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Abstract 
This study aimed to identify the role of accounting information in 

managerial decision making in general joint-stock companies in Palestine. 
 

To fulfill the objectives of this study and to answer its questions, the 

researcher investigated previous literature related to the subject of the 

study. Through this literature, the researcher was able to get secondary data 

which constituted the conceptual framework of the study. As for the 

practical framework, the researcher used a questionnaire designed for this 

purpose. The researcher used the descriptive analytical method and 

conducted the needed statistical analysis and tested the study hypotheses. 
 

The study concluded with the following findings: 

1. Accounting information has a vital role in decision making in general 

joint-stock companies. 

2. There is a considerable use of financial lists to get accounting 

information which is used in decision making. 

3. The accounting information used in decision making has the 

characteristic and the major requirements. 

4. The general joint-stock companies are committed to publishing detailed 

information associated with financial lists to facilitate easy access to clear 

accounting information to be used in decision making processes. 
 

Recommendations: 
1. Increasing the use of accounting information in future planning and 

policy-making processes in companies. 

2. Ensuring support of high level administration in general joint-stock 

companies to financial management departments through providing them 

with proficient staff and empowering workers to improve their knowledge 

of subject matter in the field of accounting so that they can provide vital 

accurate accounting information and outcomes. 
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  :ةــــلمقدما 1-1

 مورداً أساسياً تعتمد و،إلدارة اعمل من  هاماًلقد أصبحت المعلومات المحاسبية جزءاً

 وتدعيم قراراتها، كما أن المعلومات المحاسبية لها دور كبير قراراتها اإلدارية تدعيم عليه في

عن هذا   بحيث ال يمكن لإلدارة أن تغفل،في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في الشركات وهام

  .الدور الهام

بارها وسيلة تستمد أهميتها وضرورتها من مدى       وتزداد الحاجة إلى إنتاج المعلومات باعت     

ويعتبر النظام المحاسبي أحد أهم األنظمة المنتجـة للمعلومـات          . إسهامها في عملية اتخاذ القرار    

   ).   3، ص1999، يالقطنا ن(التي تسهم في ترشيد ومساندة القرارات االقتصادية 

يانـات والمعلومـات،     التفرقة بين الب    ضرورة إلى) 26 -25ص، 1997،حسين(ويشير  

ال تفيد فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات، أمـا             فالبيانات هي عبارة عن مجموعة حقائق منعزلة      

القـرار   أو أن يتخذ     رأيالمعلومات فهي عبارة عن بيانات أعدت بأسلوب يسمح بأن يبنى عليها            

 المفيـدة التخـاذ     ية المحاسب وتعتبر القوائم المالية مصدراً أساسياً من مصادر المعلومات       .وفقا لها 

 إال   أية معلومات محاسبية ذات منفعة وذات جدوى في اتخاذ القرارات          تعد ال    في حين  القرارات

 يجب تحديد وتعريف الخصائص التي تجعل هذه المعلومـات          ذلك أنه  باستيفائها لعدة خصائص،  

  : هذه الخصائص بعض وفيما يلي بيان،مفيدة في اتخاذ القرارات

بها وجود عالقة وثيقة بين المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية ويقصد  :المالءمة  -أ 

  .واألغراض التي أعدت من أجلها

  . الثقة بها أو االعتماد عليهايةوإمكان ودقتها أمانة المعلومات -ب 

  . واكتمالهاحيدة المعلومات وقابليتها للمقارنة وتوقيتها المالئم -ج 
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ات ـي المعلومـة لمستخدمـاريرارات اإلدـاذ القـى اتخـة علـن األمثلـوم

  :)4ص، 2002،ظاهر(ما يأتي   ةـالمحاسبي

  .القرارات المتعلقة باستثمار األموال في منشأة معينة •

  .القرارات التي تتخذها اإلدارة والمتعلقة بممارسة الوظائف اإلدارية المختلفة •

 تنبع أهمية وتعتبر المعلومات المحاسبية ذات دور إيجابي في سالمة القرارات، ومن هنا

هذه الدراسة ألهمية الدور اإلستراتيجي للمعلومات المحاسبية وضرورتها في اتخاذ القرارات 

  .اإلدارية ولتحقيق أهداف الشركة

تعد عملية اتخاذ القرارات إحدى الوظائف الرئيسية إلدارة الشركة، ويمكن اعتبارها كما 

 ممارستها إذ تزداد صعوبة اتخاذ القرار إحدى المهام الصعبة والمعقدة التي يجب علي اإلدارة

وتستخدم المعلومات المحاسبية كالتكاليف واإليرادات وغيرها التخاذ . بزيادة البدائل المتاحة

القرارات اإلدارية المختلفة ويجب على إدارة الشركة أن تكون قادرة على تمييز وتحديد التكاليف 

ظاهر، (ئمـة التخـاذ القـرارات اإلدارية واإليرادات وكافة المعلومات المحاسبيـة المال

  ).349ص، 2002

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات المساهمة العامة تشكل ركيزة أساسية في دعم االقتصاد 

الوطني وتنميته،لذا فإنه البد من توافر الجهود البحثية وتقديم الدراسات العلمية والميدانية التي 

رها بحيث تكون هذه الدراسات دليالً علمياً وعملياً تهتدي به تسهم في نمو هذه الشركات واستمرا

وبناء على .  القرارات إلنجاز المهام وتحقيق األهداف بكفاءة وفاعليةومجالس اإلدارات ومتخذ

 إبراز الدور اإلستراتيجي للمعلومات المحاسبية ىما تقدم، من المتوقع أن تساعد هذه الدراسة عل

كما أن هذه الدراسة . العامة في فلسطينارية في الشركات المساهمة في اتخاذ القرارات اإلد
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والكشف .  دور تلك المعلومات في عملية اتخاذ القراراتللتعرف علىستعمل على إلقاء الضوء 

 في الشركات المساهمة عن أهم المعوقات التي تحول دون استخدام تلك المعلومات المحاسبية

  .العامة العاملة في فلسطين

  

   :مشكلة الدراسة 1-2

 في دعم االقتصاد اً وحيوياً هاماًتشكل الشركات المساهمة العامة ركيزة أساسية ودور

الوطني الفلسطيني، ونظراً ألهمية هذه الشركات ومحاولة االرتقاء بها إلى أفضل وأحسن 

. أي دولةمستوى إداري ومالي وذلك لتنمية االقتصاد الوطني والذي يعد األساس الذي تقوم عليه 

وتتحمل إدارة . لذلك فإن هذا يتطلب الكثير من الجهود لحل المشكالت والتغلب على األزمات

  .الشركة المسؤولية الكاملة عن تخطيط األهداف ومراقبة تنفيذها واتخاذ القرارات بشأنها

ويرى الباحث أن نجاح هذه الجهود يعتمد إلى جانب على وفرة المعلومات المحاسبية 

مشكلة الدراسة في ة التي يمكن االعتماد عليها إلنجاز المهام وتحقيق األهداف وتتمثل المالئم

  : سؤال رئيسي وهو

ما دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في الشركات المـساهمة            

 العامة في فلسطين؟

  :ومن هذا السؤال الرئيسي تتفرع األسئلة الفرعية التالية

 اتخـاذ   عنـد سـبية   اد على القوائم المالية في الحصول على المعلومات المحا        االعتم هل يتم  .1

  .القرارات اإلدارية
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 المعلومات المحاسبية التي يتم االعتماد عليها في عملية         تتوافر الخصائص المطلوبة في    هل .2

 . اإلدارية في الشركات المساهمة العامة في فلسطيناتخاذ القرارات

المحاسبية من قبل المديرين عند اتخاذهم لقراراتهم اإلدارية فـي          يتم استخدام المعلومات     هل .3

 .  الشركات المساهمة العامة في فلسطين

ـ       المتوافرة للمديرين   المعلومات المحاسبية   تكفي هل .4 شركات التخاذ القرارات اإلدارية في ال

 .المساهمة العامة في فلسطين

  

  :أهمية الدراسة 1-3

 موضوعها، يكون موضع اهتمام جميع المؤسسات أنتتمثل أهمية هذه الدراسة في 

 بدون ة المنشودبالصورةالعامة والخاصة على السواء، وبما أن عملية اتخاذ القرارات ال تتم 

فر قاعدة من المعلومات بشكل عام، ومن المعلومات المحاسبية بشكل خاص تفي باحتياجات اتو

مات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات متخذي القرار، لذا فإن عملية الربط بين تلك المعلو

 ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة والتي تعالج دور المعلومات المحاسبية ،اإلدارية أمر حتمي

 أهمية هذه تلخيص عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، ويمكن العامة فيفي الشركات المساهمة 

  : هينقاط عدةالدراسة في 

  .مات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في تقييم دور المعلواإلسهام -1

 .إبراز الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية -2
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تحقيق االستفادة ألصحاب الشركات المساهمة ومتخذي القرار فيها، والتي تسهم في زيادة  -3

 .سبية في اتخاذ القرارات اإلداريةمستوى الفائدة المتحققة من استخدام المعلومات المحا

 .سابقة حول موضوع البحث خاصة ببيئة األعمال الفلسطينيةالدراسات ال قلة -4

 

  :أهداف الدراسة 1-4

  :ي تتمثل فيما يلي التواألهداف  مجموعة من تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق     

  .داريةاإلتحديد العالقة بين المعلومات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات  .1

عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في في جودة وكفاءة المعلومات المحاسبية على التعرف  .2

 .الشركات المساهمة

دراسة الخصائص والمتطلبات التي يجب مراعاتها في المعلومات المحاسبية المالئمة للوفاء  .3

  .باالحتياجات اإلدارية في الشركات المساهمة العامة في فلسطين 

 القرارات اتخاذمدي كفاية المعلومات المحاسبية المتوفرة للمديرين بهدف  ىعلالتعرف  .4

  .اإلدارية

معلومات المحاسبية في عملية لل  اإلدارة في الشركات المساهمة العامةمدى استخدامتحديد  .5

  .اتخاذ القرارات

الشركات تقديم التوصيات التي يمكن أن تساهم في االرتقاء بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية ب .6

 .المساهمة والرفع من قيمتها
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  :فرضيات الدراسة 1-5

 ـ:اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها على الفرضيات التالية

 عندسبية   االعتماد على القوائم المالية في الحصول على المعلومات المحا         يتم: الفرضية األولى 

  .اتخاذ القرارات اإلدارية

 المعلومات المحاسبية التي يتم االعتماد عليها       تتوافر الخصائص المطلوبة في   : يةالفرضية الثان 

 . اإلدارية في الشركات المساهمة العامة في فلسطينفي عملية اتخاذ القرارات

يتم استخدام المعلومات المحاسبية من قبل المديرين عند اتخاذهم لقـراراتهم           : الفرضية الثالثة 

 .  ساهمة العامة في فلسطيناإلدارية في الشركات الم

التخاذ القرارات اإلدارية في      المتوافرة للمديرين   المعلومات المحاسبية   تكفي :الفرضية الرابعة 

 .ينشركات المساهمة العامة في فلسطال

 

  :منهجية الدراسة ومصادر جمع المعلومات 1-6

 هذه   المناهج في دراسةتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أنسب

، وذلك باستخدام المصادر الثانوية واألولية، وتتكون المصادر الثانوية من الكتب الظاهرة

والمجالت العلمية المتخصصة، أما المصادر األولية فقد تركزت في استبيان تم تصميمه وإعداده 

  .الدراسة خصيصاً ألغراض

  

  

  



 8

  : محددات الدراسة1-7

الكثير من الشركات لشركات في قطاع غزة والضفة الغربية تبين أن بعد الرجوع لمسجل ا .1

المسجلة لدى مسجل الشركات هي شركات وهمية أو شركات أغلقت أبوابها منذ فترة، األمر 

الذي جعل عدد الشركات الذي تم الحصول عليه من مسجل الشركات ال يصلح كأساس 

الباحث باالتصاالت الالزمة والجوالت لتحديد مجتمع الدراسة وحجم العينة وبالتالي قام 

غزة قطاع الميدانية من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في 

  . الغربيةوالضفة

تم استثناء الشركات المالية والمتمثلة في البنوك وشركات التأمين والبالغ عددها حسب  .2

 .شركة) 20(مستندات ووثائق وزارة االقتصاد الوطني 

 

  :الدراسات السابقة 1-8

 أمكن الحصول عليها التي ذات صلة قوية بموضوع الدراسة وهناك العديد من الدراسات

ة وفي أماكن مختلفة، سواء كانت بشكل د متعدجوانبتناولت موضوع الدراسة الحالية من و

  قد الدراسات تلكد أن معظممباشر أو غير مباشر، ومن خالل مسح الدراسات السابقة وِج

وستعرض فيما ،مدى استخدامها في اتخاذ القراراتزت على أهمية المعلومات المحاسبية ورك

  :يلي أمثلة لبعض هذه الدراسات التي أجريت
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 ).1979(دراسة أبو مندور  )1(

  ."استخدام المعلومات المحاسبية كأساس التخاذ القرارات"

مة ترشيد القـرارات     أهمية المعلومات المحاسبية لضمان سال     هدفت الدراسة إلى إبراز     

ولكي تتمكن إدارة المنشأة من القيام بوظائف التخطيط والرقابة فإنها تضع الخطط التي             . اإلدارية

تكون عادة على شكل ميزانيات تخطيطية من المعلومات التي يوفرها النظام المحاسـبي، وهـذه        

اس األداء الفعلي يمكن     إذ عن طريق مراقبة تنفيذ هذه الخطط وقي        ،تعد كمدخالت لوظيفة الرقابة   

إلجراء التعديل الالزم على الخطط أو إحـداث        ) معلومات رقابية (الحصول على التغذية العائدة     

  .التغييرات المطلوبة لتصحيح االنحرافات الناتجة عن مقارنة األداء الفعلي بالخطط الموضوعة

  

  ).1986(دراسة أبو جبارة )2(

  ."اتها على اتجاهات وأداء صانعي القرارات الماليةأثر المعلومات المحاسبية الراجعة وتكرار"

 إلى دراسة اآلثار النفسية للمعلومات المحاسبية الراجعة وتكراراتها على مستوى تهدف

أداء األفراد الذين يصنعون القرارات المالية، ولتحقيق هذا الهدف فقد تضمن البحث إجراء 

ن مناصب إدارية عليا، وامتدت التجربة رجل أعمال ممن يحتلو) 75(تجربة عملية شارك فيها 

 وتم تقسيم المشاركين ثالث مجموعات حيث تم تزويد المجموعة األولى ، عشر ربعاًإلى اثني

بتقارير أداء دورية عند نهاية كل ربع، والثانية زودت بتقارير أداء سنوية، بينما زودت 

وطلب من كل مجموعة من المشاركين المجموعة الثالثة بتقارير أداء عند نهاية التجربة فقط، 

اتخاذ قرارات تتعلق بسعر بيع تنتجها وتسوقها شركة تعمل في صناعة تتميز بسوق تنافسي، 

  :وحجم اإلنتاج وبعد ذلك ظهرت النتائج التالية
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يوجد عالقة قوية بين مستوى الروح المعنوية لصانعي القرارات المالية وبين المعلومات  .1

  .المحاسبية الراجعة

ن المعلومات المحاسبية الراجعة على شكل تقارير دورية أساسية وهامة في ترشيد قرارات أ .2

 .اإلدارة المالية وتبين كذلك أن عدد تكرارات هذه التقارير له أهمية بالغة في صنع القرارات

 

  ).1989(دراسة علي، سلمان  .3

  ."دور المحاسبة في ترشيد القرارات اإلدارية"

لى أهمية البيانات والمعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي فـي           إ أشارت هذه الدراسة    

تكوين صورة واضحة لمتخذي القرار عن أحداث الماضي وإعطاء مؤشرات ضمن المعلومـات             

التي يوفرها عن إهمال البدائل المتاحة للمنشأة أو قبولها من خالل دراسة احتياجاتهـا، بحيـث                

تخذي القرار واختيار بدائل سبل األعمال كـي يـتم          يكون هناك ترابط موضوعي بين توقعات م      

تجنب االنحراف وتقييم النتائج الحسنة ومن ثم إعطاء رؤية مستقبلية للحاالت المعروضة أمـام              

  .اإلدارة والتي تخدم في اتخاذ القرار الرشيد

  

  ).1991(ى سيدراسة الع )3(

لمنشورة للشركات المساهمة أهمية المعلومات المحاسبية ومدى توفرها في التقارير المالية ا" 

  "في األردن للمستثمرين في سوق عمان

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تبيان أهمية القوائم المالية للمستثمرين في سوق عمان 

. المالي من خالل إبراز أن المعلومات المالية مصدر هام للمعلومات في اتخاذ قرارات االستثمار
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 التقارير المالية والمحاسبية التي تصدرها عنة من المستفيدين  الدراسة باستطالع آراء فئوقامت

 توزيعها على المكاتب  تماستبانة) 50(الشركات المساهمة العامة في األردن، وتم إعداد 

  .والوسطاء في سوق عمان

 بدرجة عالية بين اًومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن هناك اتفاق

الدراسة على استخدام القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم وعلى أهمية هذه المشاركين في هذه 

وأن غالبية المشاركين متفقون على عدم كفاية المعلومات التي تحتويها التقارير  .التقارير

 المحاسبية على تلبية حاجاتهم، وأنهم يطالبون الشركات بالتوسع والزيادة في المعلومات المنشورة

 ضرورة إلزام الشركات باحتواء التقارير اسة جملة من المقترحات من أهمهاوقد قدمت الدر

  .المحاسبية والقوائم المالية التدفقات النقدية ومصادر األموال واستخدامها

  

 ).1993(دراسة عبد الرازق  )4(

مدى استخدام المعلومات المحاسبية في القرارات اإلداريـة المتعلقـة بـوظيفتي            "

  .")اسة تطبيقية في الشركات المساهمة العامة األردنيةدر(التخطيط والرقابة 

هدفت الدراسة إلى تحديد المدى الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية في القـرارات               

اإلدارية المتعلقة بوظيفتي التخطيط والرقابة باعتبارهما أهم وظائف اإلدارة وتطبيق ذلك علـى             

  .دن المسجلة في سوق عمان الماليالشركات الصناعية المساهمة العامة في األر

واهتمت الدراسة بتحديد مدى تلبية المعلومات المحاسبية لمتطلبات اتخـاذ القـرارات اإلداريـة              

كما اهتمت الدراسـة  . المتعلقة بوظيفتي التخطيط والرقابة في الشركات المساهمة العامة األردنية   

  .علومات من قبل متخذي القراراتبقياس المشكالت والصعوبات التي تكتنف استخدام هذه الم
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وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات المتعلقة بالدراسة على استبانة علمية محكمة وزعت علـى               

  .وفقاً لنشرة سوق عمان المالي)  شركة41(كامل مجتمع الدراسة 

 إلى  ت، وتوصل )المتوسطات والتوزيعات التكرارية  (أساليب التحليل الوصفي    الدراسة   تواستخدم

  :النتائج التالية

 من الشركات المساهمة العامة األردنية تستخدم المعلومات المحاسبية المـستمدة           )%80(أن   -1

 .من التقارير والقوائم المالية عند اتخاذها للقرارات اإلدارية المتعلقة بوظيفة التخطيط

اسبية المستمدة  من الشركات المساهمة العامة األردنية تستخدم المعلومات المح       ) % 85  (أن -2

من الخطط الموضوعة مسبقاً ومن التقارير والقوائم المالية لقياس انحرافات األداء الفعلـي عـن            

 .المخطط عند اتخاذها للقرارات اإلدارية المتعلقة بوظيفة الرقابة

 من متخذي القرارات في الشركات المساهمة العامـة األردنيـة           )%83.27(بشكل عام فإن     -3

لومات المحاسبية المستمدة من القوائم والتقارير المالية المتعلقة بوظيفتي التخطيط          يستخدمون المع 

  .والرقابة معاً عند اتخاذ القرارات

  

 ).1995(دراسة صيام، سعادة  )5(

  .")دراسة ميدانية(دور البيانات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلحالل "

 فـي   -المحلية منها والدوليـة   - هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور البيانات المحاسبية         

ترشيد قرارات اإلحالل في ظل تغير أسعار الصرف في الشركات المساهمة العامة الـصناعية              

  ).دراسة ميدانية(األردنية 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
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حـالل  أجمعت الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية على أهمية ترشيد قـرارات اإل            -1

 .لألصول الثابتة

يتمتع متخذو القرارات ذات الطابع المحاسبي في الشركات بخبرة متخصصة طويلـة فـي               -2

 .مجال المحاسبة والمالية

 .تهتم الشركات إلى حد كبير بتوفير بيانات محاسبية محلية لترشيد قراراتها اإلحاللية -3

ـ تهتم الشركات بتوفير بيانات محاسبية دولية بشكل ي        -4 وق اهتمامهـا بالبيانـات المحاسـبية       ف

  .المحلية

  

  .)1996( دراسة السعايدة )6(

مقدرة المعلومات المحاسبية المنشورة على تفسير القيمة السوقية ألسهم الشركات المساهمة "

  ".العامة األردنية

تهدف هذه الدراسة إلى اختيار العالقة بين مخرجات نظم المعلومات المحاسبية في 

مة العامة األردنية وحاجات مستخدمي المعلومات في السوق المالي لصنع الشركات المساه

استخدمت الدراسة أسلوب تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على مقدرة . القرارات االستثمارية

شركة مساهمة عامة أردنية دلت نتائج الدراسة ) 54(وبناء على بيانات . المتغيرات المحاسبية

اسبية أعاله تؤثر بشكل هام إحصائياً على مستوى األسعار السوقية على أن المتغيرات المح

  .ألسهم تلك الشركات
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 ).1997(دراسة الطراونة، معايطة  )7(

  .)"دراسة ميدانية(قدرة متخذي القرارات على االستفادة من البيانات المالية "

توفر هدفت هذه الدراسة إلى استطالع آراء متخذي القرارات في محافظة الكرك حول               

القدرة لديهم على التعامل مع البيانات المالية المتعلقة بعملهم ومدى تأثر هذه القـدرة بالبيانـات                

  .المالية المتاحة

وقد شملت عينة الدراسة متخذي القرارات في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامـة والبنـوك              

  .التجارية والبلديات

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أن أهم عامل يساعد على التنبؤ بقدرة متخذ القرار على التعامل مع البيانات المالية المتعلقـة          -1

 .بعمله هو القرارات المتعلقة بالموازنة

يعتقدون بأن لديهم القدرة على التعامل مع البيانـات          %) 83.3(نسبة عالية من أفراد العينة       -2

 .المالية لترشيد قراراتهم

ئج التحليل أن التداخل بين التحليل المالي وعملية اتخاذ القرار تزيد مـن القـوة               أظهرت نتا  -3

التفسيرية لنموذج االنحدار وتفسر هذه النتيجة أن التحليل المالي يـساعد متخـذ القـرار علـى                 

  .استخالص النتائج التي يبني عليها قراراته وهي بهذا تسهم في ترشيد القرارات المالية
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 ).2003 (دراسة خشارمة

دراسة (دور المحاسبة في اتخاذ القرارات اإلدارية في قطاع المقاوالت في األردن            "

  .)"ميدانية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة معايير ونظم المحاسبة والقرارات              

المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية، وبالتالي في إنجاح المشاريع التـي يقـوم بهـا قطـاع                 

  .لمقاوالت عن طريق تحديد تكلفتهاا

وقد تم توزيع استبانة على عينة الدراسة واستخدام األسلوب اإلحصائي الوصـفي فـي تحليـل                

