلق �إلنتاج: 

  خل.إطريقة اإلنتاج... تصميم املصنع الداخلي و على املواد االولية، احلصول

                                                           
 .)12-11(دمحم السعيد عابدي، مرجع سابق، ص  -1
ـــــوقرة -2 ـــــرار �ملؤسســـــة اال، رابـــــح ب ـــــة صـــــنع الق ـــــدويل: صـــــنع القـــــرار �ملؤسســـــة االقتصـــــاديةمنهجي ـــــومي قتصـــــادية، امللتقـــــى ال ـــــر، ي  15و  14، جامعـــــة مســـــيلة، اجلزائ

 .4، ص 2009أفريل 
 .249ص   نواف كنعان ، مرجع سابق، -3
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و تشمل هذه ا�موعة من القرارات تلك اخلاصة �لنوعية السلعة اليت سيتم بيعها رابعا: قرارات تتعلق �لتسويق: 

  خل.إاية واإلعالن الواجب استخدامه...التعامل معها، وسائل الدعوأوصافها، األسواق اليت سيتم 

كالقرارات اخلاصة حبجم رأس املال الالزم والسيولة، وطرق التمويل ومعدالت خامسا: قرارات تتعلق �لتمويل: 

  خل.إملطلوب حتقيقها وكيفية توزيعها..ا األر�ح

  الفرع الثاين: تصنيف القرارات وفقا أمهيتها

  هذا النوع من التصنيف الذي يتم على أساسه تقسيم القرارات إىل: Ansoffأنسوف قدم      

ومستقبله والبيئة احمليطة به، وتتميز القرارات  داريتتعلق القرارات بكيان التنظيم اإل :رات اإلسرتاتيجيةأوال: القرا

املالية الالزمة لتنفيذها، و�مهية  اإلعتماداتات أو ستثمار ، وبضخامة اإلجلاإلسرتاتيجية �لثبات النسيب طويل األ

 1.اآل�ر والنتائج اليت حتدثها يف مستقبل التنظيم

وغالبا ما  - اإلدارة الوسطى –هذه القرارات يتخذها يف الغالب األقسام أو اإلدارات �نيا: القرارات التكتيكية: 

األهداف وترمجة اخلطط، أو بناء اهليكل التنظيمي أو حتديد �دف هذه القرارات إىل توفري الوسائل املناسبة لتحقيق 

تصال، كما ل، أو تفويض الصالحيات وقنوات اإلمسار العالقات بني العاملني أو بيان حدود السلطة أو تقسيم العم

بشرية مبا  ستمرار يف العمل سواء كانت مصادر مالية أوالل املواد الالزمة لإلغستإمثل هذه القرارات تتعلق بكيفية  أن

 Ansoff .2حيقق أعلى معدل من األداء وهذا ما جاء به 

عترب ذه والنشاط اجلاري يف املؤسسة، وتتتعلق هذه القرارات مبشكالت العمل اليومي وتنفي�لثا: القرارات التنفيذية: 

رات تتميز ��ا ال حتتاج ن هذه القراأالتنفيذية يف معظم األحيان، كما ختصاص اإلدارة املباشرة أو إهذه القرارات من 

ها على ضوء اخلربات والتجارب السابقة ملتخذها، كما أن إختاذإىل املزيد من اجلهد والبحث من قبل متخذها بل يتم 

 ها يتم بطريقة فورية تلقائية، هذا فضال عن كون أن مثل هذه القرارات هي قصرية املدى، أل�ا تتعلق أساساإختاذ

ستمرار، ومن أمثلة هذه القرارات تلك اليت تتعلق �ألسعار والتسويق والتخزين �سلوب العمل الروتيين وتتكرر �

وبصرف العالوات الدورية وبتوزيع األعمال على العمال واملشكالت البسيطة اليت تظهر يف املستو�ت الدنيا من 

 .اتاإلدارة والورش

  طبيعة املشكلة الفرع الثالث: تصنيف القرارات حسب

القرارات اليت يتخذها املدير   H-Simonسيمون هريبرت حيث صنف ، ميكن تصنيف القرارات بطرق خمتلفة     

   3:حسب طبيعة املشكلة إىل

                                                           
1- Michel Darbelet , Economie d'entreprise, Edition Foucher, Paris, 1992, p 20.  

 .252ص   نواف كنعان ، مرجع سابق، –2
 .17، ص 2009، دار وائل للنشر، األردن، القرارات ) ختاذحبوت العمليات (مدخل علمي إلمنعم زمزير املوسوي،  - 3
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صرها مفهومة وحمددة هي القرارات اليت تتخذ �ملشكالت واضحة التحديد وتكون عنا أوال: القـرارات املربجمـة:

إعادة الطلب عند مستوى  روتينية ومتوقعة مثل أوامر الشراء،وغالبا ما تكون هذه القرارات متكررة و وميكن قياسها، 

  .معني

كأن تكون بعض ،  هي القرارات اليت تكون فيها مشكلة القرار شبه حمددة متاما �نيا: القـرارات شبـه مربجمـة:

جديد هناك جانبيني  لقرار مثل قرار تعيني موظفوهناك جوانب أخرى غري واضحة ملتخذ ا، اإلجراءات حمددة مسبقا

جانب غري روتيين يتعلق ، جانب يتعلق يف حتديد مقدار الراتب هلذا املوظف وهو اجلانب الروتيين، يف هذا القرار

  �لرتقية.

ه حيث تكون متغريات هذ ،هي القرارات اليت تتعلق مبشاكل غري واضحة التحديد �لثا: القـرارات غيـر مربجمـة:

 املشاكل من حيث العدد والكمية واحلدوث غري معلومة وتتخذ حتت ظرف عدم التأكد.

هلا و اليت نبينها من  إضافتهااليت ميكن  األخرىالتصنيفات السابقة هناك جمموعة من التصنيفات  إىل�إلضافة      

  التايل:  دولخالل اجل

   لقراراتات أخرى لتصنيف): 1-1رقم ( اجلدول

  فروع كل تصنيف  تصنيف القرارات  الرتتيب

 قرارات تتعلق �لعنصر البشري؛ -  وفق الوظائف األساسية �ملؤسسة  1

 ة ذا�ا؛داريقرارات تتعلق �لوظائف اإل -

 قرارات تتعلق �إلنتاج؛ -

 قرارات تتعلق �لتسويق؛ -

  قرارات تتعلق �لتمويل. -

 ؛إسرتاتيجيةقرارات  -  أمهيتهاوفق   2

 قرارات تكتيكية؛ -

  تنفيذية.قرارات  -

 قرارات مربجمة؛ -  حسب طبيعة املشكلة  3

 قرارات شبه مربجمة؛ -

  قرارات غري مربجمة. -

 قرارات كيفية (وصفية)؛ -  هاإختاذوفق أساليب   4

  قرارات كمية (معيارية). -

 اوتوقراطية (إنفرادية)؛قرارات  -  وفق النمط القيادي ملتخذها  5

  قرارات دميقراطىي (�ملشاركة). -

 قرارات بسيطة؛ -  من حيث هيكلها  6

  قرارات مركبة. -
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 قرارات تنظيمية؛ -  من حيث مداها و عموميتها  7

  قرارات فردية. -

 قرارات ملزمة؛ -  اإلفرادمن حيث آ�رها على   8

  قرارات غري ملزمة. -

 قرارات اولية؛ -  النظر إلعادةمن حيث مدى خضوعها   9

  قرارات قطعية. -

 قرارات مكتوبة؛ -  من حيث شكلها  10

  قرارات شفوية. -

 قرارات صرحية؛ -  هاإختاذ إجراءاتمن حيث   11

  قرارات حتمية. -

  .باحثةال إعدادمن  املصدر:

  القرار إختاذيف عملية  أساسياتاملبحث الثاين: 

كافة املوظفني افة املستو�ت و القرار بكافة اجلوانب العملية اليت تقوم داخلها فهي متس ك إختاذعملية  �تم     

و من خالل هذا املبحث سنحاول للمؤسسة �لظروف و املتغريات الداخلية و اخلارجة  أثرتتالعاملني �ا و تؤثر و و 

  ه كما يلي:إختاذ أساليبهذا القرار و  إختاذمراحل القرار،  إختاذب اليت متس عملية اجلوان أهمتبيان 

  القرار إختاذعملية  ظروفاملطلب األول: 

مجلة من  ملراعاةعملية �إلضافة هذه الالقرار ال بد أوال من تبيان أهم العوامل اليت تؤثر يف  إختاذلتتم عملية      

املشاكل اليت تواجه متخذي القرار و يف هذا املطلب سنحاول  أهم إبرازتتخذ فيها القرارات مع اليت قد  االتاحل

  :كما يلي ماسبقحتديد 

  القـرار إختاذعملية  حاالتالفرع األول: 

  1القرار بشأ�ا يف ثالث حاالت وهي: إختاذاخلاصة �ملشكلة اليت نريد  احلاالتميكن متييز       

يف هذه احلالة يكون املدير على دراية �مة بطبيعة املشكلة املطروحة من حيث عدد البدائل  أوال: حالـة التأكـد التـام:

  بديل تكون معروفة مقدما.املتوفرة والظروف املرتبطة بكل بديل وكذلك النتائج لكل 

الة ال تتوفر ملتخذ القرار كل املعلومات املطلوبة عن املشكلة حمل القرار، احلويف هكذا  �نيا: حالـة عـدم التأكـد:

حتماالت �ضية واإلحصائية لتحديد نسبة اإلفيتخذ املدير قرار غامضا حللها ويستند يف ذلك إىل بعض األساليب الر 

 املتوقعة من نتائج القرارات، والوصول إىل أحد البدائل املتاحة. 

تتميز هذه املرحلة بتوفر معلومات جزئية �لنسبة ملا ميكن أن حيدث للقرار املتخذ لكنها غري   �لثا: حالـة املخاطـرة:

  حتمال. تسمح مبعرفة املستقبل على وجه اإلكافية، إال أ�ا 

                                                           
 .)44-43(، ص 2002، ر الشروق للنشر والتوزيع، األردن، داالقرارات ورقابة إختاذة دارياحملاسبة اإلسليمان سفيان ، جميد الشرع،  -1
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القرار،  إختاذف فإن متخذ القرار �مكانه اإلستعانة مبجموعة من الوسائل اليت تساعده على يف ظل هذه الظرو     

  1وهي تتنوع و ختتلف �ختالف الظروف:

 .... إخل؛ Pertيف ظل التأكد �مكان متخذ القرار إستعمال: الربجمة اخلطية، شبكة عمل  -

 مثل:ستعمال عدة طرق للمقارنة التأكد �مكانه إأما يف ظل عدم  -

  أقصى/أدىن– Max/Minقصى قيمة يف جمموعة أدىن القيم، (معيار التشاؤم يف حالة األر�ح)؛: أي أ 

 أقصى/أقصى - Max/Maxأي أقصى قيمة يف جمموعة أقصى القيم، (معيار التفاؤل)؛ : 

 أدىن/أقصى - Min/Maxدىن قيمة يف جمموعة أقصى القيم، (معيار التشاؤم يف حالة التكاليف).: أي ا 

  أخريا يف ظل املخاطرة فمتخذ القرار ميكنه اإلستعانة مبختلف طرق حساب اإلحتماالت كاألمل الر�ضي. -

  القرار إختاذالعوامل املؤثرة يف عملية الفرع الثاين: 

ة داريقرارا�ا اإل أثرن املؤسسة عبارة عن نظام مفتوح فإن أي مؤسسة إذا تتثبت �نطالقا من األساس الذي يإ     

جيابيا، وقد جتعلها تلقي الكثري من املعارضة سواء من املنفذين لتعارض إوقد يكون �ثريا سلبيا عليها أو بعوامل عديدة 

  القرارات مع مصاحلهم أو من املتعاملني مع املؤسسة لعدم حتقيقها لغا��م ومصاحلهم.

متالك املؤسسة لنظام معلومات جيد إاملناسب ك رارات صائبة ويف الوقتق ختاذوقد تكون بعض العوامل حافزا إل      

  أو كفاءة متخذ القرار من حيث اخلربة واملؤهالت والقدرات العلمية، وتنقسم هذه العوامل إىل: 

  2 :تتمثل هذه العوامل يف أوال: العوامل اإلنسانية:

واملؤهالت اليت يتميز �ا متخذ تعترب الصفات الشخصية واملميزات النفسية والقدرات الفنية متخذ القرار:   -1

 نتماءات اليت يتميز �ا متخذو القرارات.رار تتصل بشكل وثيق �لقدرات واإلالق

بعضها يتعلق �ثريه مبراحل معينة هلذه العملية والبعض األخر يكون القرارات:  إختاذاملؤثرات السلوكية يف  -2

جتاهاته، إيف قيم وقناعات متخذ القرار و  مل�ثريه على سريورة العملية ككل وتتمثل بعض هذه العوا

 .غريهاو  شخصيته، الضغوط النفسية

ومستشاريه قرارات متخذ القرار بنوعية العالقة بينه وبني مساعديه  أثرتتن: �ثري املساعدين واملستشاري -3

قرارا�م كما الذين يستعني خبربا�م وختصصا�م من جهة أخرى، فبحكم قر�م منه ميكن أن يؤثروا يف توجيه 

  .أن أسلوب تفكريهم بل وطريقة عرضهم للمواضيع وحتليلها تؤثر أيضا على فعالية القرار

إضافة إىل العوامل اإلنسانية توجد أيضا بعض العوامل واجلوانب التنظيمية اليت تؤثر على �نيا: العوامل التنظيمية: 

  3القرار وتتمثل يف: إختاذعملية 

                                                           
1- Gllies Bressy, Christiant Konkuyt .Economie d'entreprise. Edition sirey, Paris, 1990, p50. 

  . 31ص ، 1997"، دار زهران، عمان، السلوك التنظيميحسني حرمي، " -2
    .)292-288( نواف كعنان، مرجع سابق، ص -3
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يعتمد على نوع القرار وأمهيته وعلى مدى مالءمته الذي خلق املشكلة حمل القرار:  دارياملوقف اإل  -1

 إختاذة يف التنظيم من العوامل املؤثرة يف عملية داريعد تعدد املستو�ت اإلية خاصة، ويللظروف البيئية واخلارج

 القرار.

تصاالت اليت سالمة وفعالية اإلدرجة كبرية على سالمة القرارات ورشدها يعتمد بة: دارياالتصاالت اإل -2

 .جيريها متخذ القرار للحصول على املعلومات والبيا�ت املطلوبة

القرار وخاصة �لنسبة  إختاذيساعد التفويض على تنمية قدرات املرؤوسني يف جمال التفويض والالمركزية:  -3

ة داريالقرارات بدرجة الالمركزية اإل إختاذعملية  أثرة الوسطى و اإلشرافية، كما تتداريللمعايري يف املستو�ت اإل

 املؤسسة. يف 

  1 ة ما يلي:داريهم العوامل البيئية اليت تؤثر على القرارات اإلأ�لثا: العوامل البيئية: 

فطبيعة النظام السياسي وفلسفته وتركيبته تؤثر بشكل طبيعة النظام السياسي واالقتصادي يف الدولة:  -1

مبدى القيود اليت يفرضها النظام على حرية  أثروذلك ألن هذه العملية تتالقرارات،  إختاذمباشر على عملية 

  .كما أن النظام االقتصادي للدولة يؤثر يف فاعلية القرارات،  للقرار تخذةالقيادة امل

 يراعي مدى حتقيق القرار ألهداف املوطنني أنوهنا البد على متخذ القرار نسجام القرار مع الصاحل العام: إ -2

نسجامه إعدالة وموضوعية القرار حىت يضمن وليس لفئة حمددة منهم، ومن هنا جيب على املدير أن يراعي 

 مع الصاحل العام.

ن ية على القرارات اليت يتخذها املسريو جتماع�ثري التقاليد اإليبدو ية والقيم الدينية: جتماعالتقاليد اإل -3

أما القيم الدينية فتعترب عامال مؤثرا يف ، القرارات إختاذتجاها�م عند غواضحا وجليا من خالل سلوكهم و 

القرارات واضحا  إختاذة بشكل خاص، ويبدو �ثري هذا العامل يف عملية دارياإلدارة بشكل عام والقرارات اإل

  .ة يف الدول اإلسالميةدارييف األجهزة اإل

ه عوامل معينة من إعتبار يكون املدير مضطرا حىت يضمن فاعلية القرار أن �خذ يف  النصوص التشريعية:  -4

كذلك و  القرار على اخلطة املرسومة، أثراملالية املخصصة له، و  اتعتماداإللتزام �لقوانني، وامليزانية، و أمهها: اإل

 ؤسسةالقرارات أيضا �لتغريات السريعة واملفاجئة يف النظم والقوانني واللوائح اليت تعمل امل إختاذعملية  أثرتت

  يف إطارها واليت تصدرها الدولة.

القرارات  إختاذلقد كان من أبرز أ�ر التطورات الفنية للثورة التكنولوجية احلديثة يف جمال التقدم التكنولوجي:  -5

ل دقيق لعب دورا هاما يف جتميع البيا�ت وختزينها وحتليلها وحفظها بشكلكرتوين الذي خرتاع احلاسب اإلإ

 .ةداريل إىل احللول املالئمة للمشاكل اإلومنظم، مما ساعد يف التوص

                                                           
 .)205-202( ص ،2006للنشر و التوزيع، عمان،  الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة، داريالقرار اإل إختاذإدارة خليل دمحم العزاوي،  -1
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لى لقد أثبتت بعض الدراسات التطبيقية أن املديرين وخاصة يف الدول النامية ع: عوامل ضغوط املديرين -6

وميكن  ،ن هذه الضغوط أصبحت مسة العصر الذي نعيشهأعديدة و يتعرضون لضغوط ختالف مستو��م إ

   إىل نوعني: قرارا�متقسيم هذه الضغوط اليت يتعرض هلا املديرون وتؤثر على 

لتزام ن يتخذ القرار لإلاملدير أل ط الرؤساء خاصة وهناك أسباب تدعوتتمثل يف ضغو الضغوط الداخلية:  -

 1.ه القرارإختاذبسلطة رئيسية عند 

ال نكماش و سعر الفائدة و واإل يف حاالت التضخم قتصاديةالضغوط اال يف فتتمثلالضغوط اخلارجية:  -

  2 لرقابة األجهزة املركزية.ر يف عالقاته الشخصية ويف خضوعه ننسى ضغوط املدي

ستعماله إنه يف بداية الثمانينيات وخاصة أافة املنظمة مبعناه احلقيقي إال مل �خذ مفهوم ثق إذ رابعا: العوامل الثقافية:

 إختاذن هذا املفهوم معقد وال يوجد تعريف حمدد متفق عليه وتعترب العالقة بني املنظمة و إيف جمال إدارة األعمال، 

من القرار، فاملنظمة ال تقوم  إختاذلة جوهرية، كما تعترب ثقافة ا�تمع من األمور اهلامة اليت تتصل بعملية أالقرار مس

 إختاذية والثقافية عند جتماعاألطر اإلىل ا�تمع، ومن مث فال بد من مراعاة إتباشر نشاطها من ا�تمع و  إمنافراغ و 

 تعلقة �للغة، الدين، احلضارة ومستو�ت املعيشة يف البلد الذي تنتمي لهالقرار، و قد يقصد �لعوامل الثقافية امل

  3املؤسسة.

  القرار إختاذالفرع الثالث: مشاكل ومعوقات عملية 

، ثالث أنواع إىل القرار ونستطيع أن نقسم هذه املشاكل إختاذعملية  يفيواجه متخذ القرار مشاكل ومعوقات       

  4سنقوم بتقدميها على التوايل كما يلي:و 

  تتمثل يف:ة: دارياملشاكل واملعوقات اإلأوال: 

  ؛التفويض مما يصعب من تطبيق القرار ومدى قبوله عند العمالاملركزية الشديدة وعدم  -1

التكرار ، تشتت أقسام التنظيم الواحد، ة مثل تعدد مستو�ت التنظيمداريالوضع التنظيمي لألجهزة اإل -2

  ة؛داريغري رمسية داخل األجهزة اإل، وجود تنظيمات ختصاصاتإزدواجية يف واإل

  باين وتعقد اإلجراءات؛البريوقراطية وت -3

  القرار؛ ختاذاملعلومات الالزمة إلعدم وفرة  -4

  التخطيط الغري سليم. -5

  تتمثل يف: �نيا: املشاكل واملعوقات البيئية:

  ستقرار األنظمة السياسية؛إعدم  -1

                                                           
 .205ص  ،نواف كنعان، مرجع سابق -1
 .168 ، ص2009دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، مبادئ اإلدارة العامة، عبد العزيز صاحل بن حبتور،  -2
 .25 ، ص2013دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ، ةدارينظرية القرارات اإلعلى حسني علي،  -3
 .38 ، ص2006، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن، ةداريالقرارات اإل إختاذيف الكمية األساليب نصر منصور كاسر،  -4
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  ية وما يرتبط من عادات وتقاليد؛جتماعاإل رو�تاملو  -2

    غموض ومجود األنظمة واللوائح؛ -3

  والتكنولوجي يف جمال اإلدارة.ستفادة من التقدم العلمي عدم اإل -4

  تتمثل يف: ة:داري�لثا: املشاكل واملعوقات النابعة من وضع القيادات اإل

  ر اإلطارات القيادية ذات الكفاءة؛عدم توف -1

  ة؛داريالقيادات اإل إختيارأساليب عدم سالمة طرق و  -2

 القرار كل املشاكل الطارئة؛ إختاذفرق القيادات من املسؤولية  -3

  ها.إختاذعدم إحساس القيادات �ألمان واالطمئنان الوظيفي والنفسي عند  -4

  القرار إختاذاملطلب الثاين: مراحل عملية 

  1القرار على ثالث أطوار �دف إىل اإلجابة على األسئلة التالية:  إختاذترتكز عملية     

 ماهو املشكل؟ -

 ماهي البدائل؟ -

 حسن بديل؟اماهو  -

القرار، و قد حدد  إختاذمراحل عملية  أويف حتديد خطوات  اإلدارةختلف كتاب غ األسئلةلإلجابة على هذه      

   2"،ختيار" التحري و التصميم و اإليف  القرارات إختاذمراحل  H- Semonهريبرت سيمون 

ثالث مراحل   إىلالقرار  إختاذمراحل عملية  ميكن تقسيم طالع عليه من مراجع يف هذا الصددمت اإل بناءا على ما     

  كل مرحلة تنطوي على خطوتني مهمتني وميكن تبيان هذا من خالل الشكل املوايل:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .41، ص 2002 ، دار الشروق، عمان،القرارات و الرقابة إختاذ–ة دارياحملاسبة اإلجميد الشرع، سليمان سفيان،  - 1

2 - Jean-  François Dhénin, Brigitte Fournier, Initiation à l’économie d’entreprise, Edition breal, Paris, 1998, P 
188. 
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  القرار إختاذ): مراحل عملية 3-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باحثةال إعدادمن  املصدر:

  الفرع األول: املرحلة األوىل

املشكلة مع البدء �لبحث عن احلل (البدائل) وهلذا يعرب عنها بنشاط الذكاء التعرف على يف هذه املرحلة يتم      

  على ذكائه هو و مساعديه إلمتام هذه املرحلة كما يلي: فمتخذ القرار يعتمد

بوجود مشكلة  اإلدارةحتسس  أوتتمثل يف إدراك  القرارات إختاذيف عملية  األوىلاخلطوة أوال: التعرف على املشكلة: 

هو كائن و بني ما جيب أن يكون، أي أ�ا عبارة عن اخللل الذي  ما، و املشكلة هي: إحنراف أو عدم توازن بني ما

 Albertلبريت أينشتاين أ أوضحيتواجد نتيجة إختالف احلالة القائمة عن احلالة املرغوب يف وجودها و لقد 

Einstein  أن حتديد املشكلة يكون يف الغالب أهم من حلها و لكن لألسف الشديد فإن كثريا من الباحثني بدال

  1.الرتكيز على وضع السؤال الصحيح يركزون على حماولة إجياد اإلجابة الصحيحة من

رتفاع ملحوظ إطبيعتها، ومن أمثلة النوع األول وجدير �لذكر أن املشكلة قد تكون سلبية أو إجيابية من حيث      

يف معدل دوران العمل، إخنفاض ملموس يف معدالت الربح، ومن أمثلة املشكلة اإلجيابية وجود فائض مايل يتطلب 

   2ية له.إستثمار البحث عن إستخدامات 

يف هذه اخلطوة ال بد من حتديد و تعريف املشكلة و القضية بدقة مع حتديد األهداف املراد الوصول إليها سواء       

 شاكلذو بعد واحد مثل : تعظيم الربح أو ذو بعدين مثل : ز�دة املبيعات و حتقيق أقصى ربح  وميكن تقسيم امل كان

   3 إىل:

                                                           
1 - Michel Darbelet. Op cit. P 11 

 .217 ، ص2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اإلدارة املعاصرةعلي شريف،  - 2
 .212، ص 2001، منشورات ذات السالسل، الكويت، أساسيات اإلدارةزكي حممود هاشم،  -3

 املرحلة األوىل 

 املرحلة الثانية 

 املرحلة الثالثة 

 التعرف على املشكلة 

 البحث عن البديل

 تقييم البدائل 

 أفضل بديل إختيار 

 تنفيذ القرار

 مراقبة التنفيذ
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 ريون أ�ا ليست مشكلة أصال؛ذات احلل الوحيد حبيث يراعي الكث املشاكل 

 املشاكل ذات احللول غري املتوقعة؛ 

 إثبات صحة حلها إال بعد التنفيذ؛ ال ميكن اكلمش 

 معاجلتها غري واضحة تتطلب حلول إبداعية. مشاكل  

يقصد �لبدائل هي: تلك التصرفات أو احللول اليت تساعد على التقليل من الفرق �نيا: خطوة البحث عن البديل: 

بني ما حيدث فعال و ما جيب أن يكون، ويف هذه املرحلة يتم حتديد كال من البدائل النمطية الواضحة جنبا إىل جنب 

لبدائل املبتكرة أو الغري عادية، واحللول النمطية هي اليت تتبادر إىل الذهن بسرعة و �قل جمهود، أما احللول مع ا

املبتكرة هي احللول الغري معروفة و�يت من األفكار البارعة على أن يكون كالمها بدائل منطقية وعملية، ولصعوبة إجياد 

اليت تساعد على خلق أكرب عدد من البدائل والفرص املتاحة أمام متخذ  هذه احللول مت اللجوء إىل األساليب احلديثة

  ومنها:  1،القرار واليت أثبتت التطبيقات العملية جناحها

 يقوم هذا األسلوب على تشكيل فريق عمل من أفراد ذوي خلفيات متنوعة  الفريق املتنوع اخللفية: أسلوب

بطريقة مل يكن من املسري الوصول إليها   لعرض مشكلة القرار عليهم، مما ينتج عنه توفري عدد من البدائل اليت

  2أخرى.

 القرار فإذا كان القرار يف غاية ومن الطبيعي أن تتناسب الفرتة الزمنية الالزمة لتحديد واستعراض البدائل مع أمهية     

  األمهية فقد يستغرق عدة سنوات. 

  الفرع الثاين: املرحلة الثانية

 إختيارتقييم البدائل اليت مت حتديدها كخطوة أوىل و من مث  من خالليتم يف هذه املرحلة القيام خبطوتني مهمتني      

    أفضل بديل من بينها وفق التايل:

بعد حصر البدائل جيب على متخذ القرار إجراء تقييم شامل للحلول البديلة، ذلك أن أوال: خطوة تقييم البدائل: 

القرار األفضل حللها، فلكل حل من احللول البديلة مزا� و عيوب، إذ ال تتساوى مجيعا يف  إختاذاملشكلة تتطلب منه 

   3.لكل بديل من البدائل املتاحة عايري املعتمدةقدر�ا على حتقيق اهلدف، ويتطلب التقييم بيان امل

  4من بني أهم معايري تقييم هذه البدائل جند:      

 ا؛إمكانية تنفيذ البدائل ومدى توافر املوارد املادية البشرية والطبيعية الالزمة هل 

 املرتتبة؛واخلسائر  املتوقعةكاسب تكاليف تنفيذ البدائل واليت ميكن تقديرها من خالل املوازنة بني امل 

 ؛واألداءواإلدارات والوظائف  آ�ر تنفيذ البديل على األقسام 

                                                           
 .144نواف كنعان، مرجع سابق ، ص  - 1
 .129 ، ص2001، الطبعة الثانية، دار امليسرة، عمان، األردن، مبادئ اإلدارةخليل دمحم حسن الشماع ،  - 2
 .328 ، ص2008باب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، ، مؤسسة شاإلدارة احلديثةامحد دمحم املصري،  - 3
 . 150 نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص - 4



 ةــــــــــــــاليــــــرارات املــــــــــو الق ـــرارــــــالق إختاذــة ـــــــــي لعمليـــــــــاهيمـــــار املفــــــــاإلطـ ل األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالف

 

23 

 

 نعكاساته على األفراد واجلماعات؛ية للبديل وإجتماعاآل�ر اإلنسانية واإل 

 ؛مناسبة الوقت والظروف لألخذ �لبديل 

 ستجابة املرؤوسني وتقبلهم للبديل؛مدى إ 

 .الزمن الذي يستغرقه تنفيذ البديل  

حتقيق اهلدف  إىلديد البديل الذي يؤدي تطبيقه حت إىل ختيار�دف عملية اإلأفضل بديل:  إختيار�نيا: خطوة 

حل للمشكلة اليت سبق حتديها، بناءا على ذلك قان القرار ال يعد غاية يف حد ذاته بل ميثل وسيلة  أومن القرار، 

نه �درا ما يواجه متخذ القرار مبوقف ال يتوافر فيه سوى بديل أحل املشكلة، و يالحظ  أوغاية معينة  إىلللوصول 

   1تكون له آ�ر على أهداف أخرى للمؤسسة. أنحل املشكلة دون  إىلواحد يؤدي 

بديل من بني البدائل املقبولة  إختيارالقرار حيث فيها يتم  إختاذتعترب هذه اخلطوة من اخلطوات احلساسة يف عملية 

 2 هي: ختيارلإلو هناك ثالث معايري 

 .اطر و املكاسب املتوقعة لكل بديليتم التقييم على أساس هذا املعيار �ملوازنة بني املخ املخاطر: -1

 البديل الذي حيقق أكرب النتائج �قل تكاليف ممكنة. إختياريتم من خالل هذا املعيار  االقتصاد يف اجلهد: -2

 تأما إذا كانال بد من االقتصاد يف الوقت،  القرار السرعة ليكون فعاال، إختاذعندما يتطلب  التوقيت : -3

  البديل األفضل. إختيارالقرارات تتطلب الدقة و بذل اجلهد فإن عامل التوقيت يصبح �نو� عند 

  الفرع الثالث: املرحلة الثالثة

أفضل بديل من البدائل املقرتحة تبدأ خطوة تنفيذ القرار وفق خطة معينة تكون حمددة مسبقا قبل  إختيارفور      

  : وفق ما يلي البدء و بعدها يتم مراقبة هذه اخلطة ملعرفة نتائجها و مدى فاعليتها

جيب إصدار األوامر القرار املناسب بذلك  إختاذ بعد أن تقرر اإلدارة أي البدائل أفضل وأوال: خطوة تنفيذ القرار: 

التنفيذ أكثر ها التنفيذ الفعلي، ولتصبح عملية �لتنفيذ ومتابعة تطبيقه مع إجراء التغريات الضرورية املمكنة اليت يتطلب

  .طط لتنفيذ القرارسهولة جيب صياغة جمموعة من اخل

  3حيث يتضمن:        

 ؛األهداف هي عبارة عن النتائج املطلوب حتقيقها وضع األهداف اخلاصة بتنفيذ القرار: -1

 ؛وتعترب هذه للجداول عن خطوات التنفيذ وأبعاده اخلاصة وضع جداول تنفيذية للقرار: -2

 ؛توضع يف شكل خرائط زمنية لتنفيذ القرار كثري من اجلداول الزمنية   وضع خرائط زمنية للتنفيذ: -3

  تفصيلية.يتم ترمجة خطة تنفيذ القرار إىل ميزانية  وضع ميزانيات للتنفيذ: -4

                                                           
 .229، ص 2002، الدار اجلامعية، مصر، مبادئ اإلدارةدمحم فريد الصحن و آخرون،  - 1
 . )142 –141(علي الشرقاوي، مرجع سابق، ص  -2
 .)456 -454(أمحد ماهر، مرجع سابق، ص  -3
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إال بتحويل  البديل األمثل، لكن الواقع أن العملية ال تنتهي ختيارالقرار تنتهي � إختاذهناك من يعتقد أن عملية      

  1 و مىت حتقق تطبيق هذا القرار يف الواقع يكون قد حقق فعاليته. ،القرار إىل عمل فعال

ه املرحلة مقارنة النتائج املعيارية أو احملددة مسبقا كأهداف مع النتائج اليت مت تتضمن هذ�نيا: خطوة مراقبة التنفيذ: 

تظهر خالل ، و هتمامالشايف للمشكلة حمل اإل التوصل إليها، وذلك للتحقق فيما إذا كان القرار املتخذ هو العالج

قرر السلطة املعنية جناح القرار أو إعادة النظر فيه، إما �لتعديل أو بصنع قرار هذه املرحلة أمهية وظيفة املراقبة، حيث ت

 إختاذو لضمان فعالية القرار تعمل اجلهات القائمة على إليه،  جديد و ذلك حسب الفجوة بني املخطط و املتوصل

كل العقبات اليت تعرتضه بعد ، و ذلك بتذليل  ة هلذا القرار مع الظروف احمليطةالقرار على تكييف النتائج املتوقع

  2 الكشف عنها.

أما عن الوسائل اليت ميكن ملتخذ القرار اإلستعانة �ا يف عملية املتابعة والتقييم، ما يسمى �لتغذية العكسية أو      

ة يف التنظيم مث الصعود �ملعلومات مرة أخرى داريوالذي يسمح ببلوغ القرار إىل أدىن املستو�ت اإل إسرتجاع املعلومات

  3. اإلحنرافات يف وقتهامعرفة  القرار ومنها التأكد من سالمة خطوات القرار و إختاذملركز 

  القرار إختاذاملطلب الثالث: أساليب 

الوصول للهدف املرجو من القرار املراد  أجلمعني من  أسلوب ينتهج أنيف مرحلة تنفيذ القرار املتخذ جيب      

من ت األساليب املتبعة يف التنفيذ و القرار على مر الزمن فقد تعدد إختاذتنفيذه، و نظرا للتغريات اليت مست عملية 

  القرار كما يلي: إختاذاملتبعة يف  األساليب أهمخالل الطرح التايل سنبني 

  القرار إختاذالفرع األول: األساليب التقليدية يف 

بة واخلطأ يف حل اليت تعود جذورها إىل اإلدارات القدمية اليت كانت تستخدم أسلوب التجر  األساليبهي       

  4األساليب نذكر: هذه ني ومن أهمداريعتمادا كليا على اخلربة السابقة والتقدير الشخصي لإلإمشاكلها معتمدة 

يستخدم املـدير خربتـه الناجتـة مـن تعاملـه مـع املشـكالت السـابقة ليطبقهـا علـى املشـكالت اآلنيـة  أوال: أسلوب اخلربة:

تتواجــد عيــوب كثــرية يف هــذا ، أيضــاتتبــع اليــوم  أنميكــن  أمــستبعــت إاحللــول الــيت  أناملشــا�ة للمشــكالت الســابقة، و 

 األوليـةلعدم تطـابق املشـاكل القدميـة مـع املشـاكل احلديثـة، و يتطلـب التحليـل ومجـع املعلومـات مـن مصـادرها  األسلوب

  .عتماد على السياقات القدميةة القائمة فعال أفضل بكثري من اإلبغرض حل املشكل

إخضــاعها لتجــارب موعــة حلــول بعــد جم أويواجــه املــديرون مشــكلة معينــة، فيضــعون هلــا حــال  أســلوب التجربــة:�نيــا: 

مـن العيـوب  التجربـة الكثـري أسلوبستخدامها من عدمه حلل املشكلة، تربز من إ إمكانيةختبارات مث تقييمها و بيان إو 

                                                           
 .  266، ص 2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، مدخل وظيفي –دارة األعمال أمحد، إتوفيق مجيل  -1
    .315، ص 2006الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  النظر�ت و العمليات و الوظائف، -مبادئ اإلدارة دمحم قاسم القريويت،  -2
 .113، ص 2009، دار أبو الغري، اإلسكندرية، مصر، القرار يف عصر املعلوماتية إختاذإدارة مىن عطية حزام خليل،  -3
، ص 2012، ا�موعــــــة العربيــــــة للتــــــدريب و النشــــــر، القــــــاهرة، مصــــــر، القــــــرار االســــــرتاتيجي إختــــــاذاملعلومــــــات ودورهــــــا يف دعــــــم و الســــــعيد مــــــربوك إبــــــراهيم،  -4

)231- 234.( 
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حبـــــل جـــــذري  �يتســـــتهالك املـــــوارد، و فقـــــدان الوقـــــت، و بعثـــــرة جهـــــود صـــــانعي ومتخـــــذي القـــــرار لكو�ـــــا ال إتشـــــمل 

لتصــحيح  أخطائــهللمشــكلة، و رمبــا تزيــد مــن تعقيــدها و عــدم حلهــا، ولكنهــا تعطــي للشــخص القــائم �ــا  الــتعلم مــن 

  قراراته املستقبلية.

القرارات بصـدد حـل مشـاكلهم،  ختاذاليت يستخدمها املديرون إل األساليبتعد املشاهدة من  أسلوب املشاهدة:�لثا: 

 أســـلوب، حتمـــل املشـــاهدة نفـــس عيـــوب أخـــرىالل زمالئهـــم اآلخـــرين أو مـــن منظمـــات و الـــيت حيصـــلون عليهـــا مـــن خـــ

 األســـاليبمـــع التطـــور يف حتمـــل املخـــاطر و  قـــد يبقـــي املـــدير رجـــال تقليـــد� لـــيس لديـــه رغبـــة األســـلوبو هـــذا بـــة، التجر 

البيئـة  تعقيـداتاملشاهدة سوف لن ينتج قرار متكامال، و لن يفي �لغـرض املطلـوب مـع  �سلوبفإن التقييد  اجلديدة،

  اليت يتفاعل معها القرار.

، و الــيت متثــل طبيعــة معقــدة، وترشــد الغرائــز األساســيةعــن �قــي غرائــزه  اإلنســانخيتلــف حســد  احلــدس: أســلوبرابعــا: 

للعناصـر القياديـة أن  إمكانيـةتطلبـات املوقـف، و تعطـي بسـرعة و التصـرف وفـق م األمـوركل شـخص لتفسـري   اإلنسانية

  .األسلوبتصنع قرارا�ا و معاجلة مشاكلها وفق هذا 

  القرار إختاذالفكرية يف  األساليبالفرع الثاين: 

 ا علىالقرار بناء إختاذاليت تعتمد على مدى فطنة و ذكاء متخذ القرار و تساهم يف عملية  األساليبهي       

  1:أمههاقرتاح احللول املناسبة هلا و من إتوضيح املشكلة و  أساسهاجمهودات فكرية و منطقية 

املوقف حمل البحث ويعد اجلزء  أوتعترب نقطة البداية يف أي مشكلة جزء من املشكلة  نقطة البداية: أسلوبأوال: 

  تكون نقاط البداية يف حل أي مشكلة كالتايل: أنواضحا ملن يقوم حبل املشكلة، و ميكن  أوالذي يكون حاضرا 

 املشكلة؛ أولالبدء من  -

 البدء من �اية املشكلة؛ -

 البدء من نقطة ما تقع بني أول املشكلة و �ايتها؛ -

 البدء من اجلانب األكثر وضوحا يف املشكلة. -

التفكري ينصب على زاوية معينة من زوا� املشكلة أو  أنيتم التعامل مع املشكالت عادة من املشكلة ذا�ا أي      

  وضوحا لدى القائم حبل املشكلة. األكثرجوانبها، و ميثل اجلانب 

ر ظأسلوب الفرض املناتفسري حمتمل �موعة من البيا�ت، و  أوالفرض هو شرح  الفروض املناظرة: أسلوب�نيا: 

  القائم على حل املشكلة يفرتض تفسريا بديال لنفس البيا�ت املوجودة لديه حول املشكلة. أن أساسيقوم على 
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 أننفرتض  أن(أ) حيدث عندما يوجد (ب)، فهنا ميكن  أن و (Y)السبب  إىلاملشكلة (س) تعود  أنفرتضنا إفإذا 

البيا�ت ال تفسر نفسها  أنلكي حتدث املشكلة (س) و هكذا، و يالحظ  (Y)رة للسبب أخرى مناظ أسبابهناك 

  قدرة متخذ القرار على التفسري و االستنباط. إىلحتتاج  إمنابنفسها و 

حيصر حملل املشكلة تفكريه يف سبب وحيد ألن  نأنه من اخلطأ مبا كان ا إىلتعود فائدة هذه الطريقة يف التفكري      

نه قد يؤثر بشكل سليب على أملهمة من املعلومات املتاحة كما ستنتاجات ان شأنه أن يؤدي إىل إمهال بعض اإلهذا م

  احلل الوحيد. أسريمتخذ القرار فيصبح 

ستخدام العقل لتخيل واقع إ أساسيف حل املشكالت على  األدوارمتثيل  أسلوبيقوم  :األدوار�لثا: أسلوب متثيل 

من  األدوارالواقع املرغوب (احلل)، يتم متثيل  إىلخمتلف عن واقع املشكلة حىت ميكن تغيري املوقف احلايل (املشكلة) 

  نوردها فيما يلي: أساليبخالل عدة 

 أفضليساعد متخذ القرار يف الوصول إىل حل  أنختيل املشكلة و حلها من شأنه  إن املمارسة الذهنية: -

 هلا.

 أننه املدير املعين �ملشكلة و أيفرتض القائم حبل املشكلة  أنتعين  ممارسة دور شخص آخر: أولعب  -

 و يف حلها.يندمج يف املشكلة 

نه هو املشكلة ذا�ا حىت يكون ايتخيل القائم حبل املشكلة  األدواريف هذا النوع من متثيل  التحول الذهين: -

 قادرا على حتديد املشكلة و حلها.

النموذج هو وسيلة لوصف وعرض  أن أساستستخدم النماذج يف حل املشكالت على  رابعا: أسلوب النماذج:

ميكن  األهدافالنماذج يف حل املشكالت مجلة من  أسلوباملشكلة بشكل يساعد على فهمها و حلها، حيقق 

  حتديدها فيما يلي:

 املشكلة؛ أبعاد أو أفكاريوضح  -

 اجلوانب املختلفة للمشكلة؛ أو األفكاريوضح العالقات بني  -

 ا و دراستها.يبسط املشاكل املعقدة لكي يسهل فهمه -

  القرار إختاذالكمية يف  األساليبالفرع الثالث: 

ستخدام األساليب الكمية يف اإلدارة نتيجة لضخامة املؤسسات احلديثة، حيث أصبحت احلاجة إل ظهرت      

ة فيها على درجة عالية من التعقيد وأصبحت األساليب التقليدية غري فعالة، كما أن نتائج القرارات إن دارياملشاكل اإل

مل تكن حمسوبة ومقدرة تقديرا صحيحا قد ترتتب عليها خسائر ال ميكن تعويضها، فالقياس يتطلب ضرورة التعبري 

ماال ميكن قياسه ال ميكن إدارته والسيطرة "  بدأملالداخلة يف األداء طبقا الكمي عن العناصر واآلليات والعالقات 

  الكمية املعمول �ا نذكر: األساليب أهم، و من 1"عليه
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من  أنواعهااليت تعتمد على خمتلف الصيغ الر�ضية يف حلها مبختلف  األساليبهي  الر�ضية: األساليبأوال: 

  :إىلتنقسم  األساليب(املشكلة)، هذه  جماهيل القيم (احلل) بداللة املعاليم منها إجيادمنطلق بناء فرضية 

بصفتها الدراسة ستخدام الطرق الر�ضية املتعارف عليها يف معاجلة متغريات إيقصد �ا و  الر�ضيات البحتة: -1

 حتماالت، املصفوفات و غريها من الطرق.مثل اللوغاريتم، اإل العادية و العلمية،

هي الر�ضيات اليت تستخدم يف اجلانب املايل بصفة خاصة مثل الر�ضيات املالية،  الر�ضيات التطبيقية: -2

  والر�ضيات اخلاصة �لتحليل املايل و احملاسيب.

 إختاذالكمية يف  األساليبستخدام إمن منطلق  اإلحصائي األسلوب إىليتم اللجوء اإلحصائية:  األساليب�نيا: 

د من خالل دراسة البيا�ت فحص جي إىلاجلوانب اليت حتتاج  أهمتسليط الضوء على  إىلالقرارات كو�ا �دف 

املراد تطبيقه ملعاجلة  اإلحصائي األسلوب إختيارخصائصها قبل  أهمو  طبيعتهافحصها بطريقة منطقية و حتديد و 

 اإلحصائية األساليببرز أمتطلبات خاصة به، ومن  إحصائي أسلوبلكل  أن إذالقرار بصددها،  إختاذاملشكلة حمل 

  املعمول �ا جند:

مفردات الدراسة اإلحصائية و تنظيمها وتلخيصها و من مث عرضها  عن طريق مجع الوصفي: اإلحصاء -1

 .جداول أو أشكال بيانية مثلبطريقة واضحة 

ستنتاج خصائص ا�تمع من خصائص عينة إستداليل اإل اإلحصاءاهلدف من  ستداليل:اإل اإلحصاء-2

 غريها. ية، و مقاييس التشتت و مقاييس النزعة املركز  مقاييس منها عدةسحبت منه، و الذي يتضمن 

  .القياسية األرقاممناذج التوقع و -3

تعترب حبوث العمليات من العلوم احلديثة اليت حققت جناحا واسعا يف خمتلف �لثا: أساليب حبوث العمليات: 

مية حلل املشاكل اليت تواجه جماالت احلياة، و يتم من خالل حبوث العمليات تطبيق الوسائل والطرق والفنون العل

  :من أهم أساليبها جند القرار بشكل يضمن حتقيق أفضل النتائج واألهداف املطلوبة، متخذي

تقدير الوضع األمثل ي يهدف إىل تعرف الربجمة اخلطية ��ا أسلوب ر�ض الربجمة اخلطية: أسلوب-1

عتماد على الربجمة اخلطية يف نتشار الواسع لإلدة يف املؤسسة، وعلى الرغم من اإلستخدامات املوارد احملدإل

ملتغريات يصعب ستخدام هذا األسلوب ألن العالقة بني اإ، إال أن هناك جماالت يصعب فيها حل املشاكل

 1.وضعها على شكل نسب

فرتاضات، هي أن اهلدف وم هذه النظرية على جمموعة من اإلتق لعاب):نظرية املبار�ت (األ أسلوب-2

اإلنساين يكمن يف حتقيق أقصى عائد أو أدىن خسارة، وأن اإلنسان بطبعه يتصرف من واقع املنطق 

هذه الظروف وحتت ، واملعقولية، وأن الطرف املنافس له ينتهج نفس هذه القواعد ويتصرف بنفس هذا املنطق
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�يئ ملستخدميها احلل األمثل يف ظل ظروف معينة ومن خالل تطوير إسرتاتيجية حتقق  املبار�تن نظرية إف

  1هلم أقصى عائد وأقل خسارة ممكنة.

متخذ القرار ثالث متغريات عند حبثه عن البديل املناسب  أماميكون  أنيقصد به  شجرة القرارات: أسلوب-3

حتماالت اليت متثل النجاح و الفشل املتوقع وضوع القرار، واإلحلل املشكلة م لقراره، و هي البدائل املطروحة

 2هذا البديل. إختيارالفوائد املتوقعة يف حالة  إمجايلللبديل، و القيم اليت متثل 

  3السابقة املدرجة ضمن حبوث العمليات جند:  األساليب�إلضافة إىل 

 .جنازإلالتكاليف والزمن املطلوب لشاريع لتقليل امللتخطيط ومراقبة تنفيذ  أسلوب شبكة األعمال: -

 .ملعاجلة مشاكل االنتظار اليت ترافق بعض األعمال حتليل مناذج الصفوف (خطوط االنتظار): -

 .حل كل مشكلة فرعيةأي جتاه حنو بدايتها لبدء حبل املشكلة من �ايتها واإلا الربجمة الديناميكية: -

 .عند وضع منوذج الربجمة عتباراإل دخال أكثر من هدف يفيكون � أسلوب برجمة األهداف: -

الذي يستخدم إلجياد احلل للمشاكل اليت يصعب وضعها يف قالب ر�ضي سهل  :أسلوب التماثل -

ل لنظام احلل وذلك لسبب تعدد وكثرة املتغريات والقيود فيها، أي حماولة إجياد صورة طبق األص

  لطريقة اليت يعمل �ا النظام.اموضع الدراسة أي توقع 

  القرارات كما يلي: إختاذالكمية املتبعة يف  األساليب أهمو من خالل الشكل التايل ميكن تبسيط      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .289امحد دمحم املصري، مرجع سابق، ص  -1
 .130، ص 2011إلسكندرية، مصر، ، دار الفكر اجلامعي، ادارينظم املعلومات و دورها يف صنع القرار اإلمحدي ابو النور السيد عويس،  -2
 ).102-101زينب بن الرتكي، مرجع سابق، ص ( -3
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  القرارات إختاذ): األساليب الكمية املتبعة يف 4-1الشكل رقم (  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .80، ص 2009للنشر والتوزيع، األردن،  اءأثر ، ةداريالقرارات اإل إختاذاإلبداع يف ،  عبد احلسني الفضل مؤيد املصدر:

  

  

  

  الربجمة اخلطية- 

  صياغة النموذج الر�ضي-

  الطريقة البيانية-

  الطريقة اجلربية-

  الر�ضية األساسيةالنماذج -

  الطريقة العامة (السمبلكس)-

النموذج املقابل وحتليل -

  احلساسية

مناذج التوقع واألرقام 

 القياسية

  اإلحصاء 

 الوصفي

 العينات

 أساليب عرض البيا�ت

 أوال:

 األساليب الكمية يف دعم قرارات املنظمة

  أساليب حبوث العمليات اإلحصائيةاألساليب  األساليب الر�ضية

 (البحث عن األمثلية)

 الر�ضيات البحتة

  األسس             اللوغاريتم     

 االحتماالت  املصفوفات

 الر�ضيات التطبيقية

  الر�ضيات املالية

 )ستثمارلفوائد و اإل(ا

ضيات التحليل املايل ر�

 احملاسيبو 

 �لثا: �نيا:

مقاييس النزعة 

 املركزية

مقاييس 

 التشتت

مقاييس إحصائية 

 واختبارات متقدمة

  اإلحصاء 

 االستداليل

 عدادالربجمة �

 صحيحة

نظرية األلعاب 

 وشجرة القرارات

  النقل

 والتخصيص 

  خطوط 

 االنتظار

السيطرة على 

 التخزين

  شبكات 

 العمل



 ةــــــــــــــاليــــــرارات املــــــــــو الق ـــرارــــــالق إختاذــة ـــــــــي لعمليـــــــــاهيمـــــار املفــــــــاإلطـ ل األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالف

 

30 

 

  املبحث الثالث: القرارات املالية

غلب الباحثني يف اجلانب املايل كبري من طرف أ  إهتمامالقرارات املالية من أهم املواضيع اليت القت  إختاذإن      

ن القرار املايل هو كل قرار كن القول �االقتصادي، مما أدى إىل ظهور جمموعة من الدراسات يف هذا ا�ال، إذ ميو 

من هذه القرارات متويل  األساسي، فاهلدف 1ة)يوازن بني احلصول على األموال و إمتالك أصول (طبيعية، مالي

 ملالية كل من قرار التمويل، قرارحتقيق أعلى ربح لتعظيم قيمة املؤسسة، حبيث تشمل القرارات ا أجلات من ستثمار اإل

  كما يلي:  حداو قرار توزيع األر�ح و من خالل العرض التايل سنقوم بتحديد ماهية كل قرار على  ستثماراإل

  األول: قرارات التمويلاملطلب 

قرار التمويل �ملؤسسة من العمليات املعقدة ملا حتمله من صعو�ت ترافق البحث واحلصول على  إختاذتعد عملية      

متخذ القرار �ملؤسسة يف مقابلة ستمرار املؤسسة مبختلف وظائفها، فإذا مل يفلح إل األموال اليت تعد الركيزة األساسية

لتزامات فإنه قد يؤدي يف النهاية إىل احلصول على متويل لتغطية تلك اإل عجز يف املالية من سيولة وحتياجا�ا غ

  تصفيتها أو إفالسها، ويف هذا املطلب سنحاول تبيان ماهية قرار التمويل كاآليت:

  الفرع األول: مفهوم قرار التمويل

ركـائز  أهـماليت تعد مـن  األخريةيفة املالية يف املؤسسة، هذه الوظاملدرجة ضمن قرار التمويل من أهم القرارات  عتربي     

األمـوال الالزمـة لتمويلهـا، تـوافر  غريهـا دون أوتسـويق  أو إنتـاجتقـوم بنشـاطها مـن  أنمؤسسـة فـال ميكـن هلـا  أينشاط 

  لتمويل:ل املفاهيميةجوانب  ألهملتايل سنتطرق من خالل او 

  لتعريف التمويل كما يلي: أوالنتطرق قبل التطرق إلعطاء مفهوم ملاهية قرار التمويل  أوال: تعريف قرار التمويل:

رؤوس األموال تكوين  ية، أوستثمار توفري املوارد املالية الالزمة إلنشاء املشروعات اإل" :إن املقصود �لتمويل هو      

عن البحث عن الطرائق  واخلدمات، أو هو عبارةستخدامها لبناء الطاقات اإلنتاجية قصد إنتاج السلع إاجلديدة و 

بينهما بشكل يناسب كمية  املزيج األفضل وتقييم تلك الطرائق واحلصول على إختياراملناسبة للحصول على األموال و 

  2"لتزامات املؤسسة املالية.إات و إحتياجونوعية 

ـــــــل        ـــــــهكـــــــذلك يعـــــــرف التموي ـــــــة الالزمـــــــة " :علـــــــى أن ـــــــالغ النقدي ـــــــوفري املب  إلنشـــــــاء أو تطـــــــوير مشـــــــروع خـــــــاص أوت

ـــــارغـــــري أن  ،عـــــام ـــــل ع إعتب ـــــى األمـــــوال بغـــــرض التموي ـــــه احلصـــــول عل ـــــى أن  ســـــتخدامها لتشـــــغيل أو تطـــــوير املشـــــروعإل

 ميثــــل نظـــــرة تقليديـــــة، بينمـــــا النظـــــرة احلديثـــــة لـــــه تركـــــز علــــى حتديـــــد أفضـــــل مصـــــدر لألمـــــوال عـــــن طريـــــق املفاضـــــلة بـــــني

  3"والعائد. عدة مصادر متاحة من خالل دراسة التكلفة

عملية احلصول علـى األمـوال وحتديـد اهليكـل املـايل للمؤسسـة، وذلـك " :التمويل هو أنمشل ميكن القول أكتعريف      

بتحديـد املــزيج املناســب مــن التمويــل �لـدين والتمويــل �مللكيــة، و جعــل تكلفــة التمويـل يف حــدها األدىن مبــا يعظــم ثــروة 

                                                           
1- Pierre Conso, Farouk Hemici, Gestion financière de l’entreprise, 9eédition, DUNOD, Paris, 1999, p 438. 

 ). 96 -95، ص (2008، إيرتاك للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، املؤسسات الصغرية و املتوسطةرابح خوين، رقية حساين،  -2
 .24، ص 2008، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، قتصاديةمتويل املنشآت االأمحد بوراس،  -3
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األهــداف األساســية لقــرارات اإلدارة املاليــة، و�لتــايل فــإن أي قــرار متــويلي جيــب أن  املســامهني وقيمــة املؤسســة وهــي دومــا

حيافظ على األقل على القيمة اجلاريـة للمؤسسـة وهـذا يتطلـب درايـة �ألسـواق املاليـة الـيت مـن خالهلـا يـتم احلصـول علـى 

أن مصـادر التمويـل متعـددة  عتبـارقـرارا�م التمويليـة األخـذ بعـني اإل إختـاذاألموال وهلذا يتوجب على املدراء املاليني عنـد 

وأنه يرتتب على كل منهـا عائـد وخمـاطرة، حيـث ميثـل العائـد مقـدار الـز�دة عـن كلفـة التمويـل أمـا املخـاطرة هـي املخـاطر 

  1."املالية

ار التمويـل كـون القـرار املتخـذ نـه ال يبعـد عـن مضـمون تعريـف قـر االتمويل ميكـن القـول من منطلق تعريف مصطلح      

  هو إال ترمجة فعلية للعملية ذا�ا و عليه ميكن تعريف قرار التمويل كما يلي: يف هذه احلالة ما

ات، فهـل جيـب عليهـا سـتثمار الضـرورية لإل األمـواليبحث يف الكيفية اليت تتحصل �ا املؤسسـة علـى "قرار التمويل      

نــه ســتكون هنــاك أل ســتثماررتباطــا وثيقــا بقــرار اإلإجديــدة أو اللجــوء إىل اإلســتدانة، هــذا القــرار مــرتبط  أســهمإصــدار 

ختتـار  أناملـوارد املاليـة حمـدودة، فيجـب عليهـا  أني و تكلفـة متويلـه، و مبـا سـتثمار مقارنة بني معدل مردوديـة املشـروع اإل

  2".اإلفالسو تقلص من أخطار  منخفضةمع تكلفة  ية اليت تضمن هلا مردودية مرتفعةستثمار املشاريع اإل

القرار الذي يتعلق �نواع مصـادر األمـوال وكيفيـة احلصـول عليهـا، واملوازنـة بـني أنواعهـا املختلفـة يف  �نهكما يعرف      

  3سبيل الوصول إىل هيكل رأس املال األمثل.

ــة التمويــل:  ، وتــربز أمهيتــه كونــه يــؤمن قتصــادمــن فــروع علــم اإلتمويــل يعتــرب فرعــا ال كمــا هــو معــروف، فــإن�نيــا: أمهي

ذات الفـــائض إىل تلــك الوحــدات الــيت هلـــا  قتصــاديةنتقــال الفــوائض النقديــة والقـــوة الشــرائية مــن الوحــدات االإويســهل 

الــيت هلــا عجــز هــي تلــك الوحــدات الــيت يزيــد إنفاقهــا علــى الســلع واخلــدمات عــن  قتصــاديةعجــز مــايل، فالوحــدات اال

حـــني أن الوحـــدات ذات الفـــائض هـــي تلـــك الـــيت يزيـــد دخلهـــا عمـــا تنفقـــه علـــى الســـلع واخلـــدمات، وعامـــة دخلهـــا، يف 

ذات الفــائض ألن تتنــازل عــن  قتصــاديةتعتمــد آليــة التمويــل علــى مجلــة مــن احلــوافز الــيت حتمــل عــن طريقهــا الوحــدات اال

ذات العجز، وهذا األمر يعطي احلركية واحليوية الالزمة والضـرورية لتحقيـق  قتصاديةفوائضها النقدية لصاحل الوحدات اال

وترية منو اقتصادي مقبول وتنمية شـاملة مث حتقيـق الرفاهيـة للمجتمـع، ولعـل مـن أبـرز العناصـر الدالـة علـى أمهيـة التمويـل 

  :ما يلي

 .احلاجة ذات العجز يف أوقات قتصاديةتوفري املبالغ النقدية الالزمة للوحدات اال  -

  4ي للبالد مبا يساهم يف حتقيق التنمية الشاملة.جتماعحتقيق النمو االقتصادي واإل -

  5:ميكن تقسيم خماطر التمويل إىل�لثا: خماطر التمويل:  

                                                           
 .17، ص 2007، دار املناهج، عمان، األردن، اإلدارة املاليةدمحم علي، إبراهيم العامري،  -1
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 .2، ص 2009أفريل  15و  14مسيلة، اجلزائر، يومي 
 .9، ص 2005، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، املايل احلقيقي ستثمارمبادئ اإلز�د رمضان،  -3
 .41، ص 1999 ، اجلزائر،3، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائربورصة القيم املتداولة ومتويل التنميةدمحم براق،  -4
 ).23-22، ص (2010، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، مبادئ التمويلطارق دمحم احلاج،  -5
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 .خسائر أي تكاليف إضافيةمما ينتج عنه تسديد املبالغ املقرتضة  يف حالة عدم :املخاطر املادية -1

 املخــــــــــاطر الــــــــــيت تنــــــــــتج مــــــــــن حقيقــــــــــة أن مهــــــــــارة املنــــــــــتج قــــــــــد تتناســــــــــب مــــــــــع وهــــــــــي  :املخــــــــــاطر الفنيــــــــــة -2

 .�لرغم من الوسائل املعروفة فإن املنتج قد يفشل يف عمل الشيء املرغوبذلك و  أجلومن  خططه،

 :حبتة وتنقسم إىل نوعني اقتصاديةوهي تلك املخاطر النامجة عن أسباب  :قتصاديةاملخاطر اال -3

 ؛املنتج املمولخمطر اخنفاض الطلب على  -

  .خماطر عدم كفاية عرض املوارد الالزمة لصنع املنتج املخطط له -

  هيكل التمويل الفرع الثاين:

مـن امليزانيـة و املتمثـل يف  األيسـرخيص هيكل التمويل اجلـزء  إذيف مراجع أخرى يطلق عليه مصطلح اهليكل املايل،      

 الشـقاململوكـة للمؤسسـة (رأس املـال) و  �ألمـوالخصوم املؤسسة، من الناحية احملاسبية اخلصـوم تتمثـل يف الشـق اخلـاص 

الثـاين املتعلـق �لقـروض مبختلـف تصـنيفا�ا مــن حيـث الفـرتة الزمنيـة، و مـن جانــب آخـر مـايل و اقتصـادي ينظـر جلانــب 

حتياجـــات املؤسســـة ســـواء كانـــت الدائمـــة غالـــذي يـــتم مـــن خاللـــه متويـــل خمتلـــف  نـــه هـــو اجلانـــبأ إعتبـــاراخلصـــوم علـــى 

 ألهـم �إلضـافة، مكو�تـه أهـمذا اجلزء من دراستنا سيخصص لتعريف هيكل التمويل و هاملتداولة، و  أوات) ستثمار (اإل

  :كما يلي  العوامل املؤثرة فيهالسياسات التمويلية املعمول �ا و ا

نبني الفـرق بـني مصـطلحني هلمـا عالقـة  أن أوالقبل التطرق لتعريف هيكل التمويل جيب  هيكل التمويل: أوال: تعريف

، أصـوهلاوثيقة ببعض يف هذا ا�ال و مها هيكل التمويل (اهليكل املايل) الذي يبـني كيفيـة قيـام املؤسسـة بتمويـل خمتلـف 

نــه التمويــل الــدائم للمؤسســـة و الــذي خيــص صــيغ التمويــل طويلـــة أهيكــل رأس املــال و الــذي يعـــرف علــى و مصــطلح 

اخلارجيـة و عليـه فهيكـل رأس املـال يعتـرب جـزء مـن هيكـل التمويـل (اهليكـل املـايل)،  أوفقـط سـواء كانـت الذاتيـة  جـلاأل

  الذي ميكن تعريفه كما يلي: األخريهذا 

ــــل �نــــه: "      ــــب ايعــــرف هيكــــل التموي ــــة هيكــــل مصــــادر التمويــــل أو جان ــــة يف كشــــف امليزاني خلصــــوم وحقــــوق امللكي

   1العمومية".

نـه: هـو اهليكـل الـذي يضـم خمتلـف وسـائل التمويـل املمثلـة ايـل علـى من خالل ما سبق ميكن تعريـف هيكـل التمو       

املعـرب عنهـا جبميـع  جـلاألقصرية  أوحقوق املسامهني و ديون طويلة  أومن امليزانية من رأس مال  األيسرعناصر اجلانب 

  ات املؤسسة وموجودا�ا.   إستثمار  إمجايلالتمويل املوجهة لتمويل  أنواع

: تتمثـل مكـو�ت اهليكـل املـايل يف خمتلـف مصـادر التمويـل املتاحـة للمؤسسـة، والـيت ميكـن �نيا: مكو�ت اهليكل املايل

  تبسيطها من خالل الشكل التايل:

  

  

                                                           
 .349، ص 2009، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن، الية املتقدمةاإلدارة املعد�ن �يه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي،  -1
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  ): مصادر التمويل املتاحة أمام املؤسسة5-1رقم (الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 2007، األردنالتوزيع، عمان، دار املسرية للنشر و ، أساسيات اإلدارة املاليةعد�ن �يه النعيمي، �سني كاسب اخلرشة،  املصدر:

  .139ص 

مصــادر التمويــل القصــرية و طويلــة مــن خــالل الشــكل الســابق نالحــظ أن أهــم مكــو�ت هيكــل التمويــل تتمثــل يف      

  كما يلي:  حداعرف كل مكون من مصادر التمويل على تو اليت ميكن أن  جلاأل

ريــة أو مــا يعــرف بتمويــل ا�ــا الدو إحتياجتغطيــة  أجــلمــن  هلــا املؤسســةتلجــأ  :جــلاألمصــادر التمويــل قصــرية  -1

 1جند: أنواعه أهمستحقاقه السنة الواحدة و من إ أجلال يتجاوز ، ستغاليل للمؤسسةالنشاط اإل

هــا أو بيعإعــادة  دد إىل املشــرتي عــن شــراء بضــاعة بقصــمينحــه املــور متويــل هــو عبــارة عــن  االئتمــان التجــاري: -

 عدم كفاية رأس املال العامل. التمويل يف حالة ، وحيتاج املشرتي إىل هذا النوع منإستخدامها

لتغطيــة  جــلقصــري األ قــرضية التشــغيلية إىل ســتثمار املشــاريع عــادة خــالل دور�ــا اإلحتتــاج  :اإلئتمــان املصــريف -

 .أقل من سنة أن يتم تسديد قيمة القرض يفيشرتط  ما ، وعادةخالل هذه الدورة ا�اإحتياج

ا�ـا الـيت تتميـز إحتياجمتويـل  أجـلاملؤسسـة مـن  إليهـاهـي املصـادر الـيت تلجـأ  :جـلمصادر التمويـل طويلـة األ -2

 تتمثل يف: جنازها وة إلبضخامة مبالغها التمويلية و طول املدة الزمنية احملدد

مميـزات يل يف املؤسسة ملا لـه مـن خصـائص و مصادر التمو  أهمالتمويل الداخلي يعد من  إن مصادر داخلية: -

حتجــاز "عمليــة إ ��ــا، و تعــرف مصــادر التمويــل الداخليــة 2للتمويــل األساســيةاملكــو�ت  أهــمحــد أيعتــرب  إذ

                                                           
 ).227-218، ص (2006، دار امليسر للنشر و التوزيع، عمان، األردن، مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرةدريد كمال آل شبيب،  -1

2- Zavi Bodie, Robert Merton, Finance, Pearson, France, 2001, p 465. 

 

 مصادر داخلية

 األسهم العادية السندات

 مصادر خارجية

 األر�ح احملتجزة االستئجار

 األسهم املمتازة القروض البنكية

 االئتمان التجاري

 االئتمان املصريف

 اهليكل املايل

 جلمصادر متويل قصرية األ جلمصادر متويل طويلة األ
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ســتخدامها يف عمليــة متويــل منوهــا ذاتيــا، حيــث يفاضــل املســامهون بــني إنتــائج احملققــة مــن طــرف املؤسســة و ال

، مـن خـالل هـذا التعريـف نسـتخلص 1عملية توزيـع األر�ح و بـني تعظـيم قـيم املؤسسـة عـرب ز�دة رأس املـال"

 ثالث مصادر للتمويل الداخلي و اليت تتمثل يف: أهم

  ــة:األســهم شــركات املســامهة ، فيف املؤسســة جــلهــي أيضــا أحــد الوســائل الرئيســية للتمويــل طويــل األ العادي

عتمـادا يكـاد يكـون �مـا علـى إصـدار هـذه األسـهم للحصـول علـى رأس املـال الـالزم هلـا بصـفة دائمـة إتعتمد 

احلـــق  خاصـــة عنـــد بـــدء التكـــوين، و بـــذلك فاألســـهم العاديـــة تضـــمن للشـــركات التمويـــل، وتضـــمن لصـــاحب

 2احلصول على حصة من أر�ح الشركة تتناسب مع ما ميلكه من أسهم.

 متيــازات لــبعض أنــواع األســهم، وذلــك يف التصــويت أو ميكــن للشــركات أن تقــرر بعــض اإل املمتــازة: األســهم

أ�ـا األر�ح أو �تج التصفية، وبذلك تشبه األسهم املمتازة العادية يف أن كليهما ميثل سند امللكيـة وأيضـا يف 

ال حتصــل علــى أر�ح إال إذا حتققــت و تقــرر توزيعهــا، غــري أ�ــا ختتلــف عنهــا يف هــذا الصــدد ألن التوزيعــات 

قـــرتاض �دة فـــرص اإلتضـــمن هلـــا ز  أل�ـــاو تلجـــأ هلـــا املؤسســـة كأســـلوب متويـــل ، 3تكـــون حمـــددة مبقـــدار معـــني

 املقرتضة. �ألموالاخلاصة مقارنتا  األموالتزيد من نسبة  أ�ااملستقبلية حبكم 

 :ســتغالهلا إديــدة والــيت مل يــتم توزيعهــا بغــرض املرتاكمــة خــالل ســنوات ع األر�حجممــوع  هــي األر�ح احملتجــزة

، فهي تزيد من فتح ا�ـال لفـرص  اجلديدة ا مستقبال يف متويل املشاريعستغالهلإ أويف تغطية اخلسائر احملتملة 

 مبالغ مالية كبرية. إىلقرتاض جديدة حمتملة يف حالة احلاجة إ

مـن تدانة مبـالغ كبـرية بطـرق متعـددة و سـإ إىلو هي املصادر اليت تلجأ املؤسسـة مـن خالهلـا مصادر خارجية:  -

 و ميكن تلخيصها فيما يلي:  أكثر أوستحقاقها سنة إ أجلجهات خمتلفة و يكون 

 :مــايل تصــدره املؤسســة ، وميثــل الســند صــك جــلقــرتاض طويــل األتعتــرب الســندات أحــد صــور اإل الســندات

املقرتضة لألموال، تتعهد مبوجبه بدفع فائدة دورية للمقرض (املسـتثمر)، وأيضـا تسـديد قيمـة السـند يف �ريـخ 

 ،حمــدد يــدعى �ريــخ إســتحقاق الســند، ويعطــي الســند حلاملــه مجلــة مــن احلقــوق أمههــا املطالبــة بعائــد ســنوي

 لوية يف السداد يف حالة إفالس املؤسسة.األو  و االستحقاقإسرتداد كافة أمواله عند �ريخ 

 :تعتــرب أحــد أهــم املصــادر التمويليــة الــيت تعتمــد عليهــا املؤسســة يف  جــلالقــروض طويلــة األ القــروض البنكيــة

يف البنـــوك  جـــل، وتتمثـــل أهـــم املؤسســـات املاليـــة املاحنـــة للقـــروض طويلـــة األجـــلطويلـــة األا �اســـتثمار القيـــام �

ا عقــد يــتم بـــني �ـــعلــى أ جــلمني، وميكـــن تعريــف القــروض طويلـــة األأوشــركات التــتجاريــة، بنــوك اإلدخـــار ال

                                                           
1- Pascal Barneto, Georges Gregorio, Finance manuel et applications, DUNOD, Paris, 2009, p 332. 

 .496، ص 2000، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، و التمويل ستثمارأساسيات اإلعبد الغفار حنفي، رمسية قر�قص،  -2
 .499نفس املرجع السابق، ص  3
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الــيت تعتــرب كطالبــة ا�ا و إســتثمار احنــة للقــرض، واملؤسســات الــيت تعــاين مــن عجــز يف متويــل املاملؤسســات املاليــة 

 1هلذه القروض، وفق بنود وشروط يتم حتديدها يف العقد من خالل التفاوض.

 ستئجار هو "عقد يلزم مبوجبه املستأجر بدفع مبالغ حمددة مبواعيـد متفـق اإل جياري):اإلستئجار (التمويل اإل

إن ، ملســتأجر لفــرتة معينــةنتفــاع األول �خلــدمات الــيت يقــدمها األصــل اإعليهــا ملالــك أصــل مــن األصــول لقــاء 

عمومــا أكثــر مــن ســتئجار هـي دة حيــاة األصــل، وقيمـة الــدفعات اإلســتحقاق عقــد اإلجيـار أقــل مــن مـإ�ريـخ 

ر الــذي إمــا يقــوم ببيعــه أو إعــادة ســتئجار األصــل يعــود للمــؤجيل لألصــل. ويف �ايــة مــدة حيــاة اإلســعر احلــا

 2ستئجاره آلخر."إ

املــــؤجر للمســــتأجر �ســــتعمال  معــــدات أو جتهيــــزات  عقــــد يســــمح مبوجبــــه ســــتئجار هــــو: "بســــط اإلأمبعــــىن 

  3متتالية خالل مدة العقد"خاصة، مقابل إلتزام هذا األخري بدفعات إستئجار 

  ستئجار هو مصدر من مصادر التمويل يكون على شكل عقد يربط بني طرفني املؤجر واملستأجر.منه فاإل

السياسات املالية اليت تلجأ هلا املؤسسة يف حتديد هيكلها التمـويلي هـي عبـارة  إن: �لثا: سياسات بناء هيكل التمويل

 أهـمات املؤسسة املالية، فيمـا يلـي سـنقوم بتبيـان إحتياجخمتلفة مستخدمة يف متويل خمتلف  عن خليط من مصادر مالية

  السياسات املتبعة لبناء اهليكل التمويلي للمؤسسة كما يلي:

الدائمــة الــيت عــادة مــا  األصــولينبغــي متويــل  املبــدأطبقــا هلــذا  السياســة املعتدلــة يف التمويــل (مبــدأ التغطيــة): -1

يــتم متويــل األصــل  أن، فلــيس مــن احلكمــة جــلتتحــول إىل نقديــة بعــد فــرتة طويلــة مــن مصــادر متويــل طويلــة األ

، إذ هــذا يعــين أن تتعهــد املؤسســة بســداد القــرض املســتخدم يف متويــل جــلالــدائم مــن مصــادر متويــل قصــرية األ

 4إىل نقدية. ألصلااألصل، مبعدل أسرع من املعدل الذي يتحول به هذا 

تقوم املؤسسة وفق هذه السياسة �ستخدام اخلصـوم الدائمـة لتمويـل مجيـع األصـول الدائمـة  السياسة احملافظة: -2

 جـل، يف هـذه احلالـة املؤسسـة تسـتخدم جـزء مـن الـديون قصـرية األجـلاألات الدورية قصـرية حتياجو بعض اإل

 5ا�ا.إحتياج أقصىلتلبية 

مـــا متيـــزت إدارة املؤسســـة بقـــدر مـــن اجلـــرأة، فإ�ـــا ســـتلجأ إىل مصـــادر التمويـــل القصـــرية إذا  السياســـة ا�ازفـــة: -3

 ســتثمارســتخدامها يف متويــل جــزء مــن األصــول الدائمــة، وذلــك أمــال يف ز�دة العائــد علــى اإلإإىل حــد  جــلاأل

 6رغم ما يرتتب على ذلك من ز�دة يف املخاطر.

  برز هذه العوامل نذكر:أن و م : العوامل املؤثرة يف هيكل التمويل:رابعا

                                                           
1- Juliette Pilverdier-Latreyte, FINANCE D’ENTREPRISE, 7eme Edition, Economica, Paris,  1999, p 334. 
2- Aswath Damodran, Pratique de la Finance d’entreprise, 1erEdition, Groupe de boech, Bruxelles, 2010,  p 265. 

 .150، ص 2004للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  ، دار احلامداملالية الدوليةماهر كنج شكري، مروان عوض،  -3
 .193، ص 2006، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، أساسيات اإلدارة املاليةمحزة حممود الزبيدي،  -4

5  - Brigham eugene, Joel f houston :Fundamentals of Financial Management, 11th Edition, thomson publishing, 
South Western, 2007, p 519. 

 .224، ص 2000، الطبعة الرابعة، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة املالية: مدخل حتليلي معاصرمنري إبراهيم هندي،  -6
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 أن: يــؤثر حجــم املؤسســة بشــكل كبــرية علــى تركيبــة هيكلهــا التمــويلي، حبيــث حجــم املؤسســة و دورة حيا�ــا -1

الكبــري تعتمــد علــى املصــادر الداخليــة يف متويلهــا، بينمــا املؤسســات ذات احلجــم الكبــري احلجــم املؤسســة ذات 

  :و ميكن تبسيط هذا املفهوم من خالل الشكل التايل 1تعتمد على االستدانة،

 ): اهليكل التمويلي املناسب حلجم املؤسسة6-1الشكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الباحثة إعدادمن  املصدر:

  تقسم دورة حياة املؤسسة إىل أربع مراحل أساسية و هي:       

 ؛من خالل الدخول �مواهلا اخلاصةمرحلة الدخول  -

 ؛التوسع عن طريق رفع رأس ماهلا -

 ؛النضج �الخنراط يف البورصة -

 .فالتدهور -

  .�ختالف املرحلة اليت تكون فيهاوخيتلف اهليكل التمويلي للمؤسسة 

 :مصادر متويل املؤسسة يف كل مرحلة من دورة حيا�ا نبني أنمن خالل الشكل التايل ميكن و       

 

 

 

  

  

                                                           
 .42، ص 2010األردن، ، دار جليس الزمان، عمان، ها يف حتديد القرار االسرتاتيجيأثر القرارات املالية و سفيان خليل املناصري،  -1

 

 االستدانة التمو�ل الذاتي

 
صغیرة                            

�بیرة           
 

 حجم المؤسسة
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  ): متويل املؤسسة يف كل مرحلة من دورة احلياة7-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اجلزائرية (دراسة عينة من  قتصادية، �ثري السياسات التمويلية على أمثلية اهليكل املايل للمؤسسة االدمحم بوشوشة املصدر:

  .238، ص 2016-2015اجلزائر، كرة، دكتوراه علوم، جامعة دمحم خيضر، بس أطروحة املؤسسات اجلزائرية)،

، فهنـاك مؤسسـات تعتمـد يف أصوهلاتعتمد املؤسسة يف نشاطها على توجهني يف بناء هيكل  هيكل األصول: -2

تعتمـــد يف  أخـــرى، و مؤسســـات جـــلاأللـــة يمصـــادر متويـــل طو  ن طريـــقعـــالثابتـــة  شـــاطها علـــى متويـــل أصـــوهلان

لتمويـــل هـــذا  جـــلاأليف هـــذه احلالـــة تلجـــأ املؤسســـة ملصـــادر التمويـــل قصـــرية  املتداولـــة األصـــولنشـــاطها علـــى 

 الثابتة. األصولمردودية من  أسرعحركية و  أكثر هعتبار اجلانب �

تسـتطيع املؤسسـة الـيت تتميـز مبيعا�ـا �إلسـتقرار النسـيب أن تعتمـد علـى التمويـل عـن طريـق  إستقرار املبيعات: -3

إذ ميكــن  تتســم بعــدم إســتقرار مبيعا�ــا، القــروض، دون أن تتحمــل تكــاليف �بتــة أخــرى مثــل املؤسســات الــيت

 

 رقم األعمال

 األر�ح

  

 رفع رأس املال

اإلخنراط يف 

 البورصة

  

 طرح السندات

توجهات 

 التمويل

الدخول يف 

 التمويل اخلاص

ات إحتياج

التمويل 

 اخلارجي

  

 مرتفعة

مرتفعة مقارنة 

مع قيمة 

 املؤسسة

مرجحة �لنسية 

 لقيمة املؤسسة

منخفضة 

�لنسبة لقيمة 

 املؤسسة

ضعيفة بدءا من ندرة 

 املشاريع

  

 التمويل الذايت

سليب أو 

 ضعيف

سليب أو 

 ضعيف

ضعيف مقارنة 

ات إحتياجمع 

 التمويل

مرتفع مقارنتا 

ات حتياج�

 التمويل

أكرب من 

ات إحتياج

 التمويل

رأس املال 

املخاطر أو 

 األسهم العادية

أسهم عادية 

أوراق قابلة 

 للتحويل

  

 االستدانة

تسديد الديون، 

اعادة شراء 

 األسهم

التمويل 

 اخلارجي

أو أموال املالك 

 قروض بنكية

 

رقم األعمال 

 احملقق/االر�ح
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تكلفــة إصــدار مـن للمؤسسـة الــيت تتميـز بنمــو مبيعا�ـا أن تعتمــد علـى القــروض، ألنــه عـادة تكــون تكلفتـه أقــل 

 1أسهم جديدة.

التمويـــل اخلـــارجي يف تغطيـــة خمتلـــف  إىلعاليـــة �للجـــوء  تقـــوم املؤسســـات الـــيت تنمـــو مبعـــدالت معـــدل النمـــو: -4

 2ا�ا التوسعية، على عكس األخرى ذات النمو املنخفض.إحتياج

ات الــيت تنشــأ حتياجــو تعــين قــدرة املؤسســة علــى تكييــف هيكلهــا التمــويلي مــع اإل املرونــة املاليــة و التوقيــت: -5

تكــون اخلطــة املاليــة للمؤسســة مرنــة بصــورة كافيــة حــىت ميكــن تعــديل مكــو�ت  أنمـع الظــروف املتغــرية، فيجــب 

 3.هيكلها التمويلي

ســـتخدام املصـــدر املالئـــم يف إاشـــرة �ملرونـــة املاليـــة حبيـــث جيـــب أمـــا فيمـــا خيـــص التوقيـــت فهـــو مـــرتبط بصـــورة مب

 4خمتلف التغريات و مواكبتها يف الوقت الضروري لذلك. الوقت املناسب، من خالل متابعة

إذ يتميز بعض املديرين بدرجة أعلى مـن املغـامرة مقارنـة بغـريهم حيـث يعمـدون  توجهات اإلدارة و املقرضني: -6

يعتمـــدون علـــى املـــدراء الـــذين يتميـــزون �لـــتحفظ و إىل إســـتخدام اإلقـــرتاض بشـــكل كبـــري، علـــى عكـــس بعـــض 

ن موقـف كـل مـن املقرضـني و وكـاالت االئتمـان يـؤثر بشـكل كبـري علـى أ إىل، �إلضـافة القروض بشـكل حـذر

  أمهيـةئتمـان و تعطـي وكـاالت اإلألحوال تناقش املؤسسات مقرضيها و قرارات اهليكل التمويلي، ففي كثري من ا

 5 عند تكوين هيكلها التمويلي. آلرائهمكبرية 

و يقصـــد �ـــا مالئمـــة أنـــواع األمـــوال املســـتخدمة لطبيعـــة األصـــول، أي جيـــب أن يكـــون املالءمـــة و التكلفـــة:  -7

 جـــلمصـــدر التمويـــل متماشـــيا و متناســـبا مـــع نـــوع اإلســـتخدام، فمـــثال يـــتم متويـــل العمليـــات طويلـــة األ إختيـــار

مــويلي نــه ال ينبغــي علــى املؤسســة أن تعتمــد علــى املصــدر التأ مراعــاةكمــا جيــب ،  جــلمبصــادر متويليــة طويلــة األ

(خاصة املديونية) إال إذا حتققت من أن العائد يفوق التكلفـة املرتتبـة عليـه، ألن هـذه التكلفـة متثـل أعلـى عائـد 

  6ذلك املصدر. إستثماريتوقع احلصول عليه من 

ســتدانة وتلجــأ عتمادهــا علــى اإلإفضــت رحبيــة املؤسســة و�لتــايل يقــل خنإرتفــع عــدد املنافســني إكلمــا   املنافســة: -8

 7قرتاض يف املؤسسة.عكسية بني املنافسة ونسبة اإل اخلاصة، أي أن هناك عالقة لألموال

  الفرع الثالث: اهليكل التمويلي األمثل

                                                           
 ).254-253، ص (2001، املكتبة العصرية، مصر، اإلدارة املالية و البيئة املعاصرةالسعيد فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع،  -1
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ـــــــد العزيـــــــز،  -3 ـــــــدخل يف التحليـــــــل و ، التمويـــــــل، الســـــــتثماراقتصـــــــاد�ت اإلمســـــــري دمحم عب ـــــــل املـــــــايل (م ـــــــرارات) إختـــــــاذتحلي ، مركـــــــز اإلســـــــكندرية للكتـــــــاب، الق

 .222، ص 2006اإلسكندرية، مصر، 
 .42سفيان خليل املناصري، مرجع سابق، ص  -4
 ).406-403، ص (2008، دار الفكر اجلامعي، مصر، التمويل و اإلدارة املالية للمؤسساتعاطف وليم اندراوس،  -5
 ).261-260فرحات مجعة، جاد الرب عبد السميع، مرجع سابق، ص (السعيد  -6
 ).343-342، ص (2000، الدار اجلامعية، مصر، اإلدارة املالية و التمويلدمحم صاحل احلناوي،  -7
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من طرف املؤسسة فهناك عدة  إتباعهحديد اهليكل التمويلي املراد تبتعدد مصادر التمويل اليت يعتمد عليها ل      

لوجود ما يعرف �هليكل التمويلي  �إلضافة، تكلفة التمويل أمههاهيكل مقارنتا �خر من  إختيارضوابط حتكم عملية 

  العمل به و هذا ما سنبينه من خالل ما يلي: أجلو الذي يبني املزيج التمويلي املناسب للمؤسسة من  األمثل

  و نذكر منها: األمثلهناك عدة تعاريف تطرقت هليكل التمويل  :و خصائصه األمثلتعريف هيكل التمويل أوال: 

  1قل حد ممكن."أ إىل األموالتدنية تكلفة  إىل"ذلك اهليكل الذي يؤدي  �نه األمثلعرف هيكل التمويل      

رأس املال هو ذلك اهليكل الذي تكون عنده التكلفة احلدية ل األمثلأن "اهليكل  Van Hornرى فان هورن ي     

  2احلقيقية لكل مصدر من مصادر التمويل متساوية."

مصادر عائد ممكن من مزيج  أقصىهو اهليكل الذي يهدف لتحقيق  األمثلهيكل التمويل  أنميكن القول  أي     

  قل تكاليف ممكنة.أختارة يف مقابل دفع التمويل امل

  3له عدة خصائص متيزه تتمثل يف: األمثلهيكل التمويل  أنمن خالل التعريف نالحظ     

من خالل التوسع  األر�حيكون هيكل التمويل من العوامل املساعدة على حتقيق املزيد من  أنمبعىن  الرحبية: -1

 يكون ذلك �قل تكلفة ممكنة للحد من اآل�ر السلبية للمخاطر املالية؛ أنستخدام الديون، على إيف 

عتماد على الديون إىل احلد الذي يعرض املؤسسة للعسر املايل يف اإل اإلفراطال يتم  أنو تعين  السيولة: -2

 احلقيقي؛ أوسواء الفين 

نه أ أي، األمواليتميز �لقدرة على تعديل مصادر  أننه ينبغى على اهليكل التمويلي أو يعين ذلك  املرونة: -3

مراعاة احلصول على يتيح للمؤسسة القدرة على التصرف يف املواقف املتغرية و التكيف معها، مع 

 ات املالية �قل تكلفة؛حتياجاإل

الشروط املالية من املخاطر املالية و من درجة الرقابة اليت  أفضلحيتوى هيكل التمويل على  أنمبعىن  الرقابة: -4

 املؤسسة؛ إدارةخطر فقدان السيطرة على  أياملؤسسة،  أعماليفرضها املقرضون على 

املايل حبيث ينبغي االقتصار على تدعيم القدرة  اإلرتباك أوسة من اال�يار احملافظة على املؤس أي التحفظ: -5

لتزامات دية اليت من خالهلا يتم الوفاء �العمل على توليد التدفقات النق إىلعلى االقرتاض فحسب، بل ميتد 

 قرتاض.هذا اإل

 أوالتقليدية  مداخل النظر سواءهناك جمموعة من وجهات : األمثل�نيا: وجهات النظر اخلاصة �يكل التمويل 

  4يف: أمههاحتديد معايري لبناء مزيج متويلي امثل نذكر  إىليف الوصول  اإلسهاماحلديثة اليت حاولت نظر�ت 

                                                           
 .335، ص 2002، الدار اجلامعية اجلديدة، القاهرة، مصر، أساسيات التمويل و اإلدارة املاليةعبد الغفار حنفي،  -1
 .299 صاحل احلناوي، مرجع سابق، ص دمحم -2
 .4مليكة زغيب، إلياس بوجعادة، مرجع سابق، ص  -3
 )،ECDEحالـــــة مؤسســـــة االمسنـــــت و مشـــــتقاته �لشـــــلف ( –قـــــرارات التمويـــــل  إختـــــاذدور و أمهيـــــة نظـــــام املعلومـــــات احملاســـــيب يف عبـــــد القـــــادر عيـــــادي،  -4

 )115-110ص ( ،2008-2007زائر، مذكرة ماجستري، جامعة حسبية بن بوعلي، الشلف، اجل
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قرتاض مثلى تنخفض إبوجود نسبة  أيمثل أف هذا املدخل بوجود هيكل متويلي يعرت : قليدياملدخل الت -1

 ، و يقوم هذا املدخل على عدة إفرتاضات منها: األدىنحدها  إىل لألموالعندها التكلفة املتوسطة املرجحة 

 على الشركاء؛ األر�حتقوم املؤسسة بتوزيع كل  -

 ات جديدة؛ستثمار قامت � إنستغالل الذي تتعرض له املؤسسة ثبات خطر اإل -

 خطر؛  أيال تشكل املديونية  -

 تكلفة التحويل؛ أيضانعدام الضرائب و إ -

ذلك نسبة الديون يف اهليكل املايل، و زد�د إيطلبه املستثمرون يزداد مع نسبة معدل العائد الذي  -

 بسبب ز�دة املخاطر اليت يتعرض هلا العائد املتوقع احلصول عليه.

مثل بتقدمي حتليل عالقة قيمة أعن تساؤل وجود هيكل متويلي  اإلجابةحاوال  لياين و ميلر:غمنوذج مود -2

، 1963ضرائب سنة  هفيتفرض ، مث حميط 1958خيلو من الضرائب سنة  حميطاملؤسسة �يكل التمويل يف 

 مها: منوذجنيو خرج �لنتائج التالية وفق 

نه ال يوجد هيكل إحسب هذا النموذج ف املؤسسات: أر�حيف غياب الضرائب على  النموذج -

بل  األصولتغري مردودية  األخري إيلمثل يف حميط خايل من الضرائب، حبيث ال يؤدي هذا أمتويلي 

 �ثري على قيمة املؤسسة. أييؤثر فقط على توزيع النتيجة بني املسامهني و الدائنني، كما ليس له 

 عرتف الباحثان �لدور املهم للمديونية يفإ: األر�حالنموذج يف وسط تفرض فيه الضرائب على  -

 األمثلاهليكل التمويلي  أنلك ن ختفيض يف الضرائب، مستنتجني بذم حتققهالتمويل نظرا ملا 

التكاليف املالية هي تكاليف تدرج يف جدول حسا�ت  أنستدانة، مبا يتجسد من خالل تعظيم اإل

 قتصاد يف الضرائب.إاخلاضع للضريبة، و من مث حتقيق  النتائج و لذلك فهي ختفض من املبلغ

اخلاصة بعد نقطة معينة يرتتب عنها ظهور  األموال إىلستدانة ز�دة نسبة اإل إن :اإلفالسنظرية تكاليف  -3

رتفاع الديون يف اهليكل املايل، إبسبب  اإلفالس، و اليت يقصد �ا تعريض املؤسسة خلطر اإلفالستكلفة 

، فمن �حية تساهم يف ختفيض تكلفة أحيا�ين متضادين أثر  إىلفز�دة نسبة القروض يف اهليكل املايل يؤدي 

املثالية ن النسبة ، و عليه ميكن القول �اإلفالسظهور تكلفة  إىلقد تؤدي  أخرى، و من �حية األموال

هي النقطة اليت تكون عندها تكلفة  اإلفالسيف ظل وجود تكلفة  األمثلقرتاض اليت حتدد اهليكل املايل لإل

 .األدىنيف حدها  األموال

و مسامهني خارجيني يعملون على تعظيم  أعوان إىلتوكل مسؤولية تسيري املؤسسة  تكاليف الوكالة:نظرية  -4

ك قد ينجم تضارب يف املصاحل إذا ينفصل تسيري املؤسسة عن املسامهني، و بذل أنلكن من املمكن الثروة، 

 اخلاصة. أهدافهنتهج كل واحد منهم إ
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 & Jensenج نو ميكل ننسالتمويل املتاحة للمؤسسة حسب جئل تكاليف الوكالة على وسا أثريتوقف 

Meckling 1976  :على 

تكون بنسبة عالية يف حالة  إذاملستثمرة من قبل املسامهني،  األموالحجم  اخلاصة: لألموال�لنسبة  -

 رتفاع مستوى املديونية.إاملستثمرة، و ترتاجع عند  األموالرتفاع حصصهم من إ

 املطالبة �لضما�ت يف حالة ميكن للدائنني إذتتوقف على بنود احلماية املتخذة،  �لنسبة للديون: -

 ستدانة.تكلفة الوكالة ترتفع مع ز�دة اإلو عليه فإن  اإلضايفقرتاض اإل

عندما حتقق نسبة  األمثلاهليكل التمويلي  إىلاملؤسسة تصل  أنعليه نستخلص من هذه النظرية و       

تفسر هيكل  أ�امن تكاليف الوكالة، لكن ما يعاب على هذه النظرية  أدىناخلاصة  األموالديون على 

  .اإلفالسقتصاد يف الضرائب و تكاليف بشكل مستقل عن اإل األمثلالتمويل 

قدر  �قلهذه النظرية تعترب املؤسسات اليت هلا مردودية عالية تلك اليت تقرتض  إن نظرية التمويل التدرجيي: -5

 أنلديها بل لعدم حاجتها للتمويل اخلارجي، كما يؤكد  األمثلستدانة معدل اإل إىلرجع ممكن، و هذا ي

 ات التمويل اخلارجية هلا.إحتياجمؤشر يعكس  أهمستدانة يف املؤسسة تعترب نسبة اإل

 أن تعطيتعتمد على متاثل املعلومات املصرح �ا من قبل املسريين يف السوق املايل، شرطة  :اإلشارةنظرية  -6

 رأسيف القرارات اهلامة مثل: رفع  اإلشاراتهذه املعلومات فعليا الصورة احلقيقية للمؤسسة، و تتمثل هذه 

 خل.إستوى الديون، تعديل السهم ..... املال، م

 األمرتعلق  إذااملؤسسة على مستوى عايل من الكفاءة و �خلصوص  أنتعطي داللة على  اإلشارةفهذه 

 أجلاملناورة من ستدانة و �مكا�ا املزيد من اإل ن املؤسسة تتمتع �امش أمان ومبستوى املديونية مما يظهر �

  .األر�ححتقيق 

يقصد �لرفع الرفع املايل،   أثريتطلب دراسة  األمثلالبحث عن هيكل التمويل  إن�لثا: املفاضلة بني طرق التمويل: 

ا�ا املالية، و �لتايل تكون إحتياجاملايل هو إعتماد املؤسسة على اإلقرتاض من املؤسسات املالية و املصرفية يف سد 

التكاليف الثابتة لديها يف هذه احلالة هي الفوائد املدينة أو املدفوعة، أما إذا كانت املؤسسة تطرح أسهما ممتازة لسد 

كاليف الثابتة هنا، هي أر�ح األسهم املمتازة اليت ستقوم املؤسسة بدفعها إىل املسامهني ات فإن التحتياجهذه اإل

  1املمتازين، وذلك ألن األسهم املمتازة تتمتع �ر�ح مضمونة و حمددة حسب ما نص عليه قانون املؤسسات.

ها الذهنية املؤسساتية لتغليف األشياء هناك من يعترب الرفع املايل أو الرافعة املالية من املصطلحات اليت ابتدعت      

مظهرا مجيًال، فبدًال من أن نقول استدانة أو مديونية وهو مصطلح يوحي �ملخاطرة  وإعطائهاغري احملببة أو السلبية 

  2والضعف نقول رافعة مالية وهو مصطلح يوحي �لثقة والقوة.

                                                           
 .286، ص 2001، دار الربكة، األردن، اإلدارة و التحليل املايلرشاد العطار و آخرون،  -1
ــــــة و احللــــــول املقرتحــــــةنبــــــال قصــــــبة،  -2 ــــــة العاملي عمــــــان،  الجهــــــا، جامعــــــة جــــــرش،و تــــــداعيا�ا و ع قتصــــــادية، مــــــؤمتر األزمــــــات االأســــــباب حــــــدوث األزمــــــة املالي

 .8، ص 2010األردن، 
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، حيث ميكن للرفع مال مع ز�دة حجم التمويل �لديناألعت آالية للرفع املايل على أداء منشتظهر اآل�ر امل     

، وتستخدم مقاييس العوائد احملاسبية التقليدية ع حىت حد معني من نسبة املديونيةعلى أداء املشرو  إجيا�املايل أن يؤثر 

 ROS) والعائد على املبيعات ( ROE)والعائد على حقوق امللكية ( ROA)( األصولمثل: العائد على 

 على أداء املشروع، وبشكل عام الز�دة أو التخفيض يف درجة الرفع املايل أثردل دوران األصول، كأساس ليعكس ومع

ن نتائج التوسع يف الرفع املايل تعتمد على قدرة إدارة املشروع على إستغالل األموال املقرتضة لز�دة العوائد احملاسبية، إف

ن الرفع املايل حيقق عوائد قد تكون أكرب من تكلفة االقرتاض أو مساوً� هلا أو أقل منها و�لتايل ميكن إذلك فل

  تصنيف نتائج التوسع يف الرفع املايل كالتايل: 

املقرتضة أكرب من تكلفة االقرتاض مما  األموالوهو احلالة اليت يكون فيها العائد على  الرفع املايل اجليد: -1

 وعلى حقوق امللكية؛ األصوليرتتب عليه إرتفاع العائد للمالك وز�دة نسبة العائد على 

قرتاض مما املقرتضة مساوً� لتكلفة اإل األموالوهو احلالة اليت يكون فيها العائد على  الرفع املايل املتوسط: -2

عائد على املالك وبقاء نسبة العائد على األصول وعلى حقوق امللكية  يرتتب عليه عدم إحداث أي تغري يف ال

 كما هي دون تغري؛

قرتاض مما اإل وهو احلالة اليت يكون فيها العائد على األموال املقرتضة أقل من تكلفة الرفع املايل العكسي: -3

 1.يةخنفاض معدل العائد على حقوق امللكإو  األصوليرتتب عليه إخنفاض معدل العائد على 

و معدل العائد على حقوق امللكية يف ظل معدالت رفع مايل  األصولالعالقة بني معدل العائد على جمموع  إن      

  خمتلفة تظهر يف الشكل التايل: 

  و معدل العائد على حق امللكية األصولالرفع املايل على معدل العائد على جمموع  أثر): 8-1شكل رقم (

  

  

  

  

 

  

  

  

، العدد الثالث، جملة العلوم اجلزائرية قتصاديةيف املؤسسات العمومية اال األمثلحتديد اهليكل املايل مفيدة حيياوي،  املصدر:

  .5، ص 2002بسكرة، اجلزائر، ر، ، جامعة دمحم خيضاإلنسانية

                                                           
، 15، ا�لــــد يــــةإختيار دراســــة –مــــدى �ثــــري الرفــــع املــــايل علــــى األداء املــــايل للشــــركات املســــامهة العامــــة املدرجــــة يف بورصــــة فلســــطني مجيــــل حســــن النجــــار،  -1

 .289، ص 2013، سلسلة العلوم اإلنسانية، جملة جامعة األزهر، غزة، فلسكني، 1العدد 

 امللكية معدل العائد على حق

 معدل العائد على جمموع األصول

  = رفع مايل0%

  = رفع مايل75%

  = رفع مايل55%
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  1و فيها يكون: هتماملتقاء املنحنيات الثالث تدعى بنقطة عدم اإلإإن نقطة      

 = سعر الفائدة؛ األصولمعدل العائد على جمموع  -

 معدل الضريبة)؛ - 1( األصولمعدل العائد على حق امللكية = معدل العائد على جمموع  -

على القروض  أكثرعتماد عن سعر الفائدة فيمكن اإل األصولفكلما زاد معدل العائد على جمموع  -

 و العكس صحيح؛

 أوستغالل احملققة يف املؤسسة، و منه طريقة التمويل (إقرتاض يرتبط بنتيجة اإل األصولالعائد على جمموع معدل      

  متويل ذايت) هلا عالقة مباشرة �ذه النتيجة، و ميكن تلخيصها من خالل الشكل التايل:

  ): عالقة الرفع املايل �لنتيجة9-1الشكل رقم (

  

  

 

  

  

  

، العدد الثالث، جملة العلوم اجلزائرية قتصاديةاألمثل يف املؤسسات العمومية االحتديد اهليكل املايل مفيدة حيياوي،  املصدر:

  .6ص ، 2002ر، بسكرة، اجلزائر، اإلنسانية، جامعة دمحم خيض

عتمدت على القروض أكثر كلما زادت اخلسارة إملؤسسة يف حالة خسارة فإنه كلما إذا كانت ا -

 يف الشكل املوايل)؛ A(أنظر 

ضعيفة، فإ�ا كلما اعتمدت أكثر على القروض  أر�حإذا كانت املؤسسة حتقق أر�حا، لكنها  -

 يف الشكل املوايل)؛ B(أنظر  األر�حتنخفض 

يف  A(أنظر  األر�حكلما زادت   أكثرعتمدت على القروض إمهمة فكلما  األر�حكانت   إذاأما  -

 هتمامالرفع املايل، و النقطة الفاصلة يف جمال الربح هو نقطة عدم اإل أثرالشكل املوايل)؛ و هذا هو 

عائد و  األعمالميكن توضيحها أكثر إذا تطرقنا هلا من خالل وضع عالقة بني رقم املذكورة سابقا، و 

 السهم و اليت تظهر يف الشكل التايل:

  

  

 

                                                           
 ).8-6(مفيدة حيياوي، مرجع سابق، ص  -1

 خسارة ربح مهم ربح ضعيف

عالقة عكسية بني الرفع املايل 

 والنتيجة

عالقة طردية بني الرفع املايل 

 والنتيجة

عالقة طردية بني الرفع املايل 

 والنتيجة
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  ): كيفية املفاضلة بني طرق التمويل10-1شكل رقم (

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

، العدد الثالث، جملة العلوم اجلزائرية قتصاديةحتديد اهليكل املايل األمثل يف املؤسسات العمومية االمفيدة حيياوي،  املصدر:

  .7ص ، 2002ر، بسكرة، اجلزائر، اإلنسانية، جامعة دمحم خيض

 أعمال أرقاميف حالة عدم حتقق  أماللقروض،  األفضليةفستكون  هتمامعن نقطة عدم اإل األعمالفكلما زاد رقم 

 أثرعتماد على مصادر داخلية للمؤسسة، فبتعاد عن القروض و اإل) فيجب اإلهتمامقل من نقطة عدم اإلأهامة (

بنسب مهمة حسب النتيجة احملققة يف  األر�ح أوعتماد على القروض تزيد اخلسائر نه بز�دة اإلأيل يعين الرفع املا

  1تعتمد على القروض أكثر فأكثر طاملا وضعيتها املالية جيدة. أناملؤسسة ميكنها  أناملؤسسة مما يعين 

  ستثماراملطلب الثاين: قرارات اإل

من أصعب القرارات وأكثرها حساسية، فهذا القرار يف جوهره  هذا االخري،ومهما كان شكل  ستثمارقرار اإليعد      

يف حتقيق أهداف  املتاحة تلعب دورا فعاال ات واملواردستثمار املتاحة، ومنه فإن إدارة اإل ميثل عملية ختصيص للموارد

خمتلفة من ي بني دول العامل املختلفة يف توفري أنواع املستثمرين، وساهم التطور العلمي واملعريف واالنفتاح االقتصاد

هذا ما سنحاول تبيانه و ية ستثمار القرارات اإل إختاذبتكار طرق ووسائل �جحة لتسهيل مهمة إية و ستثمار األدوات اإل

  من خالل املطلب التايل:

  ستثمار: مفهوم اإلاألولالفرع 

  الذي سيتخذ القرار يف خضمه كما يلي: ستثمارالبد أوال من حتديد مفهوم اإل ستثمارقبل التطرق ملفهوم قرار اإل     

  نذكر منها: ،ستثمارملصطلح اإلتعددت التعاريف اليت تطرقت  :ستثمارأوال: تعريف اإل

                                                           
1

  .7مفیدة یحیاوي، مرجع سابق، ص  -

 السهمعائد 

 رقم االعمال

 التمويل �لقروض

 أفضلية للقروض

 التمويل الذايت

A 

 أفضلية للتمويل الذايت

C 

B 



 ةــــــــــــــاليــــــرارات املــــــــــو الق ـــرارــــــالق إختاذــة ـــــــــي لعمليـــــــــاهيمـــــار املفــــــــاإلطـ ل األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالف

 

45 

 

"طلب احلصول على الثمرة، و مثرة الشيء هو ما تولد عنه أو املقصود منه نفعه، و مثر  لغة هو: ستثماراإل     

  1ل ماله أي أحسن القيام عليه و مناه."الرجا

  2مناؤه و نتاجه. أياملال فرياد به طلب مثر املال  إستثمارما ألغة يراد به طلب الثمر،  ستثمارفاإل     

و تشغيله بقصد حتقيق مثرة هذا قائم على " إستخدام املال  ستثمارالتعريف اللغوي لإل أنمما سبق نالحظ      

  3املال و ينمو على مدى الزمن."ستخدام فيكثر اإل

 األمثلستخدام اإل أونه: "هو التوظيف أصطالحية على اإل ةمن الناحي ستثمارصطالحا: يعرف اإلإ ستثماراإل     

  4لرأس املال."