  .النتائج

  :ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة

أنه إلنجاح أية شركة مقاوالت يجب تعاون ومشاركة جميع الفنيين وباألخص محاسب التكـاليف              

  .طاء أي مشروع وإعداد برنامج زمني لتنفيذ وتقسيم البرنامج إلى أجزاء رئيسيةفي دراسة ع

  

  ).2003(دراسة أبو حشيش )8(

دور المعلومات المحاسبية المنشورة في التنبؤ بأسعار األسهم في بورصة األوراق المالية في " 

   "المملكة األردنية الهامشية دراسة تطبيقية

يد أهم المتغيرات التي تؤثر على أسعار األسهم في هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلي تحد

ختبار المملكة األردنية الهامشية، ودور القوائم المالية في ذلك، وتم ا سوق األوراق المالية في

ومن أهم المتغيرات ، ألوراق الماليةمتغير مستقل يعتقد أنها تؤثر على القيمة السوقية ل) 20(
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الع عليها قبل اتخاذ قرار باستثمار أمولهم في إحدى الوحدات التي يمكن لهؤالء المستثمرين اإلط

  ـ:االقتصادية أو غيرها هي

  .عائد السهم  .أ 

 .إجمالي مصادر األموال: حقوق  الملكية .ب 

 .صافي الربح إلى إجمالي األصول  .ج 

 .القيمة الدفترية: القيمة السوقية  .د 

  .الربح المحقق: الربح الموزع  .ه 

  : الدراسةومن أهم التوصيات التي توصلت إليها 

أن تقوم بورصة األوراق المالية بتحديد القوائم المالية التي يجب أن تقوم بنشرها الوحدات 

االقتصادية المسجلة بها بحيث تشتمل باإلضافة إلي الميزانية وحسابات النتيجة على قائمة 

  . هم جديدةالتدفقات النقدية، وذلك ألنها ذات أهمية كبيرة للمستثمر عند اتخاذ قراره لشراء أس

  

 ).2004(دراسة القطناني  )9(

أثر استخدام المعلومات المحاسبية على األداء اإلداري في الـشركات الـصناعية            "

  ."المساهمة العامة في األردن

هدفت هذه الدراسة إلى بيان وتحليل دور النظام المحاسـبي فـي إنتـاج المعلومـات             

 اإلدارية في الشركات الـصناعية المـساهمة        المحاسبية ذات الجودة المالئمة للوفاء باالحتياجات     

العامة في األردن، وبيان مدى العالقة العضوية بين مستوى جودة المعلومات المحاسـبية وأثـر               
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استخدامها على األداء اإلداري في مجاالت التخطيط والرقابة واتخاذ القـرارات، وقـد اعتمـد               

  .ة على البيانات الثانوية واألوليةالباحث في منهجيته في جمع البيانات المتعلقة بالدراس

كما قام الباحث باختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة وفقاً لقواعد البحث العلمي تكونـت               

  . من مجتمع الدراسة)%60.8(شركة بما يعادل ) 45(من 

  :وأظهرت نتائج الدراسة اآلتي

ات النظام المحاسبي ومـستوى     وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية معنوية بين مقوم         -1

 .جودة المعلومات المحاسبية التي ينتجها

وجود أثر وعالقة ذات داللة إحصائية معنوية الستخدام المعلومات المحاسـبية علـى األداء              -2

اإلداري في الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن في مجـاالت التخطـيط والرقابـة               

 .واتخاذ القرارات

  :ائج الدراسة أوصى الباحثوفي ضوء نت

بضرورة اهتمام اإلدارات المختلفة في الشركات المساهمة العامة باألردن بالتوسع في اسـتخدام             

التخطـيط،  (المعلومات المحاسبية لتحقيق االستخدام األمثل لها في المجاالت اإلدارية المتعـددة            

  .هداف بكفاءة وفعاليةإلنجاز المهام والوظائف وتحقيق األ) الرقابة، اتخاذ القرارات

  

  :على الدراسات السابقة عام تعقيب

تجمـع علـى أهميـة      يرى الباحث أن الدراسات السابقة      من خالل استعراض الدراسات السابقة      

المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات سواء كانت للمديرين أو المستثمرين، كما تبين أن هذه              

ـ        الدراسات تتفق في تناول موضوع المعل      تم ومات المحاسبية باعتبارها الركن األساسي الـذي ي
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لذا فإن الحاجة ماسة في الوقت الحاضر مع ثورة المعلومـات            استخدامها عند اتخاذ القرارات،     

واالتصاالت للقيام بسلسلة من الدراسات العلمية ذات المنظور الكلي والشمولي لدور المعلومـات      

إلداري واتخاذ القـرارات اإلداريـة، ولـذلك كـان مـن            المحاسبية وأهميتها في كفاءة األداء ا     

الضروري وألهمية دور تلك المعلومات المحاسبية، قام الباحث بعمل هذه الدراسة على الشركات             

  .المساهمة العامة في فلسطين
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  :مقــــدمة 2-1
 

حرص اإلنسان منذ فجر التاريخ على إشباع رغباتـه وتلبيـة احتياجاتـه االقتـصادية               

 أشياء وعلوم   فاكتشف،   عن كل ما يحقق له آماله وأهدافه       واالجتماعية وسعى في األرض يبحث      

  .ر األثر في تطوير البشرية ورقيهامتعددة ومتنوعة كان لها أكب

 الحقـوق وحراسـة     وم االجتماعية التي أدت دوراً بارزاً في حفظ       وتعتبر المحاسبة فرعاً من العل    

، وكغيرها من فروع المعرفة المتعددة فقد تطور مفهـوم المحاسـبة نتيجـة              المصالح وحمايتها 

للتطورات المتعددة في المجاالت العلمية والعملية لتصبح نظامـاً متكـامالً إلنتـاج وتوصـيل               

  . الفئات واألطراف المستفيدة منهاا في خدمةالمعلومات مما أدى إلى زيادة فاعليته

، ويتضمن كافة األنشطة    الرئيسة لنظم المعلومات اإلدارية   ويعتبر النظام المحاسبي أحد المكونات      

والعمليات التي تهدف إلى إنتاج وتوصيل المعلومات إلى مستخدميها الداخليين والخارجيين فـي             

 أهـم    مـن  ، في ظل الثورة التقنية التي نعيشها      حاسبيكما ويعتبر النظام الم   .المجاالت المختلفة   

األنظمة المنتجة للمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات االقتصادية والتي تؤثر في رفاهية األفراد             

ويستند النظام المحاسبي إلى مجموعة من المقومات األساسية ويتميز بمجموعة من            .والمجتمعات

ـ        الخصائص التي تساهم في إنتاج المع      ة الحتياجـات   لومـات المحاسـبية ذات الجـودة المالئم

، ويتم إنتاج المعلومات في النظام المحاسبي ضمن سلـسلة مـن المراحـل              المستخدمين المختلفة 

سية الخاصة بكل مرحلـة مـن       والخطوات المتتابعة ويحكم ذلك مجموعة من االعتبارات األسا       

 إلى مجموعة من العوامـل والمـؤثرات        ، كما تخضع عملية إنتاج المعلومات المحاسبية      المراحل

عية والثقافية والتـشريعية وغيرهـا       والسياسية واالجتما  ةالداخلية والخارجية كالعوامل االقتصادي   

  .)2-1  ص1995، سعادة، صيام(
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أن المعلومات في الوقت المعاصـر ثـروة هامـة، إذ إن            ) 123، ص 2004،  العماري ( ويرى

ق أرباحاً ونجاحاً للخطط المستقبلية وضماناً لالستمرار وتطور        التحكم واالستغالل األمثل لها يحق    

  .والمؤسسات الجيدة ينتجها نظام معلومات حديث ومتطور. الشركات والمؤسسات

ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية جزءاً من النظام الكلي للمعلومات ويلعب هـذا النظـام دوراً               

ت اتخاذ القرار بمعلومات جاهزة صحيحة ودقيقة في        هاماً وفعاالً يتمثل في تزويد مختلف مستويا      

الوقت المناسب تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات اإلدارية، ويتم توفير هذه المعلومـات عـن     

  .طريق التقارير والقوائم التي تعد من واقع البيانات اليومية الفعلية

ة التي تقدم بها الشركات     أن المعلومات المحاسبية هي الوسيل    ) 124، ص 2004،  العماري(ويؤكد  

، والوسـيلة الفنيـة المـستخدمة لتوصـيل          وغير النقدية  وضعها المالي وأداءها ونفقاتها النقدية    

 جيـدة    يجب أن تكون مالئمة ومعـدة بطريقـة        المعلومات المحاسبية هي التقارير المالية والتي     

  .خاذ القرارات المناسبة الكافية حتى يمكن االعتماد عليها واستخدامها في اتداقيةتتضمن المص

 بأن المعلومات المحاسبية يمكن أن يكون لها دور إيجابي في           )171، ص 1998مو،  ز(ويضيف  

سالمة القرارات اإلدارية ومن ثم إنجاح خطط التنمية، وهذا الدور يأتي من تـوفير المعلومـات                

  .الالزمة إلعداد هذه الخطط وتنفيذها ومتابعتها

بأن الهدف من النظام المحاسبي هو إنتاج تقارير دقيقـة          )  3 ص 2003،جمعة وآخرون   (يشير  و

وتعتبر المحاسبة  ، القرارات علي اتخاذ قرارات رشيدة    وذلك في الوقت المالئم بما يساعد متخذي        

  .)البيانات المالية(شكلها الخام كنظام للمعلومات في 

ومات الضرورية التخاذ القرارات    كما أنها تلعب دورا في تحويل هذه البيانات المالية إلنتاج المعل          

  .المختلفة
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ولقد اتجه النظام المحاسبي ليكون نظاما للمعلومات ال يقف عند حـدود البيانـات والمعلومـات                

مين المـستخد و القـرار    صـانع بل تعداها ليشمل بيانات ومعلومات كمية ووصفية تفيد         ،المالية  

  .والمتميزين بالتعدد والتنوع

ظام المعلومات المحاسبي يقدم معلومات إضافية إلي جانب المعلومـات          ونتيجة لذلك فقد أصبح ن    

  -:المالية منها مثال

 .تقديم بيانات ومعلومات كمية ومالية بدقة وجودة مناسبين وفي الوقت المالئم •

 .راض التخطيطغ المعلومات الخارجية ألمنزيادة التأكد  •

 . ظل التضخمالتعديل في التقارير المقدمة لإلدارة في •

 بأن هناك حاجة ماسة لتوفر المعلومات المحاسبية الالزمة للعديد من األطـراف             تجدر اإلشارة و

والذي يطلـق علـيهم     ، التخاذ قراراتهم المختلفة سواء كانت موجهة لجهات داخلية أو خارجية         

ـ     لى  مجموعة مستخدمي القوائم المالية وأهمهم اإلدارة التي يقع ع         ة عاتقها إعداد تلك القوائم المالي

 تحقيق الهدف الـذي أعـدت مـن    ى ومن ثم عرضها وال بد أن تكون تلك المعلومات قادرة عل          

  .اجله

  

  :تعريف المحاسبة وتطورها 2-2
  

 إلى نـشوء علـوم      ىالتطور السريع الذي طرأ في النظم االقتصادية واالجتماعية أد        إن  

،  توجيه النـشاط االقتـصادي     ادياً في  المحاسبة دوراً قي   ىجديدة بعد الحرب العالمية الثانية، أعط     

  . ملي على تطوير المعرفة المحاسبيةوحث الكثير من المعنيين في المجالين العلمي والع
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لقد أصبح للمحاسبة اليوم الدور األساسي في خدمة اإلدارة في المنـشات االقتـصادية وتقـديم                

  ).7ص، 1997،حنان(اذ القرارات بصورة موضوعية المعلومات الالزمة التخ

، وإنها لـم    ور النشاط االقتصادي والتكنولوجي    تطورت وظيفة المحاسبة واتسعت أهدافها بتط      لقد

، بل اتسعت مهامها ليشمل تنظيم مجـرى         نتائج األعمال لألنشطة التجارية    تعد تسعى إلى إظهار   

 األموال والتخطيط لها والرقابة عليها وصنع القرارات اإلدارية الختيار البديل األمثل الذي يحقق            

 2000  آدم، لالـرزق، آ   (منشأة باإلضافة لتوفير المعلومـات    أهداف األطراف المتعارضة في ال    

  ).21،ص

 المحاسبة بصفة عامة هي نظام للمعلومات تنتج معلومـات          أنب) 11ص، 2004، علي(ويضيف  

  .غراض اتخاذ القرارات االقتصاديةتكون مالئمة أل

 ن جواب مالئم لماهيـة المحاسـبة، لـذلك        ث ع البد أن يبح   ،بةومن يرغب في  تعريف المحاس     

  -:م المحاسبة بأنها1966عرفت جمعية المحاسبة األمريكية 

بشكل يمكن األطراف ذات العالقـة مـن        ) المالية(عملية تشخيص وقياس وإيصال المعلومات االقتصادية       "

   1"الحكم على األمور المالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

  

     عـام ) 4( النـشرة المحاسـبية رقـم       فـي  محاسبين القانونيين األمـريكيين   كما عرفها معهد ال   

  :بأنها1970

نشاط خدمي وظيفتها تزويد المعلومات الكمية ذات الطبيعة المالية أساسا بالنسبة لمنشأة            

معينة والتي يقصد منها أن تكون مفيدة لذوي العالقة في اتخاذ القـرارات االقتـصادية               

  2الرشيدة 

  

                                                 
  .15،ص2004اش وآخرون،نقالً عن الخد 1
  .16،ص2004 نقًال عن الخداش وآخرون،2
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  :بأنها)17ص ،2003شاهين وآخرون،(وعرفها 

نظام للمعلومات يقوم بمعالجة البيانات المالية الخاصة بالوحدة المحاسبية بهدف إنتاج معلومات تفيـد              "

  ". المستخدم في اتخاذ القرار

  

  -:االتيه األمور يتبين له أنها تضم في طياتها التعاريف السابقة في تأملوالم

 التي يتم بها تسجيل العمليات وتبويبها وتلخيـصها وترحيلهـا   أن المحاسبة فن تتمثل بالكيفية    .1

 .وترصيدها للحسابات وإعداد النتائج

أن المحاسبة علم له مبادئه ونظرياته ومفاهيمه وفروضه وقواعد مصنفة متعـارف عليهـا               .2

 .ومقبولة قبوالً عاماً

جل تحقيـق   أن المحاسبة علم يستخدم في جميع أنواع األنشطة واألزمنة بصورة وأخرى أل            .3

 .العدالة وحفظ حقوق جميع األطراف ذات المصالح المشتركة في زمن ومكان معينين

وحتى نهاية النصف األول من القرن العشرين ظلت المحاسبة فناً من الفنـون يـستخدم               

لخدمة التطبيق العملي لمهنة المحاسبة حيث يقوم المحاسب باألعمـال الخاصـة باثبـات وقيـد                

  .)137ص ،1998،حنان(ية ذات الطبيعة التاريخية  اإلقتصاداألحداث والعمليات

ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين شهدت المحاسبة إهتماماً متزايداً من قبـل              

 وكذلك العديد من الباحثين والدارسين في المجالين العلمي والعملـي       ،المجامع والمنظمات المهنية  

  ). 17ص ،1996 مطر وآخرون، (ة جديدةرفة المحاسبية تتشكل بصورلتطوير المع

عداً وظيفياً جديداً يرتكز على األهداف      أضافت ب  محاسبة ال  أن )15،ص1990الشيرازي ، (وذكر  

ل مباشر بنظريتي   واآلثار السلوكية التي تسعى إليها المحاسبة كنظام للمعلومات والذي يرتبط بشك          

ت النظام المحاسبي والمتمثلة في القوائم      ، وقد انعكس هذا االرتباط على مخرجا      القياس واالتصال 



 25

والتقارير المالية حيث تزايدت أهمية المعلومات المحاسبية والحاجة إليها باعتبارها وسيلة تستمد            

أهميتها وضرورتها من مدى إسهامها في عمليات اتخاذ القرار والتي تخضع لكافة المؤشـرات              

ق وتوفير االحتياجات من المـوارد المختلفـة        والمتغيرات البيئية التي تطرأ عليها كظروف السو      

  .وتخصيصها بالشكل األمثل في ظل المخاطرة وعدم التأكد

لـيس هنـاك    و،   ولكنها جميعاً تدور في فلك واحد       تعاريف عديدة  بوجودويرى الباحث   

تعريف ثابت ومحدد لنشاط المحاسبة بسبب تعدد أنشطتها من ناحية ومواكبتها لكـل التطـورات      

، كما أن المحاسبة في المفهـوم الحـديث هـي نظـام              والتكنولوجية من ناحية ثانية    ديةاالقتصا

  .اخل الوحدة االقتصادية أو خارجهاللمعلومات فضالً عن كونها أداة لخدمة أطراف متعددة د

حيث تهدف المحاسبة إلى توفير معلومات مالية عن الوحدات االقتـصادية وهـذه المعلومـات               

  .اتخاذ القرارات سواء داخل الوحدة االقتصادية أم جهات خارجة عنهابدورها تساعد في عملية 

 - :مفهوم المحاسبة آنظام للمعلومات 2-3
  

تؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات في عملية مستمرة ومتكاملة من خالل مجموعة            

علومات متجانسة ومترابطة من الموارد المادية والبشرية في المنظمة والمسئولة عن تحضير الم           

، تخطيط والرقابة على األنشطة   المحاسبية والمالية وتوصيلها إلى المستويات اإلدارية ألغراض ال       

لتحويـل المـدخالت    ) المالية والمادية والبشرية  (وارد  حيث تشكل إطاراً يتم من خالله تنسيق الم       

  . )18 ص2002، الدهراوي(لتحقيق أهداف المشروع ) معلومات(إلى مخرجات ) البيانات(

ويعتبر النظام المحاسبي أحد المكونات األساسية لنظام المعلومات اإلدارية الكلـي فـي الوحـدة             

 ونظـام   ،الجزئية للمعلومات كنظام التـسويق    المحاسبية والذي يتألف من مجموعة من األنظمة        

  .وغيرها..التكاليف، ونظام اإلنتاج، ونظام األفراد
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عالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المالءمة      ويختص النظام المحاسبي بجمع  وتبويب وم       

  .) 25 ،ص2002سكيمن، موسكوف،(ألطراف الخارجية وإدارة المؤسسة إتخاذ القرارات إلى ا

ويقوم النظام المحاسبي على جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها ومعالجتها يدوياً وآلياً وعرضـها             

إلخ وبأي من الوسـائل النـصية والمرئيـة         ...في شكل بيانات خام ، بيانات محللة ، معارف ،         

  ).21ص ،2002سيكمن، ،موسكوف(والصوتية 

، لومات في أغلـب المـشروعات الحديثـة       ويعد النظام المحاسبي بصفة عامة من أهم نظم المع        

ويهدف هذا النظام إلى إمداد إدارة المشروع بالمعلومات لخدمة ثالثة أغـراض رئيـسية هـي                

  -:)9ص ،1992، كحالةحنان،(

إعداد التقارير الداخلية لإلدارة والتي تشتمل على البيانات الالزمة لتخطيط ورقابة األعمـال              .1

 .الروتينية الدورية 

إعداد التقارير الداخلية لإلدارة والتي تشتمل على البيانات الالزمة إلتخاذ القـرارات غيـر               .2

 .الروتينية وإعداد الخطط والسياسات الهامة للمشروع 

رير المطلوبة إلى الجهات الخارجية وخاصة مالك المشروع والمـستثمرين فيـه            إعداد التقا  .3

 .وغيرها من الجهات الحكومية األخرى .... والحكومة

ويتكون النظام المحاسبي من مجموعة من األجزاء واالنظمـة الفرعيـة التـي تـرتبط                       

لعالقـات بـين بعـضها      ببعضها البعض ومع البيئة المحيطة وتعمل كمجموعة واحدة تتداخل ا         

البعض وبين النظام الذي يضمها بحيث يعتمد كل جزء منها على اآلخر في تحقيق األهداف التي                

، وهو بالتالي شبكة من اإلجراءات المرتبطة ببعضها البعض         عى إليها النظام الشامل للمحاسبة    يس

 تقـديم البيانـات      بمبادئ وقواعد سليمة والتي يتم إعدادها بطريقة متكاملة بهـدف          ضبوطةوالم
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ويمكن تحديد معالم الـدور المحاسـبي       ، حتاجها متخذ القرار بصورة مالئمة    والمعلومات التي ي  

  -):25ص ،2000مطر ،(علومات من خالل المراحل التالية كنظام للم

ـ (حصر العمليات واألحداث المتعلقة بنشاط المنشأة في صورة مواد أولية            • تمثـل  ) اتبيان

  .بيمدخالت النظام المحاس

ية المتعـارف عليهـا     تشغيل ومعالجة البيانات األساسية وفقاً للمبادئ والفروض المحاسـب         •

 .للحصول على المعلومات المحاسبية

توصيل المعلومات المحاسبية إلى األطراف المستفيدة ذات المصلحة في صـورة تقـارير              •

 .مالية

 حد ذاتها بأن المحاسبة نشاط خدمي وليس غاية في )30، ص 2003جعفر، (ويرى 

وتنبع ضرورتها من الحاجة إلى المعلومات التي يمكن أن توفرها تلبية الحتياجات المستخدمين 

الداخليين والخارجيين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات اقتصادية وعلى هذا يمكن اعتبار المحاسبة 

  .للمعلومات" مصنعا"

 كما هو موضح ةإن التدفق في أي نظام للمعلومات يجري في ثالث خطوات متتالي

  :)1(بالشكل رقم

  )1(شكل رقم 

  عمليات النظام المحاسبي

 

 

  )31، ص2003جعفر، : (المصدر

 معلومات: بيانات                               معالجة تلك البيانات                                   مخرجات: مدخالت 
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 غرض عام لتزويد المستخدمين توتتضمن مخرجات النظام المحاسبي أربع قوائم مالية ذا

 :الخارجيين بمعلومات محاسبية تساعدهم في اتخاذ قراراتهم االقتصادية وهي القوائم التالية

 ).بيان األرباح والخسائر(قائمة الدخل  .1

 ).قائمة المركز المالي(الميزانية  .2

 .قائمة حقوق الملكية .3

  .قائمة التدفقات النقدية .4

 إضافية في شكل قوائم إضافية أو كشوف تفصيلية أو تكما أن النظام المحاسبي ينتج كمعلوما

  .مالحظات خاصة بالقوائم المالية

تقارير ضريبية أو تقارير تقدم للبنوك للحصول : ارير خاصة مثالًكما ينتج النظام المحاسبي تق

  .على ائتمان أو قرض

ويمثل تعبير التقارير المالية تعبير أكثر عمومية من مصطلح القوائم المالية إذ يـضم باإلضـافة                

إلى القوائم المالية والمالحظات عليها قدراً آخر من المعلومات التي تتعلق مباشـرة أو بطريقـة                

  .ير مباشرة بعمليات المحاسبة الماليةغ

فالشركات المساهمة مثال تقدم تقارير مرحلية نصف أو ربع سنوية إضافة إلى تقريرها الـسنوي               

وتتضمن تلك التقارير معلومات مالية أخرى سواء كانت كمية أو وصفية، إضافة إلـى القـوائم                

ألنشطة الرئيـسية فـي المنـشأة أو        تقرير مجلس اإلدارة وملخص لبعض ا     : المالية التقليدية مثل  

  .المؤشرات المالية

 التقارير المالية بما تحتويه من معلومات محاسبية ال تمثل المصدر الوحيد            إلى أن  اإلشارةوتجدر  