 اإلدارةيف االقتصاد، احملاسبة،  املختصني، و يستخدم من قبل األلسنعلى  ستثماركثريا ما يستخدم مصطلح اإل     

أو  اإلنتاجيةالطاقة  إىل اإلضافةكان ا�ال الذي يستخدم فيه فإنه كمفهوم ال خيرج عن كونه "   أ�و املالية، و 

  5إىل رأس املال." اإلضافة

من الناحية االصطالحية يتوقف على الزاوية اليت ننظر من خالهلا له، وميكن  ستثمارمفهوم حمدد لإل إعطاء إن     

  6من خالل ثالث زوا� خمتلفة هي: ستثمارتعريف اإل

يف املستقبل  إيراداتهو عبارة عن ختصيص موارد آنية و متاحة بغية حتقيق  ستثماراإل التعريف االقتصادي: -1

الصافية  لإليرادات اإلمجاليةسنوات عمر املشروع و حبيث تكون القيمة  أومقسمة على فرتات  أوموزعة 

قد تكون موارد خارجية عن  أوهذه املوارد ذاتية يف شكل مدخرات  املبدئي، و قد تكون اإلنفاقأكثر من 

 قروض سندات. أواملؤسسات املالية  أوعن طريق البنوك  إمااملشروع يف شكل قروض 

له معىن واحد هو: "عبارة عن اجلزء الذي مل يستهلك  ستثماراإل ،حسب رأي �مر علوان يف علم االقتصاد

 عتباربنظر اإل األخذاهلدف منه ز�دة اإلنتاج مع  اإلنتاجيةمن الدخل و إمنا يعاد إستغالله يف العملية 

 7املخزون السلعي." 

ة عن املشروع املالية الناجتمن خالل املفهوم املايل يرتبط برصيد التدفقات  ستثماريتمثل اإل التعريف املايل: -2

 إيراداتن هناك تدفقات مالية خارجة يف شكل نفقات، و هناك تدفقات مالية داخلة يف شكل أحيث 

 الفرق بينهما يعرب لنا على صايف التدفقات املالية.و 
                                                           

، 2005، دار املطبوعـــــات اجلامعيـــــة، اإلســـــكندرية، مصـــــر، األجنـــــيب يف تطـــــوير أحكـــــام القـــــانون الـــــدويل اخلـــــاص ســـــتثماردور اإلصـــــفوت امحـــــد عبـــــد احلفـــــيظ،  -1

 .18ص 
 .17 ، ص2000األردن، ، دار النفائس، : أحكامه و ضوابطه يف الفقه اإلسالميستثماراإلقطب دمحم سانو،  -2
 .18، ص 2008، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، يف الدول العربية ستثمارضما�ت اإلعبد هللا عبد الكرمي عبد هللا،  -3
 .12، ص 2013دار املطبوعات اجلامعية، مصر،  ،-دراسة مقارنة–يف البورصة  ستثمارأدوات اإلدمحم على سويلم،  -4
 .13، ص 2008، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن، يةستثمار تقييم القرارات اإلطالل كداوي،  -5
، ص 2013دار كنـــــوز املعرفـــــة العلميـــــة للنشـــــر و التوزيـــــع، األردن،  ،-يف ظـــــل عـــــدم التأكـــــد و األزمـــــة املاليـــــة –ي ســـــتثمار القـــــرار اإلهـــــواري معـــــرج و آخـــــرون،  -6

)41-42.( 
 .15 ، ص2015، دار األ�م للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ستثمارتقييم قرارات اإلوان املصلح، �مر عل -7
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املشروع قام  أواملؤسسة  أنيف كل منتوج مادي و غري مادي حيث  ستثماراإليتمثل  التعريف احملاسيب: -3

كل و دون تغيري خالل البقاء لدى املؤسسة بنفس الش إىلهذا املنتوج يهدف  أنجنازه و حيث إ أوبشرائه 

ات ضمن الصنف الثاين من النظام ستثمار ن املفهوم احملاسيب حيصر اإلإف اإلطارو يف هذا مدة حياته، 

 احملاسيب املايل.

  بشكل مبسط من خالل الشكل التايل:  ستثمارتوضيح ملاهية اإل إعطاءمن خالل التعاريف السابقة ميكن      

  ستثمار): ماهية اإل11-1شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  . (بتصرف)7 ، ص2008مصر، ، الشركة العربية املتحدة، ستثمار، أسس اإلمروان مشوط، كنجو عبود كنج املصدر:

  1جمموعة من العناصر هي: تتحكم فيها ستثماراإل عملية إن :ستثمار�نيا: عناصر و أهداف اإل

 ؛الضرائب�إلضافة ملعدل الفائدة و �بتة أو متغرية عدة تكاليف  ستثماريرتتب على اإل التكاليف: -1

حالة مبستوى النشاط و نوع املنتوج و  أثرجمموعة من العوائد املنتظرة و اليت تت ستثمارينتج عن اإل :اإليرادات -2

 . االقتصاد والسوق

 .حسب الظروف احمليطة به ستثمارالتنبؤ �لعوائد املستقبلية لإل من خالل التوقعات: -3

  .ستثمارتصبح هناك رغبة حقيقية يف اإل ستثمارمتالك املستثمر القدرة على اإلإعند  :ستثمارامليل لإل -4

  2من خالل جتانس خمتلف العناصر السابقة �دف املؤسسة لتحقيق مجلة من األهداف تتمثل يف:

                                                           
، ص 2009-2008اجلــزء األول، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، اجلزائــر،  ،ادي الكلــي بــني النظريــة و التطبيــقلتحليــل االقتصــمسـعود صــديقي، منــر دمحم اخلطيــب، ا  -1

109. 
 .16، ص 2009، دار املستقبل للنشر و التوزيع، األردن، ستثمارأساسيات اإلطاهر حيدر حردان،  -2

 ستثماراإل

 التضحية

 منفعة حالية

 منفعة مستقبلية

 العائد

 �عطاء

 للحصول

 �دف
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 ؛الدخل) أوحتقيق العائد (الربح  هو ستثماراهلدف العام لإل -1

 تكوين الثروة يف املستقبل و تنمية الثروة؛ أمليقوم هذا اهلدف على  تكوين الثروة و تنميتها: -2

املتوقعة و توفري السيولة ملواجهة تلك احلاجات، و بذلك فإن املستثمر يسعى وراء حتقيق �مني احلاجات  -3

 الدخل املستقبلي؛

ه حىت ال تنخفض إستثمار املستثمر إىل التنويع يف جماالت و عندها يسعى  احملافظة على قيمة املوجودات: -4

 رتفاع األسعار و تقلبها. إروته) مع مرور الزمن حبكم عوامل قيمة موجوداته (ث

يشمل عدة  إمناال يقتصر على توجه واحد فقط و  ستثماراإل و كيفية معاجلتها: ها، خماطر اتستثمار اإل �لثا: أنواع

  ميكن التطرق هلا من خالل الشكل التايل:  أنواع

  ستثماراإل أنواع): 12-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إمكانيةمع - دراسة جتربة مجهورية مصر العريب –املالية األوراقيف سوق  ستثماردور صناديق اإلصالح الدين شريط،  املصدر:

 .49، ص 2012-2011، اجلزائر،3امعة اجلزائر، جعلوم دكتوراه، أطروحة تطبيقها على اجلزائر

 ات صناعيةإستثمار 

 ات فالحيةإستثمار 

 ا�ال التجارييف 

 يف ا�ال البشري

 يف ا�ال االنتاجي

 ات إنتاجيةإستثمار 

 ات حتويليةإستثمار 

 ات ماليةإستثمار 

 ات خدميةإستثمار 

 ات غري ماديةإستثمار 

 ت ماديةإستثمار 

 ات منتجةإستثمار  ات غري منتجةإستثمار 

ات إستثمار 

 التحديث
 توسعيةات إستثمار 

 ات التجديدإستثمار 

ات إستثمار 

 اسرتاتيجية

 ات امجاعيةإستثمار 

 ستثمارأنواع اإل

 من حيث نوع النشاط من حيث الطبيعة من حيث املوضوع
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معني، فكثري من  إستثمارعلى  إقدامهيضع يف حسبانه حدوث خماطر نتيجة  نأاملستثمر جيب  نأمن املنطقي       

  1 إىل: ستثمارات تنتج عنها خماطرة كبرية مقارنتا �لعائد املتوقع منها، و تنقسم خماطر اإلستثمار اإل

 يتمثل هذا النوع من املخاطر يف: املخاطر اخلارجية: -1

 ختص التقلبات الغري متوقعة اليت قد تطرأ على سعر الفائدة؛و  خماطر معدالت أسعار الفائدة: -

 ؛ستثماراإل أدواتنتيجة التضخم مما ينجر عنه خماطر على  للنقود:خماطر إخنفاض القوة الشرائية  -

 ؛قتصاديةتتمثل يف خمتلف املخاطر املنجرة عن الظروف السياسية و اال خماطر السوق: -

الدولية  األسواقأي تراجع يف  أنحيث  احمللية و الدولية: األسواقرتباطات بني املخاطر الناشئة من اإل -

 احمللية بسبب تلك االرتباطات؛ األسواقبنعكس على 

 ؛سياسية ألسباب ستثمارتنفيذ قرار اإل ماملستثمرين الدوليني بسبب عدمتس  املخاطر السياسية: -

يسبب  هسليب على ميزان املدفوعات كون أثرالدويل  ستثمارإلل املخاطر احملتملة على ميزان املدفوعات: -

 ؛األوليةاملزيد من الضغوط على ميزان املدفوعات بسبب ز�دة الواردات خاصة املواد 

لعلم املالية و فريضة مالية تدفع جربا للدولة، و تستخدم من  أساسيةاليت تعترب ركيزة  املخاطر الضريبية: -

الضرائب تعترب موجه هام  أنية للمجتمع كما جتماعو اإل قتصاديةحتقيق التواز�ت و تنظيم احلياة اال أجل

 2ات.ستثمار ملسار اإل

 تتمثل يف: املخاطر الداخلية: -2

 أو خسائر غري متوقعة؛ أخطاءالتصرف يف حال وجود  أونتيجة سوء التسيري تنتج  :اإلدارةخماطر  -

 ضطرا�ت اليت تتعرض هلا بعض القطاعات الصناعية أو اخلدمية؛�جتة عن اإل خماطر الصناعة: -

تفع الوزن إطر الرفع التشغيلي كلما ايرتبط رفع التشغيل �يكل التكاليف و ترتفع خما التشغيل:خماطر رفع  -

أي تغري يف املبيعات  أنرتفاع درجة الرافعة التشغيليـة غونعنـي بالنسيب للتكاليف الثابتة يف أس مال املشروع، 

 ؛األر�حقليـــل يف  أوينتج عنه تغري كبري 

ملتزمة بتسديد  أل�ا يف التمويل اإلقرتاض تعتمد على اليت تتعرض هلا املؤسسات املالية:خماطر الرافعة  -

 تشكل نسبة مرتفعة يكون خطر الرفع املايل مرتفع. قروضكانت ال  إذاخاصة ، الفوائد

                                                           
  أنظر يف: -1

  .2002الدار اجلامعية، مصر،  ،-القرارات إختاذمدخل القيمة و  -اإلدارة املاليةدمحم صاحل احلناوي،  -         

  .2008مطبعة دالتا، مصر، ، ستثمارخماطر اإلمنري إبراهيم هندي،  -         

  .2008، دار اليازوري للنشر و التوزيع، األردن، يستثمار و التحليل اإل ستثماراإلدريد كمال آل شبيب،  -         

 .1999، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، األردن، التمويل الدويلعرفات احلسيين،  -         
 .76ص ، 2010، اجلزائر، مؤسسة الصفحات الزرقاء الدولية للنشر، الدوليةالضرائب الوطنية و نصرية بوعون حيياوي،  -2
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ومعاجلتها هناك خطوات تساعد على التعامل مع املخاطر  ستثمارالتعامل مع خماطر اإل كيفيةحتديد   أجلمن      

  ات و هي:ستثمار اليت يواجههـا املشروع واملخاطـــر اليت تتعرض هلا اإل

وضع اخلطط ملواجهة هذه املخاطر والبدائـــل  هي حتديد املخاطر اليت سيواجهها املستثمـر و األوىل:اخلطوة  -

 التحكم �ــــا؛  أومكانية جتنبها إوحتديد مدى  رستثما�رها على اإلاملتاحة ملعاجلتها وآ

يتم فيهـا تقدير عدم التأكد املصاحب هليكل املشكلـــة  إذهي القيام بتقدير املخاطـر،  :اخلطوة الثانية -

 ؛املسببة للمخاطر وآ�ر عدم التأكـد وكيفية التعامل معها األساسيةوحتديد العناصر 

حتديد املتغريات املهمـــــة وعناصر املخاطر التـي تؤثر على هي مرحلة تقومي املخاطر،  :اخلطوة األخرية -

وختتلف املخاطر  ،ات وتقييم احللول للتعامل مع طبيعة كل عنصر من املخاطرستثمار التدفقات النقدية لإل

أدوات اليت ترتفع فيها و طر وهناك أدوات متوسطــــة املخا فهناك أدوات قليلــــة املخاطـر ،يةإستثمار لكل أداة 

  درجة املخاطرة.

  ستثمارالفرع الثاين: مفهوم قرار اإل

سنركز يف هذه  هثني من جوانب عدة و لتبيان مفهومسرتاتيجي تناوله العديد من الباحغي كقرار ستثمار القرار اإل      

  النقطة على حتديد ما يلي:

كونه هو املصطلح األساسي لبناء مفهوم   ستثماريف النقاط السابقة مت التطرق ملفهوم اإل :ستثمارأوال: تعريف قرار اإل

قرار ختصيص جمموعة من املوارد يف الوقت احلاضر على أمل " :إىليشري بصفة عامة  األخريهذا  أنإذ  ستثمارقرار اإل

  1"حتقيق عوائد سوف تتحقق على مدار عدة فرتات زمنية مقبلة.

ي الرشيد ستثمار النتيجة املطلوبة و عليه ميكن تعريف القرار اإل إىلللوصول  يتميز هذا القرار �لرشادة أنجيب      

متخذ القرار  أنحيث من املفرتض  أساساالذي يقوم عليه علم االقتصاد  قتصادية�نه: " يستند على مبدأ الرشادة اال

ي عملية البحث يف كيفية إستخدام املوارد أرف يف املوارد النادرة املتاحة، ي يتسم �لقدرة على حسن التصستثمار اإل

تلك  إستثمارستخدامات عديدة، حبيث يصل إىل توظيف و إستخدام ممكن، و اليت يكون هلا إأحسن  قتصاديةاال

ة الفرصة البديلة أو تكلف عتبارأخذا يف اإل ستثماراملوارد يف النشاط أو املشروع الذي يعطي أكرب عائد ممكن على اإل

  2الضائعة أو املضحى �ا."

�رزة بعد صدور قرار التمويل  أمهيةقرار من القرارات املالية ملا له  أهمي هو ستثمار القرار اإل أنمما سبق نستنتج      

القريب،  أوكرب عائد سواء على املدى الطويل أيقة عقالنية و رشيدة للحصول على تشغيل املوارد احملصل عليها بطر و 

  .األر�حعلى املستفيدين منه ضمن قرار توزيع  توزيعههذا العائد الذي يتم 

  :ية على جمموعة من املبادئ أمههاستثمار بني البدائل اإل ختيارتقوم عملية اإل :يستثمار �نيا: مبادئ القرار اإل

                                                           
 .21، ص 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، تقييم املشروعات �ستخدام مونت كارلو للمحاكاةأمني السيد أمحد لطفي،  -1
 .37، ص 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، يةستثمار القرارات اإل ختاذإل قتصاديةدراسات اجلدوى االعبد املطلب عبد احلميد،  -2
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 األمثل من بني البدائل املتاحة؛ ها للبديلإختيار يتميز قرار املؤسسة �ملرونة و ذلك من خالل : ختيارمبدأ اإل -1

تواجه املؤسسة جمموعة من البدائل خمتلفة من حيث املدى الزمين و العوائد لذلك على  :مبدأ املقارنة  -2

 ستعانة �دوات التحليل و التقييم لتحديد البديل األمثل؛ا �إلاملؤسسة أن تقوم �ملقارنة بينه

الفرصة املناسبة للمؤسسة و ذلك وفقا إلمكانيا�ا �إلضافة إىل  إختياريقوم هذا املبدأ على  مبدأ املالئمة: -3

 ية؛ستثمار ات املؤسسة و جماال�ا اإلإحتياجحتديد 

تعمل املؤسسة على التقليل من تكاليفها و تعظيم عوائدها مع توزيع خماطرها من خالل  مبدأ التنويع: -4

 ا�ا.إستثمار تنويعها يف 

  1 ، وتتمثل هذه القرارات يف: ية:ستثمار اإل القرارات�لثا: أنواع 

ي يف هذه احلالة بني عدد معني من البدائل ستثمار القرار اإل إختاذو يتم  :ستثماراإل أولو�تقرارات حتديد  -1

 األفضلالبديل  إختيارعملية  أمام، و يصبح املستثمر األهدافو املمكنة لتحقيق نفس ية احملتملة ستثمار اإل

 أولو�تمنفعة خالل فرتة زمنية معينة، و من مث يقوم برتتيب  أوبناء على مدى ما يعود عليه من عائد 

هو  ستثمارالعائد على اإل أنعترب إ فإذاات كل مرحلة، إهتماماليت حيددها و  لألولو�تطبقا  ستثماراإل

 هلذا املدخل.ية طبقا ستثمار الذي حيكم تفضيالته فإنه سيقوم برتتيب البدائل اإل

يف  أمواله ستثماربديل واحد إل أمامهيف هذه احلالة يكون املستثمر  :ستثماررفض اإل أوقرارات قبول  -2

املستثمر حمدودة جدا  أمام ختيار، و هذا القرار جيعل فرص اإلإستثمارحتفاظ �ا دون اإل أونشاط معني 

القرار بعد  إختاذهو خيتلف عن الوضع السابق الذي يتميز بوجود فرص و بدائل كثرية و كانت املشكلة هي و 

كتملت و متت له إي الذي ستثمار يقبل البديل اإل أنيف هذه احلالة فاملستثمر عليه  أما، أولو�توضع 

بكثري من  أضيق ختيارالتنفيذ، و من هنا تصبح مساحة اإل إمكانيةيرفضه لعدم  أودراسة اجلدوى التفصيلية 

 .األولو�تقرارات حتديد 

 إختيارو لكن يف حالة  ستثماريف هذا النوع توجد العديد من فرص اإل املانعة تبادليا: ستثمارقرارات اإل -3

نشاط آخر، فالنشاط  إختيارهذه الفرص يف نشاط معني فإن ذلك ال ميكن املستثمر من   إحدىاملستثمر 

ن ذلك مينع الدخول يف مشروع إيف مشروع صناعي ف ستثماراإل إختيارمت مينع تبادليا النشاط اآلخر، فإذا 

بديل يف  إختيارن عدم إة مبفهوم تكلفة الفرصة البديلة فزراعي يف نفس الوقت و هنا نتحكم يف تلك العملي

 يف نفس الوقت بديل آخر يف نشاط آخر. أضحىنشاط معني 

تتخذ القرارات يف ظروف  أنميكن  و املخاطرة و عدم التأكد: التأكدية يف ظروف ستثمار القرارات اإل -4

ي بسهولة ستثمار القرار اإل إختاذحيث تكاد تنعدم املخاطرة و تقرتب من الصفر و من مث تتم عملية  التأكد

هو وضع راية �مة �ملستقبل و نتائجه، و معلومات كاملة و لديه د و بساطة حيث تكون لدى متخذ القرار

                                                           
 ). (بتصرف).49-47( �مر علوان املصلح، مرجع سابق، ص -1
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دائما مصحوبة بدرجة معينة من املخاطرة،  أل�اية ستثمار قليال فيما يتعلق �لقرارات اإل إاليكاد ال حيدث 

و هذه  %100لذلك توجد القرارات اليت تتم يف درجة معينة من املخاطرة هي فوق الصفر و تقرتب من 

خاصة تلك القرارات اليت ية يف الواقع العملي و ستثمار اإل معظم القرارات إختاذ إطارهاات هي اليت يتم يف القرار 

 بتعدت كلما كانت قابليتها للتحقيق أكثر.إو كلما  %100تبتعد عن  أيتتجه تنازليا 

ية اليت تتم يف حالة عدم التأكد و هي احلاالت اليت تكون درجة املخاطرة فيها ستثمار و هناك القرارات اإل

 إجراءخربة عالية يف  إىلو حتتاج  ستثمارحتدث يف جمال اإل أنو هي قرارات قل  %100تقرتب بقوة من 

على  أساليبدراسات اجلدوى وتطبيق  إجراءدقة كبرية يف  إىل، و حتتاج ستثماردراسات اجلدوى يف جمال اإل

 ي يف مثل تلك الظروف.ستثمار درجة كبرية من التقدم لكي يتخذ القرار اإل

جند قرارات  أنحيث ميكن  ية اليت تعتمد على التحليل الوصفي و التحليل الكمي:ستثمار القرارات اإل -5

ية تعتمد على التحليل الوصفي فقط و هي قليلة احلدوث يف عامل اليوم و قرارات تعتمد على التحليل إستثمار 

ية فيه ستثمار ليست بكثرية احلدوث و لكن الواقع العملي يغلب على القرارات اإل أيضاالكمي فقط و هي 

  �لتحليل الوصفي و الكمي معا. األخذ

حيث تتوقف طبيعة القرار الذي يتخذ يف هذه األنواع على  املالية: األوراقية يف جمال ستثمار القرارات اإل -6

  1التالية:  األنواع إىلتنقسم  ية وقيمتها من وجهة نظر املستثمرستثمار طبيعة العالقة بني سعر األداة اإل

 احلالية �لقيمة ممثلة يةستثمار اإل األداة قيمة ن� شعوره عند القرار ذلك املستثمر يتخذ :الشراء قرار -

 �دف األداة تلك شراء على املستثمر يشجع مما لألداة، السوقي السعر عن تزيد املتوقعة للتدفقات النقدية

 شرائية ضغوط تولد ذلك عن ينتج مما مستقبال، السوقي بسعرها يتوقعه رتفاعإ من مكاسب رأمسالية حتقيق

 .السوقي سعرها لرفع مؤد� تلك األداة على السوق يف

السعر  فيها يتساوى نقطة إىل رتفاع�إل السعر يواصل أن السابقة، احلالة على يرتتب :التداول عدم قرار -

 الشراء أو للبيع حافز لديه كان من على تفرض توازن، حالة يف السوق يصبح هنا ومن القيمة، مع السوقي

 هذه عند املستثمر نأل التداول، عدم هو اللحظة هذه يف يستثمار اإل القرار فيكون ذلك، التوقف عن

 .مستقبلية رأمسالية مكاسب لتحقيق اآلمال لديه وضع تنتفي يف يكون النقطة

فتخلق  السوق ديناميكية تعمل القيمة، مع السعر يتساوى حيث التوازن، حبالة السوق مرور بعد :البيع قرار -

األداة،  لتلك جديدا سعرا يعرض أن منه يتطلب مما جديد مستثمر من األداة تلك لشراء فيه إضافية رغبات

 قرار هو املستثمر قرار عندئذ فيصبح للبيع، حافزا لغريه معطيا القيمة عن السعر يرتفع وبذلك القيمة عن يزيد

 أكثر األداة من املعروض فيه يكون نقطة إىل يصل السوق آلية على ينعكس جديدا ظرفا خيلق البيع وذلك

 الدورة. تدور وهكذا أخرى مرة للهبوط السوقي األداة سعر املطلوب، فيتجه من

                                                           
 ).19-18، ص (2005، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن، يةستثمار إدارة احملافظ اإلدمحم مطر، تيم فايز،  -1
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حقوق  أدواتمتالك إ أوبيع  أوتعتمد القرارات اليت يتخذها املستثمرون احلاليون و احملتملون خبصوص شراء      

أو املبلغ  األسهم أر�ح، مثل األدواتيف تلك  ستثمارالدين على العوائد اليت يتوقعو�ا من اإل أدواتامللكية و 

الز�دة يف سعر السوق، و على حنو مشابه، تعتمد القرارات اليت يتخذها املقرضون  أوو دفعات الفائدة  األصلي

تسوية القروض و األشكال األخرى من االئتمان على  أواحلاليون و احملتملون و الدائنون اآلخرون خبصوص تقدمي 

، و تعتمد توقعات املستثمرين و املقرضني و الدائنني االيت يتوقعو� األخرىالعوائد  أواملبلغ األصلي و دفعات الفائدة 

الواردة  املستقبلية ت و شكوك صايف التدفقات النقدية و توقعا�ابشأن العوائد على تقييمهم ملبلغ و توقي اآلخرين

اعدهم للمؤسسة، و تبعا لذلك حيتاج املستثمرون احلاليون و احملتملون واملقرضون و الدائنون اآلخرون معلومات تس

، و لتقييم هذه االحتماالت حيتاج ؤسسةنقدية املستقبلية الواردة للمعلى تقييم إحتماالت صايف التدفقات ال

املؤسسة  إدارةكيف يؤدي جملس رون معلومات حول موارد املؤسسة و املستثمرون احلاليون و املقرضون و الدائنون اآلخ

على تلك املسؤوليات محاية موارد املؤسسة من  األمثلةسة، تشمل ستخدام موارد املؤسمسؤولياته بكفاءة و فاعلية إل

متثال املؤسسة للقوانني و اللوائح إو التغريات التقنية و ضمان  األسعارمثل تغري  قتصاديةاآل�ر غري املواتية للعوامل اال

القرارات  ختاذإل أيضاملسؤوليا�ا هو أمر مفيد  اإلدارةالتعاقدية، و تعترب املعلومات حول أداء  األحكاماملعمول �ا و 

 التأثري أو اإلدارة إجراءاتاحلاليني و الدائنني اآلخرين الذين حيق هلم التصويت على  املقرضنيمن قبل املستثمرين و 

  1.أخرىعليها بطريقة 

  2لسببني مها:تواجه متخذ القرار صعو�ت معينة و ذلك  ي:ستثمار القرار اإل إختاذرابعا: صعو�ت 

 ي يعتمد كليا على التنبؤات؛ ستثمار إن القرار اإل -1

 .�ااجلديد متماشيا مع أنشطة الشركة و أهدافها و سياسا ستثمارمراعاة أن يكون اإل  -2

تقديرات  إعدادالتقديرات من أصعب مراحل دراسات اجلدوى للمشروعات، و ليست الصعوبة يف  إعداديعترب      

ختالف القيمة الزمنية فقات على مر الزمن، و يرجع ذلك إلملختلف التدفقات النقدية و إمنا مراعاة دقة هذه التد

  . للنقود

�إلضافة إىل التقديرات الكمية للتدفقات و ما يتولد عليها من صعو�ت، توجد جوانب أخرى يصعب وضع قيم      

  . قتصاديةكنولوجي يف املستقبل، و الظروف و األوضاع االأو تقديرات هلا بدقة مثل التطور الت

و أهداف و سياسات املشروع، فهي ليست عملية سهلة   ستثمارأما فيما يتعلق �لتجانس و التناسق بني قرار اإل     

كما يعتقد، ففي كثري من املشروعات ال تكون األهداف و السياسات معلنة بطريقة واضحة، و هذا يعين أن سياسة 

  غري املدروسة قد تتعارض مع هذه األهداف مما قد يؤثر يف مستقبل املشروع. ستثماراإل

                                                           
ــــارير املاليــــة عــــدادالدوليــــة إل املعــــايريمريانــــدا كــــوريت، نيكــــول جونســــون،  -1 ــــات اخلــــاص �، التق ــــارير املاليــــة عــــداداجلــــزء أ: إطــــار املفــــاهيم و املتطلب ، ترمجــــة: التق

 .27 أ ، ص2012مجعية ا�مع العريب للمحاسبني القانونيني، املطابع املركزية، عمان، األردن، 

 .15طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص  -2
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  يستثمار القرار اإل إختاذالفرع الثالث: أساسيات يف 

هم العوامل و الظروف املؤثرة فيه و مراحل أحتديد ي من خالل ستثمار القرار اإل إختاذساسيات أهم سنتطرق أل     

  التايل: للصعو�ت اليت يتعرض هلا ك �إلضافةه إختاذ

  1عدة مراحل هي: على ستثماريشمل قرار اإل ي:ستثمار القرار اإل إختاذأوال: مراحل 

ات هو حتقيق ستثمار إن اهلدف من وراء احليازة أو إجناز اإل األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة:حتديد  -1

 .أهداف املؤسسة على املدى املتوسط والطويل و اليت حتدد بناءا على التوجه اإلسرتاتيجي للمؤسسة

لتحقيق  ات الضروريةستثمار تبدأ هذه املرحلة �لبحث عن اإل :ات أو املشاريعستثمار البحث عن اإل -2

األهداف العامة للمؤسسة، و ذلك مبشاركة مجيع املستو�ت يف املؤسسة مث تتبع بعملية وصف املشروع 

 ات (أراضي، مباين، آالت،...اخل).إستثمار ي الذي يتكون من عدة ستثمار اإل

ية ضمن إسرتاتيجية املؤسسة و تكون حمددة بدقة ووضوح، ستثمار تدخل املشاريع اإل :مجع املعلومات  -3

تقوم به املؤسسة سلسلة من الدراسات و البحوث بغرض مجع املعلومات  إستثمارحيث يتطلب كل 

 ي تكون من جوانب خمتلفة كما يلي:ستثمار دراسة املشروع اإل و الضرورية عنه،

 ستثماره و �لتايل مردودية اإلعمال احملتمل حتقيقتعترب أهم دراسة أل�ا حتدد رقم األ الدراسة التجارية: -

حتياط للقيود ر البيع وغريها ويف نفس الوقت اإلالسوق و معدل منوه، سع لذلك من الضروري حتديد:و 

 محدودية املوارد، املنافسة، القوانني وغريها.كاملمكن مواجهتها  

 قنية احملتملة للمشاكل املطروحة مع حتديد:وهي دراسة خمتلف احللول الت :قتصاديةالدراسة التقنية و اال -

 ات.ستثمار ستالم و اإلجناز، مدة حياة اإلستغالل، آجال اإلستثمارات الضرورية، تكاليف اإلاإل

 ات املستخدمني من حيث العدد، الكفاءة و اخلربة و غريها.إحتياج مبعىن حتديد الدراسة البشرية: -

ستفادة منها فيما خيص متيازات اليت ميكن للمؤسسة اإلتتمثل يف حتديد اإل :الدراسة اجلبائية والقانونية -

  هتالكات، الرسم على القيمة املضافة، معدل الضريبة على أر�ح الشركات .... اخل.اإل

معدل الفائدة  ستدانة،د التمويل، قدرة املؤسسة على اإلحتديد موار  تشمل هذه الدراسة يف الدراسة املالية: -

 .ستثماراملايل، سياسة التمويل اليت ترغب املؤسسة يف تبنيها �لنسبة لإل يف السوق

الواجب فهناك سلسلة من اخلطوات  ستثمارالزمين لإل األفقمهما كان  ي:ستثمار القرار اإل إختاذسريورة  -4

 2مجال هذه اخلطوات يف العناصر التالية:إستثماري و ميكن القرار اإل إختاذتباعها للوصول اىل إ

                                                           
1- Norbert  Guedj et auteurs, Finance d’entreprise (Les règles du jeu), 2éme édition, édition d’Organisation, Paris, 
2000, p (273-276). 

 .65هواري معراج و آخرون، مرجع سابق، ص  -2
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إستثمار معني يف ية اليت تظهر يف جمال ستثمار ية من خالل إخضاع الفرصة اإلستثمار حتديد املشكلة اإل -

ية حيث يتحدد اهلدف من إستثمار املختلفة للتفكري و تبني جدواها كفكرة  قتصاديةاال األنشطةحد أ

 املشروع �بعاده املختلفة؛

 ي؛ستثمار ك ربطا مبحتوى املشروع اإلحتديد البدائل املمكنة أي جرد احللول املمكنة و ذل -

و عمر املشروع املناسب وهي  ستثمارو ذلك بتحديد تكلفة اإل ىستثمارية كل على حدتقييم البدائل اإل -

�لنواتج املتأتية من  ستثماراليت يتحملها املشروع كما يتم مقارنة تكلفة اإل األعباءاملدة املثلى لتحقيق 

 استغالل املشروع؛

تقييمها ألن هلا آ�ر على جدوى  أواآل�ر اجلانبية و العناصر اليت ال ميكن تفاديها  عتباربعني اإل األخذ -

 املشاريع على سبيل املثال اآل�ر البيئية؛

  يكون احلل األمثل. أناحلل (البديل) القابل لإلجناز و الذي جيب  إختيار -

  :لتايلي يف الشكل استثمار القرار اإل إختاذميكن توضيح سريورة 
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  يستثمار القرار اإل إختاذ): سريورة 13-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

Source: Norbert  Guedj et auteurs, Finance d’entreprise (Les règles du jeu), 

2éme édition, édition d’Organisation, Paris, 2000, p 277. 

  1مبجموعة من العوامل تتمثل يف: ستثماراإل أثريت :ستثمارالعوامل املؤثرة على قرار اإل �نيا:

                                                           
 ). (بتصرف)63-58هواري معراج و آخرون، مرجع سابق، ص ( -1

 او مراجعة التمويل ستثماررفض اإل

 مرفوض أو يتم مراجعة املعايري ستثماراإل

 يستثمار وضع املشروع اإل

 اقتصاديةاملرحلة األوىل: دراسة تقنية 

 ستثمارحتديد مبلغ اإل

 ستثمارالتمويل الذايت الناجتة عن اإلحتديد طاقة 

 ستثمارلإل قتصاديةحتديد مدة احلياة اال

 ستثمارلإل قتصاديةاملردودية اال

 ي؟ستثمار هل ميكن متويل املشروع اإل

 يستثمار منط متويل املشروع اإل إختيار

 خمطط التمويل

 املردودية املالية

 املاليةاملرحلة الثانية: الدراسة 

ملعايري املردودية  ستثمارهل يستجيب اإل

 للمؤسسة؟ قتصاديةاال

 القرار النهائي

 نعم

 نعم

 ال

 ال
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من الرواج و فرتات من الكساد يف ن النشاط االقتصادي مير بفرتات أمن املعروف  :قتصاديةالظروف اال -1

 جيابيا و سلبيا.إستثمار �لظروف السائدة عملية اإل أثر، و تتقتصاديةطار ما يعرف �لدورة االإ

ستقرار الذي مييز بيئة ما، اإل مهيتها من خالل ترمجتها ملدىأالظروف السياسية  �خذ الظروف السياسية: -2

 .ستثمارقرار اإل إختاذن توىل دراسة و حتليل الظروف السياسية العناية الكافية قبل امهية من األو 

 تضافر جمموعة من العوامل املادية و غري املادية لتحقيق اهلدف منه.ب املوارد املتاحة:مكانيات و اإل -3

قرتاض النقود، إنفقة  قرتاض أي هو عبارة عن لثمن املدفوع لقاء عملية اإلا هو سعر الفائدة سعار الفائدة:أ -4

ية إستثمار راض ن الطلب على القروض ألغأستثمار حيث ن يكون مؤثرا قو� على مستوى اإلأو يتوقع 

 يتناسب عكسيا مع معدالت الفائدة السائدة يف السوق.

ة يف املستقبل ومن هذا ي الذي يصدره املستثمر اآلن هو تصرف ينم عن الثقستثمار ن القرار اإلغ التوقعات: -5

ن إبذلك فرض خلسائر كبرية، ن يتعأنه ميكن إخطأ يف حدسه حول التوقعات فأذا إن املستثمر إاملنطلق ف

 ها.و خطئصحتها أثبتت أستثماري سواء لسلوك اإلتجاهات اغالتوقعات تلعب دورا كبريا يف 

يف املشاريع  ستثمارىل اإلإن املستثمر يسعى دائما أحيث  �ألر�ح ستثمارقرار اإل أثرتن يأميكن  ر�ح:اال -6

 املمكنة و املتاحة.  ستثماركثر رحبية من بني جمموعة فرص اإلاأل

وعي  إىل كيرجع ذلو ية ستثمار هم العوامل املؤثرة على جناح العديد من الفرص اإلأدارة أحد متثل اإل دارة:اإل -7

 دارة املوارد.إلمي يف التسيري و الرقابة و حسن سلوب العلتزامها �ألإ دارة واإل

ات ستثمار تعمل على توجيه اإل ستثمارن التشريعات الضريبية و القوانني املتعلقة �إلإ التشريعات الضريبية: -8

  يف مسارات حمددة مبا يتماشى و السياسات العامة للدولة.

ية يف ظل ستثمار توجد بصفة عامة مناذج متعددة تستخدم يف تقييم البدائل اإل ية:ستثمار : مناذج تقييم البدائل اإل�لثا

  1ي، و هي على النحو التايل:ستثمار القرار اإل ختاذالظروف احمليطة �

 إىلالنماذج املستخدمة يف هذه احلالة ميكن تقسيم  :التأكدية يف حالة ستثمار مناذج تقييم املشاريع اإل -1

 جمموعتني مها: 

 القيمة الزمنية للنقود و تشمل:  عتبارمناذج ال �خذ بعني اإل -

 سرتجاع؛منوذج فرتة اإل 

 ؛ستثمارمنوذج العائد على اإل 

 .منوذج معدل العائد احملاسيب 

 القيمة الزمنية للنقود و تشمل:  عتبار�خذ بعني اإلمناذج  -

                                                           
، امللتقــــى الــــدويل: صــــنع القــــرار �ملؤسســـــة الرأمســــايل ســــتثمارات حماســــبة التســــيري اإلســــرتاتيجية يف صــــنع قــــرارات اإلدور معلومــــحســــني بلعجــــوز، حمــــاد عريــــوة،  -1

 ).9-8، ص (2009أفريل  15و  14، جامعة مسيلة، اجلزائر، يومي قتصاديةاال
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 منوذج صايف القيمة احلالية؛ 

 منوذج معدل العائد الداخلي؛ 

 منوذج مؤشر الرحبية؛ 

 .منوذج الربجمة الر�ضية 

هناك العديد من النماذج اليت تستخدم يف هذه احلالة  ية يف حالة املخاطرة:ستثمار مناذج تقييم املشاريع اإل -2

 نها: و نذكر م

 منوذج صايف القيمة احلالية املتوقعة؛ -

 منوذج شجرة القرار؛ -

 منوذج نظرية املنفعة املتوقعة؛ -

 منوذج حتليل احلساسية؛ -

 منوذج القيمة املتوقعة؛ -

 منوذج البايزي؛ -

 حتمالية.الربجمة الر�ضية اإل -

 .منوذج مزا�ه و عيوبهما لكل إمثل للتقييم و اأنتائج خمتلفة حيث ال يوجد منوذج و تعطي هذه النماذج 

 هم النماذج املستخدمة يف هذه احلالة جند:أمن  عدم التأكد:ية يف حالة ستثمار مناذج تقييم املشاريع اإل -3

 منوذج احملاكاة؛ -

 نظرية املبار�ت؛ -

 حتماالت؛نظرية اإل -

 أقصى؛- معيار أقصى -

 أدىن؛ –معيار أقصى  -

 سف؛معيار األ -

 املتساوية؛ تحتماالمعيار اإل -

  الواقعية.معيار  -

يتميز �نه قرار إسرتاتيجي غري متكرر يرتتب عليه تكاليف �بتة يصعب الرجوع فيها  ستثمارنالحظ أن قرار اإل     

أو تعديلها، �إلضافة إىل املشاكل احمليطة به كظروف عدم التأكد و التغري يف قيمة النقود ومشاكل عدم القابلية 

  1للقياس الكمي لبعض املتغريات.

                                                           
، ص 2007الدولــــــة، جامعــــــة منتــــــوري، قســــــنطينة، اجلزائــــــر، ، رســــــالة دكتــــــوراه تقيــــــيم املشــــــروعات يف البلــــــدان الناميــــــة �ســــــتخدام طريقــــــة اآل�رزهيــــــة حــــــوري،  -1

14. 
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  املطلب الثالث: قرارات توزيع األر�ح

تعد القرارات اخلاصة بتوزيـع األر�ح و التصـرف فيهـا يف املؤسسـة مـن أكثـر املوضـوعات املطروحـة يف الفكـر املـايل،       

يتـه ن هـذا النـوع مـن القـرارات لـه أمهأيجية الـيت تتخـذها املؤسسـة و مبـا كما أ�ا تعترب من أهم القرارات املاليـة و اإلسـرتات

توضـيح مجلـة هامـة مـن املفـاهيم اخلاصـة بـه مـن  أجـلداخل املؤسسة فهـذا يفـرض علينـا ضـرورة تسـليط الضـوء عليـه مـن 

  خالل التايل:

  :  مفهوم قرار توزيع األر�حاألولالفرع 

 إتباعهـاجلملة احملـاذير الواجـب  �إلضافةمن خالل هذه النقطة سنتطرق لكل من تعريفه و حتديد طبيعة هذا القرار     

  ه كما يلي:إختاذقبل 

األر�ح مـن فكــرة  هنـاك عـدة تعــاريف تطرقـت لقـرار توزيــع ):األر�ح(سياسـة توزيــع  األر�حأوال: تعريـف قـرار توزيــع 

نـه هـو أذ يعرف الربح يف هـذه احلالـة علـى احملققة خالل فرتة زمنية حمددة، إ أر�حهانه سياسة تعتمدها املؤسسة لتوزيع أ

جيـــايب بـــني والـــذي يعـــرب عنـــه حســـابيا �لفـــرق اإلتحصـــل عليـــه املؤسســـة مـــن ممارســـتها لنشـــاطها املقـــرر هلـــا العائـــد الـــذي ت

ؤسسـة امل أصـولجيـايب بـني الفـرق اإل أخـرىاإليـرادات احملققـة مـن قبـل املؤسسـة والنفقـات املدفوعـة مـن قبلهـا، أو بطريقـة 

  خصومها.و 

قــرار: "يتعلــق �جلــزء مــن األر�ح الــذي ســيوزع علــى املســامهني  علــى أنــه األر�حيف حــني ميكــن تعريــف قــرار توزيــع      

 وقـــرار التمويـــل ســـتثماره، وهـــذا القـــرار ينـــتج عـــن القـــرارين الســـابقني، فكلمـــا كـــان قـــرار اإلإســـتثمار واجلـــزء الـــذي ســـيعاد 

 1رتفاع أر�حها �نتظام."إجيدان، كلما أمكن للمؤسسة توقع 

  :  أ�انعرفها على  أنميكن  األر�حهو عبارة عن سياسة لتوزيع  األر�حقرار توزيع  أنمن منطلق       

هــــي معــــدل التــــدفق النقـــــدي (وقــــد يكــــون غـــــري نقــــدي) الــــذي يتلقــــاه املســـــامهون كمــــردود ملمــــوس علـــــى " -

ا، متثـــل هـــذه األر�ح �لنســـبة للمســـتثمرين دخـــال جـــار� ينتظـــره �ـــم يف أســـهم املؤسســـة الـــيت حيملو �اإســـتثمار 

م اجلاريـة مـن سـلع واخلـدمات، كمـا تـؤثر سياسـة توزيـع �سـتهالكاعديد من املسامهني لينفقوه على إلويتوقعه ا

 2األر�ح على السعر السوقي للسهم."

ها يف املؤسســة، وتتمثــل السياســة املثلــى إســتثمار حتجازهــا إلعــادة إقــرار بتوزيــع األر�ح أو  ختــاذ" مضــمون إل -

املوازنـة بـني التوزيعـات احلاليـة واألر�ح املسـتقبلية والـيت ينـتج عنهـا تعظـيم للتوزيعات يف تلـك الـيت تعمـل علـى 

 3سعر السهم."

                                                           
ـــــرحممـــــود مجـــــام، أمـــــرية د�ش،  -1 ـــــى  أث ـــــة عل ـــــدفقات النقدي ـــــة  إختـــــاذالت ـــــة جيجـــــل–القـــــرارات املالي ـــــة بوالي ـــــوك التجاري ـــــة البن العـــــدد الرابـــــع، جملـــــة  ،-دراســـــة حال

 .71، ص 2015ائر، ديسمرب و املالية، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، اجلز  قتصاديةالبحوث اال
ــــردمحم زرقــــون،  -2 ــــع األر�ح يف املؤسســــات اال أث ــــى سياســــات توزي ــــاب العــــام عل ــــة ملؤسســــة تســــيري –املســــعرة يف البورصــــة  قتصــــاديةاالكتت ــــة مقارن دراســــة حتليلي

 .4، ص 2010العدد الثامن، جملة الباحث، جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة، اجلزائر،  ،-فندق االوراسي اجلزائر
 .416، ص 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، القرارات إختاذاإلدارة املالية: مدخل القيمة و دمحم صاحل احلناوي، جالل إبراهيم العيد،  -3
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 1قرارات توزيع األر�ح." إختاذهي جمموعة األدلة واإلرشادات اليت تعتمد عليها اإلدارة املالية عند " -

مـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة ميكـــن تعريـــف قـــرار توزيـــع األر�ح �نـــه: هـــو قـــرار يهـــتم �لـــتحكم يف األر�ح احملققـــة      

ها، و ذلـك بتطبيـق سياسـة خاصـة �ـذا القـرار تنطـوي إسـتثمار حجزهـا أو  أوخالل فـرتة معينـة سـواء عـن طريـق توزيعهـا 

  جيايب على سعر السهم.   مؤسسة من خالل التأثري اإلقيمة للحتقيق أعظم  جلجمموعة من اإلرشادات أل إتباععلى 

� أم إسـتثمار كثريا ما يطرح التساؤل هل سياسـة توزيـع األر�ح يف املؤسسـة، تعـد قـرارا   طبيعة قرار توزيع األر�ح:�نيا: 

كقــرار، لــيس �ألمــر اهلــني فهــي   قتصــاديةقــرارا متويليــا، وملــاذا ؟، فمــن املالحــظ أن سياســة توزيــع األر�ح يف املؤسســة اال

ا مشـــكلة مزدوجـــة ومعقـــدة، وعليـــه فـــإن معاجلـــة هـــذه السياســـة جيـــب أن يـــتم يف ضـــوء اهلـــدف الـــذي �حتمـــل يف مضـــمو 

ن أهــذا اجلانــب  تســعى املؤسســة إىل حتقيقــه وهــو مــا يعــرف بتعظــيم قيمــة املؤسســة كــأموال مســتثمرة، وجيــدر الــذكر يف

  2ألر�ح و مها:هناك توجهني لطبيعة قرار توزيع ا

عتمـدت إ� إذا مـا إسـتثمار قـرارا  �ـاتشري سياسة توزيـع األر�ح إىل كو  ي:إستثمار سياسة توزيع األر�ح كقرار  -1

التشـغيل، وىف مثـل هـذا املوقـف قـد على املصدر األول، وهو النقديـة الناجتـة عـن عمليـات  �االقرارات اخلاصة 

ات املتاحـة للمؤسسـة، ومـن مث فـإن قـرار التوزيـع اخلـاص �ألر�ح سـتثمار تد آ�ر هـذه القـرارات علـى فـرص اإلمت

إن البحـث عـن حلـول  �ا�تهـا،قـرار ضـروري  إختـاذ�ـا ية حيـتم املوقـف اخلـاص إسـتثمار هنا قد يعكس مشكلة 

الفــــرص  إختيـــارية قـــد يفـــرض علـــى املؤسســـة أن تنتظـــر حـــىت تقـــرر إســـتثمار لسياســـة توزيـــع األر�ح كمشـــكلة 

 عمليــة توزيــع األر�ح ســتخدام ذلــك اجلــزء املتبقــي مــن النقديــة الناجتــة عــن التشــغيل يفإملتاحــة، و ية اســتثمار اإل

 يف املؤسسة. ستثمارستيفاء كافة متطلبات اإلإوذلك بعد 

ى مصـدر خـارجي عتمـاد علـإلقـد تلجـأ املؤسسـة يف بعـض احلـاالت إىل ا سياسة توزيع األر�ح كقرار متويلي: -2

ســتخدام النقديــة املرتتبــة عــن عمليــات إية النامجــة عــن ســتثمار ك لتجنــب املشــكلة اإل، وذلــيف توزيعــات األر�ح

ســتخدام األمـوال اخلارجيـة ( القـروض قف قد يعكس قرار توزيـع األر�ح �التشغيل الداخلية، وىف مثل هذا املو 

املناســــب يف أو األســــهم اجلديــــدة ) مشــــكلة متويليــــة، خاصــــة إذا مــــا كــــان هــــذا ســــيؤثر علــــى هيكــــل التمويــــل 

ســتخدام املصــدر اخلــارجي لتمويــل عمليــة توزيــع األر�ح، إجتــاه حنــو وهــذا يعــىن �لدرجــة األوىل أن اإل املؤسســة،

تعظــيم ســعر الســهم  �ــدفالبــد وأن يــتم ختطيطــه يف ضــوء حمــددات اهليكــل املناســب للتمويــل، أي مبــا ال خيــل 

 سـتثمارتبـاط بـني سياسـة توزيـع األر�ح وقـرارات اإلر إن اإل ،الواحد إىل أقصـى حـد ممكـن (تعظـيم ثـروة املـالك)

 اضحة من خالل العالقة التالية:والتمويل تبدو و 

األموال املطلوبة  –توزيعات األر�ح = (النقدية الناجتة عن التشغيل + مصادر التمويل اخلارجية) 

  ستثمارلإل
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مــا هــي إال حمصــلة للفــرق بــني مــا هــو  هــذه العالقــة الســابقة توضــح لنــا أن عمليــة توزيــع األر�ح يف املؤسســة،

، وذلــك ســتثمارمتــاح هلــذه املؤسســة مــن نقديــة (داخليــة أم خارجيــة) وبــني مــا حتتاجــه مــن أمــول لعمليــات اإل

أو تزيــد عنهــا، فــال حاجــة  ســتثمارمــع مالحظــة أنــه إذا مــا كانــت النقديــة الداخليــة كافيــة لتغطيــة مطالــب اإل

  جتاه لتمويل عملية التوزيع.إ للحصول على األموال اخلارجية كأصال

قرار توزيع  إختاذه احملاذير التالية قبل إعتبار جيب على املدير املايل أن يضع يف  :�لثا: حماذير قرار توزيع األر�ح

  1 :األر�ح من عدمه ومن أمهها

 جتنب توزيع األر�ح يف حال حققت املؤسسة أر�حا غري كافية؛  -1

 حتفاظ بسيولة نقدية؛مركزها املايل من خالل اإلظة على على املؤسسة احملاف -2

 املستقبلية يف املدى الطويل؛ �ااستثمار املالية اخلاصة � �ااإحتياجعلى املؤسسة أن تعرف كل   -3

  ات املالية وكذلك على السيولة النقدية.حتياجالضريبة على اإل أثرأن يعمل على التخفيض من   -4

برز أن خالل هذه النقطة سنحاول تبيان مو نظر��ا املفسرة:  األر�حالفرع الثاين: سياسات قرار توزيع 

  النظر�ت اليت أيدت هذه السياسات و فسر�ا كما يلي: أهمو حتديد  األر�حالسياسات املتبعة لتوزيع 

يتم �تباع سياسة معينة وهذا ال  األر�حكما سبق الذكر قرار توزيع   :أوال: السياسات املتعلقة بقرار توزيع األر�ح

لكل مؤسسة خصوصيتها تفرض عليها سياسة دون األخرى،  إمناو  إتباعهايعين وجود سياسة واحدة فقط جيب 

  2 و هي: األر�حسياسات املتبعة يف توزيع لعموما هناك منطان ل

  ثالث سياسات وهي: إىل لألر�حتنقسم السياسات اخلاصة �لتوزيعات النقدية  التوزيعات النقدية: -1

يقصد مبقسوم األر�ح النسبة املئوية من األر�ح اليت سيتم توزيعها يف  :سياسة تعتمد نسبة مقسوم �بتة -

على رحبيته، وحتسب هذه األخرية  شكل نقد على املسامهني، وحتسب بقسمة مقدار مقسوم أر�ح السهم

 .من خالل قسمة األر�ح الصافية على عدد األسهم املصدرة

قرار  إختاذتوزيع مبالغ �بتة على املسامهني يف كل فرتة يتم فيها من خالل  :سياسة توزيع أر�ح منتظمة -

 .توزيع األر�ح، ما جيعل املستثمرين يشعرون بدرجة عالية من الثقة

ذه السياسة يف املؤسسات اليت تتميز � يتم القيام: عتياديةإظمة قليلة مع توزيعات أر�ح غري مبالغ منت -

قرار  إختاذبتقلبات يف أر�حها الدورية، وذلك من خالل توزيع مبالغ �بتة وقليلة على مسامهيها يف فرتات 

 ستثنائية.إة املقسوم يف فرتات حتقيق أر�ح توزيع األر�ح، ولكنها ترفع من نسب

يف األنواع اليت مت ذكرها من قبل تعرفنا على سياسات توزيع األر�ح النقدية،  التوزيعات يف شكل أسهم: -2

  :يوه األسهمو اخلاصة بتوزيع  األر�حأخرى لسياسات التوزيع  أنواعولكن هناك 
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 .تقوم املؤسسة بتوزيع أسهم عادية على املسامهني عوض مبالغ نقدية :توزيع األسهم -

املؤسسة عندما تعتقد أن سعر  �اتعترب جتزئة األسهم أحد أشكال توزيع األر�ح، واليت تقوم  جتزئة األسهم: -

 أجلسهمها السوقي مسعر �على من قيمته احلقيقية، إذ يتم القيام �لتجزئة قبل إصدار أسهم جديدة من 

 .ها اجلديدةز�دة تداول سهم املؤسسة يف السوق و�لتايل حتفيز املستثمرين على التعامل �سهم

إجيايب على رحبية السهم  أثرعتماد على هذا الشكل من التوزيع ملا له من زاد اإل :إعادة شراء األسهم -

و�لتايل توزيع نقد أكثر على املسامهني، فبما أن األر�ح احملققة من طرف املؤسسة �بتة، فإن ختفيض عدد 

  األسهم املصدرة سوف يزيد من حصة السهم.

 خصصت لتحديد مع مرور الزمن ظهرت مجلة من النظر�ت اليت ر�ح:لنظر�ت املفسرة لسياسة توزيع األ�نيا: ا

هذا اجلانب و من أبرزهم  ر�ح و اليت كان هلا �حثني متخصصني يفساسية لسياسة توزيع األوتبيان املعامل األ

  1مهها كما يلي:ا)، و فيما يلي سنستعرض وغريهم )، مايرون جوردن و لتنرMM( و ميلر لياينغي(مود

قدم هذه النظرية ميلر ومودكلياين حيث يرى كل منهما عدم وجود عالقة  :نظرية عدم مالءمة التوزيعات - 1

بني سياسة توزيع األر�ح وسعر السهم وتكلفة األموال للمؤسسة، مبعىن أن سياسة توزيع األر�ح غري مالئمة 

للمؤسسة ووفقا ملخاطر أعمال  اإلراديةلتحديد سعر السهم، ويتحدد سعر هذا األخري حتما �لقدرة 

لياين إىل غيمودو  وأشار كل من ميلر حتجاز،األر�ح بني التوزيعات واإل �ا سسة وليس للطريقة اليت تقسماملؤ 

أسهم جديدة إىل  فرتاضات معينة، إن املؤسسة إذا ما زادت التوزيعات مث قامت �صدار وبيعإنه ويف ظل أ

التوزيعات املدفوعة، مما يعين بعدم ن قيمة السهم الذي حصل عليه املستثمر تساوي متاما إمستثمرين جدد، ف

 وجود سياسة توزيع مثلى فال فرق بني سياسة توزيع و أخرى.

عرتاضهما إلى نقدمها و واليت تنسب إىل مايرون جوردن وجون لتنر، وجاءت عنظرية عصفور يف اليد:  - 2

طاملا أن التوزيعات تزيل ، وتقضي هذه النظرية �نه امت عليها النظرية األوىللياين وميلر اليت قغيلفرضية مود

حتجاز إلقيمة السوقية للسهم النامجة عن عدم التأكد �لنسبة للمستثمر، وهو ما ال حتققه الز�دة يف ا

أن توزع نسبة عالية يف شكل توزيعات نقدية مما يؤدي إىل معدل عائد أكرب املؤسسة األر�ح فإنه جيب على 

زيعات ن التو يل إىل ختفيض تكلفة األموال، ألويؤدي �لتاهم للسمن مث يؤدي إىل تعظيم القيمة السوقية و 

قل �ملقارنة �ألر�ح الرأمسالية هذا يعين أن عائد التوزيعات أكثر �كيدا من أاملتوقعة تنطوي على خماطر 

سم عصفور يف اليد إتنر على وجهة نظرمها لأطلق جوردن و حتجاز األر�ح، و إتأتية من العوائد الرأمسالية امل

بقوهلما: (التوزيعات يف يد املستثمر يف الوقت احلايل أفضل من األر�ح الرأمسالية اليت سيحققها يف املستقبل) 

توزيعات األر�ح  إستثمارن معظم املستثمرين خيططون إلعادة ملستقبل غري مؤكد، كما يعتقدان �أن ا عتبار�
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أخرى مماثلة و �لتايل فاخلطورة يف املدى الطويل هي خطورة أعمال  مؤسسةأو يف سهم  يف سهم املؤسسة

 ما يفضالن أن يكون معدل التوزيعات أكرب ما ميكن.�و ليس سياسة توزيع األر�ح، فنجد أؤسسة امل

ترفض نظرية عدم على تفضيل املستثمر واليت الضريبة  أثرحتاول هذه النظرية توضيح  :نظرية التمييز الضرييب - 3

حتجاز لسابقة وهي بذلك تدعو املؤسسات إلمالئمة التوزيعات يف حني �خذ مركزا مضادا مع النظرية ا

حتجاز األر�ح على التوزيعات إتقوم على مبدأ أن املستثمر يفضل كرب قدر من األر�ح املتولدة، حيث أ

بة أقل �ملقارنة �لضريبة على ا ختضع ملعدل ضري�بسبب التمييز الضرييب والذي يرجح األر�ح الرأمسالية أل

التوزيعات، ووفقا لنظرية التمييز الضرييب، فإنه جيب على الشركات أن تدىن التوزيعات النقدية إىل أدين 

مستوى إذا كانت راغبة يف تعظيم قيمة األسهم، ومن مث ميكن أن نطلق عليها جوازا نظرية عصفور على 

 الشجرة.

قبوال لدى املسامهني يف شركات األعمال بشأن التصرف �ألر�ح  من أكثر النظر�ت :ضنظرية الفائ - 4

وم املسامهني يف شركات األعمال املتحققة هي نظرية املتبقي (نظرية الفائض) ومضمون هذه النظرية أن عم

ها يف إستثمار إعادة حتجاز األر�ح و إقيام الشركة من ، فهم ال ميانعون من ا�مطاملا يسعون إىل تعظيم ثرو و 

ومرحبة بشرط أن يكون معدل العائد على األر�ح  ةية جديدإستثمار شركة إذا ما كانت أمامها فرص ال

األر�ح  إستثماراملستثمرة يف الشركة يفوق معدل العائد املطلوب من قبل املسامهني فيما لو متت عملية 

  1ي آخر خارج الشركة و لكن بتساوي املخاطر.إستثمار املوزعة عليهم يف جمال 

  ه)، العوامل و احملددات املؤثرة في(أساسيات األر�حتوزيع قرار الفرع الثالث: 

توزيعات األر�ح النقدية  أنمبا و  نظر��ا املفسرة يف النقطة السابقة، أهمبعد أن عرفنا سياسة توزيع األر�ح و       

تقييم سعر سهم املؤسسة يف السوق  أجلاملتوقعة هي العامل الرئيسي الذي يعتمد عليه املسامهون و املستثمرون من 

لذلك فإن هناك أمور جيب اإلتفاق عليها بني املسامهني و جملس إدارة املؤسسة، وسنحاول يف هذه النقطة التطرق إىل 

وهذا من خالل إجراءات التوزيع، املبلغ، التاريخ وغريها، و العوامل و احملددات املؤثرة فيها   أساسيات توزيع األر�ح

  كما يلي:

  :2 من أبرزها: األر�حأوال: أساسيات توزيع 

مبعىن مىت و �ية مبالغ سيتم دفع توزيعات األر�ح النقدية للمسامهني يف إجراء توزيع األر�ح النقدية:  -1

ية أو نصف السنوية أو ربع م السنو �اإجتماعاملؤسسة؟ و هو قرار يتخذ من جملس إدارة املؤسسة يف 

و يعترب كل من األداء املايل للمؤسسة و توزيع األر�ح النقدية السابقة ومستقبل املؤسسة من  ،السنوي

                                                           
 .625، ص 2008، مؤسسة الوراق، األردن، االدارة املالية املتقدمةمحزة حممود الزبيدي،  -1
 ).304، 300، ص (2009، الطبعة الثانية، حامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املاليةفايز سليم حداد،  -2
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جيدر اإلشارة إىل أن  ، وعوامل الرئيسة اليت تؤثر على قرار جملس اإلدارة يف ما يتعلق بتوزيعات األر�حال

  .هذه اإلجراءات قد ختتلف من بلد إىل أخر

إن قرار حتديد مبلغ أو كمية توزيعات األر�ح هو قرار مهم جداً و يعتمد على مبلغ توزيعات األر�ح:  -2

ؤسسة، فمعظم املؤسسات لديها سياسة حمددة تتبعها فيما يتعلق بكمية سياسة توزيع األر�ح يف امل

لس إدارة املؤسسة تغيري هذه الكمية بناًء على الز�دة أو النقص يف األر�ح اليت �التوزيعات، لكن ميكن 

  .حققتها املؤسسة

غالبًا ما  �مح، فإإذا قام جملس إدارة املؤسسة �إلعالن عن توزيعات األر�تواريخ توزيعات األر�ح:  -3

فيه قرار توزيع األر�ح، و املوعد النهائي ألمساء املسامهني املسجلني يف سجالت  نيصدرون إعال�ً يبينو 

املؤسسة والذين حيق هلم احلصول على هذه التوزيعات و موعد الدفع، هذا اإلعالن ينشر عادة يف 

  .الصحف اليومية و الصحف اليت ختتص �ألخبار املالية

ارة املؤسسة، و يقوم املسامهون و هو التاريخ الذي يتم وضعه من قبل جملس إد�ريخ التسجيل:  -4

األشخاص املعنيون �لتوزيعات بتسجيل أمسائهم يف هذا التاريخ بغية احلصول على توزيعات األر�ح و 

  .املعلنة يف فرتة حمددة يف املستقبل

ة، و هو اليوم الفعلي الذي تبدأ فيه املؤسسة �لقيام و يقرر من قبل جملس إدارة املؤسس�ريخ الدفع:  -5

  بدفع توزيعات األر�ح للمسامهني املسجلني يف �ريخ التسجيل.

  تتمثل يف مجلة العوامل التالية: :األر�ح�نيا: العوامل املؤثرة على سياسة توزيع 

 األر�ح تنصتوزيع  إطاركل مؤسسة ملزمة بتطبيق القوانني البلد الذي تنشط فيه، و يف   العوامل القانونية: -1

احلالية و السابقة (احملتجزة)، و هذا يكون فقط  األر�ح إمجايلتدفع من  األر�حتوزيعات  أنالقوانني على 

 كانت املؤسسة يف ذروة نشاطها.  إذايف حالة ما 

طة مبدى توفر السيولة النقدية الزائدة لدى املؤسسة لتسهيل عملية توزيع هي عوامل مرتب العوامل الداخلية: -2

 ا�ا.إستثمار ا�ا املستقبلية لتمويل حتياج، دون املساس �أر�حها

تفاقيات مربمة بني املؤسسة املربمة واملؤسسات إي العوامل اليت تكون ضمن عقود و ه العوامل التعاقدية: -3

يف حالة عدم  األر�حكشرط عدم توزيع   أر�حهاالدائنني و اليت حتد من حرية املؤسسة يف توزيع  أواملقرضة 

 حتقيق ربح معني.

ال  أنجيب  األخرىدون  األر�حسياسة لتوزيع  إتباع نأهذا العامل مرتبط بفكرة  ات املسامهني:إعتبار  -4

 سليب على ثروة املسامهني و محاية ممتلكا�م و حقوقهم يف التمتع �ر�ح املؤسسة يف حالة أثر ايكون هل

 .أكثر أر�ححتقيق  أجلحتجازها السعي من إتوزيعها و يف حالة 
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بناءا على هذا العامل يتم الرتكيز على توقعات منو املؤسسات فسريعة النمو كاملؤسسات  عامل فرصة النمو: -5

ا�ا إحتياجحتجازها لتمويل إو  أر�حهاطة تعتمد على متويلها الذايت من خالل عدم توزيع الصغرية و املتوس

املتسارعة، يف حني املؤسسات بطيئة النمو كاملؤسسات الكربى فهي تركز و بدرجة كبرية على سياسات 

 على املسامهني يف حالة حتقيقها هلا. األر�حالتمويل اخلارجي و توزيع 

 فإتباع عتبارخذ هذا العامل بعني اإلأدد من املستثمرين املتوقعني يتم كرب عأجللب  ات السوق:إعتبار  -6

 األر�حمستقرة حتفز املسامهني و املستثمرين، يف حني تذبذب نسب  أوبنسب متزايدة  أر�حسياسة توزيع 

 تناقصها تفقد املؤسسة مصداقيتها. أواملوزعة 

هناك حمددات أخرى تؤثر على سياسة توزيع األر�ح وسنذكرها   :األر�ح�لثا: احملددات املتحكمة يف سياسة توزيع 

  1كما يلي:

واليت تستطيع أن  �ااإستثمار حبيث أن املؤسسة قادرة على متويل خمتلف  :ية للمؤسسةستثمار الفرص اإل  -1

عن  �محتصل من خالهلا على مردودية أعلى من املردودية اليت حيصل عليها املسامهني من خالل توظيفا

األر�ح، و�لتايل تقوم  إستثمارطريق أر�حها الصافية، إذا كان املسامهون موافقون على سياسة إعادة 

 .املؤسسة بتوزيع األر�ح املتبقية

حبيث إذا كانت املؤسسة تراقب من طرف عدد قليل من املسامهني، هذا يعطي ميزة  :مراقبة املؤسسة -2

 .التمويل الذايت، وهذا من خالل حتديد نسبة توزيع األر�ح

حبيث جيب على املؤسسة توزيع األر�ح حسب دخل املالك، فإذا كانوا من أصحاب الدخول  ريبة:الض أثر  -3

ضريبية مرتفعة، و�لتايل تقوم املؤسسة بتقليل نسبة توزيع األر�ح،  خيضعون ملعدالت �مالعالية فهذا يعين أ

 والعكس صحيح.

 .سواء أكان نقدا أو أسهما، حبيث ميكن توزيع األسهم حسب حصة املالك :طبيعة التوزيع -4

حبيث أن املسامهني الذين يعيشون على توزيعات األر�ح إما نسبيا أو كليا، �لنسبة  :ات املستثمرينإحتياج -5

  هلم فإن استقرار التوزيعات مهم جدا.

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 -  Narjess Boubakri et autres, Les principes de la finance d'entreprise, gaëtan morin, Canada, 2005, p (176-177). 
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  خالصة الفصل:

 التطرق هلاالقرار يعد من أهم املفاهيم اليت مت  إختاذمفهوم عملية  أن إىلمن خالل دراستنا هلذا الفصل مت التوصل      

خالل  فاإلدارةكاحلضارة الفرعونية و الرومانية وغريها،   لقدميةاليت سادت خالل احلضارات ا ةدارياإل األفكاريف ظل 

و اخلطط املراد  األفكارنه هو العملية اليت سيتم من خالهلا جتسيد أ عتبارالقرار � إختاذركزت على  األزمنةتلك 

يف  ساساأخرجت جبملة من النتائج و التوصيات و احللول لضمان السري احلسن هلذه العملية و اليت كانت تنفيذها، و 

روز النظر�ت العلمية احلديثة مثل ب ةدارياإلالقرار يف ظل املدارس و التوجهات  إختاذبناء املفهوم احلديث لعملية 

 أكثر أساليبكاحلدس والتجربة و غريها لتصبح هناك   التقليدية األساليبالقرارات من  إختاذ أساليبتطوير احلديثة، و 

  الر�ضية و حبوث العمليات. األساليبيف  املتمثلةالكمية  األساليبمنطقية يف دعم هذه العملية مثل دقة و 

تنشط الزالت املؤسسة  أنهي عملية مستمرة و يف تطور دائم طاملا  أنواعهاالقرارات مبختلف  إختاذعملية  أنأي      

القرارات كلما زاد حجم املؤسسات و ما يقابلها من  ختاذإيف جمال عملها، كما جتدر اإلشارة إىل ز�دة أمهية وخطورة 

 بقاءهاز�دة يف عدد و كم املشاكل اليت حتتاج إىل حلول مقارنة بز�دة أمهية القرارات اليت حتتاجها لضمان 

وإستمراريتها، فهي عملية ترتبط بتحقيق األهداف املرجوة لكافة املؤسسات �ختالف أنواعها، ما دام هناك جمال 

  .حتقيق هدف معني أجلري و �ائي للمشكلة املطروحة من بني بديل وآخر للوصول إىل حل جذ ختيارإلل

 أننه جيدر مبتخذها إملؤسسة مبا فيها اجلانب املايل فتغطي كافة اجلوانب املتعلقة �ها إختاذاملراد القرارات  أنمبا      

 إىلللوصول �دف  يف هذا اجلانب املتخذةفالقرارات تسهيل هذه العملية،  أجليكون ملم بكافة متغرياته من 

د مالية فإن يف حالة عدم توفر أي موار ، و ا�ا املاليةإحتياجلتغطية ملوارد املالية املتاحة لتخصيص ا األمثل األسلوب

 �قلتغطية هذا العجز  يف اهمتس أناجلهات اليت ميكن  أهماجلانب ستساهم يف حتديد  يف هذا القرار إختاذعملية 

سيطرة و قدرة على  أكثرتكون  أنها يفرض على املؤسسة إختاذالتكاليف املمكنة، فتعدد القرارات املالية املراد 

�ا مساعدة أاليت من ش اإلمكانياتتوفر  إلزاميةمتخصصني يف هذه العملية، وهذا ما يفرض  أفرادختصيص جهد و 

توفري املعلومات املالية و احملاسبية الالزمة  اإلمكانياتبرز هذه أكمل وجه ومن أمهمته على  أداءمتخذ القرار على 

 .ور دراستنا يف الفصل الثاينهلذا الغرض و هي حم



  

  

  الفصل الثاين
 كنظـام ةاملـــــحـاسب

 معـــلومـات إلنتــاج

  حمـــــــــــاسبيــــــة
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  متهـيـــــــــد 

 بيـا�ت مـن تقدمـه أن ميكـن احملاسـبة مبـا إىل احلاجـة تطـورت جماال�ـا، وتوسـع قتصـاديةاال احليـاة تطـور مـع

 دور أن مبـاو نطاقهـا،  يف تعمـل الـيت قتصـاديةاال ؤسسـةملعالقـة � هلـا الـيت اجلهـات مـن العديـد إىل خمتلفـة ومعلومـات

 متـدإ بـل التقليديـة، املاليـة القـوائم لتصـوير الالزمـة احملاسـبية التارخييـة البيـا�ت وجتهيـز تـداول قاصـرا علـى يعـد مل احملاسـبة

 نـواحي متعـددة، يف ا�ـاإحتياج تغطيـة يف املفيـدة املاليـة وغـري املاليـة �ملعلومـات قتصاديةاملؤسسة اال إدارة تزويد ليشمل

 وظـائف يف سـاعدةللم بشـأ�ا والتحلـيالت الالزمـة التفسـريات وإعـداد واملسـتقبلية احلاضـرة �ألحـداث �ـتم وأخـذت

  اخلاصة. القرارات إختاذو  والرقابة التخطيط

 ئاتاهلي هتمتإس حماسيب (علمي و عملي) لتوفري معلومات حماسبية كمية و نوعية، يف إطار وضع أسا

 للمحاسبة األمريكية اجلمعية حثت حيث كنظام للمعلومات، احملاسبة دور بتوضيح املعروفة العلمية واجلمعيات

A.A.A  معتربة اإلدارة، اتإحتياج لسد نظم املعلومات تطوير طرق لتشمل احملاسبية البحوث تطوير ضرورة على 

  احملاسيب. طار البحثإ داخل يقع متاماً  املعلومات نظم جماالت يف العلمي البحث

هـــذا الـــدور بـــرز أكثـــر مـــن خـــالل تشـــغيل األساســـيات يف علـــم احملاســـبة ضـــمن نظـــم املعلومـــات احملاســـبية داخـــل 

املؤسسة لتوليد املعلومات احملاسـبية الضـرورية و املطلوبـة مـن قبـل اجلهـات املسـتفيدة منهـا، الـيت أصـبحت تكتسـي طـابع 

إال خمرجـــات لــنظم املعلومـــات و الـــيت مــاهي ات احملاســـبية هــي حمـــور دراســتنا املعلومــ أنو مبـــا  تنظيمــي و منطقـــي أكثــر،

هلــا مــن  ةلمعلومــات احملاســبية البــد مــن معرفــة نظــم املعلومــات املنتجــل أدقمفهــوم  إلعطــاءمــن هــذا املنطلــق  و احملاســبية،

  .اخمتلف جوانبه

  : من خالل التطرق يف هذا الفصل إىل ما يلي      

 سبة من منظور نظام املعلومات؛: احملاولاملبحث األ 

 املبحث الثاين: نظم املعلومات احملاسبية؛ 

 .املبحث الثالث: املعلومات احملاسبية املنتجة 
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   احملاسبة من منظور نظام املعلومات: ولاملبحث األ

ر احلاجة إىل املعلومات  التحول من اإلعتماد على القوة البدنية واآللية إىل اإلعتماد على املعرفة إىل ظهو أدى       

لضروري وجود نظم كمورد ضروري وإسرتاتيجي تتنافس املؤسسات من أجل احلصول عليه ونتيجة هلذا كان من ا

وهكذا ظهرت وتطورت نظم املعلومات، هذه النظم اليت صممت بشكل أساسي ملساعدة املدراء يف  تتكفل �ملعلومة،

الوظائف اليت تعىن �ا نظم املعلومات وظيفة  أبرزمن لف وظائفها، و و تسهيل عمل خمت مجيع املستو�ت �ملؤسسة

احملاسبة ملا هلا من �ثري يف سريورة العمل الداخلي للمؤسسة خاصة يف اجلانب املايل، و من خالل هذا املبحث 

نظم معلومات احملاسبة كأساس لبناء  إسقاطاجلوانب النظرية لنظم املعلومات مع حتديد كيفية  أهمسنحاول تبيان 

  خاص �ا كما يلي:

  : نظم املعلومات األولاملطلب 

 إعداد أساسهااليت يتم على  األهداف أبرزعلمية، و من  أسسعمل خمطط له بدقة وفق  أداءنظام  أيوظيفة      

بعد و  األخريصطلح على تعريفه بنظم املعلومات هذا أمعلومات ألغراض حمددة، و هو ما  نظام معني هو توفري

خالل التطرق ملختلف جوانب نظم املعلومات وفق  له جزء من الدراسة منالتعريف مبختلف جوانب النظام خنصص 

  التايل:

  مفهوم النظام: األولالفرع 

هلذا املفهوم يف جمال العلوم  إستخدام، ولقد كان أول نظام يف جماالت خمتلفة منذ القدميستخدم مصطلح ال     

القه على ، فالنظام ال يقتصر على �حية حمدودة وإمنا ميكن إطيةجتماعه إىل جمال العلوم اإلامإستخد إنتقلالطبيعية مث 

و �لتايل ميكن لبعض الظواهر اليت نعيشها أن حنوهلا إىل نظام من خالل ربطها بشكل  ،أشكال خمتلفة من احلياة

التطرق إىل النظام من  فرعال سنحاول من خالل هذاو  مدروس مبجموعة خطوات متسلسلة لتؤدي وظيفة معينة،

  يلي:أهم جوانبه كما رض خالل ع

 Systemaمن الناحية اللغوية �نه:" مصطلح مشتق من كلمة النظام يعرف  :وعناصره  تعريف النظام أوال:

  1."اليو�نية اليت تعين الكل املركب من عدد من األجزاء

  احية و نذكر منها: أما إصطالحا: فقد تعددت تعاريف النظام من هذه الن     

النظام هو: " الكل املكون من أجزاء وعناصر أو مكو�ت مرتابطة ومتكاملة تعمل ضمن تنسيق وتعاضد �دف     

 2"قيق غا�ت و أهداف جوهرية مشرتكة.حت

                                                           
 .17، ص 2005، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن، املدخل إىل نظم املعلومات اإلدراية دمحم عبد احلسني الطائي، -1
 .18، ص 2006، دار املناهج  للنشر و التوزيع ، عمان، األردن،  أساسيات نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلوماتغالب �سني،  سعد -2
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 ،، التجهيزات، اآلالتمن املوارد و العناصر ( األفراد البعض على أنه: "جمموعة مرتابطة و متجانسة هيعرف    

) وتعمل كواحدة حنو معني (حدود النظام .. اخل ) اليت تتفاعل مع بعضها البعض داخل إطاراألموال، السجالت

 1".احمليطة  ظل الظروف أو القيود و البيئةحتقيق هدف آو جمموعة من األهداف العامة يف

ق األهداف، و قد يكون النظام "يعترب جمموعة من األجزاء املرتابطة و اليت تعمل معا لتحقييعرف أيضا �نه:     

اليت حيصل من خالهلا على يت تفصله عن البيئة احمليطة به و طبيعيا أو من صنع اإلنسان، و لكل نظام حدوده ال

  2".مدخالت و يقدمها هلا يف شكل خمرجات

ا�ا من خالل ميكن تبيالنموذج العام ألي نظام �ربعة عناصر رئيسية  نأن خالل التعاريف السابقة نستنتج م     

  :الشكل التايل

  ) : عناصر النظام1-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

، الدار اجلامعية نظم املعلومات اإلدارية (املفاهيم األساسية والتطبيقات)منال دمحم الكردي، جالل إبراهيم العبد،  املصدر:

  .54 ص، 2003اإلسكندرية، 

ب أن يتمتع مبجموعة من املبادئ جله جيأف الذي أنشئ من يؤدي النظام اهلدلكي : املبادئ العامة للنظام �نيا:

  3هي:و 

: فالنظام بال هدف ال معىن وال وجود له، فإذا كان النظام قائما على أهداف النظام، املعرفة، أهداف النظام -1

ة البداية حتديد أهداف عاموكذا الطرائق املناسبة للتعامل معه وإذا كنا نريد إنشاء نظام جديد ستكون نقطة 

 .للنظام

رد جمموع العناصر املكونة : فهذا املبدأ يقول أن النظام كوحدة متكاملة ليس جمالتكامل بني عناصر النظام -2

ن عملية إرجاع صفات مكو�ت عناصر النظام إىل صفات عناصرها مفردة ومعزولة وإلغاء العالقات إله، و 

 .إىل ضياع الصفات للمنظومة الكليةفيما بينها سيؤدي 

                                                           
 .13، ص 2004-2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، نظم املعلومات احملاسبية (اإلطار الفكري و النظم التطبيقية )أمحد حسني علي حسني،  -1
 .69، ص 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أساسيات نظم املعلومات احملاسبيةالسيد عبد املقصود دبيان و آخرون،  -2
 ).10- 8، ص (2006، الطبعة الثالثة، دار الوراق، األردن، نظم املعلومات اإلداريةسليم احلسنة،  -  3

 خمرجات معاجلة مدخالت

 التغذية العكسية
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قاته مع عتماد جناح عمل كل عنصر من عناصر النظام على موقعه من النظام وصفاته وعالإهو  :اديةعتماإل -3

عتماده على املكو�ت املوجودة يف البيئة احمليطة به، وعمليه تفاعل املكو�ت إالعناصر الداخلية وكذلك 

 ستمرار.مدى قدرة النظام على احلياة و اإلوالبيئة تظهر 

ضطراب ، واإلن للنظام يعمل على حتقيق األهدافستقرار واألمافيقصد �لتوازن اإل :ضطرابالتوازن واإل -4

الداخلي واخلارجي  رتباك اليت تصيب النظام نتيجة فقدان التوازنختالل واإليقصد به حالة التحرك واإل

دمها حأفهما مبدآن غري متالزمان فتواجد عطل برامج احلاسوب تعتالل صحة اإلنسان أو إلسبب ما مثل: 

  وجود اآلخر.     يلغي

 حنددهادة للحكم على مدى كفاءة النظام و ميكن أن نعتمد على معايري عدي: معايري احلكم على كفاءة النظام: �لثا

  1يف النقاط التالية:

   ؛دقة أداء الوظائف األساسية و الفرعية -1

   ؛سرعة األداء وتكاليف التشغيل و الصيانة -2

   ؛كانية الصيانةالقدرة على التكيف البيئي وإم -3

   ؛مناذج متنوعة واألمان وجدوى تصنيفه إستخدامإمكانية  -4

  ؛البساطة والنمطية، الوزن، احلجم والشكل والنمط والتغليف -5

  جمهزة ؛مكملة التوافق مع نظم أخرى  -6

  ؛ستخدامعية اإلسهولة التنقل والرتكيب، قانونية ومشرو  -7

 ؛يةجتماعمراعاة اجلوانب اإل -8

  م املعلوماتظ: مفهوم نلثاينالفرع ا

تعد نظم املعلومات ذات أمهية �لغة ألي مؤسسة، هذا راجع إىل أن إستمراريتها يف الوجود، وضمان سري عملها      

يعتمد على املعلومات اليت تصدر عنها مبختلف أنواعها، حيث توفرها و جتمعها وتقدمها إىل اإلدارة �لشكل ويف 

ة حتقيق أدىن مستوى من الكفاءة ا�ا يؤدي إىل تدهور املؤسسات وصعوبالوقت و للمستخدم املناسب، لذا فإن غي

رتابطة مع بعضها بشكل منتظم تعترب جمموعة من املكو�ت املالفعالية يف تنفيذ أنشطة األعمال، كون نظم املعلومات و 

 أداء الوظائف جل إنتاج املعلومات املفيدة، و إيصال هذه املعلومات إىل مستخدميها من أجل مساعد�م يفامن 

  املوكلة إليهم. 

إضافة إىل هذا فإن نظم املعلومات يف املؤسسات احلديثة زادت أمهيتها فأصبحت تشكل جزءا أساسيا يف عملية      

      تصميم هيكلها وتطوير نظمها الوظيفية.

                                                           
 .35، ص 2007جلامعية، مصر، ، الدار انظم املعلومات اإلدارية دمحم عبد العليم صابر، -  1
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الف وجهات نظر ختإفاهيم نظام املعلومات و ذلك حسب لقد تعددت تعاريف و منظام املعلومات: تعريف  أوال:

  : من يعرفه �نهالباحثني فنجد 

جمموعة من اإلجراءات اليت يتم من خالهلا جتميع، وإسرتجاع، وتشغيل، و ختزين و نشر املعلومات بغرض دعم  "     

جمموعة من اإلجراءات املنظمة اليت ميكن من خالل تنفيذها توفري معلومات  أيضاعمليات صنع القرار، و هي 

  1."عمليات صنع القرار تستخدم لدعم

إيصال معاجلة و ات و اإلجراءات اليت تسمح جبمع و " جمموعة من املوارد و الوسائل و الربامج و األفراد و املعطي    

 2".املعلومات على شكل نصوص، صور رموز ..... يف املؤسسة

حتسني املعلومات لتطوير و نولوجيا " تفاعل جمموعة املواد املختلفة من األشخاص و البيا�ت، و العمليات و تك    

ات متخذي القرار سواء كان لإلداريني أو املستخدمني للنظام إلمدادهم �ملعلومات يف الوقت إحتياجدعم أداء و 

 3".املناسب

"تقنيا نظام املعلومات يعرف كمجموعة أجزاء مرتابطة و اليت تستقبل (أو تسرتجع) املعلومة،  يعرفه آخرون أنه:     

 4".املراقبة على مستوى املنظمةالقرار �لتنسيق و  إختاذعدة على ها، ختز�ا، تنشرها �دف املساتعاجل

  بناء على التعاريف السابقة ميكن تبسيط نظام املعلومات من خالل الشكل التايل:

  

  ): منوذج مبسط لنظام املعلومات2-2الشكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  .8 ص، 2007 مصر، اجلامعية، الدار ،اإلدارية املعلومات نظمدمحم عبد العليم صابر،  املصدر:

  ويلعب نظام املعلومات دورين أساسيني:     

                                                           
 .19، ص 2014، النشر العلمي و املطابع، الر�ض، اململكة العربية السعودية، نظم املعلومات اإلداريةدمحم بن امحد بن تركي السديري،  -1

2-  Robert Reix , Traitement des informations, édition Vuibert, Paris, 2001, P 165.  
3- Armand Dayan, Manuel de Gestion , 2émeédition, AUF, Paris.2004, p 224. 
4-Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel , Management des systèmes d’information ,9eme édition Person, 
France, 2006, P 13. 

جتميع 

 البيا�ت
 البيا�ت

معاجلة 

 البيا�ت
 بيا�ت معاجلة

 خدماملست القرارات معلومات
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 حيث يسمح �عطاء نظرة دقيقة عن وضعية املؤسسة مثال امليزانية احملاسبية؛ دور وصفي: -1

 مثل إرسال األوامر، توحيد طريقة العمل...إخل. دور املعاجلة ودوران املعلومات التنظيمية: -2

 إختاذء املهام التشغيلية، التسيريية و من أجل مساعدة األفراد يف أداويقوم نظام املعلومات �نتاج املعلومات      

  القرارات. 

يتم تصميم نظام املعلومات حبيث ميد اإلدارة العليا مبعلومات عن الفرص والتهديدات النابعة من البيئة اخلارجية،       

يمة املضافة، ووضع إسرتاتيجيتها والرقابة وكذلك عن مؤشرات األداء داخل املؤسسة وهو ما ميكن اإلدارة من ز�دة الق

عليها ويف هذا ا�ال يتم إعداد النماذج املالئمة وإدخاهلا يف احلاسوب حبيث تعكس درجة واقعية أداء املؤسسة، 

  وكذلك درجة تفاعلها مع البيئة اخلاصة �ا.

  1ث أصناف هي:عناصر نظام املعلومات منقسمة لثالالعناصر املشكلة لنظام املعلومات:  �نيا:

يشكل األفراد الذين هم مصدر املعلومات أو الذين يقومون  املوارد البشرية (األفراد أو جمموعات األفراد): -1

ستعماهلا جزءا هاما من نظام املعلومات، نستنتج أنه ليس كل األفراد مقيدون بنظام إقلها، معاجلتها و بن

طيدة �ألفراد الذين جيب مساعهم، إقناعهم وتطوير املعلومات، إذن فتسيري نظام املعلومات له عالقة و 

  مهارا�م، التصدي هلم يف حالة الضرورة وحماور�م.

ونقصد بذلك تنظيم العمل حبيث يقسم إىل مهمات، كل مهمة هلا خصائص، أجهزة مراقبة،  التنظيم: -2

 إختاذالالمركزية يف اللغات املستعملة، ثقافة املؤسسة، قواعد وطرق التسيري، دورات املعلومات، درجة 

  القرارات، حجم املؤسسة...إخل.

ستغالل إتصال، ختزين و ومات، اإلوهي تتميز بتعددها وتنوعها، متس عملية احلصول على املعل التكنولوجيا: -3

فيما خيص تكنولوجيا املعلومات فما هي إال أدوات أساسية ألنظمة  القرارات إختاذاملعلومات، املساعدة يف 

ات املستخدمني وخصائص املعلومات املطلوبة، وميكن القول حتياجديثة، ختتار حسب دراسة إلاملعلومات احل

�ن التكنولوجيا �يت بعد املعلومات ولكن يف بعض األحيان حيدث العكس، فإدخال تكنولوجيا املعلومات 

سري حنو إزالة حتدث دراسة للوضعية من حيث املعلومات يف املؤسسة، إن أنظمة املعلومات يف املؤسسات ت

نتشار التبادل اإللكرتوين للبيا�ت، شبكة إة املعلومات للمؤسسات األخرى مع احلدود وتوسعها إىل أنظم

 اإلنرتنيت...إخل.

  ن توضيحه من خالل الشكل التايل: و هذا ما ميك     

  

  

  

                                                           
1- Yves Simon, Patrick Joffre, Encyclopédie de la gestion, 2emeedition, Economica, Paris, 1997, p 1180.    
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  نظام املعلومات يف املؤسسة): األبعاد الثالثة لعناصر 3-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Source: Yves Simon , Patrick Joffre, Encyclopédie de la gestion, 2emeedition, 
Economica, Paris, 1997, P 1180 (بتصرف)    

يقوم نظام املعلومات بتنفيذ جمموعة كبرية ومتنوعة من الوظائف واملهام اليت ميكن : نظام املعلومات: وظائف �لثا

  تقسيمها إىل مخس وظائف رئيسية هي:

 مجع البيا�ت؛ -1

   معاجلة البيا�ت؛ -2

 ت؛ إدارة البيا� -3

 رقابة ومحاية البيا�ت؛ -4

  إنتاج املعلومات. -5

  ، وتتابع تنفيذها واملعروفة �سم ميكانيكية العمل. وضح هذه الوظائف والعالقة بينهماي الشكل املوايل     

  

  

  

  

  

  

  

  

 املوارد البشرية

تكنولوجيا 

املعلومات 
 التنظــيم

 تفاعل

 تفاعل

  اإلستماع و الفهم

  النصيحة و اإلقرتاح

  احملاورة و التفاوض

 قيادة التغيري اإلقناع

  عملية التسيري -

  لغة املؤسسة -

 دورة املعلومات -



 ةـــــــــــــــــــــــــاسبيـــــــــــات حمـــــــــــــــلومـــاج معـــــــــــــــــــــــام إلنتــــــــــــــــــــــــة كنظــــــــــاسبـــــــحـــــامل اينـــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 

74 

 

  ): الوظائف الرئيسية لنظام املعلومات4-2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل معاصر يف نظم املعلومات احملاسبيةالدهراوي،  مصطفى كمال الديناملصدر : 

  .20 ص ،2005

مل على جمموعة متنوعة من األنشطة، اليت يكون هدفها أساليب توكل وظيفة من هذه الوظائف اخلمس تش     

  1علومات مفيدة من أجل مستخدميها كما يلي:مخلام من مصادرها املختلفة إىل العمل على حتويل البيا�ت ا

  دة خطوات منها:وتشمل عملية جتميع البيا�ت على ع :جتميع البيا�ت -1

  أي توفري البيا�ت الالزمة مث تسجيلها كتابيا أو إلكرتونيا. تسجيل: -

تسهيل صارها و ق أو غريها للتمييز بينهما و إختالبيا�ت رموز يف شكل حروف أو أورا: أي إعطاء الرتميز -

 عاين ألشخاص معنيني دون غريهم.تصنيفها و توصيل امل

 .جمموعات حسب اخلصائص املشرتكةىل : أي  تقسيم البيا�ت إالتصنيف -

 .من دقة و صحة العمليات السابقة : أي مراجعة البيا�ت و التأكدالتدقيق -

قيدها على  مت كمية مث يتجتدر اإلشارة إىل أن البيا�ت اليت ليست ذات طبيعة كمية جيب حتويلها إىل بيا�     

  مستند و بعدها متر إىل نقطة تشغيلها.

يقصد �ا معاجلة البيا�ت و يتم تشغيل البيا�ت املصنفة يف دفعات ذات طبيعة متشا�ة و  تشغيل البيا�ت: -2

  يف كل دفعة و ذلك وفق إجراءات منها:

                                                           
 .)17-15( ، ص2003-2002 ،مصر اإلسكندرية، ، الدر اجلامعية، نظم املعلومات احملاسبيةثناء على القباين،  -1

مستخدمي 

 املعلومات

 رقابة البيا�ت

مصادر 

 البيا�ت

تاج إن

 املعلومات

جتميع 

 البيا�ت

 إدارة البيا�ت

 محاية البيا�ت

 معاجلة البيا�ت
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  : هو إمتداد ملرحلة التجميع و هو هنا أكثر دقة و تفصيال. التصنيف -

 ي، كالتواريخ، الرتتيب األجبدي.: أي وضع البيا�ت وفق ترتيب منطقالرتتيب -

 : للحصول على معلومات موجزة و ملخصة.التلخيص -

 : مثل اإلحتساب يف البنوك.اإلحتساب -

 .: أي نسخ البيا�تالنسخ -

  و تتكون هذه الوظيفة من األنشطة التالية: إدارة البيا�ت: -3

تزود كن هي ملفات أو قواعد البيا�ت و : و تشمل خطوط التخزين على حفظ البيا�ت يف أما التخزين -

  تاريخ ألحداث و قد تكون ملفات التخزين دائمة أو مؤقتة يف إنتظار تشغيل إضايف.البيا�ت املخزنة ب

: و يشمل تسوية البيا�ت املخزنة لتعكس األحدث اجلديدة و العمليات و القرارات و كنتيجة التحديث -

 لتحديث، تعكس البيا�ت احلالة احلالية لألحداث.

زنة و األخذ منها، حيث أن البيا�ت املسرتجعة قد : يتكون من الدخول إىل البيا�ت املخاإلسرتجاع -

 تستخدم يف تشغيل إضايف أو حتول إىل معلومات املستخدم اخلارجي.

قد تفقد ء يف البيا�ت اليت مت إدخاهلا و و �يت هذه الوظيفة نتيجة لوجود بعض األخطا  رقابة البيا�ت: -4

 املخزنة من الوظائف اهلامة لنظام املعلومات. بعض البيا�ت، لذا يعترب التأكد من صحة و دقة البيا�ت

هي قد بني يدي املستخدمني، و  املعلومات فالوظيفة األخرية لنظام املعلومات هي وضع إنتاج املعلومات: -5

البيا�ت املشغلة أو املخزنة أو كليهما،  ستخدامتشمل عدة خطوات فالتقرير مثال يشمل إعداد تقارير �

التقارير إىل حتليل و تفسري البيا�ت. و النقل يتكون من التزويد بتقارير أكثر  ويف املعتاد حيتاج إعداد

  وضوحا و أكثر فائدة للمستخدم و تسليم التقارير إىل املستخدمني.

  و حتد�ته الفرع الثالث: أمهية نظام املعلومات

ملياته و هذا ال يلغي فكرة أنه ملختلف ع أساسيلنظام املعلومات أمهية �لغة داخل املؤسسة كونه يعد حمرك      

  يواجه عدة حتد�ت عند القيام بعمله و هذا ما سنبينه من خالل هذه النقاط:

  1ميكن حصر أمهية نظام املعلومات فيما يلي:أوال: أمهية نظام املعلومات: 

 تزايد نفوذ املعرفة و املعلومات يف ا�تمعات احلديثة؛ -1

 اجلات الدقيقة؛تنمية و تطوير شبكات اإلتصال و املع -2

 تغري مفهوم و دور املعلومات و تطور هذا الدور يف املنظمات احلديثة؛ -3

 ل التنظيمية؛اهلياكاملعلومات أساس بناء  -4

 املعرفة و املعلومات مها املصدران احلقيقيان للسلطة يف املنظمات احلديثة؛ -5

                                                           
 .27، ص 2005، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، نظم املعلومات اإلداريةدمحم إمساعيل بالل،  -1
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تستخدم يف األنشطة أصبحت املعلومات أحد عناصر خمرجات املنظمات اجلدية، ليس جمرد مدخالت  -6

 اإلدارية و اإلنتاجية؛

املكثف لتقنيات احلاسب اآليل يف تطبيقات متعددة و شاملة ملختلف ا�االت لكونه األداة اليت  ستخداماإل -7

 تعاجل املعلومات و تتحكم يف عمليات حفظها و إسرتجاعها؛

  كافة فروع النشاط اإلداري؛احلاسبات اآللية يف إستخدامالتطور املتسارع للربجميات لتسيري إنتشار  -8

 حنصار يف دائرة التخصص؛التنوع و عدم اإل إمكانيةيؤدي التوظيف الفعال للمعلومات إىل تزايد الفرص و  -9

 يواجه تطبيق نظام املعلومات يف املؤسسة بعض التحد�ت ميكن تلخيصها يف ما حتد�ت نظام املعلومات: �نيا:

   1يلي: 

تعترب بعض املعلومات الضرورية لعمليات صنع القرارات  :كن إدخاهلا يف النظامهلامة ال ميبعض املعلومات ا -1

بعملية اإلدخال يف نظام اإلدخال و ذلك لصعوبة التعبري عنها بشكل  تهاطبيعاليت ال تسمح  املعلومات من

مثال ذلك األفكار بشأن تقدمي منتجات جديدة، آراء املستهلكني حول منتج معني، خطط  نظامي،

 نافسني، القرارات السيادية اليت تصدرها الدولة.امل

ا�ت الكمية نظرا : غالبا ما �تم نظم املعلومات يف املنظمات �لبياملعلومات عادة ما حتتاج إىل السياق -2

قرارات اإلسرتاتيجية ال إختاذمهية عند و هذه البيا�ت قد ال تكون على درجة عالية من األ ،لسهولة إدخاهلا

تتوقف إىل حد كبري على و �لتايل فإن قيمة املعلومات  ،ا مل يتم ربطها مع معلومات أخرىيف املنظمة م

من خالله، يتوقف هذا السياق على ما يتوفر لدى مستخدم املعلومات من معرفة  تفسريهاوجود سياق يتم 

جم الطلب مثال ذلك رصيد املخزون ال يكون له قيمة إال إذا مت ربطه مبعلومات أخرى مثل ح ،سيةأسا

  املتوقع.  

 ماتتتناقص قيمة املعلومات بشكل سريع مع مرور الزمن، فاملعلو  قيمة املعلومات تتناقص مبرور الزمن: -3

املعلومة حيدد إمكانية اإلعتماد عليها  ظهورتوقيت آلن قد ال تكون كذلك مستقبال، فذات القيمة العالية ا

البنوك متثل املعلومة ذات قيمة عند حلظة إصدار شيك يف أحد  ؤسسةالقرارات، فمثال رصيد امل إختاذيف 

 .لشيك تصبح هذه املعلومة ذات قيمةمعني و لكن مبجرد إصدار هذا ا

ات من املعلومات نتيجة لديناميكية البيئة احمليطة بنظم حتياجتؤدي إىل تغريات يف اإل :التغريات البيئية -4

ئلة و جمهودات ضخمة أثناء دراستها إلقتناء نظام املعلومات فقد تواجه املنظمة بعد إنفاقها مبالغ طا

ا�ا يف ضوء حصتها يف السوق �نه مت إدماجها مع منظمة أخرى أو ظهور إحتياجمعلومات معني خيدم 

تشريعات جديدة مما يؤدي إىل تغري حصتها يف السوق و من مث يصبح ما بذلته املنظمة من مال و جهد غري 

 حدثت. ذي جدوى نتيجة للتغريات اليت

                                                           
 ).12- 11، ص (2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،نظم املعلومات اإلداريةإبراهيم سلطان،  -1
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تحد�ت يعد التغري و التطور السريع و امللموس يف تكنولوجيا احلاسبات من ال تكنولوجيا احلاسب اآليل: -5

حيث أن هذا التطور  يؤدي إىل تقادم نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل  ،اليت تواجه نظم املعلومات

يري النظام و ما يرتتب عليه من أعباء مالية أو اإلبقاء بعد فرتة قصرية من إقتنائها مما يؤدي �ملنظمة إما إىل تغ

نظم معلومات  إستخدامتكاليف و هو ما يؤدي إىل التوفري لعلى النظام احلايل و هو ما تفضله املنظمات 

 أقل حداثة و لفرتات طويلة نسبيا.

ل احلصول على نظام أجيدرك القليل من األفراد أن هناك جمهود أو تكلفة تبذل من  فيها: املبالغالتوقعات  -6

نظم املعلومات يف العديد من التطبيقات  إستخدامو قد ظهر هذا اإلجتاه كنتيجة لفاعلية  ،فعال ملعلومات

اليت ميكن مالحظتها مثل نظم حجز تذاكر الطريان، وقد أدى هذا إىل أن املديرين يتصورون أنه ميكن 

لفة و خالل فرتة زمنية وجيزة بغض النظر عن ككل �قل ك  ؤسسةتصميم نظام معلومات متكامل يربط امل

  .ؤسسةحجم امل

  نظم املعلومات احلديثة :املطلب الثاين

إعتماد املؤسسات على الوسائل التكنولوجية احلديثة لتأدية مهامها كان له األثر الكبري عليها مما أدى إلعطاء  إن     

حت جتاري التطورات احلاصلة على مستوى احمليط الذي خمتلف عمليا�ا صفة الكفاءة و اآلنية، �إلضافة أ�ا أصب

التطورات اليت مست خمتلف مستو�ته من خالل  أهمتنتمي إليه و فيما يلي سنعطى مفهوم نظم املعلومات احلديثة و 

  التايل:

  ل: مفهوم نظم املعلومات احلديثةالفرع األو 

اسبات اإللكرتونية يف بداية السبعينات و ساعد على بدأت تنشط عملية تنفيذ نظم املعلومات اإلدارية على احل     

ا و اليت هلا إمكانيات ختزينية كبرية جدا �إلضافة إىل ظهور �هذا التقدم تطور أجهزة احلاسبات اإللكرتونية وبرجميا

ا بشكل كبري، ستغالهلإدت كثريا يف تقليل وقت اإلجناز و الربجميات املتقدمة منها نظم إدارة قواعد املعلومات اليت ساع

و حققت هذه النظم تقدمها يف بداية الثمانينيات و أصبحت هذه النظم عنصر أساسي معتمد يف دول العامل املتقدمة 

خلربة الذاتية على معلومات اتعتمد  10 %على معلومات هذه النظم و تعتمد منها  90 %حيث أصبحت 

لكرتونية من علماء اإلدارة و احلاسبات اإل دارية دفع الكثريهتمام املتزايد �نظمة املعلومات اإلاإلدارية، وإن اإل

ا نظم رقابة للعمليات و�يئة املعلومات و�البحث يف هذا املوضوع و تقييمه لكو�م ينظرون إىل هذه النظم ك بتكثيف

  1املطلوبة لكافة مستو�ت اإلدارة.