للمعلومات المتاحة للمستخدمين الخارجيين فالعديد من هؤالء المـستخدمين الخـارجيين مـثال             



 29

معلومات عن  : مات أخرى غير المعلومات المحاسبية مثل     المحللين الماليين يقومون بتجميع معلو    

  .الحالة االقتصادية العامة والقطاع االقتصادي الذي تنتمي إليه المنشأة المعنية

 التقارير المالية باعتبارها مخرجات النظام المحاسبي واألطـراف         )2( رقم   ويوضح الشكل التالي  

  :المستفيدة منها

  )2(شكل رقم 

  كمخرجات النظام المحاسبي واألطراف المستفيدة منهاالتقارير المالية 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  )33، ص2004حنان وآخرون، : المصدر(
  
  

 إدارة المنشأة

 بيانات

  وتقارير

 إدارية

  
م النظا

 المحاسبي

  قوائم

 مالية

  

تقارير 
 ضريبية

  

 تقارير خاصة
جهات فرض 
 الضرائب

 جهات حكومية البنوك

  عماليةنقابات مستثمرين بعض الجهات الحكومية عاملين مقرضين
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  :خصائص النظام المحاسبي كنظام للمعلومات  2-4

من خالل التحديد السابق لمفهوم المحاسبة وتطورها يمكن تحديـد خـصائص النظـام              

  :)115،ص2000ياسين،(آلتي المحاسبي كنظام للمعلومات على النحو ا

يتكون النظام المحاسبي من مجموعة من األجزاء المادية والبشرية التي تتضافر معاً لتشكيل              .1

 .اإلطار العام للنظام

يتضمن النظام المحاسبي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والمبادئ التي تربط بين أجـزاء              .2

 . ومكوناته وتحركها بشكل ديناميكيظامنال

ظام المحاسبي لتحقيق مجموعة من األهداف الفرعية والرئيسة والمتمثلة في إنتـاج            يسعى الن  .3

 .معلومات المحاسبية إلى مستخدميهاوتوصيل ال

بط مع بعـضها الـبعض      يتكون النظام المحاسبي من مجموعة من النظم الجزئية والتي ترت          .4

 أعلـى   ، أى أن كل نظام جزئي مرتبط بنظام جزئي آخر ضـمن مـستوى             بعالقات هرمية 

 .المحاسبيوبحيث تشكل هذه األنظمة بمجموعها هيكل النظام 

يعتبر النظام المحاسبي أحد األنظمة الجزئية التي يتكون منها النظام الكلي للمعلومـات فـي                .5

 .محاسبية ويحتل مركز الوسط بينهماالوحدة ال

اف الفرعيـة   إن األنظمة الجزئية المكونة للنظام المحاسبي تسعى لتحقيق مجموعة من األهد           .6

 .الخاصة بها والتي تتوافق وتنسجم مع األهداف الرئيسية للنظام المحاسبي

يمكن النظر إليها كأجزاء منفردة ومستقلة عن        إن النظام المحاسبي وحدة شاملة ومتكاملة وال       .7

 .بعضها البعض 
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كون وإن حالة الس   ،تمرة إلنجاز مهامه وتحقيق أهدافه    النظام المحاسبي في حركة دائمة ومس      .8

 .والفي النظام تؤدي به في النهاية إلى التالشي والز

ة ، وتبرز أهمي  م واإلحتياجات اإلدارية المختلفة   يتم تصميم النظام المحاسبي بحيث يخدم المها       .9

، والتنسيق بـين الوحـدات واألقـسام         القرارات واتخاذذلك في وظائف التخطيط والرقابة،      

 .مية لتحقيق أكبر قدر من المعرفةالتنظي

حدود النظام المحاسبي ، لكل نظام من األنظمة حدود تفصله عن غيره من النظم األخـرى                 .10

وتختلف درجة وضوح هذه الحـدود مـن     ) مكونات كل نظام  (ي تحديد مكوناته    مما يساعد ف  

نظام آلخر، فهى سهلة التحديد في بعض النظم كنظام النقل مثالً ولكنها صعبة التحديد بشكل               

، ويطلق مصطلح الوسط البيني  للتعبير عـن المجـال           صادية واإلدارية النظم اإلقت دقيق في   

اإلفتراضي الموجود بين حدود النظم ويشير إلى المساحة أو الوسط الذي يتم فيـه نقـل أو                 

 .تحويل مخرجات نظام آخر

 

  : مفهوم المعلومات المحاسبية2-5
 

م المعلومات المحاسبية   تعتبر كل من البيانات والمعلومات المحاسبية مكونات أساسية لنظ        

وغالباً ما يتم استخدامها في الحياة العملية كمصطلحات مترادفة وبقصد الداللة على معنى واحـد        

ه البد من التمييز بين المفهومين، وذلك        أن وتجدر االشارة رغم ما بينهما من إختالفات جوهرية،       

) 15ص ،1997،  قاسم (ويرىة  لعملية اإلداري كمدخل لدراسة المعلومات المحاسبية ودورها في ا      

  :بأن البيانات هي

عبارة عن األعداد واألحرف األبجدية والرموز التي تقوم بتمثيل الحقائق والمفاهيم بشكل مالئم يمكن مـن                " 

  " إيصالها وترجمتها ومعالجتها من قبل اإلنسان لتتحول إلى نتائج
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  :فيرى أن البيانات) 1م ،ص1987الدهراوي ،(وأما 

 التي يتم تجميعها من داخل المـشروع وخارجـه نتيجـة            تة من القيم والرموز والكلما    هي مجموع  "

التـي  )المدخالت(لألحداث والعمليات االقتصادية التي تمارسها الوحدة المحاسبية وتمثل المواد األولية           

  " .يتم تشغيلها وإدارتها في النظام المحاسبي بهدف استخراج المعلومات
  

ائق وإشارات أولية غير مبوبة وغير منظمة وهي ذات داللة وتعبر البيانات عن حق

  .الي فهي ذات قيمة اقتصادية بسيطةتاريخية بدرجة كبيرة وليس لها أثر في اتخاذ القرارات وبالت

وتكون البيانات في صورة قيم وحقائق وتقديرات مستقلة عن بعضها البعض وهي غير معدة في 

  ).8ص ،1993 ،عبد الرازق (ت لالستخدام المباشركثير من الحاال

ن المعلومات تفيد في اتخاذ القرارات ويمثـل        أب) 7ص، 2003، جمعه وآخرون (كد  ويؤ

  .وتخفيض مقدار عدم التأكد الذي تتضمنه البدائل ، دورها في تخفيض عدد البدائل 

وتتكون المعلومات المحاسبية من البيانات التي تم استرجاعها ومعالجتها ألغراض إبداء           

كالقوائم الماليـة   ،  وتكون المعلومات المحاسبية رقمية    التخاذ القرارات  أوأي أو كأساس للتنبؤ     الر

قائمة ، وقائمة تدفقات األموال  ، قائمة األرباح المحتجزة  ،ة الدخل   قائم، قائمة المركز المالي  : مثل

رية والتي تـوفر    تقارير األداء عن التنفيذ الفعلي للموازنات التقدي      و ،التغيرات في المركز المالي   

  . معلومات مسترجعة عن األداء الفعلي لألعمال واألنشطة في المنشاة

وهكذا فإن المعلومات المحاسبية هي البيانات التي تمت معالجتها للحصول علي مؤشـرات ذات              

  .تخاذ القرارات والتنبؤ بالمستقبلمعني تستخدم كأساس في عملية ا

  : نهابأالمعلومات ) 13،ص1997قاسم ، (ويعرف

عبارة عن البيانات التي تمت معالجتها بشكل مالئم لتعطى معنى كامل يمكن من استخدامها في العمليـات                 "

  " . القراراتالتخاذالجارية والمستقبلية 
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كما وتعتبر المعلومات المحاسبية نوعاً من المعرفة المناسبة والناتج عن عمليات تشغيلية            

 مرضية نهائية أو مخرجات تدعم قرارات ونشاطات يـتم          لخدمة أغراض بعينها ممثلة في نتائج     

   . من قبل المعنيين بهااستخدامها

وتمثل المعلومات المحاسبية مجموعة من القيم والحقائق النهائيـة المبوبـة والمنظمـة             

بصورة كمية ووصفية والتي ترتبط مع بعضها بعالقات تبادلية ، وهي ذات تأثير مباشـر فـي                 

  . للمنفعة التي تحققها لمستخدميها وفقاًاالقتصادية قيمتهارات المختلفة وتزداد سلوك األفراد واإلدا

ومن هنا فإن وظيفة المعلومات المحاسبية تتمثل في زيادة المعرفـة لـدى متخـذي القـرارات                 

  ).13ص ،1997قاسم ،(  لوظائفهم المختلفةفي أدائهملتخفيض حالة عدم التأكد التي يواجهونها 

 البيانات المحاسبية هي عبارة عن المواد الخام وهي تمثـل           ستنتاج أن ومما سبق يمكن ا   

  .تصلح التخاذ القرارات وتمتاز بكونها غير منظمة المدخالت في نظم المعلومات وهي ال

 فهي تمثل المنتج النهائي للنظام المحاسبي والذي يذهب إلى البيئة المحيطـة فـي               أما المعلومات 

ا لتعبر عن أحداث ووقائع اقتصادية فعلية مما يؤكد أنها تساعد في            بيانات تمت معالجتها وتشغيله   

  .يها على اتخاذ القرارات المناسبةزيادة قدرة مستخدم
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  )3( رقم جدول

  أوجه االختالفات بين البيانات والمعلومات المحاسبية

  

  المعلومات   البيانات   أوجه االختالف الرقم

  قيم وحقائق نهائية  ق أوليةمواد خام تمثل قيم وحقائ  طبيعتها   .1

موقعها فـي النظـام        .2

  المحاسبي

  تمثل مخرجات في النظام  تمثل مدخالت في النظام

يتم الحصول عليها من المستويات       مصدرها   .3

  الدنيا داخل النظام وخارجه

يتم الحصول عليها من المـستويات

  العليا من داخل النظام

ات داللة مستقبلية تنبؤية بدرجـةذ  ذات داللة تاريخية بدرجة كبيرة  داللتها   .4

  كبيرة

  ذات داللة اقتصادية عالية  ذات داللة اقتصادية بسيطة  قيمتها االقتصادية   .5

ليس لهـا تـأثير مباشـر علـى           أثرها على القرارات   .6

  القرارات اإلدارية

ذات تأثير مباشر في ترشيد ومساندة

  القرارات اإلدارية

ة عـن بعـضها     مفردات مـستقل    العالقة بين مفرداتها   .7

  البعض وال يوجد رابط بينهما

ترتبط ببعضها البعض بعالقة تبادلية

  متشابكة

  )31م، ص1999القطناني، : (المصدر

هي نتائج البيانات النهائية بعد ترتيبها وتحليلها ومعالجتهـا           المعلومات  أن الباحث ويرى

ين البيانات والمعلومـات    وتفسيرها وتستند إلى حقائق ونظريات، كما أنه يوجد فروق جوهرية ب          

  . يتم الحصول على المعلوماتلكيها حيث تعتبر البيانات هي المادة الخام التي يتم معالجت
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  :أهمية المعلومات المحاسبية والحاجة إليها  2-6
  

 ولكن لم يشهد عصر من العصور       ،عرف استخدام المعلومات من قبل اإلنسان منذ القدم       

درجة شيوع بعض المفاهيم والمصطلحات التي تميـل إلـى طبـع            مثل هذه األهمية للمعلومات ل    

الـذكاء   ثـورة المعلومـات،    المعلومـات،  عـصر ( :لعصر الحالي بطابع المعلومـات مثـل      ا

ولقـد  ، حيث أن الذكاء االصطناعي يتكون من أنظمة الخبرة والهياكل الـشبكية           ،)االصطناعي

ناء عنها فـي المنظمـات       يمكن االستغ  العملية اإلنتاجية التي ال    أصبحت المعلومات أحد عناصر   

 والبحث عن أفضل طريقة إلعدادها      ،ويعيش العالم اليوم عصر المعلومات وأنظمتها      .االقتصادية

ويعتبر النظام المحاسـبي أحـد أهـم        ) التكلفة/المنفعة( االقتصادية   ةواستخدامها وفقا لمبدأ التكلف   

، صـيام، سـعادة   (ارات اإلدارية واالقتصادية    ذ القر األنظمة المنتجة للمعلومات المفيدة في اتخا     

  .)2، ص1995

بأن عدم توفر المعلومات الكافية والمناسبة       ) 10-9ص ،2003،جمعة وآخرون (ويري  

من أهم أسباب فشل الكثير مـن القـرارات         عليها  ذات العالقة والمعلومات الصحيحة التي يعتمد       

قف بالدرجة األكبر علـي سـالمة وكفايـة          سالمة وفعالية القرار اإلداري يتو     إناإلدارية حيث   

المعلومات التي يبني عليها القرار وتحتاج اإلدارة إلي المعلومات في كل أوجه نشاطها وفي كل               

ديثة مجاالتها حيث يطلب صناع القرار علي اختالف مستوياتهم التنظيمية معلومات صحيحة وح           

  .فتساعدهم في اتخاذ الفرارات

 من حيث النوعيـة     يعتمد علي معلومات مالئمة لطبيعة القرار     كما أن صنع القرار الجيد      

ناء عليه فإن المعلومـات     بوان المعلومات الكاملة تساعد في صنع قرار جيد و        ، والوقت والتكلفة 

  .والوقت والتكلفة)  الكمية-الشمول  -الدقة (المتوفرة يجب أن تكون مالئمة من حيث النوعية 
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 ببساطة هو توفير المعلومـات المناسـبة لمتخـذي          ومن هنا فإن هدف نظام المعلومات     

  . المعلومات متاحة ويتمكن تحليلهاأنالقرارات طالما 

  )4(شكل رقم 

  توضيح العالقة بين كمية المعلومات ووقت اتخاذ القرار

  

  

  

  

    

  

                                         

  ت كمية المعلوما                                      

  )10، ص2003جمعة وآخرون، : (المصدر

فكلما كانت ، ويعني هذا الشكل أنه يوجد ترابط كبير بين كمية المعلومات ووقت اتخاذ القرار

  .كمية المعلومات كاملة ومتوافرة اقتربنا في وقت اتخاذ القرار

ة روتكمن أهمية المعلومات المحاسبية في كونها وسيلة أساسـية وأداة فاعلـة بيـد اإلدا              

، وتزداد أهمية المعلومات المحاسبية والحاجة إليها كنتيجة أساسية         إلنجاز مهامها وتحقيق أهدافها   

لمجموعة من العوامل والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسلوكية والتي يمكن بيانها فيما يلي            

  ):15 -9، ص1992مرعي، (

  

رار
الق
خاذ
ات
قت
و

 صفر 
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 :الثورة العلمية والتكنولوجية .1

 بمعـدالت   اتجـاه  أركان المجتمع وتنتشر تطبيقاتها في كـل         وهي ثورة تسرى في كافة    

 كما امتدت آثارهـا لتـشمل       االقتصادية آثارها على الوحدات والمنظمات      انعكستمتسارعة وقد   

كافة األنظمة المنتجة للمعلومات لرفع كفاءتها وتفعيل دورها في المساهمة في حـل المـشكالت               

  .ل توفير المعلومات المالئمة  واإلدارية من خالواالجتماعية االقتصادية

وتسهم أنظمة المعلومات اآللية بدورها الفاعل في هذا المجال حيث تتمتع بخصائص متطورة من              

حيث الكفاءة والسرعة والدقة في إنجاز المهام ، كما أصبحت بنوك المعلومات تمثل ركيزة هامة               

ا لكافة المستخدمين داخل الوحـدة       عنه نىغ ومظهراً أساسياً من مظاهر الثورة العلمية والتي ال       

  .المحاسبية وخارجها 

 فـي   باسـتخدامها  حيث تسارع    لتقنيةوقد تأثرت نظم المعلومات المحاسبية بالتطورات ا      

سعياً لزيـادة فاعليـة     ) ...التكاليف ،اإلدارية ،التدقيق    المالية ،   (العمل المحاسبي   فروع  مختلف  

  .لومات وتوفير الوقت والجهد والتكلفةالنظم المحاسبية المستخدمة في إنتاج المع

 :العوامل االقتصادية .2

لقد أدى كبر حجم المشروعات وتنوع أهدافها وظهور الـشركات متعـددة الجنـسيات              

 حالة  استمرار العالمية التي تعاني من      االقتصادية التجارة اإللكترونية وفي ظل الظروف       وانتشار

 الحاجـة   زيـادة  العولمة ومخاطرهـا إلـى       ادياتاقتصالتضخم وارتفاع معدالتها باإلضافة إلى      

 القرارات وذلك لضمان بقـاء      واتخاذلمعلومات المحاسبية المالئمة ألغراض التخطيط والرقابة       ل

  .هذه الشركات واستمرارها 
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 :العوامل البيئية واالجتماعية .3

لهـذه   االجتماعيةأدى اتساع حجم الشركات وتنوع أنشطتها إلى تزايد العناية بالمسؤولية          

دى إلى تنـامي الحاجـة إلـى        أالشركات ودورها في حماية البيئة وتحقيق أهداف المجتمع مما          

 .المعلومات المالئمة للتعبير عن هذا الدور وتحقيق األهداف

 :العوامل القانونية والتشريعية .4

حيث تفرض االحتياطات القانونية والضريبية تقديم معلومات محاسـبية وماليـة كافيـة             

 .لوفاء بهذه المتطلبات وتلبيتها لومالئمة

 :العوامل الجغرافية  .5

 التجارية الكبيرة ذات األقسام والفروع الداخليـة والخارجيـة          المنشآتحيث أدى وجود    

لمعلومات المحاسبية لتساعد في عمليات الرقابة والتنسيق بين هـذه          ل الحاجة    زيادة المتكررة إلى 

  .األقسام والفروع وإدارتها الرئيسية

 :مل الثقافيةالعوا .6

وتعتبر نظم المعلومات المحاسبية أحد المصادر المهمة التي تعتمد عليهـا اإلدارة فـي              

  .تشكيل ثقافتها وصياغة نمط تفكيرها والتي تستند إلى المعرفة الجماعية في صنع القرار

عير كما ترتبط نظم المعلومات المحاسبية بمفاهيم الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافـسية وتـس             

  .)30، ص1998، حنان(لمنتجات وتخطيط العملية اإلدارية ا
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   :العوامل اإلدارية .7

تواجه إدارة المنشآت أنواعاً من المشكالت اإلدارية وهنا يبرز دور أهميـة المعلومـات              

ألداء المحاسبية األولية ألغراض التخطيط ومعلومات التغذية العكسية ألغراض الرقابة وتقيـيم ا           

  . رات التصحيحية القراواتخاذ

وقد أدت هذه العوامل إلى تنامي دور المعلومات المحاسبية وأهميتها وتزايد الحاجة إليها             

  ). 92، ص2000، ياسين(ية اإلدارية ووظائفها المتعددة وثيقة بالعملتها الوذلك إنطالقاً من صل

 خـاذ التالمعلومات الالزمـة     بأن المحاسبة تهتم بتوفير   ) 4م، ص 2002 ،ظاهر(ويرى  

، وهناك العديد من    ادفة للربح أو غير الهادفة للربح     القرارات المختلفة في كافة المنشآت سواء اله      

 قراراتهـا   التخـاذ حاسـبية   الجهات الخارجية والداخلية للمنشأة التي تحتاج إلى المعلومـات الم         

  . المتنوعة

ـ   القرارات لمستخدمي المعلومات المحاسبية مـا      اتخاذومن األمثلة على     ظـاهر،   (ييل

  ):4، ص2002

 . باستثمار األموال في منشأة معينةالقرارات المتعلقة  .1

 . ض الضرائب والمراقبة على المنشآتالقرارات المتعلقة بفر .2

 والمتعلقة بممارسة الوظائف اإلداريـة المختلفـة مـن          المنشأةالقرارات التي تتخذها إدارة      .3

 . يم وتوجيه وإشراف ورقابةتخطيط وتنظ

 .  الحاليين والمحتملينالمنشأة في متعلقة بالعاملينالقرارات ال .4

 .  ومورديهاالمنشأةلمتعلقة بعمالء القرارات ا .5
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يتبين مما سبق أن هناك حاجة ماسة لتوفير المعلومات المحاسبية الالزمة للعديـد مـن               

  . ألطراف التخاذ قراراتهم المختلفةا

 للقرارات المختلفة إلـى جهـات        أنه يمكن تقسيم الجهات المتخذة     تجدر اإلشارة إلى  كما  

  . خارجية وأخرى داخلية

وتقدم المحاسبة المالية كافة المعلومات المحاسبية للجهات الخارجية عن طريـق نـشر                 

ارات ة والتي تحتوي على المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القر        أالقوائم المالية المتعلقة بالمنش   

  . المختلفة

بأن القوائم المالية من أهم المصادر التي تزود هـذه          ) 385، ص 1991،العيسى(ويرى      

  :الجهات بالمعلومات التي تستخدم لتحقيق بعض أو كل األهداف التالية

 .مقدرة اإلدارة على استغالل الموارد االقتصادية المتاحة لها .1

 .تبيان نتائج األعمال والمراكز المالية للوحدات االقتصادية .2

 .التوقعات المستقبليةتبيان الربحية والسيولة و .3

 المنبثـق عـن جمعيـة المحاسـبين          المالية م أورد مجلس مبادئ المحاسبة    1970وفي عام     

  : األهداف العامة التالية للقوائم المالية)4(في النشرة رقم ) AICPA(األمريكية 

توفير معلومات يمكن االعتماد عليها عن المـوارد االقتـصادية التـي يملكهـا المـشروع         .1

 .ت المشروع تجاه الغيروالتزاما

 .توفير معلومات عن نتائج أعمال المشروع وأي تغير في موارده .2

 .توفير معلومات تساعد في بيان قدرة المشروع على تحقيق األرباح .3

 .توفير أية معلومات تحتاجها األطراف المختلفة عن التغير في موارد المشروع والتزاماته .4
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 لحاجـات األطـراف     ومدى مالئمتها لقوائم المالية   اإلفصاح عن أية معلومات ذات عالقة با       .5

 .المختلفة

) FASB(مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكـي        بدأ   م  1978وفي تشرين ثان عام         

عـن  ) 1(جهوده لصياغة إطار نظري للمحاسبة المالية في الواليات المتحدة بإصدار نشرة رقم             

  :إليهأهداف القوائم المالية، وكان من أهم ما توصل 

يجب أن توفر القوائم المالية معلومات مالئمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والمستخدمين            .1

 .اآلخرين الستخدامها في ترشيد قراراتهم

يجب أن توفر القوائم المالية معلومات عن الموارد االقتصادية للمشروع وعـن التزاماتـه               .2

 .التزاماتهوعن تأثير العمليات والظروف على موارد المشروع و

م قام مجمع المحاسـبين القـانونيين فـي كنـدا بتكليـف البروفـسور          1980وفي سنة   

)Edward (               للقيام بدراسة لتحديد أهداف القوائم المالية وقد خلصت الدراسـة إلـى أن الهـدف

المركزي لهذه القوائم هو تزويد معلومات كافية عن الوضع االقتصادي الحقيقي عن المـشروع              

  .تلية والمحتملة التي تحتاج لمثل هذه المعلومات التخاذ القرارالألطراف الحا

في حين أن الجهات الداخلية بالمنشأة والتي تـستعمل المعلومـات المحاسـبية التخـاذ                       

  . العلياومستوياتها الدنيا والوسطى  المختلفة فهي تتضمن اإلدارة بكافة اقراراته
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  :تصنيف المعلومات المحاسبية 2-7
  