: "تلك النظم اليت تستخدم احلاسب اآليل يف هي ديثةميكن القول �ن نظم املعلومات احل من خالل ما سبق     

يتكون نظام املعلومات من قرارا�م و  إختاذوظائفهم و ألداء  ات املديرين املختلفة من املعلومات الالزمةإحتياجتوفري 

شخص واحد على األقل، له منط نفسي معني، و يواجه مشكلة معينة داخل نسق تنظيمي معني، وحيتاج إىل وجود 
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ومات، و اليت يتم توفريها من خالل وسيلة عرض معينة، ووفقا هلذا التعريف ميكن تصنيف أي نظام بعض املعل

 أداءمدى قدرته على توفري معلومات و خدمات �فعة للمديرين يف  أساسعلى  اإلدارية�عتباره نظاما للمعلومات 

  1".املختلفة وظائفهم

  احلديث ومها التقليدي ومبفه اإلدارياملستوى معلومات نظم الفرع الثاين: 

   لنظم املعلومات مبفهومها التقليدي و احلديث كما يلي: اإلداريةاملستو�ت من خالل هذه النقطة سنحاول تبيان      

، حيث لكل مستوى نظام معلومات خاص اإلداريةتغطي كافة مستو�ت  :نظم املعلومات مبفهومها التقليدي: أوال

  تبني من خالل الشكل التايل: و هو ما ياته إحتياجبه يليب 

   ةاإلداري �ملفهوم التقليدي حسب املستو�تنظم املعلومات  ):5-2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .38 ، ص2005 مصر، ،ار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، الدالتقنيات احلديثة للمعلوماتنبيل دمحم مرسي، املصدر: 

 بنظامسرتاتيجي يتعلق ، املستوى اإلدارية مقسمة لثالث مستو�تت اإلمن خالل الشكل السابق فاملستو�     

توى التكتيكي العليا، نفس الشيء �لنسبة للمس �إلدارة توفري كافة املعلومات اخلاصةمهمته سرتاتيجي إمعلومات 

  املستوى التشغيلي.و 

  وم احلديث لنظم املعلومات.املالحظ هنا أ�ا ال يوجد تفرعات خمصصة لكل مستوى كما سنالحظه يف املفه     

نظم معلومات خاص بيه  إداريلكل مستوى  أنفيما خيص نفس املنطق  نظم املعلومات مبفهومها احلديث:: �نيا

  ن تبيانه من خالل الشكل املوايل:نظم املعلومات احلديثة و هذا ما ميك مفهوم ينطبق على

                                                           
 .107، ص 2012، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، نظام املعلومات املطبق يف التسيريمنري نوري،  -1

 ا�موعات املستفيدة أنواع نظم املعلومات

 اإلدارة العليا نظم املستوى االسرتاتيجي

 مديرو اإلدارة الوسطى
  نظم املستوى التكتيكي 

 (اإلدارة الوسطى)

نظم املستوى 

 التشغيلي

 التشغيليوناملديرون 

 املبيعات و التسويق، التصنيع، التمويل، احملاسبة، املوارد البشرية
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  للمؤسسة داريةملستو�ت اإل� و عالقتها): نظم املعلومات احلديثة 6-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (بتصرف) .27 ، ص2010، دار زهران للنشر، عمان، األردن، نظم املعلومات اإلداريةالصباح ، عبد الرمحان  املصدر:

أكثر نظم املعلومات احلديثة وفق املستو�ت اإلدارية، و اليت تفرعت  أنواعمن خالل الشكل السابق مت حتديد      

  ذات ختصص أكثر مما كانت عليه يف املفهوم التقليدي لنظم املعلومات. أصبحتو 

  ظم املعلومات احلديثةالفرع الثالث: مستو�ت ن

  لكل مستوى إداري نظام معلومات حديث خيتص به وميكن التطرق هلا فيما يلي:     

هو نظام يوفر خمتلف املعلومات  خيص املستوى األدىن يف املؤسسة (املستوى التشغيلي) و أوال: املستوى التشغيلي:

 األعلى�إلضافة لتزويد نظم املعلومات  الروتينيةلتسهيل خمتلف عمليا�م اإلدارية  التشغيلينياملدراء اليت حيتاجها 

  يظم كل من النظامني:نظم املعلومات احلديثة يت حيتاجو�ا، هذا املستوى وفق مبختلف املعلومات ال

املكاتب  أنشطةأجهزة احلاسوب للتعامل مع  تطبيقنظام الذي يتم بواسطته و هو النظم آلية املكاتب:  -1

و يف هذا النظام ال يقتصر املكاتب، (�لية) للمكاتب أو نظام أمتتة  اآليلسم التشغيل إ أيضايطلق عليه و 

لق فكرة املكتبية األكثر كفاءة فقط بل مت من خالله تغيري مفهوم العمل املكتيب من منط األعمالعلى تنفيذ 

إىل منطلق فكرة السيطرة املتزايدة للمديرين على العمليات املكتبية، كون من  اإلداريحتسني العمل املكتيب و 

اإلدارة 

 العليا

 اهليئة اإلدارية

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة اإلشرافية

 املوظفني و اإلداريني و املكتبيني

 نظم معلومات دعم اإلدارة العليا

 النظم اخلبرية و نظم دعم القرار

 اإلدارية نظم املعلومات

 نظم معاجلة البيا�ت

 نظم آلية املكاتب

املستوى 

 االسرتاتيجي

املستوى 

 التكتيكي

املستوى 

 التشغيلي
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املكتبية اليومية املختلفة، و تسهيل عملية الرقابة  األعمالالنتائج الرئيسية لتطبيق التكنولوجيا احلديثة �لية 

 1خالل مركزية التسيري و الرقابة. عليها من

املعاجلة احملوسبة للكلمات و النشر املكتيب، تصوير الو�ئق اليت  بوظائفن هذه النظم تتعلق و ميكن القول �

  2مني التقوميات الزمنية املطلوبة.املؤسسة و كذلك � إجراءاتو  أعمالتعتمد عليها 

نشطة التشغيل املختلفة، هي نظم معاجلة آلية للعمليات الروتينية األساسية لدعم أ نظم معاجلة البيا�ت: -2

وأهم وظائف هذه النظم هو معاجلة البيا�ت و إنتاج التقارير، و من أمثلة نظم معاجلة العمليات جند: نظام 

  3شؤون املوظفني، نظام الشؤون املالية، نظام متابعة املخزون و غريهم.

الوسطى مبختلف حاجا�م من املعلومات اإلدارة  يهو نظام ميد مدير التكتيكي (اإلدارة الوسطى): �نيا: املستوى 

املعلومات املستمدة من نظم املعلومات  أوعتمادهم على بيا��م اخلاصة إالزمة لسري عملهم و هذا من خالل ال

  منه و يظم نظم املعلومات التالية:  األعلىهذا النظام يعترب داعم للنظام  أنمنه، كما  األدىن

ن جمموعة من العمليات املنتظمة اليت تدعم املستو�ت اإلدارية املختلفة تتألف م نظم املعلومات اإلدارية: -1

من أمثلة هذه النظم القرارات داخل اجلهاز اإلداري، و  إختاذ�ملعلومات الالزمة ملساعد�ا يف تنفيذ األعمال و 

 4جند: نظام املعلومات احملاسبية، نظم معلومات التسويق، نظم معلومات التمويل و غريها.

هذا األخري الذي ميكن تعريفه كما يلي: "يعرف  الصناعيتطبيقات الذكاء  أبرزهي من  نظم اخلبرية:ال -2

الذكاء الصناعي �نه العلم الذي يزود احلواسيب �لقدرة على حل املشكالت املعقدة من خالل النماذج 

احلاسوب �دف فهم  تخدامإسعن طريق  اإلنساينالذكاء الصناعي حياول حماكاة الذكاء  أناخلوارزمية، كما 

البشري أثناء ممارسة التفكري، و من مث ترمجة هذا التفكري إىل ما  لالعمليات الذهنية املعقدة اليت يقوم �ا العق

  5ة احلاسوب على حل املشكالت املعقدة."يه من عمليات حاسوبية تزيد من قدر يواز 

هي نظم هدفها تصميم  ظم اخلبرية ��ا: "من خالل التعريف السابق للذكاء الصناعي ميكن تعريف الن

صطناعي يف حل هذا الذكاء اإل إستخدامو حماولة  األفرادتطوير نظم حاسوبية حتاكي الذكاء البشري لدى و 

القرارات املختلفة، و جاءت كمحاوالت ملنح اآلالت قدرة من حيث إجراء العمليات  إختاذاملشكالت و 

  6ري."الذكية اليت يقوم �ا العمل البش

                                                           
1- Rashmi Jatain, Different prospects of Office Automation Systems, volume 4, Issue 3, International Journal of 
Computer Trends and Technology, 2013, p 211. http://ijcttjournal.org/archives/ijctt-v4i3p102 19/12/2016 11:07.  
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"النظم اليت تعمل على دمج املعرفة و مهارات حل املشكالت كوسيلة للوصول إىل  منه فالنظم اخلبرية هي:

قرارات إسرتاتيجية حلل املشكالت، كما  ختاذمهارة اخلبري البشري و تعامله مع حل املشكالت املختلفة إل

رية و اخلربة العملية، و األكثر أمهية أ�ا تساعد تستطيع التعامل مع املشكالت اليت حباجة إىل املعرفة النظ أ�ا

  1"املنظمات يف إكتساب املعرفة الضرورية وإعادة هيكلتها من أجل املنافسة و جناح املنظمة.

القرار أساس  إختاذالقرارات داخل اجلهاز اإلداري، إذ تعد عملية  إختاذتقوم بدعم أنشطة  نظم دعم القرار: -3

اجه اإلداريون العديد من املشكالت املتعلقة �لتخطيط و حتليل البدائل وإختيار العملية اإلدارية، حيث يو 

   2أفضل احللول لإلستغالل األمثل للموارد املتاحة و غريها.

العليا مبختلف املعلومات  اإلدارةو هي نظم املعلومات اليت تقوم مبد العليا):  اإلدارة�لثا: املستوى االسرتاتيجي (

هذا النظام يعتمد على خمتلف  أن إىلعلى مستوى املؤسسة، �إلضافة  اإلسرتاتيجيةالقرارات  إختاذ اليت حتتاجها يف

  املعلومات املستمدة من نظم املستو�ت األدىن منه، و يظم نظم املعلومات اخلاصة به واملتمثلة يف: 

  :مم لدعم املديرين يف صهو نظام معلومات مبين على احلاسب اآليل منظم معلومات دعم اإلدارة العليا

احلاسبات املتصلة بشبكة املعلومات،  إستخدامسرتاتيجي لتدعم القرارات غري اهليكلية من خالل املستوى اإل

 اإلداريةالعليا على املعلومات الداخلية امللخصة و املستخدمة يف نظم املعلومات  اإلدارةو تعتمد نظم دعم 

 يف البيئة احمليطة �ملنظمة. األحداثخلارجة عن على املعلومات ا أيضانظم دعم القرار و و 

تكنولوجيا املعلومات يف عرض املعلومات من عدة مصادر أمام متخذي القرار  إستخدامو هو يعتمد على 

برامج، و ال تتشابه نظم دعم  و طرق عرض البيا�ت املختلفة من رسوم جغرافية ستخدامالعليا � اإلدارةيف 

ها من نظم املعلومات اليت تصمم ملواجهة مشكلة حمدودة يف املنظمة و لكن نظم دعم العليا مع غري  اإلدارة

تطبق يف مواقف خمتلفة،  أنتصاالت اليت ميكن على اإل ةلى نظام حاسب عام و قدر العليا تعتمد ع اإلدارة

  3 تفاعلي مباشر. أساسهو يعتمد على تقدمي معلومات للمديرين فور طلبهم على و 

جتاهات املبيعات، تطوير خطة إسرتاتيجي جند تنبؤات العليا اليت ختدم املستوى اإل اإلدارةدعم  نظم أمثلةمن و 

  4العمليات، تنبؤات املوازنة.

  معلوماتللنظام : احملاسبة كاملطلب الثالث

ان احملاسبة كوظيفة هلا مهام تؤديها داخل املؤسسة لتحقيق جمموعة من األهداف املسطرة هلا، و من أجل ضم     

يستوجب أن تكون احملاسبة مرتبطة بنظام حيدد خمتلف جوانب عملها و هذا ما ركز عليه  األهدافحتقيقها هلذه 

                                                           
1- Wright Michael, Phodes David, Manage IT : Exploiting Information Systems of Effective Management, 
Praeger Publishers, U.S.A, 2001, P 120. 

 .9 ، ص2000، مكتبة مدبويل، القاهرة، مصر، أساسيات الكمبيوتر و نظم املعلوماترأفت عدس،  -2
كتوراه علوم، جامعة دمحم ، أطروحة د دراسة حالة قطاع املصارف اجلزائرية –تقييم أداء نظم املعلومات املالية و احملاسبية املعتمدة على احلاسوب دالل محودي،  -3

 .23 ، ص2015 - 2014خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
 .45 ز�د عبد الكرمي القاضي، دمحم خليل أبو زلطة، مرجع سابق، ص -4
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أغلب الباحثني و اجلمعيات املختصة إذ بدأ ينظر للمحاسبة كنظام معلومات حبد ذا�ا كو�ا حتقق اجلانبني العمل 

  ن خالل هذا املطلب.م إبرازهو هذا ما سنحاول  املنتظراملرغوب و التنظيم 

  احملاسبة مفهومالفرع األول: 

  وفق التايل: أهدافهامن خالل التطرق لتعريفها و      

ال عن صنه فعندما نشر لوكا �شيويل كتاب اجلرب ضم 1494بدأ اإلهتمام �حملاسبة كعلم منذ  أوال: تعريف احملاسبة:

تعاريف الفيما يلي عرض ألهم تطور بتطور الظروف احمليطة به و  منه فتعريف احملاسبة من هذا التاريخو ، 1القيد املزدوج

  2اليت تطرقت للمحاسبة:

: "الفن املتعلق بتسجيل ��احيث عرفت احملاسبة  1941عرف املعهد األمريكي للمحاسبني املعتمدين عام      

نقدية و من مث تفسري و األحداث ذات الطابع املايل �سلوب ذي داللة و بصورة  املعامالتتبويب و تلخيص و 

 النتائج."

: ��االيت عرفت احملاسبة  1966عام  األمريكيةستحداث تعريف بعدها من قبل مجعية احملاسبة إنه مت أيف حني      

    ليتمكن املستفيدون منها من التصرف يف ظل رؤية واضحة."  قتصادية"عملية حتديد و قياس و توصيل املعلومات اال

نه: توفري املعلومات اليت ااحملاسبة على  هدفتقدمت اجلمعية بتعريف حددت من خالله  1975و يف سنة       

مت توفريها على هذا النحو سوف حتقق مزيدا من الرفاهية  إذاو اليت  قتصاديةالقرارات اال إختاذتكون ذات فائدة يف 

 ية.جتماعاإل

ن احملاسبة هي نشاط خدمي وظيفته تقدمي املعلومات أما املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني فأضاف: "أ     

   القرارات." إختاذالكمية ذات الطابع املايل بغرض أن تكون مفيدة يف 

جمموعة من املبادئ العلمية املتعارف عليها  إستخدام: "علم و فن يعتمد على ��اكما ميكن تعريف احملاسبة       

  "قرارات رشيدة. إختاذساعد�م على الية للمستفيدين منها ملبغرض حتديد و قياس و توصيل املعلومات امل

لتطور الوظيفة املطلوبة  يمن خالل التعاريف السابقة نالحظ أن تطور تعريف احملاسبة مع الزمن بشكل متواز      

رتكيز منها، فقد حتولت من جمرد فن مسك دفاتر إىل نظام معلومات متكامل، و عليه فقد جتاوز دور احملاسب من ال

التقنية للرتكيز على األهداف اليت تسعى إليها و هي توصيل املعلومة ملتخذي القرارات، و بناء على  اإلجراءاتعلى 

  و التكاليف .... إخل. اإلداريةذلك تطورت و تشبعت احملاسبة إىل فروع عدة منها املالية، 

 3يلي: فيما احملاسبة أهداف حصر ميكن أهداف احملاسبة:�نيا: 
                                                           

 .21 ، ص2002، املكتبة العصرية، مصر، نظرية احملاسبة و املعايري احملاسبيةحممود سيد الناغي،  -1
  . (بتصرف) أنظر املوقع           5 لعدد الثالثون، جملة احملاسب العريب، ص، انشأة احملاسبةخالد أمحد �سني،  -2

                                                                                    s/13web.com/ar/print_page/new-http://www.aam 
3- Bermard Ensault, Christian Horrae, Comptabilité Financiére, 3eme edition, Presses Universitaires de France, 
Paris, France, 2001, P (16-26). 

ة أو اجلملة)، ويطلق عليه : هو مرسوم مت إصداره لتنظيم األعمال التجارية للتجار (التجزئم1673) l’ordonnance de Colbertمرسوم كولربت (  - *

  ).code Savaryأيضا إسم (



 ةـــــــــــــــــــــــــاسبيـــــــــــات حمـــــــــــــــلومـــاج معـــــــــــــــــــــــام إلنتــــــــــــــــــــــــة كنظــــــــــاسبـــــــحـــــامل اينـــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 

83 

 

 منذ القدم التجار استخدمها حيث األعمال، عامل يف إثبات وسيلة تشكل أن الطبيعي من :إثبات يلةوس -1

 دفاتر مسك  على م 1673*كولربت مرسوم ألزم و ذلك، إثبات على القدرة و ديو�م مع حقوقهم لتحديد

 . املنازعات لةيف حا القانونية القوة تكتسب حىت احلسا�ت إعداد يف معينة قواعد حرتامإ و حسا�ت

 فرتة معينة، يف نشاطها نتيجة عن و للمؤسسة املالية الوضعية عن معلومات احملاسبة تقدم :مراقبة وسيلة -2

 مراقبة و واالشرتاكات املسامهني كحصص الثروات تقسيم مراقبة أساسها على يتم اليت القاعدة توفر فهي

 . يجتماعللضبط اإل أداة و اجلبائية و القانونية للمراقبة أداة فهي منه و الضرييب، الوعاء

 أو للمتعاملني املؤسسة يف سواء القرارات إختاذ يف احملاسبية املعلومات تساعد القرار: إختاذ على تساعد -3

 . اخلارجيني

 بتقييم الكفاءات مناسبة بطريقة املعاجلة احملاسبية املعلومات تسمح املايل:و   االقتصادي التقييم على تساعد -4

 . للمؤسسة املايل التقييم و املالية و قتصاديةاال املخاطر و

 األولية لإلحصائيني للمعلومات مميزا مصدرا احملاسبة تشكل الوطنية: احملاسبة و اإلحصاء اتإحتياج تليب -5

 . الكمي �القتصاد املتعلقة التقديرات �عداد املكلفني واحملاسبني

 يف توفري الثقة خالل من ذلك و يةإجتماع بوظيفة اسبةاحمل تقوم ي:جتماعاإل احلوار تفضيل و الثقة حتقيق -6

 .االقتصاديني املتعاملني بني العمل عالقات

  ةالفرع الثاين: أنواع احملاسب

للمحاسبة لكل منها  أنواعبل هناك عدة تتحقق كلها بنوع واحد للمحاسبة  أنالسابقة ال ميكن  األهداف     

ات جديدة تفرضها بيئة تغريات بيئة إحتياجر بظهو  ورتتط األنواعو هذه  ق معني،اصة �ا و جمال تطبيأهدافها اخل

  1نذكر منها: و  األعمال

احملاسبة العامة و تعترب أم احملاسبات إذا صح التعبري،  و ميكن تعريفها كتقنية �تم  أيضاتسمى  أوال: احملاسبة املالية:

 اقتصاديةالناجتة عن أحداث مادية، قانونية أو  و تلخيص لكل العمليات بتحليل، تسجيل عددي (رقمي)، تبويب

ماهلا و ما عليها) خالل فرتة حمددة بقصد إعداد القوائم املالية اليت تقدم للمستخدمني مؤثرة على ذمة املؤسسة (

املؤسسة �إلضافة إىل قياس  أصولاخلارجيني �لدرجة األوىل و املستخدمني الداخليني، و هي �دف إىل محاية 

  و مركزها املايل. اأر�حه

بظهور الثورة الصناعية و تطور حجم املؤسسات مل تعد احملاسبة املالية تكفي لتلبية حاجة  �نيا: حماسبة التكاليف:

القرارات فتم تطوير حماسبة �تم بتحليل التكاليف، و تستخدم خمرجا�ا من طرف  ختاذللمعلومات إل اإلدارة

  املستخدمني الداخليني �دف:

 تكلفة املنتجات؛ أسعار حتديد -1

                                                           
  ).15-11، ص (2010، اجلزء األول، مطبعة دار هومة، اجلزائر، IAS/IFRS  الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدوليةحنيفة بن ربيع ،  -1
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 مراقبة عناصر التكاليف بقصد التحكم فيها و ضغطها؛ -2

 وضع معايري لعناصر التكاليف، تفيد يف التخطيط و الرقابة و قياس األداء؛ -3

 القرارات؛ ختاذتوفري املعلومات املالئمة إل -4

 .املؤسسة أصولتقييم بعض عناصر  -5

حمتو��ا حسب تقارير لإلدارة ختتلف فرتا�ا و  اسبة التحليلية تقوم �عداداليت كانت تسمى احمل �لثا: احملاسبة اإلدارية:

  .وظائفهمحاجة و طلب اإلدارة للمعلومات املالئمة اليت تساعدها يف أداء خمتلف 

ن حماسبة التكاليف أو غريها م أويكون احملاسبة املالية  أنتستخدم احملاسبة اإلدارية بيا�ت كمية مالية، مصدرها ميكن 

املصادر، كما تستخدم بيا�ت كمية غري مالية مثل العمال، عدد املنتجات، و بيا�ت كيفية غري كمية كظهور منافس 

  القرار. ختاذجديد، ملعاجلة هذه البيا�ت تستعني بعدة تقنيات كتقنيات التنبؤ للوصول للمعلومات املالئمة إل

فإن املؤسسات  األر�حاليت تستهدف حتقيق  قتصاديةؤسسات االعلى عكس امل رابعا: احملاسبة احلكومية (العمومية):

املستشفيات، جلامعات و ية �لدرجة األوىل كاإجتماعاحلكومية أو العمومية اليت ال تستهدف ذلك، هلا أهداف 

 بطيضفإ�ا ختضع لنظام حماسيب خاص �ا  اخلدماتاحمللية و غريها، لذلك حىت حتقق فاعلية يف تقدمي هذه  اإلدارات

هذا النظام احملاسيب يشمل كل يزانية املقررة من طرف الدولة، و النفقات حسب اإلعتماد املخصص هلا سنو� يف امل

  اليت تقوم �ا هذه اهليئات. األنشطةاإلجراءات و املبادئ للقياس و تقييم 

 إعداد اخلطط التنموية، إذ �لغة يف أمهيةهو نظام حماسيب كلي (على مستوى الدولة)، له  خامسا: احملاسبة الوطنية:

من تراكم رأس املال، �تج وطين، دخل وطين و حتديد مدى مسامهة كل قطاع  قتصاديةيهتم حبسا�ت ا�معات اال

جداول املدخالت و املخرجات، فمخرجات نظام احملاسبة الوطنية  ستخداميف حتقيقه � قتصاديةمن القطاعات اال

  زانية الدولة، ميزان املدفوعات، امليزان التجاري و غريها.إلعداد مي األسسمتعددة، و متثل 

الرسوم احملددة  ملختلف الضرائب و خيتص هذا الفرع من احملاسبة بتحديد الوعاء الضرييب سادسا: احملاسبة الضريبية:

ضريبة  رأسها مبوجب أحكام القوانني و التشريعات الضريبية املعمولة �ا يف الدولة، مث تقدمي مقدار الضرائب و على

  الدخل.

هو نظام حماسيب خيص نوع معني من املؤسسات و هو الشركات، سواء كانت شركات  سابعا: حماسبة الشركات:

أشخاص أو شركات أموال، معتمدا على مبادئ و فروض احملاسبة املالية يهتم هذا الفرع مبعاجلة العمليات املتعلقة 

  ندماج الشركات و كذا تصفيتها.إ، عملية األر�حيع الشركة، توز  رأمسالبتكوين، رفع أو ختفيض 

يتضمن هذا الفرع من احملاسبة املبادئ و القواعد املهنية اليت حتكم إجراءات  �منا: تدقيق و مراجعة احلسا�ت:

هذه القوائم متثل بصورة  أنفحص السجالت و الدفاتر احملاسبية، للتحقق من صحة القوائم املالية اخلتامية و من 

  .احبة القوائمادقة الوضع املايل احلقيقي للمؤسسة صص
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مؤخرا ظهرت فروع جديدة للمحاسبة مثل احملاسبة البيئية اليت �تم بتتبع أثر نشاط  �سعا: فروع حديثة للمحاسبة:

ئة ضمن املؤسسة على البيئة كتكاليف التلوث البيئي مثال كما �تم بقياس التكاليف اليت تتحملها املؤسسة حلماية البي

ي للمؤسسة  جتماعية اليت �تم بقياس النشاط أو الدور اإلجتماعاحملاسبة اإل ظهرتالسعي إىل التنمية املستدامة، كما 

هوم املساءلة ية، و املسامهة يف التدريب و غريها، و هذا متاشيا مع ظهور مفجتماعكالقضاء على اآلفات اإل

  ية للمؤسسة.جتماعاإل

تقليدي و مها ما هو حديث النشأة و من خالل الشكل أخرى منها ما هو  أنواعسابقة هناك �إلضافة ألنواع ال     

  كما يلي:  هللمحاسبة و منها ما مل نتطرق لتعريف أخرىاملوايل سنحاول تبيان أنوع (فروع) 

  احملاسبة فروع): 7-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دار الوراق  اجلزء األول،اسبة املالية يف القياس و االعرتاف و اإلفصاح احملاسيب، احملوليد �جي احليايل، بدر دمحم علوان، املصدر: 

  .25 ، ص2002، األردنللنشر و التوزيع، عمان، 

  

  

حماسبة املصارف 

 وشركات التأمني
حماسبة املنشآت 

 اخلدمية

 حماسبة النفط واملعادن

 احملاسبة الزراعية

 أنواع احملاسبة
احملاسبة 

 احلكومية

حماسبة 

املنشآت 

 اصةاخل

ة حماسب

 العامة األموال

احملاسبة 

 اإلدارية

حماسبة 

 التكاليف

املراجعة 

 التدقيقو 

احملاسبة 

 املالية

حماسبة 

 الفنادق

حماسبة النقل 

 واملواصالت
حماسبة 

 التعليم

حماسبة 

 املستشفيات
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  الفرع الثالث: تطور احلاجة للمحاسبة كنظام معلومات

  1هي:  مراحل إىل ثالث للمعلومات كنظام احملاسبة إىل احلاجة تطور تقسيم ميكن     

 فيها سادت اليت الزمنية الفرتة املرحلة هذه تشمل: الفردي املشروع صاحب خدمة يف احملاسبة األوىل: : املرحلةأوال

�تج  ستخراجإ يف يستخدمها وأخذ البسيطة احلساب عمليات القدمي اإلنسان عرف منذ أن اخلاصة الفردية املشاريع

 احلاضر. الوقت يف عليها املتعارف �نواعها الشركات ظهور حىت التجارية نشاطاته

 وتعددت قتصاديةاال املؤسسات حجم كرب عندمااخلارجية:  اجلهات خدمة يف احملاسبة :الثانية �نيا: املرحلة

لظهور  نتيجة اإلدارة عن امللكية أصحاب نفصالإ إىل احلاجة ظهرت منها، كل خمتلفة يف اهتمامات هلا اليت اجلهات

 إىل أدى مما كبرية، زد�دها بصورةوإ )األشخاص التضامن (شركات وشركات ال)األمو  (شركات املسامهة الشركات

 ومن اجلهات، لتلك املختلفة اتحتياج�إل تفي أن من املمكن اليت احملاسبية واملعلومات البيا�ت إىل احلاجة زد�دإ

  .نتائجها بتفسري القيام مث اليةامل العمليات وتلخيص تسجيل متعددة لغرض وسائل أن جتد احملاسبة على لزاماً  كان هنا

 اليت الكبرية للتطورات نتيجة: قتصاديةاال الوحدة خدمة يف للمعلومات كنظام احملاسبة الثالثة: �لثا: املرحلة

 �إلنتاج متتاز اليت الصناعية ا�تمعات ظهور إىل أدت واليت التاسع عشر القرن �اية يف االقتصادي ا�ال يف حدثت

ات إحتياجأمناطه مما دفع إىل ظهور حاجة ماسة ألنواع جديدة من فروع احملاسبة لكي تتمكن من تلبية  وتعدد الكبري

 املاضي وحقائق وظروف أحداث تبني بنماذج  أدى ذلك إىل ظهور حماسبة التكاليف اليت �تممستخدمي املعلومات، 

 إدارة املؤسسة مساعدة إىل لتكاليفا حماسبة و�دف املستقبل يف أن ختدم وميكن احلاضر، يف متت وأحداث

أن  إال لذلك، الالزمة املعلومات تقدمي طريق عن والرقابة التخطيط عملييت بشأن القرارات الالزمة إختاذ يف قتصاديةاال

 املستقبلي املدى بسبب املستقبلية وختطيطها �لقرارات تتعلق اليت الكبرية املشكالت حل يف املساعدة يف قصورها

 إختاذ يف قتصاديةاال املؤسسة إدارة تساعد اليت أساليبها تطور من أن احملاسبة من تطلب قد تغطيه لذيا القصري

 حلاجة ستجابةإ اإلدارية احملاسبة ظهور كان هنا ومن وتطوراته، املستقبل وخفا� على متغريات أساساً  املبنية القرارات

 القرارات، إختاذو  والرقابة التخطيط ألغراض الالزمة احملاسبية اتاملعلوم معينة من نوعية إىل احلديثة العلمية اإلدارة

 هذا وعلى ،قتصاديةاملؤسسة اال إدارة تواجهها أن ميكن اليت اإلدارية املشكالت حل يف أكرب بدور وكذلك للمسامهة

 يف يتمثل بينهما كاملشرت  والعامل واإلدارة احملاسبة عملي بني متزاج: إ��ا اإلدارية احملاسبة توصف أخذت األساس

 . القرارات إختاذ

 فإن قتصاديةاال املؤسسة مع إدارة جنب إىل جنباً  املرحلة هذه يف احملاسبة تلعبه أصبحت الذي للدور وطبًقا     

 �دف مالية وغري مالية بيا�ت من توفره ما من خالل قتصاديةاال املؤسسة خدمة موجهًا إىل أصبح قد هدفها

 عن تقدمه ما إىل ورقابة) إضافة ختطيط األساسية (من بوظائفها يف القيام قتصاديةاال سسةاملؤ  إدارة مساعدة

 التارخيية. األحداث

                                                           
 ).13- 10( ، ص2003كلية احلد�ء اجلامعية، املوصل، العراق،   -النشر، وحدة احلد�ء للطباعة و نظام املعلومات احملاسبية ز�د هاشم، حمسن قاسم ، -1
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 اجلمعية حثت حيث كنظام للمعلومات، احملاسبة دور بتوضيح املعروفة العلمية واجلمعيات اهليئات هتمتإ وقد

 اإلدارة، اتإحتياج لسد نظم املعلومات تطوير طرق للتشم احملاسبية البحوث تطوير ضرورة على للمحاسبة األمريكية

  احملاسيب. إطار البحث داخل يقع متاماً  املعلومات نظم جماالت يف العلمي البحث معتربة

تؤدي احملاسبة دورها كنظام للمعلومات يف عملية مستمرة و متكاملة ميكن حتديد معاملها الرئيسية يف ثالث و     

  1خطوات متتالية هي:

لعمليات املالية املتعلقة بنشاط املؤسسة و متثيلها يف صورة بيا�ت أساسية (خام) تسجل يف الدفاتر حصر ا -1

 احملاسبية؛

معاجلة البيا�ت األساسية وفق جمموعة من الفروض و املبادئ احملاسبية املتعارف عليها لتتحول  أوتشغيل  -2

 مالية ختدم أغراض مستخدمي هذه املعلومات؛ هذه البيا�ت بعد تشغيلها يف النظام احملاسيب إىل معلومات

 ذات املصلحة و ذلك بواسطة جمموعة من التقارير املالية. األطرافإيصال املعلومات اليت تتم معاجلتها إىل  -3

ها و دعم إستخدامهتمام على توفري املعلومات احملاسبية و يركز اإلاحملاسبة من منظور نظم املعلومات إىل  فالنظر     

  :الفكرة كما يلي، و من خالل الشكل التايل ميكن توضيح هذه 2ت املالية من خالل هذه املعلوماتالقرارا

  ): احملاسبة كنظام للمعلومات8-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الديسطي، القادر عبد دمحم �سيلي، املسيح عبد مكرم: ترمجة ،األعمال لقرارات أساس احملاسبةروبرت ميجز و آخرون،  املصدر:

  (بتصرف) .19 ، ص ،2006 السعودية، العربية اململكة الر�ض، للنشر، املريخ دار

                                                           
 .19 ، ص2007، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، دمنارك، نظرية احملاسبةوليد �جي احليايل،  -1
القادر الديسطي، دار املريخ للنشر، الر�ض، اململكة العربية ، ترمجة: مكرم عبد املسيح �سيلي، دمحم عبد احملاسبة أساس لقرارات األعمالروبرت ميجز و آخرون،  -2

 .18 ، ص2006السعودية، 

 النظام احملاسيب

  مستخدمو املعلومات

  املستثمرون؛ -

  املديرون؛ -

  الدائنون؛ -

  لعمالء؛ا -

 .إخل..مصلحة الضرائب -

 

  دعم القرار

حتليل التكلفة و احلجم  -

  الربح؛و 

  تقييم األداء؛ -

  إعداد املوازنة؛ -

 حتليل النسب ....إخل -

 

  حتديد التكلفة و اإليراد

  األصول و اإللتزامات

  التدفقات النقدية
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  املبحث الثاين: نظم املعلومات احملاسبية

تتكون املؤسسة من عدة نظم وظيفية تعمل يف تنافس �م وذلك من خالل ضمان فعالية كافة العمليات       

القرارات املالئمة  إختاذهذه األخرية يف  إستخدامعنها من جهة، و واألنشطة والسيطرة على الكم اهلائل من املعلومات 

من جهة أخرى هذه النظم اليت تندرج ضمن نظام أساسي يعرف بنظام املعلومات اإلدارية و الذي تندرج ضمنه النظم 

نظام املعلومات  ، نظام معلومات األفراد واإلنتاجيالفرعية املتمثلة يف: نظام املعلومات التسويقي، نظام املعلومات 

دوديتها هذه النظم لكونه حيتل موقع متميز يف املؤسسة وماله من أثر على مر  يعد من أهمهذا األخري الذي  ،احملاسبية

  من خالل النقاط التالية: سنتطرق هلذا النوع بحثومن خالل هذا امل

  األول: عموميات يف نظم املعلومات احملاسبيةاملطلب 

حثني �إلضافة اء دراسة نظم املعلومات احملاسبية هو التعريف �ا و حماولة تبسيط مفهومها للباالسبب الرئيس ور       

  األخرى من خالل ما يلي: اسيات�موعة من األس

  ةم املعلومات احملاسبينظ مفهوم: الفرع األول

  كما يلي:  أهدافه أهمم و دراسة هذا النوع من النظ أسبابتعريف لنظم املعلومات احملاسبية و تبيان  �عطاء     

  لنظم املعلومات احملاسبية عدة تعاريف منها:تعريف نظم املعلومات احملاسبة:   -1

اليت تعمل  األفرادااللكرتونية و  األجهزةيعرف النظام احملاسيب على أنه: "جمموعة من النظم و اإلجراءات و 

ات اليت حتتاجها اإلدارة و اجلهات األخرى يف �دف جتهيز البيا�ت و توفري املعلوم قتصاديةداخل الوحدة اال

 1القرارات." إختاذشأن 

أحد مكو�ت تنظيم إداري خيتص جبمع وتبويب ومعاجلة وحتليل "يعرف نظم املعلومات احملاسبية على أنه: 

 ننيالقرارات إىل األطراف اخلارجية (كاجلهات احلكومية والدائ ختاذوتوصيل املعلومات املالية املالئمة إل

ويعترب نظام املعلومات احملاسبية أحد املكو�ت األساسية لنظام املعلومات  ،واملستثمرين) وإدارة املؤسسة

اإلدارية، وينحصر الفرق بينهما يف أن األول خيتص �لبيا�ت واملعلومات احملاسبية بينما خيتص الثاين بكافة 

 2"البيا�ت واملعلومات اليت تؤثر على نشاط املؤسسة.

التقارير و األوراق واملستندات والسجالت و ل الوسائل اآللية جمموعة من املكو�ت متث"ن تعريفه على أنه: ميك

و األفراد و اإلجراءات اليت تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق هدف املعاجلة للبيا�ت احملاسبية عن طريق 

 3"التسجيل و التبويب و التلخيص لتحويلها إىل معلومات حماسبية.

                                                           
 .65 ، ص2011، األ�دي للنشر و التوزيع، السودان، نظم امللعوامت احملاسبية احملوسبة مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلداريةمحزة رملي فياض،  -1
ترمجة كمال الدين سعيد وآخرون، دار املريخ للنشر والتوزيع، عمان، القرارات ومفاهيم وتطبيقات،  ختاذاسبية إلنظام املعلومات احملستيفن أموسكوف،  -2

 .25 ، ص2006األردن،

   .55 ، ص2001، دار وائل للنشر، األردن، نظم املعلومات احملاسبيةدمحم يوسف حفناوي،  -3
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اليت "جمموعة من املكو�ت البشرية و املادية (امللموسة و غري امللموسة) املرتابطة و  كن تعريفه أيضا �نه:مي

و حتويلها  املدخلةجراءات و مبادئ حماسبية معينة و ذلك �دف جتميع البيا�ت تتفاعل معا وفقا ملفاهيم و إ

يتم احلصول عليها من جراء جتميع و جتهيز إىل معلومات مالية، و كذلك إعداد املعلومات األخرى اليت 

املعامالت املختلفة مث جعل بعض هذه املعلومات (املخرجات) متاحة للجهات اخلارجية من جهة، و قيام 

 إختاذخرجات يف ممارسة وظائف التخطيط والرقابة و كافة امل  ستخداماملستو�ت اإلدارية الداخلية �

  1".القرارات

 املؤسسات حياة يف ستثنائيإ بدور احملاسبية املعلومات نظام يساهممات احملاسبية: أسباب دراسة نظم املعلو  -2

 املعلومات نظم دراسة أسباب إمجال ميكن فإنه هنا ومن وغا��ا، أهدافها حتقيق خالل من وذلك وجناحها،

 2:يلي مبا احملاسبية

 مع تعامله خالل من و ذلك :حملاسبةا لنظام الرئيسية املكو�ت أهم من تعترب اليت وظيفته حبكم احملاسب -

كونه ملما  خارجيا أو داخليا مدققا أو املعلومات احملاسبية لنظم مصمما كان سواء احملاسبية املعلومات نظم

 .احملاسيب النظام املستخدمة داخل احملاسبية �ألنظمة

 مما اليدوية األنظمة اللخ من معها التعامل يصعب واليت :املعقدة األنظمة من احملاسبية املعلومات نظم -

 واليت املعلومات على احلصول عملية ليسهلت احلاسوب، من خالل للبيا�ت اآللية املعاجلة تواجد ستلزمإ

 .�لنسبة للمؤسسة املهمة القرارات إختاذ يف تساعد

 املتطلبات من أ�ا إال ،التكلفة مرتفعة األنظمة من احملاسبة نظم أن من �لرغم :التنافسية امليزة حتقيق -

 ؤسساتامل من مثيال�ا على التنافسية امليزة حتقيق خالل من وذلك املؤسسة يف يستلزم وجودها اليت الرئيسية

 .املشا�ة

 برزت فياار جغ وتباعدها املشروعات توسع ظل يف :احملاسبية املعلومات نظم ستخدامإل واحلاجة الالمركزية -

 هنا ومن املتباعدة، ؤسسةامل فروع بني املعلومات تبادل يف وبةصع إىل أدى مما ،الالمركزية لتطبيق احلاجة

 .املعلومات وتبادل اإلتصال عملية لتحسني حديث حماسيب معلومات نظام وجود إىل احلاجة برزت

 مبادئها يف ريغيتال بسرعة احلديثة املعلومات نظم يتميز :احلديثة املعلوماتية األنظمة يف التغيري سرعة -

 مبعظم ملما يكون أن املعلومات بنظم املهتم احملاسب جيب على لذا فيها املستخدمة كنولوجياوالت ونظر��ا

 املؤسسة. يف أداء عمله كفاءة رفع يف هتملساعد التغريات هذه

 املتداولة املعلومات على وجودها يف حاليا املؤسسات من الكثري تعتمد :املؤسسات عمل يف النوعي التغري -

 أهم من املعلومات مصادر إدارة تعترب حيث فقط؛ �ا تقوم اليت على العمليات مادهاعتإ من بدال خالهلا

                                                           
 .32 ، ص2003الفكر املعاصر، صنعاء، اليمن، ، دار نظم املعلومات احملاسبيةعبد املالك حجر ،  -1
 ).14، 13، ص (2007عمان، األردن،  ، مكتبة ا�تمع العريب،نظم املعلومات احملاسبية�سر صادق مطيع و آخرون،  -2
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 على الظروف هذه ظل يف احملاسب جناح ويتوقف املؤسسة، أعمال املستخدمة إلدارة األساسية العمليات

 .املعلومات ونظم املعلومات تقنية من الناجتة ستيعاب اآل�رإو  فهم على قدرته مدى

يدور جوهر األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها نظام املعلومات احملاسبية  ملعلومات احملاسبية:أهداف نظم ا -3

  1، وتتمثل أهم أهدافها يف: قتصاديةحول توفري معلومات تفيد مستخدمني متنوعني يف صنع القرارات اال

 تغالل هذه املوارد؛القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد النادرة و كذلك إس إختاذتوفري معلومات تفيد يف  -

ها يف إستخدامتوفري معلومات تفيد يف توجيه املوارد البشرية و املادية بصورة فعالة و الرقابة على كفاءة  -

 ا�االت املختلفة؛

عتبارها وكيال ملالك املوارد املتاحة و التقرير عنها ملن يهمه يف أداء مهامها � اإلدارةتوفري معلومات تساعد  -

 ستمرار يف النشاط؛عدم اإل أوستمرار قرارا�م � إختاذساعد�م يف و ذلك مل األمر

النشاط االقتصادي و ذلك من خالل  أوجهالرقابة على ية و جتماعتوفري معلومات تفيد يف جمال الوظائف اإل -

طويرها احملاسيب، اليت �تم بت جمموعة املعايري و املبادئ املقبولة قبوال عاما لدى اهليئات العلمية يف ا�ال

  ستمرار و متابعة تطبيقها لضمان حقوق كل جمموعة من جمموعات أصحاب املصاحل دون متييز.�

  نظم املعلومات احملاسبية ، مبادئ و فروعشروطالفرع الثاين: 

من ، ن تتوفر ضمن هذه النظمأاليت جيب ال بد من توفر جمموعة من الشروط  هذه النظم أهدافقق لكي تتح     

عرضه  على فروع متعددة من خالل ما سيتما، هذه النظم حتوز روري العمل �مبجموعة من املبادئ الض خالل التقيد

  :سنحاول التطرق للنقاط السابقة كما يلي

 كوني أن ينبغي ،فعال احملاسيب املعلومات مانظ بناء إن رها يف نظم املعلومات احملاسبية:الشروط الواجب توف أوال:

 يتعني احملاسبية للمعلومات فعال نظام هناك كوني ولكي ،األساسية الشروط جمموعة من هفي فرتو وي ،ومتكامال شامال

 2:على قادرا يكون أن

 ؛اإلدارة أهداف لتحقيق الالزمة املعلومات يوفر حىت ،ؤسسةللم التنظيمي �هليكل يرتبط أن -1

 ؛خلططا تنفيذ نتائج عن وافية مبعلومات العليا اإلدارة لتزويد مصدرا يكون أن -2

 تكلفة وبني احملاسبية، التقارير إلعداد الزمنية لفرتاتوا والتفصيل، الدقة درجة بني التوازن بتحققي يسمح أن -3

 ؛تشغيل اقتصاد�ت على حيافظ ومبا النظام

تلك  بتخزين يقوم وأن املناسب، الوقت يف القرار متخذ أو اإلدارة إىل احملاسبية املعلومات يوصل أن -4

 احلاجة؛ عند ومنتظم سري بشكل منه جاعهاواسرت  املعلومات

 السوق؛ يف السائدة قتصاديةاال الظروف مثل املفيدة، اخلارجية املعلومات وخصوصا املعلومات تكامل -5

                                                           
 ).14 -13، ص (2008ديث، اإلسكندرية، ، اجلزء األول، املكتب اجلامعي احلاحملاسبة املالية (مدخل نظم املعلومات)دمحم عباس بدوي، عبد الوهاب نصر على،  -1
 ).21-20( ، ص2003ار املناهج للنشر و التوزيع، عمان، األردن، د نظم املعلومات احملاسبية: مدخل تطبيقي معاصر،أمحد حلمي مجعة و آخرون،  -2
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مثل:  املؤسسة داخل خمتلفة إدارات خلدمة الفرعية، املعلومات أنظمة عن الناجتة املعلومات يستخدم أن -6

 ؛أخرى مرة وتشغيلها البيا�ت هذه تكرار لتجميع دون والتدقيق، كاليف،والت والتمويل، والتسويق، اإلنتاج،

 اإلحصائية؛ األساليب أو التخطيطية �ملواز�ت اخلاصة الفرعية النظم دعم يف يساعد أن -7

 وخارج املؤسسة؛ داخل إىل املعلومات لتدفق اتصال قنوات احملاسيب املعلومات نظام يوفر أن -8

  .مستمرة بصفة املعلومات لطلب احملاسبية املعلومات نظام يستجيب أن -9

تتمثل  ئ لتدعيم فاعليته، هذه املبادئيقوم هذا النظام على جمموعة من املباد�نيا: مبادئ نظم املعلومات احملاسبية: 

  1: يف

هلا  ا�ا من املعلومات وحتققإحتياجيعترب هذا املبدأ من أهم املبادئ اليت توفر لإلدارة  مبدأ التكلفة املناسبة: -1

 الرقابة الداخلية بتكاليف معقولة و مناسبة حلجم املؤسسة و إمكانيا�ا املالية.

تكون معدة بطريقة واحدة و�بتة يف   أنخمرجات نظام املعلومات جيب  إن مبدأ الثبات يف إعداد التقارير: -2

 كل الدورات حىت يتمكن املستعملون هلا من املقارنة بني عدة سنوات و اإلستفادة منها.

بواسطتهم مل تلقائيا بل من خالل األفراد و نظام ال يع أيمادام  التقارير: إعداديف  اإلنساينمبدأ العمل  -3

 ألداء�لرتكيز على توفري الظروف املالئمة و احملفزة  اإلنسانيةنه من الضروري مراعاة جانب العالقات إف

 مهامهم.

التكاليف ال بد  �قلاملطلوبة يف الوقت املناسب و  لتدفق السليم للبيا�تللتحقيق املؤسسة  مبدأ اهليكلة: -4

 .أقسامهارتباط نظام املعلومات احملاسبية بتكامل و ترابط عمليات املؤسسة و إمن 

تنظيمية متكاملة  إجراءاتيتوفر نظام املعلومات احملاسبية على  أنجيب  مبدأ الضبط و الرقابة الداخلية: -5

 .اءاألخطتضمن دقة املعلومات و متنع كل 

جهات خمتلفة لتتخذ القرارات املناسبة  إىلنتائج نظام املعلومات احملاسبية توجه  إن مبدأ التوقيت املناسب: -6

 يكون النظام املصمم قادر على توفري هذه النتائج يف الوقت املناسب و�لنوعية اجليدة. أنلذلك جيب 

نة لكي يستجيب ملختلف التغيريات اليت حتدث البد أن يتصف نظام املعلومات احملاسبية �ملرو  مبدأ املرونة: -7

 ستمرار يف عرض البيا�ت.لكن مع مراعاة مبدأ الثبات و اإل يف املستقبل و

يكون  أن األخريتعترب التقارير خمرجات نظام املعلومات احملاسبية لذا جيب على هذا  مبدأ إعداد التقارير: -8

تعد هذه املخرجات  أنتصال، كما جيب إعد وسيلة خلية و خارجية و اليت تتقارير دا إصدارقادرا على 

 ختاذن تكون قاعدة سليمة إلئ حماسبية متعارف عليها تؤهلها ألبشيء من الدقة و وفق معايري و مباد

  القرارات.

                                                           
 ).60-58، ص (2001ضر، بسكرة، نوفمرب ، جامعة دمحم خي1، جملة الباحث، العدد طبيعة و أمهية نظم املعلومات احملاسبيةمحد لعماري، أ -1
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 اإلداريةنظم املعلومات احملاسبية هي فرع من فروع نظم املعلومات النظم الفرعية لنظم املعلومات احملاسبية:  �لثا:

  1املسطرة تتمثل يف:  أهدافهاختدم  أخرىدورها تتفرع لنظم بو 

للمؤسسة  قتصاديةيهتم هذا النظام بصفة رئيسية جبمع البيا�ت املتعلقة �لعمليات اال نظام احملاسبة املالية: -1

ض و معاجلتها يف ضوء املبادئ و املعايري احملاسبية املعتمدة من قبل اجلهات املنظمة ملهنة احملاسبة و يفرت 

غلب املستخدمني الذين جتمعهم أات إستخداماسبة املالية اليت تليب أغراض و خمرجات نظام احمل إناحملاسبون 

 حد كبري. إىلمتماثلة  أساسيةات مشرتكة تتطلب معلومات إحتياج

م : نظام املواز�ت التخطيطية، و نظاأمههاالفرعية من  األنظمةيشمل على عدد من  :اإلداريةنظام احملاسبة  -2

داخل املؤسسة (املستخدمون  األطرافدراية بتزويد ظام املعلومات احملاسبية اإلحماسبة التكاليف و يهتم ن

تلبية القرارات املختلفة مع الرتكيز على  إختاذاملفيدة ملساعد�م يف  قتصاديةالداخليون) �ملعلومات اال

ة، و التخطيطي اإلسرتاتيجيةمن القرارات  بتداءً إ مبختلف مستو��ا و املتمثلة ات املعلوماتية لإلدارةحتياجاإل

 �لقرارات التنفيذية و الرقابية. نتهاءً إمث التنظيمية و التوجيهية، و 

   من خالل الشكل التايل ميكننا تبسيط النظم الفرعية للمعلومات احملاسبية كما يلي:     

  ) : النظم الفرعية لنظم املعلومات احملاسبية9-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجلامعية، الدار ،) التطبيقية النظم و الفكري اإلطار( احملاسبية املعلومات نظم ،محد حسني على حسنيأ:  املصدر

  .53 ، ص2004-2003 اإلسكندرية،

                                                           
، العدد 25، ا�لد دراسة ميدانية: الشركات الصناعية األردنية –القرارات اإلسرتاتيجية  إختاذالعوامل املؤثرة يف نظام املعلومات احملاسيب و دوره يف إبراهيم ميده،  -1

 .536 ، ص2009و القانونية،  قتصاديةاألول، جملة جامعة دمشق للعلوم اال

 نظم املعلومات احملاسبية

مات وظيفتها األساسية تقدمي املعلو 

 للمستخدم اخلارجي

 احملاسبة اإلدارية احملاسبة املالية

وظيفتها األساسية توفري املعلومات 

 الداخلي (اإلدارة) ستخداملغرض اإل

 دراسة النظم املواز�ت حماسبة التكاليف
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  عالقة نظم املعلومات احملاسبية �حملاسب و وظائف املؤسسة: الفرع الثالث

�لنظم اإلدارية األخرى كو�ا مندرجة ضمن نظام معلومات موحد  اوثيق ارتباطإترتبط نظم املعلومات احملاسبية      

لوظيفة املالية  وضع لتحقيق مجلة من أهداف أصحاب املؤسسة، هذه النظم ختدم �لضرورة وظيفة حبد ذا�ا و هي ا

مسؤول على  عالقة �لوظائف األخرى �ملؤسسة، احملاسب ضمن الوظيفة املالية للمؤسسة ن هلاأكما ال يلغي هذا 

على هذا يعترب احملاسب أو قسم احملاسبة  مات احملاسبية، و بناءً العملية احملاسبية و اليت تعد أساس سري نظم املعلو 

على السري اجليد لنظم املعلومات احملاسبية، �لتايل من  واألخري األولمبختلف موظفيه يف عدة مؤسسات هو املسؤول 

  :يف العرض التايلو هذا ما سنبينه املعلومات،  املهم دراسة عالقة احملاسب بنظم

احملاسب بنظم املعلومات من  رتباطإو تشتمل هذه العالقة احملاسب و عالقته بنظم املعلومات احملاسبية: أوال: 

  1خالل ما يلي:

فة من املعروف أن كل النظم اليت تقوم بتشغيل املعامالت املالية تؤثر على وظياحملاسب كمستخدم للنظام:   -1

ا�م إىل إحتياجصورة واضحة عن  يقدموا أناحملاسب بشكل أو آخر و احملاسبني كمستخدمني �ائيني جيب 

القواعد  حيددوا أنختصاصيني الذين يقومون بتصميم النظم، فعلى سبيل املثال جيب على احملاسبني اإل

 هتالك.اإلطرق احملاسبية مثل طرق ها، متطلبات الرقابة الداخلية و الإستخدامالواجب  األساليباحملاسبية و 

مسؤول عن النواحي اهلامة فيه،  عند مشاركة احملاسب يف تصميم النظم يكون احملاسب كمصمم للنظام: -2

 ات املستخدمني من املعلومات، حتديد حمتوى و شكل التقارير كمخرجاتإحتياجذلك تقييم  يتضمنو 

اسبية املالئمة، حتديد قواعد الرقابة الضرورية لتحقيق ختيار القواعد احملإللنظام، حتديد مصادر البيا�ت، 

 التكامل و الكفاءة يف نظم املعلومات احملاسبية.

تعد املراجعة أحد أشكال اخلدمات التصديقية اليت يتم أداؤها بواسطة خبري  احملاسب كمراجع للنظام: -3

املعلومات ند ثقة مجهور العامة يف (مراجع)، الذي يعرب عن رأيه يف عدالة القوائم املالية للشركة، و تست

  نه مت مراجعتها بواسطة مراجع مستقل.أاحملاسبية مباشرة إىل 

مني على النظم فهي خدمات مهنية تتضمن خدمات إضفاء الثقة و هي خدمة أأما خدمة التأكيد و الت

  ار.الغري مالية اليت يستخدمها متخذ القر  أومصممة لتحسني جودة املعلومات سواء املالية 

أما مراجعة تكنولوجيا املعلومات فيتم أداؤها كجزء من مراجعة مالية أوسع، فمراجع تكنولوجيا املعلومات 

يصادق على مدى تكامل عناصر نظم املعلومات، فبشكل دوري جيب على املراجع أن يقيم عناصر خمتارة 

  عد الرقابة الداخلية.من نظم املعلومات احملاسبية ليحدد درجة إتفاقها مع أهداف الشركة وقوا

                                                           
النشر ، دار التعليم اجلامعي للطباعة و نظم املعلومات احملاسبية يف بيئة تكنولوجيا املعلومات: مدخل حتليل و تصميم النظممسري كامل عيسى، شحاتة السيد شحاته،  -1

 ).28-27، ص (2013و التوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
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أما املراجعة الداخلية فهي وظيفة تقييمية داخل الشركة، و يؤدي املراجعون الداخليون مدى واسع من 

نية، تقييم األنشطة داخل الشركة مثل أداء مراجعة القوائم املالية، و نص إلتزام الشركة �لتعهدات القانو 

  و أداء مراجعة تكنولوجيا املعلومات.كتشاف الغش داخل الشركة الفاعلية التشغيلية، إ

من خالل الشكل املوايل ميكن توضيح تفاعل احملاسب مع نظم املعلومات احملاسبية و منتجات معلوماته      

مع تبيان حاالت احملاسب املفرتضة بنوع من التفصيل مع نظم املعلومات احملاسبية   اقتصاديةيف كل وحدة 

  كما يلي:

  عل احلاالت املفرتضة للمحاسب مع نظم املعلومات احملاسبية): تفا10-2الشكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، أساسيات نظم املعلومات احملاسبيةإبراهيم اجلزراوي، عامر اجلنايب، املصدر: 

  .37 ، ص2009األردن، 

ة اليت يتم فيها حتديد الوسائل : "العملي�نهف التخطيط يعر نظم املعلومات احملاسبية ووظيفة التخطيط: �نيا: 

 األهدافوالتدابري الالزمة مبا يضمن جتنب الصعو�ت املختلفة وصوال إىل  أنواعهاختالف إاملتاحة على  اإلمكانياتو 

1املطلوبة."
  

                                                           
، العدد 25، ا�لد  األردن ظائف العملية اإلدارية لدى رؤساء األقسام يف مدير�ت الرتبية و التعليم يفدرجة ممارسة و دمحم عبود احلراحشة، دمحم قاسم مقابلة،  -1

 .  أنضر موقع العدد املعين: 409 ، ص2009) ، جملة العلوم الرتبوية و النفسية، جامعة دمشق، دمشق، سور�،  3+4(

2009--20/26-53-13-14-02-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/2010  

 تساؤل حبث

مدقق 

 ومراجع

مطور 

 النظام

حماسب 

 إداري

خبري 

 ضريبة

مدير 

 حسا�ت

 حماسب مايل
 ظام املعلومات احملاسيبن

 تقارير تدقيق

 مستندات

 تقارير مالية

 مستندات

 تقارير

 تطور تقييم

 مستخدمون داخليون

 مستخدمون خارجيون
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دور هام يف هذه املراحل   حيث تعد وظيفة التخطيط عملية مستقبلية متر بعدة مراحل و لنظام املعلومات احملاسبية     

  1كما يلي:

 بتقدمي التخطيط من األوىل املرحلة يف احملاسيب الدور وخيتص  األهداف: حتديد مرحلة يف احملاسيب الدور -1

 للمؤسسة؛ املوضوعة األهداف وحتليل دراسة عن بيا�ت

 التكلفة بني العالقة يلحتل عن بيا�ت بتقدمي وخيتص املعلومات: و البيا�ت مجع مرحلة يف احملاسيب الدور -2

 الفرتة يف املؤسسة لعمليات أساساً  يعد أن ميكن املتغريات هذه بني تفاعل أفضل حتديد بغية والربح واحلجم

 املقبلة؛

 اتحتياجاإل قوائم �عداد اخلاصة البيا�ت بتقدمي وخيتص املوارد: جتميع مرحلة يف احملاسيب الدور -3

 املصادر؛ أنسب من عليها احلصول جيب واليت املستقبلية املالية والتدفقات

 لذلك التخطيطية، املواز�ت �عداد اخلاصة البيا�ت بتقدمي وخيتص املعايري: إعداد مرحلة يف احملاسيب الدور -4

 يف مالية معايري إىل الكمية املعايري بتحويل هذه يقوم مث الكمية، املعايري إعداد يف  اإلدارة مع يساهم فهو

 ومالية؛ كمية صورة يف القادمة الفرتة خالل املؤسسة يف النشاط أوجه تعكس طيطيةخت مواز�ت صورة

 اخلطط �عداد اخلاصة البيا�ت بتقدمي وخيتص العمل: سياساتو  خطط إعداد يف احملاسيب الدور -5

  �ملؤسسة. املختلفة اإلدارات مستوى على بينها والتنسيق التفصيلية والسياسات

يعرف التنظيم �نه: "الوظيفة اإلدارية اليت ختتص بتقدمي إجراءات اسبية ووظيفة التنظيم: نظم املعلومات احمل: �لثا

 2اإلختصاص." أصحاباخلطة املرسومة و ترتيبها حبيث ميكن إجنازها مبستو�ت عالية عل أيدي العاملني من 

وكلة امل �ملهام للقيام جغرافية أو وظيفية جمموعات يف العمال تصنيف إىل قتصاديةاال املؤسسة يف التنظيم يسعى     

 لكل واملسؤوليات السلطات مواطن تبني طريقة وفق التنظيم هذا ويتم املؤسسة، أهداف حتقيق أجل من وذلك إليهم

 على األمر يسهل مما التكاليف وختصيص وقياس جتميع عند اإلداري التنظيم هذا مبراعاة احملاسبة تقوم وهنا عامل، فرد

 وجد إذا مالحظات يقدم أن اإلداري للمحاسب ميكن فإنه أخرى جهة ومن اإلدارية الوحدات أداء قياس عند اإلدارة

  3اإلداري. التنظيم على التعديالت الالزمة إجراء أجل من والسلطة املسؤوليات يف تضارب هناك

د فئة متخذي القرارات القرار فهي تساهم �مدا إختاذفيما خيص عالقة نظم املعلومات احملاسبية بوظيفة       

احملاسبية ة كبرية على املعلومات املالية و القرار �عتبار هذه األخرية تعتمد بصور  إختاذ�ملعلومات الالزمة يف عملية 

  املستمدة من هذه النظم.

                                                           
عمان، األردن، ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر و التوزيع، احملاسبة اإلدارية: مدخل حماسبة املسؤولية و تقييم األداءجربائيل جوزيف كحالة، حنان رضوان،  -1

 .12 ، ص2002
 .23 ، ص2001، دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن، اإلدارة: علم و تطبيقدمحم اجليوسي، مجيلة جاد هللا،  -2
، بسكرة –ملطاحن الكربى للجنوب دراسة حالة مؤسسة ا – قتصاديةأدوات احملاسبة اإلدارية يف حتسني األداء املايل للمؤسسة اال إستخدامنوبلي جنالء،  -3

 .15 ، ص2015 -2014أطروحة دكتوراه الطور الثالث، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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كان كل   إذا ل الرقابة ��ا: "الرقابة هي التحقيق عماو عرف هنري فاينظم املعلومات احملاسبية ووظيفة الرقابة: : رابعا

 الضعفإىل نقاط  اإلشارةغرضها هو  أنشيء حيدث طبقا للخطة املوضوعة والتعليمات الصادرة و املبادئ احملددة و 

 1."األفعال، الناس و األشياءتطبق على كل شيء،  أ�اقصد معاجلتها و منع تكرار حدوثها كما ب األخطاءو 

 التنفيذ حيز اخلطط وضع عند مباشرة تبدأ الرقابة فإن الرقابة يسبق التخطيط كان من خالل التعاريف فإذا      

 حنرافاتاإل كتشافإ على القادرة الرقابة أدوات وجود دون جيد ختطيط وجود تصور ميكن ال إذ معها وتستمر الفعلي

 وتشكيل رغوبةامل األهداف تبني املعامل واضحة خبطة مسبوقة تكن مل ما احلقيقية للرقابة وجود ال أنه كما وتصحيحها

  إليه. ستناداً إ حنرافاتاإل ومعاجلة وحتليلها الفعلية النتائج تقييم يتم الذي األساس

يتمثل الدور احملاسيب يف وظيفة الرقابة من خالل مقارنة البيا�ت و املعلومات املخطط هلا يف وضيفة التخطيط مع      

حنرافات اليت جل حتديد اإلأملقارنة، و تفيد هذه العملية من ة االبيا�ت و املعلومات اليت متت فعال خالل القيام بعملي

  ستكمال العمل �ا.إ أواخلطة املوضوعة  تعديلحدثت و حتديد مكان حدوثها و العمل على 

  القرار فستكون حمور دراستنا يف الفصول القادمة. إختاذفيما خيص عالقة نظم املعلومات احملاسبية بوظيفة  أما     

  إعداد نظم املعلومات احملاسبية: ثاينال املطلب

 العمل كل خطوة هلا أساسيا�ا يف  أساسيةنظم املعلومات احملاسبية بثالث خطوات  )دورة حياةعملية إعداد (متر      

إلغاء النظام  أوعند القيام بتعديل  و هذه اخلطوات الزمةغاية تنفيذه،  بدايتا من حتليل النظام مرورا بتصميمه إىل

  ما يلي: و تتمثل آلية العمل وفق هذه اخلطوات يف جلهاأمهامه املصمم من  �ديةمن قصوره يف  التأكد عند ايلاحل

  الفرع األول: حتليل نظم املعلومات احملاسبية

السلبية جيابية و اإلمن خالل فرز  مجلة من النقاط  إلغائها أو اتعديلهاملراد  تطوير النظم أول خطوة يف عمليةتعد       

من خالل تبيان من يقوم بعملية حتليل النظم  و من خالل هذا املطلب سنبني كيفية القيام بتحليل نظم املعلومات ايهف

  و ماهي املراحل اليت متر �ا هذه العملية.

فجوة بني املستخدمني من �حية، يعرب حملل النظم هو الوسيلة اليت تغطي من خالهلا ال :و مهامه أوال: حملل النظم

تصال �ملستخدمني و فهم يه القدرة على اإلتكون لد أنربجمني من �حية أخرى، فمن املفرتض يف حملل النظم املو 

يف ا�االت الفنية للحسا�ت،  يكون ذا خربة أن أيضاا�م، و يفرتض فيه إحتياجرغبا�م و مساعد�م على حتديد 

عتبار حملل إامج بنفس لغتهم، و من هنا ميكن ي الرب حىت يستطيع خماطبة معد أساليبهاملما مبتطلبات الربجمة و و 

قبوال لدى مالءمة و  أكثر �سلوبصياغتها و  ات املستخدمني و جتميعهاإحتياجالنظام وسيطا يتم من خالله تلقي 

  يكون حملل النظم موصال جيدا. أنلذا يفرتض  أخرىمعدي الربامج من �حية 

  املهام التالية:  تشملوصال جيدا فقط بل ال تقتصر مهام حملل النظم على كونه م     

                                                           
 .246 ، ص2002، جمموعة النيل العربية للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، مصر، العمليات –الوظائف  –اإلدارة و التنظيم عبد الكرمي أبو مصطفى،  -1
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احلالية للمعلومات اليت ينتجها ات ستخداميعترب حملل النظم مسؤوال عن فحص النظام احلايل و حتليله و اإل -1

 اته؛إحتياجمتطلبات هذا النظام و و 

ائف اليت قام نظام آيل ملعاجلة البيا�ت للوظ إنشاءمن  اقتصاديةيقرر حملل النظم ما إذا كانت هناك جدوى  -2

 تغيري؛ أواملستخدم حيتاج إىل تعديل  اآليلكان النظام   إذايقرر ما  أوبتحليلها 

حيدد الربامج وب إجراؤها على النظام احلايل، و التعديالت املطل أويقوم حملل النظم بتصميم النظام اجلديد  -3

 األمنالتشغيل و  وإجراءات مة لذلكءو املعدات املال األجهزةاملطلوبة و خصائصها و هيكل البيا�ت و 

 الرقابة الالزمة للنظام اجلديد؛و 

املستندات الالزمة للتحكم  إنشاءختيار جتهيزات النظام اجلديد و تقييمها و إعن  املسئوليعترب حملل النظم  -4

 ؛لوظائفهالنظم  أداءيف 

حتياطات اليت اإلمتطلبات و من وفائه لل التأكدد و وال عن تقييم نظام املعلومات اجلديؤ يعترب حملل النظم مس -5

 1 جلها.أمن  نشأأ

قصور تواجه  أوهناك مشاكل  أنتبدأ عملية حتليل نظم املعلومات عندما يتنب  مراحل عملية حتليل النظم:�نيا: 

جناز إالقصور و يتم  أوجهالتغلب على  أوضرورة تطويرها ملواجهة تلك املشاكل  إىلتشغيل النظم القائمة مما يدعو 

احلل  إىلللوصول  تشاط على عدة مراحل متتالية كل مرحلة يتم فيها القيام مبجموعة معينة من العملياذلك الن

   2الكامل للمشاكل، و تتمثل هذه املراحل يف:

تسلسلها ايل هو الفهم الكامل لعملياته و الغرض من دراسة النظام احل األوىل: دراسة النظام احلايل: املرحلة -1

تبىن عليه عملية  أساس ألنهلعمل و التكاليف احلالية و غريها، و هذا كله حيدث و زمن تنفيذها و حجم ا

 املستقبلي فإ�ا�لنسبة للمقارنة بني النظامني احلايل و  أمااملقارنة بني النظام احلايل و النظام اجلديد املقرتح، 

 لنظامني.العام كاملقارنة بني تكاليف ا اإلطار أساسعلى  أوتكون جزئية  أنمن املمكن 

يف هذه املرحلة يتم حتديد مشاكل النظام احلايل و فيها يتم  املرحلة الثانية: حتديد املشكلة و حتديد النتائج: -2

يشكل التعرف على هذا نظام احلايل كامال أو هو جزئي، و حتديد نطاق التطوير هل هو شامل على ال أيضا

حتديد املسئوليات و �لتايل راسة اهليكل التنظيمي و تمد هذه اخلطوة على دالقرار جوهر عملية التحليل، و تع

 املوجودة فيه. اإلداريةحتديد مشاكل كل مستوى من املستو�ت 

ذلك بتحديد متطلبات النظام اجلديد و  يقوم احمللل يف هذه املرحلة املرحلة الثالثة: حتديد متطلبات النظام: -3

د املعلومات املرغوب فيها، و يتم ذلك عن طريق حتديد قام بتحدي أنقام بدراسة النظام احلايل و بعد  أنبعد 

                                                           
-82، ص (2013، دار التعليم اجلامعي للطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية، مصر، نظم املعلومات احملاسبية  (مدخل رقايب)عم مبارك، صالح الدين عبد املن -1

83.( 
 ).65-58، ص (2013، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، نظم املعلومات احملاسبيةعطا هللا أمحد احلسبان،  -2
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ن تكون خمرجات أالفرعية يف النظام اجلديد، ك األنظمةمدخالت النظام و خمرجاته، و حتديد العالقة بني 

 مدخالت نظام التكاليف. األجورنظام فرعي هي مدخالت نظام فرعي آخر، كأن تكون خمرجات نظام 

هي عبارة عن عملية صياغة للنتائج النهائية لعمليات التحليل  حتليل النظام: املرحلة الرابعة: وضع تقرير -4

 على شكل تقرير حيتوي العناصر التالية:

  ؛أهدافهاملخص عن مدى مرحلة التحليل و 

 توصيف للمشاكل و الصعو�ت املوجودة يف النظام احلايل؛ 

  القرار؛ إختاذليتم  ها و املعلومات الواجب توافرهاإختاذحتديد القرارات اليت يتم 

 حتديد متطلبات تنفيذ النظام؛ 

  ؛إلعدادهوضع موازنة تقديرية للنظام اجلديد و حتديد الوقت الالزم 

  ستبداله؛إ أوتعديله  أواحلايل  النظاموضع التوصيات النهائية من احمللل حول البقاء على 

   قرار املناسب فيه.ال إختاذته لكي يتم و يتم مناقش لإلدارةيتم تقدمي هذا التقرير  

  الثاين: تصميم نظم املعلومات احملاسبية فرعال

  يلي: و اليت متر بعدة مراحل وفق ماتصميم النظم  خطوة تبدأستبدال النظام احلايل إ أوقرار تعديل  إختاذفور      

بعملية  البدءرفتها قبل هناك جمموعة من املبادئ اليت جيب مع أوال: املبادئ العامة لتصميم نظم املعلومات احملاسبية:

  1تصميم النظم و هي:

بتكار قدرته على اإل إىليتوقف النجاح يف خطوة التصميم على خربة حملل النظم و فطنته و ذكائه �إلضافة   -1

 و التجديد؛

 ؛إمهاهلاملستخدمي النظم و عدم  اإلنسانيةهتمام �لنواحي على حملل النظم يف هذه اخلطوة اإلجيب  -2

 ؛مستوى ممكن أعلى إىلرفع كفاءة أداء العاملني �لنظام  إىلميم النظام اجلديد يهدف تص أنجيب  -3

 مكانية التواؤم مع التطور و النمو املتوقع يف املستقبل؛ات النظام و متطلباته مبا يسمح �إحتياججيب حتديد  -4

اللغة اليت تفهمها  إىلترمجة مزا� النظام اجلديد  إىل اإلدارةحتتاج عملية احلصول على الدعم الكامل من  -5

 أي اللغة املالية؛ اإلدارة

 التكامل مع النظم املستخدمة �ملؤسسة من خالل حتسني مستوى القدرة على توفري املعلومات؛ -6

سهل ون التصميم بسيط و يك أنجيب من غرض، و  أكثريصمم منوذج النظام بصورة ختدم  أنيفضل  -7

 ، و مالئم لظروف نشاط املؤسسة.ستخداماإل

                                                           
 - 159، ص (2011، دار املسرية للنشر و التوزيع والطباعة، عمان، األردن، حتليل و تصميم نظم املعلومات احملاسبيةل حممود الرحمي، ز�د عبد احلليم الذيبة، ضان -1

162.( 
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تسهيل عملية متابعة  ألجلمراحل  إىلتقسم خطوة تصميم النظم  مراحل تصميم نظم املعلومات احملاسبية: �نيا:

  1هذه اخلطوة كما يلي:

ختيار العام للنظام اجلديد، و ذلك � اإلطارحتديد  إىل املرحلة�دف هذه  مرحلة التصميم العام للنظام: -1

ات احملددة للنظام اجلديد و اليت مت حتياجتلبية اإل أنالواضح احللول التصميمية لبناء هذا النظام، فمن  أفضل

من طريقة، و تسمى الطرق املمكنة لتلبية هذه  �كثرتتم  أنيف عملية التحليل ميكن  إليهاالتوصل 

كرب جمموعة أيقوم بتوليد  أنات �حللول التصميمية البديلة، و على فريق العمل يف هذه املرحلة حتياجاإل

ختيار ذلك احلل الذي حيقق متطلبات مث دراستها و مقارنتها مع بعض إل حللول التصميمية،ممكنة من ا

 كفاءة ممكنة.  �علىالنظام اجلديد 

حيث توضع يتم وضع التفاصيل الالزمة للتصميم العام الذي مت وضعه،  مرحلة التصميم التفصيلي للنظام: -2

 ون هذه املرحلة من اخلطوات التالية: ختيار البديل املناسب و تتكإالتفاصيل املطلوبة بعد 

 و تتضمن ما يلي: النظام: أنشطةتصميم عناصر و   -أ 

 :و فشله يف حتقيق أستفادة منها جناح النظام حتدد نوعية املخرجات و درجة اإل تصميم املخرجات

 جلها؛أمن  نشأأاليت  األهداف

 :توقيت احلصول عليها و  أساليبمصادرها و نوع البيا�ت و  حتديدمن خالل  تصميم املدخالت

 النظام؛ إىل إدخاهلاعمليات مجعها و 

 :املرتابطة فيما بينها منطقيا، و اليت تقلل من  قواعدو هي جمموعة من ال تصميم قاعدة البيا�ت

 يسر؛ملستفيدين التعامل معها بكفاءة و و تسمح للعديد من ا متنع تكرار بيا��ا أومساحة التخزين 

 :اجلات يف نظام املعو  اإلجراءاتجميات اليت حتتاجها خالل تصميم مصادر الرب من  تصميم املعاجلات

 املعلومات املقرتح.

هناك العديد من العوامل اليت تؤخذ  حتديد املستلزمات املادية و الربجمية الالزمة لتشغيل النظام:  -ب 

، واملستلزمات أعماهلا داءأ�حلسبان عند حتديد املستلزمات املادية كقابلة املعدات و الوسائل احلالية على 

الربجمية هي الربامج الالزمة لتشغيل احلاسب و اليت تفسر مدخالت املستخدمني و خترب احلاسب ما 

 يفعله. أنجيب 

جمال خدمة  العاملني يف األفرادو يقصد �م  حتديد املستلزمات البشرية الالزمة لتشغيل النظام:   -ج 

فهم حلقة الوصل بني املستفيدين تطلبات املستفيدين، لذلك تسهيل مهمة تلبية ماملعلومات و وظيفتهم 

  احلاسب.و 

                                                           
، ص 2014للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، دار عيداءنظم املعلومات اإلدارية �لرتكيز على وظائف املنظمةعبد الناصر علك حافظ، حسني وليد حسني عباس،  -1

)91 -95.( 
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  الثالث: تنفيذ نظم املعلومات احملاسبية فرعال

مت  نتهاء من خطوة تصميم نظم املعلومات �يت اخلطوة النهائية و هي تنفيذ ما مت تصميمه من مث تقييم ماعند اإل      

  1تنفيذه وفق ما يلي:

توفري املوارد الالزمة للتنفيذ،  و  األنشطةديد حيث تتطلب مرحلة التنفيذ حت علومات احملاسبية:أوال: تنفيذ نظم امل

التصحيحية الالزمة يف الوقت  اإلجراءات إختاذ، و متابعة التنفيذ بشكل مستمر، و األنشطةالالزمة لتنفيذ هذه 

  املناسب.

 األمرة اليت حتتاجها املراحل السابقة جمتمعة، لذلك يتطلب مرحلة التنفيذ قد متتد لفرتة طويلة تزيد عن الفرت  إن      

يشارك حملل النظم مع احملاسبني يف هذه املرحلة، حىت يتأكد حمللو النظم من التنفيذ السليم  أنعتناء �ا، كما جيب اإل

امج، ووضع معايري نفيذ هذه الرب الالزمة لت األنشطةالربامج الالزمة للتنفيذ، و حتديد  إعدادللنظم، و الذي يتطلب 

  التنفيذ. أنشطةللرقابة على  أساليبو 

يقوم فريق العمل بعد تشغيل النظم اجلديدة بفرتة معقولة مبتابعة التنفيذ و تقييم  �نيا: تقييم نظم املعلومات احملاسبية:

صحيحها يف ، �دف كشف نقاط القوة و الضعف يف النظم اجلديدة، و تألهدافهاالنظم �دف معرفة مدى حتقيقها 

  ات املديرين، و مدى قبول املستخدمني هلا.حتياجمن مدى حتقيق النظم إل التأكدالوقت املناسب، و 

ختضع هذه النظم للتحديث بشكل مستمر،  أناملرجوة منها ال بد  األهدافحتقق النظم اجلديدة  أنحىت ميكن هذا و 

  منها ما يلي:  أشكالهذا التحديث جمموعة  �خذو قد 

 ت طارئة حلل مشكالت قد تظهر فجأة؛حتديثا -1

حتديثات دورية �دف لضمان قيام النظم بوظائفها وفقا ملا هو خمطط هلا من خالل �هيل مشغلي النظم  -2

اخلارجية، لربامج وفقا للتغريات الداخلية و التأهيل املناسب، و حتديث األجهزة املستخدمة، و تعديل ا

 عند احلاجة؛ إليهللرجوع حتديث قواعد البيا�ت و توثيق كل ذلك و 

 .أفضلمعلومات  أو إضافيةمعلومات  إلنتاجتطوير النظم لز�دة طاقتها  -3

ات حتياجىل تقادمها، و تصبح غري مالئمة للوفاء �إرة التعديالت على النظم قد تؤدي من اجلدير �لذكر أن كث     

ختطيط، حتليل، تصميم، دأ دورة جديدة للتطوير (ام، و تبالتفكري يف تطوير النظ إىليؤدي  األمراملستفيدين منها، 

  تنفيذ، تقييم).

   نظم املعلومات احملاسبية�لية : طلب الثالثامل

 القرارات إختاذ لعملية األساسية يعد الركيزة احلديثة التكنولوجيا ظل يف فعال حماسيب معلومات نظام تطوير إن       

 حتليلية، تفصيلية، نسبية، معلومات من النظام ذلك يوفره مبا سسةعلى مستوى أي مؤ  خصوصا واإلسرتاتيجية عموما

                                                           
 ).124-123، ص (2011، دار املريخ للنشر، الر�ض، اململكة العربية السعودية، نظم املعلومات احملاسبية (مدخل معاصر)أمحد زكر� زكي عصيمي،  -1
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إبراز هذا اجلانب سنحاول  طلبو من خالل هذا امل �ا وموثوق موضوعية معلومات كو�ا عن فضال �ائية و غريها

  وفق التايل:

  و مواصفاته وسبةاحمل ةنظم املعلومات احملاسبي إستخدامأسباب الفرع األول: 

لك نتيجة توفرها على جمموعة من اخل املؤسسات و ذاحملوسبة د األنظمة ستخدامتدفع إل أسبابدة هناك ع     

  الصفات كما يلي:

نظم معلومات حماسبية تعتمد على  ستخدامالتوجه إلنظم املعلومات احملاسبية احملوسبة:  إستخدامأوال: أسباب 

  1:املتمثلة يف األسبابله جمموعة من التكنولوجيا احلديثة 

حيتوي نظام املعلومات احملاسيب على كمية هائلة من البيا�ت و املعلومات اليت قد تستغرق معاجلتها و ختزينها  -1

أكثر معلومات حماسبية ذات مصداقية  إنتاجاحلاسوب يسهم يف  إستخدامجهدا ووقتا كبريين، و �لتايل فإن 

 و يف وقت أسرع و بكمية أكرب؛

و قوانني تنظيمية أو حكومية، مما يعين إمكانية إعداد نتائج حماسبية فق مبادئ أسلوب املعاجلة حمدد مسبقا و  -2

 تتطابق مع األسلوب؛

أعمال �اية العام و  األستاذدفرت  إىلاملساعد  األستاذهناك الكثري من العمليات الدورية كالرتحيل من دفرت  -3

املهمة إىل احلاسب اآليل عن طريق ه السنة، اليت قد ختلق امللل و الروتني يف نفسية احملاسب فأوكلت هذ

 برجميات خاصة؛

ز�دة أمهية املعلومات احملاسبية زاد من عدد طالبيها، كما أن مصادر تدفق البيا�ت متعددة (كل نظام جزئي  -4

إىل نظام املعلومات ة)، و للتحكم يف هذا التدفق من و من املؤسسة هو مصدر من مصادر البيا�ت احملاسبي

 اإلستعانة �لنظام اآليل؛احملاسيب متت 

يف تعميم إستعماهلا، و يف توافر عدد من الربامج اجلاهزة اليت تساعد يف أداء  أسهماحلواسيب  أسعار خنفاضإ -5

يل إنتشرت الثقافة املعلوماتية العمل احملاسيب، كما ظهرت مؤسسات خاصة إلنتاج الربجميات، و �لتا

  أصبحت جزءا من ثقافة املؤسسة.و 

خاصة به و اليت ميكن  نظام املعلومات احملاسيب مبواصفاتيتمتع  :احملوسبة املعلومات احملاسبية اصفات نظممو  �نيا:

  2:تلخيصها يف النقاط التالية

لكرتوين ينتج معلومات موجهة حنو إجراءات لتقليدية، فإن نظام املعلومات اإل�إلضافة إىل املعلومات ا -1

 و ليس فقط �ملاضي؛حمددة، و معلومات متعلقة �ملستقبل 

                                                           
، رسالة ماجستري، جامعة عمان العربية، عمان، األردن، لكويتية (دراسة مقارنة)قياس كفاءة و فاعلية النظم احملاسبية يف شركات النفط ا، دمحم منصور العجمي -1

 .30 ، ص2011
 .267 ، ص2008، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، نظم املعلومات احملاسبية احملوسبةعبد الرزاق دمحم قاسم،  -2
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فور حدوثها و ينتج معلومات حماسبية حديثة تعكس الواقع االقتصادي  قتصاديةاال األحداثيسجل  -2

 كما ينتج املعلومات الدورية؛  إصدارهاللمؤسسة يف حلظة 

ال يتم القرارات  إختاذإمكانية الدمج بني نظام املعلومات احملاسبية و بقية أجزاء نظام املعلومات اإلداري، ألن  -3

ن قسما كبريا من البيا�ت احملاسبية ضمن بقية أنظمة اسيب وحده، و أل�إلعتماد على نظام املعلومات احمل

 املؤسسة؛ إطاراملعلومات املوجودة يف 

املراجعني و بقية أقسام احلسا�ت و األقسام املالية و ها من قبل إستخدامميكن  إذالربامج املستخدمة سهلة،  -4

حصرا على املربجمني و املختصني بعلم احلاسوب و الذين عادة ما تكون معرفتهم احملاسبية و ليس  اإلدارات

 قليلة؛

ع املبادئ و القواعد احملاسيب، ما يتفق منيضمن احلاسوب تسجيال و ختزينا صحيحا للبيا�ت احملاسبية بي -5

 حد ما حاالت الغش و التالعب و اخلطأ املقصود و غري املقصود؛ إىلمينع و 

تكون  أنانية تصنيف املعلومات املخزنة داخل النظام احملاسيب، حسب وجهات نظر متعددة من أجل إمك -6

 القرار؛ إختاذصاحلة يف عملية 

  تعدد الربامج مما يتيح فرصة اإلختيار و املفاضلة بينها حسب احلاجة. -7

  علومات احملاسبيةاحلاسوب على مقومات العمل �لنظام اليدوي لنظم امل إستخدام�ثري  الفرع الثاين:

ثر فارق على مقومات هذا األخري أام معلومات حماسيب له احلاسوب كمؤسس يف عملية بناء نظ إستخدام إن      

  1من خالل النقاط التالية:

 يف يكمن بينهما الفرق اآليل ولكن النظام يف نفسها هي اليدوي النظام ا�موعة املستندية يف إستخدام يعترب أوال:

 احلاسوب وقدرة طبيعة احلاسوب مع يتالءم مبا اليدوي عن النظام اآليل النظام يف ا�موعة املستندية شكل ختالفإ

 الوسائط تلك وتتمثل احلاسوب، إىل خالهلا من البيا�ت تدخل وسائط متثل فاملستندات معها، التعامل على

 . املمغنطة األقراص أو سطوا�ت�أل

 و�لتايل النظام إىل فريوس الكمبيوتر نقل خالهلا من يتم اليت الوسائل من املمغنطة واألقراص األسطوا�ت تعد     

  . احملاسبية املعلومات نظم هلا تتعرض اليت من املخاطر الكمبيوتر فريوس ويعد النظام، بيا�ت تشغيل على التأثري

 النظام عتمدإ حيث حيث الشكل، من يلاآل النظام عن اليدوي النظام من ختتلف احملاسبية والسجالت الدفاتر �نيا:

 . مباشرة بصورة �ا املسجلة البيا�ت معرفة مجيع من القارئ متكن ال ممغنطة سطوا�تأو  أقراص على اآليل

 حيق ال البيا�ت ألشخاص تلك كشف إىل تؤدي قد السر كلمة نفس إستخدام يف املوظفني شرتاكإ فإن �لتايل     

  عليها. احلصول هلم

                                                           
 ).213-210، ص (2003ر الشروق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ، دااجلزء األول -أصول احملاسبة احلديثة �سني العيسى،  -1
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 ميكن وال آليا أم النظام يدو� كان سواء احملاسيب املعلومات لنظام األساسية املقومات أحد احلسا�ت دليل يعترب :�لثا

 دليل إعداد ولكن احلسا�ت، يف دليل اليدوي والنظام اآليل النظام بني ختالفإ يوجد ال حيث عنه، ستغناءاإل

 احملاسيب املعلومات نظام يف إعداده من وأدق أسرع يعترب احلاسوبعلى  املعتمد احملاسيب املعلومات نظام يف احلسا�ت

 وأرقام رموز هناك كان إذا إال معني حساب إىل معني بيان بتوجيه يقوم أن يستطيع احلاسوب ال أن كما اليدوي،

 . احلاسوب داخل مسبقا معد والفرعية اإلمجالية �مساء احلسا�ت

 مث ومن الوصول إليها هلم حيق ال أشخاص قبل من خرتاقهاإ يتم ال حىت �تالبيا تلك محاية إىل حيتاج هذا     

  . مصلحتهم خيدم مبا وإفسادها بهايختر 

 ونظام اليدوي املعلومات احملاسيب نظام مقومات بني ختالفاتإ توجد فال املالية والقوائم للتقارير �لنسبة رابعا:

 وتدقيقها ومراجعتها عرضها وسرعة تلك التقارير إعداد سرعة يف يكمن ختالفاإل ولكن اآليل احملاسيب املعلومات

 .وكفاءة عالية بسرعة وجدت إن األخطاء وتصحيح

 احلصول يتم اليت من التقارير للمخاطر عرضة أكثر اآليل النظام خالل من عليها احلصول يتم اليت التقارير تعترب     

  . اليدوي النظام خالل من عليها

  ظم املعلومات احملاسبية احملوسبةن إستخدامطر : خماالفرع الثالث

  1هي: أصنافميكن تصنيف املخاطر اليت يتعرض هلا نظم املعلومات احملاسبية احملوسبة إىل أربعة      

 البيا�ت إىل إدخال مرحلة وهي النظام مراحل من مرحلة �ول تتعلق اليت املخاطر وهياملدخالت:  خماطرأوال: 

 التالية: البنود يف املخاطر تلك لوتتمث اآليل النظام

 املوظفني؛ بواسطة سليمة غري لبيا�ت د)املقصو  غري( املتعمد غري اإلدخال -1

 املوظفني؛ بواسطة سليمة غري لبيا�ت )املقصود( املتعمد اإلدخال -2

 املوظفني؛ بواسطة للبيا�ت املتعمد غري التدمري -3

 .فنياملوظ بواسطة للبيا�ت )املقصود( املتعمد التدمري -4

 تشغيل ومعاجلة مرحلة وهي النظام مراحل من الثانية �ملرحلة تتعلق اليت املخاطر وهيالبيا�ت:  تشغيل خماطر�نيا: 

 :التالية البنود يف املخاطر تلك وتتمثل احلاسب ذاكرة يف املخزنة البيا�ت

 املوظفني؛ بواسطة والنظام به) للبيا�ت املرخص الشرعي (غري غري الوصول -1

 ؛ؤسسةامل خارج من أشخاص بواسطة والنظام للبيا�ت الشرعي غري الوصول -2

 السر؛ كلمة نفس يف املوظفني من العديد شرتاكإ -3

 النظام؛ بيا�ت تشغيل عملية على والتأثري احملاسيب للنظام الكمبيوتر فريوس إدخال -4

                                                           
، ا�لد السادس عشر، خماطر نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية: دراسة تطبيقية على املصارف العاملة يف قطاع غزةعصام دمحم البحيصي، حرية شعبان الشريف،  -1

 ).905-904، ص (2008امعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، جويلية العدد الثاين، سلسلة الدراسات اإلنسانية، جملة اجل
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 .املستخدمني أجهزة إىل اخلوادم أجهزة من البيا�ت وصول عرتاضإ -5

هذه  عن يصدر وما البيا�ت معاجلة عمليات خمرجات مبرحلة املخاطر تلك تتعلقاحلاسب:  خمرجات اطرخم�لثا: 

 يف املخاطر تلك املخرجات وتتمثل تلك ستالمإ وكيفية ممغنطة ملفات وأشرطة تقارير أو للحسا�ت قوائم من املرحلة

 :التالية البنود

 املخرجات؛ من معينة بنود تدمري -1

 صحيح؛ غري خمرجات خلق -2

 ؛املعلومات /البيا�ت سرقة -3

 ؛املخرجات من �ا) مرخص( مصرح غري نسخ عمل -4

 ؛الورق على طبعها أو العرض شاشات على عرضها طريق عن للبيا�ت به املرخص غري الكشف -5

 ؛بذلك هلم مصرح غري أشخاص بواسطة املعلومات وتوزيع طبع -6

 ؛منها نسخة ستالم� خمولني غري خاصأش إىل خطأ توجيهها يتم املوزعة واملعلومات املطبوعات -7

 .منها التخلص أو متزيقها بغرض األمنية الناحية فيهم تتوافر ال أشخاص إىل احلساسة املستندات تسليم -8

 والفيضا�ت واألعاصري، والعواصف الزالزل مثل بيئية، عوامل بسبب حتدث اليت املخاطر وهيبيئية:  خماطررابعا: 

 عمل على تؤثر قد فإ�ا طبيعية أم غري طبيعية الكوارث تلك كانت وسواء واحلرائق؛ لكهر�ئيا التيار �عطال واملتعلقة

 املعلومات نظم وسالمة أمن على يؤثر مما طويلة لفرتات التجهيزات وتوقفها عمل تعطل إىل تؤدي وقد احملاسيب النظام

  . لكرتونيةاإل احملاسبية

  :نذكر منها للحماية إجراءات عدة إتباع من للمؤسسة بد اللتفادي املخاطر السابقة الذكر      

  احلماية الالزمة لألجهزة اليت حتتوي على نظم املعلومات احملاسبية مبختلف الطرق الالزمة (سواء عن طريق

 ؛برامج احلماية من الفريوسات، برامج احلماية من القرصنة، برامج إسرتداد املعلومات املفقودة ......... إخل)

 هذه املعلومات وترميز يف أماكن آمنة ظ و ختزين املعلومات املخرجة من نظم املعلومات احملاسبة نسخ، حف

 حتسبا حلاالت اإلخرتاق احملتملة، 

  عدم تعطله ألي ستحداث نظم املعلومات احملاسبية املعمول �ا لضمان إستمرارية العمل و إالعمل على

 ظرف كان.

  من أة بسياسة احملافظة على من املهارة و اخلربة و األمانة، و هلم دراييتمتعون مبستوى عايل  عاملنيتوظيف

 املعلومات املعمول �ا. 

 

  

  



 ةـــــــــــــــــــــــــاسبيـــــــــــات حمـــــــــــــــلومـــاج معـــــــــــــــــــــــام إلنتــــــــــــــــــــــــة كنظــــــــــاسبـــــــحـــــامل اينـــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 

105 

 

  املبحث الثالث: املعلومات احملاسبية املنتجة

عديها واملستفدين منها فهي املعلومات احملاسبية هي خمرجات نظام املعلومات احملاسبية و نظرا ألمهيتها �لنسبة مل    

مام جانب كبري من اجلهات احمليطة �ملؤسسة إال أن هناك لبس يف فهم ماهيتها و فيما تتمثل و من خالل هتإحتوز 

  هذا املبحث سنحاول تغطية اجلانب النظري للمعلومات احملاسبية كما يلي:

  املعلومات ماهيةاملطلب األول: 

القيمة و هذا يدل على األمهية البالغة و مات" سم "عصر املعلو إعتمادها لعصر� احلايل إمن التسميات اليت جرى      

القرارات بشىت أنواعها، لذا كان  إختاذالكبرية للمعلومات، خاصة �لنسبة للمؤسسات فهي تعترب الركيزة األساسية يف 

طرق حناول اإلحاطة مباهية املعلومات من خالل هذا املطلب �لتال بد أن لزاما عليها أن توليها اهتماما كبريا وعليه 

 إىل أهم املفاهيم املرتبطة �ملعلومات كما يلي:

  املعلومات مفهومالفرع األول: 

يواجه من حياول تعريف املعلومات مشكلة أساسية تكمن يف التمييز بني عدد من املفاهيم ذات العالقة ومن      

مات ال بد من حتديد مفهوم وقبل التطرق لتعريف املعلو  ،املعرفة ومجلة أخرى من املصطلحاتبينها: البيا�ت و 

  البيا�ت و املعرفة و بعدها حتديد العالقة بني كل من البيا�ت واملعلومات كما يلي:

  : هناك عدة تعاريف للبيا�ت نذكر منها:تعريف البيا�ت و خصائصها أوال:

 رسوم أو أرقام أو فحرو  أو رموز �يئة معينة أحداث أو حدث عن تعرب جمردة "حقائق ��ا: البيا�ت تعرف     

 مصادر من عليها احلصول أو مجعها ها) يتمإستخدام من املطلوبة لالستفادة مرتبة (طبًقا غري بصيغة تكون بيانية،

اخلام  املادة فهي وترتيبها، عليها الالزمة العمليات إجراء بعد منها ستفادةاإل ميكن معلومات إىل حتويلها �دف خمتلفة

 1املعلومات." نتاجإل (األساسية) الالزمة

ميكن تعريفها ��ا: "عبارة عن احلروف واجلمل والعبارات واألرقام والرموز غري املنظمة وغري املرتبط مبوضوع      

واحد، واليت قد ال يستفاد منها يف شكلها احلايل إال بعد تطويرها من خالل عمليات التحليل والشرح واليت إذا ما 

  2ن هذه البيا�ت تتحول إىل معلومات."إت ففرزت وصنعت وبوبت ونظم

   3تتصف خباصيتني مها: أنحىت يستفيد املتلقي للبيا�ت منها جيب      

تشكل إضافة  أنفإ�ا جيب  إليهستفادة من البيا�ت املرسلة حىت يستطيع املتلقي اإل اإلضافة املعرفية: -1

 إضافة أيال تشكل  فإ�ابشكل مسبق  إليهلة معرفية �لنسبة إليه، أما إذا كان يعرف حمتوى البيا�ت املرس

ستفادة منها، و عندما تقوم البيا�ت �لتقليل من حالة عدم اليقني عند املتلقي معرفية، و �لتايل ال ميكن اإل

معلومات، و يتم التمييز بني البيا�ت و املعلومات وفق معيار الشخص املتلقي (املستفيد) فإذا ما  إىلتتحول 
                                                           

 .26ص مرجع سابق، ز�د هاشم ،  حمسن قاسم،  -1
 .24، ص  2004دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، نظم املعلومات اإلدارية، إميان فاضل السامرائي، جالل إبراهيم العبد،  -2
 ).13-12، ص (2006، دار الثقافة للنشر و التوزيع، دمشق، سور�، املعلومات احملاسبيةحتليل و تصميم نظم عبد الرزاق دمحم قاسم،  -3
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 أي إىلمل تؤد البيا�ت  إذا أمامعلومات،  إىلمعرفة لدى الشخص املتلقي حتولت  إضافة إىلت البيا� أدت

 البيا�ت. إطارالشخص املتلقي فتبقى مصنفة يف  إضافة معرفية لدى

حدث  أوتكون هذه البيا�ت مرتبطة مبشكلة معينة  أنمعلومات جيب  إىلحىت تتحول البيا�ت  رتباط:غال -2

كانت تؤثر يف القرار املتخذ، فهي   إذا، فالبيا�ت تعد معلومات املتلقيمن قبل  بشأنهالقرار  إختاذمعني يتم 

ديله لذلك ما تؤدي إىل تغيري القرار أو تع أوالقرار املتخذ سليم،  أنتؤكد  إماقرار سليم، و  إىلغالبا تؤدي 

  أخرى. أوقاتمعلومات يف  إىلة معينة قد يتحول يعترب بيا�ت يف حلظ

  ميكن تعريف املعلومات كما يلي: يا: تعريف املعلومات و عالقتها �لبيا�ت:�ن

تعرف املعلومات على أ�ا " البيا�ت الـيت مت إعـدادها لتصـبح يف شـكل أكثـر نفعـا للفـرد مسـتقبلها، والـيت هلـا قيمـة      

 1".هاإختاذاحلايل أو املتوقع أو يف القرارات اليت يتم  ستخداماإل مدركة يف

ســتفادة منهــا، و�لتــايل ها واإلســتخداماملعلومــات " هــي عبــارة عــن بيــا�ت مت تصــنيفها وتنظيمهــا بشــكل يســمح �     

 2فاملعلومات هلا معىن وتؤثر يف ردود أفعال وسلوك من يستقبلها".

يف  سـتخدامإلتعرب عن حقـائق خـام أوليـة بينمـا متثـل املعلومـات بيـا�ت متشـكلة بطريقـة تصـلح ل"لذا فان البيا�ت      

   3موقف معني."

منــه ميكــن القــول �ن املعلومـــات و البيــا�ت تربطهــا عالقــة املنـــتج التــام �ملــواد األوليــة، فالبيـــا�ت يــتم حتويلهــا مـــن      

بيا�ت هلا فائدة و تسمى �ملعلومات من خالل أنظمة املعلومات املختلفة، و لكـن ال ننسـى  إىلبيا�ت ال فائدة منها 

تخدم للمعلومة وجهة نظر من املعلومة املتوفرة بني يديه، فقد تكـون معلومـة �مـة للـبعض و قـد تكـون بيـان لكل مس إن

  للبعض اآلخر.  أويل

  ميكن التعبري عن العالقة بني كل من البيا�ت و املعلومات من خالل الشكل املوايل:      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .112، ص 2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،نظم املعلومات اإلداريةدمحم امحد حسان،  -1
 .43، ص 2006ية، مصر، ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندر نظم املعلومات اإلداريةامحد فوزي ملوخية،  -2
  .9، ص 2007، دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، نظم املعلومات احملاسبيةأمحد حلمي مجعة و آخرون،  -3
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  ): حتويل البيا�ت إىل معلومات11-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .20، ص 2008مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،اإلدارية املعلومات نظم: دمحم أمحد حسان، املصدر

 البيا�ت واملعلومات بني للتفرقة األساسي املعيار أن يتضح واملعلومات البيا�ت من كل تعريف خالل من     

 الزمين التوقيت مكانته الوظيفية، املستخدم،: من كل عتباراإل األخذ بنظر بعد منهما، احملققة الفائدة يف ينحصر

  .تخدامسلإل

  نقاط اإلختالف بني كل من املعلومات و البيا�ت من خالل اجلدول التايل: أبرزميكننا أن نوضح كما      

  ): الفرق بني البيا�ت واملعلومات.1- 2(جدول رقم 

 املعلومات البيا�ت

جمموعـــــة مـــــن اإلشـــــارات و الرمـــــوز الناجتـــــة عـــــن عمليـــــات 

 ؛البحث

 ؛عن تشغيل البيا�تجمموعة القيم و العبارات الناجتة 

  ؛املعلومات عبارة عن خمرج �ائي  ؛البيا�ت عبارة عن قيم مورد خام

  ؛ة مفيدة ملتخذ القرارتتكون من بيا�ت مشغل  ؛البيا�ت غري مفيدة ملتخذ القرار

طرق  إستخدام�يت بطريقة غري منظمة و عشوائية نتيجة 

  .عديدة يف مجعها

مثل القوائم منهجية  يتم جتميعها بواسطة طرق منظمة و

  .التقاريرو 

  باحثةالمن إعداد  املصدر:

  1ل على:ومات احملاسبية جيب أن يتوسع ليشتممفهوم البيا�ت و املعل أنخالصة القول هي         

 :ســــواء املعــــرب عنهــــا �لوحــــدات النقديــــة أو بوحــــدات قيــــاس أخــــرى، كعــــدد  البيــــا�ت و املعلومــــات الكميــــة

 ؛أحداث املاضي، احلاضر واملستقبل املواد املركبة للمنتوج أو اخلدمة معربة عنالوحدات املنتجة، 

                                                           
 .172، ص 2009، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، القرارات اإلنتاجية إختاذنظام املعلومات احملاسيب و دوره يف حسني بلعجوز،  -1

 بيا�ت خام

 نظام املعلومات

 جتميع

 معاجلة

 حتليل

 عرض

 القرارات إختاذ معلومات

 حل املشكلة

 مشكلة
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 :مثــل العالمــة التجاريــة، نــوع املنتــوج، رد فعــل الــز�ئن .... إخل، وهــي تعتــرب  البيــا�ت و املعلومــات الوصــفية

  القرارات. ختاذمكملة لسابقتها و هي تساعد يف اإلجراءات املمهدة إل

  صطالحي كما يلي:بها اللغوي و اإلطرق هلا من جاننت�لثا: املعرفة: 

 : هو اإلدراك اجلزئي أو بسيط يف حني أن العلم يقال لإلدراك الكلي أو املركب.لغة املعرفة      

متـــزاج اخلفـــي بـــني املعلومـــات واخلـــربة واملـــدركات احلســـية والقـــدرة علـــى تعريفهـــا علـــى أ�ـــا: "هـــي حصـــيلة اإل ميكـــن     

سـتقراء اط يسـتخلص معرفـة ضـمنية كامنـة واإلسـتنبفعـن طريـق اإل ،الفرد املعلومات وميثلها يف عقلـه احلكم، حيث يتلقى

 1 نطالقا منها."إلتوليد معرفة جديدة 

جتــدر اإلشــارة أنــه ال يوجــد تعريــف شــامل متفــق عليــه للمعرفــة، حيــث ســاهم كثــري مــن البــاحثني بطــرح آرائهــم  كمــا     

تهم يف صـــياغة دالالت متنوعـــة للمعرفـــة وفقـــا ملنظـــورهم اخلـــاص، و هـــذا مـــا ميكـــن حـــول مفهـــوم املعرفـــة وترتكـــز مســـامه

  توضيحه من خالل اجلدول التايل الذي يوضح عدد من تعريفات الباحثني للمعرفة، كما يلي:

  ): املعرفة من وجهة نظر عدد من الباحثني2-2جدول (

  ــةتعريــــــــــف املعرفـــــــــــ  السنة  الباحث

Zeithaml 1990  
إ�ا موجودات هلا القدرة على حتويل التقنية من مرحلة البحث إىل مرحلة التطبيق 

  .إلنتاج سلع وخدمات

Stewart  1998  أ�ا رأس مال فكري وقيمة مضافة تتحقق عند استثمارها بشكل فعلي.  