، ويمكن تـصنيف    يختلف تصنيف المعلومات المحاسبية وتبويبها تبعاً العتبارات عديدة             

  :)25،ص1999حسنين،  (المعلومات كما يلي

  :من حيث داللتها .1

 وهي معلومات تتعلق بقياس األحداث والعمليات التي تمت في الزمن           :معلومات تاريخية   - أ

وتستخدم هذه التقـارير    ) الخ...ة، قائمة الدخل  الميزانية العمومي (الماضي كالقوائم المالية    

في تقييم كفاءة المنشأة في تحقيق أهدافها وبيان حقيقة المركز المـالي للمنـشأة وكـذلك        

 ال تـصلح    فإنهاتستخدم لألغراض الضريبية، وعلى الرغم من أهميتها في تقنية األداء           

  .يةكأداة للرقابة على األداء الجاري واتخاذ القرارات المستقبل

 وهي معلومات يتم إعدادها ألغراض الرقابة الداخلية وتتعلق باألنظمة    : معلومات حاليـة    - ب

 :التشغيلية للمنشأة وتتوفر فيها المميزات التالية

 .تتعلق بالنشاط الجاري فقط •

 .يتم تقديمها بصورة دورية منتظمة •

 .يتم تقديمها بصورة فورية وفي الوقت المناسب •

 . مقارنة األداء الفعلي مع الخطط المرسومةذات طابع تحليلي بحيث يتم •

 وهي معلومات تقديرية يتم إعدادها ألغـراض التخطـيط والتنبـؤ          : معلومات مستقبلية   - ب

بالمستقبل ومساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات السليمة، واختيار أفضل البدائل المتاحـة            

 المستقبل وتتمثل هذه    ساساً للحكم على األداء في    أوبحيث تصبح هذه المعلومات معياراً و     

 .المعلومات في الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية وغيرها
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 :)8-7، ص1997الصبان، جمعة،  (من حيث مصدرها .2

 وهي معلومات تعبر عن أحداث ووقائع تمت داخـل المنـشأة ويـتم              :معلومات داخلية  -أ

لومـات فـي التقـارير      الحصول عليها من األفراد واألقسام الداخلية، وتتمثل هـذه المع         

والكشوفات اليومية والموازنات التخطيطية وتقارير األداء وكل مـا يتعلـق بالعمليـات             

 .االعتيادية للمنشأة

وهي معلومات يتم الحصول عليها من مصادر خارجيـة كـالعمالء           : معلومات خارجية  - ب

البيئة والممولين والجهات الحكومية والمنظمات المهنية وغيرها، وتتضمن معلومات عن          

المحيطة وظروف السوق وتحتوي على مؤشرات تنبؤية تمكن مستخدميها مـن اتخـاذ             

االحتياطات الالزمة والتخطيط لمواجهة األحداث قبل وقوعها، وغالباً ما تكـون هـذه             

المعلومات على شكل نشرات إحصائية تفسر الجوانب االجتماعية واالقتـصادية للبيئـة            

 .المحيطة

 :من حيث درجة تكرارها .3

 وهي معلومات يتم إعدادها وتقديمها لمحتاجيها على فتـرات دوريـة            :معلومات دورية   - أ

 ..).سنوياً، شهرياً، أسبوعياً(نتظمة م

وتتمثل في المعلومات التي تستخدم ألغراض خاصـة وتكـون          : معلومات غير دورية   - ب

 .الحاجة إليها محددة كدراسات الجدوى االقتصادية
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 :من حيث توقيت الحصول عليها .4

 وهي تلك المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل سـريع ومباشـر             :معلومات فورية   - أ

 الحاجة إليها وتكون معدة ومجهزة مسبقاً وهي بالتالي مفيدة وبدرجة كبيرة في اتخاذ              عند

 .القرارات التشغيلية

  وهي معلومات غير متوفرة عند الحاجة إليها مما يتطلـب وقتـاً            :معلومات غير فورية   - ب

 .ي إعدادها وتجهيزها وترتبط عادة بالقرارات اإلستراتيجية المنشأةأطول ف

 :من حيث متطلباتها العملية .5

 وهي معلومات تتطلب من متلقيها اتخاذ إجراءات معينة على الفـور            :معلومات إجرائية   - أ

 .أو في وقت الحق

 وهي معلومات خبرية توضح أحداث وعمليات تمت في وقـت         : معلومات غير إجرائية   - ب

   .ال يتطلب من متلقيها اتخاذ أي إجراءسابق و

 :)127م، ص1996مطر وآخرون،  (من حيث ارتباطها بالزمن .6

 .إذا عبرت عن قيمة حدث معين في لحظة زمنية محددة: معلومات جامدة  - أ

  إذا عبرت عن حالة التغير التي حدثت في قيمة الحدث خالل فتـرة :معلومات ديناميكية  - ب

 .زمنية

 :ية اإلداريةمن حيث ارتباطها بالعمل .7

  وهي المعلومات المالية والمحاسبية التي تساهم في دراسـة         :معلومات خاصة بالتخطيط    - أ

 والمفاضلة بينها فـي صـورة       المراد تحقيقها وتحليل البدائل المختلفة لمجموع األهداف      

 .مالية كمية ووصفية
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 ته بـاألداء   وهي معلومات تتعلق بمتابعة التنفيذ الفعلي ومقارن       :معلومات خاصة بالرقابة   - ب

 يتم وفقاً للخطط المرسومة والـسياسات والمعـايير         للتأكد من أن األداء الفعلي    المخطط  

الموضوعة واكتشاف االنحرافات وتحليلها للتعرف على األسباب التـي أدت لحـدوثها            

 . حولها للمستويات اإلدارية المعنية التخاذ القرارات التصحيحية بشأنهاوإرسال التقارير

 وهي المعلومات المحاسبية المتعلقة بترشيد ومـساندة      : صة باتخاذ القرارات  معلومات خا  - ج

 .القرارات اإلدارية من حيث تحديد البدائل المقترحة للقرار وتقييمها

  

  :خصائص المعلومات المحاسبية 2-8

ال شك أن المعلومات المحاسبية يكون من شأنها زيادة معرفة متخـذ القـرار وتنـويره                         

، فضالً عن تخفيض درجة عدم التأكد والمخاطر المترتبـة علـى             ما  عند اتخاذه لقرار   وترشيده

لذلك ال بد من تحديد خصائص المعلومات المحاسبية ويؤدي تحديد هذه الخـصائص إلـى               . ذلك

مساعدة المسئولين عند وضع المعايير المحاسبية وكذلك عند إعداد القوائم المالية، وفيما يلي بيان              

  .)org.socpa.www.:(صهذه الخصائ

  :المالئمة  -أ 

ويقصد بها وجود عالقة وثيقة بين المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية واألغراض                    

م محصلة  التي تعد من أجلها وتعتبر المعلومات مالئمة إذا كانت تساعد من يتخذ القرار على تقيي              

شريطة توافر الخصائص األخرى التي تتسم بها المعلومات        . إحدى البدائل التي يتعلق بها القرار     

  .المفيدة
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   :أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو االعتماد عليها -ب  

يفضل لمن يستخدمون المعلومات أن تكون على درجـة عاليـة مـن األمانـة وتتـسم                         

  : بالخاصيتين اآلتيتينينةالمعلومات المالية األم

 .تصوير المضمون الذي تهدف إلى تقديمه تصويراً دقيقاً .1

 .قابلية المعلومات للمراجعة والتحقيق .2

   :حيادية المعلومات  -ج  

وهو اصطالح موجب يصف عدم التحيز وهذه الخاصية متداخلة مع أمانـة المعلومـات               

  . أو االعتماد عليهاألن المعلومات المتحيزة معلومات يمكن الثقة بها

   :قابلية المعلومات للمقارنة  -د 

وتؤدي هذه الخاصية إلى تمكين من يستخدمون معلومات المحاسبة المالية من التعـرف                     

على األوجه الحقيقية للتشابه واالختالف بين أداء المنشأة وأداء المنشآت األخرى خـالل فتـرة               

  .المنشأة نفسها فيما بين الفترات الزمنية المختلفةزمنية معينة كما تمكنهم من مقارنة أداء 

   :التوقيت المالئم ـهـ 

ويقصد به تقديم المعلومات في حينها بمعنى إتاحة المعلومات المحاسبية لمن يستخدمونها                    

وذلك ألن هذه المعلومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحـة عنـدما تـدعو               . عندما يحتاجون إليها  

  :ى استخدامها وللتوقيت المالئم جانبانالحاجة إل

 .دورية القوائم المالية بمعنى طول أقصر فترة تعد عنها القوائم المالية .1

المدة التي تنقضي بين نهاية الفترة الزمنية التي تعد عنها القوائم المالية وبين إصدار               .2

 .تلك التقارير وإتاحتها للتداول
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 :قابلية المعلومات للفهم واالستيعاب -و 

ال يمكن االستفادة من المعلومات إذا كانت غير مفهومة لمن يستخدمها وتتوقف إمكانيـة                      

فهم المعلومات على طبيعة البيانات التي تحتويها القوائم المالية وكيفية عرضها من ناحية، كمـا               

  .تتوقف على قدرات من يستخدمونها وثقافتهم من ناحية أخرى

 :ام األمثلاألهمية النسبية واإلفصاح الع -ز 

، كما أنهما يرتبطان معاً بمفهـومي المالئمـة          البعض يرتبط هذان المفهومان ببعضهما           

وأمانة المعلومات، ويرجع السبب في ارتباط األهمية النسبية باإلفصاح األمثل إلى أن المعلومات             

رض مـسبقاً أنهـا     الهامة يتعين اإلفصاح عنها، كما أن المعلومات التي ال يتم اإلفصاح عنها يفت            

  .غير هامة

فإن خصائص المعلومـات المحاسـبية هـي        ) 25،ص2000هيتجر، ماتولش، (        وحسب  

  :كاآلتي

 حيث أن مالئمة أو مناسبة المعلومات المحاسبية تعد من أهم الخصائص وهي             :المالئمة  -أ 

 أن المعلومات يجب أن تكون هامة ومفيدة عند دراسة المشكلة التي نحـن بـصدد                تعني

 .لها ومعالجتها واتخاذ قرار حيالهاح

بمعنى أن الحاجة إلى المعلومات المحاسبية حاجة جارية وفورية خاصـة وأن            : التوقيت  -ب 

 من التقارير المحاسبية تفقد قيمتها والحاجـة إليهـا بـسرعة شـديدة، ذلـك ألن                 كثيراً

 .بالذات يكون لها حساسية خاصية بالنسبة للوقتالمحاسبية المعلومات 
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 وهي تلك الخاصية التي يجب توافرهـا فـي المعلومـات والبيانـات              :أو الدقة الصحة    -ج 

 وهي خاصية على درجة كبيرة من األهمية، ألن تـوافر معلومـات خاطئـة               المحاسبية

 .ومضللة من شأنها أن تؤدي بالمدير إلى اتخاذ قرارات خاطئة

 المعلومـات    ال بد أن تتوفر في تلـك       ث أن للمعلومات المحاسبية خصائص      ويرى الباح 

 تلك الخصائص    وتناول حتى تكون معلومات ذات قيمة وفائدة ورغم اختالف الكتاب في عرض          

إال أنه يتم التركيز في النهاية على جودة وقيمة وأهمية تلك المعلومات المحاسبية، كما أن تـوفر                 

المختلفة هذه الخصائص في المعلومات المحاسبية له تأثير مباشر وفعال على الوظائف اإلدارية             

كما أن هذه الخصائص متداخلـة بـصورة        . العتمادها على المعلومات المحاسبية بدرجة كبيرة     

  .تكاملية حيث توفر معياراً موضوعياً

المهتمـين  ويقصد بها مدي جودة المعلومات ومالءمتها للقرارات التي يتخذها أصحاب المصالح            

  .بأمر الوحدة االقتصادية

هـي المحـور    و األكثر منفعة ألغراض اتخاذ القرارات       ة عام  بصفة تعتبر المعلومات و

   عنهاالواجب اإلفصاح األساسي الختيار األسلوب المحاسبي واختيار كمية ونوعية المعلومات 

  FASB)(الصادرة عن مجلس معايير المحاسـبة الماليـة         ) 2( وقد حددت الدراسة رقم   

 ضوئها التمييز بين المعلومات األكثر      ، والتي يمكن على   ائص الكيفية للمعلومات المحاسبية   الخص

  .ذ القراراتمنفعة والمعلومات األقل منفعة ألغراض اتخا
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  :ويمكن صياغة الخصائص الكيفية للمعلومات المحاسبية في الشكل التالي

  ):5( شكل رقم(FASB)الخصائص الكيفية للمعلومات المحاسبية حسب 

  )5(شكل رقم 

  محاسبيةالخصائص الكيفية للمعلومات ال

  

  

  مستخدمي المعلومات  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )28،ص2000أبو المكارم ،محمد ،(نقالً عن : المصدر

  متخذي
 القرارات

  لمعلومة أهمية المعلومة                            العالقة بين تكلفة ا
                                                            ومنفعتها 

  
 القدرة على فهم المعلومة

  
 إمكانية االعتماد عليها

  
 أن تكون مالئمة

  القابلية
 للتحقيق

عدم 
 التحيز

عرض 
المعلومات 
 بأمانة

التوقيت 
 المناسب

  تقييم التنبؤ 
 السابق

  على المساعدة
 بالمستقبلؤ التنب

 القابلية للمقارنة االتساق في التطبيق

  ى إنتاجلالقيود ع
  المعلومات 

  من السمات المفترضة في
      متخذ القرار  

 معيار اختيار المعلومة    المنفعة ألغراض اتخاذ القرار

الخصائص 
  األساسية 
 للمعلومات

مكونات 
الخصائص 
 األساسية 

 الخصائص الثانوية  
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هـم نقطـة    )  القرارات ومتخذ(المعلومات  ي   أن مستخدم  يمكن استنتاج ) 7(ومن الشكل   

البداية في تقرير خصائص المعلومات باعتبار أن هناك تعدداً في أصحاب المـصالح المهتمـين               

 االقتصادية وأن هناك تبايناً في أهدافهم وتعارضاً في دوافعهم ومن البديهي أن ذلك              ةدبأمر الوح 

 من قرارات وما يتبعونه من أساليب في اتخاذ هذه القرارات وما            هينعكس بدوره على ما يتخذون    

  .على تفهم واستخدام هذه المعلوماتوعلى مقدرتهم  معلومات، نيستخدمونه م

لربط الدائم بـين مـستخدمي المعلومـات    اعلومات تتوقف على ويعني ذلك أن منفعة الم   

والقرارات التي يتخذونها وحتى يتحقق ذلك يجب أن تكون المعلومات مالئمة، ويـتم توصـيلها               

 الفرصـة لمـستخدم المعلومـات أن        ئتهيبطريقة يمكن فهمها والقابلية للفهم هي الخاصية التي         

 الصادرة عن مجلس معـايير       وضعت الدراسة  فضالً عن ذلك  اها،  يتعرف على مضمونها ومغز   

   : هما قيدين على إنتاج المعلوماتالمحاسبة المالية

  .أن تكون المعلومات ذات أهمية نسبية: األول

  . المعلومات أكبر من تكلفتهامنفعةأن تكون  :الثاني

 أنه نظراً للتأثير المباشر للمعلومات المحاسـبية        )27-26  ص  ،1999 الزبيدي،(وذكر  

 فقد اهتمت المنظمات المهنية بتحديد مجموعة مـن         ، القرارات، والوظائف اإلدارية المختلفة    على

الخصائص والمعايير األساسية التي تساعد في تقييم مستوى جودة المعلومات المحاسـبية، فقـد              

 The Financial Accounting Standards Boardحددت هيئة معايير المحاسـبة الماليـة   

(FASB)   للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين      التابعة)AICPA (    هذه الخصائص والمعـايير

في ترتيب هرمي بهدف تحديد الترتيب الموضوعي لألولويـات التـي يـستلزم توفرهـا فـي                 

 ذلك هو المعيـار     رالمعلومات المحاسبية لتحقق أكبر قدر من المنفعة والفائدة لمستخدميها باعتبا         
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دى تحقيق المعلومات المحاسبية لهدف المساهمة الفعالة في ترشـيد          األساسي السائد للحكم على م    

  .ومساندة القرارات اإلدارية ورسم السياسات المختلفة ومتابعة تنفيذها

  :  الخصائص األساسية-أوالً

  :مةئالمال

 المعلومات المحاسبية تعتبر من أهم الخصائص التي يجب توفرها فـي هـذه              مةئمالإن  

تطابق المعلومات المحاسبية مع احتياجات مستخدميها، كما يقـصد بهـا           المعلومات وتعني مدى    

قدرة المعلومات المحاسبية في التأثير على القرارات اإلدارية، وكذلك قـدرتها علـى مـساعدة               

  .مستخدمي المعلومات المحاسبية على إجراء تنبؤات أكثر دقة حول األحداث المستقبلية

نت هذه المعلومـات لالسـتخدام      اميزة هامة سواء ك   والمالئمة في المعلومات المحاسبية     

  .الداخلي للمنشأة أم لالستخدام الخارجي، ولكنها أكثر أهمية بالنسبة لالستخدام الداخلي بذاتها

أنه لكي تكون المعلومات المحاسبية     ) A.A.A(وقد اعتبرت جمعية المحاسبين األميركية      

وب تحقيقه، كما حددت هيئة معايير المحاسبة       الهدف والغرض المطل  بمالئمة فإنه يجب أن ترتبط      

  -:الخصائص الفرعية التالية لمالئمة المعلومات المحاسبية) FASB(المالية 

  :التوقيت المناسب .أ 

تعتبر الحاجة إلى المعلومات المحاسبية حاجة جارية وفورية وخاصـة أن كثيـرا مـن                       

ت الكبيرة في الظـروف البيئيـة المحيطـة،         المعلومات تفقد أهميتها بسرعة شديدة نتيجة للتغيرا      

وتعتبر خاصية التوقيت المالئم من الخصائص الهامة الواجب توفرها في المعلومات المحاسـبية             

وعنصرا أساسياً من عناصر نجاح المديرين في اتخـاذ القـرارات اإلداريـة إذ أنـه ال قيمـة                   

، ولكي  ة السليم تا من اتخاذ القرار   ممستخدميها في الوقت المناسب لتمكنه    لللمعلومات ما لم تصل     
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يكون توقيت المعلومات المحاسبية مالئماً ومناسباً فانه البد من إعدادها وتجهيزها قبـل اتخـاذ               

 .القرار بوقت كاف

 :القدرة التنبؤية  . ب 

يتخذ المديرون قراراتهم في ظل المنافسة وعدم التأكد وفي إطار البيئـة المحيطـة ممـا                       

ومات محاسبية تسهم في مساعدتهم على التنبـؤ الـصادق وتقليـل درجـة              يستوجب توفير معل  

 .المخاطرة كما تسهم المعلومات التنبؤية في إعداد الخطط ورسم السياسات المستقبلية

  :التغذية االرتدادية  . ج 

ويقصد بها أن المعلومات المحاسبية التي ينتجها النظام المحاسبي يجب أن ترتـد مـرة                 

قق من صحة التنبؤات وإجراء المقارنات بين التنفيـذ الفعلـي والخطـط             أخرى إلى النظام للتح   

  .اهالمرسومة التخاذ القرارات التصحيحية بشأن االنحرافات وتصحيح

  ):المصداقية(الوثوق . 2

على قـدر كـاف     أن تكون   لكي تكون المعلومات المحاسبية مفيدة لمستخدميها فإنه يجب                 

عتماد عليها كمقياس لألحداث والعمليات المالية واالقتصادية التـي         ومقبول من الثقة وإمكانية اال    

 وذات مصداقية جيدة فإنه يجب أن تتـوفر          بها قوتمثلها، وحتى تكون المعلومات المحاسبية موث     

  -:فيها الخصائص الفرعية التالية

  :مانة في عرض المعلومات المحاسبيةالصدق واأل . أ

حاسبية معبرة بصدق وأمانة عن الحقائق واألحداث المالية        ويعني أن تكون المعلومات الم            

الممثلة لها وبحيث يتوفر التوافق بين القيم واألرقام المحاسبية وتفاصيلها مع األحداث االقتصادية             

  .والمالية التي تم قياسها والتقرير حولها
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  :الحياد وعدم التحيز  .  ب

 تخلو من التحيز وتغليب مصلحة فئة       ويقصد بها موضوعية المعلومات المحاسبية بحيث             

  .على حساب فئة أخرى مما يزيد من ثقة المستخدم بالمعلومات المحاسبية ودقتها وسالمتها

  :القابلية للتحقق  . ج 

وتكون المعلومات المحاسبية قابلية للتحقق إذا قام عدد من األشخاص المؤهلين بفحـص                     

اثلة وتم التوصل إلى نتائج متطابقة إلى حد ما، أي          البيانات أو السجالت وبإتباع طرق قياس متم      

  . على القيم الواردة في القوائم الماليةؤهمعندما تتفق آرا

   :الخصائص الثانوية: ثانياً

الخصائص الثانوية التالية والتـي يجـب       " FASB"        حددت هيئة معايير المحاسبة المالية      

  . في المعلومات المحاسبيةتوفرها

 : لمقارنةالقابلية ل .1

يؤدي استخدام السياسات المحاسبية إلى تباين المعلومات المحاسبية المتعلقة بالمنشأة مما           

يسبب صعوبة في إجراء المقارنات بين النتائج المالية للمنشأة لفترات محاسبية متتالية كما يحـد               

  .من إجراء المقارنات والتحليالت القطاعية 

ل الذي يجعلها قابلة للمقارنة سواء مع المعلومات         المحاسبية بالشك  المعلوماتإن عرض   

 أكبر في تقيـيم     اً من الدقة  على مستوى القطاع ككل أم على المستوى الداخلي للشركة يحقق قدر          

  .ات اإلداريةاألداء وتحسين التنبؤات وترشيد القرار
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 : الثبات واالتساق .2

اصية القابلية للمقارنة حيث يشير إلـى       إن لمبدأ الثبات واالتساق أهمية كبرى في تحقيق خ                 

ضرورة التزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية في معامالتها وأنشطتها خالل الدورات            

لشركات بضرورة اإلفصاح عن أي تغييـر       االمحاسبية المتعاقبة، وتلزم معايير المحاسبة الدولية       

 . دعت لهذا التغيير واآلثار المترتبة عليهفي السياسات المحاسبية المتبعة وبيان األسباب التي

  :القيود على الخصائص النوعية للمعلومات: ثالثاً

باإلضافة إلى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية فقـد حـددت هيئـة المعـايير              

  -: على المعلومات المحاسبية وهماين رئيسيدينقي" FASB"المحاسبية المالية 

  : التكلفة االقتصادية .1

إنتاج المعلومات المحاسبية تكاليف متعددة مما يـستوجب المقارنـة بـين تلـك              يتطلب  

التكاليف والمنافع المتحققة من استخدام المعلومات المحاسبية، ويعتمد قرار اإلدارة في الحصول            

على المعلومات المحاسبية عندما تتساوى تكلفة إنتاجها مع المنفعة المتحققة من استخدامها كحـد              

 لمبدأ اقتصاديات المعلومات، كما يمثل هذا القيد معيارا أساسيا للحكـم علـى مـدى          أدنى تطبيقا 

  .كفاءة النظام المحاسبي في توفير المعلومات بأقل تكلفة ممكنة

  :األهمية النسبية .2

ويحدد هذا القيد مستوى ودرجـة األهميـة النـسبية للمعلومـات المحاسـبية بالنـسبة                

 وتصنيف المعلومات في القوائم والتقارير المالية وفقـاً         لمستخدميها، ويشير إلى ضرورة تبويب    