  .يةإ�ا إلدراك ووعي الفرد ملعطيات البيئة أو املعطيات الذات  2001  العنزي

  2002  الكبيسي
 ختاذإ�ا كل شيء ضمين أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعماهلم �تقان أو إل

  .قرارات صائبة

  2004  العاين

إ�ا القدرة على تفسري البيا�ت واستيعا�ا واستحضارها سواء كانت ضمنية أم 

مة اخلربة ظاهرة ألداء املهام املوكلة لإلفراد �تقان ومتييز عال يساعد يف دميو 

  .التنافسية للمنطقة وبشكل عام

  2009  جنم عبود جنم
املعرفة تتكون من البيا�ت أو املعلومات اليت مث تنظيمها ومعاجلتها لنقل الفهم 

  .واخلربة والتعلم املرتاكم واليت تطبق يف حل املشكلة أو النشاط الراهن

  .55 ، ص2009األردن ، ، دار صفاء، إدارة معرفة الزبونأمرية اجلنايب، املصدر: 

  من خالل الشكل التايل ميكن توضيح العالقة بني كل من البيا�ت، املعلومات و املعرفة كما يلي:

  

  

                                                           
  .17، ص 2008، دار الصفاء، األردن ، اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة عواد الز�دات، دمحم -1
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  ): العالقة بني البيا�ت، املعلومات و املعرفة12-2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باحثةالمن إعداد املصدر: 

  أمهية، خصائص و مصادر املعلومات الفرع الثاين:

 األخريةمن مجلة اخلصائص اليت حتوزها، هذه  األمهية ها وتربز هذهإستخدامأمهية �لغة ضمن جمال علومات للم     

  على مصادر احلصول عليها كما يلي: اليت تتوفر بناءً 

تظهر أمهية املعلومات من خالل الوظائف اليت تؤديها يف املؤسسة وتظهر أيضا يف العديد من  أمهية املعلومات: أوال:

  1 :كما يلي  األخرىقاط الن

 تدخل املعلومات يف كل النشاطات و األعمال اليت تقوم �ا املؤسسة؛  -1

 جل حتقيق األهداف؛أاملوارد املتاحة من  ستخدامالقرارات �نسب الطرق و األساليب إل إختاذتساهم يف  -2

 جنازات الفعلية اليت ميكن للمؤسسة أن حتققها؛تساهم املعلومات يف تقييم اإل -3

لومات الدقيقة و املستجدة تقلل من شدة التعقيد الذي ينشأ عن تعدد و تداخل العوامل واملؤثرات اليت املع -4

 تؤثر يف القرار؛

اليومي  ستخدامتصاالت و القرارات عندما تكون معدة بشكل حيقق أغراض اإلتزيد املعلومات من فاعلية اإل -5

 و املستمر؛

تصاالت و رسم اخلطط املالئمة و الرقابة على خمتلف أوجه اإل ات من قدرة اإلدارة على إجراءتعظم املعلوم -6

 النشاط؛

                                                           
 .79، ص 2007، الدار اجلامعية، مصر، نظم املعلومات اإلدارية يف منظمات األعمال املعاصرة�بت عبد الرمحان إدريس،  -1

 البيا�ت

تفسري 

 واستيعاب

 اجلةاملع

 املعرفة

 التعلم املهارة

 حل املشكلة

 املعلومات

 اخلربة
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مؤسسة بغض النظر عن  ألييف عصر� احلايل موردا رئيسيا  أصبحتاملعلومات  أنمل يعد هناك أي شك يف 

 ملكيتها، فاملعلومات هي أحد ثالث موارد يف املؤسسة (املوارد البشرية، املوارد أوطبيعة نشاطها أو حجمها 

املعاصرة و الناجحة مبثابة القاعدة  األعمالاملعلومات �لنسبة ملنظمات  أصبحتاملالية، املعلومات) و لقد 

املتغرية واملعقدة، و اليت حتيط �ملؤسسة حاليا  األعمالاليت تعتمد عليها ملمارسة أعماهلا يف ظل بيئة  األساسية

  القرارت. إختاذ و مستقبال و متثل املعلومات األساس املنطقي لعملية

حيتــاج صــانعي القــرار أو املســتخدمني إىل معلومــات ذات فائــدة ومنفعــة وذات خصــائص خصــائص املعلومــات:  �نيــا:

القــرار، حيــث أن املعلومــات القدميــة وغــري الدقيقــة والــيت يصــعب فهمهــا ال تعطــي  إختــاذتــتالءم مــع أي موقــف يلتــزم فيــه 

  1 املعلومات ذات قيمة ومنفعة جيب أن تتوفر فيها اخلصائص التالية: أي قيمة أو منفعة ملستخدميها، ولكي تكون

قــد تكــون املعلومــات �رخييــة أو مســتقبلية، فاملعلومــات التارخييــة تســتخدم ملتابعــة ومراقبــة األداء أو  التوقيــت:  -1

دم معــايري أمــا املعلومــات املســتقبلية فتســتخدم ألغــراض التنبــؤ وأيضــا تقــ ،تصــميم حلــول بديلــة ملشــاكل روتينيــةل

 للعملية الرقابية.

مبعـــــىن أن تكـــــون املعلومـــــات واضـــــحة ومفهومـــــة ملســـــتخدميها، فـــــال جيـــــب أن تتضـــــمن  الســـــهولة والوضـــــوح: -2

ـــــريات ر�ضـــــية ومعـــــادالت غـــــري معروفـــــة وال يســـــتطيع  املعلومـــــات أي ألفـــــاظ أو رمـــــوز أو مصـــــطلحات أو تغي

فهومـــة لـــن تكـــون هلـــا أي قيمـــة حـــىت ولـــو  ، فاملعلومـــات الغامضـــة غـــري املمســـتخدم هـــذه املعلومـــات أن يفهمهـــا

 كانت مالئمة ومت تقدميها يف املناسب ملتخذ القرار.

الشكل الذي تقدم فيه املعلومـات، فقـد تكـون ملخصـة أو تفصـيلية، فاملعلومـات امللخصـة  الشكل (اهليكل): -3

رارات يف املســتو�ت القــ ختــاذتعتــرب كافيــة للتعــرف علــى املشــاكل، أمــا املعلومــات التفصــيلية هــي ال تســتخدم إل

 التشغيلية.

فهناك معلومـات منظمـة ومعلومـات غـري منظمـة، حيـث تشـري املعلومـات املنظمـة إىل  درجة تنظيم املعلومات: -4

معلومـــات مصـــنفة يف صـــورة تقـــارير حبيـــث يعكـــس التقريـــر كافـــة املعلومـــات الـــيت حيتويهـــا، أمـــا املعلومـــات غـــري 

 ما حيتويه من معلومات.  املنظمة فهي اليت تقدم يف شكل ال يفصح عن

املتـوفرة  ميكن تقسيم مصادر مجـع البيـا�ت إىل املصـادر الداخليـة و هـي البيـا�ت واملعلومـات مصادر املعلومات: �لثا:

لكـن يها من بيئة املؤسسة اخلارجية، و املوجودة داخل املنظمة و املصادر اخلارجية و هي املعلومات اليت يتم احلصول علو 

 2:مصادر املعلومات إىل املصادر التالية بشكل عام تقسم

ختيارها و تعميمها من قبل إجتميعها و جتهيزها عند الطلب و  و هي البيا�ت اليت يتم املصادر األولية: -1

اجلهة اليت حتتاج هلذه املعلومات أو املكلفة �عدادها، و تكون هذه املعلومات حول موضوع خيص اجلهة 

                                                           
 ).53-52امحد فوزي ملوخية، مرجع سابق، ص ( -1
 ).26- 25، ص (2004، دار الصفاء للنشر، األردن،نظم املعلومات اإلدارية امرائي، هيثم دمحم الزغيب،إميان فاضل الس -2
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ات أخرى من هذه املعلومات بعد جتهيزها ومن بني املصادر األولية جلمع الطالبة و ميكن أن تستفيد جه

 ختبار.ستقصاء و التجربة واإلعلومات جند املالحظة الشخصية واإلامل

و هي البيا�ت اليت مت جتميعها و جتهيزها يف أوقات سابقة من قبل جهات أخرى و يتم  املصادر الثانوية: -2

ن  قبل األفراد و املنظمات ومن هذه املصادر البيا�ت املوجودة يف م ستخدامتعميمها لتكون جاهزة لإل

دور النشر ت العامة و اخلاصة و يف املكتبا ةاملراجع و الكتب و الدور�ت و النشرات و ا�الت املوجود

 مراكز البحث.و 

اء العامل و هذا النوع ظهر حديثا حيث جتمعها و تنظمها و جتهزها منظمات من كافة أحن بنوك املعلومات: -3

 نرتنت الدولية ليتسىن للجميع تداوهلا واالستفادة منها.اإل و تعرضها على مواقعها على شبكة

  الشكل التايل: للمعلومات و اليت ختدم نشاطات املؤسسة يوضحها رىأخ مصادرهناك      

  : مصادر املعلومات)13-2( الشكل رقم

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  .233 ص ،2002القاهرة، مصر،  ،ليل نظم منظومة اإلدارة �ملعلوماتحت، : مسري إمساعيل دمحم مصطفىاملصدر

  املعلومات وظائف و أنواعالفرع الثالث: 

قتنائهــا كمــا ذكــر ســابقا وجــب وجــود مصــادر إلاالواســع هلــا فقــد  ســتخدامنظــرا للــدور الكبــري للمعلومــات وكــذا اإل     

جـد الطـرق رجيـة، كمـا توجـد العديـد مـن الطـرق جلمعهـا فنفمنها مصادر أولية وأخرى �نويـة، وقـد تكـون داخليـة أو خا

  خل، و تعدد مصادر املعلومات يفرض تعدد وظائفها و أنواعها كما يلي:إاملكتبية وامليدانية...

  1ها وهي كما يلي:إستخدامللمعلومات عدة وظائف حسب جمال وظائف املعلومات: : أوال

                                                           
 ).23-22، ص (2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم املعلومات اإلداريةفؤاد الشرايب،  -1

  معلومات من خارج املؤسسة 

  موردون/ عمالء

  مطبوعات حكومية

  نشرات متخصصة

  اقتصاديةمؤشرات 

  تقارير اإلدارة

  مستخدمون

  مطورون ودعم

  ةمو نظو�ئق امل

  معلومات من داخل املؤسسة 

  مصادر املعلومات
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املفتاح لتحقيق اإلدارة لنظم الرقابة الفعالة، وجند أن عملية املعلومات هي  املعلومات يف الرقابة: إستخدام  -1

الرقابة تتمثل يف إعداد املعايري، وقياس األداء الفعلي، ومقارنة األداء الفعلي �ملعايري، مث التصرف بناء على 

املديرين ال فمثال جند أن مقارنة األداء الفعلي �ملعايري يولد معلومات، و بدون املعلومات جند أن  ،النتائج

التصرف املناسب و األخذ بنظم الرقابة اجلديدة، حبيث يتاح لإلدارة  إختاذيستطيعون تقييم املوقف بدقة أو 

  معلومات جديدة.

تتمثل أهم الوظائف اليت تقدمها املعلومات لإلدارة فيما  القرارات اإلدارية: إختاذاملعلومات يف  إستخدام -2

  يلي:

الذي يتم يف إطاره العمل اليت متثل املناخ و  املؤثرة على اإلدارة:لفة و وصف املواقف واألحداث املخت -

  اإلداري؛

للوصول إىل العوامل و املتغريات األساسية احملددة هلا،  تفسريها:حتليل املواقف واألحداث السابقة و  -

 قات اليت تربط العوامل و حتركها؛وكذلك الوصول إىل العال

إلجراءات البديلة من خالل توفري أسس املقارنة و املفاضلة بني احللول وا ت:القرارا إختاذمعاونة اإلدارة يف  -

 ختيار أفضلها؛إل

اإلعداد هلا (التنبؤات) األمر الذي ميكن اإلدارة من  الظواهر املستقبلية:توفري املعلومات عن األحداث و  -

 التخطيط ملواجهتها؛و 

فري املعلومات يف سبيل تو ها و كفاء�ا يف هذا و مدى فعاليتلبيان  القرارات اإلدارية:تقييم السياسات و  -

ن اجلهود ينبغي أن تنصرف إىل إقامة نظام متكامل للمعلومات يضمن توفري البيا�ت إالالزمة لإلدارة ف

 مبعرفة اإلدارة يف الوقت املناسب لذلك. ستخدامالدقيقة و الكافية لإل

لكن  ؛نيفها من مستخدم آلخراملعلومات، كما خيتلف تصات املؤسسة من إحتياجتتفاوت  أنواع املعلومات: �نيا:

   1بصفة عامة فإ�ا تصنف إىل:

سم الفرتات الزمنية السابقة اليت يت مت جتميعها عرب الزمن مصنفة �هنا تكون املعلومات ال املعلومات التارخيية: -1

  تتعلق �ا.

الذي تتعلق بل تعميمها حول املوضوع ختبارات و جتارب قهي املعلومات اليت ختضع إل املعلومات العلمية:  -2

 خل.إة، الكيميائية، الر�ضية........: املعلومات الفيز�ئيبه مثل

 ،األمور الفنية واألعمال املتخصصةجناز وتنفيذ إعلومات اليت توضح كيفية أداء و هي امل املعلومات الفنية: -3

 و القانونية. مثل املعلومات الطبية، اهلندسية
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هي املعلومات اليت تتعلق �ي من ا�االت العامة مثل: املعلومات السياسية، املعلومات  فية:املعلومات الوظي -4

 ية واملعلومات الثقافية.جتماع، املعلومات اإلقتصاديةاال

هي املعلومات اليت تتعلق بكافة جماالت و أنشطة ووظائف املؤسسات، مثل: املعلومات  املعلومات اإلدارية: -5

 ات التسويقية.... إخل.اإلنتاجية، املعلوم

  1كما ميكن تقسيم املعلومات كما يلي:     

  :وفقا هلذا املعيار فهناك معلومات رمسية ومعلومات غري رمسية حسب درجة الرمسية:  -1

هي كل املعلومات اليت خترجها و تقدمها نظم املعلومات داخل املؤسسة، واليت تتعلق  املعلومات الرمسية: -

  مبجال العمل.

 هي اليت �يت من خارج نظم املعلومات اخلاصة �ملؤسسة (خارج إطار العمل). :ت غري الرمسيةاملعلوما -

  :هناك مصدرين للمعلومات داخلية و خارجية حسب مصدر املعلومات:  -2

  هي املتعلقة بعمليات املؤسسة. املعلومات الداخلية: -

 هي املتعلقة �حمليط. املعلومات اخلارجية: -

  ملعلومات قد تكون �بتة و قد تكون متغرية:فا سب درجة التغيري:ح  -3

هي املعلومات اليت ال يطرأ عليها أي نوع من أنواع  التغيري أو التعديل فعلى سبيل املثال  :املعلومات الثابتة -

ن أمساء املواطنني و تواريخ ميالدهم إستخراج بطاقة اهلوية، فة األحوال املدنية و اليت تقوم �جند أن يف مصلح

 علومات �بتة ال تتغري.تعترب م

هي معلومات غري �بتة أل�ا تتأثر �ملتغريات احمليطة �ا مثل عناوين السكن واحلاالت  املعلومات املتغرية: -

  ية و الوظيفية.جتماعاإل

  فهناك معلومات غري منظمة و معلومات منظمة: حسب درجة التنظيم:  -4

صورة تقارير حبيث يعكس التقرير كافة املعلومات اليت  هي املعلومات املصنفة بوضوح يف املعلومات املنظمة: -

 حيتويها.

  .كل ال يوضح ما حيتويه من معلوماتهي اليت تقدم يف ش املعلومات غري املنظمة: -

    : املعلومات احملاسبيةيناملطلب الثا

صبح النظام املايل العوملة إذا أ هتمام �ملعلومة احملاسبية وجبود�ا للتطور اهلائل للتكنولوجيا وتزايد �ثريتزايد اإل     

  ، وفيما يلي سنركز عليها مفاهيميا كما يلي:رتباطا وتعقيداإالعاملي أكثر 
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  الفرع األول: البيا�ت احملاسبية

 البيا�ت على كثرية أمثلة هناكقبل التطرق لتعريف املعلومات احملاسبية ال بد من معرفة ماهية البيا�ت احملاسبية ف     

 ورسوًما وخرائط املختلفة (أرقاًما اإلحصاءات املخزون، أرقام املبيعات، أرقام اإلنتاج، أرقام منها العملية ةاحليا يف

 اليت احملاسبية البيا�ت على احلصول يف األساس قتصاديةاال الوحدة يف حتدث اليت قتصاديةاال األحداث ومتثل ،بيانية)

  1 اآلتيني: الرئيسني الصنفني إىل األحداث لتلك تبًعا تصنف أن ميكن

 حبيث مالًيا أثرًا ويتبعها قتصاديةاال الوحدة يف حتدث اليت قتصاديةاال األحداث بكافة تتعلق وهي مالية: بيا�ت -أوال

 :اآلتية الرئيسية األحداث كافة تشمل وهي مالية، بصورة عنها والتعبري قياسها ميكن

 لنشاطها قتصاديةاال الوحدة ملمارسة الالزمة األموال على احلصول بكيفية املتعلقة التمويلية األحداث -1

 أو األجل قرتاض (قصريطريق اإل عن أو امللكية أصحاب قبل من سواء اجلاري) وغري االقتصادي (اجلاري

 األجل). طويل

 أو (البيع �ا التصرف وجماالت الثابتة املوجودات على احلصول بكيفية املتعلقة الرأمسالية األحداث -2

 ال).ستبداإل

 اجلاري). النشاط اجلارية (أر�ح العمليات أر�ح حتقيق بكيفية املتعلقة يرادية،اإل األحداث -3

 أثرًا يتبعها وال قتصاديةاال الوحدة يف حتدث اليت قتصاديةاال األحداث بكافة تتعلق وهي مالية: غري بيا�ت -�نيا

 :نوعني على وهي مالياً،

 ساعات عدد العاملني، أعداد مثل كمية، بصورة عنها التعبري ميكن اليت البيا�ت تلك وهي كمية: بيا�ت -1

 .خلإ .......املباعة. الوحدات عدد األسهم، عدد العمل،

 عنها التعبري يتم أصبحت كمية بصورة عنها التعبري ميكن ال اليت البيا�ت تلك وهي كمية: غري بيا�ت -2

 للعاملني، التدريبية الربامج من ستفادةاإل مدى أمثلتها من أو كمية بصورة قياسها لصعوبة نظرًا وصفية بصورة

 .خلإ املستهلكني،.......... أذواق

يف حني أن املعلومات احملاسبية مبفهومها البسيط هي عبارة عن املنتج النهائي من البيا�ت اليت مت تشغيلها 

ما بني معدها الذي جيب عليه أن وفق مراحل النظام احملاسيب، كما أن املعلومات متثل لغة و أداة اإلتصال 

حيدد هدفها بوضوح و بني مستلمها الذي يتطلب من تلك املعلومات أن تكون ذات كفاءة و مفيدة يف 

  2القرارات. إختاذ

هناك من يرى أن نظام املعلومات احملاسبية يركز فقط على املعلومات املالية (اليت ميكن قياس آ�رها بصورة 

مفهوم  أنلومات اإلدارية سوف يهتم �ملعلومات األخرى (غري املالية)، يف حني نرى نظم املع أنمالية)، و 
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ميتد ليشمل كل املعلومات (املالية و الغري  إمنااملعلومات احملاسبية ال يقتصر على املعلومات املالية فقط و 

ب أي يقدم املعلومات النظام احملاسيب جي أنينظر إىل  أصبحمالية)، و هو ما يؤيده موسكوف بقوله: "لقد 

  1املالية و غري املالية بعد أن كان دوره التقليدي ينحصر يف تقدمي املعلومات املالية فقط."

  من خالل الشكل املوايل ميكننا توضيح مراحل عميلة مجع و تشغيل البيا�ت لإلستفادة منها كما يلي:     

  .ت): مراحل مجع وتشغيل البيا�14-2شكل رقم (

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  .12 ص ،2002مصر، ، ، الدار اجلامعية، نظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةمعايل فهمي حيدر :املصدر

                                                           
1- Moscove S.A and others, Conceptes of Accounting Information System, 7thed, John Wiley & Sons Ltd, 
England, 2001, P 7. 

  العمالء  املوردون  وحدات املنظمات  اإلدارات الوظيفية  املنافسون  حكومة

  توزيع

  )2( القرارمتخذ 

  

  تصرف

  )1( متخذ القرار

  

  )3( ارمتخذ القر 

  

  رسالة وأهداف

  تصنيفها

  ترتيبها

  تلخيص

  اسرتجاع

  مجع البيا�ت

  ختزين
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سواء احلكومة أو املنافسني واإلدارات والوحدات داخل املؤسسة  حيث يتم مجع البيا�ت من خمتلف املصادر،     

جلتها بتصنيفها وترتيبها وتلخيصها مث يتم ختزينها واسرتجاعها وتوزيعها ملتخذي القرارات، واملوردين والعمالء، ويتم معا

  صول إىل رسالة وأهداف املؤسسة.  القرارات الرشيدة للو  ختاذحبيث تكون جاهزة يف الوقت املناسب إل

  ثاين: مفهوم املعلومات احملاسبيةالفرع ال

لومة ذات املصادر تلك املع" :هيتعريف املعلومات احملاسبية على أ�ا  ميكن من منطلق تعريف البيا�ت احملاسبية     

ملعاجلتها وإخراجها يف شكل  ،معها حتليال وتفسريا وشرحا ووصفاواليت تشكل املادة احلية اليت ميكن التعامل  ،املختلفة

  1"القرارات. إختاذمعلومات متثل املعطيات اليت تفيد يف عملية 

نظام للمعلومات منذ الستينيات من القرن "ة على أ�ا: ياحملاسباملعلومات حملاسبة األمريكي عرف أما جملس ا     

ها عن ستخدامالعشرين، و أن نظام املعلومات بين على مدخل ر�ضي بطبيعته فهو جيمع البيا�ت جيدا مث يقوم �

  2"طريق التحليل الر�ضي و الربجمة.

املوجودة يف النشاط االقتصادي،  التأكداحملاسبية من نقص املعرفة و حالة عدم تنشأ احلاجة إىل املعلومات      

نه ليس من إل، وبذلك فاألموراجلهات هو التخلص من تلك  إىلبذلك فإن اهلدف من توفري و تقدمي املعلومات و 

يرتبط ذلك  أصبحل معلومات بعد إجراء العمليات التشغيلية عليها، ب إىلتتحول البيا�ت احملاسبية  أنالضروري 

  ها من قبل متخذ القرار و مها: إستخدامعند  األقلأحدمها على  أوبتحقيق شرطني مهمني 

متخذ القرار، و ذلك من خالل تقليل عدد  أن تقلل من درجة عدم التأكد لدىإن املعلومات الناجتة جيب  -1

 البدائل املتاحة أمام متخذ القرار.

، حيث األولمن معرفة متخذ القرار و ذلك يف حالة عدم حتقيق الشرط  تزيد أنإن املعلومات الناجتة جيب  -2

 يف املستقبل. أخرىقرارات  إختاذستفادة من املعرفة املضافة يف إلميكن ا

مل يتحقق ذلك، فال ميكن أن يكون �تج العمليات التشغيلية على البيا�ت مبثابة معلومات، بل ميكن  إذأما       

  3يف النظام من جديد. ها كمدخالتإستخدامبة" ميكن خز�ا و اعتبارها "بيا�ت مرت

  بناء على ما سبق ميكن توضيح العالقة بني البيا�ت و املعلومات احملاسبية من خالل الشكل اآليت:     

  

  

  

  

                                                           
املؤمتر الدويل  (النظام احملاسيب املايل )، -مدى انعكاس اإلصالح احملاسيب علي جودة املعلومات احملاسبية واملالية جتربة اجلزائر منر دمحم اخلطيب، فؤاد صديقي،  -1

 .3، ص 2011نوفمرب  30-29حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائز، جامعة ورقلة، اجلزائر،  يومي 
 .128، ص 2007، منشورات جامعة دمشق، سور�، نظرية احملاسبةحسني محدان مأمون القاضي،  -2
 .29، ص 2003، وحدة احلد�ء للطباعة والنشر، جامعة املوصل، العراق، نظم املعلومات احملاسبيةقاسم دمحم إبراهيم احلدييت، ز�د حيىي السقا،  -3
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  ): العالقة بني البيا�ت و املعلومات احملاسبية15-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ص 2003وحدة احلد�ء للطباعة و النشر، جامعة املوصل، العراق، ، نظام املعلومات احملاسبيةبييت، ز�د السقا، قاسم احل املصدر:

29.  

  املعلومات احملاسبية تصنيفالفرع الثالث: 

ميكن تقسيم املعلومات احملاسبية وفق التقسيم السابق الذي تطرقنا له يف أنواع املعلومات بصفة عامة، إال أن       

تقسم لعدة تصنيفات متيزها عن غريها من املعلومات األخرى و تتمثل أهم هذه  أنحملاسبية ميكن املعلومات ا

  التصنيفات فيما يلي: 

  1و تصنف إىل:أوال: تصنيف املعلومات احملاسبية حسب فروع احملاسبة: 

األنشطة اليت تقوم �ا تشري إىل املعلومات اليت تصف املوارد و اإللتزامات املالية و  معلومات احملاسبة املالية: -1

 .قتصاديةاملؤسسة اال

تشمل احملاسبة اإلدارية إنتاج و تفسري املعلومات احملاسبية بغرض مساعدة  معلومات احملاسبة اإلدارية: -2

اإلدارة بصفة خاصة على إدارة األعمال، و يستخدم املدراء هذه املعلومات لوضع السياسات العامة للشركة 

 كافة القرارات.  إختاذاألفراد و تقرير مدى إمكانية إنشاء خط إنتاجي جديد و يف  و تقييم أداء األقسام و

                                                           
 ).17-16جع سابق، ص (مر  روبرت ميجز و آخرون، -  1

 الرقابة احملاسبية

 بيا�ت مرتبة
 ال

 نعم

ــــــا�ت ا - ــــــة و غــــــري البي ملالي

ــــــن  ــــــة املســــــتخرجة م املالي

اإلدارة املوضوعية املؤيـدة 

مـن  قتصاديةلألحداث اال

 داخل الوحدة و خارجها.

خمرجــــات نظــــم معلومــــات  -

  أخرى.

 

اإلجراءات احملاسبية 

اليت جتري يف 

الدفاتر والسجالت 

 احملاسبية

هل يتحقق أحد الشرطني أو  

  كالمها:

تقليــــل حــــاالت التأكــــد  -1

ار لــــــــدى متخــــــــذ القــــــــر 

 (املستفيد)

تســــاهم يف ز�دة درجــــة  -2

املعرفـــــــة لـــــــدى متخـــــــذ 

 القرار. 

جمموعة التقارير 

والقوائم املالية 

 املختلفة

 معلومات حماسبية العمليات التشغيلية البيا�ت احملاسبية
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يعترب إعداد اإلقرارات الضريبية عن الدخل جماال متخصصا يف احملاسبة، و يتم  معلومات احملاسبة الضريبية: -3

ك، عادة ما يتم تعديل أو إىل حد بعيد إعداد اإلقرارات الضريبية من واقع املعلومات احملاسبية املالية، و مع ذل

 تنظيم هذه املعلومات لتتوافق مع متطلبات التقارير اخلاصة �لضريبة الدخل.

  هي: أنواع 3 إىلو تنقسم �نيا: تصنيف املعلومات احملاسبية حسب املستو�ت اإلدارية: 

املؤسسة و اخلطط  و هي اليت تغطي فرتة زمنية طويلة و تتعلق �هداف :اإلسرتاتيجيةاملعلومات احملاسبية  -1

 ستثمارية.القرارات اإل إختاذمثل املعلومات احملاسبية املستخدمة يف  األهدافللوصول إىل هذه  األجلطويلة 

العليا  اإلدارةالوسطى للخطط املوضوعة من قبل  اإلدارةتتعلق بتنفيذ  املعلومات احملاسبية التكتيكية: -2

 ة، جدولة تسديد القروض و غريها.سرتاتيجي)، مثل السياسة التسويقي(املستوى اإل

و تتعلق بعمليات املؤسسة اليومية، مثل املعلومات املتعلقة بتسديد فواتري  املعلومات احملاسبية التشغيلية: -3

 املؤسسة و مشرت��ا، حتصيل قيمة املبيعات و غريها.

عتماد عليها  و درجة اإل اإلدارية الشكل املوايل يوضح كيفية اختالف املعلومات احملاسبية �ختالف املستو�ت     

  كما يلي:

  ): إختالف حمتوى املعلومات احملاسبية �ختالف املستو�ت اإلدارية16-2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ان، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عم: إدارة تكنولوجيا املعلوماتاإلداريةنظم املعلومات  إىلمدخل ، : دمحم عبد احلسني الطائياملصدر

  . (بتصرف)286 ، ص2009، األردن

  و تصنف إىل: �لثا: تصنيف املعلومات احملاسبية حسب مصدر احلصول عليها:

هي املعلومات احملاسبية املتأتية من النظام احملاسيب الداخلي للمؤسسة و من  املعلومات احملاسبية الداخلية: -1

 ، .... و غريها.، أجور العمالاإلنتاجخمتلف أنشطتها األخرى مثل: تكلفة 

  اإلدارة

 العليا

  اإلدارة

 الوسطى

 اإلدارة التشغيلية

 املعلومات احملاسبية اإلسرتاتيجية

 احملاسبية التكتيكيةاملعلومات 

 املعلومات احملاسبية التشغيلية

 حمتوى املعلومات املستو�ت اإلدارية

 بدرجة قليلة بدرجة كبرية
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هي املعلومات اليت �يت من خارج املؤسسة و تكون مرتبطة مبحيط املؤسسة  املعلومات احملاسبية اخلارجية: -2

  مثل: املستثمرون املرتقبون، املنافسون احلالييون و املرتقبون، املؤسسات املالية املمولة ........ و غريها.

  سبية و مستخدميهااملعلومات احملااملطلب الثالث: أشكال عرض 

لكل نوع من املعلومات شكل خاص تعرض فيه، و فيما خيص املعلومات احملاسبية هناك شكالن متعارف      

  ا لتقدميها، مها القوائم و التقارير املالية.معليه

ر الرئيسي للمعلومات مبثابة املصد �عدادهاتعترب القوائم و التقارير املالية اليت يقوم نظام املعلومات احملاسبية ذ إ     

املؤسسة حيث حتتوي تلك التقارير والقوائم املالية على العديد من  أمراليت �تم �ا مجيع اجلهات و الفئات اليت يهمها 

صايف اخلسارة عن فرتة زمنية معينة، و كذلك مركزه  أواملعلومات الرئيسية عن نتيجة نشاط املؤسسة من صايف الربح 

  1ألمور املالية.املايل و غريها من ا

نة من املستخدمني تعرض على فئة معي أنجل أتقدم يف شكل خاص و متفق عليه من هذه القوائم و التقارير      

  هذا ما سنحاول تبيانه من خالل املطلب التايل:و 

  الفرع األول: القوائم املالية

  املالية:املفاهيم النظرية املتعلقة �لقوائم  ألهممن خالل ما يلي سنتطرق      

  :أ�اتعرف القوائم املالية على  أوال: تعريف القوائم املالية:

و املركز املايل للمؤسسة،  األر�حاملعنية صورة خمتصرة عن  األطراف أو اإلدارة إىلالوسائل اليت مبوجبها تنقل  "     

   2"لكن القوائم يف جوهرها هي الناتج النهائي للعملية احملاسبية.و 

 األعمالاية العام و املتعلقة بتحديد هديف املؤسسة يف حتديد نتائج �ة القوائم اليت تصدرها املؤسسة يف " جمموع     

بذلك التاريخ، فهي و�ئق �رخيية مساعدة و مفيدة، تستغل  األموالعن سنة معينة تنتهي يف �ريخ معني، و مراكز 

 3ملعرفة الرحبية و املالءمة املالية للمؤسسة." 

عبارة عن نظام من العالقات املتبادلة بني املؤشرات اليت حتويها و اليت تصف املركز املايل للمؤسسة، و جمموع "      

  4للمؤسسة خالل فرتة حمددة (شهر، ربع سنة، نصف سنة، سنة)." قتصاديةاال األنشطة

سبية معدة هلذا الغرض من من خالل التعاريف السابقة ميكن القول �ن القوائم املالية هي خمرجات نظم حما     

 أر�حها�إلضافة لتحديد  وجمودا�او خالهلا يتم إعطاء صورة مفصلة لوضعية املؤسسة من خالل تبيان مركزها املايل 

  تكون يف �اية فرتة معينة حتدد من قبل اجلهة اليت حتتاجها. أن إعدادهاعند  ااحملققة، هذه القوائم املتعارف عليه

                                                           
، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، التسو�ت اجلردية و إعداد و حتليل القوائم املالية  وفقا ملعايري احملاسبة الدولية عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته، -1

 .319 ، ص2015مصر، 
  .15 ، ص2014، مصر، PMEC¨إعداد املادة العلمية خرباء مركز اخلربات املهنية لإلدارة، مبيك ، القوائم املالية و خمرجات العمل احملاسيبعبد الرمحن توفيق،  -2

3- William H, Webster, Accounting for Managers, Mc Graw-Hil Companies, New Yourk, USA, 2004, p 76. 
 .22مرجع سابق، ص ، نظرية احملاسبةوليد �جي احليايل،  -4
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الوضع  إن الغرض من إعداد القوائم املالية ذات الغرض العام هو توفري املعلومـات حـول ائم املالية:�نيا: أهداف القو 

يتطلب أن يكون مفيدا ذلك  كل املايل للمؤسسة، وأدائها املايل، �إلضافة إىل كشف التدفقات النقدية للمؤسسة،

ولتحقيق هذا اهلدف، جيب أن تقدم القوائم  ،القرارات إختاذو�فعا لطبقة واسعة من املستعملني أثناء قيامها بعمليـة 

  1املالية املعلومات اليت من شـأ�ا أن تعكس: 

 األصول؛ -1

 لتزامات؛اإل -2

 حقوق املالك؛ -3

 األر�ح واخلسائر مبا فيها املكاسب واخلسائر؛ -4

 التغريات األخرى يف حقوق امللكية؛ -5

 .التدفقات النقدية -6

تساعد مستخدمي القوائم  ه مع معلومات أخرى يف املالحظات واهلـوامشمما ال شك فيه أن املعلومات أعال     

  املرتبطة �ا. املالية على التنبؤ �لتدفقات النقدية املستقبلية ودرجـة املخـاطر

  :ميكن تلخيص أهداف القوائم املالية سواء كانت ختص الوحدات التجارية أو غري التجارية يف     

ستخدمي التقارير املالية اليت متكنهم من تقييم و أخذ القرارات اخلاصة بتخصيص توفري املعلومات الالزمة مل -

 ؛قتصاديةاملوارد اال

 إعداد القوائم املالية ذات الغرض العام بطريقة تساعد الوحدة على إخالء مسؤوليتها؛  -

ملركز املايل، داء، و تقييم ا: تقييم األةجيب أن تفصح القوائم املالية عن املعلومات الالزمة خلدمة ا�االت اآلتي  -

  ستثمار، و أخريا تقييم مدى التقيد �حلدود و القوانني و اللوائح املنظمة.تقييم التمويل واإل

ات املعلوماتية حتياجذات غرض عام تليب اإل أساسيةقوائم  أربعيتفق علماء احملاسبة على أنواع القوائم املالية:  �لثا:

  لقوائم اليت ينتجها نظام احملاسبة املالية هي:املستخدمني، و هذه ا ملعظم

تعرض أصول وخصوم  أوتعرض مركز أو وضع املؤسسة يف يوم معني،  قائمة املركز املايل (امليزانية):  -1

 من كل عام. 31/12املؤسسة يف يوم معني، عادة يف 

عناصر اخلصوم جمتمعة، و  األصولصورة فوتوغرافية لوضعية املؤسسة تعكس عناصر "و ميكن تعريفها ��ا: 

  2عليه." اله و ماملو عناصر سالبة  معنوي ذمة تتألف من عناصر موجبة وألكل شخص طبيعي  أن أي

  لقسميها املتمثلني يف: Tامليزانية شكل حرف  �خذ

                                                           
ـــار احملاســـيب الـــدويل مصـــطفى عقـــاري،  -1 و إداريـــة، جامعـــة دمحم خيضـــر، بســـكرة، اجلزائـــر، جـــوان  اقتصـــادية، العـــدد األول، جملـــة أحبـــاث : عـــرض القـــوائم املاليـــة1املعي

 .13،ص 2007
 .11، ص 2005، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، احملاسبة العامة للمؤسسةدمحم بوتني،  -2
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ينجم عنها منافع  أنسابقة و من املتوقع  ألحداثهي املوارد اليت تسيطر عليها املؤسسة نتيجة  :األصول -

 أصوالاملوجهة خلدمة نشاط الكيان بصورة دائمة  األصولللمؤسسة، و تشكل عناصر  مستقبلية يةاقتصاد

 أصوال جارية،تشكل  فإ�اطبيعتها،  وأاليت ليست هلا هذه الصفة بسبب وجهتها  األصول أماغري جارية، 

 األكثر إىلسيولة  األقلمن هذا املنطلق ترتب وفق مبدأ السيولة التصاعدية أي من  األصولعناصر  أنأي 

 سيولة.

مال املؤسسة و كافة  رأسو اليت تشمل  األصوليف جانب  املوظفة األموالمصادر  �اأتعرف على  اخلصوم: -

مبدأ )، و ترتب عناصر اخلصوم هنا وفق األجلقصرية  أوالقائمة عليها (ديون طويلة  قتصاديةلتزامات االاإل

يف جانب اخلصوم  أعلىبعد كلما كان أستحقاقه إجل أاملعين  كان العنصرستحقاقية املتزايدة، فكلما  اإل

  العكس.و 

خسائر املؤسسة الناجتة عن مزاولة نشاطها، عادة عن  وأ أر�ححتدد  ):حسا�ت النتائجقائمة الدخل (  -2

، اخلسائرو  األر�حبقائمة  أيضاه القائمة من كل عام، لذلك تسمى هذ 31/12إىل  01/01فرتة سنة من 

و النواتج اخلاصة بنشاط املؤسسة خالل الدورة الواحدة، و يتم من خالله  األعباءيبني جممل فهو جدول 

 اخلسارة اليت ستتحملها. وأحتديد النتيجة الصافية للسنة املالية 

 األموالهي قائمة توضح التغريات اليت تطرأ  على  ):اخلاصة األموالقائمة تغريات قائمة حقوق امللكية (  -3

و تنقص �خلسائر الناجتة عن النشاط  �ألر�حاخلاصة  األموالدورة حماسبية معينة، و تزداد اخلاصة خالل 

، و تتأثر هذه القائمة بتغري بعض الطرق احملاسبية األر�حاالقتصادي للمؤسسة، كما تنقص بتوزيع حصص 

 1.األخطاءو تصحيح 

قبوضات و املدفوعات النقدية، عادة توضح حركة امل :(جدول تدفقات اخلزينة) قائمة التدفقات النقدية -4

وصوال إىل النقدية  01/01ة من كل عام، بدءا من النقدي 31/12إىل  01/01عن فرتة سنة من 

 التمويلية. األنشطة وااالستثمارية  األنشطة وأالتشغيلية  األنشطةيتم تصنيف هذه التدفقات من  ،31/12

ة املستخدمة للحكم على فعالية تسيري املوارد املالية "تلك األداة الدقيق أ�اتعرف هذه القائمة على 

عتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية يف احلكم على تسيري إا�ا، وذلك إستخدامو 

مالية املؤسسة، ويعترب كجدول قيادة يف يد القمة اإلسرتاتيجية (اإلدارة العليا) تتخذ على ضوئها جمموعة من 

  2نسحاب منه أو النمو وغريها."ة كتغيري النشاط أو توسيعه أو اإلاهلامالقرارات 

تكون يف جدول، حتتوي على   أنهي قائمة نثرية ال يشرتط  :(قائمة اإليضاحات املتممة) قائمة املالحق  -5

فيما خيص  املالية السابقة من طرق حماسبية معتمدة، توضيحات القوائم �عدادكل التفاصيل املتعلقة 

                                                           
 .41بيع، مرجع سابق، ص حنيفة بن ر  -1
 .171، ص 2011دار وائل، االردن،  التسيري املايل (االدارة املالية)،الياس بن الساسي، يوسف قريشي،  -2
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 أنرتباط و التنازل بني الوحدات و خربات التقييم و غريها من املعلومات التوضيحية اليت ميكن كة، اإلالشرا 

 1تسجل يف عشرات الصفحات.

  2حدمها القوائم املالية للسنة اجلارية.إيت ختص سنتني متتاليتني أو أكثر هي القوائم ال القوائم املالية املقارنة: -6

القرارات، وبذلك تليب أهداف  إختاذموعة مرتابطة تقدم معلومات مفيدة يف تعد هذه القوائم املالية جمو 

  التقارير املالية.

  و حتديد عناصر كل منها كما يلي: القوائم املالية السابقة أنواعمن خالل الشكل التايل ميكن تبسيط      

  ): أنواع القوائم املالية و عناصرها17-2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، الدار اجلامعية، األولاجلزء دليل تطبيق معايري احملاسبة الدولية و املعايري العربية املتوافقة معها، طارق عبد العال محاد،  املصدر:

  .53، ص 2008، مصر، اإلسكندرية

  3 لكل قائمة مالية على حدة كما يلي: األساسيميكن التعبري عن اهلدف      

                                                           
 .42حنيفة بن ربيع، مرجع سابق، ص  -1
  .147، ص 2014، ، الشركة العربية املتحدة للتسويق و التوريدات، القاهرة، مصرحتليل القوائم املاليةدمحم تيسري الرجيب،  -  2
-19، ص (2009، إثـراء للنشـر و التوزيـع، عمـان، األردن، القيـاس و اإلفصـاح يف القـوائم املاليـة–مبادئ احملاسبة املاليـة رضوان حلوة حنان، نزار فليح البلداوي،  -3

22.( 

القوائم 

 املالية

 قائمة امليزانية

 قائمة الدخل

 قائمة التغريات يف حقوق امللكية

 قائمة التدفقات النقدية

 قائمة اإليضاحات املتممة

 أصول -

 إلتزامات -

 حقوق امللكية -

 إيرادات -

 مصروفات -

 صايف الدخل -

مجيـــــــع التغـــــــريات يف حقـــــــوق امللكيــــــــة 

ــــــــامالت مــــــــع  ســــــــواء �جتــــــــة عــــــــن املع

 املالك أو غريها

التـــــدفقات النقديـــــة الداخلـــــة واخلارجـــــة 

مــــــــن أنشــــــــطة التشــــــــغيل واالســــــــتثمار 

 والتمويل

السياســــــــــات احملاســــــــــبية اهلامــــــــــة و اي 

 مالحظات او تفاصيل عن البنود.
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لتقييم الرحبية و املقدرة الكسبية  أساساخسارة، و تعتمد  أواملؤسسة من ربح قائمة الدخل أو نتيجة أعمال  -1

 للمؤسسة عن فرتة مالية انقضت و التنبؤ بنتائج فرتة مالية �لية.

املسامهني ومصادر التغريات يف  أوقائمة حقوق امللكية توضح مكو�ت استثمارات املالك و الشركاء  -2

 حقوقهم.

قييم و�كيد نتائج وضع السيولة نة مع قوائم املركز املايل لسنوات سابقة تساعد يف تقائمة املركز املايل مقار  -3

 .النقديةاليسر املايل �لرتابط مع قائمة التدفقات و 

و تقدم معلومات عن حركة املقبوضات و املدفوعات خالل الدورة (مثال خالل  النقديةقائمة التدفقات  -4

 لنقدية عن فرتة مالية انقضت و التنبؤ بتدفقات فرتة مالية �لية.تساعد يف تقييم التدفقات ا أيالسنة)، 

الشكل التايل يوضح ترابط و تكامل املعلومات اليت حيتاجها املستثمرون املالك واملقرتضون و املعلومات اليت ميكن      

  يقدمها هلم احملاسب عرب القوائم املالية. أن

 ضمن القوائم املالية): ترابط و تكامل املعلومات 18-2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يف االفصاح و القياس– املالية احملاسبة ئمبادحنان رضوان حلوة، نزار فليح البلداوي،  املصدر:

  .22، ص 2009 االردن، عمان، التوزيع، و للنشر إثراء ،املالية القوائم

القياس هو عملية حتديد القيم النقدية للعناصر �ختيار أساس حمدد معايري قياس عناصر القوائم املالية:  رابعا:

  1للقياس:

 تعتمد من خالل: التكلفة التارخيية:  -1

 أعطيو �لقيمة العادلة للمقابل الذي أو ما يعادله، أن �ملبلغ النقدي الذي دفع يكو  :األصولتسجيل  -

 للحصول عليه يف �ريخ العملية.
                                                           

، دار اجلـزء األول عـرض البيـا�ت املاليـة – د التقـارير املاليـة الدوليـةوعة املعـايري احملاسـبية الدوليـة معـايري إعـداسـمو  حسني يوسـف القاضـي، مسـري معـذى الريشـاين، -1

 .)89-87( ، ص2012التوزيع، عمان، األردن،  الثقافة للنشر و

 التدفقات النقديةقائمة 

 قائمة املركز املايل و تغرياته

 قائمة الدخل

 تدفقات نقدية

 مقدرة كسبية

 السيولة

 ما حيتاجه املستثمرون من معلومات ما يقدمه احملاسب من معلومات

 اتحتياجربط القوائم �إل

 ات املعلوماتيةحتياجدورة ترابط اإل دورة ترابط و تكامل القوائم املالية
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يدفع  أنما يعادله املتوقع  أويكون مببلغ املتحصالت املستلمة مقابل الدين، أو النقد  لتزامات:تسجيل اإل -

 لتزام ضمن السياق العادي للنشاط.لسداد اإل

  و يتم العمل �ا كما يلي:  التحولو تسمى بسعر  اجلارية:التكلفة   -2

ما  أو األصلما يعادله، و الذي يفرتض دفعه للحصول على نفس  أو�ملبلغ النقدي  :األصولتسجيل  -

 مياثله يف الوقت احلاضر.

 اضر.ما يعادله، املطلوب لسداد الدين يف الوقت احل أو�ملبلغ النقدي غري املخصوم  لتزامات:تسجيل اإل -

 سعر اخلروج و يطبق وفق التايل: أيضاو يسمى  القيمة القابلة للتحقق (القابلة للتسديد او سعر البيع):  -3

يه يف الوقت احلاضر مقابل بيع ما يعادله، و الذي ميكن احلصول عل أو�ملبلغ النقدي  :األصولتسجيل  -

 صل بطريقة منظمة.األ

ن أسداد الدين، و اليت من املتوقع  و ما يعادله، أي بقيمأخصوم ري امل�ملبلغ النقدي غ لتزامات:تسجيل اإل -

 لتزام ضمن السياق العادي للنشاط.تدفع لسداد اإل

 تدرج من خالل: القيمة احلالية:  -4

 أناحلالية) لصايف التدفقات النقدية املستقبلية، و اليت من املتوقع �لقيمة املخصومة ( :األصولتسجيل  -

 ق العادي للنشاط.ضمن السيا األصليولدها 

�لقيمة املخصومة (احلالية) لصايف التدفقات النقدية املستقبلية اخلارجة، و اليت من  لتزامات:تسجيل اإل -

 لتزام ضمن السياق العادي للنشاط.سداد اإلل إليهاحيتاج  أناملتوقع 

مفهوم  أصبحية، فقد و عرض البيا�ت املال إعداد إطارمل ترد ضمن  أ�اعلى الرغم من  القيمة العادلة:  -5

لتزام بني أطراف إتسوية  أو أصلالقيمة العادلة هاما للغاية، و القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة 

  مطلعة و راغبة يف العملية موضوع البحث.

  الفرع الثاين: التقارير املالية

رض هما لنفس الغستخدامتقارير املالية، نظر� إلدائما ما حيدث لبس بني مصطلحي القوائم و ال األوىليف الوهلة      

 �إلضافةحاول تبيان ماهية التقارير املالية مع حتديد الفرق بينها و بني القوائم املالية تقريبا و من خالل هذه النقطة سن

  هلذا املفهوم كما يلي: األخرىجلملة من احملددات 

  يلي: من خالل التطرق ملا :مفهوم التقارير املاليةأوال: 

التقارير املالية ال تتضمن القوائم املالية فقط و لكنها متتد لتشمل كذلك الوسائل  تعريف التقارير املالية: -1

 نظام احملاسيب، مثلستخراجها من الإغري املباشرة اليت يتم  أولتوصيل املعلومات ذات الصلة املباشرة  األخرى

اخلارجية  األطرافبتوصيل املعلومات إىل  اإلدارةو قد تقوم .... إخل، لتزامات و املكاسباملؤسسة و اإل موارد

ختضع لقواعد  األخريةن لقوائم املالية الرمسية، و ذلك ألعن طريق وسائل التقارير املالية و ليس من خالل ا
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يلها بتحل اإلدارةاخلارجية، و قد تقوم  لألطرافتعتربها مفيدة �لنسبة  اإلدارةن أل أوصارمة و تنظيمية، 

ختيار� و �لنسبة للمعلومات اليت جيب توصيلها عن طريق التقارير املالية و ليس من خالل القوائم املالية إ

و التنبؤات  اإلدارةتقارير جملس  أوللمؤسسة قد تشمل معلومات مالية و معلومات غري مالية و نشرات 

ي جتماعاإل أوك التأثري البيئي وصف للخطط و التوقعات و كذلو األخبار ذات الصلة �ملؤسسة و  املالية

 1مشل من القوائم املالية.أالتقارير املالية مفهوم  أنألعمال املؤسسة، و يوضح ما سبق 

 أوحاملة لبيا�ت يتم استعماهلا  إعالميةالتقارير املالية الصادرة من خمتلف املؤسسات تعترب و�ئق  إن

مثانية أصناف و هم: مستثمرون، مقرضون، دولة،  يف إجيازهمطالع عليها من طرف عدة مستعملني مت لإل

، منافسون، و آخرون، هذا و قد نظيف احملللون واملستشارون (مكاتب الدراسة) الذين إدارةعمال، موردون، 

  2.األعمالو نصحهم ومدهم خببا� عامل املال و  األموالرؤوس  أصحابهلم دور كبري يف توجيه 

حد فاصل بني القوائم املالية و التقارير املالية، حيث  إجيادقد يصعب  املالية: التفرقة بني التقارير و القوائم  -2

كليهما يعد وسيلة من وسائل توصيل املعلومات   أنميثل كال منهما خمرجات للنظام احملاسيب، فضال عن 

كن هناك بعض املعلومات املهمة اليت مي األخرىنه من الناحية أستفدين منها، هذا من �حية، كما للم

معلومات تفصيلية ميكن احلصول عليها من التقارير املالية وهو  إىلاحلصول عليها من القوائم املالية قد حتتاج 

ن التقارير املالية مكملة للقوائم املالية و مفصلة للمعلومات الواردة �ا، و يف هذا الصدد أالذي يعين  األمر

ائم املالية تعترب عصب التقارير املالية و هي حتتوى على معلومات القو  أن إىلجملس معايري احملاسبة املالية  أشار

الفاعل متثل املكون الرئيسي و  أ�االقوائم املالية �لرغم من  إنيراد توصيلها للمستفيدين من خارج املؤسسة، و 

غري من املعلومات املالية و على كثري القوائم املالية حتتوى  إىل �إلضافةالتقارير املالية  أن إاليف التقارير املالية، 

والتسويقي للمؤسسة و العوامل  اإلنتاجياملالية و اليت ال توجد �لقوائم املالية مثل معلومات عن النشاط 

 اإلدارةعلى تقرير جملس  أيضاأو السياسية اليت قد تؤثر فيه مستقبال، كما حتتوي التقارير املالية  قتصاديةاال

القوائم املالية يتم مراجعتها حتت  أنجيب ذكر  أخرياتقرير مراقب احلسا�ت، التنفيذية و  اإلدارةتقرير و 

و حتت  اإلدارةاليت تعد مبعرفة  األخرىمسؤولية مراجع خارجي مستقل، خبالف حمتو�ت القوائم املالية 

  3مسؤوليتها.

علومات اليت حتتويها، فهي تعد من أهم تنبع أمهية التقارير املالية من أمهية املالتقارير املالية:  أهدافو ا: أمهية ني�

مصادر املعلومات اليت توفرها خمرجات النظام احملاسيب يف املؤسسة، تربز أمهية القوائم املالية والغرض من إعدادها يف 

  :النقاط التالية

                                                           
لعربيــة، بــريوت، لبنــان، ، احتــاد املصــارف اقواعــد إعــداد و تصــوير القــوائم املاليــة للبنــوك وفقــا للمعــايري احملاســبية الدوليــةمســري دمحم الشــاهد، طــارق عبــد العــال محــاد،  -1

 ).25-24، ص (2000
 .2، ص 2007و إدارية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، جوان  اقتصاديةالعدد األول، جملة أحباث  التقارير املالية: أي حمتوى للمعلومات؟،على رحال،  -2
 ).14-13، ص (2016عليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ، دار التائتماين - مايل -حتليل التقارير املالية: حماسيبدمحم سامي راضي،  -3
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حة يف توصيل رسالة مفهومة وواض - تصالاإل- لقوائم املالية يف هذا ا�التكمن مهمة ودور ا :أداة اتصال -1

ملستعملي املعلومات احملاسبية عن نشاط املؤسسة والنتائج املرتتبة عنها فهي وسيلة اتصال بني املؤسسة 

 .واملستثمرين فيها؛ كما تعترب وسيلة لربط عالقات بني املؤسسة واملوردين والعمالء والبنوك

  :فالقوائم املالية تساعد اإلدارة يف :القرارات إختاذوسيلة يف  -2

 رات املتعلقة بكيفية صرف املوارد يف املستقبل؛اد القراختإ -

 .تستعمل من أطراف أخرى اليت تربطها عالقة مباشرة مع املؤسسة -

 :ات القوائم املالية تربز لنا أمهيتها على عدة مستو�تإستخداممن خالل 

  :على مستوى املستثمر الفرد -1

 احلصول على معلومات لتقيم أداء اإلدارة؛ -

 ستثمار؛ة الرحبية واملخاطر املتعلقة �إللتنبؤ بدرجاحلصول على معلومات ل -

 .ستثمارية املالئمة لتوجيه املدخراتت متكن من التعرف على القنوات اإلاحلصول على معلوما  -

  :على مستوى السوق املالية -2

 محاية املستثمرين وإشاعة الثقة بينهم؛  -

 ت املستثمرين؛ستثمار القادرة على جذب مدخرابتكار ألدوات اإلخلق جماالت اإل -

  عدالة توزيع العائد واملخاطر بني املتعاملني يف السوق املايل. -

كما أن األهداف اليت تقدمها التقارير املالية ليست مقتصرة على ما تقدمه القوائم املالية فحسب بل �دف      

  1إىل:

القرارات  ختاذاآلخرين، إلتقدمي معلومات مفيدة للمستثمرين احلاليني واملرتقبني والدائنني واملستخدمني  -1

 املناسبة، وجيب أن تكون املعلومات مفهومة هلؤالء الذين يكون لديهم الرغبة يف دراسة هذه املعلومات؛

تساعد املهتمني �ملؤسسة بتقدير مقدار وتوقيت املتحصالت النقدية املتوقعة من توزيعات األر�ح أو الفوائد  -2

 ألوراق املالية أو القروض؛أو املتحصالت من املبيعات واسرتداد ا

نعكاسات املعامالت إسة واحلقوق املرتبطة �ا، وكذلك للمؤس قتصاديةتقدم معلومات الزمة عن املصادر اال -3

 واألحداث والظروف اليت تغري املصادر واملطالبات املرتبطة �ا؛

ستثمار تشغيل واإلشطة التقدم معلومات عن املكاسب ومكو��ا، وعن التدفقات النقدية مبوبة حسب أن -4

 والتمويل؛

 .املؤسسة ملسؤوليا�ا جتاه املالكتقدم معلومات واضحة عن كيفية قيام إدارة  -5

                                                           
 .39، ص 2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، التقارير املالية: أسس اإلعداد و العرض و التحليلطارق عبد العال محاد،  -1
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  1:إن أهم التقارير املالية اليت يوفرها نظام املعلومات احملاسبية �ملؤسسة هي �لثا: أنواع التقارير املالية:

 واع التقـارير املاليـة، كمـا تعتبـر ذات فائـدة إلدارة املؤسسـة، أل�ـاتعترب القوائم املالية مـن أهـم أنـ :القوائم املالية -1

املوضـوعة حتـت تصـرفها، ومـن �حيـة  قتصاديةسـتغالل كميـة املـوارد االإتوضـح مدى جناحها أو فشلها فـي 

ــات اخلارجيــة التــي �ــتم �عمــال أخـرى فـإن القــوائم املاليـة متثــل املصــدر الرئيســي للمعلومــات احملاســبية للجه

املؤسســة، وتلخـص القـوائم املاليـة عمليـات املؤسسـة عـن فتـرة زمنيـة حمـددة عـادة شـهر أو سـنة، كمـا تظهـر 

ـول القـوائم املاليـة املركـز املـايل للمؤسسـة فـي وقـت إعـدادها، إضـافة إلـى نتـائج األعمـال التـي أدت إلـى الوص

 .إلـى هـذا املركـز املايل

يتطلــب القــانون اجلبـائي اجلزائــري مــن خمتلــف أنــواع املؤسســات موافــاة املصــاحل اجلبائيــة  :التصرحيات اجلبائية -2

 فــي مواعيــد حمـددة بتصـرحيات جبائيـة، ومـن الطبيعـي أن معظـم املعلومـات الالزمـة إلعـداد هـذه التصـرحيات

يوفرهـا نظـام املعلومـات احملاسـبية �ملؤسسـة، ومـن �حيـة أخـرى فـإن القـانون اجلبـائي يلـزم بعـض املؤسسـات 

بـاإلبالغ عـن األربـاح واألتعـاب املدفوعـة لألشـخاص اخلاضـعني للضـرائب وذلـك إلحكـام عمليـة حصـر 

 .هذه املعلومات أيضا اخلاضـعني للضـريبة، ويوفر نظام املعلومات احملاسيب

حتتــاج إدارة املؤسســة �إلضـافة إلــى القــوائم املاليــة إلــى معلومــات حماســبية تفصــيلية  :التقارير اإلدارية -3

ملســاعد�ا فــي ختطـيط ورقابـة العمليــات اليوميـة للمؤسسـة، كمــا حتتـاج اإلدارة أيضـا إلــى معلومـات ماليـة 

القـرارات الرئيسـية مثـل القـرارات املتعلقـة �ضـافة منـتج جديـد  إختاذا فـي بنــاء اخلطـط طويلـة األجـل و ملســاعد�

  إلـى تشـكيلة املنتجـات القائمة أو فتح سوق جديد أو غري ذلك من القرارات.

  هاإستخدامو جماالت  مستخدمي املعلومات احملاسبيةات إحتياجالفرع الثالث: 

 أومتوقعني، داخليني  أواملعلومات احملاسبية لغرض تقدميها جلهات معينة تتمثل يف مستخدمني حاليني  تعد     

  ستغالهلا وفق غرض حمدد و هذا ما سنحاول تبيانه كما يلي:إجل أخارجيني من 

علومات تعد املعلومات احملاسبية خلدمة جهات معينة تعرف مبستخدمي امل أوال: مستخدمي املعلومات احملاسبية:

ونظرا للحاجة املستمرة ا�ا من املعلومات احملاسبية الالزمة وتقوم بتقييمها، إحتياجاحملاسبية، هذه األخرية اليت حتدد 

  للمعلومات احملاسبية املعرب عنها من مستخدميها ميكن تقسيمهم وفق ما يلي:

 2ربع أطراف هم:و اليت ميكن تقسيمها أل حسب األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية:  - 1

                                                           
ــة ســليمان عتــري،  -1 ــة مديري ــة اجلبائيــة يف حتســني جــودة املعلومــات احملاســبية (دراســة حال ــة الــوادي)،دور الرقاب مــذكرة ماجســتري، جامعــة دمحم خيضــر،  الضــرائب لوالي

 .57، ص 2012-2011بسكرة، اجلزائر، 
، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة يوسـف بـن دراسـة مقارنـة – قتصاديةالقرار يف املؤسسة اال إختاذاحملاسبة التحليلية: نظام مساعد للتسيري و مساعد على هالل درمحون،  -2

 .86 ، ص2005 -2004خدة، اجلزائر، 
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 تعـد أن املسـتعملني مـن النـوع هـذا ويطلـب املؤسسـة،  وقيـادة مديريـة أعضـاء يف تتمثـل الداخليـة: األطـراف -

 القـرارات، ختـاذ� هلـا تسـمح احملاسـبة حبيـث هليئـة املقدمـة والتوجيهـات التعليمـات حسـب احملاسـبية املعلومـات

 .للمؤسسة اخلصوصية اتحتياجلإل مطابقة ات احملاسبيةاملعلوم نوعية تكون أن يف عادة املسريون يرغب كما

 واهليـآت العمـل مفتشـية الضـرائب، كـإدارة املؤسسـة حبيـاة املهتمـة األطـراف كـل هـي اخلارجيـة: األطـراف -

 مـن هـؤالء وينتظـر ...املسـامهني الـز�ئن، الشـركاء املـوردون، وكـذلك املاليـة، واملؤسسـات البنـوك يـة،جتماعاإل

األعمـال،  لعـامل الضـرورية الثقـة مـن جو ختلق أن شأ�ا اليت من الضما�ت كل هلم توفر أن بيةاحملاس املعلومات

 .اجلميع طرف من املعطيات فهم يسهل كي احملاسبية اللغة معايري توحيد يقتضي وهذا 

 ،التنمية ضروري لسياسات جد عمل املؤسسات حماسبة توفرها اليت املعلومات جتميع إن الوطنية: احملاسبة -

 االقتصاد هيكلة بتحليل األداة احملاسبية تسمح النمو، كما حنو والسائرة الطموحة للدول �لنسبة خاصة

 .الشامل التخطيط يف والتحكم الوطين

 ،قتصاديةاال الصحافة اإلحصائية، املعلومات جبمع املكلفة املهنية ية وجتماعاإل اهليآت ختص أخرى: أطراف -

  و غريهم. ...لعمالا ممثلي واجلامعات، الباحثون

و ميكن تقسيم مستخدمي املعلومات احملاسبية وفق مصاحلهم حسب املصلحة املالية ملستخدم املعلومة:    -2

  املالية كما يلي:

الذين تربطهم عالقات  اخلارجيني أوو هم املستخدمني الداخليني مستخدمني هلم مصاحل مالية مباشرة:  -

سسة كو�ا متس مصاحلهم املالية يتأثرون �لتدفقات املالية للمؤ مالية مباشرة �ملؤسسة، فهم يؤثرون و 

اخلاصة لصاحل املؤسسة مثل : العمال،  أمواهلم أويتوقعون منها عوائد و أر�ح نتيجة توظيف جهدهم و 

 املسريين، املقرضني .... و غريهم. 

ين تربطهم �ملؤسسة هم املستخدمني اخلارجيني الذمستخدمني ليست هلم مصاحل مالية غري مباشرة:   -

 عالقة عملية كاملستهلكني واحملللني املاليني. أو السلطات احلكومية كمصاحل الضرائبعالقة قانونية ك

 و ميكن توضيح املستخدمني وفق مصاحلهم املالية من خالل اجلدول التايل:

  ): فئة مستخدمي املعلومات احملاسبية3- 2جدول رقم (

  رجيونمستخدمون خا  مستخدمون داخليون

  هلم مصاحل مالية غري مباشرة  هلم مصاحل مالية مباشرة  هلم مصاحل مالية مباشرة

الفريق اإلداري يف املؤسسة بكافة 

  مستو�ته:

 رئيس و أعضاء جملس اإلدارة؛ 

  ،إنتاج، مدراء (تسويق

 مستثمرون حاليون ومرتقبون؛ 

 ومرتقبون؛ مقرضون حاليون 

 عاملون حاليون ومرتقبون؛ 

 .النقا�ت العمالية  

 دوائر حكومية؛ 

 سلطات قضائية؛ 

 حمللون ماليون؛ 

  بورصة األوراق املالية ووسطاء
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 .....)؛ماليون

 مشرفو اإلنتاج؛ 

 .موظفون و عاملون  

 ماليون؛

 مستهلكون أو عمالء؛ 

 .خمططون إقتصاديون  

  .30 ص ،2004، دار حامد، عمان، األردن، أسس احملاسبة املاليةو آخرون،  حنان رضوان حلوة املصدر:

هنـاك تعـدد يف املسـتخدمني فمـن املتوقـع  أنطاملـا  :و طرق حتديدها ات مستخدمي املعلومات احملاسبيةإحتياج�نيا: 

كـــال حســـب   القـــرارات ختـــاذات هـــؤالء املســـتخدمني بشـــأن املعلومـــات احملاســـبية املناســـبة إلإحتياجـــتتعـــدد و ختتلـــف  أن

بعيـة مـا يـنعكس علـى شـكل و حمتـوى القـوائم املاليـة املتضـمنة للمعلومـات هـا، و هـو �لتإختاذطبيعة القرارات اليت ينبغـي 

معينـة مــن  فئــةات كافــة مسـتخدمي املعلومـات احملاســبية و ال تقـف عنــد تلبيـه حتياجـاحملاسـبية حبيـث تعــد بطريقـة تفــي �

  1هؤالء املستخدمني.

    ومات من خالل اجلدول التايل:ات مستخدمي املعلومات احملاسبية من هذه املعلإحتياجو ميكن توضيح       

  ات مستخدمي املعلومات احملاسبيةإحتياج): 4- 2جدول رقم (

  الغرض منها  اتحتياجاإل

  

  لألداءالقياس الشامل 

  ؛مقاييس مطلقة

  ؛و املعايري األهدافاملقارنة مع 

  .األخرىاملقارنة مع الشركات 

  ؛ستخدامو الكفاءة يف اإل األر�ح  اإلدارةتقييم أداء 

  .املسؤولية القانونية

  

  التوقعات املستقبلية

  ؛األر�ح

  ؛التوزيعات و الفوائد

  ؛االستثمارات

  .التوظيف

  

  احلكم على املركز املايل

  ؛تقييم املركز املايل

  ؛تقييم درجة السيولة

  .حتديد درجة املخاطرة و عدم التأكد

  ؛املوارد املادية إستخدام  ختصيص املوارد

  .ل املوارد املاليةتشغي

  ؛تسديد القروض  تقييم الديون و حقوق امللكية

  ؛احلصول على قروض

                                                           
 .9 ، ص2012، م�ت�ة الوفاء القانون�ة، االس�ندر�ة، مصر، م�ادئ المحاس�ة المال�ة �نظام للمعلوماتدمحم سمیر الص�ان و آخرون،  -1
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  .جدولة الديون

  ؛التصفية  تقييم االلتزامات �للوائح و القوانني

  .القضا� القانونية اخلاصة �ملؤسسة

يـة و خدمـة البيئـة واالقتصـاد جتماعتقييم مسـامهة املؤسسـة اإل

  القومي

  ؛يةجتماعإلاملسؤولية ا

  .محاية البيئة

، مكتبة مبادئ احملاسبة املالية كنظام للمعلوماتمن إعداد الباحثة، �إلعتماد على مرجع: دمحم مسري الصبان و آخرون،  املصدر:

  .2012لقانونية، االسكندرية، مصر، الوفاء ا

غا��م م و ا�م إنطالقا من تباين أهدافهإحتياجهناك العديد من مستخدمي املعلومات احملاسبية و الذين تتباين      

هدف ملستخدمي املعلومات احملاسبية هو وضع تشخيص  أبرزبية، كون املعلومات احملاس إستخدامتعدد جماالت و 

   1لوضعية املؤسسة،

 2وهي: احملاسبية املعلومات من املستفيدين اتإحتياج لتحديد طرق ثالث هناك     

 املالية املعلومات من ا�مإحتياج عن القرار صانعي سؤال الطريقة �ذه ويقصد :االستفسار طريقة  -1

 ما غالبا الطريقة هذه أن إال ستقصاء،اإل قوائم ستخدام� أو الشخصية املقابلة خالل من ذلكو  واحملاسبية،

 من القرار صانعي قدرة لعدم نظرا فعال، مايل قرار إىل للوصول العملي الواقع يف خاصة الفعالية تنقصها

 وهو أمامهم، املعروضة املشكلة جوانب كل معرفة من متكنهم عدم وكذا الدقيق، �لشكل ا�مإحتياج حتديد

 .املايل القرار صنع على سلبا يؤثر ما احلال بطبيعة

 صانعي وتصرفات سلوك ودراسة احلالية املعلومات حتليل على الطريقة هذه تعتمد  :املعلومات حتليل طريقة -2

 على نيالقائم خبربة ستعانةاإل خالل من وذلك وحتديدها، ا�مإحتياج تقدير مث ومن ها،إستخدام يف القرار

 نتقاداتاإل بعض من ختلو ال أيضا الطريقة هذه أن إال احملاسبني، السيما واحملاسيب املايل نظام املعلومات

 يف القرار صانع اتإحتياج أن حني يف املعلومات نفس إنتاج يف يستمر قد النظام أن كون يف املتمثلة خاصة

 .القرار صنع على سلبا يؤثر ما أيضا وهو مستمر، تغري

 متطلبات بكل احملاسيب املعلومات نظام أفراد معرفة ضرورة على الطريقة هذه تعتمد القرار: حتليل يقةطر  -3

 نظام مسايرة ضرورة الطريقة هذه وتتطلب فعال، املطلوبة املعلومات حتديد ألجل وذلك القرار، صنع عملية

 ثرأ هلا الطريقة هذه فإن و�لتايل علومة،امل من القرار صانع متطلبات يف املستمرة للتغريات احملاسيب املعلومات

 .املايل القرار صنع على جيايبإ

                                                           
1- Paul Amadieu, Veronique Bessière, Analyse de l’information Financière –Diagnostic - évaluation - Prévision 
et risques, Edition Economica, Paris, 2007, P 10.  

  ).58-56( ص ساب�، مرجع السقا، �حي ز�اد الحب�طي، إبراه�م محسن قاسم -2
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املعلومات احملاسبية وفق تقسيم اجلهات  إستخدامميكن حتديد جماالت املعلومات احملاسبية:  إستخداما: جمال �لث

  املستخدمة للمعلومات احملاسبية وذلك وفق التايل:

تستخدم املعلومات احملاسبية من قبل األطراف الداخليني بية: الداخلي للمعلومات احملاس ستخداماإل  -1

  جل ما يلي: أة يف املالك و املدراء و ذلك من للمؤسسة املمثل

 أو إلغائهقرار تعديله،  إختاذتقييم نظام املعلومات احملاسبية املعتمد من خالل املعلومات احملاسبية املقدمة و  -

 مواصلة تطبيقه.

 ة املتاحة؛ختصيص املوارد املالي -

 رب عائد مايل للمؤسسة؛أكيت يتم تقدميها و املنتظر منها ختيار املنتجات و اخلدمات الإ -

 ترتيب مصادر التمويل املتاحة و املرتقبة للمؤسسة؛ -

  لتزامات املرتتبة على املؤسسة.تنظيم سياسة سداد اإل -

  تستخدم فيما يلي:اخلارجي للمعلومات احملاسبية:  ستخداماإل -2

 اإلداري األداءسامهني يف املؤسسة �ملعلومات احملاسبية املعربة عن وضعية املؤسسة بغية تقييم تزويد امل -

 للمسريين؛

 اخلرباء و احملللني �ملعلومات احملاسبية بغية التأكد من مدى تعبريها عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة؛ إمداد -

ن مدى تقيد املؤسسة �لتشريعات الضريبية املعمول الضرائب املعلومات احملاسبية بغية التأكد م إدارةتستعمل  -

 �ا؛

جل أركز املايل احلقيقي للمؤسسة من طلب املعلومات احملاسبية لتمكنهم من معرفة امل إىليسعى الدائنون  -

 طمئنان و املطالبة بتسوية الديون اليت هي على عاتق املؤسسة؛اإل

ملعلومات احملاسبية بغية متكينهم من التنبؤ �وضاعها املالية طلب ا إىلاملرتقبون  أويسعى املستثمرون احلاليون  -

 .أو اإلقراضالقرارات املالئمة لالستثمار  إختاذ ألجلاملستقبلية  أر�حهاو 

قة �ملؤسسة هلا عال أخرى أطرافتستخدم من قبل السلطات القضائية يف حالة وجود نزاعات بينها و بني  -

 حاليا؛ أو سابقا

تقوم احملاسبة الوطنية  إذسياسة التنمية داخل الدولة،  إجناحجل أمن  أساسيةاحملاسبية ركيزة تعترب املعلومات  -

  جبمع املعلومات احملاسبية من كافة املؤسسات بغية إعداد ميزانية الدولة وتوجيه السياسة االستثمارية.
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  :خالصة الفصل

القرار يف املؤسسات املختلفة، حبيث متكنهم هذه  تخذيوواسعة ملنظم املعلومات احملاسبية مبثابة ذاكرة مرنة تعترب       

النظم من معرفة الوضعية التارخيية واحلالية واملستقبلية ملؤسسا�م، حيث أن نظم املعلومات احملاسبية تعكس واقعها 

ف املعلومات وذلك عن طريق تقدمي وحفظ وتكيي قتصاديةاالقتصادي، فهي وسيلة للرتمجة والتعبري عن األحداث اال

  .احملاسبية الالزمة بشكل مالئم

  النقاط التالية:ستخلصنا إ من خالل ما مت التعرض له يف هذا الفصلف     

 نظم رئيسيةلنظم املعلومات اإلدارية، كما أ�ا تعترب  فرعيةالنظم ال من نظم املعلومات احملاسبيةتعترب  -

 خرى؛أل�ا تتكون من أنظمة فرعية أ احملاسبية للمعلومات

من خالل آلية  أومن خالل بر�مج العمل  ثة سواءالعمل بنظم املعلومات احملاسبية املتطورة و املستحد -

 العمل أعطى اثر اجيايب لتسهيل العمل �ذه النظم؛

تتمثل آلية عمل نظم املعلومات احملاسبية يف ثالث مراحل: مدخالت وهي عبارة عن بيا�ت قد تكون يف  -

تتمثل يف جمموعة من اإلجراءات  عاجلةو معرب عنها يف صورة نقدية، أما مرحلة املشكل بيا�ت مالية أ

التقرير عنها سواء تبويب األحداث املالية وتشغيلها، و يف مرحلة تقدمي املخرجات يتم الالزمة لتسجيل و 

 يف شكل معلومات حماسبية معاجلة؛ لألطراف الداخلية أو اخلارجية

عرب عنها يف شكل قوائم واملاليت يقدمها نظام املعلومات احملاسيب  نهائيةخرجات الاملعلومات احملاسبية هي امل -

املؤسسة للعمل �ا يف تعتمد عليها  حمددة كما أهدافو تقارير مالية موجهة جلهات معينة بغرض حتقيق 

 عدة جماالت.

معلومات متطورة وما مت تطبيقه على من نظم  ستحداثهإمن خالل النتائج السابقة و بناءا على العمل وفق ما مت      

على قدر حتوز املعلومات احملاسبية املعدة وفق هذا النظام  أنآلية عمل نظم املعلومات احملاسبية احملوسبة أصبح البد 

، هذه املالية القرارات إختاذجل تسهيل عملية أمن  معني من اخلصائص اليت تعطيها طابعا خاصا و ذا قيمة للعمل �ا

 األثرالقرارات املالية، هذا  إختاذا�ا املختلفة خاصة يف جانب إستخداماليت تؤثر ��مل على جماالت  اخلصائص

 القادم.دراستنا يف الفصل  ركون حمو سي

 

 



  

  الفصل الثالث
 خلصائـص عامـة مفاهيـم

 املعلومـات جـودة

 إختاذ يف أثرهـا و احملاسبيـة

  املاليـة القـرارات
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  متهـيـــــــــد

تعتــرب مهمــة حتديــد اخلصــائص املتعلقــة �ملعلومــات احملاســبية مهمــة معقــدة نوعــا مــا كو�ــا تنطــوي علــى عــدة مفــاهيم      

الـيت تـدفع لتحديـد هـذه اخلصـائص  األسـباب أهـمو مـن مهمـة ال بـد منهـا،  اأ� الإ مبهمة ليس من السهل فك رموزها

للغرض املوجهة له، و متر هذه العملية بعـدة مراحـل معلومات حماسبية تكون ذات فائدة  إعدادمساعدة املسؤولني على 

التمييـز بـني مـا  إىل�إلضـافة ، ةاملعلومـات احملاسـبي إعـدادو قيـاس و يم من حتديد نوعية الطـرق املسـتخدمة يف تقيـنطالقا إ

   .املرجوة األهدافجيب تقييم فائدة املعلومات احملاسبية على أساس من مث يعترب إيضاحا ضرور� وماال يعترب كذلك، 

يعترب من املعايري املعـربة عـن جـودة هـذه  توفري القدر الكايف من اخلصائص الالزمة يف املعلومات احملاسبية املنتجة إن     

يف احلسـبان عنــد حتديــد مــدى اجلـودة الــيت حتققهــا هــذه  أخــذهاهنــاك جمموعــة مــن العوامـل الــيت جيــب  أن إالعلومـات، امل

  .ملستخدميها بطريقة علمية و فنية حمكمة املعلومات احملاسبية إيصاللكي يتم املعلومات، 

جتـــاه الغـــرض إوضـــوحا  أكثـــرجيـــايب إلا هـــاأثر و موثـــوق فيهـــا كلمـــا كـــان  مالءمـــةفكلمـــا كانـــت املعلومـــات احملاســـبية      

مت و  ة حمايــدو ) البــد مــن تــوفري معلومــات حماســبية صــادقة إســتثماراملرغــوب منهــا، ففــي حالــة قــرارات املاليــة (متويــل و 

    .األخرىالبدائل املراد العمل �ا مقارنتا �لبدائل ماهي حتديد  أجلاملناسب من  احلصول عليها يف الوقت

 هـاأثر ص النوعيـة للمعلومـات احملاسـبية و �خلصـائبكافـة اجلوانـب اخلاصـة  اإلحاطـةصـل سـنحاول من خـالل هـذا الف     

  �ا من خالل تناولنا للنقاط التالية:القرارات املالية  إختاذيف 

 املبحث األول: اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية؛ 

 املبحث الثاين: العوامل املؤثرة يف جودة املعلومات احملاسبية؛ 

  القرارات املالية من منظور توفر معلومات حماسبية ذات جودة. إختاذالثالث: املبحث  
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   علومات احملاسبيةملا جودة: ولاملبحث األ

 وعليه املفيدة، احملاسبية املعلومات �ا تتسم أن جيب اليت الرئيسية اخلصائص تلك املعلومات جودة مبفهوم يقصد     

 لإلطار األخرى املقومات وبني األهداف حتديد مرحلة بني ضرورية وصل حلقة يعترب ائصاخلص هذه حتديد فإن

 املعايري وضع عن املسؤولني من لكل كبرية فائدة ذات تكون سوف اخلصائص هذه أن كما احملاسيب، الفكري

 واألساليب الطرق تطبيق من جتنت اليت املعلومات نوعية تقييم يف املالية التقارير إعداد عن املسؤولني وكذلك املناسبة

 كأساس هاإستخدام هو النوعية جمموعة اخلصائص حتديد من الرئيسي اهلدف أن القول ميكن سبق ملا وترتيباً  البديلة

  1احملاسبة. املعلومات جودة مستوى لتقييم

  للمعلومات احملاسبية نوعيةالاخلصائص املطلب األول: 

و الذي حدد فيه  1980) سنة 2البيان رقم ( (FASB)لية األمريكي جملس معايري احملاسبة املا أصدر      

املستخدمة يف ها للحكم على أمهية املعلومات احملاسبية إستخداماخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية اليت جيب 

بالغها و توصيلها إمفيدة و جيب ن املعلومات ان توفر تلك اخلصائص يعرب على أي أعملية صنع القرار، 

 يل: وعية اليت تضمنها هذا البيان كماملستخدميها، و من خالل اجلدول التايل ميكن تلخيص اخلصائص الن

) الصادر عن 2رقم ( (SFAC)): اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وفق البيان 1-3( اجلدول رقم

)FASB(  

  القرار إختاذ  هدف املعلومة احملاسبية

  لفةالتك >املنفعة   احملدد العام 

  متخذو القرارات  مستخدمو املعلومات احملاسبية

  القابلية للفهم  خصائص مستخدمو املعلومات احملاسبية

 القيمة التنبؤية، القيمة االرتدادية املالءمة:  و عناصرها (الرئيسية) اخلصائص األساسية

  .(املناسب) ، التوقيت اجليد(العكسية)

  ق).املوثوقية: التحقق، احلياد، الدقة (الصد

  (الثبات)االتساق  –القابلية للمقارنة   اخلصائص الثانوية

Source: Thomas G .Evans, Accounting theory  : Contemporary Accounting 
Issues, Thomson South-western, U.S.A, 2003, P 150. 

  

  

  

                                                           
 .71 ص ،2004  ٬األردن ٬عمان والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،احملاسبة نظرية ، حممود جربوع يوسف .-1
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  الفرع األول: اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية

 املعلوماتاللتان جتعالن   األساسيتانو املصداقية (املوثوقية) مها اخلاصيتان  الءمةإىل أن امل FASBأشار      

 قل(األ األدىن املعلومات عن إفادة) (األكثر األفضل املعلومات تفرق اليت اخلواص" وأن القرار،  ختاذإل مفيدة احملاسبية

  1منها." املتفرعة رىاألخ اخلواص بعض مع واملصداقية (املوثوقية)، الءمةامل إفادة) مها

املوثوقية، مها: املالءمة و  أساسيتنياصيتني املعلومات احملاسبية يتطلب توافر خاملرجوم من فائدة اللتحقيق و  أنهأي      

  .لومات مفيدة للمستخدمني املعنينيفلن تكون املع من هاتني اخلاصيتني أيفقدت  فإذا

  للمعلومات احملاسبية و اليت سنتناوهلا يف دراستنا كما يلي: ألساسيةااخلصائص من  واحدة: خاصية املالءمة أوال:

غري مناسب للظروف بطريقة  أيغري مالئم:  و يقال للشيءنسجام، االتناسب، الوافقة، هي: امل تامة لغاملالء     

  مناسبة. أوغري الئقة 

  الضرورية لوجود كائن حي عضوي.تتوفر فيها العوامل اليت بيئة ال هيالءمة: املبيئة املقصود من ال     

مالءمته يتميز حتديد يكون العمل املراد  أن�ا ما من الناحية العملية فنقصد أهذا من الناحية اللغوية للمصطلح      

  لتعطيه هذه اخلاصية.جبملة من الصفات 

جانب  يف هلا الباحثونتطرق  فيما خيص املالءمة كخاصية و اليت تتعلق بتحديد مالءمة املعلومات احملاسبية فقدو      

 املعلومات من خالل إعطائها عدة تعاريف نذكر منها: نظم

تسمى و  األهدافيف  التأثريثالثة أبعاد و هي  قلاملعلومات املالءمة هي: "تلك املعلومات اليت حتمل على األ     

تسمى املالءمة القرارات و  إختاذ يف ة، و التأثريلألهداف، و التأثري يف الفهم و تسمى �ملالءمة الداللي الءمةامل

 2للقرارات."

يف التحكم �حلاضر واستيعاب املاضي من  �ثريهامة هي: " تلك املعلومات اليت تعمل على ز�دة ءاملعلومات املال     

  ا لوقرار أدق و أكفأ مم إختاذالتنبؤ �ملستقبل مبوضوعية تسهل على مستخدمي تلك املعلومات عملية صنع و  أجل

 3مة."ءكانت تلك املعلومات غري مال

 4فاملعلومات احملاسبية املالءمة متكن مستخدميها من:     

 املستقبلية؛ أواحلاضرة  أواملاضية  األحداثتكوين توقعات عن النتائج اليت سوف ترتتب عن  -

تؤدي إىل  ءمةالإحداث تغيري يف هذه التوقعات، و هذا يعين أن املعلومات امل أوتعزيز التوقعات احلالية  -

 تغيري درجة التأكد �لنسبة للقرار حمل الدراسة؛

                                                           
، 2005-2003خ للنشر، الر�ض، اململكة العربية السعودية، ، ترمجة: أمحد حامد، الطبعة العربية الثانية، دار املرياحملاسبة املتوسطةدو�لد كيسو، جريي واجينت،  -1

 .69ص 
، جامعة بغداد، قتصادية، العدد الثالثون، جملة كية بغداد للعلوم االاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية بني النظرية و التطبيقإمساعيل خليل إمساعيل، ر�ن نعوم،  -2

 .290، ص 2012العراق، 
 .242، ص 1999، مطبعة الزرقاء، الزرقاء، األردن،تطور الفكر احملاسيبز النقيب، كمال عبد العزي  -3
 .209، ص 2013، مكتبة ا�مع العريب للنشر و التوزيع، عمان، األردن، نظم املعلومات احملاسبية و اإلداريةمهدي مأمون احلسني،  -4



 ةـرارات املاليـالق إختاذا يف ـهأثر ة و ـات احملاسبيـودة املعلومـص جـة خلصائـعامم ـمفاهي ثــــــــــالــل الثــــــــالفص

 

137 

 

تصحيح التوقعات السابقة  أواملتوقعة يف املستقبل و تعزيز  �لنتائجحتسني قدرة متخذ القرار على التنبؤ  -

 احلالية؛و 

 تقييم نتائج القرارات اليت بنيت على هذه القرارات. -

هي املعلومات اليت ينتظر تقدميها للجهات املستخدمة هلا  الءمةت احملاسبية املمشل ميكن القول �ن املعلوماأمبعىن      

املعدة لتكون معها ضمن عملية واحدة و تكون مناسبة هلم و متوافقة مع رغبا�م منها و منسجمة مع �قي املعلومات 

 و ميكن من خالهلا فيه، تكون معدة أنجيب هلا وقت حمدد  أن، مع الرتكيز على أخرىو اليت تعترب خمرجات نظم 

تقييم التنبؤات السابقة  وأتكوين فكرة تنبؤية مستقبلية  مساعدة متخذي القرارات (مستخدمي املعلومات) على

 وأتصحيح املعلومات املعدة  أجلوتصحيحها، كما تعمل على تفعيل التغذية العكسية للنظام املخصص هلا من 

  حتسينها.

  1تتوفر على اخلصائص الفرعية التالية:  أنجيب  معلومات احملاسبيةللالءمة امل خاصيةحتقق  جلأل ومما سبق     

متخذي القرار يف الوقت املناسب الذي ميكنهم من حتقيق  إىلأي توصيل املعلومات  التوقيت املناسب:  -1

ن أإذ  املالءمة و التوقيت املناسب،توجد عالقة وثيقة بني  أنهئدة مرجوة من هذه املعلومات، إذ أكرب فا

املعلومات م تبنيه من قبل متلقي املعلومة و املعلومات اليت يكون توقيتها مناسبا تؤثر على القرار الذي سيت

التقارير املالية تقدمي املعلومات و  ، لذلك فإنرار مستقبل املعلوماتا تؤثر على قأ�من صفا�ا  الءمةامل

 النظام احملاسيب. واضحا على كفاءة احملاسب و دليالاحملاسبية يف الوقت املناسب ملتخذي القرار يعد و 

يف وقت  إعدادهايتم ضبط  أنض معني البد ستعماهلا للغر إعند إعداد املعلومات احملاسبية املراد  أنهأي 

يف �اية  إعدادهاحمدد يكون مناسب للجهات املستعملة للمعلومات، مثل القوائم و التقارير املالية يتم 

كرب قدر أحققتها خالل تلك السنة بغرض جذب فرتة يتم حتديد قيمة املؤسسة اليت يف تلك ال نهالسنة أل

 �إلفصاحللمؤسسات اليت قامت  ممن املسامهني اجلدد الذين يسعون يف بداية كل سنة لتوجيه مسامها�

  عن قوائمها يف الوقت املناسب.  

تفقد منفعتها  أنمات احملاسبية يف حينها قبل املقصود خباصية التوقيت املناسب او املالئم توفري املعلو  أن أي

  : ويتحقق ذلك يف ضوء اآليت ،يف مستخدمها التأثريقدر�ا على  أو

السرعة يف تقدمي املعلومات مع درجة دقة أفضل من درجة دقة عالية مع التأخري، حيث تفقد املعلومات  -

 ؛إليهامل تقدم عند احلاجة  إنقيمتها 

يف الوقت احملدد لذلك، أما املعلومات عن األحداث اهلامة والطارئة فيجب أن العادية  علوماتتقدمي امل -

 .الدورة املعتادة للتقرير إتباعن أدي ذلك إىل عدم إاشر، حىت و تقدم ملتخذ القرار مبجرد حدوثها وبشكل مب

                                                           
العدد اخلامس، جملة د�نري، اجلامعة فاعلية النظم احملاسبية يف شركات النفط الكويتية (دراسة مقارنة)، قياس كفاءة و منر عبد احلميد السليحات، منذر بركان النمر،  -1

 ). (بتصرف)237،238، ص (2014العراقية، العراق، 
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الطبيعية،  املستقبل يف الظروف التنبؤ �ملعلومات يعين إعطاء مؤشرات قوية عن أنإذ  :التنبؤيةالقدرة   -2

تتيح ملستخدميها املراقبة  ا�ألتكون أكثر مالءمة  اأ�فكلما كانت هذه املؤشرات قوية و قريبة من الواقع و 

 ات و مواضعها و أسبا�ا و من مث القيام مبعاجلتها.حنرافاملستقبلي و معرفة اإل األداءعلى 

ج يف نظام يقوم مبعاجلة بيا�ت ذات صبغة ا تنتأ�تكتسي املعلومات احملاسبية صفة القدرة التنبؤية من و 

تعرب عن احلدث املراد  أكثرهذا ما جيعلها معلومات واقعية ب منطقية ال تعمل على حتريفها، واقعية �سالي

به، هذا ما جيعلها مرنة للتنبؤ املستقبلي لنفس احلدث  بتطوير  أثريف ظروف حميطة تؤثر و تتالعمل عليه 

بناء تنبؤات جديدة من شئنها التأثري يف مستخدم  أو إلغائها أويق تعديلها التنبؤات السابقة عن طر 

  املعلومات (متخذ القرار).

القدرة التنبؤية للمعلومات احملاسبية هي اخلاصية اليت تعمل على التوجيه اجليد والصحيح  أنمبكن القول و 

سرتاتيجي  ت الالزمة ذات البعد اإلالقرارا إختاذلسياسات العمل داخل املؤسسة و خارجها بدءا من عملية 

غاية القرارات ذات البعد التشغيلي مثل نظام التسعري للوحدات املنتجة  إىليف النشاط،  ستمراركقرار اإل

  .مستقبال

نظام للمعلومات،   أيو تعترب من مكو�ت  رتداديةاإل أوأو ما يعرف �لتغذية الراجعة  :عكسيةالتغذية ال  -3

و تطور املؤسسة، فكلما  إستمرارنظام احملاسيب، و ذلك ملا متثله من أمهية على كذلك فهي من مكو�ت ال

يف حتسني و تطوير نوعية املخرجات  أسهمترتدادية م مسة اإلتوفرت يف املعلومات اليت خيرجها النظا

ة إىل ي يؤدي �لنهايأ، ستمرارروف املتغرية �املستقبلية، و كلما زادت قدرة النظام على التكيف مع الظ

القرارات  ختاذحتسني نوعية و جودة املعلومات احملاسبية بشكل عام، و كلما زادت من مالءمة املعلومات إل

 بشكل خاص.

تدوير  إلعادةنظام يعترب ضرورة ال بد منها، فهي تعمل كآلية  أيتوفر عنصر التغذية العكسية يف  إن

ما كان معلومة حماسبية �مة الصنع  إعتبارا من خالل هإستهالكاملعلومات اليت مت  أواملعلومات الغري مفيدة 

للعمل  أكثرجمرد بيان مرتد، و هذا العنصر يعد كخاصية للمعلومات احملاسبية فهو يعطيها مرونة  أصبحت

تعديلها وفق هدف معني  إعادةمبجرد  أنهف املراد منها كونه يف حالة عدم قابليتها للعمل �ا يف هذه الفرتة

  اعلية.ستكون أكثر ف

عليه يف تصويب  يعتمد أنالذي ميكن ملتخذ القرار  املدى تعرب عنقيمة التغذية الراجعة من املعلومة ف

  1تعديلها. أوتوقعاته السابقة 

مل  إن أيمل تتوفر �ا اخلصائص الفرعية السابقة  إن مالءمةاملعلومات احملاسبية  إعتبارال ميكن  أنها سبق فمم      

ت املستخدم املستقبيلة يف الوقت احملدد و املناسب للعمل �ا و ختدم توقعا إعدادهاحملاسبية قد مت تكون املعلومات ا

                                                           
 .314، ص 2014، الشركة العربية املتحدة للتسويق و التوريدات، القاهرة، مصر، نظرية احملاسبةدمحم مطر،  -1
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صياغتها  إعادةكتسا�ا قدرة حتسني هذه املعلومة عن طريق إه يف حتسني التوقعات السابقة و و تساعدأيف حينها 

ن تتناظر مع  أها لضمان جودة املعلومات بل جيب درب كافية وحتخاصية املالءمة ال تع أنغري بفعل التغذية العكسية، 

  خاصية املوثوقية.

الثانية للمعلومات احملاسبية بعد خاصية املالءمة و اليت متس فكرة  األساسيةهي اخلاصية  :خاصية املوثوقية �نيا:

  على هذه املعلومات للعمل �ا.  عتماداإل إمكانية

متثل مدى صدق و دقة املعلومات احملاسبية يف  أي ثوقية مشتقة من فعل وثق، و املو متأكد أ� أيواثق  أ�يقال      

  عبري عن مقاييسها حبياد.تاملالية و صحة ال األحداثالتعبري على 

  إذاتكون موثوقة، و متتلك املعلومات خاصية املوثوقية  أنا جيب أ�فلتكون املعلومات مفيدة  أنهميكن القول      

عليها من قبل املستخدمني كمعلومات تعرب بصدق عما  عتماداهلامة و التحيز، و ميكن اإل خطاءكانت خالية من األ

  1تعرب عنه بشكل معقول. أنمن املتوقع  أوتعرب عنه  أنيقصد 

و التحيز يف  األخطاءر املعلومات اليت يتم نشرها يف التقارير املالية اخلالية من امقد عبارة عناملوثوقية ف         

، و متثل املعلومات احملاسبية ضرورة ملحة لألفراد الذين قتصاديةالتصور الصادق لألحداث و العمليات اال العرض، و

  2ال يتوفر لديهم الوقت و اخلربة الكافية لتقييم حمتو�ت التقارير املالية و إختيار املعلومات املفيدة هلم.

ومقبول من الثقة  جيب أن حتتوي على قدر كاف أنهات احملاسبية مفيدة ملستخدميها فلكي تكون املعلوم     

اليت متثلها، و حىت تكون املعلومات  قتصاديةعليها كمقياس لألحداث و العمليات املالية و اال عتمادإمكانية اإلو 

 3تتوفر فيها اخلصائص الفرعية التالية: أنجيب  أنهفاحملاسبية موثوقة و ذات مصداقية جيدة 

من جهة صحتها، و يقصد �ذا املفهوم  ة قابلة للتحققتكون املعلوم أنعىن مبخاصية قابلية التحقق:   -1

�لقياس احملاسيب الذين يستخدمون نفس طرق القياس  فيما بني القائمني تفاقلية من اإلوجود درجة عا

  نفس النتائج. إىلم يتوصلون أ�ف

 واإلفصاح احملاسيب للقياس عينةم أساليب ستخدام� معني شخص إليها يتوصل اليت النتائج أن بذلك يقصد

 فإن مث ومن األساليب، نفس بتطبيق األول، الشخص عن مستقل آخر، شخص إليها يتوصل أن يستطيع

 وإقامة منها التثبت ميكن حبيث اخلاصية هذه فيها تتوافر أن جيب عليها عتماداإل ميكن اليت املعلومات

  . صحتها على الدليل

بصورة مقصودة ميكن أن  �يئتهاعلى املعلومات و عدم  التأثريعدم  أي عدم التحيز أو :خاصية احلياد -2

 ختدم مستخدم دون آخر.

                                                           
 .42، ص 2010، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، نظرية احملاسبة املالية (النموذج الدويل اجلديد)مجعة، امحد حلمي  -1
 .70دو�لد كيسو، جريي جبانت، مرجع سابق، ص  -2
لثانية، دار وائل للنشر و التوزيع، ، الطبعة االتاصيل النظري للممارسات املهنية للمحاسبة يف جماالت القياس و العرض و اإلفصاح، السيوطيدمحم مطر، موسى  -3

   .333، ص 2008عمان، األردن، 
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جيب أن تتسم �ملوضوعية واحلياد، أي خلوها من التحيز حيال ىت تكون املعلومات ذات موثوقية، ح

يزة اسبية متحتكون املعلومات احمل أالاملصاحل املتعارضة ملن يستخدمون تلك املعلومات، أو مبعىن آخر 

  .مستخدم أو مستخدمني آخرين على حساب ملستخدم معني من املستخدمني

نتيجة حمددة  إىلحماولة الوصول  أوجتاه معني إمتخذي القرارات يف على  التأثريبتعاد عن التحيز و اإل أي

الذين يكون  ري للمستخدمنيتوفر معلومات متنوعة و كث اأ�فالتقارير املالية  ألهدافسلفا، و �لنسبة 

 هتمامات. تناسب كل اإل أنهتمامات متنوعة و لن يكون من املتوقع لنتيجة حمددة مسبقا إلديهم 

و يقصد �ا وجود درجة عالية من التطابق بني املعلومات و بني الظواهر املراد  خاصية الصدق يف التعبري: -3

 د شك.التقرير عنها، فالعربة بصدق متثيل املضمون أو اجلوهر و ليس جمر 

متثل بصدق  أنجيب على هذه املعلومات  أنهفلتكون املعلومات احملاسبية ذات درجة من املوثوقية،  أنهأي 

ا متثلها، أو من املتوقع أن تعرب عنها فعلى سبيل املثال: أ�العمليات املالية واألحداث األخرى اليت يفهم 

اليت تنشأ عنها طبقاً املالية واألحداث األخرى جيب أن متثل امليزانية يف �ريخ إعدادها بصدق العمليات 

  عرتاف �ألصول، واخلصوم، وحقوق امللكية.ملعايري اإل

عليها كمقياس للظروف و األحباث  عتمادتعترب املعلومات احملاسبية هامة و مفيدة إذ أمكن للمحاسب اإل     

قدر من املوضوعية املتمثلة يف عدم التحيز و اخللو اليت متثلها، و خاصة إذا ما توفرت هذه املعلومات على  قتصاديةاال

من األخطاء و األمانة يف إعداد هذه املعلومات أي أن توفر املعلومات احملاسبية قدرا من املوضوعية جتعل متخذ القرار 

 1يثق �ا و يعتمد عليها كمصدر للمعلومات و بناء التوقعات.

  و حمددا�ا مات احملاسبيةالعالقة بني اخلصائص الرئيسية للمعلو  �لثا:

يتوافر فيها قدر معقول  أنلكي تكون املعلومات احملاسبية مفيدة يف حتقيق أهداف املعلومات احملاسبية، جيب       

من خاصييت املالءمة و املوثوقية يف الوقت نفسه، فهاتني اخلاصيتني غالبا ما تتعارض كل منهما مع األخرى فقد 

فليس ممكنا حتقيقهما معا  ،إىل قدر أكرب من املالءمة أن نضحي بقدر من املوثوقيةيكون من الضروري للوصول 

  2بنفس الدرجة.