ألهميتها النسبية لمتخذي القرارات، كما يتضمن ضرورة االهتمام بجوهر المعلومات المحاسـبية            

  .غة في التركيز على الشكل والصورةومضمونها وعدم المبال
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ر وفعال علـى    وأخيراً فان توفر هذه الخصائص في المعلومات المحاسبية له تأثير مباش          

كمـا أن هـذه     . الوظائف اإلدارية المختلفة العتمادها على المعلومات المحاسبية بدرجة كبيـرة         

 موضوعياً لضمان تحقيـق الفائـدة مـن         اًالخصائص متداخلة بصورة تكاملية حيث توفر معيار      

  .خاصة بالنسبة للتقارير الداخليةوالمالية التقارير 

  :سبية معايير جودة المعلومات المحا2-9

بأن المعلومات هي تلك التي يتم إعدادها أو إنتاجها         ) 305،ص2002الفضل، نور، (يشير  

ر الحـالي أو لالسـتخدام      لتصبح في شكل أكثر نفعا لمتخذ القرار وذلك لقيمتها في صنع القـرا            

  . المستقبلي

 أن تكون على مستوى مـن الجـودة         دولكي تكون المعلومات ذا فائدة لمتخذ القرار الب       

ى الرغم من انه ال يوجد تعريف محدد لجودة المعلومات وذلك الختالفـه تبعـا الخـتالف                 وعل

وجهات النظر وأهداف منتجي ومستخدمي المعلومات إال أنه يمكن تحديد معايير عامـة لقيـاس            

  :)306،ص2002الفضل، نور، (جودة المعلومات على النحو التالي

 :الدقة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية .1

يمكن التعبير عن جودة المعلومات بدرجة الدقة التي تتصف بها المعلومات أي بدرجـة                 

تمثيل المعلومات لكل من الماضي والحاضر والمستقبل والشك أنه كلما زادت دقة المعلومـات              

 .ريخية أو عن التوقعات المستقبليةزادت قيمتها في التعبير عن الحقائق التاوزادت جودتها 

همية هذا المقياس في التعبير عن جودة المعلومات فإنه ال يمكـن تحقيقـه              وبالرغم من أ      

وذلك لكون المعلومات التي يبنى عليه القرار تنطوي على المستقبل وبالتالي فهي على درجة من              

  . معلومات مالئمة التخاذ القراراتلذا غالبا ما يتم التضحية بالدقة عند توفير.  وعدم التأكدالتيقن
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 :قياس لجودة المعلومات المحاسبيةالمنفعة كم .2

ن تأخـذ    وتتمثل المنفعة في عنصرين هما صحة المعلومة وسهولة استخدامها ويمكن أ              

  : المنفعة أحد الصور اآلتية

وتعني أنه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات متخذ القـرار       : المنفعة الشكلية   - أ

  .كلما كانت قيمة هذه المعلومات عالية 

وتعنى ارتفاع قيمة المعلومات كلما أمكن الحصول عليها بسهولة ومن ثـم            : منفعة الزمنية ال - ب

فإن االتصال المباشر بالحاسب اآللي مثالً يعظم كـالً مـن المنفعـة الزمنيـة والمكانيـة                 

 .للمعلومات

 علـى تقيـيم نتـائج تنفيـذ     وتعني ارتفاع قدرة المعلومات: مية والتصحيحيةيالمنفعة التقي   - ت

 .ت هذه النتائج، وكذا قدرتها على تصحيح انحرافااتالقرار

  : الفاعلية كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية .3

تعبر الفاعلية عن مدى تحقيق المنشأة ألهدافها من خالل موارد محددة ، وعلى ذلك فإنه                   

أة يمكن تعريف جودة المعلومات من زاوية الفاعلية بأنها مدي تحقيق المعلومات ألهداف المنـش             

أو متخذ القرار من خالل استخدام موارد محدودة، ومن ثم فإن فاعلية المعلومات هـي مقيـاس                 

  .لجودة المعلومات 

بأن الفاعلية هي مدى النجاح في تحقيق األهـداف،         ) 212، ص 1988مرشد،  (ويضيف      

وهذا يعني أن درجة الفاعلية إنما تقاس بمدى تحقيق األهداف المحددة والتـي وجـدت أصـالً                 

  .لتحقق
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 : التنبؤ كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية .4

يقصد بالتنبؤ أنه الوسيلة التي يمكن بها استعمال معلومات الماضي والحاضر في توقـع                  

  .تخدم في التخطيط واتخاذ القراراتأحداث ونتائج المستقبل ،وأن هذه التوقعات تس

ا التنبؤية وتخفيض حالـة عـدم       ومن المؤكد أن جودة المعلومات إنما تتمثل في مقدرته            

التأكد وذلك عند استخدامها كمدخالت لنماذج التنبؤ مثل نمـاذج التنبـؤ بـالمراكز الماليـة أو                 

  .بين بدائل القرارات اإلداريةالختبار من كمدخالت لنماذج ا

  : الكفاءة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية .5

، ويرى البعض ضرورة    دام ممكن للمورد  لمنشأة بأقل استخ  يقصد بالكفاءة تحقيق أهداف ا        

تطبيق مبدأ االقتصادية على نظم المعلومات والذي يستهدف تعظيم جـودة المعلومـات بأقـل                

  .ي يجب أن تزيد عن قيمة المعلوماتالتكاليف الممكنة الت

فالكفاءة تقاس بمدى توفير الموارد المادية والبشرية عند القيام بالعمليـات والنـشاطات                 

  . لتحقيق األهداف مقارنة بالمخرجات أو النتائج التي يتم تحقيقهاالالزمة

 لقياس جودة المعلومات هو ذات أهمية كبيـرة ألن          ةويرى الباحث بأن توفر معايير عام         

المعلومات بدون توفر هذه المعايير التي تحكم عملها وتجعلها مفيدة لعملية التخاذ القرارات فإن              

ويعتبر المنتج النهائي لعملية اتخـاذ القـرارات هـي المعلومـات        . اهذه المعلومات تفقد أهميته   

  . الجاهزة التخاذ القرارات الرشيدة
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   :مستخدمو المعلومات المحاسبية 2-10
 

هناك العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية والذين تتباين احتياجاتهم انطالقـاً مـن             

، دهمـش  (م المعلومات المحاسبية فهي تـستخدم     تباين أهدافهم وغاياتهم وتتعدد مجاالت استخدا     

  :)11ص ،1995

  .أساساً التخاذ القرارات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية داخل المنشأة .  أ

 .في القرارات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية من قبل األطراف الخارجية .  ب

  .تشريعيةلتلبية المتطلبات الضريبية وللوفاء باالحتياجات القانونية وال. ج

 هو الخطوة األساسية واألولى التـي يجـب         اليةإن تحديد المستخدم المستهدف للقوائم الم           

  : الخطوات التالية والتي تتمثل فيتها عند إنتاج المعلومات المحاسبية لتحديدامراع

  .تحديد األغراض التي ستستخدم فيها المعلومات المحاسبية .1

طبيعـة ونـوع المعلومـات      (لمعلومات المحاسـبية    تحديد الخصائص الواجب توفرها في ا      .2

الالزمة لتحقيق تلك األغراض سواء كان ذلك من حيث الـشكل أم مـن حيـث                ) المحاسبية

 .المحتوى

 .تحديد طرق وأساليب عرض المعلومات المحاسبية في القوائم والتقارير المالية .3

 .تحديد التوقيت المناسب لعرض وتقديم المعلومات المحاسبية .4

ويعتمد ذلك على ما يملكه مستخدمو المعلومات من الخبرة والمهارة في فهم المعلومات                   

المحاسبية واالستفادة منها، وبناء على ذلك فانه يجب إعداد القوائم المالية فـي ظـل فرضـية                 

أساسية وهي وجود مستويات متعددة من مستخدمي المعلومات المحاسبية ولكل منها احتياجاتـه             

  .وإمكانياته
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 يبين عناصر الفئات المختلفة لمستخدمي النظام المحاسبي في المعلومـات فـي             )6( رقم   الشكل

    .الوحدة االقتصادية

  

  )6(شكل رقم 

  مستخدمو المعلومات المحاسبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )272-271م،ص1996مطر وآخرون،: (المصدر

  

  

  

  

 مستخدمون خارجيون  ون يستخدمون داخلم
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 ن القـانوني  نكـي للمحاسـبي   وقد صنفت هيئة المبادئ المحاسبية التابعـة للمعهـد األمري                 

)AICPA ( فــي البيــان رقــم)معلومــات المحاســبية إلــى فئتــين همــا اليمــستخدم) 4 

  ):199،ص1998حنان،(

  : فئة المستخدمين المباشرين -:أوالً 

 .) الحاليون والمرتقبونونالمساهم(المالك  •

 . الحاليون والمرتقبونونالزبائن والمورد •

 .إدارة المنشاة والعاملون فيها •

 ).الضريبة(سلطات الحكومية ال •

 .المستهلكون •

 :خدمين غير المباشرين فئة المست-:ثانيا

  .المستشارون والمحللون الماليون •

 .سلطات اإلشراف والتسجيل •

 .الصحافة المالية ووكاالت تقديم التقارير •

 .مشرعو القوانين •

 .االتحادات التجارية •

 .النقابات العمالية •

 .الجمهور العام •

 .المنافسون •

 .ائر الحكومية األخرىالدو •
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  : المعلومات المحاسبية على النحو التالييويمكن تقسيم مستخدم

مجلـس اإلدارة،   (األطراف الداخلية وتتمثل في إدارة المنشأة علـى مختلـف مـستوياتها              .1

  .)..ون، رؤساء األقسام، المشرفون، المدير

لمـالك، المـستهلكون،    ا(األطراف الخارجية التي لها صلة مباشرة ووثيقة بالمنشاة وتضم           .2

  ..). الحكومية،الزبائن والموردين، السلطات

بأن مستخدمو المعلومات المحاسـبية     ) 30 - 26ص، 2004 ،وآخرون، حنان(  ويري   

  :تم تقسيمهم إلي مجموعتين كبيرتيني

  .مجموعة المستخدمين الداخليين. 1

  .مجموعة المستخدمين الخارجيين. 2

 

 :  الداخليوننالمستخدمو .1

  ةضمن هذه المجموعة كافة األطراف التي يتصل عملهـا بـإدارة أنـشطة المنـشأ              وتت

فالمـديرون   .في سبيل تحقيق األهداف الموضـوعية     وباستخدام مواردها االقتصادية والبشرية     

لتخطيط والتنظيم وإدارة المنشأة وتقييم أداء المسؤوليين وينطبق ذلـك          ليحتاجون إلي المعلومات    

ي مشرف،أعضاء مجلس اإلدارة مدير التسويق      ، المدير العام ، افة مستوياتهم المديرين بك   فئة ىعل

  . موظفو الشركةوالمدير المالي  ،اإلنتاج

 :ون الخارجيالمستخدمون .2

ويمكن تقسيمهم إلي   . اسبية  توجد عدة أنواع من المستخدمين الخارجيين للمعلومات المح       

  . غير مباشرةئات لها مصالح مالية وف ،ها مصلح مالية مباشرة في المنشأةفئات ل: نوعين
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  :لمالية المباشرة األطراف التاليةوتتضمن الفئات ذات المصلحة ا

 وهـم   ) فرد أم شـركاء أم مـساهمون         :مالك المنشأة : ( ليون والمرتقبون المستثمرون الحا  .  أ

استمرارية االحتفاظ   بشراء األسهم أو      سواء يستخدمون المعلومات المالية التخاذ القرارات    

التعرف علي مدي تقدم المنـشأة وقيـاس نتيجـة          ب ونم هؤالء المستثمر  تويه .ا أو بيعها  به

 .تائج مع المنشات االخري المماثلةإعمالها من ربح أو خسارة وكذلك مقارنة هذه الن

): لية المختلفة وحاملو سندات الدين    البنوك والمؤسسات الما  (المقرضون الحاليون والمرتقبون     .  ب

ومات المالية لتقييم مخاطر منح االئتمان والقروض والتنبـؤ بمقـدرة           وهم يستخدمون المعل  

 . شاة علي سداد ديونها والتزاماتهاالمن

وهم يستخدمون المعلومات المالية لمعرفة المركـز المـالي         : العاملون الحاليون والمرتقبون   .  ت

   اسـتمرارية تلـك المنـشاة      لـى  تحقيق األرباح بغرض الحكم ع     لى قدرتها ع  ىللمنشاة ومد 

فالوضع المالي الجيد وتحقيق األرباح يساعد بشكل عام علي تحقيق األمن الوظيفي للعاملين             

  .ودفع رواتبهم وتحسن مستوي معيشتهم

فهي تحتاج إلي المعلومات عن الوضع المالي ومستويات األرباح والمحققة          : النقابات العمالية  .  ث

 .ن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل عاعفي المنشاة للدف

  :باشرة فتتمثل في األطراف التاليةير المغأما الفئات ذات المصالح المالية         

  :    مثل، الدوائر والسلطات الحكومية ذات العالقة .1

قائمة المركز المالي أو    (ئم المالية الصادرة عن المنشاة      التي تهتم بالقوا  : دائرة ضريبة الدخل    - أ

السـتخدامها  ألغـراض تحديـد الـضريبة         ) سائرقائمة الدخل أو اإلرباح والخ    الميزانية و 

 .المستحقة علي المنشاة
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  :دائرة ضريبة المبيعات - ب

فهي تهتم بالقوائم المالية الـصادرة عـن الـشركات المـساهمة            : دائرة اإلحصاءات العامة  -ج

إعـداد الحـسابات    ( لمراعاتها في حسابات الدخل القومي في مختلف القطاعات االقتصادية        

 ). القومية

فهي تحتاج إلي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية للفصل في أمـور           : السلطات القضائية   .2

 .اإلفالس والمنازعات القضائية

فهم يحتاجون إلي البيانات والقوائم بغـرض إجـراء         : يونالمحللون الماليون والوسطاء المال    .3

 .ستشارات التخاذ قرارات استثماريةالتحليالت المالية وتقديم اال

حيث يهتمون بتكوين فكرة عامة عن مدي قـدرة المنـشاة علـي             : لمستهلكون أو العمالء  ا .4

االستمرار بتزويدهم بالسلع وفق جودة ونوعية معينة  وبكميات كافية وبأسعار معقولة  كما              

د البيـع وخـدمات ضـمان       يهمهم تقييم مقدرة المنشاة في االستمرارية بتقديم خدمات ما بع         

 .المنتج

 طفهم يحتاجون إلي المعلومـات المحاسـبية لتحليـل النـشا          : قتصاديونالمخططون اال  .5

  .قتصادي والتنبؤ بتطوره واتجاهاتهاال

  .مي المعلومات المحاسبية السابقةفئات مستخد ) 7(وأخيرا يقدم الشكل        
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  )7( رقم جدول

  فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية

  مستخدمون خارجيون  مستخدمون داخليون

  مصالحلهم 

  مالية مباشرة

  لهم مصالح

  مالية مباشرة

لهم مصالح مالية غير 

  مباشرة

الفريق اإلداري في 

 المنشاة بكافة مستوياته 

رئيس وأعضاء  •

 .مجلس اإلدارة  

تسويق (مدراء  •

....) مالي ، انتاح ،

 .مشرفو اإلنتاج  •

. موظفون وعاملون •

مستثمرون حاليون  •

 ومرتقبون

مقرضون حاليون  •

 .ومرتقبون 

عاملون حاليون  •

 .ومرتقبون 

  .النقابات العمالية  •

 .دوائر حكومية  •

 . سلطات قضائية  •

 .محللون ماليون  •

بورصة األوراق  •

المالية ووسطاء 

 .ماليون 

مستهلكون أو  •

 عمالء 

مخططون  •

  اقتصاديون 

  )30، ص2004حنان وآخرون، : (المصدر
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  الفصل الثالث

  

 في ودورها في اتخاذ القرارات اإلداريةالمعلومات المحاسبية 

  الشرآات المساهمة العامة

  
 مقدمة 3-1

 

 .مفهوم عملية اتخاذ القرارات اإلدارية 3-2

  

 .أنواع القرارات وتصنيفها 3-3

  

 .أهمية اتخاذ القرارات 3-4

  

 .دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات 3-5

  

 .صالحية المعلومات المحاسبية آأساس لترشيد القرارات 3-6
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  :مقدمة 3-1

الشركة المساهمة العامة مع قيام الثورة الصناعية وجاءت لتلبيـة االحتياجـات            ظهرت  

وقد تطورت الشركة المـساهمة مـع تقـدم وتطـور الـصناعات             ، التمويلية للمشاريع الكبيرة  

ودخلت ميدان االستثمار في مجاالت األنشطة الخدميـة والـصناعية والتجاريـة            ، واالختراعات

ى استقطاب األموال من أعداد متزايدة من الناس وتتميـز الـشركة المـساهمة              بسبب قدرتها عل  

ينقسم إلى أسهم متساوية    العامة بخصائص تميزها عن غيرها من الشركات وهي أن رأس مالها            

وتطـرح   وللشركة المساهمة العامة شخصية معنوية مستقلة استقالالً تاماً عـن مالكيهـا              القيمة

  ).15ص، 2004، وآخرون، الحارس. (أسهمها لالكتتاب العام

الـشركة التـي يتـألف      " وتعرف الشركة المساهمة العامة المحدودة في فلسطين بأنها         

رأسمالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح لالكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محـدودة              

  ).2005، سطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفل. ( بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة

  : مفهوم عملية اتخاذ القرارات3-2

توصف عملية اتخاذ القرارات بأنها قلب اإلدارة، كما يوصف المدير بأنه متخذ قرارات             

وأن قدرته على اتخاذ القرارات وحقه في ذلك هو الذي يميزه عن غيره من أعـضاء التنظـيم                  

عملية اإلدارية وأن النجاح الذي تحققه       ومن هنا فإن عملية اتخاذ القرارات هي محور ال         ،اإلداري

  .أية منظمة يتوقف على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات المناسبة

ويعتبر موضوع اتخاذ القرارات بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثـراً فـي حيـاة               

  .األفراد وحياة المنظمات اإلدارية وحتى في حياة الدول
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وهر عمل القيادة اإلدارية، وهي نقطة االنطالق بالنسبة لجميع         وتعد القرارات اإلدارية ج   

كما . النشاطات والتصرفات التي تتم داخل المنشأة بل وفي عالقاتها وتفاعلها مع بيئتها الخارجية            

أن توقف اتخاذ القرارات مهما كان نوعها يـؤدي إلـى تعطيـل العمـل وتوقـف النـشاطات                   

رارات كلما كبر حجم المنظمة اإلدارية وتشعبت نواحي        والتصرفات، وتزداد أهمية وخطورة الق    

  .)10-7،ص 1998كنعان، (نشاطاتها، وكثر اتصالها بالجمهور 

كما أن عملية اتخاذ القرار هي لب وظيفة المدير حيث أننا نجد أن التخطـيط والتنظـيم                 

يتـصل بوضـوح    وإدارة األفراد والقيادة والرقابة هي الوظائف الرئيسية لإلدارة نجد كالً منها            

  .)165، ص 1992ديسلر، ( وذلك لتنفيذ الخطة ووضع األهدافبالقرارات

وتمثل عملية اتخاذ القرارات الجزء األكبر من اهتمام المدير ويشغالن حيزاً كبيراً مـن              

خطيط نفـسه   نشاطه، وترتبط عملية اتخاذ القرارات ارتباطاً وثيقاً بوظيفة التخطيط، ألن نشاط الت           

  ).221م، ص2000الصحن وآخرون،  (ر قراراتعبارة عن إصدا

 هـا ويواجه المدراء يومياً العديد من المشكالت والحاالت التي تحتاج إلى اتخاذ قرار لحل            

تلك المشكالت وبما أن التخطيط يعتمد أساساً على اتخاذ القرارات إذن ال بد للمدير من التعرف                

ذلك ال بد من التعرف على مفهوم اتخـاذ         على الخطوات التي تمر بها عملية اتخاذ القرارات وك        

   :القرار، فاتخاذ القرار هو

  .اختيار البديل األمثل من بين عدة بدائل بمعنى أنه لو كان هناك بديل واحد للحل فال داعي التخاذ قرار في ذلك

  )83،ص 2003الفرا وآخرون،  ( 

   :ولقد عرف فقهاء القانون اإلداري القرار بأنه        
  ". التي تستخدمها اإلدارة لتمكينها من القيام بوظائفها ومباشرة النشاطات الموكلة إليهاالوسيلة"

  )75، ص1998كنعان، (
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يرى الباحث أن اتخاذ القرارات اإلدارية عملية مستمرة ويومية، تتضمن كل المراحـل                     و

 ب  بالتخطيط ومروراً بالتنظيم والتوجيه و     اإلدارية بدء إذ ال تخطيط دون اتخاذ قرار      الرقابة،  انتهاء

بذلك سواء كان للمدى البعيد أو القصير وفي حياتنا اليومية نتخذ جملة من القرارات تلقائيـاً وال                 

تنحصر العملية فقط بالمدير العام أو باقي المدراء بل في كافة المستويات وفقـاً لمـا تقتـضيه                  

   .الحالة

الت قائمة أو لمواجهة حاالت أو مواقـف  كما أن عملية اتخاذ القرارات تتم لمعالجة مشك       

  .معينة محتملة الوقوع أو لتحقيق أهداف مرسومة
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  :)8(رقمويمكن إجمال مراحل عملية اتخاذ القرار في الشكل 

  )8(شكل رقم 

  مخطط عمليات اتخاذ القرار اإلداري على ضوء المعلومات الداخلة

  

  )28-19،ص 1997مشرفي، : (مصدرال

 بأن عملية اتخاذ القرارات هي عملية اختيار بديل واحد من بين مجموعة             ويرى الباحث 

من البدائل الممكنة لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف خالل فترة زمنية معينة فـي ضـوء                 

  .العوامل البيئية والموارد المتاحة للمنظمة

 المشكلة

 لقرارمراقبة تنفيذ اتخاذ ا

 تعميم النتائج الواقعية للقرار

 اتخاذ القرار

 جمع المعلومات اإلضافية

 التحضير التخاذ القرارات

 المعلومات عن المشكلة المعلومات عن الموضوع بشكل آامل

 الهدف
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ى أن مفهوم القرار اإلداري ينسحب على العملية المعقدة         لع ونويكاد علماء اإلدارة يجمع   

التي تتم الختيار الحل المالئم لمشكلة إدارية معينة مهما كانت طبيعة هذه المشكلة، ويمكن بيـان                

كنعان، (ماهية عملية اتخاذ القرارات من خالل تحديد الصفات المميزة لهذه العملية وهي كالتالي              

  :)87، ص1992

ذلك أن هذه العملية تقوم على افتراض مؤداه أنه لـيس باإلمكـان             : بلة للترشيد أنها عملية قا   .1

 .لهذا الترشيدالوصول إلى ترشيد كامل للقرار وإنما يمكن الوصول إلى حد من المعقولية 

 .أنها تتأثر بعوامل ذات صبغة إنسانية واجتماعية .2

 ).الماضي والمستقبل(أنها عملية تمتد في  .3

 . الجهود الجماعية المشتركةأنها عملية تقوم على .4

 .أنها عملية تتصف بالعمومية والشمول .5

 .أنها عملية ديناميكية مستمرة .6

  :أنواع القرارات وتصنيفاتها 3-3

  :تصنف القرارات حسب عدة معايير منها

 ).37، ص1997مشرفي، (حسب درجة توفر المعلومات  -أ 

تام من طبيعة المتغيـرات     هي التي تتخذ في ظروف التأكد ال      : القرارات في حالة التأكد    .1

والعوامل المؤثرة في عملية صنع القرارات، وبالتالي آثار القرار ونتائجه تكون معروفة            

 .بصورة مسبقة
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هي التي تتخذ في ظروف وحاالت محتملة الوقوع وبالتـالي          : القرارات في حالة المخاطرة    .2

 في المـستقبل، وكـذلك      فإن على متخذ القرار أن يقدر الظروف والمتغيرات المحتملة الحدوث         

 .درجة احتمال حدوثها

هي التي غالباً ما تقوم بها اإلدارة العليا عند تحديد أهـداف            : القرارات في حالة عدم التأكد     .3

المشروع العامة وسياسته، ويصعب على اإلدارة تحديد الظروف المتوقع وجودها أو حـدوثها،             

 .بؤ بهابسبب عدم توفر معلومات كافية، وبالتالي صعوبة التن

 )35-34، ص1997مشرفي، (حسب التصنيف القانوني للقرارات   -ب  

هناك قرارات عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من األفـراد،            : مدى عمومية القرار   .1

مثل إصدار اللوائح وأخرى قرارات فردية كالقرارات المتعلقة بالتعيينات الوظيفيـة والترقيـات             

 .والفصل

 بسيطة ذات كيان مستقل، وأثر قانوني سريع، كتعيين موظـف           هناك قرارات : تكوين القرار  .2

واحد، وأخرى قرارات مركبة تدخل في تركيبها نواحي قانونية متعددة، وتـتم علـى مراحـل،                

 .كإجراء مناقصة

 .هناك قرارات ملزمة، وهناك قرارات ال تحتل صفة اإللزام: أثر القرار على األفراد .3

فمن القرارات ما يمكن معارضته، أو المطالبة بإلغائه، أو         : قابلية القرار لإللغاء أو التعويض     .4

التعويض عما يسببه من آثار كقرارات تعيين العاملين أو فصلهم، ومنها ما ال يخضع للمعارضة               

 .واإللغاء كاألعمال التنظيمية التي يصدرها مجلس اإلدارة
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 :)7-6، ص1996عاشور،  (حسب وظائف المشروع  -ج  

إلخ، أي حسب الوظائف    ..وزيع، المالية، الموارد البشرية   إدارة اإلنتاج، الت  هناك قرارات تتعلق ب    

  .الموجودة في المنظمة

 :)36-35، ص1997مشرفي،  (حسب التصنيف الشكلي للقرارات  -د 

هناك القرارات األساسية التي تعنى بمعالجة المشاكل المعقدة        : القرارات األساسية والروتينية   .1

تكرر باستمرار، ويغلب عليها الصفة الدائمة وااللتزام بتنفيذها لفترة         وتتطلب اهتماماً خاصاً، وال     

وهناك القرارات الروتينية التي تتكرر باستمرار، وتظهر عادة في األعمـال           . طويلة من الزمن  

ـ       تالكتابية وغير الفنية، وال      ا بخـالف القـرارات     حتاج إلى دراسة وتحليل وجهد ذهني التخاذه

 .األخرى

فالقرارات التنظيمية تتعلق مباشرة بعمل المنظمة ونـشاطها،        : مية والفردية القرارات التنظي  .2

وتتخذ من قبل المدير من خالل سلطته كمسئول إداري فـي تلـك المنظمـة، ولـيس بـصفته                   

أما القرارات الفردية فهي تلك القرارات التي تعبر عن المدير كفرد وليس كمـسئول              . الشخصية

 .في المنظمة

قوم بإتباع برنامج محدد، ثم تصبح بعد فترة        تفاألولى  : وغير المخططة القرارات المخططة    .3

ذات طبيعة روتينية متكررة يمكن تقريرها بشكل فوري وتلقائي، واتخاذها ال يحتاج إلى جهـد               

وإبداع فكري ويفضل أن تقوم بتنفيذها المستويات اإلدارية الدنيا، وعدم تركيزها بين المستويات             

 .ان السرعة في العملاإلدارية العليا، لضم
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أما القرارات غير المخططة فتتميز بأنها ذات طبيعة هامة معقدة، وتعالج حـاالت ذات                      

آثار بعيدة على المنظمة وتتطلب جهداً فكرياً ووقتاً كافياً لجمع المعلومات والسرعة فـي صـنع       

  .القرار

يما يلي ألهم التصنيفات التي     كما وتصنف القرارات اإلدارية طبقاً لمعايير متعددة ونعرض ف        

  :نظراً لشموليتها والتي تتمثل في المعايير التالية) 247، ص2002 عاشور،(وضعها 

 .قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة: إمكانية البرمجة أو الجدولة •

قرارات تتعلق باإلنتاج، والمالية، والتسويق، والوظائف      : الوظائف األساسية للمنظمة   •

 .اإلدارية

قرارات استراتيجية تتخذها اإلدارة العليا، وقرارات تكتيكية تتخذها        : ية القرارات أهم •

 .اإلدارة الوسطى، وقرارات تنفيذية تتخذها اإلدارة الدنيا التشغيلية

 .قرارات فردية أتوقراطية، وقرارات جماعية ديمقراطية: حسب النمط القيادي •

، وقرارات تتخذ في ظروف عدم      قرارات في ظل حالة التأكد    : وفقاً لظروف اتخاذها   •

 .التأكد

 .، قرارات ابتكاريةتثنائيةقرارات وسيطة، قرارات اس: حسب مناسبة اتخاذها •

 .ت اقتصادية، قرارات اجتماعيةاقرارات سياسية، قرار: حسب مجالها •

 .قرارات في ظل عامل المخاطرة، قرارات في ظل عدم التأكد: حسب المخاطرة •

 ).معيارية(، قرارات كمية )وصفية(ت كيفية قرارا: حسب أسلوب اتخاذها •

 .قرارات أحادية الهدف، قرارات متعددة األهداف: حسب الهدف من اتخاذها •
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ى الذي يتم فيه    فإنه يصنف القرارات بحسب المستو    ) 151 ،ص 1995برهان،  (وحسب  

  :اتخاذ القرار إلى

ي فترة زمنية طويلـة     ترتبط باألهداف والخطط الرئيسية للمنظمة وتغط     : قرارات إستراتيجية   - أ

  .نسبياً

وهي القرارات الوظيفية التي يتم إتخادها فـي مـستوى اإلدارة الوسـطى             : قرارات إدارية   - ب

إلنتـاج والتـسويق    للوصول إلى األداء المثالي لألنشطة الوظيفية المختلفة في المنظمـة كا          

 .والتمويل وغيرها

ة األهداف والخطط إلـي أعمـال       وتتعلق بالتوزيع الداخلي للمواد وترجم    : قرارات تشغيلية  - ت

 من اختصاصات   ومهام قصيرة المدى وتتعلق أساساً باألعمال الروتينية وتعتبر هذه القرارات         

 .اإلدارات التنفيذية

  ):(www/ vb.arabsgate.comأهمية اتخاذ القرارات 3-4

ـ          هواتخاذ القرارات           يعد   ي جميـع    محور العملية اإلدارية، ذلك أنها عملية متداخلـة ف

وظائف اإلدارة ونشاطاتها، فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة فـي   

كل مرحلة من مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم السياسات أو إعداد البرامج                

ارة أو تحديد الموارد المالئمة أو اختيار أفضل الطرق واألساليب لتشغيلها، وعنـدما تـضع اإلد              

التنظيم المالئم لمهامها المختلفة وأنشطتها المتعددة فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكـل التنظيمـي              

ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واألقسام، واألفراد الذين تحتاج إلـيهم للقيـام باألعمـال               

  .المختلفة ونطاق اإلشراف المناسب وخطوط السلطة والمسؤولية واالتصال
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 المدير وظيفته القيادية فإنه يتخذ مجموعة من القرارات سواء عند توجيـه      يباشروعندما  

  .مرؤوسيه وتنسيق مجهوداتهم أو استشارة دوافعهم وتحفيزهم على األداء الجيد أو حل مشكالتهم

وعندما تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة فإنها أيضاً تتخذ قرارات بشأن تحديد المعايير المالئمة لقياس              

عمال والتعديالت التي سوف تجريها على الخطة، والعمل على تـصحيح األخطـاء إن              نتائج األ 

وهكذا تجري عملية اتخاذ القرارات في دورة مستمرة مع استمرار العمليـة اإلداريـة              . وجدت

  .نفسها

أن عملية اتخاذ القرارات من العمليات المهمـة        ) 27،ص2003الفضل، شعبان،   (ويشير  

المستقبل الذي ال يمكن التنبؤ به بشكل دقيق، وهناك توجه نحو اعتبـار             والمعقدة لكونها تتعلق ب   

وظيفة المدير هي عملية اتخاذ القرارات، حيث أن المدير يتخذ قراراً عندما يخطط وينظم وينسق               

  .ويراقب ويوجه

بأن أهمية القرارات اإلدارية ودورها في تحقيق أهداف        ) 93، ص 1998كنعان،  (ويؤكد  

ه التنظيمات اإلدارية الحديثة من مشكلة تعدد وتعقد أهدافها ولذلك يقتـضي فهـم          اإلدارة ما تشهد  

  .أهمية القرارات في اإلدارة وبيان دورها وارتباطها بالعملية اإلدارية

ويرى الباحث بأن أهمية القرارات اإلدارية تزداد خاصة فـي الـشركات والمنظمـات              

تعتمد أهمية القـرارات اإلداريـة علـى درجـة          الكبيرة التي هي بحاجة دائماً التخاذ قرارات و       

المعلومات المقدمة إلدارة المؤسسة وبالتالي إن كانت المعلومات متوفرة فيها جميـع خـصائص              

  .ومتطلبات المعلومات فإن هذا يعطي القرارات اإلدارية قوة ووضوح واكتمالية

  :القرار اإلداري الجيد 3-4-1
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يمها أي حسب النتائج النهائية لها فإذا كانت النتـائج          كثيراً ما يقال إن األمور تقاس بخوات      

طيبة كان القرار الذي أدى لها جيداً والعكس صحيح، فهذه المقولة تفترض أن متخذ القرار يعلم                

بما سيحدث في المستقبل ولكن هذا االفتراض غير سليم ألن رؤية المستقبل ليست ضمن إطـار                

  .معرفة بني البشر

  

  

  :قرار اإلداري الجيد بأنهلذلك يمكن تعريف ال
 القرار الذي يتم اتخاذه في ضوء البيانات والمعلومات المتوافرة لدى متخذ القرار عند اتخاذه، وأن هذا القرار قد                  

  .)144، ص2003الرجبي،  (متوقعة أثناء عملية اتخاذ القرارال يحقق أهدافه إذا طرأت ظروف لم تكن 

  

   :خصائص عملية اتخاذ القرار 3-4-2

حـسين  ( حـسب   هناك عدة خصائص تتميز فيها عمليـة اتخـاذ القـرار وهـذه الخـصائص              

  : يمكن إجمالها باآلتي)21م، ص2001وآخرون،

عقول ولـيس   م تقبل بالوصول إلى الحد ال     إنهاإن عملية اتخاذ القرار تتصف بالواقعية حيث         .1

 .الحد األقصى

ة عن سلوكيات الشخص الـذي يقـوم        اتخاذ القرار تتأثر بالعوامل اإلنسانية المنبثق      إن عملية  .2

 .باتخاذ القرار أو األشخاص الذين يقومون باتخاذه

 من الحاضـر إلـى المـستقبل ألن معظـم           اًإن أي قرار إداري هو ال بد وأن يكون امتداد          .3

 .القرارات اإلدارية بالمنظمات هي امتداد واستمرار للماضي

 معظم المنظمـات علـى اخـتالف        إن عملية اتخاذ القرار هي عامة وهذا يعني أنها تشمل          .4

 .تخصصاتها وشاملة حيث تشمل جميع المناصب اإلدارية في المنظمات
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 .إنها عملية تتكون من مجموعة خطوات متتابعة .5

 .إنها عملية تتأثر بالعوامل البيئية المحيطة بها .6

ربما قد توصف بعض األحيان بالقصد في نـشاطات         إنها عملية تشمل عدة نشاطات ولذلك        .7

 .أخرى

 .تتصف عملية اتخاذ القرار باالستمرارية أي أنها تمر من مرحلة إلى مرحلة وباستمرار .8

  

  :دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات 3-5

أن المعلومات تعد مادة القـرار اإلداري، فـإذا          )194-193م، ص 1997أيوب،  ( يرى

إلداري في اتخـاذ القـرارات هـي    كانت عملية اإلنتاج تتطلب المواد األولية فإن مادة اإلنسان ا         

ويتوقف نجاح القرار على مدى صحة هذه المادة ودقتهـا          . البيانات والمعلومات التي تتوافر لديه    

ومن المالحـظ أن نجـاح      . وطريقة تنظيم تأمينها وتخزينها ونقلها إلى المراكز التي نحتاج إليها         

 الذي ينقل البيانات والمعلومات إلى      القرارات وسالمتها يتوقف على دقة وفعالية نظام االتصاالت       

مراكز اتخاذ القرارات كما يتوقف على المسافة التي تفصل بين مراكز المعلومات ومراكز اتخاذ              

  .القرار، أي كلما قصرت تلك المسافة كانت عملية اتخاذ القرار أكثر فاعلية

مرة ال  ن عملية اتخاذ القرارات هي عملية مـست        بأ )44-42، ص 2000زامل،  ( ويشير  

تنتهي بمجرد اتخاذ قرار معين فقد يترتب على القرار المتخذ مواقف معينـة تـستدعي اتخـاذ                 

كما أن عملية اتخاذ القرارات تعتمد في كل مراحلها على ما يتوافر لدى متخـذ               . قرارات جديدة 

 كبيـر   القرار من معلومات مع العلم بأن درجة جودة المعلومات المتوافرة لمتخذ القرار لها تأثير             

 فكلما زادت درجة جودة تلك المعلومات كان متخذ القـرار         . على درجة جودة القرار الذي يتخذه     
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وهذا األمر يتطلب من اإلدارة ضرورة أن تبحـث باسـتمرار عـن أفـضل               .  أفضل في وضع 

  .المعلومات فيما يتعلق باألهداف والنتائج المتوقعة للتصرفات البديلة

عرفة متخذ القرار وتقلل من جوانب المخاطرة المرتبطة باتخـاذ          فالمعلومات تزيد من م           

القرارات وفي حقيقة األمر أن اتخاذ القرارات والمعلومـات موضـوعان مرتبطـان ال يمكـن                

  . التعرض ألحدهما دون اآلخر

أنه ال بد من مراعاة المبادئ التالية عنـد         ) 34-33 ص،1993نور، عبد العال،    (ويرى  

  :اتتصميم نظام المعلوم

تعتبر المعلومات أساساً ضرورياً التخاذ القرارات، فبدون المعلومات يصعب تحديد المشكلة            .1

 .أو تحديد بدائل الحل، كما يصعب تحديد معايير المفاضلة بين البدائل

يجب أن تكون المعلومات مالئمة للقرار المعروض، أو يمكن تجميـع البيانـات الالزمـة                .2

 .وتحويلها إلى معلومات مالئمة

 .أن يتم تجميع المعلومات المتعلقة بالموقف اإلداري قبل تحديد البدائل .3

 .تتوقف الحاجة إلى معلومات دقيقة على األساليب المستخدمة لقياس البدائل المختلفة .4

ها للقرارات وأدائهـا    ذتخاابأن اإلدارة تعتمد في     ) 2، ص 1993عبد الرازق،   (ويضيف  

، ويرجـع اهتمـام     يةمعلومات محاسبية وغير محاسب   وظائفها األخرى من تخطيط ورقابة على       

اإلدارة بالمعلومات المحاسبية إلى انه يتم إعدادها وتوفيرها عن طريق متخصصين فـي قيـاس          

  . وتوصيل المعلومات وهم المحاسبونوتجميع وتسجيل وتبويب
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بـل  ،  لكونها المحرك إلدارة أي منشاة    ويعود اهتمام اإلدارة بالمعلومات المحاسبية كذلك       

 وجـودة   رجة فعالية اإلدارة على مـدى وفـرة       وتحدد قدرتها على أدائها لوظائفها كما تتوقف د       

  .متابعة تحقيقاً ألهدافها المرجوةالمعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة وال

بأن التغذية العكسية للمعلومات في نظم       )24 -21، ص 1996كحالة، وآخرون،   (يرى  و    

نة بين ما هو مستهدف طبقاً للموازنة ونتائج األداء الفعلـي، وتـستخدم         الرقابة تنتج نتيجة المقار   

  :المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية في

 .تسجيل اإلنجازات عن مدى التقدم الحاصل في األداء الفعلي قياساً باالداء المخطط •

 والتوجيه  جذب االنتباه نحو مدى التباين الحاصل بين األداء الفعلي واألداء المخطط           •

 .نحو تحديد المشكلة، وتحديد القاعدة المالئمة لحل هذه المشكلة

وألن اتخاذ القرارات يعتمد بشكل أساسي على البيانات والمعلومـات المحاسـبية فمـن                      

  .الضروري التعرض لبيان دور البيانات والمعلومات المحاسبية في المراحل التالية التخاذ القرار

 .تحديد المشكلة •

 .تحديد بدائل حل المشكلة •

 .جمع المعلومات المناسبة •

 .اتخاذ القرار •

ويعتبر تحديد المشكلة من أهم مراحل اتخاذ القرار حيث تعتمد أو تتوقف عليهـا بقيـة                        

وبمجرد تحديد المشكلة تحديداً دقيقاً يبدأ متخذ القرار في تحديد بدائل العـالج             . المراحل األخرى 

يجب دائماً  "يار بين البدائل، وقد تأخذ القاعدة التي تحكم القرار الصيغة التالية            المتاحة وفي االخت  

  ".اختيار البديل األقل تكلفة أو األسرع عائداً أو األقل مخاطرة
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يتمثـل   دور البيانات والمعلومات المحاسبية شأنها شأن أية معلومات أخرى        أن  وال شك   

وألن هذه البيانات والمعلومات تكون كميـة أو        . في زيادة المعرفة وتخفيض مخاطر عدم التأكد      

. مالية فمنِ شأنها مساعدة متخذ القرار بصورة أكثر فعالية مما لو كانت وصـفية أو شخـصية                

أضف إلى ذلك تتصف البيانات والمعلومات المحاسبية بخصائص معينة تجعلها مفيدة وهامة عند             

تمثل أولى هذه الصفات بالمالءمة، والتوقيـت       دراسة المشكلة ومعالجتها واتخاذ القرار حيالها وت      

  .المناسب، والدقة وهذه الخصائص قد تم التعرض إليها بالشرح في الفصل السابق

وتستمد البيانات والمعلومات المحاسبية صفاتها من أدوات النظام المحاسبي اإلداري ومن           

لتخطيطية تمثل مصدراً دائماً    فالموازنات ا . مجموعته المستندية ومن المفاهيم التي يتحرك خاللها      

ومستمراً لتوفير البيانات والمعلومات المحاسبية المعيارية الواقعية التي تعتبر مفيدة وهامة عنـد             

  :اتخاذ القرارات لما تتمتع به من مزايا وأهمها

 .تغطي فترة سريانها الفترة التي يغطيها القرار المراد اتخاذه وبالتالي فهي مالئمة •

عليها فوراً وحين الحاجة إليها وفي الوقت المالئم، وبالتـالي فهـي            يمكن الحصول    •

 .ذات توقيت مناسب

بنيت على دراسات فنية وبحوث علمية متخصـصة ومحققـة بتجـارب ميدانيـة               •

 .ومعملية، وبالتالي فهي دقيقة

عصر المعلومات وأنظمتها    أن عالم اليوم هو   ) 19ص ،1995 وآخرون،   ،صيام(ويؤكد  

ذلك ألن المعلومات السليمة تـؤدي      . ث عن أفضل استخدام لها بأقل تكلفة إلنتاجها       وتقنيتها والبح 

كما تؤدي إلى   . إلى قرارات سليمة تؤثر إيجاباً على موارد المجتمعات وثرواتها ورفاهية أفرادها          

  .الكشف عن اإلمكانات الحقيقية لتقدم المجتمعات ونموها
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المحاسبي يعنـى بإنتـاج البيانـات       بأن النظام   )  131، ص 1993السعايدة،  (يضيف  و

  .والمعلومات السليمة والمفيدة في اتخاذ القرارات

ومن الواضح أن ثمة عالقة حميمة تتمثل في كون المحاسبة تقوم بتـوفير المعلومـات               

الالزمة من أجل التخطيط ووضع السياسات والمساهمة في عملية اتخـاذ القـرارات والرقابـة               

ة على العملية التنموية أكثر كفاءة عندما يقـوم المحاسـبون بمـدها             وبذلك تصبح اإلدارة القائم   

  .بمعلومات دقيقة وكاملة تتخذ القرارات على أساسها

 ويرى الباحث أن ما تتمتع به البيانات والمعلومات المحاسبية من أهميـة كبـرى فـي                

 إن القليل جداً مـن      ثحي) التخطيط، الرقابة، واتخاذ القرارات   (العملية اإلدارية بأركانها الثالثة     

وهذا ما  . المشروعات يمكن أن تبقى وتستمر دون االعتماد على البيانات والمعلومات المحاسبية          

وبالتالي . رد في الطلب على هذه البيانات والمعلومات في السنوات األخيرة         ضطيفسر التزايد الم  

ة من نظيره اليـوم أو فـي        فإن مدير الغد سيكون أكثر استخداماً للبيانات والمعلومات المحاسبي        

ونتج عن ذلك إلحاح شديد ومـستمر مـن         . األمس وخاصة بيانات ومعلومات المحاسبة اإلدارية     

             أجل الحصول على مزيد من البيانات والمعلومات المحاسبية لمقابلة الطلب المتزايد عليها سواء

  .لالستخدام الداخلي إلدارة المشروع أو الستخدامها الخارجي

  : المحاسب والمدير في اتخاذ القراراتدور 3-5-1

كما أوضحنا فيما سبق أن جوهر العملية اإلدارية هو اتخاذ القرارات، والقرارات إما أن              

وسوف يتم التمييز بين الدور الذي يلعبه المحاسـب         . تكون قرارات تخطيطية أو قرارات رقابية     

  :والدور الذي يلعبه المدير في عملية اتخاذ القرارات
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 :جال التخطيطفي م .1

يقوم بتحديد األهداف التي يرمي إلى تحقيقهـا         بأن المدير ) 60، ص 2000زامل،  (يرى  

خالل بعد زمني معين واإلجراءات الالزمة أو التي تكفل له تحقيق هذه األهـداف فـي ضـوء                  

وفي بيئة وظروف تتسم بعدم التأكد بشأن ما يحـيط بالمنـشأة مـن              . موارد محددة تتسم بالندرة   

ات اقتصادية، سياسية، فنية، ثقافية، اجتماعية، وكما سبق ذكره أن عملية اختيار التصرف             متغير

وهنا يأتي دور المحاسب الـذي      . أو اإلجراء الذي يكفل تحقيق األهداف تتسم بالصعوبة والتعقيد        

يوفر للمدير من المعلومات ما يمكنه من تكوين رؤية واضحة عن العواقب المختلفـة والنتـائج                

  .قعة لكل بديلالمتو

 :في مجال الرقابة .2

لى جانبين أساسيين هما    أن اهتمام المدير ينصب ع    ) 61، ص 2000زامل،  (ويؤكد أيضاً   

وتعبر الفاعلية عن القدرة على تحقيق األهداف في ظـل التغيـرات البيئيـة              )  والكفاءة الفاعلية(