  من خالل الشكل التايل:  أنههذا ما ميكن تبيو      

  

  

  

  

                                                           
، جملة القادسية 3، العدد 16، ا�لد أساليب احملاسبة اإلبداعية على موثوقية املعلومات احملاسبية حبث تطبيقي يف احد املصارف احلكومية أثرإمساعيل جمبل دواي،  -1

 .250، ص 2014العراق  ، القادسية،قتصاديةللعلوم اإلدارية و اال
 .79، ص 2009، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، مدخل النظرية احملاسبية اإلطار الفكري و التطبيقات العلميةرضوان حلوة حنان،  -2
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  بني خاصييت املالءمة و املوثوقية): العالقة 1-3شكل رقم (

  

  

  

  

  

 

  

، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، مسامهة علمية لتحسني املخطط الوطينمصطفى عقاري،  املصدر:

  .108، ص 2005

تخدمة هلا كو�ا توفر اخلصائص السابقة الذكر يف املعلومات احملاسبية تعطيها أمهية و قيمة للجهات املس إن     

حتول دون استعمال  صائصقد تكون هناك حمددات هلذه اخل أنها�م، ولكن هذا ال يلغي فكرة إحتياجتساهم يف تلبية 

  1، و هذا ما سنبينه من خالل ما يلي:هذه املعلومات

تطبيق مبدأ احليطة و احلذر ينجر عنه نوع من التحيز يف القياس احملاسيب و هو  حمدد مبدأ احليطة و احلذر: -1

دة يتعارض مع حيادية املعلومات و ال يتفق مع خاصية الصدق يف التعبري و خاصية الثبات، وز� أمر

ستبعاد إثوقية) سوف تؤدي يف النهاية إىل على جودة املعلومات احملاسبية (خاصييت املالءمة و املو  عتماداإل

هذه القاعدة  إستخدام أن، كما أخرىلفئة معينة على حساب فئة  ا متثل حتيز�ألقاعدة احليطة و احلذر 

 ستبدالية اجلارية.خر حسب القيمة اإلاآليصبح بعضها �رخييا و تشويه القياسات احملاسبية و  إىلسيؤدي 

واملتمثلة يف اخلصائص الفرعية للمعلومات احملاسبية  للمعلومات احملاسبية: األساسيةحمددات اخلصائص  -2

  (املالءمة و املوثوقية) و ذلك من خالل تعارضها كما يلي:

إعداد املعلومات قد تكون  التعارض بني التوقيت املالئم و القدرة التنبؤية للمعلومات حيث أن السرعة يف -

 على حساب الدقة و االكتمال؛

على ذلك جنده يف  التثبت من املعلومات، و كمثال إمكانيةالتعارض بني الصدق يف التعبري و بني  -

جمرد متوسطات قد  اأ�القياسية العامة و اخلاصة لغرض قياس القيم اجلارية فمن املعروف  األرقام إستخدام

يف املقابل تتمتع بدرجة عالية من احلياد يف  اأ� إال، قتصاديةق يف متثيل الظواهر االتكون بعيدة عن الصد

 التطبيق؛

                                                           
). 118-116، ص (2011 فلسطني، غزة، التوزيع، و النشر و للطباعة آفاق مكتبة ،)تطبيقي و حتليلي فكري اطار( احملاسبية النظريةعلى عبد هللا شاهني،  -1

 (بتصرف)

املالءمة                                                                                             

 

 

 

 املوثوقية             
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التكلفة التارخيية حيث تتمتع  أساس إتباعالتعارض بني مالءمة املعلومة و بني الثقة فيها، كمثال على ذلك  -

من املالءمة �لنسبة ملستخدمي  تتمتع بدرجة منخفضة اأ� إالبدرجة عالية من الثقة خللوها من التحيز، 

 التقارير املالية؛

املوثوق فيها تعترب معلومات مفيدة، ألن هذه املعلومات قد ال تكون ذات  أو الءمةليست كل املعلومات امل -

جيب إخضاع  أنهأمهية نسبية تذكر، كما قد تكون تكلفة احلصول عليها أكرب من العائد املتوقع أي 

النسبية  األمهيةمستوى  إختبارلنوعني من القيود احلاكمة و هي  رة سابقااخلصائص الذاتية املذكو 

  التكلفة و العائد إختبارللمعلومات احملاسبية، و 

ركائز بناء جودة  أهمكل من خاصية املالءمة و املوثوقية و اخلصائص الفرعية التابعة هلما تعتربان من   أنمبا      

جبملة من اخلصائص الثانوية �إلضافة لتحلي معديها  األخريةرورة حتلي هذه املعلومات احملاسبية، هذا ال ينفي ض

هذه  أهمسنربز  تايل، و من خالل الأكثراملعلومات صفة عملية  إعطاء أجلومستخدميها خبصائص مميزة هلم من 

  .اخلصائص

  اخلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبية الفرع الثاين:

ثبات هذه اخلصائص  أمهيةتكون هناك خصائص �نوية لتزيد من  أنيرتتب عنه  ةاألساسيإن توفر اخلصائص      

عملية مقارنتها مع  تسهيل أجلمن  إعدادهايف طرق تكون املعلومات احملاسبية تتصف �لثبات  أنذلك ما يتطلب و 

  :هذه اخلواص وفق التايلميكن توضيح مفهوم بعضها البعض و 

 األساليبالثبات و الذي يقصد به أن تطبق املؤسسة نفس  مبدأ أساسية على هي خاصية مبن خاصية الثبات:أوال: 

احملاسبية من فرتة حماسبية إىل أخرى، فعندما تطبق طريقة حماسبية واحدة  لنفس احلدث من  األحداثو الطرق لنفس 

سة ال ميكنها التحول من املؤس أنها للمعايري احملاسبية، و ال يعين ذلك إستخدامتعترب �بتة يف  اأ�ففرتة ألخرى 

، يف هذه أفضليتها أثبتت إذا، حيث ميكنها التغيري يف السياسات والطرق احملاسبية أخرى إىلطريقة حماسبية معينة 

  1خاصة �لفرتات اليت حدث فيها التغيري.احملاسيب يف التقارير املالية و  التغري أثرعن طبيعة و  اإلفصاحاحلالة يلزم 

   :يتضمن الثبات     

 ؛ألخرىاملماثلة عرب الزمن من دورة  األحداثاحملاسبية نفسها على  اإلجراءاتتطبيق  -1

 تطبيق مفاهيم و طرق القياس نفسها �لنسبة لكل عنصر من عناصر القوائم املالية. -2

لتغري، لذلك ا مالءمةوجدت مربرات  إذاو الطرق احملاسبية  اإلجراءاتفالثبات يف هذا املعىن ال يعين عدم تغري      

على املعلومات املتضمنة القوائم املالية، وليستطيع مستخدمي  �ثريهاعنها بشكل مالئم يف حالة  اإلبالغشرط 

 إختاذتوافر خاصية الثبات يساعد يف ترشيد عملية  أن أياملعلومات احملاسبية مراعاة هذه التعديالت عند حتليلها، 

                                                           
، امللتقى الوطين حول: احلوكمة احملاسبية للمؤسسة 'واقع، رها�ت و آفاق)، دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبيةمجعة هوام ، نوال لعشوري ،  -1

 ).16،17، ص (2010 ديسمرب 08-07جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، اجلزائر، 
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عرضة للتشويش و التضليل، فالتعديالت الغري معلن عنها  أقللية جبعلها القرار، و ترفع من مستوى منفعة القوائم املا

  ب يف حمتوى املعلومات احملاسبية.قد يكون الغرض منها التالع

للمعلومات  األساسيةلتعزيز اخلصائص البالغة  األمهية�لتايل فتوافر هذه اخلاصية و العمل بقواعدها له جانب من      

�لغ يف وصول املعلومات ملستخدميها  أثراملوثوقية)، فالثبات يف السياسات احملاسبية املطبقة له احملاسبية ( املالءمة و 

سيطبق على  ثرنفس األقد حيدث �خر يف حالة تغيري السياسات املعمول �ا،  أنهيف الوقت املناسب على خالف 

  �قي املعلومات احملاسبية اليت متتاز �ذه اخلاصية.

مقارنة املعلومات احملاسبية لفرتة مالية معينة مع القوائم املالية لفرتة  إمكانيةيقصد �ا  ابلية للمقارنة:خاصية الق :�نيا

 ألغراضاملقارنة  إجراءلفرتات أخرى سابقة لنفس املؤسسة، حيث يستفيد مستخدمي املعلومات احملاسبية من  أو

كما تعترب املعلومات ،  ألخرىاملؤسسة ومركزها املايل من فرتة  اءأدو التمويل و تتبع  ستثمارالقرارات املتعلقة �إل إختاذ

اليت مت قياسها و التقرير عنها بصورة مماثلة عن املؤسسات املختلفة قابلة للمقارنة ومتكن هذه اخلاصية املستخدمني من 

 ستخدامهذه اجلوانب � مل يتم إخفاء أنهطاملا  قتصاديةاألساسية يف الظواهر اال ختالفو اإل تفاقحتديد جوانب اإل

  1طرق حماسبية غري مماثلة.

ينبغي على مستخدمي القوائم املالية سواء الفئات الداخلية أو اخلارجية، أن يكونوا قادرين على إجراء عمليات      

املركز  جتاهاتإم حتديد �ااملقارنة للقوائم املالية للمؤسسة خالل فرتة إعدادها أو الفرتات السابقة، حىت يكون �مك

املايل للعمليات املالية املتشا�ة واألحداث  ثراملايل وتقييم األداء بصفة عامة، وعليه فإن عملية قياس وعرض األ

بقدر  ستمرارواملؤسسات املماثلة، أي اإل للمؤسسةفرض الثبات عرب الزمن �لنسبة  أساستتم على  أناألخرى، جيب 

ق احملاسبية من فرتة إىل أخرى، كما يتطلب توحيد املمارسة العملية بني نفس اإلجراءات والطر  إستخداماإلمكان يف 

عليها عند إعداد  عتماداملؤسسات، هذا ويعترب إعالم مستخدمي القوائم املالية عن السياسات احملاسبية اليت مت اإل

منه خاصية القابلة هذه التغريات من أهم ما تتض أثرالقوائم املالية، وما حيدث من تغريات يف هذه السياسات و 

ات يف السياسات احملاسبية ختالفهذه اإل أثرللمقارنة، وعلى مستخدمي القوائم املالية أن يكونوا قادرين على حتديد 

  .�لنسبة لعمليات املؤسسة املالية واألحداث األخرى من فرتة إىل أخرى، وبني املؤسسات األخرى املماثلة

ية إستمرار حلاجة للقابلية للمقارنة ال ختتلط مع مفهوم التوحيد، فمن غري املناسب امما سبق جيب اإلشارة إىل أن       

املؤسسة يف تطبيق سياسات حماسبية �سلوب واحد على العمليات املالية واألحداث األخرى من فرتة إىل أخرى، 

يكون من غري  أنه واملوثوقية للمعلومات، كما الءمةخصوصًا إذا كانت هذه السياسات ال تتفق مع خاصية امل

توىل سياسات حماسبية  �إلمكانية املؤسسة يف تطبيق سياستها احملاسبية دون تعديل، إن كان إستمرار  أيضااملناسب 

ومبا أن حاجة املستخدمني للقوائم املالية تتطلب  ،وتوفر عامل الثقة ملعلوما�ا ؤسسةلظروف امل مالءمةأخرى أكثر 

                                                           
 .10، ص 2008دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ،- اجلوانب النظرية و العلمية –معايري اإلبالغ املايل الدولية دمحم أبو نصار، مجعة محيدات،  -1
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 أنوقائمة الدخل، وقائمة التغريات يف املركز املايل للمؤسسة عرب الزمن، فمن الضروري عقد املقارنة للمركز املايل، 

  ا�م.إحتياجلسابقة طاملا أن ذلك يلىب تظهر القوائم املالية أرقام املقارنة للفرتات ا

املعرفة وحالة نشأت احلاجة إىل املعلومات احملاسبية من نقص مهية اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية: أثا: ل�

عدم التأكد املالزمة للنشاط االقتصادي، وبذلك فإن اهلدف من توفريها وتقدميها يتمثل يف ختفيف حالة القلق اليت 

تنتاب مستخدمي تلك املعلومات السيما متخذي القرارات اإلسرتاتيجية، وكذلك إلمدادهم مبزيد من املعرفة، حيث 

إىل ز�دة املعرفة املسبقة ملا سيحدث مستقبًال (التنبؤ والتخطيط اإلسرتاتيجي)، أن وفرة املعلومات الضرورية إما تؤدي 

وعدم توفر املعلومات احملاسبية الكافية ، ا ما يؤدي �ملؤسسة إىل التميزأو تقليل حجم التباين يف اخليارات، وهذ

من القرارات خاصة اإلسرتاتيجية  والصحيحة و�خلصائص املطلوبة اليت يعتمد عليها يعترب من أهم أسباب فشل الكثري

والقصور يف التخطيط والرقابة وتقييم األداء، وحتتاج اإلدارة يف كل أوجه نشاطها إىل املعلومات، حيث يطلب صناع 

على املركز التنافسي  أثرالقرار معلومات صحيحة وحديثة تساعدهم يف عملية صنع القرارات احلامسة اليت هلا 

  .للمؤسسة

  أمهية اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف الوقت احلاضر لوجود عوامل متعددة جمملة فيما يلي:  زدادت إو قد 

 يؤدي إىل ضرورة إنتاج املعلومات احملاسبية بصورة مستمرة؛ النمو يف حجم املؤسسة: -1

 قية؛ما يتطلب توفري املعلومات احملاسبية بصورة رأسية و أف إزد�د قنوات اإلتصال يف املؤسسة: -2

 سبية ختدم األهداف املختلفة خاصةو يتطلب توفري معلومات حما :قتصاديةاالتعدد أهداف املؤسسة  -3

 اإلسرتاتيجية؛

�لبيئة و تؤثر �ا، و قد إزدادات هذه العالقة نتيجة  قتصاديةاالاملؤسسة  أثرتت التأثري �لبيئة اخلارجية: -4

  1سرتاتيجية.تطلب قدرا كبريا من املعلومات اإلها، وهذا يالتغريات اليت حتدث يف البيئة، خاصة التنافسية من

  : ضوابط جودة املعلومات احملاسبيةينالثا املطلب

كل من خاصية تعد اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية هي احملدد األساسي جلودة هذه املعلومات كون       

   2القرارات. إختاذجودة و فائدة عالية لعملية املالءمة و املوثوقية تساهم جبعل املعلومات احملاسبية ذات 

ومنتجيها، وجهات نظر مستخدميها  ختالفال يوجد تعريف حمدد جلودة املعلومات احملاسبية وذلك إل أنهمبا      

جمموعة من الضوابط اليت حتكم حتقيق هذه اجلودة �لتوازي مع اخلصائص السابق ذكرها يف على هذا فهناك  بناءً و 

القيود واحملددات من  لوجود عدد �إلضافة، تقدميها للجهات اليت حتتاجها أجلمن سابق وفق معايري حمددة املطلب ال

  : سنحاول تبيان هذه النقاط مفهوم جودة املعلومات احملاسبية وفق التايل تضبطاليت 

                                                           
إسقاط على حالة –يف ظل إقتصاد املعرفة  صاديةقتأمهية بناء و تطوير نظام املعلومات احملاسيب يف حتقيثق امليزاة التنافسية للمؤسسات االحاج قويدر قورين،  -1

  .241، ص 2013-2012أطروحة دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، ، - اجلزائر
2- Donald Kieso and others, Intermediate Accounting – International Student Version, 13TH Edition, John 
Wiley & Sons, England, 2010, P:36. 
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   قياس جودة املعلومات احملاسبيةالفرع األول: معايري

ا درجة اإلمتياز أ�ك اليت جتعل الشيء متماثال مع اخلصائص املنسوبة إليه، أو على ا تلأ�قد ينظر للجودة على      

  1اليت تستحوذها األشياء.

ميكن  لبحث من خالل توفر جمموعة اخلصائص السابقة الذكراجلودة الطابع العلمي و العملي ل ولتكتسي هذه     

 2:حتديد معايري عامة لقياس جودة املعلومات على النحو التايل

ميكن التعبري عن جودة املعلومات بدرجة الدقة اليت تتصف �ا  أوال: الدقة كمقياس جلودة املعلومات احملاسبية:

كلما زادت دقة املعلومات   أنهبدرجة متثيل املعلومات لكل من املاضي و احلاضر و املستقبل و ال شك  أياملعلومات 

 عن التوقعات املستقبلية؛ أو ائق التارخيية زادت جود�ا و زادت قيمتها يف التعبري عن احلق

ها إستخدامو تتمثل املنفعة يف عنصرين مها صحة املعلومة وسهولة  �نيا: املنفعة كمقياس جلودة املعلومات احملاسبية:

 حد الصور التالية:أاملنفعة  �خذ أنو ميكن 

متطلبات متخذ القرار كلما   كلما تطابق شكل و حمتوى املعلومات مع  أنهو تعين  املنفعة الشكلية: -1

 كانت قيمة هذه املعلومات عالية؛

تصال ن اإلإاحلصول عليها بسهولة و من مث ف أمكناملعلومات كلما  قيمة إرتفاعو تعين  املنفعة الزمنية: -2

 املباشر �حلاسب اآليل مثال يعظم كال من املنفعة الزمنية و املكانية للمعلومات؛

قدرة املعلومات على تقييم نتائج و تنفيذ القرارات و كذا  إرتفاعو تعين  ية:التصحيحاملنفعة التقييمية و  -3

 ات النتائج.إحنرافقدر�ا على تصحيح 

تعرب الفاعلية عن مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها من خالل موارد  �لثا: الفاعلية كمقياس جلودة املعلومات احملاسبية:

ا مدى حتقيق املعلومات ألهداف �علومات من زاوية الفاعلية �ميكن تعريف جودة امل نهإفحمددة، و على ذلك 

موارد حمدودة، و من مث فإن فاعلية املعلومات هي مقياس جلودة  إستخداماملؤسسة أو متخذ القرار من خالل 

 املعلومات.

عمال معلومات املاضي ستإالوسيلة اليت ميكن �ا  أنهيقصد �لتنبؤ  رابعا: التنبؤ كمقياس جلودة املعلومات احملاسبية:

 القرارات. إختاذهذه التوقعات تستخدم يف التخطيط و  أنو احلاضر يف توقع أحداث و نتائج املستقبل، و 

ممكن  إستخدام قلاملؤسسة � أهدافيقصد �لكفاءة حتقيق  خامسا: الكفاءة كمقياس جلودة املعلومات احملاسبية:

على نظم املعلومات، و الذي يستهدف تعظيم جودة املعلومات  قتصادرد، و يرى البعض ضرورة تطبيق مبدأ االاللمو 

تزيد عن قيمة املعلومات، فالكفاءة تقاس مبدى توفري املوارد املادية و البشرية عند  أنالتكاليف املمكنة اليت جيب  قل�

 يتم حتقيقها. النتائج اليت األهداف مقارنة �ملخرجات و القيام �لعمليات و النشاطات الالزمة لتحقيق 

                                                           
  .55، ص 2008، دار الفتح للتجليد الفين، اإلسكندرية، احملاسبة اإلداريةعطية على املرعي،  -1
 .306، ص 2002، دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، احملاسبة اإلداريةمؤيد الفضل عبد احلسني، عبد الناصر نور،   -2
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   حتقق جودة املعلومات احملاسبيةالفرع الثاين: معايري

  ل التايل:ية نبينها من خالل الشكهي مجلة املعايري اليت جيب إتباعها لتحقق جودة املعلومات احملاسب     

  ): معايري حتقق جودة املعلومات احملاسبية2-3شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية و انعكاسا�ا على سرق االوراق خليل،  دمحم أمحد إبراهيم املصدر:

  .23، ص2007، جملة الدراسات و البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، الزقازيق، مصر، األول، العدد دراسة تطبيقية نظرية –املالية 

  1يف حتقق جودة املعلومات احملاسبية هي:من خالل الشكل السابق فإن املعايري اليت تساهم     

تسعى العديد من املؤسسات املهنية يف العديد من الدول لتطوير معايري جودة املعلومات أوال: املعايري القانونية: 

�ا من خالل سن تشريعات و قوانني واضحة و منظمة لعمل هذه املؤسسات مع توفري  لتزاماحملاسبية و حتقيق اإل

ات طلبات القانونية اليت تلزم املؤسسيف املؤسسة مبا تتوافق مع املت األداءفعال يقوم بضبط جوانب هيكل تنظيمي 

 .أدائهاالكايف عن  �إلفصاح

 اإلدارةاليت يرتكز عليها كل من جملس  اإلداريةأحد مكو�ت العملية  نهينظر لعنصر الرقابة � �نيا: املعايري الرقابية:

الرقابة  أجهزةاح هذا العنصر على وجود رقابة فعالة حتدد دور كل من جلان املراجعة و و املستثمرين، و يتوقف جن

 و كذلك املسامهني. اإلداريةاملالية و 

ة و املراجعة لضبط أداء العملية �عداد معايري احملاسباملعنية احملاسبية �تم اهليئات و ا�الس  �لثا: معايري مهنية:

ظهور  إىلبدورها  أدتا�م، واليت إستثمار من قبل املالك لإلطمئنان على  اإلدارةمفهوم مساءلة ، مما يربز معه ةاحملاسبي

 .األمانةاحلاجة إلعداد تقارير مالية تتمتع �لنزاهة و 
                                                           

 .18هوام مجعة، لعشوري نوال، مرجع سابق،  ص   -1

 معايري جودة املعلومات احملاسبية

 نيةمعايري مه معايري رقابية معايري فنية معايري قانونية

 :تتضمنو 

ـــــــــــــزاماإل- �لقـــــــــــــوانني  لت

 املنظمة

�للــــــــــــــوائج  لتــــــــــــــزاماإل-

 املنظمة

 :تتضمنو 

 دور املراجعني.-

 دور جلان املراجعة.-

 دور املسامهني.-

 دور االطراف ذات العالقة.-

 دور االجهزة الرقابية.-

 :تتضمنو 

 معايري احملاسبة.-

 معايري املراجعة.-

 :تتضمنو 

 املالءمة.-

 الثقة.-

تشتمل عليه من  و ما

 خصائص فرعية
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عكس بدوره على جودة نتطوير مفهوم جودة املعلومات مما ي إىلتوفر معايري فنية يؤدي  نإ رابعا: املعايري الفنية:

، هذا ستثمارز�دة اإلصاحل �ملؤسسة و يؤدي إىل رفع و امل أصحابيزيد ثقة املسامهني و املستثمرين و و ملالية التقارير ا

إلصدار معايري عديدة تساهم  األمريكيجملس املعايري احملاسبة املالية  رأسهاقد توجهت جمالس معايري احملاسبة و على و 

  و ما مت ذكره سابقا.يف توفري و ضبط اخلصائص النوعية للمعلومات و ه

  كمة خلصائص املعلومات احملاسبيةالفرع الثالث: القيود احلا 

  : ياخلصائص النوعية سابقة الذكر ه ستخدامإل قيود رئيسية حاكمةهناك      

 املعلومات طبيعة تكون احلاالت بعض النسبية، ففي و�مهيتها بطبيعتها املعلومات مالءمة أثرتت أوال: األمهية النسبية:

 تقدير على �ملؤسسة اجلديدة القطاعات �حد املتعلقة التقارير تؤثر قد فمثال مالءمتها، لتحديد كافية وحدها

 الفرتة خالل ذلك القطاع حققها اليت للنتائج النسبية األمهية عن النظر بغض املؤسسة تواجهها اليت والفرص املخاطر

 قيمة ذلك مثال النسبية، وأمهيتها املعلومات طبيعة من كل رفةمع الضروري من يكون أخرى حاالت ويف التقرير، حمل

 . للمخزون الرئيسية األصناف من صنف كل

 اليت قتصاديةاال القرارات على �ثري له يكون أن ميكن حتريفها أو حذفها كان إذا نسبيا هامة املعلومات تعترب     

 الظروف ظل ويف اخلطأ أو البند حجم على النسبية األمهية فوتتوقة، املالي البيا�ت على دً إعتما املستخدمون يتخذها

 جيب نوعية خاصية كو�ا من أكثر فاصلة نقطة أو قاطعاً  حداً  تعترب النسبية األمهية فإن ولذا حتريفه أو حبذفه اخلاصة

 .�فعة تكون لكي املعلومات يف توافرها

القوائم  أوعنها يف التقارير  اإلفصاح أو إظهارهالغرض  النسبية للمعلومات، األمهيةإذ ال بد من مراعاة صفة      

 اإلفصاح الواجب �ملعلومات يتعلق يماف الدقة حتري يتم لكي أنه تعين احملاسبية للمعلومات الصفة هذه، 1احملاسبية

 درجة عتمدوت  به، أثرتت املستخدمني يتخذها اليت القرارات أن حبيث نسبية أمهية ذا يكون أن جيب البند نإف عنها،

  2الشخصي. التقدير إستخدام فيها يتم اليت الظروف البند و طبيعة و حجم علي التأثري

  3:إىلالنسبية يقسم املعلومات احملاسبية  األمهيةميكن القول أن مفهوم      

عرتاف و يستلزم معاجلتها حماسبيا وفقا للمبادئ احملاسبية و اليت جتاوزت حد اإل معلومات مهمة نسبيا: -1

 عنها. اإلفصاحملقبولة عموما، و �لتايل جيب ا

احلريف  لتزامعرتاف، و �لتايل ليس ضرور� اإلال تتجاوز حد اإل اأ�حيث  معلومات غري مهمة نسبيا: -2

 يف القوائم املالية. أخرىبتطبيقها و لكن ميكن دجمها مع عناصر 

  عنها. اإلفصاحو كمية املعلومات اليت جيب تعد األمهية النسبية مبثابة املعيار الكمي الذي حيدد حجم      

                                                           
، ص 2011، اجلزء األول، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، األردن، مبادئ احملاسبة املالية (األسس العلمية و العملية يف القياس احملاسيب)هادي رضا الصفار،  -1

35. 
 .37، ص 2001درية، مصر، ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكنستثمارحتليل القوائم املالية لغرض اإلكمال الدين مصطفى الدهراوي،  -2
 .297إمساعيل خليل إمساعيل، ر�ن نعوم، مرجع سابق، ص  -3
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وتوزيع  إنتاجنوع من دراسة اجلدوى اليت تطبق على  إالالتكلفة و العائد ما هو  إختبار�نيا: التكلفة / العائد: 

زين املعلومات احملاسبية، و تشمل عادة تكاليف املعلومات احملاسبية عناصر متعددة مثل تكاليف جتميع و تشغيل و خت

، و هذه النفقة عادة ما يتم نقل اإلفصاحخراج املعلومات و تكاليف املراجعة الداخلية و اخلارجية و تكاليف ستإو 

ستشارات املالية، و التحليل املايل فضال عن املالية، و املتمثلة يف تكلفة اإلجزء من تكلفتها على مستخدمي التقارير 

و غري موثوق �ا، أ مالءمةعلى معلومات قد ال تكون  عتمادنتج عن اإلالتكلفة املرتتبة على اآل�ر الضارة و اليت قد ت

قرتاض، اإلالقدرة على احلصول على التمويل و و املتمثلة يف  املعلوماتتتحقق لكل من منتجي  اأ�ف�لنسبة للعائد  إما

  أكثر �سلوب مأمواهلملستخدمي هذه املعلومات يف صورة ختصيص  أيضا، كما تتحقق اإلدارةو إخالء مسؤولية 

على مستوى الدولة و مستو�ت فرض  قتصاديةحتقيق متطلبات التنمية اال إىل �إلضافةكفاءة وز�دة عوائدهم، 

  .قتصاديةالضرائب وفقا للساسة املالية و اال

ملوازنة الذي يستوجب ا األمرإن القياس الكمي للتكلفة و العائد أمر ليس يسريا �لنسبة للمعلومات احملاسبية،       

  1يفرتض سلفا ز�دة احدمها على حساب اآلخر و �لتايل وجوب حتقيق املوازنة بني كال املتطلبني. أنبينهما دون 

 إالو توزيعها  إنتاجهااملعلومات احملاسبية جيب عدم  أنقيد التكلفة و العائد هي  إختبارمة يف اإن القاعدة الع      

عن تلك املعلومة، و ذلك بسبب  اإلفصاحن املؤسسة تتكبد خسارة عند إف إالزادت منفعتها عن كلفتها و  إذا

  2عن معلومات كلفتها تفوق منفعتها. اإلفصاح

  3هناك العديد من األمثلة عن قيدي األمهية النسبية و تكلفة/ العائد جند:     

ها تدرجييا إستهالكمالية و بنود النفقات غري مهمة و قيدها كنفقة إيراديه بدال من معاجلتها كنفقة رأس  إعتبار -1

 نظرا لضآلة حجمها؛

مع بند و األدوات الصغرية  تادنظرا لضآلة قيمتها مثل بعض الع بنود األصول الثابتة غري مهمة إعتبار -2

 هتالكها تدرجييا؛األصول الثابتة األخرى و إ

ذه املعلومة وفقا حذف و إدراج معلومة معينة على قرار مستخدم ه أثرالنسيب يف فهم و إدراك  ختالفاإل -3

كان هذا املستخدم داخلي، مستخدم خارجي، مستثمر عادي أو مستثمر ذو   إذاملدى قابليته للفهم و ما 

 ثقافة حماسبية و حتليلية كافية؛

 األمهيةمعيار حمدد بشأن ضوابط حتديد  إصدار أوليس من املناسب حتديد ووضع تعليمات  أنهميكن القول  -4

 األوضاع إختالفو  أنشطتهابيعة و الظروف املختلفة للمؤسسات و حجم النسبية، و ذلك بسبب الط

 لنفس املؤسسة.   ألخرىها من سنة إختالفالداخلية للمؤسسات املتماثلة، فضال عن 

                                                           
 ).118،119، ص (مرجع سابق على عبد هللا شاهني، -1
 .71يوسف حممود جربوع ، مرجع سابق، ص  -2
 .119على عبد هللا شاهني، مرجع سابق، ص  -3
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ويعين التحفظ إتباع درجة من احلرص عند ممارسة األحكام لتحفظ عند إجراء القياس والتقومي احملاسيب: �لثا: ا

لتقديرات الالزمة يف ظل ظروف عدم التأكد لدرجة أن األصول أو الدخل ال يقرر عنهما �كثر من املطلوبة إلجراء ا

  من الالزم.  قلات أو املصروفات ال يقرر عنهما �لتزامالالزم واإل

الالزم ألن  حتياطات سرية أو خمصصات أكثر منإظ ال تسمح على سبيل املثال خبلق مع ذلك فممارسة التحف      

عليها، ويعترب التحفظ من القيود  عتمادم املالية سوف ال تكون حمايدة و�لتايل ال تتوافر فيها خاصية إمكانية اإلالقوائ

التقليدية اليت خضع هلا احملاسب وهو بصدد تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ووفقا هلذا القيد جيب أن يكون 

عمال وتقومي عناصر املركز املايل، وعادة يكون للتحفظ أمهية كبرية احملاسب أكثر حيطة وحذر عند قياس نتيجة األ

عندما تنطوي األمور على تقديرات وأحكام شخصية ويف مثل هذه احلاالت جيب أن تعتمد تقديرات احملاسب على 

ين هذا القيد من من قيمتها ويع أقلاملنطق السليم وأن خيتار األساليب احملاسبية اليت تؤدي إىل ذكر احلقائق �كرب أو 

ومن األمثلة العملية ملفهوم التحفظ يف  عتبارإذا كانت هناك خسارة متوقعة جيب أن تؤخذ يف اإل أنه�حية أخرى 

  من التكلفة أو سعر السوق قلاحملاسبة جند تقييم املخزون السلعي �لقيمة األ

 األر�ح أو يف حتسني املركز املايل ومن البديهي ويقضي هذا املفهوم مبراعاة احليطة واحلذر لضمان عدم املبالغة يف     

فال جيب تعمد ختفيض الدخل أو التأثري على املركز املايل بطريقة تؤدي إىل سوء  ،جيب املغاالة يف احليطة واحلذر ال أنه

  الفهم أو التأثري السليب على مستخدمي املعلومات احملاسبية.

  لومات احملاسبية ذات اجلودةعن املع اإلفصاح: القياس و ثالثاملطلب ال

خاصة يف  أمهيةللمحاسبة، و نتيجة هلذا تكتسب املعلومات احملاسبية  األساسيةحد الركائز االقياس احملاسيب هو      

ا�تمع املايل، فالقياس هنا يرتكز على حتديد القيم املتعلقة بكل عنصر من العناصر األساسية اليت متثلها املعلومات 

تسهيل مهمة احلكم عنها من قبل مستخدميها، و هذا ما  أجلعنها بطريقة معينة من  اإلفصاحملراد احملاسبية ا

  من خالل التايل: أنهسنحاول تبي

  األول: قياس املعلومات احملاسبية الفرع

  احملاسيب من خالل ما يلي: قياسالسنحاول تبيان ماهية الفرع من خالل هذا      

فرتاضات معينة ترتكز عليها عملية القياس، كما حتدد غحتدد مفاهيم القياس احملاسيب  :مفهوم القياس احملاسيب أوال:

  اخلصائص اليت تتسم �ا عملية القياس نفسها، و سنستعرض مفهوم القياس من خالل:

ن حسما من مراحل العملية احملاسبية نظرا أل األكثرميثل القياس يف احملاسبة املرحلة  تعريف القياس احملاسيب: - 1

ألنشطتها  قتصاديةما تعجز احملاسبة عن قياسه ال يدخل ضمن نطاق املعلومات املتعلقة �داء الوحدات اال

ذلك بشكل  أكانالتعبري عن حدوثها و نتيجة تفاعلها مع بعضها سواء  إىلاملتعددة و اليت تسعى احملاسبة 
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ملعلومات و نتائج تفاعلها مع بعضها كمي، متهيدا لعرضها و تقدميها بشكل يتيح للمهتمني بتلك ا  أونقدي 

 1ها يف ترشيد القرارات اخلاصة �م.إستخدام إمكانية

والرموز  األرقام ستخداميقصد �لقياس يف مفهومه العام مقابلة خصائص جمال معني خبصائص جمال آخر �

  2ها.املقاييس الكمية لز�دة دقة التعاريف احملصل علي إستخدامطبقا لقواعد حمددة، و يفضل 

"قرن األعداد �ألشياء للتعبري عن خواصها وذلك بناء على : أنهن القياس احملاسيب عرف على ايف حني  

  3".قواعد طبيعية يتم إكتشافها، إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

اليت تظهر  : "حتديد القيمة النقدية للعناصرأنهعرف القياس احملاسيب وفقا للجنة املعايري احملاسبة الدولية على 

حمدد  أساسختيار إيتضمن ذلك مة املركز املايل و بيان الدخل و �ا يف القوائم املالية و اليت ستظهر �ا قائ

  4للقياس."

 األعداد"يتمثل يف قرن  :أنهالقياس احملاسيب على  1966عام  األمريكيةت مجعية احملاسبني كما عرف

مبوجب قواعد على مالحظات ماضية أو جارية و  اءً لك بناملاضية و اجلارية و املستقبلية و ذ �ألحداث

  5حمددة."

 الغرض من ورائه حتقيق هدف معني، يتمثل يف القياس احملاسيب  أنمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول 

 ،بغرض تقدميها يف صورة يسهل فهمها من خالهلا ية متثل واقع الظاهرة حمل القياسحماسبتوفري معلومات 

ميكن أن تعد علما ما  فالقياس احملاسيب هو جوهر احملاسبة اليت ال كون هذا التعبري كمي (نقدي)،ي أنشرط 

  .مل ختضع ظواهرها للقياس

   6: أهم أسس القياس احملاسيب جند من أسس القياس احملاسيب: - 2

ظر عن عرتاف �ملعامالت واألحداث عندما تقع بغض النويعين هذا األساس أن يتم اإل ق:ستحقاأساس اإل -

يف القوائم املالية  ثبا�ا يف السجالت احملاسبية وإظهارهاحتصيل أو سداد النقدية وما يف حكمها، ويتم إ

 .للفرتات احملاسبية املتعلقة �ا

                                                           
، العدد 2، ا�لد حبث تطبيقي يف إحدى الشركات العراقية -س احملاسيب للتأثريات البيئية و االفصاح عنهاالقياعلى �جي سعيد الذهين، موفق عبد احلسني دمحم،  -1

 .67، ص 2009، جملة دراسات حماسبية و مالية، جامعة بغداد، العراق، 8
أطروحة دكتوراه طور �لث، جامعة دمحم  ،-راسة عينة من املؤسساتد–حماولة تقييم إفصاح القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل عبد احلليم سعيدي،  -2

 .129،  ص 2015- 2014خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
 .17، ص 2010، مذكرة ماجستري، األكادمية العربية يف الدامنرك، الدامنرك، املشاكل احملاسبية املعاصرةحسني عبد اجلليل آل غزاوي،  -3
أطروحة دكتوراه، جامعة  من القطاع العام إىل القطاع اخلاص (اخلصخصة)، قتصاديةر التدقيق اخلارجي يف عملية حتويل املشأة االدو خولة حسني محدان العبودي،  -4

 .20، ص 2005بغداد، العرق، 
 .115، ص 2004وزيع، عمان، األردن، ، دار وائل للنشر و التالتأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية يف جماالت: للقياس و العرض و االفصاحدمحم مطر،  -5
 .45، ص 2007، اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، القياس و اإلفصاح احملاسيبعبد الوهاب نصر علي،  -6
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تب عليها رت وفقا هلذا األساس يتم االعرتاف �ألحداث االقتصادية واملعامالت املالية اليت ت ي:األساس النقد -

املستحقة فال يتم إثبا�ا أو  حصيل للنقدية أو ما يعادهلا، أما األحداث واملعامالتعملية السداد أو الت

 .عرتاف �ا يف السجالت احملاسبية والقوائم املالية إىل أن يتم السداد أو التحصيلاإل

ستحقاق، خاصة يف املمارسات احملاسبية هو أساس اإل وجتدر اإلشارة أن األساس األكثر تطبيقا يف

االقتصادية التجارية والصناعية، أما األساس النقدي فهو حمدود التطبيق ويستخدم من قبل  املؤسسات

 .املؤسسات اخلدمية مثل املهن احلرة كمكاتب احملاماة ومصاريف الفحص الطيب

  1القياس احملاسيب و هي كما يلي: إجراءتتوفر شروط معينة عند  أنجيب  شروط القياس احملاسيب: -3

ضوعي حتقيق قياس مو  أجلذلك من ات و البيا�ت احملاسبية دقيقة و تكون املعلوم نأجيب املوضوعية:  -

الذي ميثل الدليل املوضوعي عندهم يف املستندات،  التارخييةجتاه التكلفة إدقيق، و هذا ما يؤدي أصحاب 

احلالة تنتفي فيه مبرور الزمن تتالشى موضوعية تلك املستندات و �لتايل فإن القياس احملاسيب يف هذه  أنه إال

 صفة املوضوعية.

تتصف الوحدة املراد قياسها بعدم تغري حمتواها الكمي على مدار  أنمن خالله جيب  القياس: أسستوحيد  -

  .أخرىال يتغري حمتواها بني عملية قياس و  أنعملية القياس نفسها و 

 2على أربعة أركان أساسية وهي:وبوجه عام تقوم عملية القياس : لعملية القياس األساسية األركان: �نيا

إن اخلاصية اليت تنصب عليها عملية القياس قد تكون التعدد النقدي لشيء معني هو اخلاصية حمل القياس:   -1

للمؤسسة كمبيعا�ا أو أر�حها مثال، وقد تنصب على خاصية أخرى غري  قتصاديةحدث من األحداث اال

 .خمزونه السلعي دورانطاقة اإلنتاجية للمؤسسة أو معدل خاصية التعدد النقدي كأن يكون حمل القياس ال

يتوقف نوع املقياس املستخدم يف عملية القياس على اخلاصية حمل  ياس املناسب للخاصية حمل القياس:املق -2

القياس، فإذا كانت خاصية التعدد النقدي هي خاصية حمل القياس فاملقياس املستخدم حينئذ هو مقياس 

)، أما إذا كانت اخلاصية حمل القياس الطاقة اإلنتاجية مثال فاملقياس املستخدم هو مقياس للقيمة (وحدة النقد

 .للطاقة كعدد الوحدات املنتجة يف الساعة مثال

عندما يكون اهلدف من عملية القياس هو قياس احملتوى الكمي وحدة القياس املميزة للخاصية حمل القياس:  -3

كفي فقط حتديد نوع املقياس املناسب لعملية القياس، بل البّد أيضا من خلاصية معينة لشيء معني حينئذ ال ي

 إخل.....حتديد نوع وحدة القياس كالدينار أو الدوالر

يعترب الشخص القائم بعملية القياس عنصرا هاما يف عملية القياس ألن نتائج الشخص القائم بعملية القياس:  -4

وصا يف حالة عدم توافر املقاييس املوضوعية، والشخص القائمني �ا خص ختالفعملية القياس ختتلف �

                                                           
 قتصاديةية بغداد للعلوم اال، جملة كل21، العدد ها على استبدال األصولأثر مشكالت القياس احملاسيب النامجة عن التضخم و إبراهيم خليل حيدر السعدي،  -1

 .117، ص 2009اجلامعية، بغداد، العراق، 
 .131دمحم مطر، موسى السيوطي، مرجع سابق، ص  -2
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وهو احملاسب يلعب دورا أساسيا ليس يف حتديد مسار وأساليب عملية القياس احملاسبية  القائم بعملية القياس

  فقط، بل يف حتديد نتائجها أيضا.

  عن املعلومات احملاسبية اإلفصاح: الفرع الثاين

نطاق قانون الشركات يف اململكة املتحدة من منتصف القرن التاسع عشر، وكان مرة يف  ألول اإلفصاحستخدم ا     

هتمام مل �ت من فراغ، هذا اإل أن، حيث األمريكيةكبريا يف تطوير هذا املصطلح حماسبيا يف الوال�ت املتحدة   اإلسهام

ؤسسات من معلومات، كون تنشره املالعديد من اجلهات املستخدمة للمعلومات احملاسبية تعتمد على ما  أنذلك 

غلب مستخدمي املعلومات احملاسبية ال ميلكون سلطة احلصول على املعلومات اليت حتتاجها بصفة مباشرة من أ

نقاط  أهمتسهيل مهمة احلكم على مدى جودة هذه املعلومات، و مما يلي سنحاول تبيان  إىل �إلضافةالكيان، 

  ا يلي:احملاسيب للمعلومات احملاسبية كم اإلفصاح

 :أمههاو نذكر من  �إلفصاحتعدد التعاريف اليت خصت  :اإلفصاحتعريف  أوال:

ات، حيث  يرى الباحثون أن التطور املعاصر يف مصطلح اإلفصاح، جاء بديال ملصطلح النشر أو عرض املعلوم     

تستهدف قياس نتائج النشاط االقتصادي وإبالغها  ا�كان ذلك يتفق مع التعريف التقليدي لوظيفة احملاسبة، �

  1للمستفيدين منها.

"عملية إيصال ونقل املعلومات اليت أعدت يف مرحلة القياس ملن يستخدمها ويوظفها  :نه� اإلفصاحعرف      

، حبيث جيب مراعاة أمهية املعلومات اليت يفصح عنها والوقت الذي يتم وحيتاجها، سواء داخل املؤسسة أو خارجها

  2فيه اإلفصاح و�ي وسيلة."

هو: "تقدمي املعلومات والبيا�ت إىل املستخدمني بشكل مضمون وصحيح  أنهيعرف اإلفصاح احملاسيب على كما     

  3".ني واخلارجيني يف آن واحدمل املستخدمني الداخليالقرارات، لذلك فهو يش إختاذومالئم ملساعد�م يف 

هو عملية تعتمد على إيضاح و إظهار مجيع املعلومات  اإلفصاح أنمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول      

احملاسبية احلقيقية اليت تعكس الوضع احلقيقي للمؤسسة وفق شكل معني يفي �لغرض، حبيث يستطيع كل من 

قرارات  إختاذاالطالع و التأكد أو بغرض  أجلالغرض املرجو سواء من  يستخدم هذه املعلومات االستفادة منها وفق

  معينة.

إن اإلفصاح احملاسيب يعمل على تقدمي املعلومات اجليدة والالزمة وتوفريها ملساعدة  اإلفصاح احملاسيب: مزا� �نيا:

  4املزا� تتمثل يف:عدداّ من القرارات املناسبة حيث حيقق اإلفصاح اجليد  إختاذاملستفيدين من البيا�ت املالية على 

                                                           
 .35، ص 2002، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، دراسات متقدمة يف جمال احملاسبة املاليةعبد الفتاح وصفي أبو املكارم،  -1
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املالية حبيث يؤدي اإلفصاح  يلعب دوراْ جيداْ يف حتديد األسعار املناسبة للسهم يف األسواقاحملاسيب  اإلفصاح -

ستقطاب املدخرين على إعطاء أمواهلم للمستثمرين حيث إ، و ستثمارإىل تقليل عدم املوثوقية فيما خيص اإل

 ؛تكون املعلومات متاحة للجميع

الذي تستخدمه  اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات بصورة مستمرة على تقليل عدم متاثل املعلوماتعمل ي -

 �ا؛لتحقيق مكاسب غري عادية خاصة  ؤسسةاألطراف داخل امل

للموارد  األمثل ستخداماملعلومات احملاسبية يف اإل على مساعدة مستخدمياإلفصاح احملاسيب  يعمل -

 على املعلومات املفصح عنها؛ عتمادالقرار األمثل �إل ذإختامن خالل  قتصاديةاال

 أفرادجتاه إ يف تقدمي خدمات للجميع، ومسؤوليتها االجتماعية ؤسسةمسامهة امل إظهاراإلدارة يف  ساعدي -

 ككل؛   ا�تمع

جوهري  أمرالسوق ومعامال�م  ملتعاملني يفحول امفيدة معلومات صحيحة، شفافة  و  اإلفصاح يوفر -

  ؛سوق منظمةلتحقيق 

عدم متاثل  ختفيضالداخلية، و  على املعلومات عتماداإل تقليلجيدا لمثايل و اإلفصاح احملاسيب يعد أسلوّ�  -

 أقلالقرارات بصورة  إختاذالقوة على  املعلومات اليت تعد للمستخدمني هلذه املعلومات وميكنها يف ز�دة

  .و يف ضوء معلومات كاملة وواضحة خماطرة

  1يهدف اإلفصاح احملاسيب إىل ما يلي: فصاح احملاسيب:أهداف اإل �لثا:

املالية   هلذه البنود عدا تلك القياسات املندرجة يف القوائم مالءمةوصف البنود املعرتف �ا، وتوفري قياسات  -

 كتحديد القيمة العادلة املقدمة لألدوات املالية من خارج القائمة املالية؛

املباشرة للديون  فري قياسات مناسبة هلا، كوصف الضما�ت املباشرة وغريوصف البنود الغري املعرتف �ا، وتو  -

 املباشرة لآلخرين؛

حتماالت كل من البنود املعرتف وغري املعرتف إتثمرين والدائنني لتقييم خماطر و توفري معلومات ملساعدة املس -

 �ا، كتوضيح سياسة املؤسسة فيما يتعلق �لرهن؛

 السابقة؛ ستخدمي القوائم املالية �ملقارنة ضمن السنة الواحدة وبني السنواتتوفري معلومات مهمة تسمح مل -

 توفري معلومات عن التدفقات النقدية احلالية واملستقبلية؛ -

 ، كتحديد نسبة توزيعات األسهم؛ ستثمارمساعدة املستثمرين يف تقدير العائد عن اإل -

  يل يف عرض املعلومات احملاسبية.اإلفصاح احملاسيب يهدف إىل إزالة الغموض وجتنب التضل  -
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  اإلفصاحفرع الثالث: خصائص املعلومات احملاسبية من منظور عملييت القياس و ال

تسهيل عملية  أجلتكون حتوي مجلة من اخلصائص املميزة هلا من  أنمعينة جيب حماسبية لكي يتم قياس معلومة       

عن هذه  اإلفصاحثلة يف للعملية اليت تليها و املتم األساساليت تعترب  األخرية، هذه وفق معايري حمددة القياس

اخلصائص اليت متيزها، و هذا ما  أهم إبرازا أ�جمموعة من املقومات اليت من ش عتباربعني اإل األخذاملعلومات بعد 

  سنبينه من خالل التايل:

 ة جزافية بل تستند إىل إطار معنيعملية القياس هلا نظام حيكمها، فهي ليست عملي: معايري القياس احملاسيب: أوال

يوجهها، يربرها ومييزها عن عملية التقدير اليت ال ترتكز على أي قواعد، واملعايري هي اليت تربط الوظيفة �هلدف أو 

احملاسبة نظام للقياس والتوصيل فإن هناك معايري تتعلق �لتقييم وأخرى  عتبارتعمل على التوفيق بني األداة والغاية، و�

  1:متها اجلمعية األمريكية للمحاسبة من أفضل ما يوجد يف الفكر احملاسيب وتتمثل يف�لتوصيل، وتعترب املعايري اليت قد

رتباطا وثيقا إكون املعلومات احملاسبية مرتبطة يقتضي هذا املعيار أن ت :الصالحية للغرض املستهدف منها  -1

وملا كانت املعلومات ه، أجلمن حيث قدر�ا اإليضاحية ودرجة �ثريها على اهلدف الذي يتم إعدادها من 

تباينا كبريا، فإن األمر  حتياجا�مإتباين تاحملاسبية ختدم أهدافا متعددة �موعات خمتلفة من املستخدمني 

الواقع إذ يفرتض أن الربح فرتاض أهداف معينة وحمددة يرغب يف حتقيقها، وهذا ما حيصل يف إيتطلب 

 سيان من القياس احملاسيب.ظهار حقيقة املركز املايل مها اهلدفان األساإ و 

ن هلا دالالت حمددة القرارات، لذا ينبغي أن تكو  ختاذتعترب املعلومات احملاسبية أساسا إلالقابلية للتحقيق:  -2

ا إحنرافشخصية معدها واملستفيد منها، فتعدد الدالالت يعين ستقالهلا الذايت بصرف النظر عن إوموحدة وهلا 

مصدر موثوق يتمثل يف من ستنادا ملعلومات احملاسبية إا �العملي يفسرها �عن هذا املعيار غري أن التطبيق 

توفر جمموعات من املستندات واإلجراءات املدونة اليت ميكن الرجوع إليها للتحقق من صحتها ومدى 

اص مستقلني يستخدمون عليها بني أشخ تفاقمطابقتها للمصدر مع وجود درجة عالية من اإلمجاع واإل

 .جراءات التقييم احملاسيبإ  نفس طرق و

ب أن تكون البيا�ت واملعلومات احملاسبية واقعية، وغري منحازة �موعة معينة من جي :�ملوضوعية لتزاماإل -3

وأن تكون بعيدة عن األحكام الشخصية  أصحاب املصاحل يف املؤسسة على حساب جمموعة أخرى،

 .ىن على مقاييس اقتصادية موضوعيةوحيادية ومستندة على مصادر حقيقية، كما جيب أن تب

يستخدم القياس احملاسيب أساليب القياس الكمي للتعبري عن األحداث االقتصادية  القابلية للقياس الكمي: -4

ستبعادها من جمال إعبري عنها كميا بوحدة نقدية يتم للمؤسسة، و�لتايل فإن األحداث االقتصادية ال ميكن الت

مقاييس أخرى للتعبري عنها يؤدي إىل عدم التماثل وعدم التجانس بني بنود  امإستخدالتقييم احملاسيب، ألن 

 .القوائم املالية
                                                           

 ) على إعداد و عرض عناصر القوائم املالية يف املؤسسة (دراسة حالة: عينة من املؤسسات)،�SCFثري تطبيق النظام احملاسيب املايل (دمحم فيصل مايده،   -1

 )128-127، ص (2016/2017أطروحة دكتوراه علوم، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، 



 ةـرارات املاليـالق إختاذا يف ـهأثر ة و ـات احملاسبيـودة املعلومـص جـة خلصائـعامم ـمفاهي ثــــــــــالــل الثــــــــالفص

 

155 

 

وتعين خاصية احليطة واحلذر واليت يطلق عليها أحيا� �لتحفظ واالحتياط عند إعداد القوائم  احليطة واحلذر: -5

يرادات واملكاسب املتوقعة بعني املالية �لتعامل مع العناصر غري املؤكدة بعدم تضخيم األصول، �خذ اإل

، مثل تكوين عتبارات بعدم أخذ املصروفات واخلسائر املتوقعة بعني اإللتزام، وكذلك عدم ختفيض اإلعتباراإل

خلسائر غري احملققة الناجتة عرتاف �ة كمخصص الديون املشكوك فيها واإلاملخصصات ملقابلة اخلسائر املتوقع

اخلسائر املرتبطة �لدعاوي  ات املالية عن قيمتها الدفرتية وكذلكستثمار خنفاض القيمة العادلة لإلإعن 

 .القضائية

ختيار إعند تقييم األصول واإليرادات، و  ختيار القيم األدىنإن مبدأ احليطة واحلذر يعتمد على يفهم من هذا أ

يعترب هذا املبدأ كدليل القيم األعلى عند تقييم اخلصوم واملصاريف يف �ريخ إعداد القوائم املالية، لذلك 

  .للمحاسب يطبق يف الظروف غري العادية وليس كقاعدة مذهبية تطبق يف كل األحوال

اإلفصاح احملاسيب اليت جتعل معلوماته ذات ثقة وفائدة داخل  حمدداتميكن إمجال  اإلفصاح احملاسيب: دداتحم :�نيا

   1:املؤسسة أو خارجها فيما يلي

معرفة أو حتديد  أنهإن حتديد املستخدم للمعلومة احملاسبية من ش احملاسبية: حتديد املستخدم للمعلومة -1

ن املستخدمني للمعلومات علومة من حيث الشكل و املضمون ألاخلواص اليت جيب توفرها يف تلك امل

عداد احملاسبية هلم مستو�ت خمتلفة يف تفسري املعلومات، وهلذا كان من اجلدير إعداد املعلومات إما بواسطة إ

إصدار تقرير مايل واحد متعدد األغراض حبيث يليب  أوات حتياجتقرير واحد وفق مناذج متعددة من اإل

ات املستخدمني احملتمل وجودهم وهذين النموذجني من الصعب حتقيقها فلذلك من املستحسن إحتياج

أساسيا يف حتديد  يليب حاجات مستخدم معني من بني تلك الفئات وجعله حمورا أنهإعداد منوذج يفرتض 

ن مستخدمي البيا�ت إوعموما ف ،أبعاد اإلفصاح بتولية العناية للمالك احلاليني املالك احملتملني والدائنني

  :احملاسبية هم

وتتطلب تلك الفئة من  ،ا�مستثمار يهتم املسامهون ومستشاريهم �ملخاطر والعوائد املتعلقة � املستثمرين: -

وحيتاج  اتستثمار حتفاظ أو بيع اإلتتعلق بشراء أو اإل قرارات إختاذيف  املستخدمني معلومات تساعد

 .توزيعات أر�حعلى إجراء  املسامهني أيضا إىل معلومات متكنهم من تقييم قدرة املؤسسة

ستقرار املؤسسات اليت يعملون إهم �ملعلومات املتعلقة برحبية و يهتم العاملون وا�موعات اليت متثل العاملني: -

كما يهتم هؤالء أيضا �ملعلومات اليت تساعدهم يف تقييم قدرة مؤسسا�م على توفري املكافآت ومنافع �ا،  

 .التقاعد وفرص التوظف

 يهتم املقرضون �ملعلومات اليت متكنهم من حتديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم املقرضني: -

 .ستحقاقهاإسدادها يف مواعيد 
                                                           

، امللتقى الوطين حول "املعايري احملاسبية الدولية للمؤسسة املؤسساتية �كلھاإلفصاح املايل وفق املعايري احملاسبة الدولية على ال أثر دغمان، زوبري لول،�ر الدين نو  -1

 ).14-12، ص (2010ماي  25/26، املركز اجلامعي سوق أهراس، اجلزائر، " و املؤسسات االقتصادية اجلزائرية متطلبات التوافق و التطبيق
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يهتم هؤالء �ملعلومات اليت متكنهم من معرفة ما إذا كانت املبالغ  :ني التجارينياملوردون وغريهم من الدائن -

هتمامهم إن الدائنون التجاريون يركزون إوعلى عكس املقرضون ف املستحقة هلم سوف تسدد يف موعدها،

ل الطويل كعمي جلهم على املؤسسة يف األإعتمادالقصري ويستثىن من ذلك حالة  جلعلي املؤسسة يف األ

 .رئيسي

هم على إعتمادرتباطهم أو إية املؤسسة خاصة يف حالة ستمرار يهتم العمالء �ملعلومات املتعلقة � العمالء: -

 .الطويل جلاملؤسسة يف األ

تلك  وحتتاج، املختلفة ؤسساتمت اجلهات احلكومية بتوزيع املوارد و�لتايل �نشطة امل :اجلهات احلكومية -

ها يف توجيه وتنظيم تلك األنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك  مستخدااجلهات إىل معلومات إل

 .كأساس لإلحصاءات املتعلقة �لدخل القومي وما مياثلها

قدم املؤسسات مسامهة فعالة تؤثر املؤسسات على اجلمهور العام بطرق متعددة فمثال قد ت اجلمهور العام: -

املوردين احملليني، وقد تساعد البيا�ت املالية اجلمهور قتصاد احمللي عن طريق توفري فرص عمل أو دعم يف اإل

ستجدات املتعلقة �نشطتها وفرص العام عن طريق تزويده �ملعلومات املتعلقة �جتاهات أنشطة املؤسسة وامل

 .زدهارهاإ

 أن أنهاملعلومات احملاسبية من ش إستخدامإن حتديد أغراض  :املعلومات احملاسبية إستخدامحتديد أغراض  -2

 إختاذملستخدم من املعلومة وتكسبه قدرة على التنبؤ وتساعد بعضهم يف احبيث يستفيد  الءمةحيقق خاصية امل

ات هؤالء املستخدمني من املعلومات إال إحتياجالقرارات، على الرغم من أن البيا�ت املالية ال تفي بكافة 

ات املستثمرين الذين حتياجية اليت تفي �ات مشرتكة هلؤالء املستخدمني، فالبيا�ت املالإحتياجأن هناك 

و تقع مسؤولية إعداد  ات املستخدمني اآلخرين،إحتياجيتحملون خماطر رأس املال سوف تفي أيضا مبعظم 

تم اإلدارة أيضا �ملعلومات اليت � كما�ا،  بصفة أساسية على عاتق إدار  وعرض البيا�ت املالية للمؤسسة

إضافية متكنها من أداء صول على معلومات مالية و إدارية يتوافر هلا احل أنه لرغم منحتتويها البيا�ت املالية �

وتعترب اإلدارة قادرة على حتديد شكل  القرارات والرقابة، إختاذلتخطيط و ا وظائفها األساسية يف جماالت

تقرير عن مثل يعترب ال�ا اخلاصة من املعلومات، و احتياجاإلضافية حبيث تفي � ومضمون تلك املعلومات

تعتمد أساسا فالبيا�ت املالية املنشورة خارجا عن نطاق هذا اإلطار، ومع ذلك  تلك املعلومات اإلضافية

  .ؤسسةتستخدمها اإلدارة عن املركز املايل وتقييم األداء والتغريات يف املركز املايل للم على املعلومات اليت

وقتنا احلايل يتم اإلفصاح بواسطة القوائم املالية التالية  يف :حتديد طبيعة املعلومة الواجب اإلفصاح عنها -3

  :وهي

 ؛امليزانية -

 ؛جدول حسا�ت النتائج -
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 ؛جدول سيولة اخلزينة -

 ؛قائمة التغريات يف األموال اخلاصة -

 .معلومات أساسية مرفوقة يف املالحظات -

  : منهاو جمموعة املبادئ اليت ختضع هلا هذه القوائم تشكل قيدا علي اإلفصاح احملاسيب

 ؛إثبات األصول مببدأ التكلفة التارخيية مما جيعل املعلومات عرضة للشك والتساؤل يف فرتات التضخم -

مما يقود  فرض علي احملاسب املعد هلذه القوائم إدخال بعض البنود وفق عدة معايري من ضمنها احلجم النسيب -

خنفاض إمن  لبيا�ت املالية �لرغميف بعض األحيان إىل دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي ا

 ؛حجمها النسيب

على اخلواص األخرى للمعلومات حيث أدى هذا  الءمةلك يرى كثري من احملاسبني إىل ترجيح كفة امللذ 

  :الرتجيح إىل توسيع نطاق اإلفصاح املرغوب فيه من عدة زوا� منها

  عض البنود املدرجة يف القوائم املالية مثل مفهوم املقاييس املتعددة يف اإلفصاح عن قيم ب إستخدامشيوع

ستبدالية لألصل الثابت جنبا إىل جنب مع التكلفة التارخيية وذلك يف ن القيمة اجلارية أو اإلاإلفصاح ع

 حال وجود فرق جوهري بينهما؛

 جتماعية؛رد البشرية و بيا�ت احملاسبة اإلاإلفصاح عـن معلومات جديدة كبيا�ت حماسبة املوا 

 التوقعات املالية مصحوبة �إلفصاح عن مدى املخاطر احملسوبة لدى دقة اح عن التنبؤات و اإلفص

 املعلومات اليت حتتوى تلك التنبؤات و التوقعات؛

 يت حتدث يف املستوى العام اإلفصاح عن اآل�ر اليت تظهر يف البيا�ت احملاسبية بسبب التغريات ال

 ر؛لألسعا

 علومات املفصح عنها بدال من الرتكيز على جانب الكمإذا فيجب الرتكيز علي نوعية امل.  

شرتاط أن تكون إ�إلضافة إىل  أنهفحىت يكون اإلفصاح مفيدا  :توقيت اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية  -4

موثوقة وقابلة للمقارنة والفهم جيب أن يتوفر التوقيت املالئم يف إعدادها وعرضها  هذه املعلومات كافية و

ستخدمي تلك املعلومات، لذلك فقد حرصت قوانني الشركات وتعليمات هيئات أسواق املال وتقدميها مل

العاملية أن تلزم الشركات �عداد وعرض املعلومات خالل فرتة زمنية معقولة من �ريخ انتهاء السنة املالية أو 

ية �دف توفري معلومات حديثة أو نصف سنو  الفرتة املرحلية وتزويد هيئة األوراق املالية بقوائم مالية مرحلية،

  .لفرتات متقاربة للمتعاملني يف األسواق املالية
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  العوامل املؤثرة يف جودة املعلومات احملاسبية املبحث الثاين:

 �لغة أمهيةعليها أضفى نظم املعلومات داخل أي مؤسسة و هذا ما  فرزهيأهم ما تعد املعلومات احملاسبية من      

 أثرفهي أيضا تتتؤثر يف العملية املوجهة هلا  اأ�عليها كمحدد أساسي للعمل احملاسيب، و هذه املعلومات مبا  عتمادلإل

  و من خالل هذا املبحث سنتطرق ألهم العوامل املؤثرة فيها من خالل ما يلي: ،مل احمليطة �امبجموعة من العوا

  عامل مؤثر يف جودة املعلومات احملاسبيةك  املطلب األول: املعايري احملاسبية الدولية

، من حدويةللمعلومات احملاسبية صفة الو ستحداثها لتعطي إاآلليات اليت مت  أهممن الدولية تعد املعايري احملاسبية      

   خالل التايل:

  املعايري احملاسبية الدولية مفهومالفرع األول: 

  من خالل التطرق ملا يلي:      

إن ظهور املعايري احملاسبية الدولية كان �بع من فكرة حتقيق توافق و توحيد يف  ايري احملاسبية الدولية:أوال: تعريف املع

تعرف �سم احملاسبة  أصبحتعلى املستوى الدويل و اليت الوصول حملاسبة موحدة  أجلاملمارسات احملاسبية من 

  الدولية و اليت مت تعريفها كما يلي:

املقبولة دوليا لتحكم املمارسات العملية من املعايري احملاسبية املوحدة و جمموعة " :ا�لية �عرفت احملاسبة الدو      

 1 "للمهنة.

و املشكالت احملاسبية اخلاصة  �ألساليبأحد الفروع احملاسبية اليت �تم " :ا��تعرف احملاسبة الدولية كما      

  2"�ملعامالت املالية.

من أجدد أنواع احملاسبة اليت تعتمد يف عملها على معايري حماسبية  :ن احملاسبة الدولية هيا سبق ميكن القول �مم     

   .تم �ملعامالت احملاسبية الدولية� موحدة على النطاق الدويل و

  ا:��لتايل ميكن تعريف املعايري احملاسبية الدولية �     

 املعايري وتشمل املالية، القوائم إعداد عند األعمال شركات طرف من هاإعتماد يتم قواعد هي احملاسبية املعايري     

 القياس و�ألخص عام، بشكل الدولية احملاسبة �م موضوعات بعدة تتعلق اليت الالزمة والتوجيهات الوصفية والقواعد

 أساسي كمرشد تعترب احملاسبية املعايري تشمل واليت عليها تفاقاإل يتم اليت القواعد هذه واإلفصاح، والعرض والتقييم،

 تلك وإيصال النقدية، والتدفقات املالية القوائم تؤثر على اليت واألحداث العمليات قياس يف التجانس لتحقيق

 3منها. املستفيدة األطراف إىل املعلومات

                                                           
 .14، ص 2005، البرتاء للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، احملاسبة الدولية و إنعكاسا�ا على الدول العربيةدمحم مربوك أبو زيد،  -1

 .10ص ، 2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، احملاسبة الدولية و الشركات املتعددة اجلنسياتأمني السيد دمحم لطفي،  -2

 .371مرجع سابق، ص ، اجلنسيات املتعددة الشركات و الدولية احملاسبةأمني السيد أمحد لطفي،  -3
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 العقود يف الدولية احملاسبة ومعايري الدولية �حملاسبة هتماماإل بدأ لقد �نيا: أسباب نشوء املعايري احملاسبية الدولية:

 ورفع نفسه احملاسبة علملتطوير  آلية �جياد دوليا احملاسبة بتنظيم يتعلق ما منها األسباب، من للعديد األخرية الثالثة

يف النقاط  األسباب أهمي نذكر و فيما يل عامليا املال وأسواق البورصات �نفتاح يتعلق ما ومنها نضجه مستوى

 1التالية:

 داخلياً  قبوالً  تلقى حماسبية لغة إىل االفتقار أي املالية، القوائم بنود مفاهيم حتديد يف الكبرية اتختالفاإل -

 إعداد إىل أدى الذي األمرة، اخلسار  أو املصروفات أو األصول مفهوم حتديد يف اتإختالف مثالً  :ودولياً 

، خاطئة قرارات إىل تؤدي و�لتايل املقار�ت وعقد للتوحيد قابلة وغري البيا�ت متناقضة دخل وقوائم ميزانيات

 ؛الواحدة الدولة يف حىت املالية القوائم ومضمون شكل يف كبرية اتإختالف وجود وأحيا�

 نظماتامل جهود تضافرت حيث ،الدولية احملاسبة يف إشراكها وعملية والدولية احملاسبية املنظمات ظهور -

 املالية احملاسبة معايري وجملس األمريكي املالية احملاسبة معايري جملس الدولية، احملاسبية املعايري جلنة الثالث

 احملاسبية واملفاهيم املصطلحات مضامني حددت متماثلة وطنية حماسبية معايري البدء يف فأمثرت الربيطاين،

 النقدية التدفقات وقائمة الدخل وقائمة العمومية امليزانية (مالعا الغرض ذات الدورية املالية القوائم وكذلك

 ؛الالزم احملاسيب اإلفصاح من األدىن واحلد عرضها وأشكال )املسامهني حقوق تغريات وقائمة

 األعمال الدولية شركات بني التجارية املعامالت تضاعف إىل أدى الدولية الشركات وتنوع وتطور تضاعف -

 املالية تطور األسواق و�لتايل العاملية األموال رؤوس حركة بز�دة االقتصادي نشاطال توسع من زادت اليت

 املستثمرين؛ قبل من واملالية احملاسبية املعلومات على الطلب معه زاد الذي العاملية

الفرتات  يف تضاعفها حتماليةإو  السابقة الفرتات خالل األجنبية الدول خمتلف بني اتستثمار اإل تضاعف -

 الدول؛ بني حقةالال

 الدولية؛ والشركات العامل دول بني التبادل وسعر األجنبية العمالت -

  .التجارية العمليات يف �ا االسرتشاد يتم أساس لتكون الدولية املعايري إىل احلاجة -

  املعايري احملاسبية الدولية تقييمالفرع الثاين: 

   مث حتديد أهم مزا�ها كما يلي:كل من خصائصها و إبراز أمهيتها من من خالل تبيان       

 2أمهها: اخلصائص من مبجموعة احملاسبية املعايري تتميز خصائص املعايري احملاسبية الدولية:أوال: 

                                                           
، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واقع تكبيف النظام احملاسيب املايل اجلزائري ،مكيوي املولودة ملريين مسيةالل ، علي بود -1

(IAS-IFRS)  و املعايري الدولية للمراجعة(ISA) ،5،6ص (، 2011ديسمرب  14-13، جامعة سعد دحلب، البليدة.(  
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية (�لتطبيق على حالة اجلزائر)مداين بن بلغيث،  -2

 . 134، ص 2004، اجلزائر، سبتمرب 3اجلزائر
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احملاسبة الدولية  املعايري هيئة عرفتها اليت األخرية اإلصالحات بعد خاصة مجاعاإل حتقيق على قدر�ا -

(IASC) دون املهتمة �ا األطراف كل لتشمل املعايري، وإعداد ارةستشاإل جمال توسيع عنها نتج اليت 

 املؤهلة؛ الوطنية اهليئات نظر وجهات إمهال

 تكون املواضيع اليت حيال احملاسبية املمارسات ميز الذي التباين بني التوفيق خالل من إكتسبتها اليت قو�ا -

 للمعايري؛ جماال

 ما بل به ما تسمح ليس مييزها ما أهم أن إذ ستعمليها،م خمتلف ترضي حلول من تقدمه ملا نتيجة مرونتها -

 متنعه؛

  .التنظيمية أو القانونية الصفة تكتسب ال ا�أل إجبارية، غري -

  1خالل: من احملاسبية املعايري أمهية تتجلى أمهية املعايري احملاسبية الدولية:�نيا: 

  من خالل اإلعرتاف بـ:  �يت إليهااحلاجة 

 املالية للشركات؛ اثاألحدحتديد و قياس  -

 إيصال نتائج القياس إىل مستخدمي القوائم املالية؛ -

 حتديد الطريقة املناسبة للقياس؛ -

 القرار املناسب. إختاذ -

  لذلك فإن غيا�ا سوف يؤدي إىل اإلعرتاف بـ:

 طرق حماسبية قد تكون غري سليمة؛ إستخدام -

 إعداد قوائم مالية كيفية (حسب الرغبة)؛ -

املؤسسات  أواحملاسبية للمؤسسة الواحدة  األحداث حتدد و تعاجل العمليات و األسس اليت إختالف -

 املختلفة؛

 أنقرار داخلي أو خارجي من قبل املستفيدين و كذلك الدارسني و غريهم من اجلدير �لذكر  إختاذصعوبة  -

 رقابية يف بعضت بعض السلطات الأصدر أمهية املعايري احملاسبية الدولية إزدادت يف الوطن العريب حيث 

التام أو اجلزئي �ذه املعايري، و تعمل بقية الدول على القيام بذلك  لتزامالدول العربية تعليمات تقتضي اإل

  . أيضا

  جودة املعلومات احملاسبيةخصائص  ها علىأثر و  احملاسبية الدولية الفرع الثالث: املعايري

غلب ما مت ذكره أاليت تشتمل على  للمعلومات احملاسبية،حدد جملس املعايري احملاسبية الدولية اخلصائص النوعية      

  .ن خالل دراستنا يف املبحث األولم

                                                           
، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري سني جودة اإلفصاح احملاسيبأمهية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف حت ،أوصيف خلضرحيىي سعيدي،  -1

 ).9،10ص (، 2011ديسمرب  14-13، جامعة سعد دحلب، البليدة، (ISA)و املعايري الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)الدولية للمحاسبة 
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دولية اهليئات املتكفلة �ملعايري احملاسبية جمموعة من املعايري و اليت تتمثل أمهها يف معايري احملاسبة ال تأصدر      

(IAS) ستحدثت بتسمية معايري اإلبالغ املايل الدولية إعايري احملاسبية الدولية و اليت الصادرة عن جملس امل

(IFRS) هذا ئص األساسية للمعلومات احملاسبيةهلا دورا هاما يف حتقيق اخلصاهذه املعايري اليت  2001سنة  منذ ،

  من خالل ما يلي: أنهما سنحاول تبي

ه، وهذا ما مت التطرق له إختاذرتباط �لقرار املراد إإذا كانت ذات صلة و  مالءمةتعترب املعلومة احملاسبية  أوال: املالءمة:

و شاملة و من  مالءمةتقدمي معلومات يتم  أنجيب  أنهاخلاص بعرض القوائم املالية من خالل  IAS1يف املعيار 

 إعدادالسياسة احملاسبية املختارة يف  أناملمكن فهمها يف الوقت املناسب و �لكم املعلومايت الالزم، مع الرتكيز على 

�م، �إلضافة للمعيار اقرار  ختاذمع مالءمتها إل�ملقارنة  ات مستخدميهاإحتياجهذه القوائم تتوقف على ظروف و 

IAS7  كافة املعلومات املتعلقة �لتدفقات النقدية املتعلقة   إبرازاخلاص جبدول تدفقات اخلزينة الذي ركز على أمهية

ية عليها لبناء السياسة املال عتماداملعلومات اليت يتم اإل أهم�ملؤسسة و ذلك يف الوقت املناسب كو�ا تعد من 

احملاسبية املستقبيلة من خالل قدر�ا اهلائلة كأساس للتغذية العكسية و مقياس هام يدل على تسهيل القدرة التنبؤية و 

  من خالهلا.

حتقيق ركز على ضرورة  IAS1فاملعيار  من قبل املؤسسة على املعلومات املقدمة عتماداإل إمكانية أي �نيا: املوثوقية:

تبيان الكيفية اليت مت �ا حتقيق  أمهيةاملركز املايل، مع  أو األداءمؤسسة سواء من �حية عرض عادل للوضع املايل لل

ها عتبار هذا الغرض، و املوثوقية يف هذه احلالة تكون هدف أساسي عند إختيار السياسة احملاسبية املراد العمل �ا �

داث الالحقة لتاريخ إقفال امليزانية على املتعلق �ألح IAS10يتوفر، يف حني نص املعيار  أنعنصر أساسي جيب 

تركها على حاهلا حبيث تعكس الواقع الذي  أووجوب ترمجة العمليات املدرجة ضمن القوائم املالية سواء بتعديلها 

شروط االعرتاف �لعناصر املتعلقة بعملية  أهممن  أنهبني  األعمالاخلاص �ندماج  IFRS3املعيار  أمامتثله، 

  بشكل موثوق. العادلة هاتقيم إبرازة االندماج ضرور 

ارجية اخل أواملتمثلة يف كل من القابلية للمقارنة �دف تسهيل عملية املقارنة الداخلية  �لثا: اخلصائص الثانوية:

هي يف تفعيل اخلصائص الرئيسية ف ثريف السياسات احملاسبية املتبعة، و مبا أن املعايري احملاسبية كان هلا �لغ األالثبات و 

الذي حدد األسس اليت ينبغي  IAS1من خالل ما جاء به املعيار أتت لتفعيل اخلصائص الثانوية و ذلك  أيضا

العمل �ا لتوظيف املعلومات احملاسبية بطريقة جتعلها قابلة للمقارنة عن طريق تبيان احلد األدىن للمعلومات اليت جيب 

املقارنة اخلاصة �لسنوات السابقة و لتتحقق هذه اخلاصية فإن هذا املعيار أن حتتويها القوائم املالية مع تبيان املعلومات 

اخلاص  IAS8ضرورة االتساق والثبات يف إتباع طريقة واحدة إلعداد القوائم املالية، و حسب املعيار  إىليهدف 

�لسنوات السابقة نتيجة �لسياسات والتقديرات احملاسبية و كيفية تغيريها ركز على جانب تعديل املعلومات املتعلقة 

تأكيد على أمهية التوحيد السياسات حدوث تغيري يف السياسات احملاسبية و هذا لتحقيق خاصية قابلية املقارنة و ال

املتبعة كون تغيريها يؤدي إىل تعديالت أخرى تؤثر على العمل احملاسيب و النتيجة اليت يراد الوصول إليها كما ميس 

  احملاسبية. قيمة و جودة املعلومة 
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 اأ� احملاسبية الدولية ال تدل على املعايرياملعايري:  إصداررابعا: خصائص املعلومات احملاسبية من منظور هيئات 

معايري خمصصة للعامل ككل بل هي نتاج توافق جمموعة من اآلراء اليت قدمتها عدة هيئات دولية تنشط يف نفس ا�ال، 

تتوفر يف املعلومات  أنمنظمة رأي خاص �ا فيما خيص اخلصائص اليت جيب  وألكل هيئة  أنفهذا ال يلغي فكرة 

يئات احملاسبية، و سوف نعرض من خالل اجلدول التايل أهم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية الصادرة عن اهل

  املنظمات العلمية و املهنية الرمسية:و 

  املنظمات الدولية): اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية حسب 2-3اجلدول رقم (
 A.A.A  الصفة

1966  
AICPA  ICAEW  

Corporate 
Report  

FASB 
SFAC/N°2 

1980   

IASC 
1989  

APB No 4  
1970  

Trueblood 
1973  

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  املالءمة

  ×  ×      ×  ×  القابلية للتحقق

      ×  ×  ×    الوضوح

  ×  ×    ×  ×  ×  عدم التحيز

  ×  ×  ×        املوضوعية

  ×  ×  ×    ×    التوقيت املناسب

  ×  ×    ×      الثبات

  ×    ×    ×    ا الكتمال

        ×      املعقولية

  ×  ×  ×  ×  ×    القابلية للمقارنة

  ×      ×      األمهية النسبية

  ×    ×  ×      اجلوهر فوق الشكل

    ×          القيمة التنبؤية

    ×          القيمة املرجتعة

  ×  ×  ×      ×  أمانة العرض املوثوقية)

مستجدات األلفية ، امللتقى الوطين قتصاديةمفاهيم جودة املعلومات احملاسبية لرتشيد القرارات اال، الطيب شارف خوجة املصدر:

  .15ص ،2007نوفمرب  22/ 21دولية"، جامعة �جي خمتار، عنابة، اجلزائر، الثالثة: "املؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية ال

  املطلب الثاين: النظام احملاسيب املطبق كعامل مؤثر يف جودة املعلومات احملاسبية

، اجلزائرية قتصاديةملؤسسات االلتسيري املمارسات احملاسبية داخل اآلية ك  SCFتطبق اجلزائر النظام احملاسيب املايل      

شرع يف تطبيقه يف السنوات املاضية األخرية، هذا يعد هذا النظام من أجدد األنظمة املعمول �ا حماسبيا، الذي و 

النظام الذي يهدف تطبيقه إلعطاء معلومات حماسبية ذات جودة منبثقة من تطبيق املبادئ املتعارف عليها يف املعايري 
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مدى �ثري النظام احملاسيب املايل على جودة املعلومة احملاسبة  إبرازاول احملاسبية الدولية، و من خالل هذا املطلب سنح

  املقدمة وفق التايل:

  (احملاسبة املالية) SCFنظام احملاسيب املايل ماهية الالفرع األول: 

 CNC، من قبل ا�لس الوطين للمحاسبة 2001يف سنة املخطط احملاسيب الوطين  إصالحبدأت عملية      

تعديالت حتمية لكل من املفاهيم،  إجراءاحلديثة و  قتصاديةإستحداث نظام جديد يتوافق مع املتطلبات اال �دف

املصطلحات، الفروض و املبادئ املعمول �ا سابقا، و هذا ما مت حمورته من خالل إصدار النظام احملاسيب املايل اجلديد 

ذي مت فيه ذكر مصطلح احملاسبة املالية كمرادف ملصطلح و ال 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  07/11مبوجد القانون 

التصوري للنظام اجلديد وفق  اإلطارماهية املالية و  احملاسبةمفهوم ، وقبل إعطاء توضيح SCFالنظام احملاسيب املايل 

  التايل:

بتاريخ  07/11القانون  بعد دويل،  فبعد صدورأصبحت احملاسبة املالية يف اجلزائر ذات  أوال: تعريف احملاسبة املالية:

 ، و بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم2010و املتعلق �لنظام احملاسيب املايل، و بدء تطبيقه سنة  2007نوفمرب  25

جويلية  26و القرار املؤرخ يف  07/11تطبيق أحكام القانون  املتضمنو  2008ماي  26املؤرخ يف  08/156

مدونة احلسا�ت و قواعد سريها، املالية و عرضها و كذا  قوائمة و حمتوى الاحملدد لقواعد التقييم و احملاسب 2008

، فقد صدر املرسوم التنفيذي رقم 07/11من القانون  24املنصوص عليها يف املادة  األحكامقصد تطبيق و 

ل حلو  اآليل، اإلعالم، احملدد شروط و كيفيات مسك احملاسبة بواسطة أنظمة 2009أفريل  04املؤرخ يف  09/110

ت وزارة املالية ممثلة ��لس الوطين أصدر ىل النظام احملاسيب املايل، فقد إقال من املخطط احملاسيب الوطين نتمشكلة اإل

تطبيق للنظام احملاسيب املايل، حيث  أول تتضمن 2009أكتوبر  29صادرة بتاريخ  02للمحاسبة تعليمة وزارية رقم 

للنظام  اإلجباريخطط الوطين احملاسيب و النظام احملاسيب املايل، و منذ التطبيق هذه التعليمة جبدول تطابق امل أرفقت

  1للنظام احملاسيب املايل. األولا�لس الوطين للمحاسبة لعدة مذكرات منهجية للتطبيق  إصداراتاحملاسيب املايل توالت 

نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح " اأ�على تعريف احملاسبة املالية  مت القانونية السابقة اإلجراءاتمبوجب      

مالية تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية  قوائمبتخزين معطيات قاعدية عددية، و تصنيفها و تسجيلها، وعرض 

   2".يف �اية السنة املاليةو ممتلكات املؤسسة، و جناعته ووضعية خزينته 

مد لتطبيق املعايري احملاسبية، لتصوري للمحاسبة املالية الدليل املعتا اإلطارميثل  :SCFالتصوري للـ  اإلطار�نيا: 

غري  قتصاديةو غريها من املعامالت اال األحداثختيار الطرق احملاسبية املالءمة عندما تكون بعض إو  �ويلهاو

  3أو معيار حماسيب و ميكننا التطرق لإلطار التصوري من خالل: �ويلمعاجلة مبوجب 

                                                           
امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري سات النظام احملاسيب املايل على نظام املراجعة الداخلية و مهنة حمافظ احلسا�ت، انعكافايز سايج،  -1

 .3ص ، 2011ديسمرب  14-13، جامعة سعد دحلب، البليدة، (ISA)و املعايري الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)الدولية للمحاسبة 
 .3، املادة 2007نوفمرب  25، بتاريخ املتضمن النظام احملاسيب املايل، 07/11، القانون رقم 74ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد اجل -2
 ).14-12ص ( ،2014اجلزائر، ، ، مؤسسة الصفحات الزرقاء الدولية للنشرنظام احملاسبة املاليةخلضر عالوي،  -3
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 تلتزم املؤسسات التالية مبسك حماسبة مالية: :SCFجمال تطبيق  -1

 الشركات و املؤسسات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -

 التعاونيات؛ -

ميارسون  كانواللسلع التجارية و غري التجارية أو اخلدمات، إذا   ينيجاملنتالطبيعيني و املعنويني  األشخاص -

 مبنية على عمليات متكررة؛ اقتصاديةنشاطات 

 تنظيمي. أوالطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين  شخاصاألكل  -

املعنويني اخلاضعني لقواعد احملاسبة العمومية، كما ميكن  األشخاصو يستثىن من جمال تطبيق احملاسبة املالية 

سنتني و عدد مستخدميها و نشاطها احلد املعني خالل  أعماهلاللمؤسسات الصغرية اليت ال يتعدى رقم 

 و نوع النشاط. مضمونمتسك حماسبة مالية بسيطة و هذا حسب  أنمتتاليتني 

 و اليت تتمثل فيما يلي: الفروض احملاسبية: -2

املشروع مستمر يف املستقبل املنظور، على  أنفرتاض إعداد املعلومات احملاسبية �يتم  ية االستغالل:إستمرار  -

 الفرتاض؛يف احلاالت املغايرة هلذا ا اإلفصاحيتم  أن

نتظار تدفقات إو ليس من الضروري  تفاقحبيث تتم املعاجلة احملاسبية مبجرد حدوث اإل حماسبة التعهد: -

 نقدية.

سيما املبادئ ملعرتف �ا على املستوى العام التبىن النظام احملاسيب املايل املبادئ احملاسبية ا املبادئ احملاسبية: -3

 التالية: 

 مبدأ التكلفة التارخيية؛ -

 أ عدم املقاصة؛مبد -

 ؛مبدأ ثبات الطرق احملاسبية -

 مبدأ إستقاللية الذمة املالية؛ -

 النسبية؛ األمهيةمبدأ  -

 مبدأ السنوية؛ -

 ستقاللية الدورات املالية؛إمبدأ  -

 ؛فتتاحيةمبدأ عدم املساس �مليزانية اإل -

  مبدأ الوحدة النقدية. -

ض من مكو�ت النظام احملاسيب املايل و اليت ميزت من خالل ما سبق ميكن القول �ن النقاط السابق متثل بع     

  من خالل الشكل التايل: احملاسيب، و هذا ما ميكن توضيحههذا النظام على املخطط 
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  ): مكو�ت النظام احملاسيب املايل3-3الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة ، العدد الرابع، جملاسبية الدولية يف اقتصاد غري مؤهلالنظام احملاسيب املايل و إشكالية تطبيق املعايري احملخمتار مسامح،  املصدر:

  .19ص  ،2008دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، ، جامعة اإلداريةو  قتصاديةاال األحباث

   املايل (أمهية، مميزات، أهداف)الفرع الثاين: النظام احملاسيب

حتقيق  جلها مجلة من املميزات عن النظام السابق أل�لغة تنجر عن أمهيةالتطبيق  إطارللنظام احملاسيب املايل يف      

  أهداف معينة وفق ما يلي:

  1:يف النقاط التالية أمهيتهتكمن  أوال: أمهية النظام احملاسيب املايل:

يسمح بتوفري معلومة مالية مفصلة و دقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية للمؤسسة وتوضيح املبادئ  -1

القوائم املالية، مما يقلص من حاالت  إعدادراعا�ا عند التسجيل احملاسيب و التقييم و كذا احملاسبية الواجب م

 التالعب؛

املقارنة بني القوائم املالية  �جراءيسمح  أنهات املستثمرين احلالية و املستقبلية، كما حتياجيستجيب إل -2

مع الدول اليت تطبق املعايري  خارجه، أي أولنفس القطاع سواء داخل الوطن  أخرىللمؤسسة مع مؤسسة 

 احملاسبية الدولية؛

القرار و حتسني  ختاذيساهم يف حتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس إل -3

 املهتمة �ملعلومة املالية؛ األطرافتصاهلا مع خمتلف إ

ئم مالية جديدة، تتمثل يف قائميت ستحداث قواإسة من خالل تقدمي صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤس -4

 جدول حسا�ت النتائج حسب الوظيفة؛ إىل �إلضافةاخلاصة،  األموالسيولة اخلزينة و تغري 

 يف املؤسسة؛ أمواهلمز�دة ثقة املسامهني حبيث يسمح هلم مبتابعة  إىليؤدي  -5

                                                           
، ص 2015، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، اإلطار النظري SCFتقنيات احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد نصر، أمحد طرطار، عبد العايل م -1

  ). (بتصرف)113 - 111(

 النظام احملاسيب املايل

 تنظيم احملاسبة التعاريف و جمال التطبيق

االطار التصوري، املبادئ 

 واملعايري

التقديرات و الطرق 

 احملاسبية

ات املالية (القوائم قوائمال

 املالية)

احلسا�ت ا�معة، 

 احلسا�ت املدجمة
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  .جانباألات املستثمرين حتياجستجابته إلاملباشر نظرا إل األجنيب ستثمارتشجيع اإل -6

  1يتميز النظام احملاسيب املايل بثالث مميزات و هي: �نيا: مميزات النظام احملاسيب املايل:

قتصاد املعاصر ان التكيف مع اإلختيار البعد الدويل ملطابقة املمارسة احملاسبية مع املمارسة العاملية لضمإ -1

ضمن ثالث مرجعيات حماسبية: معلومات مفصلة تعكس بصدق الوضعية املالية للمؤسسة، و من  إنتاجو 

 ؛األخريمت إختيار املرجع  IAS/IFRS، أمريكية، أوروبية

القوائم، وهذا ما  إعدادحتوائه على نصوص صرحية و واضحة ملبادئ و قواعد التسجيل، ولطرق التقييم و إ -2

 ؛الالإراديةو  اإلراديةحيد من التأويالت اخلاطئة 

 احلالينيقابلة للمقارنة و أخذ القرار، تلبية حلاجة املسامهني خاصة يوفر معلومات مالية واضحة ومتوافقة و  -3

  املستقبليني. أومنهم 

لضوابط و القواعد العامة ملسك جاء النظام احملاسيب املايل اجلديد ليحدد ا �لثا: أهداف النظام احملاسيب املايل:

يئات اخلاضعة ملسك احملاسبة �دف حتقيق جتميع و حتديد و تقدمي القوائم املالية للمؤسسات اجلزائرية، و اهلو 

  2األهداف التالية:

 األخذاملايل و خمتلف التغريات اليت طرأت عليها، مع  أدائهاتقدمي صورة واضحة للوضعية املالية للمؤسسة و  -1

حجم نشاط طبيعة و  ستثناء و مهما كانتإ�ا دون  لتزامالضوابط القانونية اليت جيب اإل عتباربعني اإل

 سة؛املؤس

الشفافية لكافة ما�ت بصفة مستمرة، تضمن الصدق و التحكم اجليد يف احلسا�ت �عطاء كافة الض -2

 اليت هلا عالقة �ملؤسسة، األطراف

 ؛الءمةالقرارات امل إختاذاملسريين و املستثمرين و غريهم ليتم  إىلاملعلومات  إيصالإعداد القوائم املالية بغرض  -3

 مضمونة؛و  فيها داد تصرحيات جبائية موثوقإع -4

 احملاسبية و التقارير املالية ملختلف الدول حىت تستفيد منها الشركات العاملية؛ اإلجراءاتتوحيد  -5

 القوائم املالية؛ إعدادسمح بتسجيل املعطيات احملاسبية و متاشي التعديالت اجلديدة مع الربامج احملاسبية اليت ت -6

املسامهني، مث بعد  أساسمفاهيمي خيدم  إطاريد هو تقدمي من النظام احملاسيب املايل اجلد األساسياهلدف  -7

ن املستعملني املستهدفني رائب .....إخل، ألمثل البنوك و املوردين، الز�ئن، إدارة الض األخرى األطرافذلك 

املعلومات كمية  أصبحتالضرائب يف املخطط القدمي، و  إدارةهم املسامهني يف النظام اجلديد عوض  أوال

   نفس الوقت.نوعية يفو 

                                                           
  .22، ص حنيفة بن ربيع، مرجع سابق -1
، امللتقى الدويل حول الدولية للمحاسبة و حتد�ت التطبيق مع البيئة اجلزائريةالنظام احملاسيب اجلزائري اجلديد بني متطلبات التوافق مع املعايري العريب تيقاوي،  -2

ديسمرب  14-13، جامعة سعد دحلب، البليدة، (ISA)و املعايري الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 

 ). (بتصرف)12،13ص (، 2011
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  ةتطبيق النظام احملاسيب املايل على جودة املعلومات احملاسبي أثرالفرع الثالث: 

ات كبري على املعلوم  أثركان له   SCFللنظام احملاسيب املايل  PCNمن املخطط احملاسيب الوطين  اإلنتقال     

املعلومات تبيان نتقال من خالل ية اليت فرضها هذا اإلجلة احملاسبيف عمليات املعا إختالفاحملاسبية واملالية كون هناك 

اليت تعد مهمة إلعطاء صورة صادقة عن وضعية املؤسسة و إلغاء املعلومات سابقة العلومات امل مواءمتها معديدة و اجل

لتحسني جودة  �ألساساملعاجلة اجلديدة وفق النظام املستحدث �دف  أنمن هنا ميكن القول و ، الغري مهمة

  اليت ترتكز على جمموعة من اخلصائص النوعية. األخريةعلومات احملاسبية و املالية هذه امل

اخلصائص  ت فيهاحدد 2008ماي  26املؤرخ يف  08/156املرسوم التنفيذي رقم من  ثامنةاملادة الحسب      

 اإلشارةابلية للمقارنة، الوضوح)، و جيب ات الواردة يف القوائم املالية واملتمثلة يف (املالءمة، الدقة، القالنوعية للمعلوم

 PCGالتصوري من املفاهيم اليت قدمها املخطط احملاسيب الفرنسي العام  إطارهالنظام احملاسيب املايل استمد يف  أن إىل

  ا كما يلي: أ�يب تهذه اخلواص اليت ميكن متاملعايري احملاسبية الدولية، و 

تربز القوائم املالية كل معلومة مهمة ميكنها  أنرسوم فقد حدد ضرورة مبوجب هذا امل أنهإذ  :الءمةاملخاصية  -1

مستخدميها، فاملالءمة يف قرارات  األساسي تحكمعلى حكم مستعمليها كون هذه اخلاصية هي امل تؤثر أن

ا جتاه القرار و غيا�إ تغيري يف حداثإرتباط بني املعلومات و بني القرار، كما تكون قادرة على إتعين وجود 

خاصية هذه اخلاصية ال تعد ذات داللة بدون توفر  أن �إلضافةقرارات خاطئة،  إختاذ إىليؤدي عادة 

 املوثوقية فيها.

تعد املعلومات املالية بصورة  أنجيب  إذمبوجب القوانني املتضمنة النظام احملاسيب املايل  املوثوقية:خاصية  -2

ن بعيدة كل البعد عن وجود أخطاء جوهرية �ا كون تكو  أنتشمل كل املعلومات الالزمة و جيب قة و دقي

ملستخدميها مع  قتصاديةتؤثر على القرارات اال أنتقدم بشكل غري صحيح ميكن  وأاملعلومات اليت حتذف 

 ، حتيزهاو عدم  2008جويلية  26هذا ما مت ذكره يف القرار املؤرخ يف ضرورة حياديتها 

من  29اصية قابلية املقارنة فقد مت التطرق هلا يف نص املادة فيما خيص خ أما لمقارنة:لقابلية خاصية  -3

  يف ما يلي: 07/11القانون 

 املالية معلومات تسمح �جراء مقار�ت مع السنة املالية السابقة؛ قوائمتوفر ال -

املبلغ املتعلق  إىلامليزانية و حساب النتائج و جدول تدفقات اخلزينة إشارة  أقساميتضمن كل قسم من  -

 سم املوافق له يف السنة املالية السابقة،�لق

 شكل سرد وصفي و عددي؛ �خذيتضمن امللحق معلومات مقارنة  -

املالية مع املركز العددي من  قوائمحد الأالعددية من  األقسامحد أندما يصبح من غري املمكن مقارنة ع -

تكييف مبالغ السنة  الضروريالعرض، يكون من  أوالكشف املايل للسنة السابقة بسبب تغري طرق التقييم 

 املالية السابقة جلعل املقارنة ممكنة؛
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ترتيب  إعادةن أو ألي سبب آخر، فإمدة السنة املالية  إختالفنة بسبب إذا كان من غري املمكن املقار  -

على املعلومات العددية للسنة املالية السابقة تكون حمل تفسري يف ملحق حىت تصبح  أدخلتالتعديالت اليت 

 لة للمقارنة.قاب

املالية  قوائمتعرض املعلومات املالية املقدمة ضمن ال أنجيب  أنههذه اخلاصية تنص على  الوضوح:خاصية  -4

تسهيل و تسهيل اللغة املستخدمة فيها و  بطريقة تسهل قراء�ا و فهمها من خالل حماولة تبسيط حمتواها

 عملية عرضها للمتلقيني.

تتصف �ا هذه  أنالرتكيز على اخلصائص النوعية اليت جيب  ضرورةومة احملاسبية يعين التطرق لنفعية و جودة املعل     

، و من مث وضع كافة املاليةها قوائمالنظم احملاسبية تعمل على حتقيق هذه الفكرة ضمن  أصبحتاملعلومات، حيث 

للنظام احملاسيب دور �لغ  أنغي حتقيق ذلك، هذا ال يل أجلاملالية من  قوائماملسؤولية على عاتق املؤسسة املعدة لل

  يف القدرة على توصيل هذه اخلصائص و تسهيل فهمها للمحاسب و مستخدم املعلومة احملاسبية.  األمهية

  املطلب الثالث: حوكمة املؤسسات كعامل مؤثر يف جودة املعلومات احملاسبية

 إبرازذلك من خالل سبية و نظرية احلوكمة و مات احملاالعالقة بني املعلو  إجيادمن خالل هذا املطلب سنحاول      

  نظرية حوكمة املؤسسات على املعلومات احملاسبية وفق التايل: إعتماددرجة 

  الفرع األول: مفهوم حوكمة املؤسسات

وكمــــة �إلضــــافة لتعريــــف احلوكمــــة إلعطــــاء مفهــــوم للحوكمــــة ال بــــد مــــن التطــــرق ملراحــــل تطــــور ووضــــوح أبعــــاد احل     

  ي:خصائصها كما يلو 

بعــد تراكمـات 1999ظهـر احلـديث عـن احلوكمـة بوضـوح مـع بدايـة عـام أوال: مراحل تطور و وضوح أبعاد احلوكمة: 

يــــار �مــــن نتــــائج دراســــات حــــول إخفــــاق شــــركات ومؤسســـــات عمالقـــــة عديــــدة، ولقــــد ســــاهم حــــدوث األزمــــات واإل

وميكــن تلخــيص  ة،تزايـــد اإلهتمـــام �حلوكمـــا فـــي اإلقتصــادي لــدول جنـــوب شــرق آســيا وروســيا وأمريكــا الالتينيــة وغريهــ

  1مراحل تطور ووضوح أبعاد احلوكمة فيما يلي:

وبــــدء اإلعتـــــراف بعمــــق الفجــــوة بــــني اإلدارة واملــــالك وتعــــارض  1932)حــــىت مرحلــــة الكســــاد (مــــا بعــــد عــــام  -1

   .املصاحل

نظيم وضـبط ) حيث ظهرت الكتا�ت بشأن ت1976-1990مرحلة ظهور نظرية الوكالة وضبط العالقـات ( -2

العالقـــات بـــني املـــالك واإلدارة مـــن خــــالل نظريــــة الوكالــــة وضــــرورة حتديــــد الواجبــــات والصـــالحيات لكـــل مـــن 

 .اإلدارة وأصحاب األموال

                                                           
 ). 27 -25، ص (2007، إحتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، حوكمة الشركات و دور جملس اإلدارةدر بن درويش، عد�ن بن حي -1
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تزايد اإلهتمام �حلوكمة مـع بدايـة التسـعينات مــن القــرن العشـرين عنـدما إجتهـت منظمـة التجـارة العامليـة لوضـع  -3

�ا يف حتقيق النمو واإلسـتقرار وتـدعيم قدرا�ا التنافسـية للعمـل عـرب  لتزاممن خالل اإلمعـايري تسـاعد الشركات 

 .احلدود الدولية

يـار �إكنتـاج لـرتاكم الدراسـات الـيت تشـري إىل أسـباب 1996-2000) مرحلة بـدء ظهـور إصـالح احلوكمـة ( -4

 إســـــتخداموإهـــــدار أو ســـــوء  الشـــــركات أو إخفاقهـــــا فــــــي حتقيـــــق أهـــــدافها أو ســـــوء املمارســـــات اإلداريـــــة �ـــــا

 .اإلمكانيات واملوارد، مما دفع منظمة التجارة العاملية لإلهتمام بصياغة بعض املبادئ العامة للحوكمة

 .جمموعة من املبادئ العامة للحوكمة OCEDت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميـة أصدر  -5

على ضوء املعايري السـابق وضـعها مـن املنظمـات املختلفـة، إجتهـت مؤسسـات وإحتـادات مهنيـة متعـددة أغلبهــا  -6

 .حماسـبية لوضع جمموعة من املعايري لتحقيق أهداف احلوكمة

وضــرورة توثيقهــا، حيــث كــان الرتكيــز واضــحاً علــى 2001-2004) مرحلــة التأكيــد علـــى حتميـــة احلوكمـــة ( -7

ية يف كثـري سـتثمار والفساد القيمي واألخالقي والفضــائح فــي عديــد مــن املمارســات املاليـة  واإلحاالت الفشل 

 .من الشركات واملؤسسات

 يــــار عديـــــد مــــن الشــــركات العمالقـــة إجتــــه البنـــك الــــدويل أيضــــاً إىل�إو  قتصـــاديةمـــع تتــــابع ظـــاهرة األزمــــات اال -8

لجان واهليئات واملعاهد لتبنــي موضــوع احلوكمـة وإصـدار بعض املؤسسات وال حديداإلهتمام �حلوكمة، وقام بت

 جمموعة من الضوابط واإلرشادات لتطبيق احلوكمة وتفعيلها.

II-:عرفــت مؤسســة التمويــل الدوليــة  تعريــف احلوكمــة و خصائصــها(IFC)  ا "جمموعــة أ�ــحوكمــة الشــركات علــى

يــع احلقــوق و الواجبــات بــني املشــاركني الرئيســني يف حتديــد توز الالزمــة لتوجيــه و ضــبط الشــركات و  اهلياكــل و العمليــات

 ختــــاذكــــذلك حتديــــد القواعــــد و اإلجــــراءات اخلاصــــة �أعضــــاء جملــــس اإلدارة و املــــدراء، و الشــــركة مبــــن فــــيهم املســــامهني، 

  1القرارات بشأن أمور الشركة".

أن يضــــمن التوجــــه ام الــــذي ينبغــــي " النظــــ 1999عــــام  )OECDوعرفتهــــا منظمــــة التعــــاون االقتصــــادي والتنميــــة (

ســــــرتاتيجي للمؤسســــــة، و الرصــــــد الفعــــــال مــــــن جانــــــب جملــــــس اإلدارة ، و مســــــائلة اإلدارة أمــــــام املؤسســــــة و أمــــــام اإل

  2املسامهني".

هلا مجلة من اخلصائص اليت تتميز �ا و الـيت ميكـن تلخيصـها يف  نستنتج أن لحوكمة كآليةمن خالل التعاريف السابقة ل

  الشكل املوايل:

  

                                                           
 .25، ص 2011، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ها يف األداء و املخاطرةأثر حوكمة البنوك و حاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي،  -1

2  - Organisation for economic co_operation and devlopment , Using the OECD Principles of Corpoate 
Governance a boadroom perspective, paris , 2008,p 15.                                                                  
https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/40823806.pdf 29/08/2016. 12:25.   
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  ): خصائص حوكمة املؤسسات4-3شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التجارب،  املبادئ،قطاع عام وخاص ومصارف (املفاهيم، حوكمة الشركات شركات طارق عبد العال محاد،  املصدر:

  (بتصرف).. 25 ، ص2008 -2007الدر اجلامعية، مصر،  ، الطبعة الثانية،املتطلبات)

  ساتحوكمة املؤسمبادئ و مقومات الفرع الثاين: 

  التالية لنظرية حوكمة املؤسسات و هي: األساسيةمن خالل تبيان العناصر      

 فيما تتمثل للحوكمة عامة مبادئ والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وضعت لقد مبادئ حوكمة املؤسسات:أوال: 

  1:�يت

 وكفاءة لشفافيةا مستوى رفع على العمل يكون حبيث :الشركات حلوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان -1

 عن املسؤولة املختلفة اهليئات بني املسؤوليات تقسيم بوضوح وحيدد القوانني، دور مع يتوافق وأن األسواق

 .القانون بتطبيق لتزامواإل والرقابة اإلشراف

 من كلهم املسامهني حقوق حفظ يتم ة:امللكي حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف املسامهني حقوق -2

 ومراجعة األر�ح  من جمز عائد على واحلصول اإلدارة جملس ختيارإو  األسهم ملكية نقل يف حقهم حيث

 .العامة اهليئة جتماعاتإ يف الفعالة �ملشاركة واحلق املالية القوائم

                                                           
، جملة 25، ا�لد 2، العدد ة األردنيةقواعد احلوكمة و تقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد و الوقاية منه يف الشركات املسامهة العامفيصل حممود الشوارة،  -1

 .127، ص 2009و القانونية، دمشق، سور�،  قتصاديةدمشق للعلوم اال

 خصائص حوكمة املؤسسات

 االنضباط

إتباع السلوك 

األخالقي املناسب 

 والصحيح

 شفافيةال

تقدمي صورة حقيقية 

 لكل ما حيدث

 

 ستقالليةاإل

ال توجد �ثريات غري 

 الزمة نتيجة الضغوط

 

 ساءلةامل

إمكانية تقييم وتقدير 

 أعمال جملس اإلدارة

 

 لعدالةا

املسؤولية أمام مجيع 

األطراف ذوي 

 املصلحة

 سؤوليةامل

ب إحرتام حقوق جي

خمتلف ا�موعات 

 أصحاب املصلحة

 سؤولية اإلجتماعية امل

النظر إىل الشركة كمواطن 

 جيد
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 يف واملشاركة والتصويت القانونية حقوقهم عن الدفاع يف احلق حيث من :املسامهني مع التعامل يف املساواة -3

 واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء �ا يقوم اليت كلها املمارسات على اإلطالع يف واحلق يةاألساس القرارات

 .التنفيذية

 أو املصـلحة أصـحاب دور احـرتام طريـق عـن ذلـك ويـتم :الشـركات حوكمـة يف املصـاحل أصـحاب دور -4

ا�تمـع)  العاملـة، وىالقـ التنفيذيـة، اإلدارة اإلدارة، جملـس املقرضـني، �لشـركة (املسـامهني، املرتبطـة األطـراف

 .الشركة على الرقابة يف الفعالة للمشاركة أمامهم جمال وإفساح القانونية نتهاك حلقوقهمإتعويضهم عن أي و 

النسبة  وملكية احلسا�ت مراقب دور عن املناسب الوقت ويف العادل �إلفصاح ويكون :والشفافية اإلفصاح -5

  .املصاحل وأصحاب التنفيذيني واملدرين اإلدارة جملس ألعضاء املالية والتصرفات األسهم من العظمى

 ختيارهمإ وكيفية اإلدارة جملس وأعضاء لرئيس القانونية والواجبات احلقوق حتديد :اإلدارة جملس مسؤوليات -6

  .املراجعة وجلنة املصاحل وأصحاب التنفيذية اإلدارة على اإلشراف أعضاءه ودور

حتقيق مثل هذه املبادئ يتطلب توفر جمموعة من الدعائم يف شكل  عمليا مقومات حوكمة املؤسسات:�نيا: 

من هذه للحوكمة ضمن الشركات املختلفة، و عليها لضمان التطبيق الفعلي و الفعال  عتمادمقومات أساسية جيب اإل

  املقومات نذكر:

  ؛األداء اإلداري و املايل �لشركةتوفر القوانني و القواعد املتعلقة مبراقبة و ضبط  -

نة املراجعة أو التدقيق نصيب جلان مهمتها متابعة و تقييم األداء، حبيث تكون �بعة �لس اإلدارة منها جلت -

 ؛الداخلي

 ؛نظيمي، خاصة من الناحية اإلداريةحتديد بدقة املهام و املسؤوليات ضمن اهليكل الت -

ايل، و هذا من خالل املسامهني ضرورة تعدد اجلهات الرقابية على أداء الشركة، خاصة األداء اإلداري و امل -

 ؛عة املستقلة، أي التدقيق اخلارجيو أصحاب املصاحل إىل جانب جلان املراج

حتقيق الشفافية و توفري املعلومات الدقيقة يف  أجلضرورة توفر نظام حمكم لوضع و إعداد التقارير من  -

  التوقيت املالئم.

  1أمهها: واملزا� األهداف من كثريًا اجليدة الشركات حوكمة حتقق حوكمة املؤسسات:و مزا� �لثا: أهداف 

 وضوابط وأنظمة قواعد إجياد خالل من يتم وهذا الشركة يف املسامهني حقوق ومحاية والعدالة الشفافية حتقيق -

 ؛وحق املسائلة لألفراد والعدالة الشفافية حتقيق �دف إىل

 حقوق وتضمن العامة اجلمعية أمام الشركة رةإدا مسائلة حق متنح إدارية وهياكل وقواعد ضوابط إجياد -

 ؛يف الشركة املسامهني

 املال؛ أسواق يف للمستثمرين الثقة تعميق خالل من وتدفقها اتستثمار اإل تنمية -

                                                           
 ).169-168، ص (2012، اجلزائر، جوان 1، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة 37العدد ، قتصاديةدور حوكمة الشركات يف التنمية االحداد مناور،  -1
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 جديدة؛ عمل فرص إجيادو  و تعظيم املدخرات املدخرات تنمية على العمل -

 املسامهني؛ أمام اإلدارة حماسبة خالل من اجليد املايل األداء على العمل -

 للوحدات التنافسية القدرة وحتسني لتطوير قتصاديةاال الوحدات أداء على والفاعلة اجليدة الرقابة فرض -

 ؛قتصاديةاال

 األخالقي؛ أو اإلداري أو املادي اجلانب يف كانت سواء مقبولة غري التصرفات حماربة على العمل -

 توفري فرص عمل جيدة؛ -

 ؛للخارج الوطنية األموال رؤوس هروب من واحلد احمللية أو األجنبية سواء اتستثمار اإل جذب -

 الشفافية يف إجراءات احملاسبة و املراجعة املالية لتقليل و ضبط الفساد يف الشركة؛ -

تطوير و حتسني و مساعدة أصحاب القرار مثل املديرين و جمالس اإلدارة على بناء إسرتاتيجية متطورة ختدم  -

 ة للشركة؛الكفاءة اإلدارية و املالي

 العمل على حتفيز األيدي العاملة يف الشركة و حتسني معدالت إنتاجهم، و تعميق ثقتهم �لشركة؛ -

 ز�دة املعلومات و اخلربات و املهارات نتيجة العمل �حلوكمة. -

اربة ويف �اية األمر البد من اإلشارة إىل أن من أهم أهداف حوكمة الشركات العمل على مساءة و حماسبة و حم     

ت احمللية ستثمار الفساد اإلداري و املايل يف الشركة بكل صورة، و كذلك العمل بكل الوسائل املتاحة جلذب اإل

األجنبية سواء �لتشريعات أو القوانني و االمتيازات املمنوحة للمستثمرين، �إلضافة إىل تطبيق مبدأ األخالق احلميدة و 

خالقية يف عمل الشركات هي انب األبني املتعاملني مع الشركات، فاجلو  اديةقتصاجليدة و املعامالت اإلنسانية و اال

  األكثر مالءمة لدعم احلوكمة اجليدة و الناجحة.

   1 حوكمة املؤسسات على جودة املعلومات احملاسبية أثرالفرع الثالث: 

�لقوانني  لتزاماساها اإلات أسا تقدم ميكن القول �ن حوكمة الشركات مبا تقوم عليه من مبادئ و مقوممم     

ديثة النشأة واملطالب حساليب اإلدارية ستغالل الفرص لتحقيق التميز يف األداء، هي أحد األإإلدارية، و اإلجراءات او 

  العمل �ا، خاصة �لنسبة للشركات املسجلة �ألسواق املالية. 

أن  أنهملبادئ و املقومات املشار هلا سابقا من ش� لتزامكما جتدر اإلشارة إىل أن التطبيق السليم للحوكمة و اإل     

ر األساليب اإلدارية و هذا �لنظر إىل مجلة اإلجراءات احملاسبية املعتمد يف إطا ،ن حتقق جودة املعلومات احملاسبيةيضم

ة و على حيث أن النجاح الفعلي حلوكمة الشركات يعتمد بشكل كبري على املمارسات احملاسبية و املالي ،املعمول �ا

  نوعية املعايري احملاسبية املعتمدة.  

هذا اسبية و ذلك من قبل عدة أطراف، و ففي إطار حوكمة الشركات تتم العملية الرقابية على املمارسات احمل      

من خالل عمليات  ارجيعلى املستويني الداخلي ضمن عمليات التدقيق و املراجعة الداخلية للحسا�ت، و اخل

                                                           
، ملتقى الدويل األول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع و رها�ت وآفاق، جامعة أم وكمة و دورها يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبيةاحلفهيمة بديسي،  -1

 ،9، ص 2010ديسمرب  8-7البواقي، يومي 
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محاية مصاحلهم  أجلالقانون من  هذا إىل جانب العمل الرقايب للمسامهني، و الذي يضمنه، راجعة اخلارجيةالتدقيق وامل

  احملافظة على حقوقهم.و 

�ملعـايري احملاسـبية، سـواء منهـا  لتـزامكما تضمن حوكمة الشركات املمارسة الفعلية للعمل احملاسيب، و هـذا مبجـرد اإل     

نفتـاح و عوملـة إتطبـق فيـه مثـل هـذه املعـايري، ألن حىت تتماشى و الواقع االقتصادي للبلد اليت الدولية أو معايري مكيفة، 

فالعمـل ضـمن هـذا اإلطـار احملاسـيب يضـمن املتابعـة املسـتمرة لـألداء، و اإلعـالن عـن  ،ألسواق حيتم هذا التوجه احملاسيبا

ت و املعلومـــات املتعلقـــة �ألداء التشـــغيلي و املـــايل نتـــائج املتابعـــة مـــن خـــالل اإلفصـــاح و اإلبـــالغ احملاســـيب عـــن البيـــا�

للشــركة، و ذلــك يف شــكل تقــارير و قــوائم ماليــة، مصــادق عليهــا مــن قبــل جلــان التــدقيق الــداخلي و حــىت اخلــارجي مبــا 

قـة �لشـركة، اإلطـالع يكسبها الثقة و املصداقية، يتم عرضها حىت يتسـىن ملـن يهمـه األمـر، مـن أطـراف خمتلفـة ذات عال

  القرارات املناسبة. إختاذستعانة �ا يف ليها و اإلع

إن ما يتحقق من التطبيق الفعلي و الفعال حلوكمـة الشـركات هـو إنتـاج معلومـات حماسـبية ذات جـودة، تعتمـد مـن      

لـيت و املفصـح عنهـا، و ا الل املعلومـات احملاسـبية املنتجـةفمـن خـ ،و خمتلفة، تربطها مصاحل �لشركة قبل أطراف متعددة

ايـــة حقــــوقهم مــــن و املصـــداقية، ميكــــن لألطــــراف ذات العالقـــة �لشــــركة احملافظـــة علــــى مصــــاحلهم و مح الءمــــةتتميـــز �مل

كما تضمن املعلومات احملاسبية ذات اجلودة تولد الثقة يف اإلدارة و يف املمارسـات اإلداريـة، و هـذا   ،التالعب و الضياع

  حركة األسواق املالية و يدعم كفاء�ا. ما يدعم املركز التنافسي للشركة، كما ينشط

نعكـاس اإلجيـايب لتطبيـق حوكمـة الشـركات علـى جـودة املعلومـات احملاسـبية ر اإلشارة له يف األخري هـو أن اإلما جتد     

ال ميكـــن لـــه أن يتجســـد يف أرض الواقـــع إال إذا مت تطبيـــق مجلـــة مـــن اإلجـــراءات اإلضـــافية، و الـــيت تكـــون مبثابـــة تـــدعيم 

  ممارسة حوكمة الشركات و حتقق جودة املعلومات احملاسبية، و من هذه اإلجراءات نذكر: إلجناح

العمــل بكــل اإلجــراءات، القانونيــة و التنظيميــة و خاصــة احملاســبية، علــى إعــداد و تقــدمي تقــارير و قــوائم ماليــة  -

  ؛قرارات رشيدة اذإختعليها يف  عتمادتتسم �لدقة، الوضوح، املصداقية و سهولة الفهم، حىت ميكن اإل

تفعيل آليات الرقابة على إعداد و عرض التقارير و القوائم املالية، و �لتايل على إنتاج املعلومـات احملاسـبية مـن  -

هـؤالء �لقـيم  إلتـزاممـع ضـرورة  ملسـتويني الـداخلي و اخلـارجي خاصـةخالل التأهيـل املناسـب للمـدققني، علـى ا

  ؛األخالقية

ألن  دارة، املسـامهني و كـذا املـدققنيمقومـات حوكمـة الشـركات ألعضـاء جملـس اإل التعريف و الشـرح ملبـادئ و -

  ؛وكمة يعتمد بدرجة كربى على هؤالءجناح تطبيق احل

ضرورة تفعيل دور اللجان املختصة العاملة �ألسواق املالية يف مراجعة التقارير و القوائم املالية املقدمة من قبل  -

 الشركات املسجلة يف البورصة.  
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  القرارات املالية من منظور توفر معلومات حماسبية ذات جودة إختاذاملبحث الثالث: 

نظم املعلومات احملاسبية بصفة  أوقد خيتلف الكثريون يف حتديد اهلدف من وجود نظم املعلومات بصفة عامة      

القرارات، فتوفري  إختاذسهيل عملية الغرض منهم ت أن اإلمجاعميكن  أنه إالخاصة داخل أي مؤسسة يف بداية ظهورها 

فيما يتعلق بعملية  يسهل من تسريع هذه العملية، خاصةالقدر الكايف والالزم من املعلومات احملاسبية املراد العمل �ا 

 �ثريهان إى مجلة من اخلصائص املميزة هلا فتتوفر عل أنن هذه املعلومات جيب أالقرارات املالية، و من منظور  إختاذ

  من خالل التايل: أنهكرب يف هذا العمل و هذا ما سنحاول تبيأكون سي

  اإلداريةالقرارات  إختاذو دورها يف املعلومات احملاسبية جودة : املطلب األول

فمن املعلوم أن  ،مرتبط بشكل أساسي �ألفق الزمين القرار إختاذالدور الذي تلعبه املعلومات احملاسبية يف عملية      

احملاسبية تلعب دورا أكرب يف القرارات ذات املدى القصري عن الدور الذي تلعبه يف القرارات ذات املدى املعلومات 

الطويل، ومهما كان من أمر فاملعلومات احملاسبية تشكل العناصر الرئيسية يف صنع القرارات وتشكل حلقة وصل بني 

هو نظام حماسيب معلومايت يعترب من األدوات احملاسبية رية فمثال: نظام التكاليف املعياالقرار،  إختاذاحملاسبة ومراحل 

  1القرارات. إختاذاهلامة ملساعدة اإلدارة على التعرف على املشاكل ومن مث 

قرار معني فقد يرتتب على القرار املتخذ مواقف  إختاذالقرارات هي عملية مـستمرة ال تنتهي مبجرد  إختاذن عملية إ     

القرارات تعتمد يف كل مراحلها على ما يتوافر لدى متخـذ  إختاذكما أن عملية  قرارات جديدة، إختاذمعينـة تـستدعي 

القرار من معلومات حماسبية مع العلم �ن درجة جودة املعلومات املتوافرة ملتخذ القرار هلا �ثري كبيـر على درجة جودة 

متخذ القـرار يف وضع أفضل، وهذا األمر يتطلب  فكلما زادت درجة جودة تلك املعلومات كان القرار الذي يتخذه،

عـن أفـضل املعلومات احملاسبية فيما يتعلق �ألهداف والنتائج املتوقعة للتصرفات  ستمرارمن اإلدارة ضرورة أن تبحـث �

  .البديلة

و لكي يكون القرارات �لنسبة للجهات املسرية  إختاذات متعددة ضمن جماالت إستخدامللمعلومات احملاسبية      

تكون  أن أجلحتوز على قدر كايف من اخلصائص املميزة هلا من  أنالقرار البد  إختاذيف عملية  أثرهلذه املعلومات 

من خالل  أنه، هذا ما سنحاول تبياإلداريةالقرارات  إختاذهلا دور هام يف  أنذات جودة للغرض املستخدمة فيه، كما 

  ما يلي:

  القرارات إختاذاسبية و جماالت ومات احملاملعلأمهية : ولالفرع األ

   :اأ� يف القرارات ختاذإل املوجهة املعلومات أمهية تكمن      

 وبناء البدائل حتـدد أن املمكـن من ليس املعلومات فبدون القرارات ختاذإل ضرور� أساساً  املعلومات تعترب - 1

 بديل، كل قيمة أو منفعـة قياس ويف ائلالبد حتديد يف تساعد أن جيب ا�معة املعلومات فإن ذلك على

 القرارات؛ من كثري ختاذإل مهمة وخاصية صيغة ذات احملاسبية املعلومات وأن

                                                           
 ).45 -44جميد الشرع، سليمان سفيان، مرجع سابق، ص ( -1
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 ،مالءمة معلومات تصبح لكي حتويلها ميكن أو املعروض للقرار مالءمة املعلومات تكون أن جيب - 2

 املناسب؛ القرار ختاذإل ةالالزم املعلومات ختيارإ من البد وهناك كثرية احملاسبية واملعلومات

 القرار معرفة قلاأل وعلى البدائل تلك على املرتبة املنافع وحتديد البدائل حتديد قبل املعلومات جتميع جيب - 3

 الالزمة؛ احملاسبية املعلومات لتجميع

 النسيب والوزن املختلفة البدائل منافع لقياس املستخدمة األساليب على دقيقة ملعلومات حتياجاإل يتوقف - 4

 كثرية حماسبية أسـاليب هناك حيث للبدائل، احملددة النسبية واملنافع املنفعة قياس يف للمعلومات املعطى

 ها؛إستخدام ميكن

 إىل تفويضها ميكـن أنهف السابق النحو على املختلفة القرارات إلجناز الالزمة اخلطوات تعريف مت إذا - 5

  .اإللكرتونية اآلالت ةبواسط لتؤدى برجمتها ميكن أو أقل إدارية مستو�ت

أن املعلومات احملاسبية ذات أمهية �لغة للجهـات الداخليـة للمؤسسة كاملدراء ورؤساء األقسام مما سبق نستنتج      

  1قـرارات تقـع ضمن ا�االت التالية: إختاذواملشرفني وما شابه، حيث تساعدهم على 

وعمل االسرتاتيجيات للمؤسسة من أهم أعمال  جل: تعترب مهمة التخطيط طويل األجلالتخطيط طويل األ - 1

ومسؤوليات إدارة املؤسسة لتحقيق األهداف املنشودة هلا، وتلعب املعلومات احملاسبية هنا دورا �رزا يف تزويد 

إدارة املؤسسة بتقارير عن التوقعات املستقبلية املختلفة، حبيث تـساعد اإلدارة علـى تقيـيم املعلومـات املوجودة 

 .جله التقارير، والعمل على اختيار أفضل بديل ووضعه يف اخلطة طويل األ�ذ

تقع علـى  أنهفحيث إن املوارد املوجودة �ي مؤسسة هي حمدودة بطبيعتها التنظـيم والتوجيـه وتوزيـع املـوارد:  - 2

فعالية ممكنة، وتتعلق عـاتق ومـسؤولية املدراء توزيع هذه املوارد النادرة واستعماهلا يف املؤسسة �قصى كفاءة و 

 مهام التنظيم والتوجيه وتوزيع املوارد بعملية تنفيذ اخلطط املوضوعة للتوصل علـى أهـداف املؤسسة املرسومة،

 .القرارات السليمة إختاذن القرارات املتعلقة �ملهام املذكورة تتطلب معلومات حماسبية دقيقة للتوصـل إلـى أو 

إدارة املؤسسة مبعرفة كيفية تنفيذ اخلطط املرسومة ومدى صالحيتها ومـدى ترغب جناز والرقابة: تقييم اإل - 3

جناز الفعلي الذي يتم مقارنته مع اخلطط املرسـومة ملعرفـة تسلم اإلدارة عادة معلومات عن اإلمالءمتهـا، وت

الصغرية  املؤسساتفـي  جنـازوتتم الرقابـة وتقيـيم اإل، جناز الفعلي والتوقعات املوضوعةات بني اإلحنرافوتقييم اإل

الكبرية فال بد مـن وجـود نظـام معلومات منهجي للتقييم،  ؤسساتأما يف امل �ملالحظة الشخصية للمدير،

جناز، وتلعب سؤوليات وإعداد تقارير وتقييم اإلويتم ذلك عن طريق إعداد املواز�ت ومعرفة مراكز امل

جناز العاملني وأقسام املؤسسة إر تقييم داد املوازنـات املتنوعة وتقارياملعلومات احملاسبية دورا �رزا ومهمـا فـي إعـ

 .املختلفة

  

                                                           
 .9، ص 2008بعة الثانية، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن، الط احملاسبة اإلدارية،أمحد حسن ظاهر،  -1
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  تالقرارا إختاذاملتعلقة بعملية  خصائص املعلومات احملاسبية الفرع الثاين:

جيب لكافة املشاريع واملؤسسات  تقدمها احملاسبة على خمتلف املسـتو�ت اإلداريـةمع تزايد أمهية املعلومات اليت      

  1 :التالية أن تتصف هذه املعلومات والتقارير املالية �لصفات النوعيـة

معلومات مناسبة للقيام بعملية الرقابة من حيث مقارنـة تنفيـذ العمـل حسـب اخلطط املرسومة ومقارنة مع  -1

 النتائج �خلطط؛

 قرارات التقسيم؛ ختاذمعلومات مناسبة إل -2

  وير؛قرارات التط ختاذمعلومات مناسبة إل -3

 أن تكون دقيقة الصلة �ملوضوع، مناسبة، حبيث يكون هلا املقدرة على التـأثري علـى القرارات املختلفة؛ -4

 على ذلك؛ القرارات املناسبة بناء إختاذتساعد صانعي القرارات على التنبؤ �ملستقبل و  -5

 يرات السابقة؛تساعد صانعي القرارات من التأكد من صحة القرارات السـابقة أو تصـحيح التقـد -6

القـرارات، وقبل أن تفقد قدر�ا يف  إختاذجعل املعلومات متاحة لإلدارة يف الوقت املناسب، حبيث تساعد يف  -7

 التأثري على تلك القرارات؛

 عليها؛ عتمادجيب أن تكون املعلومات املقدمة صحيحة وموثقة وميكن اإل -8

 جيب أن تكون صحيحة وتعكس الواقع؛ -9

 وبعيده عن أن التحيز؛جيب أن تكون حمايدة  -10

 معده بطريقة فعالة حبيث تراعي أن تكون املنفعة أكثر من الكلفة؛ -11

  .جيب أن تكون املعلومات املقدمة مفهومة وواضحة من قبل خمتلف املستو�ت اإلدارية -12

  القرارات إختاذمات احملاسبية يف دور املعلو الفرع الثالث: 

 2:القرارات على النحو التايل إختاذ ميكن توضيح دور املعلومات احملاسبية يف     

خطة العمليات املستقبلية واليت تعكس األهداف العامة بشكل  واليت متثل :إعداد املواز�ت التخطيطيـة  -1

 .كل هدف تفصيلي وتعترب مقياسا لألداء ومعيارا للرقابة أهداف تفصيلية وحتدد املسؤولية عـن

على أساس التنظيم املوضوع للوحدات احملاسبية وطبيعة حيث تصمم  تصميم نظم املعلومات احملاسبية -2

 :تصميم النظم احملاسبية على عاملني رئيسيني النشاط االقتصادي، ويتوقف

 .املبادئ العلمية احملاسبية -

 .املبادئ احملاسبية ا لتنفيـذهاألساليب احملاسبية، اليت تتمثل يف القواعد واإلجراءات والسياسات الواجب إتباع -

                                                           
 ).264-263، ص (، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردننظم املعلومات احملاسبيةحكمت امحد الراوي،  -1
 ).262-259نفس املرجع السابق، ص ( -2
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العمليات وتبويبها، ومتثل هذه املرحلة مدخالت  وتتضمن هذه املرحلـة تـسجيل كافـة :لعملياتتسجيل ا -3

  .إنتاج خمرجات هذا النظام يف صورة قوائم مالية نظام املعلومات احملاسبية، اليت تؤدي أساسا إلـى

ذلك ضمان �ملؤسسة، مبا يف راءات اليت متت و�دف املراجعة إىل تقييم اإلج :املراجعة ومراقبة تنفيذ املوازنة -4

املعلومات ودقة القوائم  واحملافظة على أصوهلا والتأكد من سالمة القيود احملاسبية ونظام حقـوق املؤسـسة

 .املالية

يتم فحص القوائم املالية وحتديد العالقات بني أجزائها وإظهار التغريات اليت  :حتليل وتفسري القوائم املالية -5

ية ورسم اخلطط والسياسات ستثمار ذلك خلدمة أغراض القرارات اإلدارية اجلارية واإلو  تطرأ على عناصرها،

  املستقبلية

إن الوظيفة واهلدف النهائي للمعلومات احملاسبية هو ز�دة املعرفة، أو حتويل ا�هول إىل معلومة، أو ختفيض      

  .القرارات اهلادفة يف إطار موضوعي اذإختحاالت عدم التأكد لدى مستخدمي هذه املعلومات، مما يساعدهم على 

القرارات والظروف اليت يف ظلها تتخذ القرارات املختلفة، يتبني  إختاذيف ضوء ما تقدم من دراسة ملراحل عملية      

و يف مدى احلاجة للمعلومات سواء يف حتديد وحتليل املشكلة، أو وضع وحتديد البدائل املمكنة حلل هذه املشكلة، أ

ولوحظ من خالل دراسة أنواع املعلومات احملاسبية وأنواع  ،حتماالت حدوثها ونتائجهاإلك البدائل، وتقدير تقييم ت

 إختاذالقرارات ومستو�ت اإلدارة يف الشركة، وجود حاجة حقيقية للمعلومات احملاسبية عند كل مستوى من مستو�ت 

ي، وعند كل وظيفة من الوظائف األساسية للشركة (التمويل، سرتاتيجغيلي أو التكتيكي أو اإلالقرار، سواء القرار التش

. )والتشغيلية العليا، الوسطى(األفراد، التسويق، اإلنتاج)، وكذلك عند كل مستوى من مستو�ت اإلدارة يف الشركة 

ات على املعلوم عتمادفال ميكن ألي مستوى إداري أن يتخذ أي قرار بشأن أي وظيفة من وظائف اإلدارة إال �إل

ملالية تعد أفضل وحيصل متخذ القرار على املعلومات الالزمة لقراراته من مصادر خمتلفة، ولكن التقارير ااحملاسبية، 

والسبب يف ذلك أن هلذه املعلومة الكمية قابلية للتحقق من صحتها، كما أن أحد األهداف  ،مصادر املعلومات

  1القرار. إختاذ جلأالرئيسة للقوائم املالية هو توفري املعلومات من 

كل مستوى من مستو�ت اإلدارة على مستو�ت املعلومات والقرارات املتعددة عند    إعتمادالشكل التايل يوضح      

   :كل وظيفة من وظائف الشركة

  

  

  

  

  

                                                           
، 2011، مذكرة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، شيد قرارات اإلنفاق الرأمسايلدور املعلومات احملاسبية يف تر �اد إسحاق عبد السالم أبو هويدي،  -1

 )38-37ص (
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  و عالقتها �لقرارات و املعلومات اإلدارة): مستو�ت 5-3شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, "Management Information 
Systems: Managing the Digital firm", 11th Edition, Pearson, Upper Saddle River, 

New Jersey, USA, 2010, p55.  

يتضح مما سبق أمهية املعلومات احملاسبية عند كل مستوى وكل وظيفة يف املؤسسة، ويف كل مرحلة من مراحل       

 ر، وتزداد أمهية تلك املعلومات عند القرارات اإلسرتاتيجية، السيما قرارات اإلنفاق الرأمسايل؛ ملا يرتتب عليهاالقرا إختاذ

ها على التنبؤ املبين على املعلومات املعززة، و�ثريها إعتمادلتعلقها �ملستقبل و  ،من خماطر وما حيفها من عدم �كد

  .و�لتايل �ثريها على قيمة املؤسسةالقوي على األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة؛ 

 الءمةإن املشكلة اليت تواجه اإلدارة هي حتديد ما هو الكم املطلوب من املعلومات احملاسبية وطريقة عرضها امل     

القرارات، فهناك نقطة توازن بني فعالية صنع القرارات وكمية املعلومات الواجب توفرها، ألن ز�دة  إختاذلعملية 

من  مالءمةت عن احلجم احلقيقي املطلوب سيؤثر سلبًا على عملية صنع القرار، فيجب أن تكون املعلومات املعلوما

. فكلما كانت املعلومات املتوفرة لدى متخذ القرار غري كافية يزيد الوقت املستغرق يف حيث النوعية والوقت والتكلفة

القرار يكون يف الوقت املناسب، يف حني إذا   إختاذملناسب فالقرار، أما إذا كانت املعلومات كافية ويف الوقت ا إختاذ

ينعكس سلبا على وقت  ا تؤدي إىل تشويش فكر متخذ القرار مما�إفكانت كمية املعلومات تزيد عن احلد املطلوب 

  1 .القرار إختاذ

  الشكل التايل يوضح ذلك:      

                                                           
  .10مرجع سابق، ص  احملاسبية، املعلومات نظم، أمحد حلمي مجعة و آخرون -1

االدارة 

 العليا

االدارة 

 الوسطى

االدارة 

 التشغيلية

املستوى 

 االسرتاتيجي

املستوى 

 التكتيكي

املستوى 

 التشغيلي

الوظيفة املالية 

 واحملاسبية

وظيفة التصنيع 

 واالنتاج

وظيفة املوارد 

 البشرية

وظيفة املبيعات 

 والتسويق

 وظائف الشركة

مستو�ت 

املعلومات 

 والقرارات

 مستو�ت االدارة
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  القرار إختاذ ): توضيح العالقة بني كمية املعلومات و وقت6-3الشكل رقم (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ص 2007، األردن ،عمان ،ر والتوزيعدار املناهج للنش، نظم املعلومات احملاسبيةأمحد حلمي مجعة و آخرون،  املصدر:

  (بتصرف) .10

وتبقى هذه العالقة  القرار، ختاذيالحظ وجود عالقة عكسية بني كمية املعلومات املتوفرة والوقت املستخدم إل     

املستهلك لصنع القرار حىت نصل إىل نقطة حد الكفاية بعدها خنفض الزمن إدادت كمية املعلومات ز إكلما ف ،مستمرة

 ختاذتصبح العالقة بني الكمية والوقت عالقة طردية، أي أن ز�دة كمية املعلومات يؤدي إىل ز�دة الوقت املستخدم إل

  القرار. إختاذالقرار، األمر الذي يؤثر سلباً على عملية 

ملعلومات من ا القرارات، ولكن حيدث أحيا�ً وجود كمية كبيـرة ختاذورية إلإن كمية كافية من املعلومات تكون ضر      

مجيع املعلومات املتوافرة هلا لعدم  القرارات تتجاهـل إختاذوعندما حيدث ذلك فإن مراكز  ،مما يتسبب يف حدوث فائض

دارة مجع املعلومات وبني مراكز تراقب العالقة بني إ أن ؤسسةلذا فعلى امل ،وقت الكايف لتحليل هذه املعلوماتتوفر ال

وهناك ميل يف أ�منا هذه إىل توفري كمية  ،املناسبة من املعلومات متوافرة القرارات وذلك للتأكـد مـن أن الكميـة إختاذ

ودون مراقبة جيدة ميكـن  ،إللكرتوين والذي يوفر كمية هائلةستعمال احلاسوب اإا بعد خصوصـ من املعلومات

فرتاضات إعلومات التـي سـوف تقـوم بوضـع يف حبر من املعلومات وجيب أن تعرف املنظمة عن امل للمنظمـة أن تغرق

البد من إدراك أن تكلفة املعلومات تزداد مبتوالية  أنهفرتاضات عن حاالت عدم املعرفة كما إال ميكن وضع  نهعنها أل

ع معني، وجيب على اإلدارة أن توازن بني أكرب من املعلومات حول موضو  هندسية كلما حاولت اإلدارة مجع كمية

  1تكلفة املعلومات وبني املنافع الناجتة عنها.

  

  

                                                           
ولقانونية، سورية،  قتصادية، جملة جامعة دمشق للعلوم اال1 ، العدد25، ا�لد القرارات يف املؤسسات احلكومية إختاذدور املعلومات يف أمحد صاحل اهلزاميية،  -1

 ).390 - 389، ص (2009

 وقت

 إختاذ

 القرار

 كمية املعلومات

 حد الكفاية
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  معلومات حماسبية ذات جودةمن منظور توفر قرارات التمويل  إختاذاملطلب الثاين : 

برية، برز القرارات كونه يستهلك جهد و تكلفة و إمكانيات كأمؤسسة يعد من  أيقرار التمويل داخل  إختاذ إن     

ما مت  إطارخارجي و هذا يف  أواملراد توفريها سواء كان هذا املصدر داخلي  األموالفهو احملدد األساسي ملصادر 

ختيار حتتاج املؤسسة لتوفري مجلة من املعلومات احملاسبية مباشرة عملة اإل أجل، و من األمثلتعريفه �يكل التمويل 

هذه املعلومات من خالل توظيفها ضمن  أمهيةل ما يلي سنحاول تبيان ذات اجلودة لتسهيل هذه العملية و من خال

، و من مث تبيان كيفية متابعة نظام املعلومات املالية التمويلية و كذا كيفية حتديد تكلفة متويل كل مصدر قد يتم اختياره

  كما يلي:  القرار التمويلي املتخذ من خالل ما يعرف جبدول التمويل

   1 نظم املعلومات املالية التمويليةسري  : خمططالفرع األول

على  تفاقتدبري التخصصات الالزمة لإلاملؤسسة و  إىلمن و  األموالاملسؤولة عن تدفق  �ألنشطةيتعلق التمويل      

، اإلنفاقهذا  أوجه، تسويق، أفراد ...) اليت متارس داخل املؤسسة و كذا الرقابة على إنتاجخرى (األ األنشطةخمتلف 

حنصر يف جمرد إوزت الدور التقليدي هلا، و الذي احلديثة قد جتا األعمالن وضيفة التمويل يف منظمات أاملالحظ  منو 

�لتايل ، و املؤسسة أصولالقرارات املرتبطة �دارة  إختاذالتعامل مع املشكالت التمويلية املختلفة و  إىلالدفاتر  إمساك

خطيط املايل املوارد املالية املختلفة للمؤسسة و الت إدارةاملال العامل و  رأس ارإستثمكيفية   إىلحتول تركيز املدير املايل 

ة أجلات املالية العحتياجاحملفظة املالية و تدبري اإل إدارةتواجهها املؤسسة و  أنالتنبؤ �لتطورات املالية اليت ميكن و 

مويلية احلديثة بفاعلية ال بد من توافر نظم الت األنشطةمتارس تلك  أناملؤثرة على السيولة و الرحبية، حىت ميكن 

القرارات  إختاذهم يف للمعلومات املالية يوفر ملديرية التمويل مجيع ما حيتاجون من معلومات ذات الصلة اليت تساعد

  :التمويليةالتمويلية احلديثة اليت يدعمها نظم املعلومات املالية  األنشطةيبني الشكل التايل السليمة، و 

  التمويليةالتمويل احلديثة املدعمة بنظم املعلومات املالية  أنشطة): 7-3(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .195، ص 2012 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،التسيري يف املطبق املعلومات نظاممنري نوري،  املصدر:

                                                           
 ), (بتصرف)203 -194منري نوري، مرجع سابق، ص ( -1

 أنشطة التخطيط التمويلي:

 خطط التدفق النقدي؛-

 خطط االنفاق الرأمسايل؛-

 خطط االر�ح السنوية؛-

 انيات التشغيلية؛خطط امليز -

 خطط إدارة التعامالت الضريبية؛-

 أنشطة الرقابة املالية:

 الرقابة على القوائم املالية؛-

 حتليالت الرحبية؛-

 حتليالت امليزانيات؛-

 الرقابة على املوارد املالية؛-

الرقابة على املخصصات -

 الضريبية؛

 أنشطة تشغيل التعامالت املالية:

 الستاذ العام؛التحليالت اىل دفرت ا-

 حسا�ت اوراق القبض و اوراق الدفع؛-

 إعداد االجور و املرتبات؛-

 حساب التكاليف،-

 ات؛ستثمار ادارة اإل-

 صرف االجنيب،ال-

 .احملاسبة الضريبية- 
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حتديد املخصصات التمويلية و  �ألنشطةم املتعلقة املديرين املاليني لقرارا� إختاذبدعم عملية احلاسبات اآللية اليت تقود 

  املالية و الرقابية عن املوارد املالية للمؤسسة".

  العناصر املكونة هلذا النظام كما يلي: أهم إجيازمن خالل ما يلي سنحاول       

و هي النظم اليت متثل املصادر اليت تستسقي  ومات املالية التمويلية:أوال: النظم الفرعية ملصادر معلومات نظم املعل

  منها قاعدة بيا�ت التمويل مدخال�ا و تتمثل يف:

يقوم هذا النظام بتوفري املعلومات املالية اخلارجية اليت ترتبط و تؤثر على التدفقات  نظام خمابرات التمويل: - 1

ني، البنوك، املؤسسات املالية علومات اليت يتم جتميعها عن املسامهاملالية الداخلية و اخلارجية و تتمثل يف امل

، األخرىغريها، يف املقابل يقوم هذا النظام بنشر معلومات مالية عن املؤسسة واليت �م املؤسسات املالية و 

نسب أويل للمؤسسة، و كذا مصادر التم أفضلاهلدف من وراء جتميع تلك املعلومات املالية حتديد و 

اخلارجة �خذ شكل تقارير  أو، هذه املعلومات سواء الداخلة إليها األموالات اليت ميكن توجيه تثمار ساإل

 دورية ملخصة و مبسطة تضم كافة املعلومات الالزم التعرف عليها.

املايل  األداءتوىل هذا النظام توفري املعلومات الالزمة ملديري التمويل حول نتائج  نظام املراجعة الداخلية: - 2

املالية للمؤسسة بصورة سليمة، قد تكون هذه املراجعة  األوضاعللمؤسسة على حنو يساعد يف تقييم املركز و 

رئيسية من املراجعة هي: مراجعة مالية  أنواعادا عليها) وتوجد ثالث معتإ األكثرخارجية (هي  أوداخلية 

املايل للمؤسسة) و مراجعة  األداء(دقة سجالت املؤسسة)، مراجعة تشغيلية (تقييم مدى كفاءة و فاعلية 

 املايل للمؤسسة). األداءمتزامنة (مستمرة على 

حتديثها مث داخل قاعدة البيا�ت التمويلية و البيا�ت املالية و حفظها  إنتاجيستهدف  نظام معاجلة البيا�ت: - 3

يما بعد ها فإستخدامن من املعلومات اليت ميك األدىنمستندات بناء على ذلك، كما يوفر احلد تقارير و  إعداد

 يعتمد بدوره على نظامني فرعيني مها:حلل املشكالت املالية، و 

 احلصول عليها؛ أوو كميا�ا و زمن صرفها  األموالالذي يهتم مبسار و تدفق  نظام البيا�ت احملاسبية: -

تتكبدها املؤسسة  البيا�ت املتعلقة مبختلف التكاليف اليت إعدادينصب على جتميع و  نظام بيا�ت التكلفة: -

 .أنشطتهاملمارسة 

احلديثة  األنظمةيلية يعترب من نظام املعلومات املالية التمو  أنمبا  البيا�ت التمويلية:جتميع و تشغيل قاعدة �نيا: 

اآللية فهو حيوي على قاعدة بيا�ت يتم فيها جتميع كافة البيا�ت من مصادرها املختلفة، هذه البيا�ت اليت قد تكون و 

 أعدتبيا�ت  أونظام املراجعة الداخلية  أومعلومات معدة وفق نظام سابق كما يف حالة نظام معاجلة البيا�ت 

كرب قدر ممكن أ�دف املؤسسة لتوفري يف حال نظام خمابرات التمويل، و  لغرض خدمة و تسهيل قرارات التمويل كما

 أن أجلاملالية من  اإلدارةاملوثوق فيها من قبل رار التمويل و ق إختاذالءمة لغرض من املعلومات املالية و احملاسبية امل

ختصيص   أجلعلى مستوى هذه القاعدة سيتم ترتيب و تصنيف البيا�ت ا�معة من  أنإىل  �إلضافةختدم أغراضها، 
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ن مث املالية)، م اإلدارةالوصية على هذه العملية ( اإلدارةو صنف لغرض حمدد وفق خمطط معني من قبل أكل نوع 

و متكاملة من املعلومات  أخرى أصنافاحلصول على  أجلووفق برامج متخصصة يتم تشغيل هذه البيا�ت من 

  املستحدث العمل �ا وفق ماهو مربمج.

  هذه النظم هي: �لثا: النظم الفرعية اليت خيدمها نظم املعلومات املالية التمويلية:

للمؤسسة على حنو  املستقبليةات املالية حتياجاملعلومات حول اإليقوم هذا النظام بتوفري  نظام التنبؤ املايل: - 1

تساهم املعلومات  أخرىات و من �حية حتياجالالزمة لتدبري تلك اإل اإلجراءات ختاذيتيح الوقت الكايف إل

 ية املتاحة مستقبال.ستثمار ستغالل الفرص اإلإافرة من نظام التنبؤ يف حتديد و املتو 

 األهدافاملواز�ت التشغيلية اليت مت رصدها لتمويل  أنمن  التأكديستهدف هذا النظام  :نظام الرقابة املالية - 2

املوضوعة من قبل املؤسسة،  لإلجراءاتها وفقا أجليف البنود املخصصة من  إنفاقهاسرتاتيجيات قد مت اإلو 

و حتقيق عدد  طتهاأنش أداءداخل املؤسسة بغرض متكينها من  إدارةيتم رصد موازنة لكل  أنهفمن املعروف 

املديرين وفقا ملا متلك  أداءتكون سنة، و من مث يتم تقييم  خالل فرتة زمنية معينة عادة ما األهدافمن 

 يف حدود املوازنة املالية املخصصة هلا. األهدافحتقيقه من خالل تلك 

من املؤسسة، فاملدير املايل يهتم هذا النظام مبسار التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة  التمويل: إدارةنظام  - 3

تغيري قيم عدد من املتغريات على سلوك  �ثريالتحليالت اليت ترصد  إجراءمعلومات تساعده على  إىلحيتاج 

اليت يعرضها احلاسب على مستخدم النظام يتم تعديل  اإلجا�تعلى  ، فبناءً األخرى�قي املتغريات 

 التوقعات املالية الداخلة و اخلارجة.

  الل الشكل التايل ميكن تبسيط سري نظام املعلومات املالية التمويلية كما يلي:و من خ

  خمطط سري نظم املعلومات املالية التمويلية): 8-3الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  على ما سبق عرضه. عتماد�إل باحثةمن اعداد ال املصدر:

  

 خمرجات معاجلة املخالت

 نظام خمابرات التمويل

 نظام املراجعة الداخلية

 نظام معاجلة البيا�ت

 بيا�تقاعدة جتميع ال

 قاعدة تشغيل البيا�ت

 نظام التنبؤ املايل

 نظام الرقابة املالية

 نظام ادارة التمويل

 معلومات مالية

 ألغراض متويلية 

 خلدمة
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  : تكلفة التمويلاينالفرع الث

ســري عمــل نظــام املعلومــات  القــرارات املاليــة و تبيــان خمطــط إختــاذيف ئم املاليــة املســتخدمة بعــد حتديــد كــل مــن القــوا     

ملصـادر  تكلفـة التمويـل الالزمـةعنصر فيمـا خيـص قـرار التمويـل و هـو حتديـد  أهماملالية التمويلية نقوم فيما يلي بتحديد 

لــيس مــن الســهل ، و األخــرىن املصــادر خصوصــية متيــزه عــن غــريه مــمصــادر التمويــل مــن لكــل مصــدر  ، إذ أنالتمويــل

تمـويلي و السياسـة التمويليـة الحتديـد املصـدر  أجـلجبانـب التكلفـة مـن  األخـذختيار بينهـا، �لتـايل على متخذ القرار اإل

 ناسـب هـو الـذي، فاهليكل التمـويلي املستثمارللعائد املقبول على اإل األدىنتعترب تكلفة التمويل مبثابة احلد  إذاملناسبة، 

  من خالل ما يلي سنحاول تبيان ماهية تكلفة التمويل كما يلي:دىن تكلفة، و أحيقق 

  تعددت التعاريف اليت تطرقت لتكلفة التمويل و نذكر منها: أوال: تعريف تكلفة التمويل:

كشـرط   اتسـتثمار مـن العائـد الـذي ينبغـي حتقيقـه مـن اإل األدىن: " عبـارة عـن احلـد اأ�ـتعرف تكلفـة التمويـل علـى      

  1لقبوله." أساسي

  2ا: " التكلفة املرجحة لكل مصدر من مصادر التمويل." �كما تعرف �      

مصـادر التمويــل يف  سـتخدامالقبــول � أجـل: "معـدل املردوديـة الصـايف الواجــب حتقيقـه مـن اأ�ــتعـرف كـذلك علـى      

 3." املؤسسة

قـرتاض أو إصـدار  حتصـل عليهـا املؤسسـة عـن طريـق اإلموال الـيتا:" تكلفة األأ� يرى أوجني برغهام تكلفة التمويل     

  4ا�ا."إستثمار حتجاز األر�ح واليت تستخدمها لتمويل إاألسهم أو 

 األنسـبمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول �ن تكلفة التمويل هي الطريقة املتبعة يف حتديد مصـدر التمويـل      

  للمؤسسة.

إن حســـاب تكلفـــة التمويـــل ســـواء كـــان لكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر التمويـــل أو ة التمويـــل: فوائـــد حســـاب تكلفـــ �نيـــا:

  5للهيكل املايل ككل، سوف حيقق إلدارة املؤسسة و اإلدارة املالية فيها عدد من الفوائد أمهها: 

 القرار املتعلق �ختيار أنسب تلك املصادر؛ إختاذحساب تكلفة كل عنصر سوف يساعد يف  -1

 ية املمكن أن تستخدم فيها األموال؛ستثمار مويل للمفاضلة بني املشروعات اإلتستخدم تكلفة الت -2

يفيـــد أيضـــا حســـاب تكلفـــة األمـــوال يف تقيـــيم املشـــروعات الـــيت تســـتخدم فيهـــا األمـــوال، فـــإذا تبـــني أن تكلفـــة  -3

 األموال تزيد على العائد املتوقع أصبحت هذه املشروعات عبء على عاتق املؤسسة؛

                                                           
 .325عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص  -1
 .329، ص 2009ألردن، ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ابني النظرية و التطبيق ستثمارإدارة اإلقاسم �يف علوان،  -2

3- Réjean Brault, Pierre Giguère, Comptabilité de management, 5e édition, Presses de l’université de Laval, Laval, 
Canada, 2006, P788. 

، تعريب حممود فتوح، عمر عبد الكرمي، اجلزء الثاين، القرارات التمويلية اإلسرتاتيجية -تقييم الشركات - ) أسس تقييم املشاريع2اإلدارة املالية (أوجني برغهام،  -4

 .164، 2010الشعاع للنشر و العلوم، حلب، سور�، 
 )365، 364، ص (1998، دار الصفاء، األردن، االدارة املالية احلديثة، محزة الشميخي، إبراهيم اجلزراوي -5
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 بني املشروعات الصناعية ذا�ا، إضافة إىل دورها يف قرارات التسعري؛يفيد يف املفاضلة   -4

 العديد من القرارات املالية و سياسة رأس املال اليت تستلزم القيام حبساب دقيق لتكلفة األموال؛ إن -5

ن تعظيم قيمة املؤسسـة كهـدف إسـرتاتيجي لـإلدارة املاليـة يسـتلزم أن تكـون تكلفـة مجيـع العناصـر الـيت تشـكل إ -6

  مدخالت للمؤسسة من ضمنها األموال حبدودها الدنيا، و لذلك يستوجب حسا�ا.

 ئتمـانالتجـاري  واإل ئتمـانمـن اإل جـلتتكـون مصـادر التمويـل قصـرية األ :جـل�لثا: تكلفة مصادر التمويل قصـرية األ

   1: كما يلي  املصريف و حتسب تكلفة كل منهما

يــة الــيت يضــعها املــورد ملــنح هــذه ئتمانتكلفــة علــى الشــروط اإلتتوقــف قيمــة هــذه ال التجــاري: ئتمــانتكلفــة اإل -1

التجــاري مصــدر متــويلي بــدون تكلفــة  ئتمــانيــة، ففــي ظــل غيــاب اخلصــم النقــدي يعتــرب اإلئتمانالتســهيالت اإل

ه وتلتــزم �لشــروط إســتخدامقــد ينقلــب إىل مصــدر متــويلي مرتفــع التكلفــة إذا مل حتســن املؤسســة  أنــهتــذكر، غــري 

التجـــاري دون قيـــام املؤسســـة  ئتمـــانالـــيت حـــددها املـــورد، فعنـــدما متـــر الفـــرتة املقـــررة إلعـــادة ســـداد اإليـــة ئتماناإل

�لسـداد، قـد يرتتـب عليــه تـدهور مسعـة املؤسسـة يف الســوق وقـد ينتهـي �ـا األمــر إىل اخلـروج كليـة مـن الســوق، 

  التجاري �لعالقة التالية: ئتمانوحتسب تكلفة اإل

 xي= معدل اخلصم النقدي التجار  ئتمانتكلفة اإل
���

 فرتة اإلئتمان�فرتة اخلصم
  

يف الفائـدة الـيت تـدفعها املؤسسـة كنسـبة مئويـة مـن قيمـة  ئتمـانتتمثـل تكلفـة هـذا اإل املصـريف: ئتمـانتكلفة اإل -2

 مسيـة متييـزا هلـا عـن التكلفـة الفعليـةطلق على هذه التكلفـة �لتكلفـة اإلالقرض الذي حصلت عليه، وميكن أن ي

خلاضــعة لــه أر�ح ة أيضــاً مبعــدل الضــريبة اأثر بــني املؤسســة واجلهــة املاحنــة للقــرض، واملتــ تفــاقاملرتبطــة بشــروط اإل

 :وفق األساليب التالية ئتمانفائدة هذا اإل إحتساباملؤسسة، وميكن 

 بلـغ العميـل بتسـديد مالفائـدة وفـق هـذه الطريقـة علـى أسـاس قيـام  إحتسـابميكـن  :الفائدة البسطة إحتساب

احلقيقــي مســاو� ملعــدل الفائــدة ســتحقاق القــروض مــع أصــل قيمــة القــرض ويكــون معــدل الفائــدة إالفائـدة عنــد 

         :مسي وحتسب كما يلياإل

  املدة xقيمة القرض  xنسبة الفائدة  = تكلفة الفائدة البسيطة

 قــد مــع املصــرف، ولــذلك وهــي الفائــدة الــيت يــتم خصــمها مــن قيمــة القــرض عنــد توقيــع الع :الفائــدة املخصــومة

يســـمى �لقـــرض املخصـــوم ومبوجـــب هـــذا الشـــرط ســـوف ال حيصـــل املقـــرتض علـــى كامـــل قيمـــة القـــرض، وهنـــا 

سيختلف معدل الفائدة احلقيقي إذ سيكون أكرب من معدل الفائدة االمسي، وملعرفة كلفة القـرض احلقيقـي يـتم 

 معدل الفائدة احلقيقي �لطريقة التالية:  إحتساب

                                                           
مذكرة ماجستري، جامعة  فرع سونلغاز)، - حمددات إختيار اهليكل املايل املناسب للمؤسسة (دراسة حالة مؤسسة األشغال و الرتكيب الكهر�ئيغنية بوربيعة،  -1

 ).42-41، ص (2012- 2011، اجلزائر، 3اجلزائر 
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ئدة احلقيقي = معدل الفا
معدل الفائدة

اصل قيمة القرض�الفائدة املدفوعة
 

 املصــريف إلــزام  ئتمــانتتضــمن بعــض الشــروط عنــد مــنح اإل :كلفــة القــرض بطريقــة الرصــيد املعــوض  إحتســاب

مـن  12%-02 %حتفاظ حبد أدىن من الرصيد لدى حسـابه يف املصـرف وتـرتاوح هـذه النسـبة بـني �إلالعميل 

فـع معــدل الفائــدة ن هــذا الشـرط ســيؤدي إىل ر ألـك تقويــة املركـز النقــدي للعميـل و رض مــن ذقيمـة القــرض، والغـ

  خنفاض املبلغ املستثمر فعال من قبل العميل.احلقيقي للقرض إل

 أو �ألسـهمو ختـص كـل مـن املصـادر الداخليـة املتمثلـة يف التمويـل  :جـلرابعا: تكلفـة مصـادر التمويـل طويلـة األ

وحتسب تكلفـة التمويـل لكـل  جلاألأو املصادر اخلارجية املتمثلة يف القروض طويلة  تجزةاألر�ح احملعن طريق 

  كما يلي:  حدانوع على 

يف هـذا  سـتثمارهي عبـارة عـن معـدل العائـد املتوقـع مـن قبـل املسـتثمرين لإل  تكلفة التمويل �ألسهم العادية: -1

 1:أبرزهاو نذكر من  النوع من األسهم، و تعددت الطرق املخصصة حلساب هذه التكلفة

  العاديـة مبوجـب هـذه الطريقـة كمـا  األسـهمحتسـب تكلفـة  العاديـة: األسـهماملوزعة علـى محلـة  األر�حطريقة

  يلي:

Kα = 
����

��(���)
+ � × ��� 

  حيث أن:

  Ka:  العادية،  األسهمتكلفة  

  األر�ح املتوقعة لكل سهم،  :����

  السوقية لكل سهم،القيمة  :��

F،تكلفة إصدار السهم :   

g املوزعة للسهم. األر�ح: الز�دة املتوقعة يف  

  شيوعا كو�ا واقعية. األكثرو تعترب هذه الطريقة 

  العادية �لعالقة التالية: األسهمو تعطى تكلفة  :املالية األصولمنوذج توازن 

E(RA)= RF+ β(E(RM)-RF) 

  حيث أن:  

E(RA):  العادية)؛ األسهم�ضي ملعدل املردودية املطلوب من قبل املسامهني (تكلفة األمل الر  

RF : معدل مردودية االصل اخلايل من اخلطر (مثل معدل السندات احلكومية)؛  

                                                           
، ص 2006 الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، األردن،أطر نظرية وحاالت عملية،  - اإلدارة املاليةد الستار مصطفى الصياح، سعود جايد العامري، عب -1

277 . 
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E(RM): الر�ضي ملعدل مردودية حمفظة السوق؛  األمل  

β: .معامل بيتا لقياس خطر السهم  

ي معـدل املردوديـة ألصـل بـدون خطـر مضـاف إليـه عـالوة اخلطـر وعليه معـدل املردوديـة ألصـل ذو خطـر يسـاو 

  اليت تساوي الفرق بني معدل املردودية املتوقع حملفظة السوق ومعدل املردودية بدون خطر مرجحاً مبعامل بيتا.

تسـتخدم بعـض املؤسسـات األسـهم املمتـازة كجـزء مـن مـزيج األمـوال  1تكلفة التمويـل �ألسـهم املمتـازة: -2

ها حبيث تتحمل املؤسسة كامل تكاليف األسهم املمتازة، و ال تستخدم تعديل الضـرائب عنـد الدائمة لدي

حســاب تكلفــة األســهم املمتــازة، وتكــون تكلفــة العنصــر مــن األســهم املمتــازة املســتخدمة يف تكلفــة رأس 

 املال:

  حيث:

Rp: ؛هو العائد املفضل  

  Dp: ؛مقسوما على السعر احلايل للسهم املمتاز  

  P:  السعر الذي حتصل عليه املؤسسة بعد اقتطاع تكاليف اإلصداروهو  

 و تبىن العالقة الر�ضية كما يلي: 

Rp=
��

�
 

 مسيـة،ألسهم املمتـازة تقـل عـن قيمتهـا اإلإن الواقع العملي يبني أن القيمة الفعلية لألر�ح احملققة من بيع ا

ت، لــذلك تؤخــذ هــذه املصــاريف يف احلســبان ويتمثــل الفــرق يف تكــاليف اإلصــدار والعمــوالت واخلصــوما

  تكلفة التمويل تساوي: fتكلفة األسهم املمتازة فإذا رمز� لتكلفة اإلصدار ب  عند حساب

Rp=
��

���
  

فــاألر�ح  ،تجــزة أمــوال جمانيــة ال تكلفــة هلــاهنــاك مــن يعتــرب األر�ح احمل احملتجــزة: �ألر�حتكلفــة التمويــل  -3

�ـدف  حتجازهـا بـدال مـن توزيعهـا علـى محلـة األسـهمإحـا حتققـت غـري أن الشـركة قـررت ر�احملتجـزة متثـل أ

جتــاه غــري صــحيح حيــث أن األر�ح احملتجــزة متثــل تكلفــة مــن وجهــة نظــر ها، لكــن هــذا اإلإســتثمار إعــادة 

كــنهم احلصــول عليــه وتقــاس تكلفــة األر�ح مي محلــة األســهم وتتمثــل هــذه التكلفــة يف مقــدار العائــد الــذي

 2تجزة �لعالقة التالية:احمل

CRE = 
(���)×���

��
  

  حيث أن:

                                                           
1- Eugene Brigham, Joel-F Houston, Fundamentals of Financial Management, 10th Edition, Cengage South-
Western, New York, USA, 2004, p333 

 .408، ص 2009املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،  اإلدارة املالية (التحليل املايل للمشروعات اجلديدة)،دمحم صاحل احلناوي و آخرون،  -2
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 CRE: ر�ح احملتجزة،تكلفة األ  

  توزيعات األر�ح،  :���

T        ،معدل الضريبة :  

  :القيمة السوقية للسهم (القيمة البيعية).��

صورة سندات تصـدرها املؤسسـة أو يف قرتاض سواء كانت يف اإلإن أي عملية تكلفة التمويل �لقروض:  -4

صــورة قــرض تتعاقــد عليــه، يرتتــب عليهــا تــدفقات نقديــة داخلــة حتصــل عليهــا املؤسســة تتمثــل يف قيمــة بيــع 

السند أو قيمة التعاقد على القرض هذا من جانب، من جانب آخـر تـرتب عليهـا تـدفقات نقديـة خارجـة 

 1يمة األموال املقرتضة.تتمثل يف الفوائد اليت تدفع سنو� �إلضافة إىل ق

حتسـب هـذه التكلفـة بعـد معاجلتهــا ضـريبياً، ذلـك أن احلكومـة تتحمـل جــزًء مـن تكلفـة اإلقـرتاض كــون أن 

الفوائد تعد تكلفـة تظهـر يف ميزانيـة املؤسسـة تـؤدي إىل ختفـيض الـدخل اخلاضـع للضـريبة، وعليـه فـإن هـذا 

مح بـز�دة قيمـة املؤسسـة أي القيمـة السـوقية للسـهم الوفر الضرييب يقلل من تكلفة الفائدة املدفوعة ما يسـ

رى النقـدي (صـايف الـدخل واألر�ح املوزعـة) بعـد �ـيف السوق أو ثروة محلة األسهم العاديـة الـيت تتحـدد �

  2:الضريبة، ومنه ميكن صياغة معادلة تكلفة اإلقرتاض على النحو اآليت

KdT= Kd (1-T) 

  حيث أن:

 KdT:  الضريبة؛تكلفة االقرتاض بعد  

              Kd (1-T) :الوفر الضرييب.- العائد املطلوب من قبل املقرتضني  

  3 :مايلي عتبارعند حسا�ا جيب األخذ بعني اإل تكلفة القرض االجياري: -5

  املـــدفوعات عنـــد �ايـــة كـــل فـــرتة والـــيت متثـــل دفعـــات اإلجيـــار الـــيت تـــدفعها املؤسســـة للمـــؤجر وهـــي مـــن

 لوعاء الضرييب؛املصاريف اليت ختصم من ا

 املعــين والقابلــة للخصــم  ســتثمارهتالكــات الســنوية لإلاليــة علــى القــرض املقــدم وكــذلك اإلاملصــاريف امل

 .الضرييب

ستئجاري هي عبارة عـن القيمـة احلاليـة لـدفعات تسـديد القـرض وتكلفـة الصـيانة تكلفة القرض اإل نإ

هـتالك والصـيانة  الفائـدة علـى القـرض واإل تج عـن طـرحمطروحا منهـا القيمـة احلاليـة للـوفر الضـرييب النـا

قـرتاض لها خمصومة مبعدل الفائـدة علـى اإلكنفقات زائد القيمة احلالية املتبقية (اخلردة) للتجهيزات، ك

  :وميكن التعبري عن ذلك �لعالقة التالية

                                                           
 .395صاحل احلناوي و آخرون، مرجع سابق، ص دمحم  -1
 .368عد�ن �يه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص  -2
 ).164،165دمحم بوشوشة، مرجع سابق، ص ( -3
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  حيث أن:  

I0:  األصلقيمة ،  

Lt: ،الدفعة السنوية   

T:  ،معدل الضريبة  

TAt: هتالكات، فيض من الضرائب على اإلمقدار التخ  

Kcbجياري،: تكلفة القرض اإل    

R: .قيمة التجهيز كخردة يف �اية املدة يف حالة شرائه  

  الفرع الثالث: جدول التمويل

ات و املوارد الذي يفسر تغريات ذمة املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة، ستخداميعرف جدول التمويل جبدول اإل     

كل   أثرات التمويلية اجلديدة احملققة خالل الدورة، وسائل التمويل الالزمة، و حتياجل متويل اإليربز هذا اجلدو 

املال  رأسالعمليات احملققة  على مستوى اخلزينة، يتميز جدول التمويل مبنطق التوازن الذممي الذي يرتكز على مفاهيم 

  .نةاملال العامل و اخلزي رأسات إحتياج، اإلمجايلالعامل الصايف 

  1و سنتناول فيما يلي كيفية هيكلة جدول التمويل:     

الدورة  أثناءللتغريات الذممية املسجلة  أجزاءيصنف هذا اجلدول من خالل ثالث  جدول التمويل: إعدادأوال: مبدأ 

  و هي:

  اإلمجايلاملال العامل الصايف  رأسالتغري يف =  

 الثابتة األصول –اخلاصة + ديون ط أ)  األموالالدائمة ( األموال

  املال العامل = رأسات إحتياجتغري  

 ستغالللإل أخرىديون  – )الدفع وأوراقاملوردين ( –ستغاللستغالل + القيم احملققة لإليم اإلق

 ل =ستغالاملال العامل خارج اإل لرأسات حتياجتغري اإل  

 ستغاللخارج اإل جلاألديون قصرية  –ستغالل القيم احملققة خارج اإل

  إذن    

 = تغري اخلزينة  

  السلفات املصرفية –قيم املتاحة ال

                                                           
 )168-165، (2013، دار هومة، اجلزائر، التسيري املايل للمؤسسةمخيسي شيحة،  -1

        n    Lt (1-T) + TAt            R 
I0 = ∑                            +  
       t=1       (1+Kcb)

t             (1+Kcb)
n 
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  املال العامل رأسات إحتياجتغري  -  اإلمجايلاملال العامل الصايف  رأسالتغري يف 

يقوم جدول التمويل على التغريات يف عناصر املعادلة األساسية للخزينة، حيث ميكن أن  :بناء جدول التمويل�نيا: 

يعترب موردا داخليا  ستخدامخنفاض يف اإلموردا تبعا حلالة كل عنصر، فاإل ستخدامواإلا إستخداميكون املورد 

ستدانة ات مثل اللجوء إىل اإلستخداميف املورد يرتجم كز�دة يف اإل رتفاعات، واإلستثمار للمؤسسة مثل التنازل عن اإل

 ا مثلإستخدامخنفاض يف املوارد يعد اإلات، كما أن ستخداميف اإل إرتفاعاليت هي ز�دة يف املوارد تظهر على شكل 

  1:خل، وعلى هذا األساس يتكون جدول التمويل من قسمنيإتسديد القروض وتوزيع األر�ح...

، حيث جليعرب عن التغري يف رأس املال العامل الصايف اإلمجايل ويدرس التوازن املايل طويل األ :القسم األول -1

ات، تسديد الديون، توزيع األر�ح من جهة واملوارد من جهة ثمار ستات الدورة مثل حيازة اإلإستخداميبني 

أخرى وتتضمن الرفع يف رأس املال، القدرة على التمويل الذايت، القروض اجلديدة، التنازل عن 

  ات...اخل؛ واجلدول املوايل يوضح القسم األول من جدول التمويل.ستثمار اإل

  جليل: التمويل طويل ومتوسط األ):القسم األول من جدول التمو 3- 3جدول رقم (

  املوارد املستقرة  ات املستقرةستخداماإل

  ات جديدةإستثمار حيازة 

  مصاريف موزعة على عدة سنوات

  تسديد الديون البنكية واملالية

  التخفيضات يف األموال اخلاصة

  CAF) القدرة على التمويل الذايت (

  اتستثمار التنازل على اإل

  الرفع يف األموال اخلاصة

  احلصول على قروض جديدة

  التغري يف املوارد املستقرة (+)  )- ات املستقرة (ستخدامالتغري يف اإل

أثر خمرجات النظام احملاسيب املايل يف صنع قرار التمويل يف املؤسسة االقتصادية (دراسة حالة املؤسسة : عياد السعدي، املصدر

مذكرة ماجستري، جامعة دمحم بوضياف، مسيلة، اجلزائر،  سطيف)، (B.C.R)الوطنية النتاج اللوالب، السكاكني و الصنابري 

  .63ص  ،2013-2014

ات من رأس املال العامل الصايف حتياجيشرح هذا اجلزء من جدول التمويل التغريات يف اإل :القسم الثاين -2

خلزينة الصافية اإلمجالية للمؤسسة، فهو يظهر لنا موارد االستغالل و موارد اإلمجايل و�ثري هذا التغري على ا

 .ات اليت سامهت يف هذا التغريستخداما، حيث نقوم بتسجيل املوارد واإلا�مإستخدامالستغالل و خارج ا

 :اجلدول املوايل يوضح مكو�ت القسم الثاين من جدول التمويل

  

  

  

                                                           
طنية النتاج اللوالب، السكاكني (دراسة حالة املؤسسة الو  قتصاديةاملايل يف صنع قرار التمويل يف املؤسسة اال خمرجات النظام احملاسيب أثرعياد السعدي،  -1

 )63-62ص (، 2014- 2013مذكرة ماجستري، جامعة دمحم بوضياف، مسيلة، اجلزائر،  سطيف)، (B.C.R)الصنابري و 
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  جللثاين من جدول التمويل: التمويل قصري األالقسم ا):4- 3جدول رقم (

  التغري يف رأس املال العامل الصايف اإلمجايل

  

  :ستغاللالتغري يف عناصر اإل

  ستغاللالتغري يف أصول اإل

 خمزو�ت 

 تسبيقات مدفوعة على الطلبيات 

  القبض أوراقعمالء و 

 أخرى  

  ستغاللالتغري يف ديون اإل

 تسبيقات مستلمة على الطلبيات 

  أخرىدين و حسا�ت مور  

  (أ)-الرصيد (جـ) = (ب)  املوارد (ب)  ات (أ)حتياجاإل

      

        )1املال العامل ( رأسات إحتياجالتغري يف 

  :ستغاللالتغري يف عناصر خارج اإل

  التغري يف املدينون اآلخرون

  التغري يف الدائنون اآلخرون

      

        )2ل (ستغالاملال العامل خارج اإل رأسات إحتياجالتغري يف 

  :تغريات اخلزينة

  التغري يف النقد�ت

   التغري يف ديون اخلزينة

 السلفات املصرفية 

 الدائنة للبنوك األرصدة  

      

        )3اخلزينة (

        ) = التغري يف راس املال العامل الصايف االمجايل3)+(2()+1(

  على: عتماد�إل باحثةال إعدادمن  املصدر:

 ،أثر خمرجات النظام احملاسيب املايل يف صنع قرار التمويل يف املؤسسة االقتصادية (دراسة حالة  عياد السعدي

مذكرة ماجستري، جامعة دمحم  سطيف)، (B.C.R)املؤسسة الوطنية النتاج اللوالب، السكاكني و الصنابري 

 .63ص ، 2014-2013بوضياف، مسيلة، اجلزائر، 

  ،169ص ، 2013، دار هومة، اجلزائر، التسيري املايل للمؤسسةمخيسي شيحة.  

  1فيما يلي: املرتبطة �ذه الوثيقة املالية  األهدافتتمثل �لثا: أهداف جدول التمويل: 

 فتتاحية و اخلتامية مع شرح خمتلف التغريات احلاصلة؛نتقال بني امليزانية اإلحتقيق اإل -1

                                                           
 )166-165مخيسي شيحة، مرجع سابق، ص ( -1
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جلديدة و املوارد اجلديدة اليت حتصلت عليها ات استخداماإل إحصاءيسمح بدراسة تطور اهليكلة التمويلية:  -2

 ا�ا املالية؛إحتياجالفرتة ملواجهة  ثناءأاملؤسسة 

 يسمح بتحليل خمتلف احلركات اليت ميزت ذمة املؤسسة مع شرح التغريات املسجلة؛ -3

 ستحقاقا�ا يف املستقبل القريب؛إخطر عدم مواجهة  ،قياس خطر عدم السيولة للمؤسسة -4

  ها على اخلزينة.أثر احملققة خالل الدورة احملاسبية مع شرح تلخيص العمليات  -5

  ستثمارقرار اإل إختاذخصائص املعلومات احملاسبية و املطلب الثالث: 

القرارات اليت تتخذ على مستوى املؤسسة، فهو يقوم على جمموعة من  أصعبمن  ستثماريعترب قرار اإل     

تلعب املعلومات احملاسبية دورا �رزا يف تسيريها، فكثري من املستثمرين ات العلمية لتسهيل هذه العملية، و عتبار اإل

على املعلومات احملاسبية املتوفرة لديهم ملا هلا من خصائص مميزة جتعلها تؤدي  ية بناءً ستثمار يقومون ببناء قرارا�م اإل

قرار  إختاذاسبية ذات اجلودة يف غرضها، و من خالل املطلب التايل سنحاول تبيان مالدور الذي تلعبه املعلومات احمل

 كما يلي:  ستثماراإل

  يستثمار اإلالفرع األول: املعلومات الالزمة لتقييم املشروع 

   1 :ي، حتتاج إىل توفر جمموعة معلومات نذكر منهاإستثمار إن عملية تقييم أي مشروع      

 :ة، و اليت ميكن حصرها يفيستثمار تلك التكاليف اإل ستثماريقصد حبجم اإل :ستثمارتقدير حجم اإل -1

املبالغ املنفقة يف شراء التجهيزات اخلاصة �ملشروع، و املتمثلة يف اآلالت و املعدات، إضافة إىل النفقات   -

املتعلقة بشراء األراضي و إنشاء املباين و �لتايل كل هذه املصاريف تـدخل فـي تكلفـة الـشراء و احلصول على 

 التأمني عليها؛ األصول الثابتة و تركيبها و

 التكاليف املرتبطة بتكوين العمال و تدريبهم؛ -

التكاليف التقنية للمشروع، و املرتبطة �لرسوم اهلندسية و التصميمات و جتارب التشغيل اخلاصة �آلالت،   -

 السوق؛ إرتفاعحتياطات الواجب توفرها ملواجهة أو �ا�ة ضافة إلـى تكـاليف الـصيانة و اإلإ

العامل الالزم لتشغيل املشروع، وذلك خالل فرتة حياته والذي يشمل على املخزون، املواد اخلام رأس املال  -

الالزمة لدورة إنتاجية كاملة، والذي يتضمن املواد األولية الرئيسية و املساعدة والوقود وقطع الغيار ومواد 

 التعبئة والتغليف؛

ان املوقع ال يتوفر على بعض التسهيالت كقنوات الصرف التكاليف املتعلقة بتهيئة موقع املشروع خاصة إذا ك -

 الصحي، قنوات املاء، الكهر�ء، شبكات الصرف؛

أمهيـة معتبـرة ألن األخطاء اليت حتدث يف تقييم املشاريع تكون  ستثمارعلى ضوء هذه التكاليف فإن حلجـم اإل -

 ية.ستثمار معظمها نتيجة سوء تقدير التكلفة اإل

                                                           
 ).50- 46، ص (2011، مركز التعليم املفتوح، بنها، مصر، قتصاديةمبادئ دراسات اجلدوى االزردق، دمحم سعيد بسيوين، أمحد عبد الرحيم  -1
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عند املفاضلة بني تكاليف املشروع "التدفقات اخلارجة"، واإليرادات  :إيراداتهوع و تقدير تكاليف املشر  -2

 : التدفقات الداخلة"، فال بد من معرفة عدة متغريات و هي"

ستغالل طاقته، هـذه التكـاليف ميكـن تسميتها �لتدفقات إوالناجتة عن تشغيل املشروع و  تكاليف التشغيل: -

 : اخلارجة و ميكن حصرها يف

 اريف التأمني عليها و ختزينها، تكلفة شراء املواد األولية الالزمة لإلنتاج، إضافة إىل تكـاليف نقلهـا و مص

ا حتسب �لكن الكميات الالزمة للمحافظـة على مستوى املخزون ال تدخل ضمن هذه التكاليف ألو 

 .ضـمن رأس املال العامل

  ف اإلجيـار "إذا كانـت األرض مستأجرة" إضافة إىل مصاريف املصاريف املتعلقة �لكهر�ء و املياه و مصاري

 .الضرائب

 جتماعية و الصحيةوظفني �إلضافة إىل التأمينات اإلأجور العمال و امل . 

فتتمثل يف كل ما حيققه املشروع من عائد أو دخل و الناجتـة عـن قيمة  (التدفقات الداخلة): اإليرادات -

 ى الناجتة عن �جري فـائض طاقـة اآلالت و معدات املشروع للغري.اإلنتاج احملقق، و الدخول األخر 

بني لمشروع، ال بد من التفرقة بينه و قبل التطرق إىل مفهوم العمر االقتصادي ل العمر االقتصادي للمشروع: -3

 العمر اإلنتاجي أو الفين للمشروع.

عملية الصيانة علـى  ستمرارإلنتاج و ذلك �فالعمر اإلنتاجي يشري إىل الفرتة اليت يكون فيها املـشروع صـاحلا ل

   .التجهيـزات و اآلالت التـي يتوفر عليها املشروع

تشغيل املشروع جمدية اقتصاد�، أما العمر االقتصادي للمشروع فيشري إىل الفرتة التـي تكـون فيها عملية 

  بة.مبعىن آخر الفرتة الزمنية اليت حيصل فيها املشروع على تدفقات نقدية موجو 

  .بعاملني رئيسيني و مها : اإلهتالك املادي و اإلهتالك املعنوي أثرفالعمر االقتصادي يت

تكلفة الصيانة، لذا  إرتفاعخنفاض إنتاجية األصول نتيجة إهالكها و إنسبة لإلهتالك املادي فيتمثل يف فبال

  .صيانةينصح �حالل أصـول جديـدة مقابـل األصول القدمية، و ذلك لتفادي تكاليف ال

  : أما اإلهتالك املعنوي فيتمثل يف تقادم األصول املكونة للمشروع، هذا التقادم له صورتني

 تكون نتيجة التقادم يف منتجات املشروع، و ذلك نتيجة ظهور منتجات حديثة بفضل التقدم  :األوىل

طلب مـن املنتجـات التكنولوجي و هي ذات نوعية أفـضل مـن منتجـات املشروع، ذلك ما يؤدي إىل حتول ال

يف  ستمرارنتهاء العمر االقتصادي للمشروع، رغم قدرته على اإلإة إلـى املنتجات احلديثة، و منه القدميـ

 املنتج احلديث حمل القدمي البد من حتقق الشرط التايل:  إلحاللاإلنتاج، لذا و 

H= 
�����

�����
 ˃  1 

  حيث: 
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P2 املنتج احلديث؛ : سعر الوحدة من  

P1 سعر الوحدة من املنتج القدمي؛ :  

T2تكلفة الوحدة "�بتة و متغرية" من املنتج احلديث؛ :  

T1.تكلفة الوحدة "�بتة و متغرية" من املنتج القدمي : 

 تكون نتيجة تقادم طرق اإلنتاج، فظهور الطرق اجلديدة نتيجة التقـدم التكنولوجي، تؤدي إىل إنتاج  :الثانية

لذا قد ينتهي العمر االقتصادي للمشروع رغم  .من تكلفتها �ستعمال الطرق القدمية أقلسلعة بتكلفة ال

الطريقة اجلديدة حمل الطريقة القدمية فال بد من حتقيق الشرط  إلحاللعلـى اإلنتاج و  ستمرارقدرته يف اإل

 التايل:

H= 
�����

�����
  ˃  1 

  حيث: 

C2: ة التشغيل و الصيانة للوحدة يف ظل الطرقة اجلديدة؛تكلف  

C1: تكلفة التشغيل و الصيانة للوحدة يف ظل الطرقة القدمية؛  

A2: التكلفة الثابتة الصافية للوحدة يف ظل الطريقة اجلديدة؛  

A1: .التكلفة الثابتة الصافية للوحدة يف ظل الطريقة القدمية 

�اية عمره  يمة املتبقية للمشروع قيمة األصول املكونة للمشروع يفيقصد �لق القيمة املتبقية للمشروع: -4

قيمة إيرادات السنة األخرية  االقتصادي، و اليت ميكن بيعها مقابل تدفقات نقدية حمصلة، و اليت تـضاف إلـى

ستبعادها من قيمة حجم إالضرائب منها، و هذه القيمة جيب من حياة املـشروع، و ذلـك بعـد اقتطـاع 

  و ذلك قبل حساب أقساط اإلهتالك. ستثماراإل

  ستثمارقرارات اإل إختاذاملالية يف ير ر و التقاالفرع الثاين: دور القوائم 

  وفق التايل: ستثمارقرارات اإل إختاذللمعلومات احملاسبية املتضمنة كال من القوائم و التقارير املالية دور هام يف      

تشـري الوقـائع إىل وجــود حتـول هـام يف الفكـر احملاسـيب فيمــا  :سـتثمارقــرارات اإل إختـاذ أوال: القـوائم املاليـة و دورهـا يف

املاليــة، فقبـل بدايــة ثالثينــات القــرن العشــرين كانـت املعلومــات احملاســبية توجــه أساســا  يتعلـق �ملســتفيد األول مــن القــوائم

الضـغوط  ل اإلهتمام إىل املســتثمرين حيــث جــاءتالكربى حتو  قتصاديةو الدائنني، و لكن بعد األزمة اال خلدمـة اإلدارة

ترســخ هــذا اإلجتــاه بفضــل  هلــذا التحــول مــن القطــاع املــايل و األســواق املاليــة و لــيس مــن احملاســبني يف حــد ذا�ــم، و قــد

القـوائم جيـب أن يرتأسـوا قائمـة مسـتخدمي  )و املـرتقبني احلــاليني(أن املسـتثمرين  IASBاملعـايري الدوليـة حيـث اعتبـرت 

ونشــر هــذه القــوائم مــن حيــث خصــائص املعلومــات الــيت تتضــمنها، حيــث  املاليــة، و أن تكــون هلــم األولويــة عنــد إعـــداد

هـــم ســتثمرين هــم مقــدموا رأس املـــال و حباجــة إىل معلومــات عــن املؤسســة، إال أن امل فئــات إعرتفــت اللجنــة بوجــود عـــدة

املفــاهيمي  ا�م مــن غــريهم، و حســـب اإلطـــارإحتياجــاألوىل تلبيــة  األخــرى تعرضــا للمخــاطر، لــذلك فمــن الفئــات أكثـــر
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، فبينمـا الفئـاتات �قـي حتياجـإل اته من املعلومــات و عــن شــموهلاإحتياجتفضيل املستثمر �شئ كذلك عن كثرة فإن 

ات إحتياجــيــة مــن املعلومــات لــذلك تســعى لتلب ات هــؤالء املســـتخدمنيإحتياجــال ميكــن للقــوائم املاليــة أن تغطــي كافــة 

ا ســوف تفــي كــذلك �غلــب أ�ــفاملســتثمرين مقــدمي رأس املــال  ـاتحتياجــعامــة، و حيــث أن تــوفري قــوائم ماليـــة تفـــي �

  1.ميكن أن تغطيها القوائم املالية ات املستخدمني اآلخرين التـيإحتياج

العادي الذي ساد يف  بدل مفهوم املستثمرالواعي مفهوم املستثمر  FASB)على غرار IASB (لقد تبنت      

املاضي، فهذا األخري من مجهور املستثمرين  أدبيات احملاسبة منذ بداية الثالثينات و حىت بدايـة السـبعينات مـن القـرن

كافية، و قدرة حتليلية   اقتصاديةسسة و ال يتمتع بثقافة حماسبية و املؤ  الذي ال تتوفر لديه القدرة على احلكـم علـى كفايـة

قراراته على رأي مدقق احلسا�ت، أما مفهوم املستثمر احلصيف يركز على فائدة املعلومات  إختاذيعتمد فـي لذلك فهو 

و معرفة و قدرة  و املصداقية، فهو يف هذه احلالة يتمتع �سـتيعاب جيـد الءمةتصافها �ملإالقرارات و على  إختاذ فـي

  2.يةستثمار دائل اإلعالية على حتليل املعلومات و على املوازنة بني الب

و قدر�ا على توليد  تقييم سيولة املؤسسة و مرونتهـا املاليـة أجلزداد طلب املستثمرين على امليزانية من إقد      

املسامهني، و جتدر اإلشارة أن تفضيل  ستحقاقها و صرف توزيعات علـىإو تسديد الديون عند حلول مواعيد األر�ح 

النظرة العادلة و املتفحصة أال يكتفي املستخدم مبا يرد يف  قي القوائم األخرى، حيث تقتضيامليزانية ال يعين إمهال �

يعرض عن البند ذاته يف �قي القوائم من معلومات، حيث تكمل قائمة  بند معني يف قائمة واحدة، بل أيضا مـا

كزها املايل يف امليزانية، و القائمتني املؤسسة ما يرد من معلومات عن مر  أداءمعلومات عن  الدخل مبا يعرض فيها مـن

  3تكمالن ما يعرض يف قائمة التدفقات النقدية و قائمة املركز املايل من معلومات. معا

لية يتطلب تقدمي معلومات عادلة دور التقارير املا إن: ستثمارقرارات اإل إختاذ�نيا: التقارير املالية و دورها يف 

  4ها من قبل متخذ القرار بطريقة عقالنية ورشيدة، من خالل توفري ما يلي:إستخدامكن حمايدة و غري متحيزة، اليت ميو 

توفر التقارير املالية املعلومات املفيدة للمستثمرين احلاليني  أنجيب : ستثماراملعلومات املفيدة لقرارات اإل  -1

كذلك الرشيدة و  ستثمارقرارات اإل إختاذ أجلو املرتقبني و الدائنني و املستخدمني اآلخرين، و ذلك من 

ن تكون هذه املعلومات مفهومة هلؤالء الذين يتمتعون بفهم معقول لألنشطة أالقرارات املتشا�ة، و جيب 

 و أنشطة األعمال و يكون لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات مبثابرة معقولة. قتصاديةاال

تقدم التقارير املالية املعلومات املفيدة  أنجيب  املعلومات املفيدة لتقييم توقعات التدفقات النقدية:  -2

ملساعدة املستثمرين احلاليني و املرتقبني يف تقييم مقادير و توقيتات و عدم التأكد املرتبط �ملتحصالت 

                                                           
 .87، ص 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دليل احملاسب إىل تطبيق معايري التقارير املالية الدولية احلديثةطارق عبد العال محاد،  -1
 ).198 - 197، ص (2003، دار وائل للنشر، األردن، النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايرين، رضوان حلوة حنا -2
  .46، ص 2008اء للنشر و التوزيع، األردن، أثر ، )IAS/IFRS( 2007معايري التقارير املالية الدولية خالد مجال اجلعرات،  -3
-43، ص (2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، (نظرة حالية و مستقبلية) ئتمانو منح اإل ستثمارألغراض اإلحتليل القوائم املالية طارق عبد العال محاد،  4

 ). (بتصرف)47
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(توزيعات  أخرىات املالية و منح القروض لشركات ستثمار النقدية من املبيعات و املتحصالت النقدية من اإل

بيع  أو أخرىصلة)، و املتحصالت من اسرتداد القروض السابق منحها لشركات و الفوائد احمل األر�ح

 ات املالية.ستثمار اإل

توفر التقارير  أنجيب  معلومات عن موارد املؤسسة و املطالبات املتعلقة بتلك املوارد و التغري فيها: -3

حصول على هذه املوارد (اخلصوم لات املقابلة للتزامللمؤسسة و اإل قتصاديةاملالية معلومات عن املوارد اال

 التعامالت و األحداث و الظروف اليت تغري املوارد أو املطالبات املتعلقة �ا. �ثريات أيضاحقوق امللكية) و و 

توفر التقارير املالية معلومات عن املوارد  أنجيب  ات و حقوق امللكية:لتزامو اإل قتصاديةاملوارد اال -4

 األطرافالدائنني و ذه املعلومات تساعد املستثمرين و ات و حقوق امللكية، فهاملتز للمؤسسة و اإل قتصاديةاال

املؤسسة و قدر�ا على السداد،  تقييم سيولة إىل �إلضافةيف التعرف على جوانب القوة أو الضعف  األخرى

الدائنني رين و للمستثم أساساتقدم كذلك  اأ�فات و حقوق امللكية لتزام�لنسبة للمعلومات عن املوارد و اإلو 

مباشرة  إشاراتا تقدم �إفعالوة على ذلك أداء املؤسسة خالل فرتة معينة و تقييم  أجلغريهم من و 

 ات.لتزامالنقدية املطلوبة للوفاء ببعض اإل أيضاحتماالت التدفق النقدي لبعض املوارد و إل

املايل للمؤسسة  األداءمات عن ن توفر التقارير املالية معلو أجيب  املؤسسة و مكاسبها: أداءمعلومات عن  -5

يستخدمون يف الغالب معلومات �رخيية (عن فرتات  م�إف، و �لنسبة للمستثمرين و الدائنني معينةيف فرتة 

 سابقة) للمساعدة يف تقييم التوقعات اخلاصة �ملؤسسة.

ليت يتم قياس تقدمها من املؤسسة و ا أداءللتقارير املالية هو املعلومات اليت تعرب عن  األساسيالرتكيز  إن

، و تقدم هذه املعلومات املساعدة األنشطةخالل الرحبية و مكو��ا، و التدفقات النقدية مبوبة حسب 

  لألطراف املهتمة �ملؤسسة يف:

 ؛اإلدارة أداءتقييم  -

 تقدير القدرة الكسبية للمؤسسة و التنبؤ �ملكاسب املستقبلية؛ -

 ملؤسسة.املتعلقة � ستثمارتقدير خماطر اإل -

توفر التقارير املالية معلومات  أنجيب  :األموالمعلومات عن السيولة و القدرة على السداد و تدفقات   -6

، و كذلك املعلومات عن القروض اليت حتصل عليها إنفاقها أوجهعن كيفية حصول املؤسسة على النقدية و 

برأس املال تشمل التوزيعات النقدية  و عمليات السداد للقروض، و كذلك معلومات عن العمليات املتعلقة

اليت قد تؤثر على سيولة املؤسسة و قدر�ا على  األخرىملوارد املؤسسة و العوامل  األخرىو التوزيعات 

 السداد.

تشمل التقارير املالية توضيحات و تفسريات بغرض مساعدة  أنجيب  :اإلدارةتوضيحات و تفسريات  -7

تزيد خالل التوضيحات اليت  أناسبية املقدمة، فمنفعة املعلومات ميكن املستخدمني على تفهم املعلومات احمل
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من املستثمرين و الدائنني  أكثرتعرف الكثري عن املؤسسة و شؤو�ا  فاإلدارةعن املعلومات،  اإلدارةتقدمها 

يت غريهم، و ميكن من خالل التوضيحات و التفسريات و شرح االنعكاسات املالية لألحداث و الظروف الو 

  تزيد من منفعة املعلومات. أن ؤسسةتؤثر على امل

 ستثمارقرارات اإل ختاذالزمة إلو القوائم املالية ال التقاريرمما سبق و من خالل الشكل التايل ميكن تبسيط هيكل       

  قرارات مماثلة كما يلي:و 

  ستثمارقرارات اإل إختاذة املستخدمة يف ): القوائم و التقارير املالي9-3شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

تغريات املراجعة  - الغش يف التقارير املالية -و العرض و التحليل اإلعداد أسس( التقارير املالية: طارق عبد العال محاد، املصدر

، 2005لدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، االشفافية و اإلفصاح العادل) -التقارير املالية يف املنشآت الصغرية - ملواجهة الغش

 .43ص 

  ستثمارقرارات اإل إختاذخصائص املعلومات احملاسبية يف  أثرالفرع الثالث: 

تكون املعلومات احملاسبية اليت تظهرها التقارير املالية ذات  أن إىلبصفة عامة �دف خاصية املالمة و املوثوقية      

يف قدر�ا على ختفيض درجة  الءمةكمن فائدة املعلومات امل، و تستثمارقرارات اإل إختاذيف  فائدة ملستخدمي القوائم

املنفعة النسبية للمعلومات احملاسبية يف التنبؤ بقيمة  إىل�لنسبة للمستثمرين، مبعىن أخر تشري املالءمة  التأكدعدم 

املالءمة من قدرة مستخدم املعلومات  ، و تتحقق أيضاستثمارقرارات اإل إختاذاملتغريات اليت تنطوي عليها مناذج 

احملاسبية على تفهم حمتو�ت القوائم املالية، فهي يقصد �ا درجة السهولة يف عرض املعلومات بشكل ميكن املستثمر 

 ستثماركل املعلومات املستخدمة يف قرارات اإل

 و القرارات املماثلة ئتمانواإل

املعلومات 

 األخرى

مرتبطة �لقوائم 

املالية و 

 املالحضات

ير مالية تقار 

 اخرى

متاحة وقت 

 طلبها

املالحضات 

 على 

 القوائم املالية

القوائم 

 املالية

 املعلومات اليت تتضمنها التقارير املالية

املعلومات 

 األخرى

 تقارير مالية ذات غرض عام

 معلومات ملزمة

 د

 معلومات إضافية

 (أ) (ب) (جـ)
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حمتواها، و ميكن التعبري عن ذلك �لقدرة على التوصيل بدرجة مقبولة من اجلهد، و تزداد قدرة  إدراكمن تفهم و 

املستثمر،  إدراكتفهم املعلومات احملاسبية إذا كانت معروضة بشكل بسيط و تتمشى مع مفاهيم  املستخدم على

الية و طرقة عرض املعلومات �ا املشا�ة، و ترتبط قابلية الفهم بشكل التقارير امل األخرىميكن مقارنتها �ملعلومات و 

ستطاعة املستثمر فهمها إ�ا، و هولة قراءكتابة تلك التقارير من حيث س  أسلوباملصطلحات الواردة فيها و و 

  1ستيعا�ا.إو 

مني احملتملني بدرجات متفاوتة، و املستثمرين و املستخد األفراديتم تفهم املعلومات احملاسبية املقدمة من قبل      

ن لذلك فاعليها، و  عتماددرجة اإل أواملعلومات احملاسبية  إستخدامكبري يف طريقة   إختالفحيدث  أنميكن و 

 وأغري الراغبني  وأتسهم بشكل مباشر يف مساعدة هؤالء غري القادرين  أناملعلومات احملاسبية ال متثل وسيلة ميكن 

تقدم املعلومات اليت ميكن  أنالتقارير املالية جيب  أنها من املمكن تعلمه، كما إستخدامها، فإستخدامالذين يسيئون 

ها بشكل مناسب، إستخدامغري املتخصصني الذين يرغبون يف تعلم  وآها بواسطة اجلميع سواء املتخصصني إستخدام

 أن إىلتشري  أنات التكلفة و العائد من املمكن إعتبار ز�دة فهم املعلومات احملاسبية، ف إىلو قد تكون هناك حاجة 

ن التقارير إفتقدمها، و بشكل عكسي  أنال جيب  األفراداملستخدمة من جانب عدد قليل من  وأاملعلومات املفهومة 

الن البعض خيتارون عدم  آومن الصعب على البعض فهمها،  نهأل الءمةتستبعد املعلومات امل أالاملالية جيب 

  2ها.إستخدام

ي تتوافق مع خصائص املعلومات اليت يوفرها نظم إستثمار أي قرار  ختاذخصائص املعلومات الالزمة إل إن     

القرار  إختاذو ية املتاحة ستثمار املفهوم يساعد املؤسسة على توضيح الفرص اإل �ذا األخذ أناملعلومات احملاسبية و 

ه، ولكل مرحلة معلومات إختاذ أجليف الوقت املالئم، هذا القرار الذي مير على عدة مراحل من ي السليم ستثمار اإل

 أهمي و ستثمار ار اإلالقر  إختاذمراحل  أهمخاصة و هلا صفات حمددة �ا، و هذا ما سنبينه من خالل استعراض 

  3:املعلومات الالزمة يف كل مرحلة

ختتلف املعلومات الالزمة هلذه املرحلة على حسب نوع  ية:ستثمار أوال: املعلومات الالزمة يف مرحلة نشأة الفكرة اإل

ية عن ي قائم تكون املعلومات املطلوبة: فعلية، مالية، داخلإستثمار حالة وجود مشروع ية، ففي ستثمار الفكرة اإل

(القوائم املالية ملؤسسات  ي جديد تكون املعلومات املطلوبة: فعليةإستثمار يف حالة مشروع  أماالعمليات التشغيلية، 

(معلومات عن  ، خارجيةي)ستثمار اإل اإلنفاق( ، داخليةات الشوق من املنتج املقرتح)إحتياج(تقدير  ، تقديريةمماثلة)

، ويرى ية املتاحة)ستثمار (درجة املخاطر، البدائل اإل و غري مالية )األسعاريف و (مستوى التكال ، ماليةاملنافسني) أهم

Larcher  أكرب من املعلومات الداخلية و الفعلية يف هذه  أمهيةللمعلومات اخلارجية و املتوقعة و التقديرية  أنالركر

                                                           
، ص 2009صر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، معالقة احملتوى املعلومايت للقوائم املالية و تقارير املراجعة بكفاءة سوق األوراق املاليةأمني السيد امحد لطفي،  -1

51. 
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خصائص  أهم أنحلة، كما يرى الباحثني متساوية يف هذه املر  أمهيةللمعلومات املالية و غري املالية  أناملرحلة، و 

تكون تقديرية  أنتعكس متغريات البيئة الداخلية و اخلارجية، و  أنية هي ستثمار املعلومات الالزمة لصنع القرارات اإل

  تنطوي على توقعات يف املستقبل.

فة مدى صالحية املشروع �دف هذه املرحلة إىل معر  مرحلة دراسة اجلدوى التمهيدية:املعلومات الالزمة يف �نيا: 

 ، تقديرية(حجم السوق احلايل) املرجوة منه، لذلك فهي تتطلب معلومات فعلية األهدافحتت الدراسة لتحقيق 

(تكاليف املنتجات) ، داخلية (طبيعة املنافسة) ، و غري مالية(تكاليف التشغيل) ، ماليةاملتوقعة) األر�ح(التكاليف، 

  .(املزا� التنافسية) خارجيةو 

  من خالل دراسة: التفصيلية: مرحلة دراسة اجلدوىاملعلومات الالزمة يف �لثا: 

التنبؤ حبجم إنتاجه و تسويق املنتج املزمع  إمكانيةحتديد  إىل�دف هذه املرحلة  دراسة اجلدوى التسويقية: -1

ات داخلية الطلب عليه يف املستقبل، و يقوم �ذه الدراسة رجال التسويق، و تتضمن هذه املرحلة معلوم

سترياد)، غري مالية افسني)، مالية (حجم التصدير و اإل(حجم املبيعات احلايل)، خارجية (معلومات عن املن

 )، فعلية (عدد الز�ئن) و تقديرية (حجم املبيعات املتوقع).اإلدارة(سياسات 

ي من الناحية الفنية، ار ستثمتنفيذ املشروع اإل إمكانيةحتديد  إىل�دف هذه الدراسة  دراسة اجلدوى الفنية: -2

)، مالية (تكلفة املواد اإلنتاجو يقوم �عدادها الفنيني املختصني، و تتضمن معلومات تقديرية (تكاليف 

ي)، و ال تتضمن هذه ستثمار )، غري مالية (الطرق البديلة لإلنتاج)، داخلية (تكاليف تنفيذ املشروع اإلاألولية

 املنافسني.خارجية عن  أوالدراسة معلومات فعلية 

ترمجة نتائج كل من الدراسة التسويقية و الفنية يف صورة  إىل�دف هذه الدراسة  دراسة اجلدوى املالية: -3

حماسب التسيري، و تتضمن معلومات مالية (تكاليف التشغيل)،  أساسيةتقديرات نقدية، و يقوم �ا بصفة 

شروع التقديرية) و ال تتضمن هذه الدراسة امل إيراداتي)، تقديرية (ستثمار داخلية (تكاليف املشروع اإل

 و خارجية عن املنافسني.أغري مالية  أومعلومات فعلية 

مالية، داخلية، خارجية،  مالية، غري: ن تكونأية هي ستثمار فخصائص املعلومات املطلوبة لصنع القرارات اإل

  تقديرية.فعلية و 

املراحل اليت مير  أهمتعترب هذه املرحلة  ي:ستثمار القرار اإل اذإختمرحلة تقييم البدائل و املعلومات الالزمة يف رابعا: 

ية �دف ز�دة إستثمار قرار �لدخول يف مشاريع  إختاذاملؤسسة ضرورة  إدارةي، فغالبا ما تواجه ستثمار �ا القرار اإل

حصرها ية و ستثمار بدائل اإلهذا تقييم للجديدة، و يتطلب  إنتاجيةطاقات  إنشاء أواحملافظة عليها  أو اإلنتاجيةالطاقة 

 إىلعملية التقييم �دف  إن Cavertو حسب كافرت  و دراستها من خمتلف اجلوانب، التسويقية، الفنية و املالية

ية عن طريق جتميع ستثمار تتم عملية تقييم البدائل اإلللمؤسسة، و  أر�حاالبديل املقرتح سوف حيقق  أنالتأكد من 

حتماالت إتقديرات �ملبيعات املتوقعة، و  فعن طريق خرباء التسويق ميكن احلصول علىالبيا�ت الالزمة للتقييم، 
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ي ستثمار تنفيذ املشروع اإل إمكانيةي، و عن طريق اخلرباء الفنيني ميكن دراسة ستثمار الطلب على منتجات املشروع اإل

  ي.ستثمار اإل من الناحية الفنية، و عن طريق خرباء املالية ميكن دراسة مدى متويل املشروع

القرار  إختاذي، فستثمار رفض املشروع اإل أوقرار قبول  ختاذعملية التقييم يتم رفع النتائج لإلدارة العليا إل إمتامبعد      

، األنسبختيار البديل إية و ستثمار فاضلة بني البدائل اإلالعليا للمؤسسة، حيث تقوم �مل اإلدارةختصاص إيعترب من 

  ق أهداف املؤسسة.الذي يساهم يف حتقيو 

البشرية ية و املوارد الطبيع أنية هي عملية حبث و دراسة للتأكد من ستثمار تقييم املشاريع اإل أن إىلمما سبق خنلص      

ي ميكن توافرها �لفعل، و تصادفنا بعض الصعو�ت من حيث حصر و تقدير  ستثمار املالية الالزمة لقيام املشروع اإلو 

  .التأكدو عدم  �ملخاطرةاليف املستقبلية، حيث ترتبط التقديرات و التك اإليراداتكل من 
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  خالصة الفصل:

عليها من خالل  عتماددرجة أمهيتها و قدرة اإلل فإن املعلومات احملاسبية تقاس تقدم يف هذا الفص على ما بناءً      

، فسابقا كانت جلود�ا من قبل مستخدميها احملدد الرئيسيما تتميز به من خصائص نوعية، هذه اخلصائص اليت تعد 

للمؤسسة و املستخدمني ات املتعددة حتياج�خذ املعلومة احملاسبية املستخرجة من النظام احملاسيب للعمل �ا ضمن اإل

 إىل لكن بعد التطورات احلاصلة يف ا�ال احملاسيب من منتصف القرن العشرينجانب آخر، و أي رتكيز على هلا دون ال

هيئات هدفها العمل على إعطاء خمرجات حماسبية ذات فاعلية و كفاءة للعمل �ا حاز ا هذا و بظهور مجعيات و يومن

 أصبحتهتمام إذ خصائصها جانب كبري من اإل أهمعلى حتديد  عتمادموضوع جودة املعلومات احملاسبية �إل

برز أخدمي املعلومات احملاسبية هم من و مستمعدي  أنكما   املعلومات احملاسبية تقاس من عدة جوانب قبل العمل �ا

غلب اجلمعيات و اهليئات املصدرة هلا على تقسيمها خلصائص رئيسية أتفقت إتوفري هذه اخلصائص، و اليت  أسباب

  الثبات).(قابلية للمقارنة و  �نوية أخرىو (مالءمة و موثوقية) و ما يندرج ضمنها من خصائص فرعية، 

تكون ذات جودة ليتم تقدميها للجهات املستفيدة  أنبح العمل �ملعلومات احملاسبية يتطلب صأمن هذا املنطلق      

القرارات املالية، فقرارات التمويل تتم وفق منهج خمطط هلا يفرض  رأسهاالقرارات و على  إختاذخاصة يف جمال  منها

عليها لتسهيل حتديد تكلفة التمويل  دعتمايتم توفري معلومات حماسبية مالءمة هلذا الغرض و ميكن اإل أنضرورة 

ي الذي ستثمار بناء القرار اإل أساسهنسبها، هذا القرار الذي يتم على أختيار ة لكل مصدر متويلي متاح إلاحلقيقي

يتطلب هو اآلخر توفري قدر كايف من املعلومات احملاسبية الالزمة يف الوقت املناسب وبقيم معربة عن الوضع احلقيقي 

  املتحصل عليها فيه. أوي املراد توظيف األموال املتوفرة ستثمار للمشروع اإل

  



  الفصل الرابع

دراسة أثر خصائص املعلومات 

احملاسبية يف إختاذ القرارات املالية 

يف جمموعة من املؤسسات 

  اإلقتصادية اجلزائرية
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 متهيد: 

 إختبـــار صـــحة الفرضـــيات الـــيت مت بناؤهـــا مـــنومـــن أجـــل  تـــدعيم الفصـــول النظريـــة الســـابقة بدراســـة ميدانيـــة، بغـــرض    

اإلدارة قســم مصــلحة احملاســبة و املاليــة و  موجــه لرؤســاء و عمــال إســتبيان تمــد� يف ذلــكخــالل اإلشــكالية املطروحــة إع

  ية بوالية بسكرة.قتصادالقرار لدى جمموعة من املؤسسات اال إختاذالعليا صاحبة السلطة يف 

تحليـل القـوائم كان السبب الرئيسي وراء اختيار هذه الدراسة دون غريها من الدراسات التطبيقية األخـرى كـاللجوء ل     

ي يف الدراسـة و املتمثـل يف خصـائص ساسـية هـو أن املتغـري األقتصـادإجراء مقارنة بـني عـدد مـن املؤسسـات اال أواملالية 

مـــن خـــالل األرقـــام و التوضـــيحات املبينـــة يف التقـــارير  أواملعلومـــات احملاســـبية ال ميكـــن تقـــديره مـــن خـــالل القـــوائم املاليـــة 

 الــذي تعــود بــه خصــائص ثــرقيــاس األ أجــل نســب طريقــة مــنهــو أ ســتبيانكــن القــول أن اإلليــة، مــن هــذا املنطلــق مياملا

  ية اجلزائرية.قتصادالقرارات املالية داخل املؤسسات اال إختاذاملعلومات احملاسبية على عملية 

  إىل النقاط التالية:  مت التطرقهذا الفصل يف     

 ؛اإلطار العام للدراسة امليدانيةل: و املبحث األ   

 :؛التحليل اإلحصائي للبيا�ت املبحث الثاين 

 :إختبار فرضيات الدراسةحتليل و  املبحث الثالث. 
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  ل: اإلطار العام للدراسة امليدانية و املبحث األ

، ةهذه الدراسالواجب معرفتها يف  وحتديد خمتلف اجلوانب املهمة امليدانية هو طار العام للدراسة املقصود �إل      

رورة التطرق حلدود إختيار العينة اليت ستجرى عليها هذه الدراسة، مع ض الدراسة ومن مث تمعمن خالل حتديد جم

و توزيعه، مع  ستبيانها مت إعداد اإلأساسية اليت على ساساخلطوات األ أهمجريت ضمنها، وكذا حتديد الدراسة اليت أ

إلختبارات اليت سيتم العمل عليها من خالل حتديد نوع التوزيع ي اقطة يف هذا العمل أال وهي تبيان أن أهمحتديد 

  :سيتم إعتماده، وفق التايلالذي 

  جمتمع الدراسةحتديد ل: و املطلب األ

ضيقا جدا، ولكن يف كلتا احلالتني �درا ما يتاح  أوال من حتديد جمتمع الدراسة الذي قد يكون عاما جدا أو البد      

ناصر ا�تمع الذي يريد دراسته، ولذلك نقوم جبمع البيا�ت من جمموعة جزئية صغرية من للباحث الوصول إىل مجيع ع

   1ا�تمع ككل. ائج علىالنت ، و نستخدم هذه البيا�ت لتعميما�تمع تدعى عينة

  يف هذه الدراسة مت إختيار جمتمع و عينة الدراسة وفق التايل:     

   ل: جمتمع الدراسةو الفرع األ

ل من والية ية اجلزائرية بكقتصادالبحث يتمثل يف جمموعة من املؤسسات اال تمع الدراسة احملدد يف هذاإن جم     

نشطة سسات من دور ر�دي و متميز يف األو ذلك ملا متلكه هذه املؤ  )1(أنظر امللحق رقم  بسكرة، خنشلة و�تنة،

ية للوال�ت املعنية  فضال عن قتصادلدفع �لتنمية االالتجارية و الصناعية اليت تعمل على تدعيم احلركة التجارية و ا

دورها يف تدعيم احلركة التجارية على املستوى الوطين من خالل توزيعها ملنتجا�ا على عدد من وال�ت الوطن، هذا 

تسهل ا و ية من شأ�ا أن تطور من نشاطهمال أوقرارات سواء ادارية  إختاذالدور ال ميكن أن تقوم به دون أن تلجأ اىل 

 أجلعترب من املعلومات احملاسبية من مهامها لتحقيق أهدافها املنتظرة من خالل العمل احملاسيب الذي يوفر هلا كم م

  .ستثماراإل أوقرارا�ا املالية سواء يف جانب التمويل  إختاذستخدامها يف إ

  الفرع الثاين: عينة الدراسة

ة من جمتمع الدراسة يتم إختيارها بطريقة مناسبة، و إجراء الدراسة ميكن تعريف العينة على أ�ا "جمموعة جزئي    

عليها ومن مث إستخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي، فالعينة متثل جزءا من جمتمع 

  2ع."الدراسة من حيث اخلصائص والصفات ويتم اللجوء إليها عندما تغين الباحث عن دراسة كافة وحدات ا�تم

ها حتديد عينة الدراسة، وختتلف �ختالف نوع الدراسة، يف هذه �إلضافة إىل أنه توجد عدة طرق يتم على أساس     

، وإلشتقاق هذه العينة وفق الطريقة العشوائية من جمموعة املؤسسات اليت مت توزيع االستبيان عليهاالدراسة مت إختيار 

                                                           
 .9ص  ،2007سور�، ، شعاع للنشر والعلوم، حلب، SPSS، اإلحصاء �ستخدام و الرتمجة التأليفجلنة  -1
2

 .2ب الوادي، الغردقة، مصر، بدون ذكر السنة، صو كلية الرتبية، جامعة جن، حماضرات يف مقياس مناهج البحث،  ، العينات و أنواعهاالسعدي غول السعدي -
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بغي أن يوفر الباحث الشروط اليت تضمن أن يكون لكل فرد من أفراد ا�تمع عينة عشوائية ممثلة للمجتمع االصلي ين

  1االصلي فرصة متساوية الن يكون ضمن العينة.