خرجات بغـض النظـر     المحيطة، أي أنها تحسين لعالقة نوعية وليست كمية بين المدخالت والم          

عن التكلفة، أما الكفاءة فتعبر عن مدى حسن استغالل الموارد المتاحة دون إهدار تحقيقاً لهـدف                

وبعبارة أخرى هي تحقيق الهدف بأقل تكلفة ممكنة، وهكذا فإن الكفاءة تجسيد لعالقة كمية              . معين

  .وليست وصفية بين المدخالت والمخرجات

قوم المدير بمقارنة النتائج الفعلية مع النتائج المخططة وهـذا          ولتقييم الفاعلية والكفاءة، ي   

وهنا يـأتي   . األمر يمكنه من تالفي ما يكون قد حدث من أخطاء أثناء عملية التخطيط أو التنفيذ              

دور المحاسب، فبمجرد وضع الخطة موضع التنفيذ يبدأ المحاسب من خالل إجـراءات النظـام               

تنفيذ الفعلي لتلك الخطة وهذا األمر يكـون فـي محـصلته            المحاسبي في حصر وتجميع نتائج ال     
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 توافر البيانات الفعلية الضرورية إلعداد التقارير المالية للوفـاء باحتياجـات األطـراف              النهائية

  .الخارجية

بعـد تقـصي    ويرى الباحث أن المدير ال يستطيع في كثير من األحيان اتخاذ القرار إال              

إن إتخذ قراراً مفاجئاً فهو ال يزال يحتاج إلى المعلومات أخيرا           ، حتى و  الحقائق وجمع المعلومات  

فإن عالقة المعلومات  باتخاذ القرارات ال ترتبط فقط بظهور مشكالت فقط ذلك أن المعلومـات                

  .رات سواء كانت هناك مشكالت أم العنصر هام التخاذ القرا

ر الناجح هو الذي يحتفظ     ، والمدي ياً وربما كل ساعة من عمل المدير      فالقرارات تتخذ يوم  

مة يمكن الرجوع إليهـا     وبة ومحتفظاً بها في سجالت منظ     بقدر كبير من المعلومات مصنفة ومب     

  .وقت الحاجة

  :مدى صالحية المعلومات المحاسبية كأساس لترشيد القرارات 3-6

ال جدال في أن الهدف النهائي ألي نظام محاسبي يتمثل في توفير المعلومات المناسـبة               

خاذ القرارات في الوقت المناسب، وبالشكل المناسـب، وبالمـضمون المناسـب، وبالتكلفـة              الت

المناسبة، وللشخص المناسب، وحتى يمكن اتخاذ قرارات صائبة، فإنه من الضروري أن يكـون              

هناك مدخالت من المعلومات، وطالما أن القرارات تؤثر في عالم الواقع، فإن المـدخالت مـن                

 إرسال أو ترجمة أو توصيل ظروف وأحوال العالم الواقعي بصورة مالئمة            المعلومات تأتي من  

لصانع القرار، ومهما كانت طبيعة العالم الواقعي فإننا لن ندركه حتى يمكننـا الحـصول علـى                 

  .معلومات عن ظروفه وأحواله واألحداث التي تجري فيه

ركان األساسـية   أن المعلومات المحاسبية تعتبر أحد األ     ) 28ص،  2000،  لوندي(ويرى  

للنظام المتكامل التخاذ القرارات سواء على مستوى المنشأة أو على مستوى أي وحدة اقتصادية              
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نها، بل إن من أهم أسباب وجود المحاسبة وتطورها المستمر يتمثل فـي أنهـا تـوفر                 ممشتقة  

بة سـواء   معلومات تعتبر أساس التخاذ القرارات، حيث يقوم المحاسب بتوفير المعلومات المناس          

لمواجهة احتياجات اإلدارة بمستوياتها المختلفة أو لمواجهة احتياجات األطراف الخارجية لترشيد           

  .عملية اتخاذ القرارات

وإذا كان األمر كذلك فهل هناك معايير معينة للحكم على مدى صالحية المعلومات التي              

  .ترشيدهاينتجها نظام المحاسبة بغرض استخدامها كأساس التخاذ القرارات و

في الواقع أن إحدى اللجان المنبثقة عن مجمع المحاسبين األمريكي قد أصدرت تقريـراً              

عن تطوير نظرية المحاسبة، أو ركزت اهتمامها في هذا التقرير على أربعة خصائص أساسـية               

، 2000،لوندي( للمعلومات المحاسبية المناسبة لترشيد القرارات، وتتمثل تلك الخصائص فيما يلي         

  :)29ص

 .المالئمة أو المناسبة أو الصالحية .1

 .القابلية للتحقق .2

 .التحرر من التميز .3

 .القابلية للقياس الكمي .4

ولكن ما هو المعيار الذي يجب أن يستخدم في تحديد المعلومات المفيدة أو النافعة، ومـا                

اللجنة لذلك علقت    .هي المواصفات التي يجب توافرها في المعلومات المحاسبية حتى تكون نافعة          

  :في مقدمة تقرير مجمع المحاسبين األمريكي كما يلي
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أن معيار المنفعة يعتبر المعيار الوحيد الذي ال يخضع ألية قيود في مجال قابلية للتطبيق               

على كافة العمليات المحاسبية، وتقاس درجة منفعة المعلومات المحاسبية بمـدى توافقهـا مـع               

  .احتياجات متخذي القرارات

 مجمع المحاسبين األمريكي ال يعتبر أول من نادى بمعيار المنفعة حيث نادى             والواقع أن 

  .به قبل ذلك فريق كبير من رواد الفكر المحاسبي المعاصر

والمعيار الشامل وهو معيار المنفعة يعني أنه يجب أن تكون المعلومات المحاسبية نافعة             

 إشباع حاجات معينة، وبناء علـى       وهنا يجب أن نقرر أن منفعة أي شيء تتمثل في مقدرته على           

ذلك فإن المعلومات المحاسبية تكون ذات منفعة إذا كانت قادرة على إشباع حاجات مـستخدمي               

وقد تكون متعارضة في بعض األحيان      . هذه المعلومات وهم كثيرون وحاجاتهم متعددة ومتشابكة      

 قد ال تكـون كـذلك بالنـسبة         فالمعلومات المحاسبية التي قد تكون نافعة لمستوى اإلدارة العليا        

للمستويات اإلدارية األخرى، وقد ال تكون كذلك أيضاً بالنسبة لألطراف األخرى التي لها مصالح              

وراق الماليـة،   مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة مثل المالك، مصلحة الضرائب، بورصـة األ            

في وقت معين قد ال تكون كذلك      كما أن المعلومات التي قد تكون نافعة        . الخ..الموردين، العمالء   

في وقت آخر، ولذلك فإن المعلومات التي تعطي اإلجابة الكافية والجوهريـة لكافـة أو معظـم                 

التساؤالت التي تثور في أذهان مستخدميها هي المعلومات التي يمكن أن توصف بحـق بأنهـا                

  .معلومات نافعة

ة يعتبر المعيار الوحيد الذي ال      وإذا كان البعض يقرر كما سبق اإلشارة أن معيار المنفع         

 على كافة المعلومـات والعمليـات المحاسـبية إال أن            التطبيق  ألية قيود في مجال قابلية     يخضع
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 عديدة يخضع لها هذا المعيار في مجال التطبيق ومن          اًالمناقشة السابقة قد أوضحت أن هناك قيود      

  :أهمها

 .وقت إتاحة المعلومات المحاسبية .1

 .استخدام هذه المعلومات داخلياًاختالف مستويات  .2

 .اختالف األطراف الخارجية األخرى التي تستخدم هذه المعلومات .3

 .اختالف طريقة عرض المعلومات المحاسبية .4

 .اختالف األشخاص في درجة إدراكهم لهذه المعلومات .5

ورغم ذلـك فـإن     . ويجب أن نالحظ أن هذه القيود ذكرت على سبيل المثال ال الحصر           

ل مكان الصدارة بـين معـايير       تفعة يعتبر في رأينا المعيار العام أو الرئيس الذي يح         معيار المن 

المعلومات المحاسبية، هذا باإلضافة إلى أن المعايير األخرى يمكن اعتبارها مـشتقة مـن هـذا                

  .المعيار، أو اعتبارها مواصفات للمعلومات النافعة

يقع على عاتق المحاسب عبء إعداد      ويرى الباحث أن المنفعة مسألة نسبية ومن ثم فإنه          

معلومات مختلفة إلشباع حاجات مختلفـة، أي إعـداد معلومـات تكـون مالئمـة أو مناسـبة                  

  .لمستخدميها

يذكر أن منفعة المعلومات ال تقاس بحجمها وإنما بدرجة تأثيرها في القرار وهذا يتوقف              

يهـا،  ار، توقيت الحـصول عل    على عوامل كثيرة بخالف الحجم مثل الدقة، درجة مناسبتها للقر         

  .الخ..درجة إدراك متخذ القرار لها 

كما أن عملية اتخاذ القرارات تعتبر عملية شاملة أو كلية، ومعظم القرارات تتخذ علـى               

  .أساس معلومات محددة بدقة ومتوفرة في الوقت المناسب بغض النظر عن حجمها



 87

  الفصل الرابع

 في الشركات ارات اإلداريةدور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القر

  المساهمة العامة في فلسطين

  )دراسة تطبيقية(

  

 .مقدمة 4-1

  

 .مجتمع الدراسة 4-2

  

 عينة الدراسة 4-3

  

 .أدوات الدراسة 4-4

 
 .اختبار الفرضيات ومناقشتها 4-5

  

 .النتائج والتوصيات 4-6
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  :مقدمة 4-1

ـ        اً عملي اًتعتبر الدراسة الميدانية تطبيق    صول الدراسـة    لإلطار النظري الذي تم تناوله في ف

السابقة، وتهدف إلى الوقوف على دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلداريـة دراسـة               

  مفـصالً  اًتطبيقية على الشركات المساهمة العامة في فلسطين، ومن ثم سيتناول هذا الفصل وصـف             

للمجتمع األصـلي   اً  ي تفصيل اًلإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ هذه الدراسة ويتمثل ذلك عرض          

  :والعينة وأدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة وذلك على النحو التالي

  : مجتمع الدراسة-أوال

م وقـد   2006يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة في فلسطين للعام            

  .)2006وزارة االقتصاد الوطني،  (شركة) 82 (ابلغ مجموع عدده

  : عينة الدراسة الميدانية وخصائصها-اثاني

قام الباحث بتحديد الدراسة من حيث مجالها البشري وطريقـة اختيـار العينـة وحجمهـا                

  :وخصائصها كما يلي

  :طريقة اختيار العينة .1

 بطريقة أسلوب المسح الشامل بحيث شملت جميع الشركات       تم اختيار عينة الدراسة     

  .باستثناء شركات التأمين والبنوك العاملة في فلسطين المساهمة العامة

  : حجم العينة .2

 مساهمة عامة وقد تم توزيع االستبيان بواسـطة طـاقم           شركة)  62(ة من   دراستكونت عينة ال  

 أما في قطـاع  عمل تم استئجار خدماته خصيصاً من أجل تنفيذ هذه المهمة وذلك في الضفة الغربية 

) 40(بعد شهر من تاريخ توزيع االستبيان تم إعـادة          ، و غزة فقد قام الباحث نفسه بتوزيع االستبيان      
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من حجم االستبيان الذي تم     %) 64.5(استبانة مكتملة وصالحة للتحليل اإلحصائي وهذا الرقم يعادل         

  .وهي نسبة معقولة في هذا النوع من البحوث توزيعه

  :الدراسةأداة  ـ ثالثا

  :قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية    

 .مجاالت) 4 (ديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانةتح •

 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال •

 .االستبانة في صورتها األوليةإعداد  •

 سـتة فقـرة موزعـة علـى       ) 48(بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية         •

ـ             ة دور  مجاالت، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي لمعرف

المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في الشركات المساهمة العامة في           

  :، وتكونت أداة الدراسة من قسمين كالتاليفلسطين

   .يتكون من جزأين: القسم األول

  . فقرات) 4(المعلومات العامة عن الشركات محل الدراسة ويتكون من :  الجزء األول

  . فقرات) 4 (شخصية عن أفراد العينة ويتكون منات الالمعلوم: الجزء الثاني

  :مجاالت رئيسية كالتالي  )4(يتكون من : القسم الثاني

  .ةفقر) 15( يتناول القوائم المالية ويتكون من: المجال األول

  .فقرة) 12(يتناول الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية ويتكون من : المجال الثاني

  .فقرة) 11(ت المحاسبية ويتكون من ناول مدى استخدام المعلومايت: ث الثالالمجال 

  .فقرات) 10(يتناول مدى توافر المعلومات المحاسبية ويتكون من : المجال الرابع
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  )1(جدول 

  يبين عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتها

 عدد الفقرات المجال

 15 ل على معلومات محاسبية مدى اعتماد اإلدارة على القوائم المالية للحصو

لتلبية  الخصائص والمتطلبات األساسية الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية  

 احتياجات اإلدارة
12 

 11 مدى استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار اإلداري 

 10 مدى توافر المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات اإلدارية 

 48 المجموع
  

  :واستعمل الباحث مقياس ليكرت الخماسي لتعيين درجة التقدير لكل عبارة على النحو اآلتي    

أهميـة   ، أهمية متوسطة ثالث درجـات     ، أهمية عالية أربع درجات    أهمية عالية جداً خمس درجات،    

 مع األخذ بعين االعتبار االخـتالف فـي أسـماء           ،ضعيفة درجتان، أهمية ضعيفة جداً درجة واحدة      

  .ات تلك الدرجاتمصطلح

   :االستبانةصدق وثبات 

يقصد بصدق االستبانة أن تكون استبانة الدارسة قادرة على إنجاز وقياس مـا وضـعت              

  :ألجله بما يحقق أهداف الدارسة، وقد تم قياس صدق االستبانة من خالل طريقتين كما يلي

  صدق االستبانة: أوالً

  :صدق المحكمين .1

يث تم عرضها على مجموعة من المحكمين بلـغ عـددهم           تم التحقق من صدق االستبانة ح     

 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من المتخصصين في المحاسـبة،    عشرة محكمين 

بهدف تحديد مدى وضوح كل عبارة ومدى مالءمته لقياس ما وضع من أجله، وقد طلب الباحث من                 

رات االستبانة ومدى شمولها للجانب المدروس،      السادة المحكمين إبداء رأيهم حول مدى مالءمة عبا       
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وحذف ما يرونه غير مناسب واقتراح ما يرونه مناسب من عبارات وأفكار جديـدة، وتـم تفريـغ                  

األحكام الواردة على عبارات االستبانة جميعها وإجراء التعديالت سواء باستبعاد بعض الفقـرات أو              

      .تعديلها

  :صدق االتساق الداخلي .2

 حيـث تـم      ،ةشرك) 15( على عينة استطالعية مكونة من       االستبانةث بتطبيق   قام الباح 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االسـتبانة         حساب صدق االتساق الداخلي وذلك بحساب       

  :مع الدرجة الكلية للمجال التي تنتمي إليه هذه الفقرة كما في الجداول التالية

  

  )2(جدول

  أهداف إعداد القوائم المالية بعدقرة مع المجموع الكلي لمعامل ارتباط وداللة كل ف

معامل  الفقرة رقم الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة
Sig  

 0.005 0.503 العرض على مصلحة الضرائب 1
 0.008 0.477 االستخدام في اتخاذ القرارات اإلدارية 2
 0.000 0.748 نيالحرص على المستخدمين الخارجي 3
 0.000 0.707  القروض والتمويلللحصول على 4
 0.046 0.367  مالك الشركة على ضرعلل 5

  

 أهـداف   بعديتبين من الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات               

 معنوية إحصائيا عنـد مـستوى       لبعدإعداد القوائم المالية والبالغة خمس  فقرات والدرجة الكلية ل         

 من المجـال  األولبعد وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات ال    ) 0.05(داللة اإلحصائية   

  . األول
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  )3(جدول

   دورية إعداد القوائم الماليةبعدلمعامل ارتباط وداللة كل فقرة مع المجموع الكلي 

معامل  الفقرة رقم الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة
Sig  

 0.000 0.737  قائمة الدخل 1

 0.000 0.847  المركز الماليقائمة 2

 0.000 0.786  قائمة التدفق النقدي 3

 0.000 0.784 قائمة التغير في حقوق الملكية 4

  

دوريـة  بعد  يتبين من الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات               

معنوية إحصائيا عنـد مـستوى       بعدإعداد القوائم المالية والبالغة أربعة  فقرات والدرجة الكلية لل         

الثاني من المجال    بعدوهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات ال       ) 0.05(داللة اإلحصائية   

  . األول

  )4(جدول

  معامل ارتباط وداللة كل فقرة مع المجموع الكلي لبعد إعداد القوائم المالية

رقم 
معامل  الفقرة الفقرة

 االرتباط
 مستوى الداللة

Sig  

1 
يقوم بإعداد المعلومـات المحاسـبية فـي شـركتكم كـادر            
متخصص من المحاسبين لديهم المعرفة بالقواعد والمعـايير        

 المحاسبية
0.814 0.000 

لدى الشركة دليل محاسبي واضح يستخدم كمرجـع الثبـات           2
 0.000 0.831 ومعالجة العمليات المحاسبية

 الواجبـات   يتوفر لدى الشركة نظام مالي ومحاسـبي يحـدد         3
 0.000 0.896 والصالحيات لكافة العاملين بالدائرة المالية بالشركة

  

يتبين من الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات بعد               

معنوية إحصائيا عند مستوى داللة     بعد  فقرات والدرجة الكلية لل   ثالث  إعداد القوائم المالية والبالغة     



 93

البعد الثالـث مـن المجـال       وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات        ) 0.05 (اإلحصائية

  . األول

  

  )5(جدول
الخصائص والمتطلبات األساسية للمعلومات  مجالمعامل ارتباط وداللة كل فقرة مع المجموع الكلي ل

  .المحاسبية

رقم 
معامل  الفقرة الفقرة

االرتباط
 مستوى الداللة

Sig  

1. 
ومات المحاسبية معلومات ذات قدرة تنبوئية تساعد اإلدارة        توفر المعل 

 في صياغة وتصميم الخطط المستقبلية
0.8090.000 

 0.7290.000 تتميز المعلومات المحاسبية لدى شركتكم بالموضوعية وعدم التحيز .2

 0.4870.006 تتميز المعلومات المحاسبية لدى شركتكم بدرجة من الدقة .3

 0.6020.000  المحاسبية لدى شركتكم بدرجة من الوضوحتتميز المعلومات .4

 0.7080.000 تتميز المعلومات المحاسبية لدى شركتكم بدرجة من الثقة .5

 0.6840.000 تتميز المعلومات المحاسبية لدى شركتكم بخاصية المالئمة .6

7. 
ان المعلومات المحاسبية تتوفر فيها الحماية الكافية من أي اختـراق           

 ع داخل الشركة غير مشرو
0.8030.000 

8. 
تصل المعلومات المحاسبية الالزمة لألشخاص ذوي العالقـة فـي          

 الوقت المناسب
0.8250.000 

 0.8680.000 أن المعلومات المحاسبية لدى شركتكم تتميز بخاصية المقارنة .9

 0.8170.000 أن المعلومات المحاسبية لدى شركتكم تمتاز بخاصية المرونة .10

 0.4860.007 ومات المحاسبية في  شركتكم تمتاز بالمصداقيةالمعل .11

 0.5090.004 المعلومات المحاسبية في شركتكم تمتاز بقابليتها للقياس .12

  

فقـرات  يتبين من الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة مـن               

ت المحاسبية والبالغة أثنـى      الخصائص والمتطلبات األساسية الواجب توفرها في المعلوما       مجال

وهـذا  ) 0.05(عشر فقرة والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصائيا عند مستوى داللة اإلحصائية            

  . يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال الثاني
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  )6(جدول
  اإلداريفي اتخاذ القرار  مدى استخدام المعلومات المحاسبية مجالمع المجموع الكلي لمعامل ارتباط وداللة كل فقرة 

رقم 
معامل  الفقرة الفقرة

 االرتباط
 مستوى الداللة

Sig  

1. 
تستخدم المعلومات المحاسبية في شركتكم في اتخاذ القـرارات         

 .التنفيذية
0.582 0.001 

 0.000 0.649 تستخدم المعلومات المحاسبية في شركتكم في عملية التخطيط .2

 0.010 0.461 شركتكم في عملية الرقابةتستخدم المعلومات المحاسبية في  .3

4. 
تساهم المعلومات المحاسبية في تصحيح القرارات وتعزيزهـا        

 والتأكد من فاعليتها
0.708 0.000 

5. 
تساهم المعلومات المحاسبية فـي تحديـد تكـاليف وأسـعار           

 المنتجات
0.613 0.000 

 0.000 0.699 تساهم المعلومات المحاسبية في تقييم المواقف المالية للعمالء .6

 0.000 0.605 تساهم المعلومات المحاسبية في تقييم أداء األقسام والفروع .7

8. 
تساهم المعلومات المحاسبية في اتخاذها لقرارات التوسـعات         

 الرأسمالية
0.622 0.000 

9. 
تستخدم المعلومات المحاسبية في اتخاذها لقرارات التوسـعات        

 في أقسام وفروع الشركة
0.638 0.000 

 0.000 0.774 اهم المعلومات المحاسبية في توجيه قرارات االستثمارتس .10

11. 
تستخدم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القـرار فـي مجـال           

 التمويل واالقتراض لدى شركتكم
0.640 0.000 

  

يتبين من الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة مـن فقـرات                

لمحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية والبالغـة أحـد عـشر فقـرة             مجال استخدام المعلومات ا   

وهذا يـشير إلـى     ) 0.05(والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصائيا عند مستوى داللة اإلحصائية          

    . االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال الثالث
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  )7(جدول

فر المعلومات المحاسبية في معامل ارتباط وداللة كل فقرة مع المجموع الكلي لبعد مدى توا

  اتخاذ القرار اإلداري

معامل  الفقرة رقم الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة
Sig  

 0.012 0.451 قائمة الدخل  .1

 0.000 0.643 قائمة المركز المالي  .2

 0.000 0.658 قائمة التغير في حقوق الملكية  .3

 0.000 0.676 قائمة التدفق النقدي  .4

ابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات بعد            يتبين من الجدول الس   

مدى توافر المعلومات المحاسبية التخاذ القرار اإلداري والبالغة أربع فقرات والدرجة الكلية للبعد             

وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبيـر       ) 0.05(معنوية إحصائيا عند مستوى داللة اإلحصائية       

    . من المجال الرابعلفقرات البعد األول 

  )8(جدول

مدى نشر اإليضاحات اإلضافية معامل ارتباط وداللة كل فقرة مع المجموع الكلي لبعد 

  للمعلومات المحاسبية

رقم 
الفقرة

معامل  الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة
Sig  

1 
هل تقوم شركتكم بعمل مقارنات لقوائمها المالية مع قـوائم ماليـة            

 لشركات أخرى
0.484 0.007 

2 
في حال نشر القوائم المالية لشركتكم هـل يـتم نـشر معلومـات              

 .توضيحية مرفقة مع هذه القوائم
0.579 0.001 

3 
بخالف القوائم والتقارير   (هل يتم إعداد تقارير مالية خاصة باإلدارة        

 )المالية األساسية
0.407 0.026 

4 
مالية هل  في حال كون شركتكم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق ال         

 .اإلدراج يتطلب منكم نشر معلومات إضافية ملحقة بالقوائم المالية
0.577 0.001 

 0.007 0.484.هل تقوم شركتكم بإيداع نسخة من قوائمها لدى مسجل الشركات 5
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يتبين من الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات بعد               