معدة شرحية  أكربلفئات عينة الدراسة بعناية فائقة، حبيث مت الوصول إىل  فرادلقد مت اإلهتمام �ختيار شرحية األ     

عتمدت ية اجلزائرية حمل الدراسة، وإقتصاداملؤسسات االمن جمموعة تنتجها مستخدمة للمعلومات احملاسبية اليت و 

ل احملاسيب وتطبيقاته، العملية يف ا�امن اخلربات العلمية و كايف متتلك قدر   إختيار هذه الشرحية كو�االباحثة على 

 املفيدة للدراسة.قدر من النتائج الواقعية و  أكرب ذلك �دف الوصول إىلو 

العينة احملددة  فرادسلمت أل ةإستمار  150بة لعدد العينة النهائية اليت مت العمل �ا، يف البداية فقد مت توزيع �لنس     

فقط و بعد  ةإستمار  119فقد مت استالم  ةستمار سابقا، و بعد عملية التوزيع و اإلتفاق على �ريخ حمدد جلمع اإل

ستفائها للشروط املوضوعة (من بينها عدم مطابقة لعدم إ ةإستمار  28عملية الفرز و التفحص مت إلغاء حوايل 

ت) و اإلبقاء على جا�نقص اإل أو - التخصصات االدبية األخرى أوختصص ترمجة –التخصص للشروط املوضوعة 
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  ات املقبولةستمار ): يوضح اإليضاحات اخلاصة �إل1-4اجلدول رقم (

  النسبة املؤوية  العدد  نالبيا

 %100  150  ات املوزعةستمار عدد اإل

  21%  31  ات الغري مسرتجعةستمار عدد اإل  )ةإستمار  150إمجايل املوزع (

 79%  119  ات الواردةستمار عدد اإل

  24%  28  ات امللغاةستمار عدد اإل  )ةإستمار  119إمجايل الوارد (

  76%  91  ات املقبولةستمار عدد اإل

  ن إعداد الباحثةم املصدر:

  الفرع الثالث: حدود الدراسة

  متثلت فيما يلي:      

املرتبطة �جلانب احملاسيب املتعلق �ملعلومات  اورإهتمت هذه الدراسة �ملواضيع و احمل ال: احلدود املوضوعية:أو 

ية اجلزائرية خاصة بعد ادقتصالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذاحملاسبية وخصائصها و مدى �ثريها على عملية 

 تبين املعايري احملاسبية الدولية من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل.

                                                           
ول، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر، اجلزء األ، SPSSمج �ستخدام بر بيا�ت �التحليل اإلحصائي للحممود عبد احلليم منسي، خالد حسن الشريف،  -1

 10.، ص2014
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القرارات  إختاذخصائص املعلومات احملاسبية يف  أثرإهتمت هذه الدراسة بتحديد  �نيا: احلدود اجلغرافية (املكانية):

 أساسليت يتمحور ية اقتصاديف جمموعة من املؤسسات اال لة حصرهاو اية، واليت مت حمقتصاداملالية يف املؤسسات اال

 نشاطها ضمن اإلطار اجلغرايف لكل من والية بسكرة، خنشلة و�تنة.

ت عمال و رؤساء مصلحة املالية و احملاسبة ورؤساء إجا�تعتمد هذه الدراسة على آراء و  �لثا: احلدود البشرية:

 إختاذإىل املدير (من له سلطة  ضافةالقرار، �إل إختاذسبة كمشاركني يف عملية املصاحل األخرى اليت هلا عالقة بقسم احملا

 ية اجلزائرية.قتصادالقرار) يف املؤسسات اال

فور البدأ �عداد  2017ت أو هر مت املباشرة يف العمل على الدراسة امليدانية إنطالقا من شرابعا: احلدود الزمانية: 

ا للتحكيم من قبل املختصني، ومن مث مت املباشرة يف توزيعها على العينة و من مث تعديلها وإرساهل ةستمار اإل

  نطالق يف العمل عليها؛ات املوزعة واإلستمار أين مت مجع اإل 2018ستطالعية املقصودة إىل غاية منتصف سنة إلا

  ستبياناإل ةإستمار املطلب الثاين: خطوات حتضري 

جلة إشكالية حماسبية يعد من أصعب الطرق الـيت ميكـن إسـتخدامها، ذلـك كحل ملعا ستبيانإن اإلعتماد على اإل       

و حتديــد عينــة الدراســة يف  ســتبيانأن أغلــب املشــاكل احملاســبية البــد مــن ترمجتهــا و حلهــا عــدد�، �لتــايل فــإن حتضــري اإل

انيــة يف ختصــص ختيــار هــذا النــوع مــن الدراســات امليدل عمــل يقــوم بــه الباحــث يف حالــة إأو هــذه احلالــة هــي أصــعب و 

بدقـة و عنايـة كبـرية، مـع الرتكيـز علـى ضـرورة إختيـار عينـة  سـتبيانحماسبة، إذ البد أن يتم إختيار األسئلة احملددة هلذا اإل

ن خـــالل هـــذا الدراســـة الـــيت ال بـــد أن تكـــون يف التخصـــص و علـــى درايـــة مبختلـــف جوانـــب و متغـــريات املوضـــوع، و مـــ

إىل حتديـــد كيفيـــة  ضـــافة�إل ســـتبياناإل ةإســـتمار يت مت مـــن خالهلـــا حتضـــري أســـئلة املراحـــل الـــ أهـــمل تبيـــان و ااملبحــث ســـنح

إختيــار عينــة الدراســة، و مــن مث تبيــان درجــة ثبــات أســئلتها، مــع توضــيح مــنهج الدراســة املســتخدم للوصــول إىل النتــائج 

الـيت مت إعتمادهـا يف هـذا  تبيانسـاإل ةإسـتمار اخلطـوات الـيت مت إتباعهـا لتحضـري  أهمل تبيان و ااملتوقعة، و فيما يلي سنح

  الفصل كما يلي:

  ل: مصادر مجع بيا�ت الدراسةو الفرع األ

  مها:النظري والتطبيقي و  كل من اجلانبليهما يف  جلمع البيا�ت مت اللجوء إ هناك نوعان من املصادر     

للدراسة إىل مصادر العلمية واليت ت الباحثة يف معاجلة اإلطار النظري إجتهلقد  ال: املصادر العلمية (الثانوية):أو 

امر والتعيمات اليت أصدرها املشرع اجلزائري يف اطار تطرقه للمعلومات حماسبية اليت و ، األنني، املراسيمتتمثل يف القوا

إىل  ضافةتتوفر على جمموعة من اخلصائص املميزة هلا، وكذا كم الكتب و املراجع العربية و األجنبية ذات العالقة، �إل

 أواشرة لت موضوع الدراسة بصورة مبو اقاالت والبحوث و املذكرات وكذا املداخالت والدراسات السابقة اليت تنامل

 غري مباشرة.
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حتقيق أهداف الدراسة و التحقق من صحة  أجلغري كايف من  اإلكتفاء �ملصادر العلمية فقط لية:و �نيا: املصادر األ

كأداة   ستبيانلية ملعاجلة الدراسة امليدانية ملوضوع البحث من خالل اإلو ألالفرضيات، لذا مت اللجوء إىل املصادر ا

  ية اجلزائرية.قتصادرئيسية للبحث و الذي صمم خصيصا هلذا الغرض و مت توزيعه على جمموعة من املؤسسات اال

  تقسيم اإلستبيان الفرع الثاين: 

  وفق التايل: حماوريف إطار حتضري أسئلة االستبيان مت تقسيمها لعدة       

البــد مــن إعطــاء  ســتبياناإل ةإســتمار قبــل أن نســتهل العمــل اخلــاص بتحضــري : ســتبياناإل ةإســتمار حتضــري أســئلة أوال: 

مــن ختصصــات أخــرى، وهلــذا طــالع حمــيب اإل أومفهــوم هلــذا املصــطلح الــذي قــد خيفــى علــى كثــري مــن البــاحثني اجلــدد 

ــــرأي.... إخل، هــــذه ت، اإلســــتفتاء، إمنهــــا مجــــع املعلومــــا املصــــطلح "إســــتبانة" عــــدة تســــميات ســــتخبار ، إســــتطالع ال

داة جلمـع البيـا�ت مـدلوهلا ومعناهـا متقـارب جـدا، فاإلتفـاق يكمـن يف أ�ـا "أاملسميات وإن إختلفـت يف لفضـها إال أن 

 وأســئلة تضــم جمموعــة مــن األ ةإســتمار افــة ســكانية عاليــة، وعــن طريــق عمــل مجاعــات كبــرية احلجــم ذات كث أو أفــرادمــن 

قـــد تســـتخدم مـــع غريهـــا مـــن أدوات  أوكميـــة، وقـــد تســـتخدم مبفردهـــا   أوالعبـــارات بغيـــة الوصـــول إىل معلومـــات كيفيـــة 

  1البحث العلمي األخرى، وذلك للكشف عن اجلوانب اليت حيددها الباحث".

يـــة يف املؤسســـات القـــرارات املال إختـــاذخصـــائص املعلومـــات احملاســـبية يف  أثـــرمـــن خـــالل التعريـــف الســـابق و ملعرفـــة       

ية، ذلك أنه يتم االعتماد على املعلومات احملاسبية املعرب عنها يف شكل قوائم و تقـارير ماليـة مـن قبـل املكلفـني قتصاداال

جلمـع خمتلـف املعلومـات اخلاصـة �جلانـب امليـداين  إسـتبيان ةإسـتمار القرارات املالية، قامت الباحثـة بتصـميم  إختاذبعملية 

  للدراسة. 

لـــت كـــال متغـــريي و اذ متـــت املباشـــرة يف هـــذه العمليـــة مـــن خـــالل اإلطـــالع علـــى بعـــض الدراســـات الســـابقة الـــيت تنإ     

كطريقـة ملعاجلـة اإلشـكالية املطروحـة و إثبـات صـحة الفرضـيات   سـتبياناإل ةإسـتمار سة، واليت مت فيها اإلعتماد على الدرا

التعـديالت للتماشـي مـع التغـريات الـيت طـرأت علـى واقـع  املوضوعة من عدمها، مع األخذ يف عني اإلعتبار إجراء بعض

  املمارسات احملاسبية الدولية و اجلزائرية.

علمي، مع الرتكيز علـى ضـرورة تبسـيط األسـئلة  أساسمبنية على  ةإستمار ال بناء أو ثة لت الباحو امن هذا املنطلق ح    

العينــة املوجهــة هلــم، إذ مت  أفــرادقابلــة للفهــم مــن قبــل بتعــاد عــن التعقيــد حــىت تكــون و اإل ســتبيانالــيت جــاء �ــا هــذا اإل

  إىل جزئني: ةستمار تقسيم هذه اإل

فـــة جنســـه، : اخلـــاص �ملعلومـــات الشخصـــية املتعلقـــة ��يـــب علـــى األســـئلة مـــن خـــالل معر لو اجلـــزء األ  - 1

عينـة الـيت هلـا حتديد و إختيـار ال أجلاملعلومات الالزم معرفتها من  أهمإىل  ضافة�إلعمره، مؤهله العلمي، 

ن يكــون لــه عالقــة بصــلب ب أعالقــة مبوضــوع الدراســة، مــن خــالل حتديــد التخصــص الدراســي والــذي جيــ

غريهــا مــن التخصصــات الــيت هلــا درايــة جبانــب  أوالتســيري، إدارة  أوضــوع (كاحملاســبة مبختلــف تفرعا�ــا املو 

                                                           
 ).16-14، ص (2010، مطبعة أبناء اجلراح، غزة، فلسطني، ستبيانالقواعد املنهجية الرتبوية لبناء اإلي، أو ز�د بن علي بن حممود اجلرج -1
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 لوظــائفحمـدد  سـتبيانؤسســة  كـون اإللـيت يشـغلها داخـل املالقـرار) ، الوظيفــة ا إختـاذاملعلومـات احملاسـبية و 

ي مصـــــلحة هلـــــا عالقـــــة مـــــدير املؤسســـــة، و رئـــــيس أدون األخـــــرى (حماســـــب، رئـــــيس مصـــــلحة احملاســـــبة، 

إىل  ضــافة�حملاسـبة) إذ هـم فقــط املعنيـني يف املؤسســة �عـداد وتوجيــه و إسـتغالل املعلومــات احملاسـبية، �إل

 حتديد سنوات اخلربة املهنية.

الوصـول إىل اهلـدف  أجلمن  حماورالدراسة و الذي قسم بدوره إىل ثالثة  اورختصيصه حمل مت اجلزء الثاين: - 2

  اثبات فرضيات الدراسة. أجلاملرغوب منه من 

لتزام بكافة املالحظات املقدمة مـن قبـل احملكمـني، مت ن مت حتكيم اإلستبانة واإلبعد أ: ستبيانو جماالت اإل حماور �نيا:

 3ســؤال مقســم علــى  36الــذي يتكــون مــن  )2(أنظــر امللحــق رقــم يف شــكله النهــائي  بيانســتىل إعــداد اإلالتوصــل إ

  رئيسية كل حمور مقسم لعدد من ا�االت كما يلي:  حماور

مت يف هــذا احملــور الرتكيــز علــى اخلصــائص الرئيســية الــيت تتميــز �ــا املعلومــات احملاســبية، الــيت ل: و احملــور األ  -1

 14سة النظرية و اليت تتمثل يف كـل مـن خاصـية املالءمـة واملوثوقيـة، �مجـايل مت التطرق هلا من خالل الدرا

 سؤال وفق التقسيم التايل: 

ية قتصـادخصـص ملعرفـة مـدى متيـز املعلومـات احملاسـبية املعـدة واملقدمـة مـن قبـل املؤسسـة اال ل:و ا�ـال األ  - أ

علــق مبــدى تــوافر اخلصــائص ســئلة تتعــديها ومســتخدميها مــن خــالل إعطــاء أخباصــية املالئمــة لكــل مــن م

إىل  ضــــافةالفرعيــــة هلــــذه اخلاصــــية املتمثلــــة يف (التوقيــــت املناســــب، القــــدرة التنؤيــــة والقــــدرة االرتداديــــة) �إل

سـيب جمموعة من النقاط املتحكمة يف هـذه اخلاصـية املتمثلـة يف تطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة والنظـام احملا

لقيـاس و االفصـاح احملاسـيب علـى هـذه املعلومـات، و يتكـون هـذا ا�ـال ي ااملايل وكذا كل من تطبيق مبـدأ

 أسئلة. 7من 

خصص ملعرفة مدى متيز املعلومات احملاسـبية خباصـية املوثوقيـة هـذه اخلاصـية علـى غـرار خاصـية  ا�ال الثاين:  - ب

احليــــاد  احملاســــبية، ســــاليب و الطــــرقفرعيــــة تتمثــــل يف كــــل مــــن (حتويــــد األ املالءمــــة تتميــــز بــــثالث خصــــائص

تبيان مدى حتلي املعلومات احملاسبية املعمول �ا بقدر كايف منها من خـالل أسـئلة هـذا  لةاو حم واملصداقية) مث

ا�ـــال مـــع مراعـــاة التطـــرق لـــنفس النقـــاط اخلاصـــة بكـــل مـــن تطبيـــق النظـــام احملاســـيب املـــايل و املعـــايري احملاســـبية 

 أسئلة. 7والقياس احملاسيب، و يتكون هذا ا�ال من الدولية دون أن ننسى تطبيق كل من مبدأي اإلفصاح 

مت الرتكيــز علــى اخلصــائص الثانويــة للمعلومــات احملاســبية هــذه اخلصــائص الــيت تعــد مكملــة  احملــور الثــاين:  -2

لكــل مــن اخلاصــيتني الرئيســيتني الســابقتني، ممثلــة يف كــل مــن خاصــية الثبــات و القابليــة للمقارنــة وخصــص 

 قسم إىل جمالني مها: أسئلة، 8هلذا احملور 
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خصــــص ملعرفــــة مــــدى متيــــز املعلومــــات احملاســــبية خباصــــية الثبــــات مــــن خــــالل إتبــــاع طــــرق  ل:و ا�ــــال األ  - أ

ية، وهــل تطبيــق النظـام احملاسـيب املـايل يف حتقيـق هـذه اخلاصـ هماوسياسـات حماسـبية موحـدة ومعرفـة هـل سـ

 أسئلة. 4تكون هذا ا�ال من ي تغيري يطرأ على هذه السياسات يتم االفصاح عنه أم ال، و يأ

 لنـااو حخصص ملعرفة مدى متيز املعلومات احملاسبية خباصية القابلية للمقارنة هذه اخلاصـية الـيت  ا�ال الثاين:  - ب

سئلة املتعلقة �ا من معرفة مدى القدرة على مقارنـة املعلومـات احملاسـبية للمؤسسـة نفسـها علـى من خالل األ

لســنوات  أومعلومــات مؤسســة أخــرى لــنفس الســنة  ن مقارنــة معلوما�ــا مــعهــل ميكــ أومــر ســنوات متعــددة، 

يل يف تسـهيل هـذه العمليـة، وهـل اإلفصـاح عـن هـذه نظـام احملاسـيب املـا ةامهمسـملعرفة مـدى  ضافةمتعددة �إل

 أسئلة. 4ن يسهل العمل �ا، ويتكون هذا ا�ال من املعلومات من شأنه أ

ية اجلزائريــة مــن خــالل الرتكيــز قتصــادالقــرارات املاليــة يف املؤسســات اال اذإختــيتعلــق بعمليــة  احملــور الثالــث: -3

 أســــاسكو�مــــا   ســــتثمارعلــــى القــــرارات املاليــــة بصــــفة عامــــة مــــن مث التطــــرق لكــــل مــــن قــــرار التمويــــل و اإل

 سؤال هلذا احملور، قسم إىل جمالني ومها: 14الدراسة، مت ختصيص 

ية اجلزائريـــة، مـــن خـــالل معرفـــة قتصـــادمويـــل يف املؤسســـات االقـــرار الت إختـــاذخـــاص بعمليـــة  ل:و ا�ـــال األ  - أ

يــار مصــدر تخهــل تتحمــل تكلفــة متويــل كأســلوب يف إمــاهي مصــادر متويــل كــل مؤسســة وهيكلهــا املــايل و 

العينــــة مبــــا يعــــرف جبــــدول التمويــــل و نظــــام  أفــــرادإىل حتديــــد مــــدى معرفــــة  ضــــافةمتويــــل دون اآلخــــر، �إل

ـــتم ااملعلو  ـــة وهـــل ي ـــه أمـــات التمويلي أســـئلة مـــن إمجـــايل أســـئلة احملـــور  7م ال، قســـم هـــذا ا�ـــال إىل لعمـــل ب

 الثالث؛

سـئلة ية اجلزائريـة، إذ أن األقتصـاداال يف املؤسسـات سـتثمارقرار اإل إختاذخصص لعملية  ا�ال الثاين:  - ب

يهـا أم عل أثـراليت مت صياغتها يف هذا ا�ال ختص كيفيـة و مـدى توسـع املؤسسـة يف هـذا القـرار و  هـل لـه 

  أسئلة. 7ال، وتضمن 

  ستبياناإل حماورالفرع الثالث: قياس مدى املوافقة على 

ب ، فـإن املقيـاس املناسـسـتبيانالعينة على فقرات اإل أفرادإذا كان اهلدف من هذه  الدراسة هو قياس درجة موافقة      

 أوافقـــة، وهـــذا املقيـــاس إمـــا ثالثـــي شـــهر هـــذه املقـــاييس "مقيـــاس ليكـــرت لدرجـــة املو هـــو مقيـــاس درجـــة املوافقـــة، ومـــن أ

ليكــرت"، ويعتــرب هــذا  وكــان ذلــك بواســطة الــدكتور "رانســيس 1932، هــذا املقيــاس مت إســتخدامه منــذ عــام 1مخاســي"

م ملعرفـة إجتاهـات و آراء ومواقـف شهر املقاييس إستخداما وذلك لسهولة تطبيقه وحتليل نتائجه، ويستخداملقياس من أإ

  2العينة. أفراد

                                                           
جانفي  23- 21قياس األداء يف العمل األمين، كلية التدريب، الر�ض، السعودية،  ، احللقة العلمية لـ:مفاهيم التقومي والقياس و األداءأمحد عودة عبد ا�يد،  -1

 .10، ص 2013
 .35هـ، ص 1425، مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، جدة، السعودية، القياس وتطبيقاته يف البحوث امليدانيةفوزي حبيب حافظ،  -2
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درجــات، لقيــاس موافقــة املســتجيبني لفقــرات  5هلــذه الدراســة  مت إختيــار مقيــاس ليكــارت اخلماســي املكــون مــن و      

  مقسمة حسب اجلدول التايل:  ستبياناإل

  ): يوضح درجات سلم ليكارت اخلماسي2- 4جدول رقم (

احملور املعين 

  ةستجابواإل

  ل واحملور الثاينو احملور األ

  أبدا  �درا  حيا�أ  غالبا  دائما

  1  2  3  4  5  الدرجة

ة ستجاباإل

  واحملور املعين

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

  بشدة

  احملور الثالث

  من إعداد الباحثة  املصدر:

"غـري  أوستخدام كلمة "حمايد" وإستخدام بـدال منهـا إمـا "الأدري" الشائعة يف هذا املقياس هو عدم إ خطاءمن األ     

  1مقياس ليكرت. أساسستخدام كلمة "حمايد" أل�ا ما"، وكل هذه أخطاء والصحيح هو إ "موافق إىل حد وأمتأكد" 

املقدمة هلم، و بعد  ةستمار العينة املختارة بتحديد مدى موافقته على عبارات اإل أفرادبعد أن يقوم كل فرد من         

العينة بشأن الظاهرة  أفراد�ت يتم التعرف على إجتاهات رجات و البياعمليات التفريغ والتحليل والتفسري لتلك الد

كل عبارة على حدى، إذ تعطى لكل درجة   أوجمال)  أوجتاه كل حمور جزئيا (من خالل معرفة إ أوء كليا املدروسة سوا

  من درجات املوافقة ملقياس ليكارت املتوسطات احلسابية املوزونة التالية: 

  ية النسبية لدرجات سلم مقياس ليكارت اخلماسيمهاحلسايب و األ): يوضح املتوسط 3- 4جدول رقم (

  ية النسبيةمهاأل  املتوسط احلسايب  ةستجاباإل  الدرجة

  ضعيفة جدا  1,79 – 1,00  غري موافق بشدة  أبدا  1

  ضعيفة  2,59 – 1,80  غري موافق  �درا  2

  متوسطة  3,39 – 2,60  حمايد  أحيا�  3

  كبرية  4,19 – 3,40  موافق  غالبا  4

  كبرية جدا  5,00 – 4,20  موافق بشدة  دائما  5

  من إعداد الباحثة املصدر:

  ستبياناملطلب الثالث: إختبار الثبات لفقرات اإل

 أكثرسيعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعه  ستبيانالذي يقصد من وراء قياسه أن اإل ستبيانثبات اإلحتديد       

وأ�ا لن تتغري بشكل كبري،  ستبيانستقرار يف نتائج اإل، أي ضمان اإلالظروف وبنفس الشروطمن مرة وحتت نفس 

                                                           
  .11أمحد عودة عبد ا�يد، مرجع سابق، ص  -1
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احملور الذي تنتمي  أوه الداخلي من خالل حتديد مدى ترابط كل عبارة مع ا�ال إتساقإىل قياس صدق  ضافة�إل

وقياس  إليه، وذلك �ستخدام عدة طرق، ومت اللجوء يف هذه الدراسة إىل كل من الصدق الظاهري ( التحكيم)،

الداخلي ألداة الدراسة مت  تساق، ولقياس صدق اإلSplit Halfالثبات �ستخدام مقياس  آلفا كرونباخ، ومقياس 

  .Pearsone رتباطاالعتماد على معامل اإل

، هذا األخري ماهو إال إختصار لألحرف SPSSمت إستخراجها �ستخدام بر�مج املعامالت السابق ذكرها      

معناها "احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية"، وهي حزم حاسوبية متكاملة إلدخال البيا�ت و حتليلها، الالتنية اليت 

ستخداما لتحليل املعلومات اإلحصائية يف الربامج إ أكثر، ويعد من 1968عام نسخة من هذا الرب�مج  لأو ظهرت 

  1.علم اإلجتماع

  ل: الصدق الظاهري (حتكيم االستبانة)و الفرع األ

ستبانة و تسبق مرحلة توزيعها على العينة يت تلي مرحلة إعداد اإليقصد �لصدق الظاهري هو العملية ال     

املقصودة، فمن خالل هذه املرحلة يتم التوصل إىل شكل علمي، منهجي �ائي لإلستبانة املراد العمل �ا، ويتم هذا 

األديب لضمان  أو�جلانب اإلحصائي  أوراد دراسته وضوع املمن خالل قيام عدد من احملكمني ممن هلم دراية جبانب امل

  .ستبيانالصياغة الصحيحة هلذا اإل

ساتذة جامعيني من عدة جامعات ظاهر� مت اإلستعانة مبحكمني متمثلني يف أ ةستمار ولقياس ثبات هذه اإل     

، )3(أنظر امللحق رقم أساتذة  8دهم جزائرية، خمتصني يف كل من جمال احملاسبة، ا�ال اإلحصائي واألديب بلغ عد

قع منه قياس الغرض لإلستفادة من خرب�م كلُّ يف جماله، للتأكد من أن األسئلة وضعت وفق الصياغ العلمي الذي يتو 

 إضافةلق حبذف و اإللتزام �ا فيما يتع ه، وقد حتصلت الباحثة على عدد من املالحظات اليت متأجلالذي وضعت من 

من هذه العملية مت التوصل إىل نتهاء يم الفقرات بطريقة أحسن، وفور اإل، و إعادة تقسأكثرداللة خرى ذات فقرات أ

  ) 2(أنظر امللحق رقم الذي مت توزيعه يف صورته النهائية.  ستبياناإل

  �Alpha de Cronbachستخدام معامل ألفا كرونباخ  ستبيانقياس ثبات فقرات اإل الثاين:الفرع 

 30 بـ مجعها مت اليت اتستمار اإل عدد وقدر إستطالعية، عينة على إعدادها سبق اليت  ةستمار إلا توزيع مت     

 أجل من وهذا ،23 اإلصدار SPSS اإلحصائي الرب�مج يف معلوما�ا إفراغ مت مث ومن للتحليل، قابلة ةإستمار 

 ما أو ستبياناإل فقرات ثبات قياس فيةكي تبيان إىل سنتطرق يلي وفيما ليها،إ املتوصل النتائج حتليل عملية تسهيل

 نود عندما يستخدم الذي املعامل هذا كرونباخ، ألفا معامل �ستخدام ستبياناإل لفقرات الداخلي تساق�إل يعرف

قيمته املعتمدة بني  عباراته، جتانس يفرتض موضوع تقيس اليت ستبا�تاإل من عليها حنصل اليت التقديرات ثبات قياس

 الرب�مج خالل فمن من املتوسط املعتمد قلأ املعامل كان إذا ما حالة ويف، 0.62د ومتوسطه الصفر والواح

                                                           
  .17ص، 2014، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، االردن، SPSS، اإلحصاء التطبيقي �ستخدام بر�مج ه إبراهيم الفقيعبد الال -1
، 2014ديسمرب  جامعة دمحم ملني د�غني، سطيف، اجلزائر، ، جملة العلوم االجتماعية،19، العدد معايري الصدق والثبات يف البحوث الكمية و الكيفيةفضيل دليو،  -2

  .87ص 
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 اليت النهائية العينة على توزيعه وإعادة إلزالتها ختاللاإل هذا يف سببا كانت الفقرات يأ حتديد ميكن املتبع حصائياإل

مع جماال�ا  الدراسة حماور من لكل الثبات املمع حبساب املعامل هذا وفق الباحثة امتقو  الدراسة، عليها ستطبق

  :التايل اجلدول خالل من تبيانه ميكن ما هذا ،ستبيانلإل الكلي الثبات وحتديد

  Alpha de Cronbachمعامل  �ستخدام ستبيان): إختبار ثبات فقرات اإل4-4اجلدول رقم (

عدد   البيان

 الفقرات

Alpha de 

Cronbach  

  0,817  14  الرئيسية للمعلومات احملاسبيةل: اخلصائص و احملور األ

  0,698  07  ال: تتميز املعلومات احملاسبية خباصية املالءمةأو 

  0,787  07  �نيا: تتميز املعلومات احملاسبية خباصية املوثوقية

  0,830  08  احملور الثاين: اخلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبية

  0,651  04  ة الثباتال: تتميز املعلومات احملاسبية خباصيأو 

  0,870  04  �نيا: تتميز املعلومات احملاسبية خباصية القابلية للمقارنة

  0,880  14  ية اجلزائريقتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذاحملور الثالث: 

  0,856  07  يةقتصادقرار التمويل يف املؤسسة اال إختاذ�نيا: عملية 

  0,890  07  يةقتصاديف املؤسسة اال ستثمارإلقرار ا إختاذ�لثا: عملية 

  0,886  36  الكلي ستبياناإل

  ) α = 0,05(  داللةال مستوى*

 SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

الكلي إلمجايل الفقرات األربعة و ثالثون بلغ  ستبيان) أن معامل الثبات العام لإل4- 4يتضح من اجلدول رقم (      

ككل وهذا ما مت �كيده من خالل   ستبيانة الثبات قوية جدا فيما خيص فقرات اإل) مما يشري إىل أن درج0,886(

) كحد 0,817ح ما بني (و الثالث تر ا اوروا�االت احملددة للدارسة، حيث أن ثبات احمل اورحساب معامل ثبات احمل

) أدىن قيمة 0,651بني ( تراوحالدراسة فقد  التن الثبات فيما خيص جما) كحد أعلى، يف حني أ0,880أدىن و (

 ستبيان)، مما يشري إىل درجة موثوقية ممتازة من الكل إىل اجلزء، هذا يدل على أن اإل0,890على قيمة (و بلغت أ

  يتمتع بدرجة عالية من الثبات اليت من خالهلا ميكن اإلعتماد عليه يف التطبيق امليداين للدارسة.

   �Split Halfستخدام طريقة التجزئة النصفية  ستبيانثبات فقرات اإل قياس الفرع الثالث:

، حيث يتم ستبيانتعد طريقة التجزئة النصفية أحد الطرق اليت يتم إستخدامها يف اجياد معامل ثبات فقرات اإل     

والقسم الثاين  ..... إخل)5، س3، س1ل خيص األسئلة الفردية (سو إىل قسمني، القسم األ ستبيانتقسيم فقرات اإل

صائي املعمول به يتم حساب معامل حومن خالل الرب�مج اإل، ..... إخل)6، س4، س2سئلة الزوجية (سخيص األ



 ن املؤسسات اإلقتصادية جخ م م يف إ ق م يف جمموعة م أثردراســـــــــة  رابــــــــــــــــعل الـــــــــــــــــالفص

 

212 

 

سئلة رجات األسئلة الفردية و درجات األبني د رتباطاإللفا كرونباخ لكل قسم على إنفراد، من مث حساب معامل أ

  وهذا ما سنبينه من خالل اجلدول التايل: مان براونسبري الزوجية، من مث تصحيح هذا املعامل مبعادلة 

  Split-Half التجزئة النصفية معامل �ستخدام ستبيان): إختبار ثبات فقرات اإل5-4اجلدول رقم (

عدد   البيان

 الفقرات

  معامل

Split-

Half 

   إرتباطمعامل 

Spearman-

Brown 

  0,839  0,722  14  ل: اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبيةو احملور األ

  0,760  0,608  07  ال: تتميز املعلومات احملاسبية خباصية املالءمةأو 

  0,803  0,667  07  �نيا: تتميز املعلومات احملاسبية خباصية املوثوقية

  0,849  0,737  08  احملور الثاين: اخلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبية

  0,677  0,511  04  تال: تتميز املعلومات احملاسبية خباصية الثباأو 

  0,912  0,838  04  �نيا: تتميز املعلومات احملاسبية خباصية القابلية للمقارنة

  0,941  0,889  14  ية اجلزائريقتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذاحملور الثالث: 

  0,947  0,898  07  يةقتصادقرار التمويل يف املؤسسة اال إختاذ�نيا: عملية 

  0,934  0,874  07  يةقتصاديف املؤسسة اال ستثمارقرار اإل إختاذملية �لثا: ع

  0,939  0,885  36  الكلي ستبياناإل

  ) α = 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

، Spearman-Brown رتباطومعامل اإل Split-Half) معاملني مها معامل 5-4يوضح اجلدول رقم (    

اجلزئني الذمي مت فصلهما يف حني أن املعامل الثاين ما هو إال تصحيح  إرتباطل هي قيم و فالقيم اليت ختص املعامل األ

 اورللمجاالت احملددة حمل  Split-Halfقيمة معامل  حتاو تر نسب، فقد األ رتباطل إلعطاء اإلو لمعامل األل

 الفقرات املكونة بني إرتباط) هذه القيم تدل على وجود 0,898) وأعلى قيمة (0,511الدراسة بني أدىن قيمة (

، Spearman-Brown رتباطبه غري دال وهذا ما مت تصحيحه مبوجب معامل اإل رتباطن هذا اإلللمجاالت إال أ

تعرب عن �ا أصبحت ) أي أ0,947) و أعلى قيمة (0,677(بني أدىن قيمة  حاو ترت الذي أصبحت القيم مبوجبه 

 ترتاوحل كانت و الدراسة اليت مبوجب املعامل األ حاورمقبولة، نفس الشيء �لنسبة للمعامالت اخلاصة مبو ة عالقة دال

بني  حاو ترت ) و اليت مت تصحيحها وفق املعامل الثاين لتصبح قيمها 0,889) وأعلى قيمة (0.722دىن قيمة (بني أ

املكونة  ستبيانحلالتني على ثبات قوي لفقرات اإل) هذا ما يدل يف كلتا ا0,941على قيمة () وأ0,839أدىن قيمة (

  الدراسة. اورحمل
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) وهي معدالت عالية تشري إىل 0,940) و (0,887ككل بلغت على التوايل (  ستبيانيف حني قيمتهما لإل     

ألفا  ومصداقيته بدرجة عالية، وهذا ما جيعلها تتوافق مع املعامل السابق ( ستبيانيل لفقرات اإلعا إرتباطثبات و 

  كرونباخ) �نه ميكن اإلعتماد عليه يف إجراء الدراسة امليدانية. 

  املبحث الثاين: التحليل اإلحصائي للبيا�ت

إعطاء حتليل منهجي للبيا�ت ا�معة البد من إجراء جمموعة من التحاليل االحصائية اليت تعطي فكرة  أجلمن      

 عن طريق حتديد اإلتساق ستبيانقرات اإلل حتديد مدى ترابط فعامة للموضوع الذي يتم دراسته ميدانيا من خال

اخلاص �ملعلومات الشخصية املتعلقة �لعينة  ستبيانل لإل�إلضافة إىل حتليل اجلزء األو  ستبيانالداخلي لفقرات اإل

 ستبيان من الإلياري لعبارات اجلزء الثايناملع حنرافإىل حتديد كل من املتوسط و اإل ضافةاملستهدفة (الكلية)، �إل

  الدراسة كما يلي: حماورواملتمثل يف 

   ستبياناملطلب األول: قياس صدق اإلتساق الداخلي لعبارات اإل

ليه هذه مع ا�ال الذي تنتمي إ ستبيانمن عبارات اإل كل عبارة  صدق اإلتساق الداخلي يقصد به مدى إتساق     

والدرجة النهائية للمجال  ستبيانني كل عبارة من عبارات اإلب رتباطالعبارة، وذلك عن طريق حساب معامالت اإل

  .لتحديد معامل اإلرتباط Pearson بريسونستخدام معامل اجلزء للكل)، يف هذه احلالة يتم إنفسه (تتم من 

نة املكو  اورفة مدى ترابط احملستطالعية ملعر ى البيا�ت ا�معة من العينة اإلعتماد علمت تطبيق هذا املعامل �إل

 الظاهري له من خالل اجلدول التايل: ككل، لقياس صدق اإلتساق  ستبيانمع اإل ستبيانلإل

  ستبان الكلياإل اور: صدق اإلتساق الداخلي حمل)6-4اجلدول رقم (

  الكلي ستبياناإل

  رتباطمعامل اإل  اوراحمل  رقم احملور

Pearson  

مستوى 

  الداللة

  0,000 **0,674  احملاسبية اخلصائص الرئيسية للمعلومات  لو األ احملور

 0,001 **0,563  اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية  الثاين احملور

 0,000 **0,816  ية اجلزائريةقتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذ  احملور الثالث

  ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **

  SPSS V.23داد الباحثة إعتمادا على خمرجات من إع املصدر:

الدراسة املتمثلة يف حمور  حماوربني كل من  Pearson رتباط) أعاله معامل اإل6-4يوضح اجلدول رقم (     

بني و القرارات املالية  إختاذوحمور  ةاخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية وحمور اخلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبي
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 على أن حماور أي عند مستوى ثقة عايل جدا، هذا ما يدل )α = 0,01(كله، حيث أن مستوى الداللة   تبيانساإل

  ومصداقية للعمل عليها. تتمتع �تساق ستبياناإل

 رتباطلكل عبارة ��ال الذي تنتمي اليه، من حساب معامل اإل رتباطإنطالقا من هنا سيتم حساب معامل اإل     

ككل  تتمتع   ستبيانر الذي تنتمي إليه، لتأكيد أن اإلتساق الداخلي لكل حمور مع عبارات اإلو لكل جمال مع احمل

  عايل وفق التايل: تساق�

  لو الداخلي للمحور األ تساقل: صدق اإلو الفرع األ

ا احملور الداخلي هلذ تساقهذا احملور مقسم �الني ولكل جمال عبارات حمددة لذا وقبل أن نقوم بقياس صدق اإل     

  الداخلي لكل جمال وفق التايل: تساقال من قياس صدق اإلأو البد 

لكل عبارة مكونة  رتباطعن طريق حتديد معامل اإل الداخلي لعبارات جمال خاصية املالءمة: تساقال: صدق اإلأو 

 خلاصية املالءمة مع ا�ال الكلي (خاصية املالءمة) الذي تنتمي إليه، من خالل اجلدول التايل:

 الداخلي لعبارات جمال خاصية املالءمة تساق): صدق اإل7-4اجلدول رقم (

رقم 

  العبارة

  رتباطمعامل اإل  العبارات

Pearson  

مستوى 

  الداللة

إيصـــــال املعلومـــــات احملاســـــبية املقدمـــــة يف شـــــكل قـــــوائم و تقـــــارير ماليـــــة يف الوقـــــت   1

  املناسب ملستخدميها

0,441* 0,015 

ملتخـذي  الية توفر معلومات حماسبية ذات قدرة تنبؤية مستقبليةالقوائم و التقارير امل  2

  القرارات

0,669** 0,000 

(أثـــر  رجعـــياملعلومـــات احملاســـبية املدرجـــة ضـــمن القـــوائم و التقـــارير املاليـــة هلـــا أثـــر   3

  معلومات حماسبية جديدةإعداد  أوصحيح بت عكسي) عند القيام

0,760** 0,000  

يف إعــداد القــوائم و التقــارير املاليــة املتعــارف عليهــا  الدوليــة ةتطبيــق املعــايري احملاســبي  4

 مالءمةالية مقوائم و تقارير يضمن توفري 

0,538** 0,002 

ممـا   أكثـرمالئمـة قـوائم و تقـارير ماليـة  إعـداديف  أهمإعتماد النظام احملاسيب املايل س  5

  كان عليه احلال يف املخطط احملاسيب الوطين 

0,750** 0,000 

القيــاس احملاســيب للمعلومــات احملاســبية املدرجــة ضــمن القــوائم و التقــارير املاليــة وفــق   6

  مالءمة   أكثرالقوانني املعمول �ا جيعلها 

0,510** 0,004  

ية يضــمن قتصـادتطبيـق مبـدأ اإلفصـاح عـن القـوائم و التقـارير املاليـة للمؤسسـات اال  7

  مالءمتها للمستفيدين منها

0,425* 0,019  

  ) α = 0,05(  داللةال مستوىد عن *

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:
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بني كل عبارة من عبارات جمال خاصية املالءمة   Pearson رتباط) أعاله معامل اإل7- 4يوضح اجلدول رقم (     

) أي عند مستوى ثقة عايل جدا، مما يقود� إىل أن عبارات α = 0,05وبني ا�ال كله، حيث أن مستوى الداللة (

 ا�ال صادقة ومتناسقة إلجراء الدراسة عليها.

لكل عبارة مكونة هلذا  رتباطحبساب معامل اإل الداخلي لعبارات جمال خاصية املوثوقية: تساق�نيا: صدق اإل

 دول التايل:ا�ال مع ا�ال الكلي خلاصية املوثوقية، من خالل اجل

 الداخلي لعبارات جمال خاصية املوثوقية تساق): صدق اإل8-4اجلدول رقم (

رقم 

  العبارة

  رتباطمعامل اإل  العبارات

Pearson  

مستوى 

  الداللة

ملعلومــات احملاســبية املدرجــة ضــمن القــوائم والتقــارير اأســاليب و طــرق قيــاس  توحيــد  8

  املالية

0,387* 0,035 

 0,001 **0,590  وضوعية و احليادالية �ملاملتقارير القوائم و التتميز عملية إعداد   9

 0,000 **0,680  شفافة و صادقةتتميز القوائم و التقارير املالية بتقدمي معلومات حماسبية   10

علها جياالعتماد على املعايري احملاسبية الدولية يف إعداد القوائم و التقارير املالية   11

   موثوقية أكثر

0,736** 0,000  

موثوقية من  أكثرعلها جلإعداد القوائم و التقارير املالية وفق النظام احملاسيب املايل   12

  قبل مستخدميها

0,794** 0,000 

 أكثرالقياس احملاسيب وفق القوانني املعمول �ا للمعلومات احملاسبية يعطيها موثوقية   13

  من قبل املطلعني عليها

0,736** 0,000  

ية يكسبها خاصية قتصادبشفافية عن قوائم و تقارير مالية للمؤسسات االاإلفصاح   14

  املوثوقية لدى كل من يتحصل عليها

0,727** 0,000 

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                                )α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

خاصية املوثوقية بني كل عبارة من عبارات جمال  Pearson رتباط) أعاله معامل اإل8- 4يوضح اجلدول رقم (     

أي عند مستوى ثقة عايل جدا، هذا ما يدل على أن  )α = 0,05(، حيث أن مستوى الداللة وبني ا�ال كله

 عبارات ا�ال صادقة ومتناسقة إلجراء الدراسة عليها.

عن طريق حساب معامل  احملاسبية: للمعلومات الرئيسية حمور اخلصائصالداخلي �االت  تساق�لثا: صدق اإل

لكل من جمايل خاصية املالءمة واملوثوقية مع حمور اخلصائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية من خالل اجلدول  رتباطاإل

  التايل:
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  لو الداخلي �االت احملور األ تساق): صدق اإل9-4اجلدول رقم (

  للمعلومات احملاسبية الرئيسيةئص ل: اخلصاو احملور األ

  الداللةمستوى   Pearson  رتباطمعامل اإل  ا�االت  ا�الرقم 

 0,000  **0,865  املالئمة خباصية احملاسبية املعلومات تتميز  لو األ ا�ال

  0,000  **0,870  املوثوقية خباصية احملاسبية املعلومات تتميز  الثاين ا�ال

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                             ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

بني كل من ا�االت املكونة حملور اخلصائص  Pearson عامل اإلرتباط) أعاله م9- 4يوضح اجلدول رقم (     

أي عند مستوى ثقة عايل  )α = 0,01(داللة ، حيث أن مستوى الومات احملاسبية  وبني احملور كلهالرئيسية للمعل

 ومصداقية للعمل عليها. ما يدل على أن جماالت احملور تتضمن إتساقجدا، هذا 

  الداخلي للمحور الثاين تساقالفرع الثاين: صدق اإل

 تساقحتدده وقبل القيام بقياس صدق اإل ل مقسم �الني ولكل جمال عباراتو هذا احملور على خالف احملور األ     

  ال وفق التايل:أو الداخلي لكل جمال  تساقالداخلي هلذا احملور البد من قياس صدق اإل

لكل عبارة مكونة خلاصية  رتباطعن طريق حتديد معامل اإل الداخلي لعبارات خاصية الثبات: تساقال: صدق اإلأو 

  لتايل:الثبات مع ا�ال الكلي (خاصية الثبات) الذي تنتمي إليه، من خالل اجلدول ا

 الداخلي لعبارات جمال خاصية الثبات تساق): صدق اإل10-4اجلدول رقم (

رقم 

  العبارة

  رتباطمعامل اإل  العبارات

Pearson  

مستوى 

  الداللة

 0,004 **0,516  يتم إعداد القوائم و التقارير املالية عن طريق تطبيق طرق حماسبية موحدة   15

يــة املــراد العمــل �ــا وفــق تطبيــق سياســات حماســبية يــتم إعــداد القــوائم و التقــارير املال  16

  �بتة و متعارف عليها

0,848** 0,000 

�لثبــات يف الطــرق النظــام احملاســيب املــايل ملعــدة وفــق تتميــز القــوائم و التقــارير املاليــة ا  17

  والسياسات احملاسبية املعمول �ا

0,865** 0,000  

يف إعـداد القـوائم و التقـارير  املعمول �ااسبية احملسياسات الطرق و ال اإلفصاح عن  18

الطــرق و السياســات احملاســبية اجلديــدة أن تكــون  ويف حالــة التغيــري يشــرتط ،املاليــة

  ةسابقالمتماشية مع الطرق والسياسات 

0,664** 0,000 

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                               )α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23إعتمادا على خمرجات من إعداد الباحثة  املصدر:
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ال خاصية الثبات بني كل عبارة من عبارات جم Pearson ) أعاله معامل اإلرتباط10- 4جلدول رقم (يوضح ا     

أي عند مستوى ثقة عايل جدا، هذا ما يدل على أن  )α = 0,01(، حيث أن مستوى الداللة وبني ا�ال كله

 الدراسة عليها. عبارات ا�ال صادقة ومتناسقة إلجراء

 هلذا مكونة عبارة لكل رتباطاإل معامل حبساب الداخلي لعبارات خاصية القابلية للمقارنة: تساق�نيا: صدق اإل

  :التايل اجلدول خالل من خلاصية املوثوقية، ا�ال الكلي ا�ال مع

 ةالداخلي لعبارات جمال خاصية القابلية للمقارن تساق): صدق اإل11- 4اجلدول رقم (

رقم 

  العبارة

  رتباطمعامل اإل  العبارات

Pearson  

مستوى 

  الداللة

 0,000 **0,681  تتصف القوائم و التقارير املالية املقدمة بقابليتها للمقارنة من سنة ألخرى  19

 أكثــر أوتتصــف القــوائم و التقــارير املاليــة املقدمــة بقابليتهــا للمقارنــة بــني مؤسســتني   20

  ة ألخرىمن سن أوخالل نفس السنة 

0,873** 0,000  

ـــة  21 ـــة قابلـــة للمقارن مـــن ســـنة  تطبيـــق النظـــام احملاســـيب املـــايل يـــوفر قـــوائم و تقـــارير مالي

  فيما بني املؤسسات أوألخرى 

0,946** 0,000 

اإلفصاح عن القوائم و التقارير املالية اليت مت قياسها وفق القانون املعمول به جيعلها   22

  قابلة للمقارنة 

0,882** 0,000  

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                                 ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

قابلية بني كل عبارة من عبارات جمال خاصية ال Pearson رتباط) أعاله معامل اإل11-4يوضح اجلدول رقم (     

أي عند مستوى ثقة عايل جدا، هذا ما يدل على  )α = 0,01(أن مستوى الداللة ، حيث للمقارنة وبني ا�ال كله

 أن عبارات ا�ال صادقة ومتناسقة إلجراء الدراسة عليها.

عن طريق حساب معامل  احملاسبية: للمعلومات الثانوية الداخلي �االت حمور اخلصائص تساق�لثا: صدق اإل

  من خالل اجلدول التايل:والقابلية للمقارنة مع حمور اخلصائص الثانوية لكل من جمايل خاصية الثبات  رتباطاإل

  الداخلي �االت احملور الثاين تساق): صدق اإل12-4اجلدول رقم (

  للمعلومات احملاسبية ثانويةال: اخلصائص ثايناحملور ال

  ةالداللمستوى   Pearson  رتباطمعامل اإل  ا�االت  ا�الرقم 

 0,000 **0,805  الثبات خباصية احملاسبية املعلومات تتميز  لو األ ا�ال

  0,000 **0,914  القابلية للمقارنة خباصية احملاسبية املعلومات تتميز  الثاين ا�ال

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                                  )α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23رجات من إعداد الباحثة إعتمادا على خم املصدر:
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بني كل من ا�االت املكونة حملور اخلصائص  Pearson رتباط) أعاله معامل اإل12- 4يوضح اجلدول رقم (     

أي عند مستوى ثقة عايل  )α = 0,01(، حيث أن مستوى الداللة ومات احملاسبية  وبني احملور كلهالثانوية للمعل

 ومصداقية للعمل عليها. إتساقجدا، هذا ما يدل على أن جماالت احملور تضمن 

  الداخلي للمحور الثالث تساقالفرع الثالث: صدق اإل

الداخلي  تساقهذا احملور مقسم لثالث جماالت ولكل جمال عبارات حمددة لذا وقبل ان نقوم بقياس صدق اإل     

  الداخلي لكل جمال وفق التايل: تساقال من قياس صدق اإلأو هلذا احملور البد 

 معامل حبساب ية اجلزائرية:قتصادقرار التمويل يف املؤسسات اال إختاذالداخلي لعبارات  تساقاإل ال: صدقأو 

  :التايل اجلدول خالل من قرار التمويل)، إختاذا�ال الكلي ( ا�ال مع هلذا مكونة عبارة لكل رتباطاإل

ية قتصاديل يف املؤسسات االقرار التمو  إختاذالداخلي لعبارات جمال  تساق): صدق اإل13-4اجلدول رقم (

  اجلزائرية

رقم 

  العبارة

  رتباطمعامل اإل  العبارات

Pearson  

مستوى 

  داللةال

خمتلفـة لسـد االحتياجـات املاليـة للمؤسسـة  متويل املؤسسة يعتمد على عدة مصـادر  23

  يةقتصاداال

0,733** 0,000 

ـــة هـــي القـــرارات ا  24 ألقـــل خطـــورة مـــن قـــرارات التمويـــل الـــيت تتعلـــق �ملصـــادر الداخلي

  الناحية املالية

0,710** 0,000  

من خالل اعتماد مزيج من مصادر التمويل يكون اعتماد هيكل متويل دون اآلخر   25

  لكل مؤسسة وفق إحتياجا�ا املالية املتاحة

0,746** 0,000 

ا الـيت حتـدد وفـق مـنظـم املعلومـات املاليـة التمويليـة قرار التمويـل بنـاء علـى  إختاذيتم  26

  توفره النظم األخرى من معلومات و خاصة نظم املعلومات احملاسبية

0,877** 0,000  

مــن خــالل يكــون مصــادر التمويــل  مصــدر مــنالختيــار  كأســلوبتكلفــة التمويــل    27

  تكلفة مقارنتا مبصادر التمويل األخرى هذا األخري ألقل حتقيق

0,805** 0,000 

تبيـان انسـب تياجـات املاليـة املسـتقبلية و االحمـن خـالل جـدول التمويـل يـتم حتديـد  28

  الطرق لتمويلها

0,610**  0,000  

حاليــا بنــاءا علــى تفريــغ كافــة  أوتــتم مراقبــة تنفيــذ القــرارات التمويليــة املتخــذة ســابقا   29

  املعلومات املتعلقة �ذه القرارات يف ما يعرف جبدول التمويل

0,746** 0,000 

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                              )α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:
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قرار  إختاذبني كل عبارة من عبارات جمال  Pearson رتباط) أعاله معامل اإل13- 4يوضح اجلدول رقم (     

أي عند مستوى  )α = 0,01(لداللة ، حيث أن مستوى اوبني ا�ال كله قتصادية اجلزائريةالتمويل يف املؤسسات اال

 ثقة عايل جدا، هذا ما يدل على أن عبارات ا�ال صادقة ومتناسقة إلجراء الدراسة عليها.

 معامل حبساب ية اجلزائرية:قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذالداخلي لعبارات  تساق�نيا: صدق اإل

  :التايل اجلدول خالل من )،ستثمارقرار اإل إختاذ( ا�ال الكلي ا�ال مع هلذا مكونة عبارة لكل رتباطاإل

ية قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذالداخلي لعبارات جمال  تساق): صدق اإل14-4اجلدول رقم (

 اجلزائرية

رقم 

  العبارة

  رتباطمعامل اإل  العبارات

Pearson  

مستوى 

  الداللة

مــن قبــل اإلدارة العليــا للمؤسســة �العتمــاد علــى  ارســتثمقــرار اإل إختــاذتــتم عمليــة   30

  اليت مت إعدادهاخمتلف القوائم والتقارير املالية 

0,664** 0,000 

هــا إختاذات يشــرتط ضــرورة تنــوع املعلومــات املســتخدمة يف ســتثمار اإل تتنــوع القــرارا  31

  غري احملاسبية) أو(سواء احملاسبية 

0,860** 0,000  

ية يكــــون مــــن خــــالل االعتمــــاد علــــى خمتصــــني يف جمــــال ســــتثمار القــــرارات اإل إختــــاذ  32

  خارج املؤسسة أوسواء من داخل  ستثماراإل

0,760** 0,000 

ـــتم االعتمـــاد علـــى جمموعـــة مـــن املؤشـــرات اال  33 ـــة لرتشـــيدية قتصـــادي القـــرارات  والعلمي

  ية املتخذة ستثمار اإل

0,794** 0,000  

 لعوائد�لتكاليف اليت ستتحملها و التنبؤات ية بناءا على استثمار تتخذ القرارات اإل  34

  املستقبلية املتوقعة منها

0,814** 0,000 

الصعو�ت اليت تواجه متخـذ  أهمية ذات العوائد املتقاربة تعد من ستثمار البدائل اإل  35

  اختيار البديل األنسب أجلالقرار لتخطيها من 

0,780** 0,000  

 0,000 **0,806 يةقتصادعلى اهليكل املايل للمؤسسة االاملتخذ ي ستثمار يؤثر القرار اإل  36

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                           ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23اد الباحثة إعتمادا على خمرجات من إعد املصدر:

قرار  إختاذبني كل عبارة من عبارات جمال  Pearson رتباط) أعاله معامل اإل14- 4يوضح اجلدول رقم (     

أي عند  )α = 0,01(، حيث أن مستوى الداللة قتصادية اجلزائرية وبني ا�ال كلهيف املؤسسات اال اإلستثمار

 ذا ما يدل على أن عبارات ا�ال صادقة ومتناسقة إلجراء الدراسة عليها.مستوى ثقة عايل جدا، ه

عن طريق  ية اجلزائرية:قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذالداخلي �االت حمور  تساق�لثا: صدق اإل

للمعلومات احملاسبية من  لكل من جمايل خاصية املالءمة واملوثوقية مع حمور اخلصائص الرئيسية رتباطحساب معامل اإل

  خالل اجلدول التايل:
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  الداخلي �االت احملور الثالث تساق): صدق اإل15-4اجلدول رقم (

  ية اجلزائريةقتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال إختاذلث: احملور الثا

  رتباطمعامل اإل  ا�االت  ا�الرقم 

Pearson  

مستوى 

  الداللة

 0,000 **0,807  ية اجلزائريةقتصادار التمويل يف املؤسسات االقر  إختاذ  لو األ ا�ال

  0,000 **0,807  ية اجلزائريةقتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذ  الثاين ا�ال

  ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

 إختاذبني كل من ا�االت املكونة حملور  Pearson رتباط) أعاله معامل اإل15-4يوضح اجلدول رقم (     

أي  )α = 0,01(ية اجلزائرية  وبني احملور كله ، حيث أن مستوى الداللة قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال

  ومصداقية للعمل عليها. إتساقحملور تدل على عند مستوى ثقة عايل جدا، هذا ما يدل على أن جماالت ا

  املطلب الثاين: اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة

ل املتعلق و من خالل هذا املطلب سيتم التطرق للخصائص الدميغرافية للعينة عن طريق التطرق للجزء األ     

  حتليلها وفق التقسيم التايل: و اليت يتم 6إىل  1عن األسئلة من  جابة�ملعلومات الشخصية من خالل اإل

  ل: اخلصائص الشخصيةو الفرع األ

أم اإل�ث وهل كل الفئات  أكثرعينة الدراسة، لتبيان هل الذكور  أفرادواملتمثلة يف حتديد كل من عمر وجنس       

  العمرية هلا إطالع كايف أم أن ا�ال مفتوح لفئة دون األخرى، كما يلي:

  و ذلك من خالل اجلدول أد�ه: ستبيانالعينة املشاركة يف اإل أفرادصر مت إظهار فيه طبيعة يف هذا العنال: اجلنس: أو 

  العينة تبعا للجنس أفراد): تصنيف 16-4اجلدول رقم (

  النسبة  التكرار  البيان

 34,1%  31  أنثى

  65,9%  60  ذكر

 100%  91  ا�موع

 SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

من نسبة اإل�ث و هذا ما يدل على اهتمام الذكور  نستنتج أن نسبة الذكور أكربمن خالل اجلدول السابق      

  مبهنة احملاسبة، و هذا ما ميكن تبيانه من خالل الشكل التايل: 
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  ): نسبة توزيع عينة الدراسة تبعا للجنس1-4شكل رقم (

  
  ت اجلدول السابق.من إعداد الباحثة، إعتمادا على معطيا املصدر:

قمنا بتقسيم هذه الفئة مبا يتالئم و البعد العمري هلذه العينة و قد مت هذا التقسيم إىل أربع فئات فقط،  �نيا: العمر:

  و حتصلنا يف األخري على املعلومات املدونة يف اجلدول التايل:

  العينة تبعا للعمر أفراد): تصنيف 17- 4جدول رقم (

  ةالنسب  التكرار  البيان

  5,5%  5  سنة 25 إىل 18من 

 23,1%  21  سنة 30سنة إىل  25من 

 42,9%  39  سنة 40سنة إىل  31من 

 28,6%  26  سنة 40من  أكرب

 %100  91  ا�موع

 SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

هذا التوزيع �لرسم  أكثروف توضح العمر، س أساسعتمد�ه فيما خيص التوزيع على من اجلدول السابق الذي إ     

  البياين التايل: 

  ): نسبة توزيع عينة الدراسة تبعا للعمر2-4الشكل رقم (

  
  من إعداد الباحثة، إعتمادا على معطيات اجلدول السابق. املصدر:

أنثى
34%

ذكر
66%

سنة 25إلى  18من 
5%

 30سنة إلى  25من 
سنة

23%

 40سنة إلى  31من 
سنة

43%

سنة 40أكبر من 
29%
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  الفرع الثاين: اخلصائص العلمية

خاصة يف حتديد  أمهيةة الدراسة، وهلذا اجلزء عين فراداملتمثلة يف حتديد كل من املؤهل و التخصص العلمي أل      

ختصاص قريب منه، على األقل إ أوختصاص لة من عدمها إذ يشرتط يف ا�يب أن يكون من أهل اإلالبيا�ت املقبو 

  ومت حتليل هذا اجلزء كما يلي:

ما فيما خيص املؤهل حيث مت الرتكيز على املؤهالت املتعارف عليها ومنتشرة اإلستعمال، أ ال: املؤهل العلمي:أو 

 أفرادستخدامها من هالت الثالث احملددة واليت تعدد إمت إضافته كون هناك عدة مؤهالت أخرى خبالف املؤ اآلخر 

ت جا�، دكتوراه. بعد التمعن يف نتائج اإلDEAالتسيري)،  أوالعينة مثل ماجستري، تقين سامي (سواء يف احملاسبة 

  يف اجلدول التايل: ساسالعينة على هذا األ أفرادتوزيع  ات نلخصستمار املتحصل عليها من اإل

  العينة تبعا املؤهل العلمي أفراد): تصنيف 18- 4جدول رقم (

  النسبة  التكرار  البيان

 9,9%  9  �نوي

 59,3%  54  ليسانس

 18,7%  17  ماسرت

 12,1%  11  مؤهل آخر

 %100  91  ا�موع

 SPSS V.23ت من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجا املصدر:

من خالل هذا اجلدول يربز لنا املستوى األكادميي للعينة املدروسة و اليت يف أغلبها ذات مستوى دراسي أكادميي      

ليسانس فما فوق حبيث ميكن اإلعتماد عليها يف مثل هذا النوع من البحوث، كما ميكن تلخيص النسب السابقة من 

  خالل الشكل التايل:

  بة توزيع عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي): نس3-4شكل رقم (

 
  من إعداد الباحثة، إعتمادا على معطيات اجلدول السابق. املصدر:

ثانوي
10%

لیسانس
59%

ماستر
19%

مؤھل آخر
12%
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 أكثرن و دراية مععليها بت جابةإلعطاء الدراسة صفة اجلدية و املعرفة الكافية بعبارا�ا و اإل �نيا: التخصص العلمي:

  .ةياسباحمل اتصاتخصالصحاب على أ أكثرادميي ومت الرتكيز كهذا السؤال للتعرف على ختصصهم األ إضافةمت 

اسبة بعيد مبجال احمل أوأما فيما خيص اإلختيار املتعلق �لتخصص اآلخر هو كل ختصص له عالقة من قريب      

تستثىن من الدراسة   البعيدة عن التخصص ، قانون... إخل) وغريها من التخصصات األخرىاقتصاداإلدارة (تسيري، و 

ومن العينة املنتقاة  ،و�ا ال تكون على دراية كافية مبتغريات الدراسة، ومن شأ�ا أن تكون سببا يف تشتت الدراسةك

  حتصلنا على املعلومات التالية:

  العينة تبعا للتخصص العلمي أفراد): تصنيف 19- 4جدول رقم (

  النسبة  التكرار  البيان

 30,8%  28  حماسبة

 5,5%  5  حماسبة و ضرائب

 27,5%  25  اسبة و ماليةحم

 36,6 %  33  ختصص آخر

 %100  91  ا�موع

 SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

من نصف العينة لديهم شهادات يف التخصص  أكثرتربز هذه النتائج أن التخصص العلمي للعينة ال�س به إذ       

التخصصات األخرى ميكن حصرها بني ن ة املقرر عملها، يف حني أللدراس أكثراملطلوب وهذا ما يعطي مصداقية 

، و من خالل الشكل التايل ميكن متثيل النسب السابقة  إخلعمال، تسويق، تسيري وإعالم آيل، قانون إداري... إدارة أ

  كما يلي:

  ): نسبة توزيع عينة الدراسة تبعا للتخصص العلمي4-4الشكل رقم (

 
  ثة، إعتمادا على معطيات اجلدول السابق.من إعداد الباح املصدر:

  ل: اخلصائص املهنيةو الفرع األ

، فمن خالهلا يستطيع كل فرد حتديد هل هو ةستمار عن طريق حتديد كل من الوظيفة اليت يشغلها ا�يب على اإل     

ربة يف جمال العمل إىل حتديد سنوات اخل ضافة، �إلستبيانكما هو موضح يف اإل  جابةغري معين إلكمال اإل أومعين 

  وفق التايل:

محاسبة
31%

محاسبة و ضرائب
6%

محاسبة و مالیة
27%

تخصص آخر
36%
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تبعا لطبيعة العينة املختارة مت حصر الوظائف املراد العمل عليها و اليت ختص فئة متخذي القرارات  ال: الوظيفة:أو 

ية اجلزائرية و من خالل اجلدول التايل ميكن قتصاد(ضمن اإلدارة العليا) و عمال قسم احملاسبة داخل املؤسسات اال

  ات املوجهة هلا:ستمار على نتائج اإل ظائف اليت مت التواصل معها بناءو ال أهمتبيان 

  العينة تبعا للوظيفة أفراد): تصنيف 20-4جدول رقم (

  النسبة  التكرار  البيان

 %56,0  51  حماسب

 %36,3  33  رئيس مصلحة

 %7,7  7  مدير

 %100  91  ا�موع

 SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

فيما خيص اخلانة املخصصة لرئيس مصلحة أخرى يتعلق برؤساء املصاحل اليت هلا عالقة بقسم احملاسبة وأي      

  مصلحة ال تربطها عالقة �حملاسبة مت إستثناؤها من الدراسة.

يعطي مصداقية من النصف يف جمال احملاسبة و هذا ما  أكثرالعينة  أفرادتبني هذه النتائج أن الوظائف اليت يشغلها     

ن الوظائف األخرى ميكن حصرها بني رئيس مصلحة سواء لقسم  املالية للدراسة املقرر عملها، يف حني أ أكثر

  ي مصلحة هلا عالقة ووظيفة املدير، و من خالل الشكل التايل ميكن متثيل النسب السابقة كما يلي:أ أوواحملاسبة 

  للوظيفةبعا ): نسبة توزيع عينة الدراسة ت5-4الشكل رقم (

  
  من إعداد الباحثة، إعتمادا على معطيات اجلدول السابق. املصدر:

العينة املعمول، اليت ميكن توضيحها من  فراداهلدف من هذه السمة هو معرفة سنوات اخلربة أل �نيا: سنوات اخلربة:

  خالل اجلدول التايل:

  

  

  

محاسب
56%

رئیس مصلحة 
المحاسبة و المالیة

36%

مدیر 
8%
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  العينة تبعا لسنوات اخلربة أفراد): تصنيف 21- 4جدول رقم (

  النسبة  التكرار  البيان

 31,9%  29  سنوات 5قل من أ

  33,0%  30  سنوات 10سنوات إىل  5من 

 18,7%  17  سنة 15سنة إىل  11من 

 16,5%  15  سنة 15من  أكرب

 %100  91  ا�موع

 SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

عينة هلم خربة تفوق مخس سنوات و هي كفيلة �ن جتعلهم من ال كربن النسبة األمن خالل هذا اجلدول نالحظ أ

صدق على ما حيتويه من معلومات، و من خالل الفصل بصورة أ أجلذوي دراية كافية �ملوضوع املطروح عليهم من 

  الشكل التايل ميكن متثيل هذه النسب كما يلي:

  سنوات اخلربة): نسبة توزيع عينة الدراسة تبعا 6-4الشكل رقم (

  
  من إعداد الباحثة، إعتمادا على معطيات اجلدول السابق. صدر:امل

  عينة الدراسة أفرادت إجا� املطلب الثالث: حتليل إجتاه 

عينة الدراسة على العبارة اليت  أفرادت جا�بتقدمي حتليل وصفي إل قامت الباحثةمن خالل هذا املطلب       

وفق مكياس ليكارت اخلماسي، مع حساب كل من  ات اإلجابةتكرار املقدم هلم، عن طريق حتديد  ستبيانيتضمنها اإل

  يتها النسبية وترتيبها ضمن ا�ال الذي تنتمي إليه وفق التايل:أمهاملعياري لكل عبارة و حتديد  حنرافاملتوسط و اإل

  بيةالعينة على احملور اخلاص �خلصائص الرئيسية للمعلومات احملاس أفرادت إجا�ل: حتليل و الفرع األ

  عن طريق حتليل عبارات كال ا�الني املتعلقني �ذا احملور كالتايل:      

  هذا التحليل نبينه من خالل اجلدول التايل:العينة على جمال خاصية املالءمة:  أفرادت إجا�ال: حتليل أو 

  

  

  

سنوات 5اقل من 
32%

سنوات  5من 
سنوات 10إلى 

33%

 15سنة إلى  11من 
سنة

19%

سنة 15أكبر من 
16%
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  ة خباصية املالءمةالعينة على ا�ال اخلاص بتميز املعلومات احملاسبي أفرادت إجا�): حتليل 22-4جدول رقم(

املتوسط   ت بـجا�تكرارات اإل  العبارات  الرقم

  احلسايب

 حنرافاإل

  املعياري

  الرتتيب

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما

إيصــــال املعلومــــات احملاســــبية املقدمــــة يف   1

شــــكل قــــوائم و تقــــارير ماليــــة يف الوقــــت 

  املناسب ملستخدميها

47  39  05  00  00  4,4615  0,6019  01  

القــوائم و التقــارير املاليــة تــوفر معلومــات   2

 حماســـــــبية ذات قـــــــدرة تنبؤيـــــــة مســـــــتقبلية

  ملتخذي القرارات

35  37  17  02  00  4,1538  0,8017  05  

املعلومــــــــات احملاســــــــبية املدرجــــــــة ضــــــــمن   3

 رجعــــيالقــــوائم والتقــــارير املاليــــة هلــــا أثــــر 

 أوصـــحيح بت (أثــر عكســـي) عنـــد القيـــام

  ةمعلومات حماسبية جديدإعداد 

23  36  25  04  03  3,7912  0,9833  07  

املتعـارف  الدوليـة تطبيق املعايري احملاسـبية  4

يف إعـــداد القـــوائم والتقـــارير املاليـــة عليهـــا 

 مالءمةالية مقوائم وتقارير يضمن توفري 

41  35  14  01  00  4,2747  0,7610  02  

يف  أهمإعتمـــاد النظـــام احملاســـيب املـــايل ســـ  5

 أكثـرمالئمـة ة قوائم و تقارير مالي إعداد

مما كان عليه احلـال يف املخطـط احملاسـيب 

  الوطين 

34  47  08  01  01  4,2308  0,7465  04  

القيـــــاس احملاســـــيب للمعلومـــــات احملاســـــبية   6

املدرجــــة ضــــمن القــــوائم والتقــــارير املاليــــة 

 أكثـــروفـــق القـــوانني املعمـــول �ـــا جيعلهـــا 

  مالءمة  

35  47  08  01  00  4,2747  0,6677  03  

دأ اإلفصــــــــاح عــــــــن القــــــــوائم مبــــــــتطبيــــــــق   7

ية قتصــادالتقــارير املاليــة للمؤسســات االو 

  يضمن مالءمتها للمستفيدين منها

28  47  15  01  00  4,1209  0,7123  06  

فقرات كل جمال تتميز املعلومات احملاسـبية خباصـية 

  املالءمة

277  335  100  11  05  4,1868  0,4289    

  SPSS V.23ات من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرج املصدر:
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جيايب للمقياس املعمول به حيث بلغ العينة تتجه حنو اجلانب اإل أفرادت إجا�من اجلدول أعاله يتضح لنا أن       

ية مهالذي حيدده جمال األ 4,1868مقابل متوسط حسايب قدره  0,4289املعياري لفقرات هذا ا�ال  حنرافاإل

)، إذ أن العبارات املكونة هلذا ا�ال جاءت 3-4أنظر اجلدول رقم ت (�ستجاية كبرية لإلأمهالنسبية فهو حيوز على 

  وفق الرتتيب التايل:

خباصية املالءمة دائما كونه يتم واليت دلت على أن املعلومات احملاسبية تتميز  1العبارة رقم ىل و يف املرتبة األ -

 مستخدميها يف الوقت املناسب هلم يصال املعلومات احملاسبية املقدمة يف شكل قوائم وتقارير مالية إىلإ

ية النسبية الكبرية مهو هو يقع يف جمال األ 4,4615ومتوسط حسايب قدره  0,6019معياري  حنراف�

  ة؛ ستجابجدا  لإل

العينة أكدوا �ن املعلومات احملاسبية  أفرادواليت تبني من خالهلا أن  4العبارة رقم يف املرتبة الثانية جاءت  -

 والتقارير القوائم إعداد يف عليها املتعارف الدولية احملاسبية املعايري املالءمة من خالل تطبيقتتميز خباصية 

ضمن جمال  4,2747مبتوسط حسايب قدره  0,7610املعياري هلذه العبارة  حنرافاملالية، حيث بلغ اإل

 ة؛ستجابية النسبية الكبرية جدا لإلمهاأل

القياس احملاسيب للمعلومات احملاسبية املدرجة  واليت تنص على أن 6رقم للفقرة ما يف املرتبة الثالثة فكانت أ -

غالبا يضمن معلومات حماسبية تتميز خباصية املالءمة،  ضمن القوائم والتقارير املالية وفق القوانني املعمول �ا

ية النسبية الكبرية جدا مهيقع ضمن جمال األ 4,2747ومتوسط حسايب  0,6677معياري  حنراف�

 ت؛ستجا�إلل

قوائم  إعداديف  أهمإعتماد النظام احملاسيب املايل سن واليت تنص على أ 5العبارة رقم ص املرتبة الرابعة خت -

 حنراف، �مما كان عليه احلال يف املخطط احملاسيب الوطين أكثرغالبا تتميز خباصية املالءمة تقارير مالية و 

 ت؛ستجا�ية النسبية الكبرية جدا لإلمهجمال األضمن  4,2308ومتوسط حسايب  0,7465معياري قدره 

نه غالبا ما تتميز املعلومات احملاسبية خباصية ت نصت على أجا�إذ أن اإل 2ة رقم للعبار املرتبة اخلامسة  -

ملتخذي  القوائم و التقارير املالية توفر معلومات حماسبية ذات قدرة تنبؤية مستقبليةاملالءمة من خالل أن 

ية النسبية الكبرية مهضمن جمال األ 4,1538ومتوسط حسايب  0,8017معياري  حنراف، �القرارات

 ة؛ستجابلإل

تطبيق مبدأ اإلفصاح عن القوائم العينة أنه غالبا  أفرادكانت يف املرتبة السادسة واليت بني فيها   7العبارة رقم  -

معياري  حنراف، �للمستفيدين منها ية يضمن متيزها خباصية مالءمتهاقتصادالتقارير املالية للمؤسسات االو 

 ة؛ستجابية النسبية الكبرية لإلمهضمن جمال األ 4,1209ومتوسط حسايب  0,7123

العينة ان املعلومات احملاسبية تتميز  أفراداليت بني فيها  3للفقرة رقم آخر مرتبة وهي املرتبة السابعة خصصت  -

 رجعي أثرسبية املدرجة ضمن القوائم والتقارير املالية هلا املعلومات احملاخباصية املالءمة غالبا من خالل أن 
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 0,9833معياري  حنراف، �معلومات حماسبية جديدةإعداد  أوصحيح بت عكسي) عند القيام أثر(

  ة.ستجابية النسبية الكبرية لإلمهيقع ضمن جمال األ 3,7912ومتوسط حسايب 

  هذا التحليل نبينه من خالل اجلدول التايل:ملوثوقية: العينة على جمال خاصية ا أفرادت إجا��نيا: حتليل 

  العينة على ا�ال اخلاص بتميز املعلومات احملاسبية خباصية املوثوقية أفرادت إجا�): حتليل 23-4جدول رقم(

املتوسط   ت بـجا�تكرارات اإل  العبارات  الرقم

  احلسايب

 حنرافاإل

  املعياري

  الرتتيب

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما

أســـــــــاليب و طـــــــــرق قيـــــــــاس  توحيـــــــــد  8

ملعلومـــات احملاســـبية املدرجـــة ضـــمن ا

  والتقارير املاليةالقوائم 

44  36  10  01  00  4,3516  0,7207  02  

تقـارير القـوائم و التتميـز عمليـة إعـداد   9

  احليادوضوعية و الية �ملامل

40  34  15  02  00  4,2308  0,8038  06  

تتميز القوائم و التقارير املالية بتقدمي   10

  شفافة وصادقةمعلومات حماسبية 

46  39  06  00  00  4,4396  0,6184  01  

ســــــــبية االعتمـــــــاد علـــــــى املعـــــــايري احملا  11

التقــــارير الدوليــــة يف إعــــداد القــــوائم و 

   موثوقية أكثرعلها جياملالية 

43  36  09  01  02  4,2857  0,8600  03  

إعــداد القــوائم و التقــارير املاليــة وفــق   12

 أكثـــرعلهـــا جلالنظـــام احملاســـيب املـــايل 

  موثوقية من قبل مستخدميها

37  45  06  03  00  4,2747  0,7313  04  

ـــــــــق القـــــــــوانني   13 ـــــــــاس احملاســـــــــيب وف القي

املعمـــــول �ـــــا للمعلومـــــات احملاســـــبية 

مـــــــن قبـــــــل  أكثـــــــريعطيهـــــــا موثوقيـــــــة 

  املطلعني عليها

38  40  12  00  01  4,2527  0,7687  07  

تقـارير اإلفصاح بشفافية عـن قـوائم و   14

ية قتصـــــــــــادماليـــــــــــة للمؤسســـــــــــات اال

يكســبها خاصــية املوثوقيــة لــدى كــل 

  من يتحصل عليها

39  40  11  00  01  4,2747  0,7610  05  

كـــل فقـــرات جمــــال تتميـــز املعلومـــات احملاســــبية 

  خباصية املوثوقية

324  315  75  10  04  4,3014  0,4356    

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:
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ية النسبية الكبرية جدا للمقياس املعمول مهالعينة تقع ضمن جمال األ أفرادت إجا�من اجلدول أعاله يتضح لنا أن      

ه الذي حيدد 4,3014مقابل متوسط حسايب قدره  0,4356املعياري لفقرات هذا ا�ال  حنرافبه حيث بلغ اإل

  ية النسبية، إذ أن العبارات املكونة هلذا ا�ال جاءت وفق الرتتيب التايل:مهجمال األ

عينة الدراسة أكدوا أنه دائما ما تتميز املعلومات  أفرادل ذلك أن و كانت هي يف الرتتيب األ  10العبارة رقم  -

تقدمي معلومات حماسبية تتميز �لصدق احملاسبية خباصية املوثوقية كون القوائم والتقارير املالية يتم من خالهلا 

ية نسبية كبرية جدا أمهيقع ضمن جمال  4,4396ومتوسط حسايب  0,6184معياري  حنرافوالشفافية �

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�إل

جاءت يف املرتبة الثانية �جتاه يفرض أن توحيد الطرق أساليب وطرق قياس املعلومات  8العبارة رقم  -

دائما يف جعل املعلومات احملاسبية تتميز خباصية املوثوقية  اهمدرجة ضمن املعلومات احملاسبية يساحملاسبية امل

ت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهضمن جمال  4,3516ومتوسط حسايب  0,7207معياري  حنراف�

 عينة الدراسة؛ أفراد

سبية الدولية يف إعداد القوائم لى املعايري احملااالعتماد عهي صاحبة املرتبة الثالثة �عتبار أن  11العبارة رقم  -

يقع  4,2857ومتوسط حسايب  0,8600معياري  حنراف� موثوقية أكثر دائما علهاجيالتقارير املالية و 

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهضمن جمال 

إعداد القوائم و التقارير كيد أن لدراسة حنو �أفراد عينة اجاءت يف املرتبة الرابعة �جتاه  12العبارة رقم  -

معياري  حنراف� موثوقية من قبل مستخدميها أكثرعلها غالبا ما جياملالية وفق النظام احملاسيب املايل 

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهضمن جمال  4,2747ومتوسط حسايب  0,7313

صاح بشفافية عن قوائم اإلفعينة الدراسة بينو �ن  أفرادخلامسة من خالل أن يف املرتبة ا 14العبارة رقم  -

 حنراف� ية غالبا ما يكسبها خاصية املوثوقية لدى كل من يتحصل عليهاقتصادتقارير مالية للمؤسسات االو 

عينة  أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهضمن جمال  4,2747ومتوسط حسايب   0,7610معياري 

 دراسة؛ال

قوائم العملية إعداد عينة الدراسة على أنه غالبا ما تتميز  أفراديف املرتبة السادسة بتأكيد من  9العبارة رقم  -

معياري  حنرافتقدمي معلومات حماسبية تتميز خباصية املوثوقية � أجلمن  وضوعية و احليادالية �ملاملتقارير الو 

  عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهضمن جمال  4,2308مبتوسط حسايب  0,8038

القياس احملاسيب وفق القوانني املعمول �ا عينة الدراسة حنو أن  أفراديف املرتبة السابعة �جتاه  13العبارة رقم 

سايب ومتوسط ح 0,7687معياري  حنراف� من قبل املطلعني عليها أكثرللمعلومات احملاسبية غالبا يعطيها موثوقية 

  عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهيقع ضمن جمال  4,2527
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  العينة على احملور اخلاص �خلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبية أفرادت إجا�الفرع الثاين: حتليل 

  عن طريق حتليل عبارات كال ا�الني املتعلقني �ذا احملور كالتايل:      

  هذا التحليل نبينه من خالل اجلدول التايل:العينة على جمال خاصية الثبات:  أفرادت جا�إال: حتليل أو 

  العينة على ا�ال اخلاص بتميز املعلومات احملاسبية خباصية الثبات أفرادت إجا�): حتليل 24-4جدول رقم(

املتوسط   ت بـجا�تكرارات اإل  العبارات  الرقم

  احلسايب

 حنرافاإل

  املعياري

  يبالرتت

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما

يتم إعداد القوائم و التقارير املالية عـن   15

  طريق تطبيق طرق حماسبية موحدة 

49  38  04  00  00  4,4945  0,5845  02  

يـــــتم إعـــــداد القـــــوائم و التقـــــارير املاليـــــة   16

فـق تطبيــق سياســات املـراد العمــل �ــا و 

  متعارف عليهاحماسبية �بتة و 

50  37  04  00  00  4,5055  0,5845  01  

ملعـــدة تتميـــز القـــوائم و التقـــارير املاليـــة ا  17

�لثبــات يف النظــام احملاســيب املــايل وفــق 

الطـــرق والسياســـات احملاســـبية املعمـــول 

  �ا

36  47  08  00  00  4,3077  0,6270  03  

سياســـــــات الطـــــــرق و ال اإلفصـــــــاح عـــــــن  18

يف إعـداد القـوائم  املعمـول �ـااسـبية احمل

ـــــــةوالتقـــــــارير  ـــــــة التغيـــــــري  ،املالي ويف حال

السياســات الطــرق و أن تكــون  يشــرتط

متماشــية مــع الطــرق احملاســبية اجلديــدة 

  ةسابقالوالسياسات 

41  30  14  05  01  4,1538  0,9536  04  

كـــــل فقـــــرات جمـــــال تتميـــــز املعلومـــــات احملاســـــبية 

  خباصية الثبات

176  152  30  05  01  4,3654  0,4614    

  SPSS V.23تمادا على خمرجات من إعداد الباحثة إع املصدر:

ية النسبية الكبرية جدا للمقياس املعمول مهالعينة تقع ضمن جمال األ أفرادت إجا�من اجلدول أعاله يتضح لنا أن      

الذي حيدده  4,3654مقابل متوسط حسايب قدره  0,4614املعياري لفقرات هذا ا�ال  حنرافبه حيث بلغ اإل

  )، إذ أن العبارات املكونة هلذا ا�ال جاءت وفق الرتتيب التايل:3-4ظر اجلدول رقم أنية النسبية (مهجمال األ

حنو أن  جابةعينة الدراسة إجتاههم يف اإل أفراداليت بني فيها  �16لعبارة رقم املرتبة رقم واحد خاصة  -

ملالية املراد العمل �ا وفق إعداد القوائم والتقارير ااملعلومات احملاسبية تتميز خباصية الثبات دائما من خالل 
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 4,5055ط حسايب ومتوس 0,5845 معياري حنراف� تطبيق سياسات حماسبية �بتة و متعارف عليها

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهيقع ضمن جمال 

عينة الدراسة �جيا��م حنو أن املعلومات احملاسبية  أفرادفيها  إجتهاليت  �15لعبارة رقم املرتبة الثانية خاصة  -

 حنرافتتميز خباصية الثبات دائما عن طريق إعداد القوائم والتقارير املالية بتطبيق طرق حماسبية موحدة �

 أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهيقع ضمن جمال  4,4945ومتوسط حسايب  0,5845 معياري

 عينة الدراسة؛

عينة الدراسة حنو أن املعلومات احملاسبية تتميز غالبا  أفرادفيها  إجتهاليت  17للعبارة رقم ة الثالثة كانت املرتب -

�لثبات يف  تعرف النظام احملاسيب املايلملعدة وفق القوائم و التقارير املالية امن خالل ان خباصية الثبات 

يقع ضمن  4,3077ومتوسط حسايب  0,6270ي معيار  حنرافالطرق والسياسات احملاسبية املعمول �ا �

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهجمال 

�م حنو أن إجا�عينة الدراسة كانت اجتاهات  أفرادكون   18الفقرة رقم املرتبة الرابعة هلذا ا�ال كانت فيها  -

ويف حالة التغيري  ،القوائم و التقارير املالية يف إعداد املعمول �ااسبية احملسياسات الطرق و ال إلفصاح عنا

 دائما ما ةسابقالمتماشية مع الطرق والسياسات الطرق والسياسات احملاسبية اجلديدة أن تكون  يشرتط

يقع  4,1538ومتوسط حسايب  0,9536معياري  حنرافتضمن متيز املعلومات احملاسبية خباصية الثبات �

 عينة الدراسة. أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية إلأمهضمن جمال 

  هذا التحليل نبينه من خالل اجلدول التايل:العينة على جمال خاصية القابلية للمقارنة:  أفرادت إجا��نيا: حتليل 

العينة على ا�ال اخلاص بتميز املعلومات احملاسبية خباصية القابلية  أفرادت إجا�): حتليل 25-4جدول رقم(

  للمقارنة

املتوسط   ت بـجا�تكرارات اإل  باراتالع  الرقم

  احلسايب

 حنرافاإل

  املعياري

  الرتتيب

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما

تتصــــف القــــوائم و التقــــارير املاليــــة املقدمــــة   19

  بقابليتها للمقارنة من سنة ألخرى

54  29  08  00  00  4,5055  0,6561  01  

تتصــــف القــــوائم و التقــــارير املاليــــة املقدمــــة   20

 أكثــر أوبقابليتهــا للمقارنــة بــني مؤسســتني 

  من سنة ألخرى أوخالل نفس السنة 

30  34  22  05  00  3,9780  0,8941  04  

تطبيــــق النظــــام احملاســــيب املــــايل يــــوفر قــــوائم   21

مـــــن ســـــنة  وتقـــــارير ماليـــــة قابلـــــة للمقارنـــــة

  فيما بني املؤسسات أوألخرى 

32  36  20  02  01  4,0549  0,8738  03  

  02  0,7526  4,2967  00  02  10  38  41القـوائم و التقـارير املاليـة الـيت اإلفصاح عن   22
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مت قياسـها وفـق القـانون املعمـول بـه جيعلهــا 

  قابلة للمقارنة 

كــل فقــرات جمــال تتميــز املعلومــات احملاســبية خباصــية 

  القابلية للمقارنة

157  137  60  09  01  4,2088  0,6305    

  SPSS V.23خمرجات من إعداد الباحثة إعتمادا على  املصدر:

ية النسبية الكبرية جدا للمقياس املعمول مهالعينة تقع ضمن جمال األ أفرادت إجا�من اجلدول أعاله يتضح لنا أن      

الذي حيدده  4,2088مقابل متوسط حسايب قدره  0,6305املعياري لفقرات هذا ا�ال  حنرافبه حيث بلغ اإل

  ات املكونة هلذا ا�ال جاءت وفق الرتتيب التايل:ية النسبية، إذ أن العبار مهجمال األ

عينة الدراسة حنو �كيد أن املعلومات احملاسبية  أفرادىل من خالل إجتاه و جاءت يف املرتبة األ 19العبارة رقم  -

ميكن مقارنتها ببعض ولنفس القوائم و التقارير املالية املقدمة  كونتتميز خباصية القابلية للمقارنة دائما  

ية أمهيندرج ضمن جمال  4,5055ومتوسط حسايب  0,6561معياري  حنراف� من سنة ألخرى ؤسسةامل

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�نسبية كبرية جدا إل

اإلفصاح عينة الدراسة حنو أن  أفرادحازت على املرتبة الثانية هلذا ا�ايل من  خالل توجه  22العبارة رقم  -

 حنرافاليت مت قياسها وفق القانون املعمول به دائما ما جيعلها قابلة للمقارنة � عن القوائم والتقارير املالية

 أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهيندرج ضمن جمال  4,2967ومتوسط حسايب  0,7526معياري 

 عينة الدراسة؛

ه الفقرة أن املعلومات احملاسيب العينة يف هذ أفرادذ توجه يف املرتبة الثالثة هلذا ا�ال إجاءت  21العبارة رقم  -

تطبيق النظام احملاسيب املايل الذي يوفر قوائم و تقارير مالية تتميز خباصية القابلية للمقارنة غالبا من خالل 

ومتوسط حسايب  0,8738معياري  حنراف� فيما بني املؤسسات أومن سنة ألخرى  قابلة للمقارنة

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية كبرية إلية نسبأمهالذي يندرج ضمن جمال  4,0549

عينة الدراسة على أن املعلومات احملاسبية اليت  أفرادجاءت يف املرتبة الرابعة مبوجب �كيد  20العبارة رقم  -

 أوالقوائم و التقارير املالية املقدمة بقابليتها للمقارنة بني مؤسستني  جتعل منتتميز خباصية قابلية املقارنة غالبا 

الذي  3,9780ومتوسط حسايب  0,8941معياري  حنراف� من سنة ألخرى أوخالل نفس السنة  رأكث

  عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية إلأمهيندرج ضمن جمال 

القرارات املالية يف املؤسسات  إختاذالعينة على احملور اخلاص بعملية  أفرادت إجا�الفرع الثالث: حتليل 

  زائريةية اجلقتصاداال

  عن طريق حتليل عبارات كال ا�الني املتعلقني �ذا احملور كالتايل:      

هذا التحليل ية اجلزائرية: قتصادقرار التمويل يف املؤسسات اال إختاذالعينة على جمال  أفرادت إجا�ال: حتليل أو 

  ميكن من خالل اجلدول التايل:
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قرار التمويل يف املؤسسات  إختاذعلى ا�ال اخلاص بعملية  العينة أفرادت إجا�): حتليل 26-4جدول رقم(

  ية اجلزائريةقتصاداال

  

  الرقم

  

  العبارات

املتوسط   ت بـجا�تكرارات اإل

  احلسايب

 حنرافاإل

  املعياري

  الرتتيب

موافق 

  بشدة

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  بشدة

 متويل املؤسسة يعتمد على عـدة مصـادر  23

ســـــــــــد االحتياجـــــــــــات املاليــــــــــــة خمتلفـــــــــــة ل

  يةقتصادللمؤسسة اال

39  39  09  03  01  4,2308  0,8442  01  

قـــــرارات التمويـــــل الـــــيت تتعلـــــق �ملصـــــادر   24

الداخلية هي القرارات األقل خطورة من 

  الناحية املالية

28  47  10  03  03  4,0330  0,9243  07  

يكــون اعتمــاد هيكــل متويــل دون اآلخــر   25

مصــــادر مــــن خــــالل اعتمــــاد مــــزيج مــــن 

لكـــــــل مؤسســـــــة وفـــــــق  التمويــــــل املتاحـــــــة

  إحتياجا�ا املالية

26  51  12  01  01  4,0989  0,7461  06  

نظـــم قـــرار التمويـــل بنـــاء علـــى  إختـــاذيـــتم   26

الـــــيت حتـــــدد املعلومـــــات املاليـــــة التمويليـــــة 

ـــــــنظم األخـــــــرى مـــــــن  ـــــــق مـــــــا تـــــــوفره ال وف

معلومـــــــات و خاصـــــــة نظـــــــم املعلومـــــــات 

  احملاسبية

33  48  07  02  01  4,2088  0,7676  03  

الختيـــــــــار  كأســـــــــلوبتكلفـــــــــة التمويـــــــــل    27

مــن يكــون مصــادر التمويــل  مصــدر مــن

تكلفـــة  هـــذا األخـــري ألقـــل خـــالل حتقيـــق

  مقارنتا مبصادر التمويل األخرى

31  51  07  02  00  4,2198  0,6799  02  

مـــن خـــالل جـــدول التمويـــل يـــتم حتديـــد   28

االحتياجــــات املاليــــة املســــتقبلية و تبيــــان 

  لهاانسب الطرق لتموي

31  47  11  01  01  4,1648  0,7639  04  

ــــــتم مراقبــــــة تنفيــــــذ القــــــرارات التمويليــــــة   29 ت

علـى تفريـغ  حاليـا بنـاء أواملتخذة سابقا 

كافـــة املعلومـــات املتعلقـــة �ـــذه القـــرارات 

  يف ما يعرف جبدول التمويل

23  57  09  02  00  4,1099  0,6574  05  
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قــــرار التمويــــل يف  إختــــاذكــــل فقــــرات جمــــال عمليــــة 

  ية اجلزائرية  قتصادسسات االاملؤ 

242  391  72  16  07  4,1523  0,5224    

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

ية النسبية الكبرية للمقياس املعمول به مهالعينة تقع ضمن جمال األ أفرادت إجا�من اجلدول أعاله يتضح لنا أن      

الذي حيدده   4,1523مقابل متوسط حسايب قدره  0,5224هذا ا�ال  املعياري لفقرات حنرافحيث بلغ اإل

  )، إذ أن العبارات املكونة هلذا ا�ال جاءت وفق الرتتيب التايل:3-4أنظر اجلدول رقم ية النسبية (مهجمال األ

متويل أن عينة الدراسة على املوافقة بشدة على  أفرادىل من خالل �كيد و حتلت املرتبة األإ 23العبارة رقم  -

سواء كانت داخلية  يةقتصادخمتلفة لسد االحتياجات املالية للمؤسسة اال املؤسسة يعتمد على عدة مصادر

ية نسبية كبرية جدا أمهضمن جمال  4,2308ومتوسط حسايب  0,8442معياري  حنرافخارجية � أو

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�إل

تكلفة  عينة الدراسة حنو املوافقة على إعتبار أفرادن طريق اجتاه جاءت يف املرتبة الثانية ع 27العبارة رقم  -

تكلفة مقارنتا  هذا األخري ألقل من خالل حتقيقيكون مصادر التمويل  مصدر منالختيار  كأسلوبالتمويل  

ية نسبية أمهضمن جمال  4,2198ومتوسط حسايب  0,6799معياري  حنراف� مبصادر التمويل األخرى

 عينة الدراسة؛ أفرادت ا�ستجكبرية جدا إل

وا حنو املوافقة على إجتهعينة الدراسة  أفرادجاءت يف املرتبة الثالثة من خالل ان  26العبارة رقم يف حني أن  -

اليت حتدد وفق ما توفره النظم األخرى من نظم املعلومات املالية التمويلية قرار التمويل بناء على  إختاذيتم أنه 

ضمن  4,2088ومتوسط حسايب  0,7676معياري  حنراف� علومات احملاسبيةمعلومات وخاصة نظم امل

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهجمال 

خالل  منالعينة كانت حنو املوافقة على أنه  أفرادغلب توجهات يف املرتبة الرابعة إذ ان أ 28العبارة رقم  -

معياري  حنراف� نسب الطرق لتمويلهاأالية املستقبلية و تبيان املحتياجات جدول التمويل يتم حتديد اإل

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية إلأمهضمن جمال  4,1648ومتوسط حسايب  0,7639

تتم نه عينة الدراسة على املوافقة � أفرادجاءت يف املرتبة اخلامسة ليأكد من خالهلا أغلب  29العبارة رقم  -

على تفريغ كافة املعلومات املتعلقة �ذه القرارات  حاليا بناء أوالقرارات التمويلية املتخذة سابقا  مراقبة تنفيذ

ية أمهيقع ضمن جمال  4,1099ومتوسط حسايب  0,6574معياري  حنراف� ما يعرف جبدول التمويل يف

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�نسبية كبرية إل

اعتماد هيكل متويل عينة الدراسة على املوافقة �ن  أفرادمن خالهلا  إجتهة يف املرتبة السادس 25العبارة رقم  -

 لكل مؤسسة وفق إحتياجا�ا املالية من خالل اعتماد مزيج من مصادر التمويل املتاحةيكون دون اآلخر 

ت ستجا�ية نسبية كبرية إلأمهيقع ضمن جمال  4,0989ومتوسط حسايب  0,7461معياري  حنراف�

 ة الدراسة؛عين أفراد
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قرارات العينة حنو املوافقة على أن  أفرادت إجا�ت فيها إجتهاليت  �24لعبارة رقم املرتبة السابعة خاصة  -

معياري  حنراف� التمويل اليت تتعلق �ملصادر الداخلية هي القرارات األقل خطورة من الناحية املالية

  عينة الدراسة. أفرادت ستجا�ة كبرية إلية نسبيأمهيقع ضمن جمال  4,0330ومتوسط حسايب  0,9243

هذا التحليل ية اجلزائرية: قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذالعينة على جمال  أفرادت إجا��نيا: حتليل 

  ميكن من خالل اجلدول التايل:

يف املؤسسات  ستثماررار اإلق إختاذالعينة على ا�ال اخلاص بعملية  أفرادت إجا�): حتليل 27-4جدول رقم(

  ية اجلزائريةقتصاداال

  

  الرقم

  

  العبارات

املتوسط   ت بـجا�تكرارات اإل

  احلسايب

 حنرافاإل

  املعياري

  الرتتيب

موافق 

  بشدة

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  بشدة

قــــــــــــرار  إختــــــــــــاذتــــــــــــتم عمليــــــــــــة   30

مـــــــن قبـــــــل اإلدارة  ســـــــتثماراإل

العليـــــــا للمؤسســـــــة �العتمـــــــاد 

لـــى خمتلـــف القـــوائم والتقـــارير ع

  اليت مت إعدادهااملالية 

47  37  06  01  00  4,4286  0,6690  01  

ات ســـــتثمار اإل تتنـــــوع القـــــرارا  31

يشرتط ضرورة تنوع املعلومات 

هــا (ســواء إختاذاملســتخدمة يف 

  غري احملاسبية) أواحملاسبية 

29  49  12  01  00  4,1648  0,6874  04  

ة يســـــــتثمار القـــــــرارات اإل إختـــــــاذ  32

يكـــــون مـــــن خـــــالل االعتمـــــاد 

علـــــــــــــى خمتصـــــــــــــني يف جمـــــــــــــال 

 أوسواء مـن داخـل  ستثماراإل

  خارج املؤسسة

35  39  14  03  00  4,1648  0,8064  05  

يتم االعتماد على جمموعة من   33

والعلميـة ية قتصـاداملؤشرات اال

ية ســــتثمار القــــرارات اإل لرتشــــيد

  املتخذة 

30  44  17  00  00  4,1429  0,7082  06  
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ية ســــــتثمار ارات اإلتتخــــــذ القــــــر   34

�لتكاليف بناءا على التنبؤات 

 لعوائـــــــــــدالـــــــــــيت ســـــــــــتتحملها وا

  املستقبلية املتوقعة منها

34  49  06  01  01  4,2527  0,7240  03  

ية ذات ســـــــــــــتثمار البـــــــــــــدائل اإل  35

 أهـــمالعوائــد املتقاربــة تعــد مــن 

الصــعو�ت الــيت تواجــه متخــذ 

 أجـــــــلالقـــــــرار لتخطيهـــــــا مـــــــن 

  اختيار البديل األنسب

26  49  11  04  01  4,0440  0,8288  07  

ي ســــــــــــتثمار يــــــــــــؤثر القــــــــــــرار اإل  36

علــــــى اهليكــــــل املـــــــايل املتخــــــذ 

 يةقتصادللمؤسسة اال

36  47  07  01  00  4,2857  0,7037  02  

قـــــرار  إختـــــاذكـــــل فقـــــرات جمـــــال عمليـــــة 

  يف ستثماراإل

271  363  79  12  02  4,2119  0,5072    

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

ية النسبية الكبرية جدا للمقياس املعمول مهالعينة تقع ضمن جمال األ أفرادت إجا�من اجلدول أعاله يتضح لنا أن      

الذي حيدده  4,2119لفقرات هذا ا�ال مقابل متوسط حسايب قدره  0,5072املعياري  حنرافبه حيث بلغ اإل

  ية النسبية، إذ أن العبارات املكونة هلذا ا�ال جاءت وفق الرتتيب التايل:مهجمال األ

قرار  إختاذ عملية ة موافقة بشدة على أنستجابالعينة � أفراداليت أكد فيها  30العبارة رقم ىل و يف املرتبة األ -

 اليت مت إعدادهاتتم من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة �العتماد على خمتلف القوائم والتقارير املالية  ستثماراإل

ت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهضمن جمال  4,4286ومتوسط حسايب  0,6690معياري  حنراف�

 عينة الدراسة؛ أفراد

القرار ن دراسة إجتاههم حنو املوافقة على أعينة ال أفرادالل �كيد من خ 36للعبارة رقم املرتبة الثانية  -

تم اإلعتماد على خمتلف مصادر كونه ي  يةقتصاديؤثر على اهليكل املايل للمؤسسة االاملتخذ ي ستثمار اإل

ضمن جمال  4,2857ومتوسط حسايب  0,7037معياري  حنرافالتمويل لتنفيذ هذا النوع من القرارات �

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمه

 يةستثمار لقرارات اإلا عينة الدراسة حنو املوافقة على أن أفرادإذ توجه فيها  34للفقرة رقم املرتبة الثالثة كانت  -

معياري  حنراف� املستقبلية املتوقعة منها لعوائد�لتكاليف اليت ستتحملها واتتخذ بناءا على التنبؤات 

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية جدا إلأمهضمن جمال  4,2527ومتوسط حسايب  0,7240
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 تتنوع القراراعينة الدراسة حنو املوافقة على أن  أفراد فيها إجتهاليت  31الفقرة رقم املرتبة الرابعة حاز�ا  -

 حنراف� غري احملاسبية) أوها (سواء احملاسبية إختاذات يشرتط ضرورة تنوع املعلومات املستخدمة يف ستثمار اإل

عينة  أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية إلأمهضمن جمال  0,6874ومتوسط حسايب   0,6874معياري 

 الدراسة؛

القرارات  إختاذالعينة حنو املوافقة على أن  أفرادفيها  اليت إجته 32للفقرة رقم ملرتبة اخلامسة كانت يف حني ا -

 خارج املؤسسة أوسواء من داخل  ستثمارية يكون من خالل االعتماد على خمتصني يف جمال اإلستثمار اإل

 أفرادت ستجا�برية إلية نسبية كأمهيقع يف جمال  4,1648ومتوسط حسايب  0,8064معياري  حنراف�

 عينة الدراسة؛

عتماد على يتم اإلنه عينة الدراسة على موافقتهم � أفرادكد فيها اليت أ 33للفقرة رقم املرتبة السادسة  -

 0,7082معياري  حنراف� ية املتخذةستثمار القرارات اإل والعلمية لرتشيدية قتصادجمموعة من املؤشرات اال

 عينة الدراسة؛ أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية إلأمهجمال  يقع يف 4,1429ومتوسط حسايب 

ة توجههم فيها حنو عينة الدراس أفرادغلب اليت بني أ 35للفقرة رقم وأخريا يف املرتبة السابعة خصصت  -

الصعو�ت اليت تواجه متخذ القرار  أهمية ذات العوائد املتقاربة تعد من ستثمار البدائل اإلن املوافقة على أ

يقع يف  4,0440ومتوسط حسايب  0,8288معياري  حنراف� اختيار البديل األنسب أجلمن  لتخطيها

  عينة الدراسة. أفرادت ستجا�ية نسبية كبرية إلأمهجمال 

  املبحث الثالث: حتليل وإختبار فرضيات الدراسة

واليت تنقسم إىل  مول �ا،املع اإلحصائيةختبارها البد من حتديد أنواع الفروض قبل التطرق لفرضيات الدراسة و إ      

  1نوعان مها:

�خر، فكل فرض �يت بصيغة نفي  أويلغي وجود الظاهرة بشكل  أوهو فرض ينفي  :H0الفرض الصفري  -

 نكار ظاهرة معينة نسميه فرض صفري؛إ أو

بصورة عندما يصاغ الفرض  أو�خر،  أوهو الذي يتحدث عن وجود الظاهرة بشكل  :H1الفرض البديل  -

 إثبات.

�ختبار الفرضيات  قامت الباحثةحصائية عن الفروض اإل وتطبيقا ملا مت عرضهمن خالل هذا املبحث        

 أفرادالذي وزع على  ستبيانها بناء اإلأساسعلى إشكالية الدراسة، اليت مت على  جابةاملوضوعة يف هذه الدراسة لإل

  العينة املستهدفة.

                                                           
ص ، 2000، دار قبــاء للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، مصــر، SPSSتعلــم بنفســك التحليــل اإلحصــائي للبيــا�ت �ســتخدام أمحــد الرفــاعي غنــيم، نصــر حممــود صــربي،  -1

22.  
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وإختبار  Kolmogrov-smirnov ختبار التوزيع الطبيعي �ستخدام كل من إختبارإجراء إال أو إال أنه جيب       

Shapiro-Wilk  حتديد  أجلتنتمي إليه البيا�ت اليت مت جتميعها، من  تبيان أي توزيع ما�دف من خالهلالذي

 أوتبارات املعلمية خ، أي تطبيق اإلستخدامها يف إختبار فرضيات الدراسةاإلحصائية اليت سيتم إ اإلختبارات

  وهذا ما سنبينه من خالل اجلدول التايل: الالمعلمية

-Shapiroو Kolmogrov-smirnov ) إختبار التوزيع الطبيعي 28-4اجلدول رقم (

Wilk الدراسة اورلكل حمل 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

صائص املعلومات خ

 احملاسبية
,060 91 ,200* ,992 91 ,838 

 102, 91 977, *200, 91 072, القرارات املالية

ستبياناإل  ,050 91 ,200* ,994 91 ,944 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

  ) α = 0,05(  اللةدال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

-Kolmogrovملتغريات الدراسة وفق إختبار  Sigالقيمة  أو) نالحظ 28- 4من خالل اجلدول رقم (      

smirnov  0,05(من مستوى املعنوية  أكربقيمها  =α (أي (Sig=0,200)  متغريات هذا ما يدل على أن

-Shapiroيف إختبار  Sigتتبع التوزيع الطبيعي، نفس الشيء �لنسبة لقيمة  انستبيكل عبارات اإلالدراسة و  

Wilk  0,05(من مستوى املعنوية  أكربقيمها  =α ( لتايل مت �كيد نتائج  (0,944-0,102)ح بني أو أي ترت�

  .سةختبار فرضيات الدراعلمة اليت من خالهلا ميكن إل وأنه ميكن إجراء اإلختبارات املو اإلختبار األ

  يف هذه الدراسة سيتم إتباع اخلطوات التالية إلختبار الفرضيات املوضوعة:    

 ؛العالقة اخلطية بني متغريات الدراسةإختبار  -1

 متغريات الدراسة مع بعضها البعض؛ إرتباطمدى  تبيانلPearson  رتباطمعامل اإل حتديد -2

  يف حالة حتقق كال الشرطني السابقني يتم إستخدام:   

 من عدمها.اجلزئية اخلطي البسيط إلثبات صحة الفرضيات  حنداراإلإختبار  -3
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  ىلو ل: إختبار الفرضية األو املطلب األ

القرارات املالية يف املؤسسات  إختاذيف  أثرخلاصية مالءمة املعلومات احملاسبية اليت جاء يف نصها أن:      

 فرضيتني إىل تقسيمها الفرضية مت هذه α = 0,05)(ية اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية قتصاداال

 :مها جزئيتني

 عند اجلزائرية يةقتصاداال املؤسسات يف قرارات التمويل إختاذ يف أثر احملاسبية املعلومات مالءمة خلاصية 

 ؛α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

 عند اجلزائرية يةقتصاداال ملؤسساتا يف ستثماراإل قرارات إختاذ يف أثر احملاسبية املعلومات مالءمة خلاصية 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

  من خالل هذا املطلب سيتم إختبار هذا الفرض وفق التايل:

  ىلو ل: إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية األو الفرع األ

قــــرار -قــــرار التمويــــل-ات املاليــــةحمــــور القــــرار هــــي (خاصــــية املالءمــــة، اخلطيــــة املتغــــريات الــــيت ســــيتم معرفــــة عالقتهــــا      

  :) وفق التايلستثماراإل

توجد عالقة خطية بني خاصية املالءمة والقرارات املالية عند ال: العالقة بني خاصية املالءمة واحملور الثالث: أو 

 جلدول التايل:� ستعانةمت اإلإلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين ، و )α > 0,05(مستوى الداللة 

): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية املالءمة واحملور الثالث29- 4دول رقم (ج  

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 

moyen F Sig. 

 * الثالث_المحور
 المالءمة

Inter-
groupes 

(Combinée) 3,469 13 ,267 1,373 ,192 

Linéarité ,911 1 ,911 4,688 ,033 

Ecart par rapport 
à la linéarité 

2,558 12 ,213 1,097 ,375 

Intra-groupes 14,962 77 ,194   

Total 18,431 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,375اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  القرارات املالية. إختاذعلى وجود عالقة خطية بني خاصية املالءمة واحملور الثالث اخلاص بعملية يدل ما هذا  0,05

  التايل:إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل �نيا: العالقة بني خاصية املالءمة و قرار التمويل: 
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الءمة وقرار التمويل): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية امل30- 4جدول رقم (  

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

 * التمویل
 المالءمة

Inter-
groupes 

(Combinée) 5,566 13 ,428 1,736 ,070 

Linéarité 2,373 1 2,373 9,618 ,003 

Ecart par 
rapport à la 
linéarité 

3,193 12 ,266 1,079 ,390 

Intra-groupes 18,997 77 ,247   

Total 24,563 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,390اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  فهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية املالءمة و قرار التمويل. 0,05

إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل اجلدول : ستثمارلثا: العالقة بني خاصية املالءمة وقرار اإل�

 التايل:

ستثمار): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية املالءمة وقرار اإل31- 4جدول رقم (  

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

ستثماراإل  * 
 المالءمة

Inter-
groupes 

(Combinée) 2,870 13 ,221 ,838 ,620 

Linéarité ,136 1 ,136 ,515 ,475 

Ecart par rapport à 
la linéarité 

2,734 12 ,228 ,865 ,585 

Intra-groupes 20,288 77 ,263   

Total 23,158 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,585اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

     .ستثمارعالقة خطية بني خاصية املالءمة و قرار اإل أي أن هناك 0,05

  ىلو اجلزئية األالفرع الثاين: إختبار الفرضية 

خطية العالقة بينهم سيتم إختبار  الفرضية الثانية وإستنتاجطية ملتغريات إنطالقا من نتائج إختبار العالقة اخل     

  ىل هلا وفق التايل:و الفرضية اجلزئية األ
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 H0      ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:) (α = 0,05 خلاصية مالءمة املعلومات

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف قرار التمويل إختاذاحملاسبية يف 

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطال من حتديد معامل اإلأو إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمها البد     

  اخلطي البسيط بني املتغريين وفق التايل: حندار(خاصية املالءمة وقرار التمويل) من مث حتديد معامل اإل

  بني متغريات الفرضية رتباطال: حتديد معامل اإلأو 

 H0     معنوية عند مستوى الداللة  إرتباطعالقة  : التوجد) (α = 0,05  بني خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية

  ية اجلزائرية.قتصادوقرار التمويل يف املؤسسات اال

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل

  صية املالءمة و قرار التمويلبني خا Pearson رتباط): معامل اإل32- 4جدول رقم (

  قرار التمويل  البيان

  

  خاصية املالءمة

 **0,311  رتباطمعامل اإل

Sig 0,003  

  91  عدد املشاهدات

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                              ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

+ بني كل من خاصية Pearson  =0,311 رتباط) يتضح أن معامل اإل32- 4ول رقم (من خالل اجلد    

أي نرفض الفرض  )α = 0,05(وهي أقل من مستوى الداللة  0.003 تساوي Sigاملالئمة وقرار التمويل وأن قيمة 

ية معنوية طردية طإرتباالصفري الذي ينفي وجود عالقة بني متغريين ونقبل الفرض البديل الذي يوضح أن هناك عالقة 

  بني كال املتغريين.

بعد التأكد من خطية العالقة بني كل من خاصية املالءمة وقرار التمويل  اخلطي البسيط: حندار�نيا: إختبار اإل

  معنوية بني كليهما نقوم �جراء إختبار التباين من خالل اجلدول التايل: إرتباطوإثبات وجود عالقة 
 

  لتحليل التباين بني كل من خاصية املالءمة وقرار التمويل ANOVAaار ): إختب33-4اجلدول رقم (

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

1 Régression 2,373 1 2,373 9,517 ,003b 

Résidu 22,190 89 ,249   

Total 24,563 90    
a. Variable dépendante : التمویل 
b. Prédicteurs : (Constante), المالءمة 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:
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وهي  Sig =0,003 النموذج معنوي، حيث أن ن) يتبني أ33- 4رقم ( ANOVAaمن خالل جدول      

  ، إًذا �ثري املتغري املستقل معنوي على املتغري التابع.)α = 0,05( معنوية عند مستوى الداللة

 التالية: داولاخلطي البسيط من خالل اجل حندارالل تفسري نتائج اإلن إثباته من خهذا التأثري ميك     

  لنموذج (خاصية املالءمة وقرار التمويل) حندار): معامالت اإل34- 4جدول رقم (

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 2,567 ,516  4,971 ,000 

 003, 3,085 311, 123, 379, المالءمة
a. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:      

خلاصية مالءمة املعلومات احملاسبية،  B)( إحندارمت ثبوت الداللة اإلحصائية ملعامل السابق من خالل اجلدول      

قرار التمويل يف  إختاذهلذه اخلاصية على  )α = 0,05( حصائية عند مستوى الداللة وعليه يوجد أثر ذو داللة إ

ية اجلزائرية، ويف إطار هذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي وجود أثر بني املتغريين عند قتصاداملؤسسات اال

   املتغريين عند مستوى الداللة هذه.بني �ثريمستوى الداللة سابق الذكر ونقبل الفرضية البديلة اليت تؤيد وجود 

)، إىل أن 0,311احملسوب خلاصية مالءمة املعلومات احملاسبية والبالغة ( Bêtaتشري قيمة املعامل املعياري      

ية اجلزائرية بضرورة توفر املعلومات احملاسبية على خاصية املالءمة مبقدار قتصادز�دة إهتمام املسؤولني يف املؤسسات اال

قرار التمويل يف املؤسسات املعنية بنسبة تبلغ  إختاذمعياري واحدة، سيؤدي إىل ز�دة اهتمامهم بعملية  إحنرافة وحد

31,1%.  

  لنموذج (خاصية املالءمة وقرار التمويل) R-deux): معامل حتديد 35- 4جدول رقم (

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,311a ,097 ,086 ,49933 
a. Prédicteurs : (Constante), المالءمة 
b. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

) إىل أن خاصية مالءمة 0,097البالغة ( R-deux) تشري قيمة معامل التحديد 35- 4من اجلدول رقم (     

قرارات التمويل يف املؤسسات  إختاذ) من التغريات اليت تطرأ على %9,7املعلومات احملاسبية تفسر ما نسبته (

) فإ�ا تعود إىل متغريات أخرى مل يتضمنها منوذج %90,3ية اجلزائرية، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ (قتصاداال

  اخلطي البسيط. حنداراإل
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  الفرع الثالث: إختبار الفرضية اجلزئية الثانية

خطية العالقة بينهم سيتم إختبار  ىل وإستنتاجو تائج إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية األإنطالقا من ن     

  الفرضيات اجلزئية الثانية هلا وفق التايل:

 H0      ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:) (α = 0,05 املعلومات  مالءمةخلاصية

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف رستثماقرار اإل إختاذاحملاسبية يف 

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطال من حتديد معامل اإلأو إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمها البد     

  اخلطي البسيط بني املتغريين وفق التايل: حندار) من مث حتديد معامل اإلستثمار(خاصية املالءمة وقرار اإل

H0      معنوية عند مستوى الداللة  إرتباط: التوجد عالقة) (α = 0,05  بني خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثماروقرار اإل

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل      

  ستثماربني خاصية املالءمة و قرار اإل Pearson رتباط): معامل اإل36- 4جدول رقم (

  ستثمارقرار اإل  البيان

  

  خاصية املالءمة

 0,077  رتباطمعامل اإل

Sig 0,471  

  91  عدد املشاهدات

  ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

+ بني كل من خاصية Pearson  =0,077 رتباط) يتضح أن معامل اإل36- 4الل اجلدول رقم (من خ    

أي نقبل  )α = 0,05(من مستوى الداللة  أكربوهي  0.471 تساوي Sigوأن قيمة  ستثماراملالئمة وقرار اإل

ية اجلزائرية قتصادات االيف املؤسس ستثمارقرار اإل إختاذالفرض الصفري الذي ينفي وجود عالقة بني متغريين، أي أن 

  ليس له عالقة بتوفر خاصية املالءمة يف املعلومات احملاسبية املستخدمة فيه.

اخلطي البسيط وعليه فإن  حنداربني متغريي هذه الفرضية فال ميكن إجراء إختبار اإل إرتباطلعدم وجود عالقة     

ذي ينفي وجود أثر لتوفر خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية إختبار الفرضية اجلزئية الثانية نقبل فيها الفرض الصفري ال

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذيف 

  طلب الثاين: إختبار الفرضية الثانيةامل

القرارات املالية يف املؤسسات  إختاذيف  أثراملعلومات احملاسبية  موثوقيةخلاصية اليت جاء يف نصها أن:      

 فرضيتني إىل تقسيمها الفرضية مت هذه α = 0,05)(ية اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية قتصادالا

 :مها جزئيتني
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 عند اجلزائرية يةقتصاداال املؤسسات يف قرارات التمويل إختاذ يف أثر احملاسبية املعلومات موثوقية خلاصية 

 ؛α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

 عند اجلزائرية يةقتصاداال املؤسسات يف ستثماراإل قرارات إختاذ يف أثر احملاسبية املعلومات موثوقية خلاصية 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى

  من خالل هذا املطلب سيتم إختبار هذا الفرض وفق التايل:    

  : إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية الثانيةلو الفرع األ

  ) وفق التايل:ستثمارقرار اإل-قرار التمويل- يت سيتم معرفة عالقتها هي (خاصية املوثوقية، احملور الثالثاملتغريات ال     

إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل اجلدول ال: العالقة بني خاصية املوثوقية واحملور الثالث: أو 

 التايل:

اصية املوثوقية واحملور الثالث): إختبار العالقة اخلطية بني خ37- 4جدول رقم (  

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

_المحور
 * الثالث
 الموثوقیة

Inter-
groupes 

(Combinée) 2,059 14 ,147 ,683 ,784 

Linéarité ,299 1 ,299 1,388 ,242 

Ecart par rapport à 
la linéarité 

1,759 13 ,135 ,628 ,823 

Intra-groupes 16,373 76 ,215   

Total 18,431 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,823اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  القرارات املالية. إختاذور الثالث اخلاص بعملية فهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية املوثوقية و احمل 0,05

إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل اجلدول �نيا: العالقة بني خاصية املوثوقية و قرار التمويل: 

  التايل:

): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية املوثوقية وقرار التمويل38- 4جدول رقم (  

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

 * التمویل
 الموثوقیة

Inter-
groupes 

(Combinée) 4,808 14 ,343 1,321 ,215 

Linéarité 1,553 1 1,553 5,974 ,017 

Ecart par rapport à 
la linéarité 

3,255 13 ,250 ,963 ,495 

Intra-groupes 19,755 76 ,260   

Total 24,563 90    
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  ) α > 0,05(  اللةدال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,495اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  فهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية املوثوقية و قرار التمويل. 0,05

اجلدول  من خاللإلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين : ستثمارإل�لثا: العالقة بني خاصية املوثوقية وقرار ا

 التايل:

ستثمار): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية املوثوقية وقرار اإل39- 4جدول رقم (   

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

ستثماراإل  
* 
 الموثوقیة

Inter-
groupe
s 

(Combinée) 1,750 14 ,125 ,444 ,954 

Linéarité ,023 1 ,023 ,082 ,775 

Ecart par rapport à la 
linéarité 

1,727 13 ,133 ,471 ,934 

Intra-groupes 21,408 76 ,282   

Total 23,158 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,934اخلطي هي  حنرافلإل Sigمة من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قي   

  .ستثمارفهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية املوثوقية و قرار اإل 0,05

  ىلو اجلزئية األالفرع الثاين: إختبار الفرضية 

عالقة بينهم سيتم إختبار خطية ال إستنتاجىل و و إنطالقا من نتائج إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية األ     

  ىل هلا وفق التايل:و الفرضية اجلزئية األ

 H0      ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:) (α = 0,05 املعلومات  موثوقيةخلاصية

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف قرار التمويل إختاذاحملاسبية يف 

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطال من حتديد معامل اإلأو ا البد إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمه    

  اخلطي البسيط بني املتغريين وفق التايل: حندار(خاصية املوثوقية وقرار التمويل) من مث حتديد معامل اإل

  تغريات املبني  رتباطال: حتديد معامل اإلأو 

 H0      لة معنوية عند مستوى الدال إرتباط: التوجد عالقة) (α = 0,05  بني خاصية موثوقية املعلومات احملاسبية

  ية اجلزائرية.قتصادوقرار التمويل يف املؤسسات اال

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل
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  بني خاصية املوثوقية و قرار التمويل Pearson رتباط): معامل اإل40- 4جدول رقم (

  قرار التمويل  نالبيا

  

  خاصية املوثوقية

 *0,251  رتباطمعامل اإل

Sig  0,016 

  91  عدد املشاهدات

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                           ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

 تساوي Sigوأن قيمة + Pearson  =0,251 باطرت) يتضح أن معامل اإل40- 4من خالل اجلدول رقم (    

أي نرفض الفرض الصفري الذي ينفي وجود عالقة بني  )α = 0,05(وهي أقل من مستوى الداللة  0.016

  ية معنوية طردية بينهما.إرتباطاملتغريين ونقبل الفرض البديل الذي يوضح أن هناك عالقة 

بعد التأكد من خطية العالقة بني كل من خاصية املوثوقية وقرار التمويل  اخلطي البسيط: حندار: إختبار اإل�نيا

 معنوية بني كليهما نقوم �جراء إختبار التباين من خالل اجلدول التايل: إرتباطوإثبات وجود عالقة 

   وقرار التمويل وثوقيةامللتحليل التباين بني كل من خاصية  ANOVAaإختبار ): 41-4اجلدول رقم (

Modèle 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,553 1 1,553 6,006 ,016b 

Résidu 23,011 89 ,259   

Total 24,563 90    
a. Variable dépendante : التمویل 
b. Prédicteurs : (Constante), الموثوقیة 

  SPSS V.23مج خمرجات بر� املصدر:

وهي  Sig =0,016 النموذج معنوي، حيث أن ن) يتبني أ41- 4رقم ( ANOVAaمن خالل جدول      

  ، إًذا �ثري املتغري املستقل معنوي على املتغري التابع.)α = 0,05( معنوية عند مستوى الداللة

 التالية: داولمن خالل اجلاخلطي البسيط  حندارهذا التأثري ميكن إثباته من خالل تفسري نتائج اإل     

لنموذج (خاصية املوثوقية وقرار التمويل) حندار): معامالت اإل42- 4جدول رقم (  

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 2,855 ,532  5,368 ,000 

 016, 2,451 251, 123, 302, الموثوقیة
a. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:      
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خلاصية موثوقية املعلومات احملاسبية، وعليه  B)( إحندارمن خالل اجلدول مت ثبوت الداللة اإلحصائية ملعامل      

قرار التمويل يف املؤسسات  إختاذاخلاصية على  هلذه )α = 0,05( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ية اجلزائرية، ويف إطار هذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي وجود أثر بني املتغريين عند مستوى قتصاداال

  الداللة املعمول به ونقبل الفرضية البديلة اليت تؤيد وجود �ثري بني املتغريين عند مستوى الداللة هذه.

)، إىل أن 0,251احملسوب خلاصية موثوقية املعلومات احملاسبية والبالغة ( Bêtaشري قيمة املعامل املعياري ت     

ية اجلزائرية بضرورة توفر املعلومات احملاسبية على خاصية املوثوقية مبقدار قتصادز�دة إهتمام املسؤولني يف املؤسسات اال

قرار التمويل يف املؤسسات املعنية بنسبة تبلغ  إختاذاهتمامهم بعملية معياري واحدة، سيؤدي إىل ز�دة  إحنرافوحدة 

25,1%.  

  لنموذج (خاصية املوثوقية وقرار التمويل) R-deux): معامل حتديد 43- 4جدول رقم (

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,251a ,063 ,053 ,50847 
a. Prédicteurs : (Constante), الموثوقیة 
b. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

) إىل أن خاصية موثوقية 0,063البالغة ( R-deux) تشري قيمة معامل التحديد 43- 4من اجلدول رقم (     

قرارات التمويل يف املؤسسات  إختاذ) من التغريات اليت تطرأ على %6,3املعلومات احملاسبية تفسر ما نسبته (

) فإ�ا تعود إىل متغريات أخرى مل يتضمنها منوذج %93,7ية اجلزائرية، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ (قتصاداال

  اخلطي البسيط. حنداراإل

  الفرع الثالث: إختبار الفرضية اجلزئية الثانية

خطية العالقة بينهم سيتم إختبار  إستنتاجىل و و الفرضية األإنطالقا من نتائج إختبار العالقة اخلطية ملتغريات      

  الفرضيات اجلزئية الثانية هلا وفق التايل:

 H0      ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:) (α = 0,05 املعلومات  موثوقيةخلاصية

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف ستثمارقرار اإل إختاذاحملاسبية يف 

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطال من حتديد معامل اإلأو إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمها البد     

  اخلطي البسيط بني املتغريين وفق التايل: حندار) من مث حتديد معامل اإلستثمار(خاصية املوثوقية وقرار اإل

H0      معنوية عند مستوى الداللة  إرتباط: التوجد عالقة) (α = 0,05  بني خاصية موثوقية املعلومات احملاسبية

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثماروقرار اإل

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل      
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  ستثماربني خاصية املوثوقية و قرار اإل Pearson رتباط): معامل اإل44- 4جدول رقم (

  ستثمارقرار اإل  لبيانا

  

  خاصية املوثوقية

 _0,032  رتباطمعامل اإل

Sig 0,766  

  91  عدد املشاهدات

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند                                             **) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

بني كل من خاصية  -Pearson  =0,032 رتباطاإل ) يتضح أن معامل44- 4من خالل اجلدول رقم (    

أي نقبل  )α = 0,05(من مستوى الداللة  أكربوهي  0.766 تساوي Sigوأن قيمة  ستثماراملوثوقية وقرار اإل

ية اجلزائرية قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذالفرض الصفري الذي ينفي وجود عالقة بني متغريين، أي أن 

  قة بتوفر خاصية املوثوقية يف املعلومات احملاسبية املستخدمة فيه.ليس له عال

اخلطي البسيط وعليه فإن  حنداربني متغريي هذه الفرضية فال ميكن إجراء إختبار اإل إرتباطلعدم وجود عالقة     

قية املعلومات احملاسبية إختبار الفرضية اجلزئية الثانية نقبل فيها الفرض الصفري الذي ينفي وجود أثر لتوفر خاصية موثو 

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذيف 

  طلب الثالث: إختبار الفرضية الثالثةامل

القرارات املالية يف  إختاذيف  هلا أثراملعلومات احملاسبية  الثبات يف إعداداصية توفر خاليت جاء يف نصها أن:      

 إىل تقسيمها الفرضية مت هذه α = 0,05)(رية عند مستوى الداللة اإلحصائية ية اجلزائقتصاداملؤسسات اال

 :مها جزئيتني فرضيتني

  املؤسسات يف قرارات التمويل إختاذ يف أثر هلا احملاسبية املعلوماتيف إعداد  الثبات خاصيةتوفر 

 ؛α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى عند اجلزائرية يةقتصاداال

  املؤسسات يف ستثماراإل قرارات إختاذ يف أثر هلا احملاسبية املعلوماتات يف إعداد الثب خاصيةتوفر 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى عند اجلزائرية يةقتصاداال

  من خالل هذا املطلب سيتم إختبار هذا الفرض وفق التايل:    

  : إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية الثالثةلو الفرع األ

   ) وفق التايل:ستثمارقرار اإل- قرار التمويل-املتغريات اليت سيتم معرفة عالقتها هي (خاصية الثبات، احملور الثالث     
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  التايل:ة خطية بني املتغريين يف اجلدول عالقإلثبات أنه توجد ال: العالقة بني خاصية الثبات واحملور الثالث: أو  

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,425اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة      

  القرارات املالية. إختاذور الثالث اخلاص بعملية فهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية الثبات و احمل 0,05

إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل اجلدول �نيا: العالقة بني خاصية الثبات و قرار التمويل: 

 :التايل

): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية الثبات وقرار التمويل46- 4جدول رقم (  

 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

 التمویل
 الثبات *

Inter-
groupes 

(Combinée) 3,277 7 ,468 1,825 ,093 

Linéarité 1,583 1 1,583 6,173 ,015 

Ecart par rapport 
à la linéarité 

1,693 6 ,282 1,100 ,369 

Intra-groupes 21,287 83 ,256   

Total 24,563 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,369اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  فهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية الثبات و قرار التمويل. 0,05

أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل اجلدول إلثبات : ستثمار�لثا: العالقة بني خاصية الثبات وقرار اإل

  :التايل

 

): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية الثبات واحملور الثالث45- 4جدول رقم (  

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

_المحور
 * الثالث
 الثبات

Inter-
groupes 

(Combinée) 1,795 7 ,256 1,279 ,271 

Linéarité ,581 1 ,581 2,901 ,092 

Ecart par rapport 
à la linéarité 

1,213 6 ,202 1,009 ,425 

Intra-groupes 16,637 83 ,200   

Total 18,431 90    
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ستثمار): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية الثبات وقرار اإل47- 4جدول رقم (  

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

ستثماراإل  
 الثبات *

Inter-
groupes 

(Combinée) 1,940 7 ,277 1,084 ,381 

Linéarité ,071 1 ,071 ,278 ,599 

Ecart par rapport 
à la linéarité 

1,869 6 ,311 1,218 ,305 

Intra-groupes 21,218 83 ,256   

Total 23,158 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,305 اخلطي هي حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  .ستثمارفهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية الثبات و قرار اإل 0,05

  ىلو اجلزئية األالفرع الثاين: إختبار الفرضية 

خطية العالقة بينهم سيتم إختبار  إستنتاجىل و و إنطالقا من نتائج إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية األ     

  ىل هلا وفق التايل:و لفرضية اجلزئية األا

 H0      ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:) (α = 0,05الثبات يف إعداداصية لتوفر خ 

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف قرار التمويل إختاذاملعلومات احملاسبية يف 

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطمن حتديد معامل اإلال أو إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمها البد     

  اخلطي البسيط بني املتغريين وفق التايل: حندار(خاصية الثبات وقرار التمويل) من مث حتديد معامل اإل

  تغريات املبني  رتباطال: حتديد معامل اإلأو 

 H0      معنوية عند مستوى الداللة  إرتباط: التوجد عالقة) (α = 0,05  بني خاصية الثبات يف إعداد املعلومات

  ية اجلزائرية.قتصاداحملاسبية وقرار التمويل يف املؤسسات اال

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل

  بني خاصية الثبات و قرار التمويل Pearson رتباط): معامل اإل48- 4جدول رقم (

  مويلقرار الت  البيان

  

  خاصية الثبات

 *0,254  رتباطمعامل اإل

Sig 0,015 

  91  عدد املشاهدات

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                              )α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:
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+ بني كل من خاصية Pearson = 0,254 رتباط) يتضح أن معامل اإل48- 4من خالل اجلدول رقم (    

وهي أقل من مستوى الداللة  0.015 تساوي Sigالثبات يف إعداد املعلومات احملاسبية وقرار التمويل وأن قيمة 

)0,05 = α(  أي نرفض الفرض الصفري الذي ينفي وجود عالقة بني املتغريين ونقبل الفرض البديل الذي يوضح أن

  بينهما.ية معنوية طردية إرتباطهناك عالقة 

بعد التأكد من خطية العالقة بني كل من خاصية الثبات يف إعداد املعلومات  اخلطي البسيط: حندار�نيا: إختبار اإل

معنوية بني كليهما نقوم �جراء إختبار التباين من خالل اجلدول  إرتباطاحملاسبية وقرار التمويل وإثبات وجود عالقة 

 التايل:

   وقرار التمويل الثباتلتحليل التباين بني كل من خاصية  ANOVAa إختبار): 49-4اجلدول رقم (

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

1 Régressio
n 

1,583 1 1,583 6,132 ,015b 

Résidu 22,980 89 ,258   

Total 24,563 90    
a. Variable dépendante : التمویل 
b. Prédicteurs : (Constante), الثبات 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

وهي  Sig =0,015 النموذج معنوي، حيث أن ن) يتبني أ49- 4رقم ( ANOVAaمن خالل جدول      

  ، إًذا �ثري املتغري املستقل معنوي على املتغري التابع.)α = 0,05( معنوية عند مستوى الداللة

  التالية: داولاخلطي البسيط من خالل اجل حندارفسري نتائج اإلهذا التأثري ميكن إثباته من خالل ت     

لنموذج (خاصية الثبات وقرار التمويل) حندار): معامالت اإل50- 4جدول رقم (  

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 2,898 ,510  5,687 ,000 

 015, 2,476 254, 116, 287, الثبات
a. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

خلاصية الثبات يف إعداد املعلومات احملاسبية،  B)( إحندارمن خالل اجلدول مت ثبوت الداللة اإلحصائية ملعامل      

قرار التمويل يف  إختاذهلذه اخلاصية على  )α = 0,05( توى الداللةوعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مس

ية اجلزائرية، ويف إطار هذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي وجود أثر بني املتغريين عند قتصاداملؤسسات اال

  د مستوى الداللة هذه.مستوى الداللة املعمول به ونقبل الفرضية البديلة اليت تؤيد وجود �ثري بني املتغريين عن
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)، 0,254احملسوب خلاصية الثبات يف إعداد املعلومات احملاسبية والبالغة ( Bêtaتشري قيمة املعامل املعياري      

ية اجلزائرية بضرورة توفر املعلومات احملاسبية على خاصية الثبات قتصادإىل أن ز�دة إهتمام املسؤولني يف املؤسسات اال

قرار التمويل يف املؤسسات املعنية بنسبة  إختاذمعياري واحدة، سيؤدي إىل ز�دة اهتمامهم بعملية  فإحنرامبقدار وحدة 

 .%25,4تبلغ 

 لنموذج (خاصية الثبات وقرار التمويل) R-deux): معامل حتديد 51- 4جدول رقم (

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,254a ,064 ,054 ,50814 
a. Prédicteurs : (Constante), الثبات 
b. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

) إىل أن خاصية الثبات يف 0,064البالغة ( R-deux) تشري قيمة معامل التحديد 51-4من اجلدول رقم (     

قرارات التمويل يف املؤسسات  إختاذ) من التغريات اليت تطرأ على %6,4إعداد املعلومات احملاسبية تفسر ما نسبته (

) فإ�ا تعود إىل متغريات أخرى مل يتضمنها منوذج %93,6ية اجلزائرية، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ (قتصاداال

  اخلطي البسيط. حنداراإل

  الفرع الثالث: إختبار الفرضية اجلزئية الثانية

خطية العالقة بينهم سيتم إختبار  إستنتاجىل و و ج إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية األإنطالقا من نتائ     

  الفرضيات اجلزئية الثانية هلا وفق التايل:

 H0      ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:) (α = 0,05 الثبات يف إعدادخلاصية 

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف ستثمارقرار اإل إختاذاملعلومات احملاسبية يف 

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطال من حتديد معامل اإلأو إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمها البد     

  اخلطي البسيط بني املتغريين وفق التايل: حندار) من مث حتديد معامل اإلستثمار(خاصية الثبات وقرار اإل

H0     معنوية عند مستوى الداللة  إرتباطقة : التوجد عال) (α = 0,05  بني خاصية الثبات يف إعداد املعلومات

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثماراحملاسبية وقرار اإل

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل      
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  ستثماربني خاصية الثبات و قرار اإل Pearson رتباط): معامل اإل52- 4جدول رقم (

  ستثمارقرار اإل  البيان

  

  خاصية الثبات

 0,055  رتباطمعامل اإل

Sig 0,602  

  91  عدد املشاهدات

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                             ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:

 الثباتبني كل من خاصية  Pearson  =0,035 رتباط) يتضح أن معامل اإل52- 4من خالل اجلدول رقم (    

أي نقبل الفرض  )α = 0,05(من مستوى الداللة  أكربوهي  0.602 تساوي Sigوأن قيمة  ستثماروقرار اإل

ية اجلزائرية ليس له قتصادسسات االيف املؤ  ستثمارقرار اإل إختاذالصفري الذي ينفي وجود عالقة بني متغريين، أي أن 

  عالقة بتوفر خاصية الثبات يف إعداد املعلومات احملاسبية املستخدمة فيه.

اخلطي البسيط وعليه فإن  حنداربني متغريي هذه الفرضية فال ميكن إجراء إختبار اإل إرتباطلعدم وجود عالقة     

فري الذي ينفي وجود أثر لتوفر خاصية الثبات يف إعداد إختبار الفرضية اجلزئية الثانية نقبل فيها الفرض الص

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذاملعلومات احملاسبية يف 

  طلب الرابع: إختبار الفرضية الرابعةامل

لقرارات املالية يف ا إختاذيف  أثر هلا ملعلومات احملاسبيةا قارنةقابلية مخاصية توفر اليت جاء يف نصها أن:      

 إىل تقسيمها الفرضية مت هذه α = 0,05)(ية اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية قتصاداملؤسسات اال

 :مها جزئيتني فرضيتني

  يةقتصاداال املؤسسات يف قرارات التمويل إختاذ يف أثر هلا احملاسبية ملعلوماتا مقارنةقابلية  خاصيةتوفر 

 ؛α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى عند اجلزائرية

  يةقتصاداال املؤسسات يف ستثماراإل قرارات إختاذ يف هلا أثر احملاسبية ملعلوماتا مقارنةقابلية  خاصيةتوفر 

 .α = 0,05 اإلحصائية الداللة مستوى عند اجلزائرية

  من خالل هذا املطلب سيتم إختبار هذا الفرض وفق التايل:     

  العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية الرابعة : إختبارلو الفرع األ

) ستثمارقرار اإل- قرار التمويل-املتغريات اليت سيتم معرفة عالقتها هي (خاصية القابلية للمقارنة، احملور الثالث     

  وفق التايل:

تغريين من خالل إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املللمقارنة واحملور الثالث:  ال: العالقة بني خاصية القابليةأو 

  :اجلدول التايل
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  للمقارنة واحملور الثالث ): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية القابلية53- 4جدول رقم (

 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

_المحور
 * الثالث
_القابلیة
 للمقارنة

Inter-
groupes 

(Combinée) 1,764 10 ,176 ,847 ,586 

Linéarité ,782 1 ,782 3,754 ,056 

Ecart par rapport à 
la linéarité 

,982 9 ,109 ,524 ,853 

 Intra-groupes 16,667 80 ,208   

Total 18,431 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,853اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

القرارات  إختاذو احملور الثالث اخلاص بعملية  القابلية للمقارنةفهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية  0,05

  املالية.

إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل للمقارنة و قرار التمويل:  �نيا: العالقة بني خاصية القابلية

 :ول التايلاجلد

 للمقارنة وقرار التمويل ): إختبار العالقة اخلطية بني خاصية القابلية54- 4جدول رقم (

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

 التمویل
* 
_القابلیة
 للمقارنة

Inter-
groupes 

(Combinée) 2,674 10 ,267 ,977 ,470 

Linéarité 1,483 1 1,483 5,421 ,022 

Ecart par rapport à 
la linéarité 

1,190 9 ,132 ,483 ,882 

Intra-groupes 21,890 80 ,274   

Total 24,563 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

توى الداللة من مس أكربأي  0,882اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  للمقارنة و قرار التمويل. القابلية فهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية 0,05

إلثبات أنه توجد عالقة خطية بني املتغريين من خالل : ستثمارللمقارنة وقرار اإل �لثا: العالقة بني خاصية القابلية

  :اجلدول التايل
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 ستثمارللمقارنة وقرار اإل خاصية القابلية ): إختبار العالقة اخلطية بني55- 4جدول رقم (

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

ستثماراإل  * 
_القابلیة
 للمقارنة

Inter-
groupes 

(Combinée) 1,601 10 ,160 ,594 ,814 

Linéarité ,303 1 ,303 1,126 ,292 

Ecart par rapport à 
la linéarité 

1,298 9 ,144 ,535 ,845 

Intra-groupes 21,556 80 ,269   

Total 23,158 90    

  ) α > 0,05(  داللةال مستوى*

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

من مستوى الداللة  أكربأي  0,845اخلطي هي  حنرافلإل Sigمن خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة    

  .ستثمارللمقارنة و قرار اإل لقابليةفهذا يدل على وجود عالقة خطية بني خاصية ا 0,05

  ىلو اجلزئية األالفرع الثاين: إختبار الفرضية 

خطية العالقة بينهم سيتم إختبار  إستنتاجىل و و إنطالقا من نتائج إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية األ     

  ىل هلا وفق التايل:و الفرضية اجلزئية األ

 H0     إحصائية عند مستوى املعنوية  :ال يوجد أثر ذو داللة) (α = 0,05بلية مقارنة قااصية لتوفر خ

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف قرار التمويل إختاذملعلومات احملاسبية يف ا

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطال من حتديد معامل اإلأو إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمها البد     

  اخلطي البسيط بني املتغريين وفق التايل: حندارللمقارنة وقرار التمويل) من مث حتديد معامل اإل(خاصية القابلية 

  تغريات املبني  رتباطال: حتديد معامل اإلأو 

 H0      معنوية عند مستوى الداللة  إرتباط: التوجد عالقة) (α = 0,05 ملعلومات بني خاصية قابلية مقارنة ا

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال احملاسبية وقرار التمويل

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل

  بني خاصية قابلية املقارنة و قرار التمويل Pearson رتباط): معامل اإل56- 4جدول رقم (

  قرار التمويل  البيان

  

  خاصية القابلية للمقارنة

 *0,246  رتباطمعامل اإل

Sig 0,019 

  91  عدد املشاهدات

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                             ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات  املصدر:
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+ بني كل من خاصية قابلية Pearson  =0,246 رتباط) يتضح أن معامل اإل56- 4من خالل اجلدول رقم (    

 = 0,05(وهي أقل من مستوى الداللة  0.019 تساوي Sigللمعلومات احملاسبية وقرار التمويل وأن قيمة املقارنة 

α(  أي نرفض الفرض الصفري الذي ينفي وجود عالقة بني املتغريين ونقبل الفرض البديل الذي يوضح أن هناك

  ية معنوية طردية بينهما.إرتباطعالقة 

بعد التأكد من خطية العالقة بني كل من خاصية قابلية مقارنة املعلومات  سيط:اخلطي الب حندار�نيا: إختبار اإل

معنوية بني كليهما نقوم �جراء إختبار التباين من خالل اجلدول  إرتباطاحملاسبية وقرار التمويل وإثبات وجود عالقة 

 التايل:

   وقرار التمويل لية املقارنةقابلتحليل التباين بني كل من خاصية  ANOVAaإختبار ): 57-4اجلدول رقم (

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Carré 
moyen F Sig. 

1 Régression 1,483 1 1,483 5,720 ,019b 

Résidu 23,080 89 ,259   

Total 24,563 90    
a. Variable dépendante : التمویل 
b. Prédicteurs : (Constante), للمقارنة_القابلیة 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

وهي  Sig =0,019 النموذج معنوي، حيث أن ن) يتبني أ57- 4رقم ( ANOVAaمن خالل جدول      

  ، إًذا �ثري املتغري املستقل معنوي على املتغري التابع.)α = 0,05( معنوية عند مستوى الداللة

 التالية: داولطي البسيط من خالل اجلاخل حندارهذا التأثري ميكن إثباته من خالل تفسري نتائج اإل     

لنموذج (خاصية قابلية املقارنة وقرار التمويل) حندار): معامالت اإل58- 4جدول رقم (  

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 3,295 ,362  9,097 ,000 

ابلیةالق  019, 2,392 246, 085, 204, للمقارنة_
a. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

ملعلومات احملاسبية، خلاصية قابلية مقارنة ا B)( إحندارمن خالل اجلدول مت ثبوت الداللة اإلحصائية ملعامل      

قرار التمويل يف  إختاذهلذه اخلاصية على  )α = 0,05( الداللةوعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 

ية اجلزائرية، ويف إطار هذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية اليت تنفي وجود أثر بني املتغريين عند قتصاداملؤسسات اال

  توى الداللة املعمول به.مستوى الداللة املعمول به ونقبل الفرضية البديلة اليت تؤيد وجود �ثري بني املتغريين عند مس
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)، إىل أن 0,246املعلومات احملاسبية والبالغة (قابلة مقارنة احملسوب خلاصية  Bêtaتشري قيمة املعامل املعياري      

 خاصية قابلية املقارنةية اجلزائرية بضرورة توفر املعلومات احملاسبية على قتصادز�دة إهتمام املسؤولني يف املؤسسات اال

قرار التمويل يف املؤسسات املعنية بنسبة  إختاذمعياري واحدة، سيؤدي إىل ز�دة اهتمامهم بعملية  إحنرافحدة مبقدار و 

  .%24,6تبلغ 

 لنموذج (خاصية قابلية املقارنة وقرار التمويل) R-deux): معامل حتديد 59- 4جدول رقم (

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,246a ,060 ,050 ,50924 
a. Prédicteurs : (Constante), للمقارنة_القابلیة 
b. Variable dépendante : التمویل 

  SPSS V.23خمرجات بر�مج  املصدر:

) إىل أن خاصية قابلية 0,060البالغة ( R-deux) تشري قيمة معامل التحديد 59-4من اجلدول رقم (     

قرارات التمويل يف املؤسسات  إختاذ) من التغريات اليت تطرأ على %6احملاسبية تفسر ما نسبته (املقارنة للمعلومات 

 حندار) فإ�ا تعود إىل متغريات أخرى مل يتضمنها منوذج اإل%94ية اجلزائرية، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ (قتصاداال

  اخلطي البسيط.

  انيةالفرع الثالث: إختبار الفرضية اجلزئية الث

خطية العالقة بينهم سيتم إختبار  إستنتاجىل و و إنطالقا من نتائج إختبار العالقة اخلطية ملتغريات الفرضية األ     

  الفرضيات اجلزئية الثانية هلا وفق التايل:

 H0      ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية:) (α = 0,05 املعلومات  قابلية مقارنةخلاصية

  .ية اجلزائريةقتصاد املؤسسات االيف ستثمارقرار اإل إختاذاسبية يف احمل

بني كل من متغريي هذه الفرضية  رتباطال من حتديد معامل اإلأو إلثبات صحة هذه الفرضية من عدمها البد     

  ن وفق التايل:اخلطي البسيط بني املتغريي حندار) من مث حتديد معامل اإلستثماروقرار اإل خاصية قابلية املقارنة(

H0      معنوية عند مستوى الداللة  إرتباط: التوجد عالقة) (α = 0,05  املعلومات  قابلية مقارنةبني خاصية

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثماراحملاسبية وقرار اإل

  وفق اجلدول التايل: Pearson رتباطإلختبار هذه الفرضية سنقوم حبساب معامل اإل      
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  ستثمارو قرار اإل قابلية املقارنةبني خاصية  Pearson رتباط): معامل اإل60- 4دول رقم (ج

  ستثمارقرار اإل  البيان

  

  قابلية املقارنةخاصية 

  0,114  رتباطمعامل اإل

Sig 0,280  

  91  عدد املشاهدات

  )α = 0,01(  داللةال مستوىعند  **                                              ) α = 0,05(  داللةال مستوىعند  *

  SPSS V.23ن إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات م املصدر:

قابلية بني كل من خاصية  Pearson  =0,114 رتباط) يتضح أن معامل اإل60- 4من خالل اجلدول رقم (    

أي نقبل الفرض  )α = 0,05(من مستوى الداللة  أكربوهي  0.280 تساوي Sigوأن قيمة  ستثماروقرار اإلاملقارنة

ية اجلزائرية ليس له قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذود عالقة بني متغريين، أي أن الصفري الذي ينفي وج

  يف إعداد املعلومات احملاسبية املستخدمة فيه. قابلية املقارنةعالقة بتوفر خاصية 

بسيط وعليه فإن اخلطي ال حنداربني متغريي هذه الفرضية فال ميكن إجراء إختبار اإل إرتباطلعدم وجود عالقة     

يف إعداد  قابلية املقارنةإختبار الفرضية اجلزئية الثانية نقبل فيها الفرض الصفري الذي ينفي وجود أثر لتوفر خاصية 

  ية اجلزائرية.قتصاديف املؤسسات اال ستثمارقرار اإل إختاذاملعلومات احملاسبية يف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ةـــــــــــــــــــــــة اجلزائريـــــــــــــيقتصادات االـــــــــــة من املؤسســــــة جمموعــــــة حالـــــــــدراس رابــــــــــــــــعل الـــــــــــــــــالفص

 

259 

 

  خالصة الفصل

رئيسية  حماورإىل ثالث الدراسة الذي مت تقسيمه  إستبيانتحليل بسة امليدانية الباحثة من خالل الدرا قامت     

(التمويل القرارات املالية  إختاذالثانوية على عملية  أوخصائص املعلومات احملاسبية سواء الرئيسية  ثرمتعلقة �

ائص الرئيسية للمعلومات احملاسبية ية اجلزائرية، و قد مت التوصل إىل أن توفر اخلصقتصاديف املؤسسات اال) ستثمارواإل

القرارات املالية خاصة قرار التمويل و كذا ال ينفي هذا  إختاذكبري يف عملية   أثراملتمثلة يف املالءمة و املوثوقية هلا 

النوع  هذا إختاذيف  رنة اليت من شأ�ا أن يكون هلا أثرضرورة توفر اخلصائص الثانوية املتمثلة يف الثبات و القابلية للمقا

من القرارات،  ومت التوصل إىل أن توفر اخلصائص الرئيسية والثانوية يف املعلومات احملاسبية ليس له أي عالقة فيما 

  ية اجلزائرية اليت مت إجراء الدراسة عليها.قتصاديف املؤسسات اال ستثمارإلقرار ا إختاذخيص 

القرارات املالية بصفة عامة  إختاذعلومات احملاسبية يف ية توفر خصائص يف املأمهينفي �لضرورة  إال ان هذا ال    

ية، وهذا ما ينهي بضرورة أن تتوسع الدراسات املستقبلية يف هذا ا�ال فيما خيص اقتصادداخل أي مؤسسة 

  أخرى. جزائرية يةاقتصادمؤسسات 
  



  

  

  

  

  
  

  اخلامتة
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  اخلامتة:

لي هو ما و احملأية على املستوى العاملي قتصادكرب عوائد ممكنة من قبل املؤسسات االإن السعي حنو حتقيق أ     

احمليط الذي تنشط فيه تعترب مبثيال�ا يف  ةي مؤسسة حتقيقها مقارنأستمرار، فالقيمة اليت تطمح يعطيها الدافع حنو اإل

سرتاتيجي يف حد ذاته، ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف البد للمؤسسة أن تكون رائدة يف جماهلا، عن طريق إهدف 

و املستقبلية مبقابل توفري مصادر متويل هلذه االستثمارات مع القدرة على احلالية أ ستثمارا�اإ�ا على تسيري قدر 

بنوعية  تتأثرخرية اليت تؤثر و ميكن التعبري عنه من خالل عملية إختاذ القرارات املالية، هذه األهذا ما  ،سدادها

هم هذه املعلومات جند املعلومات احملاسبية املعرب عنها يف شكل لومات املستغلة هلذا الغرض و من أخصائص املعو 

  قوائم و تقارير مالية.

بـ"أثر خصائص املعلومات احملاسبية يف إختاذ القرارات املالية  ةاملوسوم وطروحة ألالباحثة من خالل هذه ا تاولح    

وبعد ساس اإلشكالية املطروحة ضمن هذا املوضوع، أاملبنية على  تالفرضياإختبار ية اجلزائرية" قتصاديف املؤسسات اال

 املتسمةخرية ة، هذه األعلى عينة الدراس املوزع انيستباإلعلى اجلانب التطبيقي من خالل  الدراسة النظريةإسقاط 

مت  بكو�ا ذات تكوين يف جمال احملاسبة سواء أكادمييا أو عن طريق التكوين يف جمال الوظيفة اليت يشغلها أفراد العينة،

  ىل النتائج التالية:التوصل إ

 : التايلهلا خصائص مميزة وفق د أفراد عينة الدراسة على أن املعلومات احملاسبية أك أوال:

ية اجلزائرية تتميز خباصية املالءمة كون إعدادها يتم قتصاداملعلومات احملاسبية اليت تقدمها املؤسسات اال -1

مبوجب تطبيق النظام احملاسيب املايل وفق التشريع املعمول به الذي يلزمهم بتقدمي القوائم والتقارير املالية يف 

ثر الرجعي مها خاصيتني ضمنيتني، كون النظام احملاسيب ألبؤية و اآجال حمددة أما فيما خيص كل من القدرة التن

 مايل ما هو إال إسقاط �موعة من املعايري احملاسبية اخلاصة �ذه النقطة؛

ساس حيادي خايل من التحيز تعد على أية اجلزائرية قتصاداملعلومات احملاسبية املقدمة من قبل املؤسسات اال -2

ع ضرورة التأكيد على أ�ا تعطي صورة صادقة على الوضعية احلقيقية ألي جهة على حساب األخرى م

 وهذا وفق ما نص عليه املشرع اجلزائري مبوجب تطبيق النظام احملاسيب املايل؛للمؤسسة، 

ية اجلزائرية يضمن الثبات يف قتصادعداد املعلومات احملاسبية يف املؤسسات االإإعتماد القانون املعمول به يف  -3

ية اليت تقع ضمن القطر اجلزائري ملزمة قتصادوالسياسات احملاسبية املعتمدة كون كافة املؤسسات االالطرق 

 بتطبيقه؛

يفرض املشرع من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل ضرورة توفري معلومات حماسبية من قبل املؤسسات  -4

 الشكل الرمسي للقوائم املالية الواجب إعدادها. وهذا ما بينه من خالل حتديدية اجلزائرية قابلة للمقارنة قتصاداال

 :من خاللختاذ القرارات املالية واقع عملية إعينة الدراسة أفراد أبرز  �نيا:
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 ية اجلزائرية ترتكز على: قتصادقرارات التمويل يف املؤسسات اال -1

 إحتياجا�ا املالية؛ية اجلزائرية يتم من خالل إعتماد عدة مصادر خمتلفة لسد قتصادويل املؤسسات االمت -

ية قتصادقل خطورة �لنسبة للمؤسسات االالداخلية يعترب من القرارات األالتمويل اإلعتماد على املصادر  -

 اجلزائرية؛

ساسه إختيار املزيج األمثل من مصادر التمويل املتاحة لكل أماد هيكل متويل مناسب لكل مؤسسة إعت -

 مؤسسة وفق إحتياجا�ا املالية؛

لتوفري  ية اجلزائريةقتصادختاذ قرار التمويل يف املؤسسات االاإلعتماد على نظم املعلومات املالية التمويلية إليتم  -

 ؛لقيام �ذه العمليةر الكايف من املعلومات الالزمة لالقد

 ةاألخري  ق هذهيرجع �لضرورة إىل حتقيية اجلزائرية قتصاديف املؤسسات اال خرإختيار مصدر متويل دون اآل -

 متويل أقل مقارنة بغريها من املصادر املرتقبة أو املتاحة؛تكلفة 

ية اجلزائرية يتم عن طريق قتصادحتديد اإلحتياجات املالية وأنسب الطرق للحصول عليها يف املؤسسات اال -

 إعتماد جدول التمويل؛

رية يتم من خالل جدول ية اجلزائقتصادمراقبة تنفيذ القرارات التمويلية اليت مت إختاذها يف املؤسسات اال -

 التمويل.

 ية اجلزائرية ترتكز على: قتصادقرارات اإلستثمار يف املؤسسات اال -2

عتماد على القوائم والتقارير املالية تصادية اجلزائرية تتم عن طريق اإلقات اإلستثمارية داخل املؤسسات اإلالقرار  -

 املختلفة؛

ية اجلزائرية ينجم عنه ضرورة تنوع املعلومات املستخدمة قتصادتنوع القرارات اإلستثمارية يف املؤسسات اال -

 فيها (سواء كانت حماسبة أو غري حماسبية)؛

ية اجلزائرية يكون من خالل اإلعتماد على خمتصني يف جمال قتصادإختاذ قرارات اإلستثمار يف املؤسسات اال -

 االستثمار؛

ائرية البد من إتباع جمموعة من املؤشرات اجلز  االقتصاديةإلختاذ قرار إستثماري رشيد داخل املؤسسات  -

 ية؛قتصادالعلمية واال

على التنبؤات �لتكاليف  اجلزائرية تتم بناءُ  االقتصاديةالقرارات اإلستثمارية املتخذة على مستوى املؤسسات  -

 اليت ستتحملها والعوائد املرتقب احلصول عليها؛

ية اجلزائرية تعد من أهم الصعو�ت اليت قتصادللمؤسسات االستثمارية ذات العوائد املرتقبة �لنسبة البدائل اإل -

 تواجه متخذ القرار من أجل إختيار األنسب من بينها؛
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 ية اجلزائرية �لضرورة سيؤثر على هيكلها املايل.قتصادستثماري املتخذ على مستوى املؤسسة االالقرار اإل -

  فرضيات الدراسةإختبار �لثا: نتائج 

يف إختاذ القرارات  أثرخلاصية مالءمة املعلومات احملاسبية : اليت تنص على أن وىلالفرضية األساسية األ -1

واليت مت  α = 0,05)(املالية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

اليت أجريت على جمموعة من املؤسسات  ستطالعية جزئيتني مت من خالل الدراسة اإلتقسيمها إىل فرضيتني

 اخلاصة بعالقة هذه اخلاصية بقرار التمويل ونفي الفرضية وىلاالقتصادية اجلزائرية إثبات الفرضية اجلزئية األ

 ستثمار.قة هذه اخلاصية بقرار اإلاجلزئية الثانية املتعلقة بعال

القرارات  إختاذيف  أثراملعلومات احملاسبية  موثوقيةخلاصية اليت تنص على أن  :الفرضية األساسية الثانية -2

واليت قسمت  α = 0,05)(ية اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية قتصاداملالية يف املؤسسات اال

 اخلاصة بعالقة هذه اخلاصية بقرار التمويل وىلأيضا إىل فرضيتني جزئيتني إذ مت إثبات الفرضية اجلزئية األ

لقة بعالقة هذه اخلاصية بقرار اإلستثمار من خالل نتائج الدراسة الثانية املتعورفض الفرضية اجلزئية 

 ستصالعية اليت مت القيام �ا على جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.اإل

 إختاذيف  أثراملعلومات احملاسبية  الثبات يف إعدادخلاصية اليت تنص على أن  :الفرضية االساسية الثالثة -3

هي  α = 0,05)(ية اجلزائرية عند مستوى الداللة اإلحصائية قتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال

 املتعلقة بقرار التمويل وخاصية الثبات مبقابل رفض الفرضية وىلبدورها مت فيها إثبات الفرضية اجلزئية األ

ستصالعية اليت مست الثبات من خالل نتائج الدراسة اإلزئية الثانية املرتبطة بقرار اإلستثمار وخاصية اجل

 جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.

 إختاذيف  أثراملعلومات احملاسبية  قابلية مقارنةخلاصية اليت تنص على أن  :رابعةالفرضية األساسية ال -4

مت  α = 0,05)(إلحصائية ية اجلزائرية عند مستوى الداللة اقتصادالقرارات املالية يف املؤسسات اال

اليت مت القيام �ا على عينة مستخرجة من جمموعة من املؤسسات  ستطالعيةاإلأيضا مبوجب نتائج الدراسة 

 املرتبطة بقرار التمويل ونفي الفرضية اجلزئية الثانية املرتبطة وىلاالقتصادية اجلزائرية إثبات الفرضية اجلزئية األ

 بقرار اإلستثمار

  ئج إختبار فرضيات الدراسة وللوصل إىل تفسري منطقي هلذه النتائج ميكن القول أن:امنطلق نتمن      

قرارات التمويل هي قرارات البد فيها من اإلعتماد على املعلومات احملاسبية املعدة مبوجب توفر خصائص  -

النوع من القرارات راجع ت، فقد تبني من خالل الدراسة أن التغريات اليت تطرأ يف هذا نوعية هلذه املعلوما

 إىل:

  ؛)%9,7(بنسبة خاصية املالءمة 
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  ؛)%6,3(خاصية املوثوقية بنسبة 

  ؛)%6,4(خاصية الثبات بنسبة 

  6(خاصية القابلية للمقارنة بنسبة%(. 

أي أن إمجايل �ثري اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية على هذا النوع من القرارات يقدر بنسبة 

احملاسبية جبملة من اخلصائص النوعية  وهي نسبة معتربة جدا تنهي بضرورة حتلي املعلومات )28,4%(

ختيار مصدر متويل دون اآلخر وخاصة ضرورة توفر خاصية املالءمة اليت تنص على ضرورة للعمل �ا يف إ

 صية.إيصال املعلومات احملاسبية يف الوقت املناسب مع توفر جممل اخلصائص الفرعية هلذه اخلا

على معلومات حماسبية أو غري  إن مل يكن جمملها يف املؤسسات االقتصادية تتم بناءً  ستثماراإلت اأغلب قرار  -

حماسبية مستقبلية، أي يتم بناؤها وفق توقعات مرتقبة من خالل توقع التكاليف اليت ميكن حتملها والنواتج 

تصادية والسياسية احمليطة بظروف لتطورات االقىل التوقعات اخلاصة ��إلضافة إ اليت ميكن احلصول عليها

، �لتايل فتوفر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية ال يكون �لضرورة له ذلك ختاذ هذا النوع من القراراتإ

، بل أثره يظهر جليا يف حالة إعداد التوقعات الالزمة هلذه يف إختاذ هذا النوع من القرارت الظاهراألثر 

 . عند توفري االحتياجات املالية الالزمة هلاالعملية أو 
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2010. 

، الطبعــة االوىل، دار حتليــل و تصـميم نظــم املعلومـات احملاســبيةنظـال حممـود الرحمــي، ز�د عبـد احللــيم الذيبـة،  -186

 .2011يع والطباعة، عمان، االردن، املسرية للنشر و التوز 



 قــــائمــــــة الـمراجــــع
 

 

277 
 

فـة للنشــر والتوزيــع، ، الطبعـة الثانيــة، دار الثقاوالتطبيــق) اختـاذ القــرارات اإلداريــة (بـني النظريــة نـواف كنعــان ، -187

 .2009األردن، 

، اجلـزء االول، مبـادئ احملاسـبة املاليـة (االسـس العلميـة و العمليـة يف القيـاس احملاسـيب)هادي رضا الصفار،  -188

 ،2011دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، االردن، 

دار كنـــوز املعرفـــة  ،-يف ظـــل عـــدم التاكـــد و االزمـــة املاليـــة –القـــرار االســـتثماري هـــواري معـــرج و آخـــرون،  -189

 .2013ة للنشر و التوزيع، االردن، العلمي

اجلـــزء احملاســـبة املاليـــة يف القيـــاس و االعـــرتاف و اإلفصـــاح احملاســـيب، وليـــد �جـــي احليـــايل، بـــدر دمحم علـــوان،  -190

 .2002دن، ر و التوزيع، عمان، االر األول، دار الوراق للنش

 .2007فتوحة يف الدمنارك، دمنارك، ، األكادميية العربية املنظرية احملاسبةوليد �جي احليايل،  -191

عمــــان،  ، الطبعــــة األوىل، مكتبــــة ا�تمــــع العــــريب،نظــــم املعلومــــات احملاســــبية�ســـر صــــادق مطيــــع و آخــــرون،  -192

 .2007 األردن،

ـــة �ســـني العيســـى،  -193 ـــع، عمـــان، األردن، دار الشـــروق للنشـــ ،اجلـــزء األول -أصـــول احملاســـبة احلديث ر و التوزي

2003. 

 .2001ر و التوزيع، عمان، االردن، ، مؤسسة الوراق للنشنظرية احملاسبة، يوسف حممود جربوع -194

 �للغة األجنبية:  - ب

 Livres en Français 
1- Armand Dayan, Manuel de Gestion , 2émeédition, AUF, Paris.2004.  
2- Aswath Damodran, Pratique de la Finance d’entreprise, 1erEdition, Groupe 

de boech, Bruxelles, 2010.   
3- Bermard Ensault, Christian Horrae, Comptabilité Financiére, 3eme edition, 

Presses Universitaires de France, Paris, France, 2001. 
4- Gllies Bressy, Christiant Konkuyt .Economie d'entreprise. Edition sirey. 

Paris, 1990. 
5- Jean-  François Dhénin, Brigitte Fournier, Initiation à l’économie 

d’entreprise, Edition breal, Paris, 1998. 
6- Juliette Pilverdier-Latreyte, FINANCE D’ENTREPRISE, 7eme Edition, 

Economica, Paris,  1999. 
7- Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel , Management des systèmes 

d’information ,9eme édition Person, France, 2006. 
8- Michel Darbelet , Economie d'entreprise, Edition Foucher, Paris, 1992, 
9- Narjess Boubakri et autres, Les principes de la finance d'entreprise, gaëtan 

morin, Canada, 2005. 
10- Norbert  Guedj et auteurs, Finance d’entreprise (Les règles du jeu), 2éme 

édition, édition d’Organisation, Paris, 2000,Pascal Barneto, Georges Gregorio, 
Finance manuel et applications, DUNOD, Paris, 2009. 
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11- Pascal Barneto, Georges Gregorio, Finance manuel et applications, DUNOD, 
Paris, 2009. 

12- Paul Amadieu, Veronique Bessière, Analyse de l’information Financière –
Diagnostic - évaluation - Prévision et risques, Edition Economica, Paris, 
2007. 

13- Pierre Conso, Farouk Hemici, Gestion financière de l’entreprise, 9eédition, 
DUNOD, Paris, 1999. 

14- Réjean Brault, Pierre Giguère, Comptabilité de management, 5e édition, 
Presses de l’université de Laval, Laval, Canada, 2006. 

15- Robert Reix , Traitement des informations, édition Vuibert, Paris, 2001,  
16- Yves Simon, Patrick Joffre, Encyclopédie de la gestion, 2emeedition, 

Economica, Paris,1997. 
17- Zavi Bodie, Robert Merton, Finance, Pearson, France, 2001. 

 
 Book in English 

1- Brigham eugene, Joel f houston :Fundamentals of Financial Management, 
11th Edition, thomson publishing, South Western, 2007. 

2- Donald Kieso and others, Intermediate Accounting – International Student 
Version, 13TH Edition, John Wiley & Sons, England, 2010. 

3- Eugene Brigham, Joel-F Houston, Fundamentals of Financial Management, 
10th Edition, Cengage South-Western, New York, USA, 2004. 

4- Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, "Management Information Systems: 
Managing the Digital firm", 11th Edition, Pearson, Upper Saddle River, New 
Jersey, USA, 2010. 

5- Moscove S.A and others, Conceptes of Accounting Information System, 
7thed, John Wiley & Sons Ltd, England, 2001. 

6- Rose Westerfield Jordan, Essentials of Corporate Finance, Third edition, Mc 
Graw Hill, New York, 2005. 

7- Thomas G .Evans, Accounting theory :Contemporary Accounting Issues, 
Thomson South-western, U.S.A, 2003. 

8- Walker Admond, Financial Leadership and Investment, Sanfrancisco, 
U.S.A, 2006. 

9- William H, Webster, Accounting for Managers, Mc Graw-Hil Companies, 
New Yourk, USA, 2004. 

10- Wright Michael, Phodes David, Manage IT : Exploiting Information 
Systems of Effective Management, Praeger Publishers, U.S.A, 2001. 

II- :الرسائل و األطروحات 

 �للغة العربية:  - أ

–حماسبة التسيري و دورها يف الرقابة اإلسرتاتيجية و ترشيد القـرارات يف املؤسسـة اإلقتصـادية إبراهيم برامهية،  -1

 .2015-2014أطروحة دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،  ،-دراسة حالة
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جممـــع  دور و امهيـــة نظـــام املعلومـــات يف اختـــاذ القـــرار يف املؤسســـة االقتصـــادية ( دراســـة حالـــةالطيـــب الـــوايف،  -2

 .2012 -2011، اطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، امسنت الشرق اجلزائري)

أمهيـــة بنـــاء و تطـــوير نظـــام املعلومـــات احملاســـيب يف حتقيثـــق امليـــزاة التنافســـية للمؤسســـات حـــاج قويـــدر قـــورين،  -3

أطروحـة دكتـوراه، جامعـة حسـيبة بـن بـوعلي،  ،-إسقاط على حالة اجلزائـر–اإلقتصادية يف ظل إقتصاد املعرفة 

 .2013-2012الشلف، اجلزائر، 

العربيــة يف الــدامنارك،  ةاألكادمييــ، مــذكرة ماجســتري، املشــاكل احملاســبية املعاصــرةحســني عبــد اجلليــل آل غــزاوي،  -4

 .2010الدامنارك، 

االقتصـادية مـن القطـاع العـام إىل  ةاملنشـأدور التدقيق اخلارجي يف عملية حتويل خولة حسني محدان العبودي،  -5

 .2005أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، العرق،  القطاع اخلاص (اخلصخصة)،

دراســة حالــة قطــاع  –تقيــيم أداء نظــم املعلومــات املاليــة و احملاســبية املعتمــدة علــى احلاســوب دالل محــودي،  -6

 .2015 -2014، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة دمحم خيضر، بسكرةاملصارف اجلزائرية

، رســـالة دكتـــوراه الدولـــة، جامعـــة تقيـــيم املشـــروعات يف البلـــدان الناميـــة �ســـتخدام طريقـــة اآل�رزهيـــة حـــوري،  -7

 .2007منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 

يف حتسني جودة املعلومـات احملاسـبية (دراسـة حالـة مديريـة الضـرائب لواليـة  دور الرقابة اجلبائيةسليمان عتري،  -8

 .2012-2011مذكرة ماجستري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر،  الوادي)،

 -دراسـة جتربـة مجهوريـة مصـر العـريب –دور صناديق االستثمار يف سـوق االوراق املاليـة صالح الدين شـريط،  -9

 .2012-2011، اجلزائر،3علوم، جامعة اجلزائر ، أطروحة دكتوراهجلزائرمع امكانية تطبيقها على ا

دراسـة عينـة –حماولة تقييم افصاح القوائم املاليـة يف ظـل تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل عبد احلليم سعيدي،  -10

    .2015-2014اطروحة دكتوراه طور �لث، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر،  ،-من املؤسسات

حالـــة مؤسســـة  –دور و امهيـــة نظـــام املعلومـــات احملاســـيب يف اختـــاذ قـــرارات التمويـــل ادر عيـــادي، عبـــد القـــ -11

مـــذكرة ماجســـتري، جامعـــة حســـبية بـــن بـــوعلي، الشـــلف، اجلزائـــر،  )،ECDEاالمسنـــت و مشـــتقاته �لشـــلف (

2007-2008. 

أثر خمرجات النظـام احملاسـيب املـايل يف صـنع قـرار التمويـل يف املؤسسـة االقتصـادية (دراسـة عياد السعدي،  -12

مـــذكرة ماجســـتري،  ســـطيف)، (B.C.R)حالـــة املؤسســـة الوطنيـــة النتـــاج اللوالـــب، الســـكاكني و الصـــنابري 

 .2014-2013جامعة دمحم بوضياف، مسيلة، اجلزائر، 

اهليكل املايل املناسب للمؤسسة (دراسـة حالـة مؤسسـة األشـغال و الرتكيـب  حمددات إختيارغنية بوربيعة،  -13

 .2012-2011، اجلزائر، 3مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر  فرع سونلغاز)، -الكهر�ئي

 .1999، اجلزائر،3، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائربورصة القيم املتداولة ومتويل التنميةدمحم براق،  -14
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، �ثري السياسات التمويلية على أمثليـة اهليكـل املـايل للمؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة (دراسـة دمحم بوشوشة -15

 .2016-2015اطروحة دكتوراه علوم، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر،  عينة من املؤسسات اجلزائرية)،

عناصـر القـوائم املاليـة ) علـى اعـداد و عـرض �SCFثري تطبيق النظام احملاسيب املـايل (دمحم فيصل مايده،  -16

اطروحـة دكتـوراه علـوم، جامعـة دمحم خيضـر، بسـكرة، اجلزائـر،  يف املؤسسة (دراسة حالـة: عينـة مـن املؤسسـات)،

2016/2017. 

، قيــاس كفــاءة و فاعليــة الــنظم احملاســبية يف شــركات الــنفط الكويتيــة (دراســة مقارنــة)دمحم منصـور العجمــي،  -17

 .2011العربية، عمان، األردن، رسالة ماجستري، جامعة عمان 

أمهيــة إصــالح النظــام احملاســيب للمؤسســات يف ظــل أعمــال التوحيــد الدوليــة (�لتطبيــق مــداين بــن بلغيــث،  -18

 .2004، اجلزائر، سبتمرب 3، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائرعلى حالة اجلزائر)

حـة دكتـوراه علـوم، جامعـة فرحـات عبـاس، ، أطرو مسـامهة علميـة لتحسـني املخطـط الـوطينمصطفى عقاري،  -19

 .2005سطيف، اجلزائر، 

، مـذكرة دور املعلومات احملاسـبية يف ترشـيد قـرارات االنفـاق الرأمسـايل�اد اسحاق عبد السالم ابو هويدي،  -20

 .2011ماجستري، اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني، 

دراســة  –أدوات احملاســبة اإلداريــة يف حتســني األداء املــايل للمؤسســة اإلقتصــادية  إســتخدامنــوبلي جنــالء،  -21

ـــة مؤسســـة املطـــاحن الكـــربى للجنـــوب  ، أطروحـــة دكتـــوراه الطـــور الثالـــث، جامعـــة دمحم خيضـــر، بســـكرة –حال

 .2015 -2014بسكرة، 

ار يف املؤسســــة احملاســــبة التحليليــــة: نظــــام مســــاعد للتســــيري و مســــاعد علــــى إختــــاذ القــــر ، هــــالل درمحــــون -22

 .2005 -2004، أطروحة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، دراسة مقارنة –اإلقتصادية 

III- :ا�الت و املقاالت و الدور�ت 

 �للغة العربية:  - أ

مشــــكالت القيــــاس احملاســــيب النامجــــة عــــن الــــتظخم و أثرهــــا علــــى اســــتبدال بــــراهيم خليــــل حيــــدر الســــعدي، إ -1

 .2009كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعية، بغداد، العراق، ، جملة  21، العدد االصول

دراســة  –العوامــل املــؤثرة يف نظــام املعلومــات احملاســيب و دوره يف اختــاذ القــرارات االســرتاتيجية بــراهيم ميــده، إ -2

جامعــــة دمشـــــق للعلــــوم االقتصـــــادية  ، العــــدد االول، جملـــــة25، ا�لـــــد األردنيـــــة ةالصــــناعيميدانيــــة: الشـــــركات 

 .2009القانونية، و 

ــة، أمحــد صــاحل اهلزامييــة، -3 ، جملــة 1، العــدد 25ا�لــد  دور املعلومــات يف إختــاذ القــرارات يف املؤسســات احلكومي

 .2009جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية ولقانونية، سورية، 
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جملــة الباحــث، جامعــة دمحم خيضــر، بســكرة، ، 1العــدد ، طبيعــة و أمهيــة نظــم املعلومــات احملاســبيةأمحــد لعمــاري،  -4

 .2001نوفمرب 

ــة للمعلومــات احملاســبية بــني النظريــة و التطبيــقإمساعيــل خليــل إمساعيــل، ر�ن نعــوم،  -5 ، العــدد اخلصــائص النوعي

 .2012الثالثون، جملة كية بغداد للعلوم اإلقتصادية، جامعة بغداد، العراق، 

ب احملاســبة االبداعيــة علــى موثوقيــة املعلومــات احملاســبية حبــث تطبيقــي يف احــد اثــر اســاليامساعيـل جمبــل دواي،  -6

، جملــــة القادســــية للعلــــوم االداريــــة و االقتصــــادية، القادســــية، العــــراق 3، العــــدد 16، ا�لــــد املصــــارف احلكوميــــة

2014. 

مــدى �ثــري الرفــع املـايل علــى االداء املــايل للشــركات املسـامهة العامــة املدرجــة يف بورصــة مجيـل حســن النجـار،  -7

علـوم االنسـانية، جملـة جامعـة االزهـر، غـزة، فلسـكني، ، سلسـلة ال1، العدد 15، ا�لد دراسة اختبارية–فلسطني 

2013. 

، جملـة العلـوم اإلنسـانية، جامعـة قسـنطينة 37العـدد  ، دور حوكمة الشركات يف التنمية االقتصادية،حداد مناور -8

 .2012، اجلزائر، جوان 1

 ، العدد الثالثون، جملة احملاسب العريب، نشأة احملاسبةخالد أمحد �سني،  -9

  web.com/ar/print_page/news/13-http://www.aamأنظر املوقع          

ـــة 6العـــدد  ،-اســـلوب شـــجرة القـــرار منوذجـــا–االســـاليب الكميـــة يف صـــناعة القـــرار زينـــب بـــن الرتكـــي،  -10 ، جمل

 .2009الدراسات، جامعة غرداية، الواحات للبحوث و 

دور احلوكمة يف دعم قرار االستثمار "دراسـة تطبيقيـة يل، ليث دمحم سعيد دمحم اجلعفر، سندية مروان سلطان احليا -11

العـــدد الصـــفر، جملـــة االقتصـــاد و املاليـــة، جامعـــة  علـــى عينـــة مـــن الشـــركات يف ســـوق العـــراق لـــألوراق املاليـــة"،

 .2015حسيبة بن بوعلي، خمرب االنظمة املالية واملصرفية، الشلف، اجلزائر، 

سـبية االلكرتونيـة: دراسـة تطبيقيـة علـى خماطر نظم املعلومـات احملاعصام دمحم البحيصي، حرية شعبان الشريف،  -12

، ا�لــد السـادس عشـر، العــدد الثـاين، سلسـلة الدراســات االنسـانية، جملـة اجلامعــة املصـارف العاملـة يف قطــاع غـزة

 .2008المية، غزة، فلسطني، جويلية االس

و إداريـة، جامعـة دمحم العـدد األول، جملـة احبـاث إقتصـادية  التقـارير املاليـة: أي حمتـوى للمعلومـات؟،على رحال،  -13

 .2007خيضر، بسكرة، اجلزائر، جوان 

حبـث  -القيـاس احملاسـيب للتـأثريات البيئيـة و االفصـاح عنهـاعلى �جي سعيد الـذهين، موفـق عبـد احلسـني دمحم،  -14

ـــة اليـــة، جامعـــة بغـــداد، ، جملـــة دراســـات حماســـبية و م8، العـــدد 2، ا�لـــد تطبيقـــي يف احـــدى الشـــركات العراقي

 .2009العراق، 
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، ا�لـــة العربيـــة دور تكنولوجيـــا املعلومـــات و ادارة املعرفـــة يف بنـــاء الـــذاكرة التنظيميـــةغســـان عيســـى العمـــري،  -15

ة العربيـة السـعودية، ، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، الر�ض، اململك52للدراسات األمنية و التدريب، العدد 

   .2010ديسمرب 

 ، جملـــة العلـــوم االجتماعيـــة،19، العـــدد والثبـــات يف البحـــوث الكميـــة و الكيفيـــةمعـــايري الصـــدق فضـــيل دليـــو،  -16

 .2014ديسمرب  جامعة دمحم ملني د�غني، سطيف، اجلزائر،

اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية املوحدة ومدى االعتمـاد فيصل حممود الشواورة، دمحم عبد الرحيم الـدحيات،  -17

، سلسـلة العلـوم االقتصـادية 20، ا�لـد 03،العـدد  عليه لتقييم كفاءة االستثمار يف الشركات القابضة األردنية

  .2008 والقانونية، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، االذقية، سورية،

دور حوكمـة الشـركات يف حتقيـق جـودة املعلومـات احملاسـبية و انعكاسـا�ا علـى سـرق دمحم أمحـد إبـراهيم خليـل،  -18

ة الزقـــازيق، ، العـــدد االول، جملــة الدراســات و البحـــوث التجاريــة، جامعــيــةدراســة تطبيقيـــة نظر  –االوراق املاليــة 

 .2007الزقازيق، مصر، 

أثـر االكتتــاب العـام علـى سياســات توزيـع األر�ح يف املؤسسـات االقتصــادية املسـعرة يف البورصــة دمحم زرقـون،  -19

صـدي العـدد الثـامن، جملـة الباحـث، جامعـة قا ،-دراسة حتليلية مقارنة ملؤسسة تسيري فندق االوراسي اجلزائر–

 .2010مر�ح، ورقلة، اجلزائر، 

درجــــة ممارســــة وظــــائف العمليــــة االداريــــة لــــدى رؤســــاء االقســــام يف دمحم عبــــود احلراحشــــة، دمحم قاســــم مقابلــــة،  -20

، جامعــــة ) ، جملـــة العلـــوم الرتبويــــة و النفســـية4+3، العــــدد (25األردن ، ا�لـــد  مـــدير�ت الرتبيـــة و التعلــــيم يف

 .2009دمشق، دمشق، سور�،  

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/2010-02-14-أنضر موقع العدد املعـين: 

2009--20/26-53-13 
دراســة حالــة البنــوك التجاريــة –التــدفقات النقديــة علــى اختــاذ القــرارات املاليــة أثــر حممــود مجــام، أمــرية د�ش،  -21

م البـواقي، اجلزائـر، العدد الرابع، جملة البحوث اإلقتصـادية و املاليـة، جامعـة العـريب بـن مهيـدي، ا ،-بوالية جيجل

 .2015ديسمرب 

، العـدد اسـبية الدوليـة يف اقتصـاد غـري مؤهـلالنظام احملاسيب املايل و إشكالية تطبيـق املعـايري احملخمتار مسـامح،  -22

 .2008دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، الرابع، جملة احباث االقتصادية و االدارية، جامعة 

، العدد األول، جملة احباث إقتصـادية و إداريـة، : عرض القوائم املالية1املعيار احملاسيب الدويل مصطفى عقاري،  -23

 .2007اجلزائر، جوان خيضر، بسكرة، جامعة دمحم 

، العـدد الثالـث، جملـة حتديـد اهليكـل املـايل االمثـل يف املؤسسـات العموميـة االقتصـادية اجلزائريـةمفيدة حييـاوي،  -24

 .2002دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، العلوم االنسانية، جامعة 
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ـــنفط قيـــاس كفـــاءة و فاعليـــة الـــنظم احملاســـبمنـــر عبـــد احلميـــد الســـليحات، منـــذر بركـــان النمـــر،  -25 ية يف شـــركات ال

 .2014اجلامعة العراقية، العراق،  العدد اخلامس، جملة د�نري،الكويتية (دراسة مقارنة)، 

 �للغة االجنبية:  - ب

1- Organisation for economic co_operation and devlopment , Using the OECD 
Principles of Corpoate Governance a boadroom perspective, paris , 2008. 
https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/40823806.p
df 29/08/2016. 12:25.   

2- Rashmi Jatain, Different prospects of Office Automation Systems, volume 4, 
Issue 3, International Journal of Computer Trends and Technology, 2013. 
http://ijcttjournal.org/archives/ijctt-v4i3p102  19/12/2016 11:07 . 

IV- وطنية و دوليةودور�ت مؤمترات ، ملتقيات 

العلميـة لــ: قيـاس األداء يف العمـل األمـين،  ، احللقـة مفـاهيم التقـومي والقيـاس و األداءأمحد عـودة عبـد ا�يـد،  -1

 .2013جانفي  23-�21ض، السعودية، كلية التدريب، الر 

امللتقــى الــدويل: صــنع صــنع و إختــاذ القــرار يف ضــوء علــم اجتمــاع اإلدارة، األخضــر عــزي، حســني بوبعايــة،  -2

 .2009أفريل  15و  14جلزائر، يومي القرار �ملؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، ا

، امللتقــى الــوطين مفــاهيم جــودة املعلومــات احملاســبية لرتشــيد القــرارات االقتصــاديةالطيــب شــارف خوجــة،  -3

األول: مســتجدات األلفيــة الثالثــة: "املؤسســة علــى ضــوء التحــوالت احملاســبية الدوليــة"، جامعــة �جــي خمتــار، 

 .2007نوفمرب  22/ 21بة، اجلزائر، عنا

ــد بــني متطلبــات التوافــق النظــام احملاســيبالعــريب تيقــاوي،  -4 ــة للمحاســبة  اجلزائــري اجلدي مــع املعــايري الدولي

، امللتقـى الـدويل حـول النظـام احملاسـيب املـايل يف مواجهـة املعـايري الدوليـة حتد�ت التطبيق مـع البيئـة اجلزائريـةو 

 14-13حلـب، البليـدة، ، جامعة سعد د(ISA)و املعايري الدولية للمراجعة  (IAS-IFRS)للمحاسبة 

 .2011ديسمرب 

، امللتقــى الــوطين دور حوكمــة الشــركات يف حتقيــق جــودة املعلومــات احملاســبيةمجعــة هــوام ، نــوال لعشــوري،  -5

اقي، اجلزائـر، حول: احلوكمـة احملاسـبية للمؤسسـة 'واقـع، رهـا�ت و آفـاق)، جامعـة العـريب بـن مهيـدي، أم البـو 

 .2010ديسمرب  07-08

دور معلومـــات حماســـبة التســـيري االســـرتاتيجية يف صـــنع قـــرارات االســـتثمار حســـني بلعجـــوز، حمـــاد عريـــوة،  -6

أفريـل  15و  14، يـومي ، امللتقى الدويل: صنع القرار �ملؤسسـة االقتصـادية، جامعـة مسـيلة، اجلزائـرالرامسايل

2009. 

دويل: صـنع القـرار �ملؤسسـة االقتصـادية، ، امللتقـى الـمنهجية صـنع القـرار �ملؤسسـة اإلقتصـاديةرابح بوقرة،  -7

 .2009أفريل  15و  14جلزائر، يومي جامعة مسيلة، ا
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نظــر�ت صــنع القــرار و مهاراتــه التعليميــة و طــرق مواجهــة مشــكالته (تصــور طــارق عبــد الــرؤوف عــامر،  -8

أفريــل  15و  14جلزائـر، يــومي ، امللتقــى الــدويل: صـنع القــرار �ملؤسســة االقتصـادية، جامعــة مســيلة، امقـرتح)

2009. 

، امللتقــى الــدويل واقــع تكبيــق النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري، مسيــة مكيــوي املولــودة ملــريين، علــي بــودالل -9

ـــة للمحاســـبة  ـــة  (IAS-IFRS)حـــول النظـــام احملاســـيب املـــايل يف مواجهـــة املعـــايري الدولي و املعـــايري الدولي

 .2011ديسمرب  14-13البليدة،  حلب،، جامعة سعد د(ISA)للمراجعة 

انعكاسات النظام احملاسـيب املـايل علـى نظـام املراجعـة الداخليـة و مهنـة حمـافظ احلسـا�ت، فايز سـايج،  -10

املعـايري و  (IAS-IFRS)امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسـبة 

 .2011ديسمرب  14-13حلب، البليدة، ، جامعة سعد د(ISA)الدولية للمراجعة 

، ملتقـــى الــــدويل االول حــــول احلوكمـــة و دورهــــا يف حتقيــــق جـــودة املعلومــــات احملاســــبيةفهيمـــة بديســــي،  -11

 .2010ديسمرب  8-7ي، يومي احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع و رها�ت وآفاق، جامعة ام البواق

، امللتقـى الـدويل: املشاركة يف صنع القـرار التسـويقيرضا العميل و كرمية خمطاوي، عبد القادر خمطاوي،  -12

 .2009أفريل  15و  14جلزائر، يومي صنع القرار �ملؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، ا

التوحيـــد احملاســـيب الـــدويل بـــني املـــأمول واملوجـــود (أســـباب التبـــاين مســـعود صـــديقي، مرزوقـــي مرزوقـــي،  -13

ـول النظـام احملاسـيب اجلديـد يف ظل معايري احملاسبية الدوليـة، املركـز ، امللتقى الـدويل األول حوتقييم التناسق)

 .2010جانفي  17/18وادي، اجلزائر، اجلامعي، ال

ـــل �ملؤسســـة االقتصـــاديةمليكـــة زغيـــب، إليـــاس بوجعـــادة،  -14 ، امللتقـــى دراســـة اســـس صـــناعة قـــرار التموي

 .2009أفريل  15و  14جلزائر، يومي الدويل: صنع القرار �ملؤسسة االقتصادية، جامعة مسيلة، ا

 –االتصـــاالت االداريـــة و امهيتهـــا يف اختـــاذ القـــرارات يف املؤسســـة االقتصـــادية منـــري نـــوري و آخـــرون،  -15

جلزائــر، امللتقــى الــدويل: صــنع القــرار �ملؤسســة االقتصــادية، جامعــة مســيلة، ا ،-التوصــيات و املتطلبــات 

 .2009أفريل  15و  14يومي 

، مــــؤمتر االزمــــات االقتصــــادية أســــباب حــــدوث االزمــــة املاليــــة العامليــــة و احللــــول املقرتحــــةنبــــال قصــــبة،  -16

 .2010، جامعة جرش،عمان، االردن،  تداعيا�ا و عالجهاو 

مــدى انعكــاس اإلصــالح احملاســيب علــي جــودة املعلومــات احملاســبية منــر دمحم اخلطيــب، صــديقي فوائــد،  -17

املـــؤمتر الـــدويل حـــول االصـــالح احملاســـيب يف اجلزائـــز،  ســـيب املـــايل )،(النظـــام احملا -واملاليـــة جتربـــة اجلزائـــر 

 .2011نوفمرب  30-29جلزائر،  يومي جامعة ورقلة، ا



 قــــائمــــــة الـمراجــــع
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�كـــل ھاثـــر اإلفصـــاح املـــايل وفـــق املعـــايري احملاســـبة الدوليـــة علـــى النـــور الـــدين �لـــول، زوبـــري دغمـــان،  -18

احملاســبية الدوليــة و املؤسســات االقتصــادية اجلزائريــة ، امللتقــى الــوطين حــول "املعــايري املؤسســاتية للمؤسســة

 .2010ماي  25/26أهراس، اجلزائر،  ، املركز اجلامعي سوق" متطلبات التوافق و التطبيق

أمهيــــة تطبيــــق املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة يف حتســــني جــــودة اإلفصــــاح حيــــىي ســــعيدي، خلضــــر أوصــــيف،  -19

-IAS)ســــيب املــــايل يف مواجهــــة املعــــايري الدوليــــة للمحاســــبة ، امللتقــــى الــــدويل حــــول النظــــام احملااحملاســــيب

IFRS)  و املعــــــايري الدوليــــــة للمراجعــــــة(ISA)ديســــــمرب  14-13حلــــــب، البليــــــدة، ، جامعــــــة ســــــعد د

2011. 

V- القوانني و املراسيم و الدور�ت 

، احملاســـيب املـــايلاملتضـــمن النظـــام ، 07/11، القـــانون رقـــم 74اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهوريـــة اجلزائريـــة، العـــدد  -1

 .3، املادة 2007نوفمرب  25بتاريخ 

VI- حماضرات و دروس 

ب و ، حماضرات يف مقياس مناهج البحث، كلية الرتبية، جامعـة جنـ، العينات و أنواعهاالسعدي غول السعدي - 1

 .ي، الغردقة، مصر، بدون ذكر السنةالواد

وىل ماســرت ختصــص تــدقيق أحماضــرات ســنة  حماضــرات نظريــة القــرار (اجلانــب النظــري)،دمحم الســعيد عابــدي،  - 2

 .2015-2014، سوق اهراس، اجلزائر، ومراقبة تسيري، قسم علوم التسيري، جامعة دمحم الشريف مساعدية
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  )1امللحق رقم (

  االقتصادية حمل الدراسةاملؤسسات قائمة 

  الوالية  اسم املؤسسة  الرقم

  بسكرة EPE SUDA CO Spa  شركة اجلنوب للتمور    1

 بسكرة  SUDORشركة   2

  بسكرة BISKO-FRUITS شركة  3

 بسكرة  Sarl ZIBAN GARDENشركة   4

 بسكرة  TIFIPاجلزائرية للمنسوجات وحدة النسيج و التجهيز   5

 بسكرة  NAFTALشركة نفطال   6

 بسكرة   OPGIديوان الرتقية و التسيري العقاري   7

 بسكرة  SDC الشركة الوطنية لتوزيع الكهر�ء  8

 بسكرة AWGRFUالوكالة الوالئية للتسيري والتنظيم العقاري   9

 بسكرة  جممع العموري  10

 بسكرة  البسكرية لإلمسنت  11

 بسكرة   كسو�طرا–مديرية الصيانة   12

  بسكرة  مطاحن الزيبان  13

  خنشلة  مؤسسة كشرود لألشغال العمومية  14

  خنشلة  مصنع  أقمشة الشرق "درا�ست"    15

  خنشلة  شركة قصر مرداسي كريستال  16

  خنشلة  behalشركة   17

  �تنة  مطاحن األوراس  18
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  )2امللحق رقم (
  

  الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ةالجمهور�ة 

  وزارة التعل�م العالي و ال�حث العلمي

  �س�رة –جامعة دمحم خ�ضر 

  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري 

  

 انــــــــــــــــــيـبـتـاإلس

  أما بعد ...

بعد التحية و التقدير، فإن الباحثة تقوم بدراسة تسعى فيها إىل معرفة مدى توفر املعلومات احملاسبية املعمول �ا يف املؤسسات      

على خصائص متيزها و أثر هذه األخرية على القرارات املالية املراد إختاذها، و ذلك إستكماال ملتطلبات احلصول على درجة  االقتصادية

  بـ:  وسومةختصص حماسبة جبامعة دمحم خيضر بسكرة، من خالل تقدمي هذه الدراسة امل الدكتوراه

  أثر خصائص املعلومات احملاسبية يف إختاذ القرارات املالية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

لتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بوضع استبيان لتغطى من خالله فرضيات الدراسة املراد إثبا�ا، لذا نرجو أن جند      

لديكم متسعا من الوقت لإلجابة على األسئلة الواردة به و حنيطكم علما أن اإلجا�ت اليت سيتم احلصول عليها من قبلكم على هذه 

و لن يطلع عليها سوى الطالب فقط، و لن تستخدم نتائجها إال يف أغراض البحث العلمي ولن تعرض نتائجها  األسئلة سرية للغاية،

  إال يف صورة إمجالية رقمية و نسب مئوية.

إن إجا�تكم مبوضوعية و دقة ستؤدي بال شك إىل تقدمي أفضل ملوضوع الدراسة، و�لتايل مساعدة الباحثة يف حتقيق أهداف      

  ا، و اخلروج �لنتائج و التوصيات املناسبة هلذا املوضوع. دراسته

  و تفضلوا بقبول فائق االحرتام و التقدير.

  إشراف األستاذة                                                                                           إعداد الباحثة   

  د/ سعاد معاليم                                                                                            مسيحة بوحفص
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  أمام اإلجابة املناسبة. )X( يرجى التكرم بوضع اشارة

  اجلزء األول: املعلومات الشخصية

  اجلنس -1

    ذكر    أنثى

  

  العمر �لسنوات -2

    سنة   40أكرب من     سنة   40إىل  31من     سنة   30إىل  25من     سنة   25 إىل 18من 

  

  هل العلمياملؤ  -3

  .........................................  مؤهل آخر (أذكره)    ماسرت    ليسانس    �نوي

  

  علميالتخصص ال -4

  ..............................  ختصص آخر(أذكره):    حماسبة و مالية    حماسبة و ضرائب    حماسبة

  

  الوظيفة -5

    مدير    ، إنتاج، تسويق، مبيعات، متوين، خزينة، أجور ومشرت�ت)املالية واحملاسبة(رئيس مصلحة       حماسب

  

  سنوات اخلربة -6

    سنة   15ر من ثأك    سنة   15إىل  11من      واتسن 10إىل  5من       سنوات 5أقل من 

  جلزء الثاين: حماور الدراسة

 للمعلومات احملاسبية الرئيسيةاحملور األول: اخلصائص 

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  الفقرات

  : خباصية املالئمة من خاللاسبية احملعلومات امل: تتميز ا�ال األول

إيصال املعلومات احملاسبية املقدمة يف شكل قوائم و تقارير مالية يف الوقت املناسب   1

  ملستخدميها

          

ملتخذي  القوائم و التقارير املالية توفر معلومات حماسبية ذات قدرة تنبؤية مستقبلية  2

  القرارات

          

(أثـــــر  رجعـــــياملعلومــــات احملاســـــبية املدرجــــة ضـــــمن القـــــوائم و التقــــارير املاليـــــة هلـــــا اثــــر   3

  معلومات حماسبية جديدةصحيح أو إعداد بت عكسي) عند القيام
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يف إعـــداد القــــوائم و التقـــارير املاليــــة املتعـــارف عليهــــا  الدوليــــة احملاســـبيةتطبيـــق املعــــايري   4

 مالءمةالية مقوائم و تقارير يضمن توفري 

          

مالئمــة أكثــر ممــا  قــوائم و تقــارير ماليــة  إعــدادإعتمــاد النظــام احملاســيب املــايل ســاهم يف   5

  كان عليه احلال يف املخطط احملاسيب الوطين 

          

القيـــاس احملاســـيب للمعلومـــات احملاســـبية املدرجـــة ضـــمن القـــوائم و التقـــارير املاليـــة وفـــق   6

  القوانني املعمول �ا جيعلها أكثر مالءمة  

          

تطبيـــق مبـــدأ اإلفصـــاح عـــن القـــوائم و التقـــارير املاليـــة للمؤسســـات االقتصـــادية يضـــمن   7

  مالءمتها للمستفيدين منها

          

  :خباصية املوثوقية من خاللاسبية احملعلومات امل: تتميز ا�ال الثاين

ملعلومــات احملاســـبية املدرجــة ضـــمن القــوائم و التقـــارير اأســـاليب و طــرق قيـــاس  توحيــد  8

  املالية

          

            وضوعية و احليادالية �ملاملتقارير القوائم و التتميز عملية إعداد   9

            شفافة و صادقةتتميز القوائم و التقارير املالية بتقدمي معلومات حماسبية   10

علها أكثر جياالعتماد على املعايري احملاسبية الدولية يف إعداد القوائم و التقارير املالية   11

   موثوقية

          

موثوقية من قبل  علها أكثرجلإعداد القوائم و التقارير املالية وفق النظام احملاسيب املايل   12

  مستخدميها

          

القياس احملاسيب وفق القوانني املعمول �ا للمعلومات احملاسبية يعطيها موثوقية أكثر   13

  من قبل املطلعني عليها

          

اإلفصاح بشفافية عن قوائم و تقارير مالية للمؤسسات االقتصادية يكسبها خاصية   14

  املوثوقية لدى كل من يتحصل عليها

          

 للمعلومات احملاسبية ثانوية: اخلصائص الثايناحملور ال  

أحيا  غالبا  دائما  الفقرات

�  

  أبدا  �درا

  :خباصية الثبات من خاللاسبية احملعلومات امل: تتميز ا�ال األول

            يتم إعداد القوائم و التقارير املالية عن طريق تطبيق طرق حماسبية موحدة   15

و التقارير املالية املراد العمل �ا وفـق تطبيـق سياسـات حماسـبية �بتـة  يتم إعداد القوائم  16

  و متعارف عليها

          

الطـــرق �لثبـــات يف النظـــام احملاســـيب املـــايل ملعـــدة وفـــق تتميـــز القـــوائم و التقـــارير املاليـــة ا  17

  السياسات احملاسبية املعمول �او 
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يف إعــداد القــوائم و التقــارير  املعمــول �ــااســبية احملسياســات الطــرق و ال اإلفصــاح عــن  18

الطــــرق و السياســــات احملاســــبية اجلديــــدة أن تكــــون  ويف حالــــة التغيــــري يشــــرتط ،املاليــــة

  ةسابقالمتماشية مع الطرق والسياسات 

          

  :خباصية القابلية للمقارنة من خاللاسبية احملعلومات امل: تتميز ا�ال الثاين

            التقارير املالية املقدمة بقابليتها للمقارنة من سنة ألخرىتتصف القوائم و   19

تتصـــف القـــوائم و التقـــارير املاليـــة املقدمـــة بقابليتهـــا للمقارنـــة بـــني مؤسســـتني أو أكثـــر   20

  خالل نفس السنة أو من سنة ألخرى

          

مـن سـنة ألخـرى  تطبيق النظام احملاسيب املايل يـوفر قـوائم و تقـارير ماليـة قابلـة للمقارنـة  21

  و فيما بني املؤسساتأ

          

اإلفصــاح عــن القــوائم و التقــارير املاليــة الــيت مت قياســها وفــق القــانون املعمــول بــه جيعلهــا   22

  قابلة للمقارنة 

          

 القرارات املالية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةلث: إختاذ احملور الثا  

موافق   الفقرات 

  بشدة

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  بشدة

  : عملية اختاذ قرار التمويل يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية:ا�ال األول

خمتلفة لسد االحتياجات املالية للمؤسسة  متويل املؤسسة يعتمد على عدة مصادر  23

  االقتصادية

          

خطورة من الناحية قرارات التمويل اليت تتعلق �ملصادر الداخلية هي القرارات األقل   24

  املالية

          

من خالل اعتماد مزيج من مصادر التمويل يكون اعتماد هيكل متويل دون اآلخر   25

  لكل مؤسسة وفق إحتياجا�ا املالية املتاحة

          

اليت حتدد وفق ما نظم املعلومات املالية التمويلية يتم إختاذ قرار التمويل بناء على   26

  معلومات و خاصة نظم املعلومات احملاسبية توفره النظم األخرى من

          

من خالل يكون مصادر التمويل  مصدر منالختيار  كأسلوبتكلفة التمويل    27

  تكلفة مقارنتا مبصادر التمويل األخرى هذا األخري ألقل حتقيق

          

من خالل جدول التمويل يتم حتديد االحتياجات املالية املستقبلية و تبيان انسب   28

  الطرق لتمويلها

          

تتم مراقبة تنفيذ القرارات التمويلية املتخذة سابقا أو حاليا بناءا على تفريغ كافة   29

  املعلومات املتعلقة �ذه القرارات يف ما يعرف جبدول التمويل
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  عملية اختاذ قرار االستثمار يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية: :ا�ال الثاين

تتم عملية اختاذ قرار االستثمار من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة �العتماد على   30

  اليت مت إعدادهاخمتلف القوائم والتقارير املالية 

          

االستثمارات يشرتط ضرورة تنوع املعلومات املستخدمة يف إختاذها  تتنوع القرارا  31

  (سواء احملاسبية أو غري احملاسبية)

          

القرارات االستثمارية يكون من خالل االعتماد على خمتصني يف جمال  إختاذ  32

  اإلستثمار سواء من داخل أو خارج املؤسسة

          

القرارات  والعلمية لرتشيديتم االعتماد على جمموعة من املؤشرات االقتصادية   33

  االستثمارية املتخذة 

          

 لعوائد�لتكاليف اليت ستتحملها و اعلى التنبؤات  تتخذ القرارات االستثمارية بناءا  34

  املستقبلية املتوقعة منها

          

البدائل االستثمارية ذات العوائد املتقاربة تعد من أهم الصعو�ت اليت تواجه متخذ   35

  القرار لتخطيها من اجل اختيار البديل األنسب

          

           على اهليكل املايل للمؤسسة االقتصاديةاملتخذ يؤثر القرار االستثماري   36
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  )3امللحق رقم (

  

  قائمة األساتذة احملكمني

  

  اجلامعة  اإلسم و اللقب  الرقم

  بسكرة  –جامعة دمحم خيضر   حيياويد/ مفيدة -أ  1

  �تنة -جامعة احلاج خلضر  د/ نعيمة حيياوي-أ  2

  بسكرة  –جامعة دمحم خيضر   د/ نور الدين أمحد قايد-أ  3

  مسيلة -جامعة دمحم بوضياف  د/ حيي سعيدي-أ  4

  بسكرة  –جامعة دمحم خيضر   د/ بشري بن عيشي-أ  5

  ورقلة -جامعة قاصدي مر�ح   / رشيد مناصريةد  6

  خنشلة -جامعة عباس لغرور   د/ كرمي زرمان  7

  خنشلة -جامعة عباس لغرور   د/ نور الدين هبال  8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  امللخص

إختـاذ القـرارات املاليـة  يفثر خصائص املعلومـات احملاسـبية (الرئيسـية و الثانويـة) أ معرفةهو اهلدف من هذه الدراسة      

حيـث مت التطـرق ، تطبيقـيجـانبني، جانـب نظـري و جانـب  تضـمنتاجلزائريـة، هـذه الدراسـة  االقتصاديةيف املؤسسات 

طار النظري ملتغريي الدراسة ومهـا خصـائص املعلومـات احملاسـبية وإختـاذ القـرارات املاليـة،  اإلاجلانب األول إىل كل من يف 

الدراسة ووزع على جمموعـة مـن املؤسسـات هذه هداف خلدمة أمت اإلعتماد على إستبيان صمم أما يف اجلانب التطبيقي 

  .اجلزائرية االقتصادية

)،  SPSS v23(احلزمـة اإلحصـائية يف العلـوم اإلجتماعيـة  إحصـائيا بواسـطة بـر�مج ومعاجلتهـا البيـا�ت مجـعبعد      

حملاســـبية ومــات اأهــم النتـــائج املتوصــل إليهـــا أنــه توجــد عالقـــة إرتباطيــة ذات داللـــة إحصــائية بــني خصـــائص املعلكانــت 

�لتايل يوجد �ثري هلذه اخلصـائص علـى هـذا النـوع مـن القـرارات،  اجلزائرية االقتصاديةيف املؤسسات إختاذ قرار التمويل و 

يف حــني أنــه مت نفــي هــذه العالقــة فيمــا خيــص أثــر خصــائص املعلومــات احملاســبية يف إختــاذ قــرار اإلســتثمار يف املؤسســات 

  اجلزارية. االقتصادية

املالءمـــة، املوثوقيـــة، املعلومـــات احملاســـبية، قـــرار التمويـــل، قـــرار اإلســـتثمار، إختـــاذ القـــرارات املاليـــة،  ملفتاحيـــة:الكلمـــات ا

 الثبات، القابلية للمقارنة.

Résumé 

     L'objet de cette étude était d'estimer l'impact des caractéristiques des information 

comptables (primaires et secondaires) dans la prise des décisions financières dans les 

entreprises économiques algériennes, l'étude se compose de deux parties: théorique 

et pratique, dans la première partie nous avons abordé la cadre théorique des deux 

variables d'étude les caractéristiques des information comptables et la prise des 

décisions financières, dans la deuxième partie nous avons employé un questionnaire 

qui visait à réaliser les adjectifs de l'étude, en le distribuant sur un échantillon des  

entreprises économiques algériennes. 

      Après la collecte des données et le traitement par (SPSS v23) on a conclu à 

l'existence d'une corrélation significative entre les caractéristiques des information 

comptables et la décision du financement dans les  entreprises économiques 

algériennes, par contre l'inexistence d'influence des  caractéristiques des information 

comptables sur la décision d'investissement dans ces entreprises. 

Les mots clés: prise des décisions financières, la décision du financement, la 

décision d'investissement, l'information comptable, la compatibilité, la fiabilité, la 

stabilité, l'aptitude à la comparaison.  