فية للمعلومات المحاسبية والبالغة خمس فقرات والدرجة الكلية للبعد          اإلضا تمدى نشر اإليضاحا  

وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبيـر       ) 0.05(معنوية إحصائيا عند مستوى داللة اإلحصائية       

    . لفقرات البعد الثاني من المجال الرابع

  :  االستبانةثبات: ثانياً

وذلك باستخدام طريقتي التجزئـة     الستطالعية  أفراد العينة ا   على   االستبانةتم تقدير ثبات    

   .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  :طريقة التجزئة النصفية .1

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئـة           

النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االسـتبانة وكـذلك              

 الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى          درجة النصف الثاني من   

  : يوضح ذلكالتاليتعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون والجدول 

  )9(جدول 
  معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 المجال
عدد 

الفقرات

معامل االرتباط

 قبل التعديل
معامل االرتباط

 بعد التعديل

 0.600 0.429 12 القوائم المالية

الخصائص والمتطلبات األساسـية الواجـب توافرهـا فـي

 المعلومات المحاسبية لتلبية احتياجات اإلدارة
12 0.861 0.925 

 0.669 0.667 11*مدى استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار اإلداري

 0.532 0.362 10 وافر المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات اإلداريةمدى ت

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 
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 أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النـصفية بعـد التعـديل            السابقيتضح من الجدول    

مقبولة إحصائيا في مثل    ووهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية         ) 0.532(جميعها فوق   

  . من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةهذه الدراسات

  :طريقة ألفا كرونباخ .2

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات            

االستبانة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة والجدول             

  : يوضح ذلكاليالت

  )10(جدول 

  معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة

 معامل الفا كرونباخعدد الفقرات المجال

 0.675 12 القوائم المالية

الخصائص والمتطلبات األساسية الواجب توافرها في المعلومات

 المحاسبية لتلبية احتياجات اإلدارة
12 0.902 

 0.844 11 ومات المحاسبية في اتخاذ القرار اإلداريمدى استخدام المعل

 0.709 10 مدى توافر المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات اإلدارية

  

وهذا يدل ) 0.675( أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق السابقيتضح من الجدول 

  .ها على عينة الدراسةاالستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيق على أن
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  )11(جدول 

  خصائص العينة

  التوزيع حسب عدد العاملين  التوزيع حسب عمر الشركة

  النسبة المئوية  العدد  عدد العاملين  النسبة المئوية  العدد  عمر الشركة

  0  0  10أقل من   17.5  7   سنوات5أقل من 

  40  16  50-11من   22.5  9   سنوات10-6من

  22.5  9  100-51ن م  40  16   سنة20- 11من

  37.5  15  100أكثر من   20  8   سنة20أكثر من 

  100  40  المجموع  100  40  المجموع

  التوزيع حسب سوق فلسطين المالي  التوزيع حسب نوع النشاط

  النسبة المئوية  العدد  اإلدراج في السوق  النسبة المئوية  العدد  نشاط الشركة

  52.5  21  نعم  40  16  صناعية

  47.5  19  ال  32.5  13  تجارية

        20  8  خدماتية

        7.5  3  أخرى

  100  40  المجموع  100  40  المجموع

  

الجدول السابق يوضح أن العينة الحقيقية تمثل أغلب قطاعات االقتصاد الفلسطيني حيث            

تحتوي على شركات تمثل أربعة من القطاعات االقتصادية، وأن أغلب القطاعات هـو القطـاع               

من جهة  )  سنة   20-6(شتمل العينة على شركات يتراوح عمرها من        الصناعي والتجاري، كما ت   

أخرى فإن العينة تعكس واقع حجم الشركات المساهمة من حيث عدد العمال الذي ال يقـل عـن                  
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عشرة عمال، كما أنها توضح أن أغلب الشركات المساهمة العامة هي شركات مدرجة في سوق               

نة بهذه المواصفات يمكن أن تعكس بدرجـة كبيـرة          وفي رأينا فإن عي   . فلسطين لألوراق المالية  

  .واقع الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

   معلومات عامة عن أفراد عينة الدراسة)12(جدول 

 النسبة المئوية العدد  السمة الشخصية

 15 6 اإلدارةرئيس مجلس   لوظيفياالمركز 

 27.5 11 مدير عام الشركة  

 22.5 9 المدير التنفيذي  

 32.5 13 رئيس قسم  

 2.5 1  أخرى  

  100 40 المجموع 

 0 0 ثانوية عامة  المؤهل العلمي

 10 4 دبلوم 

 60 24 بكالوريوس 

 25 10 ماجستير 

 5 2 دكتوراه 

 100  40 المجموع 

 57.5 23 محاسبة  التخصص العلمي

 25 10 إدارة أعمال 

 2.5 1 مالية ومصرفية 

 7.5 3  اقتصاد 

 7.5 3 تخصص أخر 

 100 40 المجموع 

 22.5 9  سنوات5أقل من  سنوات الخبرة

 35 14  سنوات10-6من  

 30 12  سنة20-11من  

 12.5 5  سنة20أكثر من  

 100 40 المجموع 
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ملـة شـهادات بكـالوريوس      حيوضح الجدول السابق أن معظم المستجيبين لالستبانة هم مـن           

بها من علوم وأن أغلبهم مـن ذوي المناصـب           ومن تخصصات المحاسبة وما يرتبط       المحاسبة

  .، وأن غالبيتهم ذوي خبرة في مجال عملهماإلدارية ذات العالقة

  

  ـ:األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدارسة

 .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية .1

 .إليجاد صدق االتساق الداخلي ثم استخدام معامل ارتباط بيرسون .2

، ل الثبات ثم استخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية المتـساوية           إليجاد معام  .3

  .ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية
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  اختبار الفرضيات ومناقشتها
اهمة العامة في  االعتماد على القوائم المالية التي تعدها الشركات المسيتم: الفرضية األولى

  .فلسطين في توفير المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية

المتعلقة بمدى اعتماد الشركات المساهمة العامة فـي تـوفير          والفرضية  هذه   اختبار   إن

  : من خالل أمرينسيتمالمعلومات المحاسبية من القوائم المالية 

  .ت على القوائم المالية في تحقيق أهدافها الرئيسيةيتعلق بمدى اعتماد هذه الشركا: أوالً

أنه كلمـا كـان     يتعلق بمدى دورية إعداد القوائم المالية إذ أن هذا يعكس مؤشر هام حيث              : ثانياً

إذ لوال أهمية هذه القـوائم  .إعداد القوائم المالية أكثر دورية كان االعتماد أكبر على القوائم المالية 

  . ارية وتحقيق أهداف الشركة لما تم إعدادها بشكل أكثر دوريةفي اتخاذ القرارات اإلد

  -:وفيما يلي اختبار هذه الفرضية

   .االعتماد على القوائم المالية من أجل تحقيق األهداف الرئيسية للشركات المساهمة العامة: أوالً

  )13(جدول 

  أهم أهداف إعداد القوائم المالية

البيان الهدف  م

أهمية

ضعيفة

 جدا

هميةأ

ضعيفة

أهمية 

متوسطة

أهمية

عالية

أهمية 

عالية 

 جدا
المتوسط

الوزن 

النسبي
الترتيب

 العرض على مصلحة الضرائب 1 23 11  4 1 1العدد
% 2.52.510 27.5 57.5 

4.35087 3 

 31 8 1 0 0العدد
2 

االستخدام في اتخاذ القرارات 

 77.5 20 2.5 0 0 % اإلدارية
4.75095 1 

للعرض على المستخدمين الخارجين 3 17 12 7 1 3العدد
% 7.52.518 30 42.5 

3.97579.55 

 للحصول على القروض والتمويل 4 18 14 2 2 4العدد
% 105 5 35 45 

4.00080 4 

 للعرض على مالك الشركة 5 27 13 0 0 0العدد
% 0 0 0 32.567.5 

4.67593.52 
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من فقرات البعد األول بلغ على كل فقرة الحظ من الجدول السابق أن متوسط آراء أفراد العينة ي

حسب المقياس المستخدم في استبانة ) مية عاليةأه(أو أكثر وهذه الدرجة تمثل صفة الرأي ) 4(

ية أن الشركات المساهمة العامة تعتمد على القوائم المالية بدرجة عالالدراسة ونستنتج من ذلك 

  :اً حسب أهميتهايفي تحقيق األهداف التالية وهي مرتبة تصاعد

  .االستخدام في اتخاذ القرارات اإلدارية .1

 .العرض على مالك الشركة .2

 .العرض على مصلحة الضرائب .3

 .الحصول على القروض والتمويل .4

 .العرض على المستخدمين الخارجيين .5

ستخدام القوائم المالية كان استخدام ومما سبق يتضح أن أهم هدف للشركات من وراء إعداد وا

 في حين كان آخر األهداف هو العرض على المستخدمين هذه القوائم في اتخاذ القرارات اإلدارية

ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام الشركات المساهمة بقوائمها المالية واعتمادها عليها . الخارجيين

  . وهاماً في استخدامها التخاذ القرارات اإلداريةفي تحقيق أهدافها الرئيسية  وأن لها دوراً كبيراً
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  :دورية إعداد القوائم المالية: ثانياً

  )14(جدول 

  )40= ن  (دورية إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة

شهريال تعدالبيان دورية إعداد القوائم المالية م
ربع 

 سنوي
نصف

سنوي
سنوي

ترتيب

 ربع

ترتيب

نصف

ترتيب

يسنو

 قائمة الدخل 1 20 11 9 0 0 العدد
% 0 0 22.5 27.5 50 

  
3 

 
3 

 
1 

 17 13 10 0 0 العدد
 قائمة المركز المالي 2

% 0 0 25 32.5 42.5 

 
2 

 
2 

 
2 

 14 9 17 0 0 العدد
 قائمة التدفق النقدي 3

% 0 0 42.5 22.5 35 

 
1 

 
4 

 
4 

 15 19 6 0 0 دالعد
 قائمة التغير في حقوق الملكية 4

% 0 0 15 47.5 37.5 

 
4 

 
1 

 
3 

  

 في إعدادها لفترة    أن قائمة التدفق النقدي تحتل الترتيب األول      يتضح من الجدول السابق     

ونتيجـة  ، ربع سنوي ويرجع ذلك إلى أهمية قائمة التدفقات النقدية ومقدار السيولة لدى الـشركة             

 من  القوائم األخرى بهدف اسـتخدامها فـي اتخـاذ            لتلك األهمية يتم إعدادها بشكل دوري أكثر      

   .القرارات اإلدارية

، أما قائمة التغير في حقوق الملكية تحتل الترتيب األول في إعدادها لفترة نصف سـنوي      

وقائمة الدخل تحتل الترتيب األول في إعدادها بشكل سنوي ويعزو الباحث ذلك إلى أن المديرين               

أوالً ) معلومات محدثة   ( صول على معلومات محاسبية باستمرار      في شركات العينة يحاولون الح    

أي أنه كلمـا كانـت فتـرة    ، بأول وأخذها بعين االعتبار لمساعدتهم في اتخاذ القرارات اإلدارية   



 104

كانت درجة االعتماد أكبر على القوائم الماليـة للحـصول علـى معلومـات              الدورية أكثر كلما    

  .محاسبية حديثة

راء أفراد العينة في اعتمادهم على القوائم المالية في الحصول على ومما يعزز نتائج آ

تبين أن ما ، معلومات محاسبية الستخدامها في اتخاذ القرارات اإلدارية كما اتضح فيما سبق

عينة تعتمد على القوائم المالية بنسبة عالية تتراوح من الشركات المشمولة في ال%) 70(نسبته 

 يرجع إلى أهمية درجة االعتماد على القوائم المالية في أداء  األمر الذي%)100 – 81(

  .الوظائف اإلدارية

  :كما يتضح من الجدول التالي

  )15(جدول

لدرجة اعتماد اإلدارة على المعلومات مجموع التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي 

  )40= ن (المحاسبية 

درجة 

 االعتماد
%80-61%60-41%40-21فأقل% 20

81 -

100% 
المتوسط

الوزن 

النسبي

 28 7 4 0 1 العدد
% 2.5 0 10 17.5 70 

4.52590.5

  

 على ما سبق يتضح أن الشركات المساهمة العامة في فلسطين تعتمد بشكل أساسي على وبناء

  .القوائم المالية في تحقيق أهداف هذه الشركات وكذلك عند اتخاذها للقرارات اإلدارية

ل الفرضية البحثية األولى والتي تنص على على ذلك نقبوبناء:-  

يتم االعتماد على القوائم المالية التي تعدها الشركات المساهمة العامة في فلسطين في توفير 

  .المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية
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رارات اإلدارية ونظراً العتماد الشركات المساهمة العامة على القوائم المالية عند اتخاذها للق

وكذلك تحقيق األهداف الرئيسية لهذه الشركات فإنه من المتوقع أن تهتم هذه الشركات بشكل 

 إعداد القوائم المالية من أجل الحصول على معلومات محاسبية دقيقة وذات جودة عالية بآليةكبير 

دى حرص هذه وقد قام الباحث بالتأكد من م، استخدامها في اتخاذ القرارات اإلداريةعند 

  -:الشركات على دقة آلية إعداد القوائم المالية كما يلي

  .نوعية النظام المحاسبي المستخدم في الشركات المساهمة العامة) 1(

  )16(جدول

  )40= ن  (النظام المحاسبي حسب عدد الشركات والنسبة المئوية
 النسبة المئوية العدد النظام المحاسبي في شركتكم

 0 0 يدوي
 77.5 31 محوسب
 22.5 9 مزدوج
 100 40 المجموع

  

من الشركات التي تمثل مفردات العينة تـستخدم        %) 77.5(يتبين من الجدول السابق أن      

وهذا يعني أن الشركات المساهمة     ، يستخدموا النظام المزدوج  %) 22.5(وأن  .  النظام المحوسب 

كان لزاماً عليها أن تواكب هذا      ) ريةالمحاسبية واإلدا (العامة  وفي ظل تطور البرامج الحاسوبية        

التغير ألن النظام المحوسب يعطي نتائج تمتاز بالسرعة والدقة والوضوح والموضـوعية ممـا              

. ذات فائدة عالية يتم استخدامها في اتخاذ القرارات اإلدارية        ) معلومات(يجعلها تعطي مخرجات    

لحصول على معلومات محاسـبية ذات      كما أن هذا يؤكد على اهتمام الشركات المساهمة العامة با         

  .جودة عالية من القوائم المالية
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  .آلية إعداد القوائم المالية) 2( 

  )17(جدول

مجموع التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والترتيب كل فقرة من فقرات بعد القوائم 

  )40= ن (المالية 

البيان إعداد القوائم المالية  م

غير 

موافق 

بدرجة 

 جدا

ر غي

موافق
موافق

موافق 

بدرجة 

 كبيرة

موافق 

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

المتوس

 ط
الوزن 

النسبي
الترتيب

 31 9 0 0 0العدد
1 

يقوم بإعداد المعلومات المحاسبية في 
شركتكم كادر متخصص من 

المحاسبين لديهم المعرفة بالقواعد 
 والمعايير المحاسبية

% 0 0 0 22.5 77.5 

 
4.775 

 

 
95.5 

 

 
1 
 

 23 16 1 0 0العدد
2 

لدى الشركة دليل محاسبي واضح 
يستخدم كمرجع الثبات ومعالجة 

 57.5 2.540 0 0 % العمليات المحاسبية

 
4.550 

 

 
91 
 

 
2 
 

 24 14 0 2 0العدد

3 

يتوفر لدى الشركة نظاما ماليا 

ومحاسبيا يحدد الواجبات 

والصالحيات لكافة العاملين بالدائرة 

 المالية بالشركة
% 0 5 0 35 60 

 
4.500 

 

 
90 
 

3 
 

  

يظهر جلياً من الجدول السابق أنه عند إعداد القوائم المالية تستخدم معظم الشركات كادر 

متخصصاً من المحاسبين لديهم المعرفة بالقواعد والمعايير المحاسبية وهذا يعني انه يوجد اهتمام 

عد والمعرفة المحاسبية وذلك للعمل علي إعداد كبير بالكادر البشري المتخصص والملم بالقوا

وتجهيز معلومات محاسبية ذات دقة عالية ومواصفات جيدة لها أساس  علمي ومحاسبي من اجل 

  .استخدامها في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية



 107

ت         كما أن استخدام الشركة دليالً محاسبياً واضحاً يستخدم كمرجع إلثبات ومعالجة العمليا

 أما توفر النظام المالي والمحاسبي ،ة عند إعداد المعلومات المحاسبيةالمحاسبية يعطي دقة وثق

لدي الشركات فإن هذا من شانه أن يحدد الواجبات والصالحيات لكافة العاملين بالدائرة ويعمل 

  . علي توفير معلومات محاسبية ذات معايير وقواعد واضحة

   .تدقيق الحسابات) 3(

  )18(جدول

  )40= ن  (العدد والنسبة المئوية لتدقيق الحسابات في الشركات المساهمة

 العدد كيفية تدقيق الحسابات
النسبة 

 المئوية

 20 8 من قبل مدقق خارجي فقط

 0 0 من قبل مدقق داخلي فقط

 80 32 من قبل مدقق داخلي وأخر خارجي

 100 40 المجموع
  

يتم تدقيق حساباتهم من قبل مدقق %) 80( العينة يالحظ من الجدول السابق أن أغلب شركات

تستخدم المدقق الخارجي فقط  %)20(داخلي وأخر خارجي ،كما أن جزءا من هذه الشركات 

 وبالتالي درجة االعتماد عليها . وموضوعية أكثر للمعلومات المحاسبيةثقةاألمر الذي يعطي 

  .بشكل أكبر في اتخاذ القرارات اإلدارية

تتوافر الخصائص المطلوبة في المعلومات المحاسبية التي يتم االعتماد عليها : نيةالفرضية الثا

  .في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في الشركات المساهمة العامة في فلسطين

والمتعلقة بمدى توافر الخصائص المطلوبة في المعلومات المحاسبية الختبار هذه الفرضية 

  المعتمد عليها
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  :رات اإلدارية كانت إجابات المبحوثين كما هو موضح في الجدول التاليفي اتخاذ القرا

  )19(جدول
  الخصائص األساسية مجالمجموع التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والترتيب كل فقرة من فقرات

  )40= ن (محاسبية لتلبية احتياجات اإلدارة الواجب توافرها في المعلومات ال

البيان الفقرة م
بدرجة 
ضعيف
ة جدا

بدرجة 
ضعيفة

بدرج
ة 
متو
 سطة

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
عالية 
 جدا

المتوسط
الوزن 
النسبي

الترتيب

 27 12 1 0 0العدد
1 

توفر المعلومات المحاسبية معلومات 
ذات قدرة تنبوئية تساعد اإلدارة في 
صياغة وتصميم الخطط المستقبلية

% 0 0 2.5 30 67.5 
4.650 

 
93 
 

5 
 

 المعلومات المحاسبية لدى تتميز 2 31 9 0 0 0العدد
 77.5 22.5 0 0 0 %شركتكم بالموضوعية وعدم التحيز

4.775 
 

95.5 
 

1 
 

تتميز المعلومات المحاسبية لدى  3 26 14 0 0 0العدد
 65 35 0 0 0 % شركتكم بدرجة من الدقة

4.650 
 

93 
 

6 
 

تتميز المعلومات المحاسبية لدى  4 29 11 0 0 0العدد
 72.5 27.5 0 0 0 % كم بدرجة من الوضوحشركت

4.725 
 

94.5 
 

3 
 

تتميز المعلومات المحاسبية لدى  5 29 11 0 0 0العدد
 72.5 27.5 0 0 0 % شركتكم بدرجة من الثقة

4.725 
 

94.5 
 

4 
 

تتميز المعلومات المحاسبية لدى  6 24 14 2 0 0العدد
 60 35 5 0 0 % شركتكم بخاصية المالئمة

4.550 
 

91 
 

9 
 

 31 4 4 1 0العدد
7 

ان المعلومات المحاسبية تتوفر فيها 
الحماية الكافية من أي اختراق غير 

 مشروع داخل الشركة
% 0 2.510 10 77.5 

4.625 
 

92.5 
 

7 
 

 25 12 3 0 0العدد
8 

تصل المعلومات المحاسبية الالزمة 
لألشخاص ذوي العالقة في الوقت 

 اسبالمن
% 0 0 7.5 30 62.5 

4.550 
 

91 
 

10 
 

أن المعلومات المحاسبية لدى  9 29 8 2 1 0العدد
 72.5 20 2.55 0 % شركتكم تتميز بخاصية المقارنة

4.625 
 

92.5 
 

8 
 

أن المعلومات المحاسبية لدى  10 20 14 4 2 0العدد
 50 35 10 5 0 % شركتكم تمتاز بخاصية المرونة

4.300 
 

86 
 

12 
 

المعلومات المحاسبية في  شركتكم  11 31 9 0 0 0العدد
 77.5 22.5 0 0 0 % تمتاز بالمصداقية

4.775 
 

95.5 
 

2 
 

المعلومات المحاسبية في شركتكم  12 18 21 1 0 0العدد
 45 52.5 2.5 0 0 % تمتاز بقابليتها للقياس

4.425 
 

88.5 
 

11 
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 على نتائج الجدول السابق يالحظ أن الوزن النسبي لمتوسط آراء أفراد العينة على اءبن

كافة فقرات المجال الثاني والمتعلقة بمدى توافر الخصائص  المطلوبة في المعلومات المحاسبية 

  عن عليها في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في الشركات المساهمة لم يقلالتي يتم االعتماد

األمر الذي يعني أن أفراد العينة يرون توفر خصائص المعلومات المحاسبية لالعتماد %) 86(

  .عليها في اتخاذ القرارات بدرجة عالية في المعلومات المحاسبية

  :وهذه الخصائص مرتبة حسب أهميتها كما يلي

  .تتميز المعلومات المحاسبية بالموضوعية وعدم التحيز .2

 .حاسبية بالمصداقيةتتميز المعلومات الم .3

 .تتميز المعلومات المحاسبية بالوضوح .4

 .تتميز المعلومات المحاسبية بالثقة .5

توفر المعلومات المحاسبية معلومات ذات قدرة تنبؤية تساعد اإلدارة في صياغة وتعميم  .6

 .الخطط المستقبلية

 .تتميز المعلومات المحاسبية بالدقة .7

 .محاسبيةتتوفر الحماية الكافية في المعلومات ال .8

 .تتميز المعلومات المحاسبية بخاصية المقارنة .9

 .تتميز المعلومات المحاسبية بخاصية المالئمة .10

 .تصل المعلومات المحاسبية لألشخاص ذوي العالقة في الوقت المناسب .11

 .تتميز المعلومات المحاسبية بقابليتها للقياس .12

   . المعلومات  المحاسبية بخاصية المرونةتتميز .13
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الحظ أن الفقرة المتعلقة بتميز المعلومات المحاسبية بالموضوعية  على وبناءالترتيب السابق ي

وعدم التحيز احتلت المرتبة األولى مما يعني أن الشركات المساهمة العامة معلوماتها المحاسبية 

وتعد بناءاً على قواعد ومعايير علمية محاسبية يليها في ذلك الفقرة ، بعيدة عن التقدير الشخصي

درجة من إمكانية التحقق منها ومستندة إلى أدلة المتعلقة بصدق المعلومات المحاسبية أي أنها على 

كما أن تميز المعلومات ، إثبات كافية وخالية من التحيز وهذا تأكيد لما ورد في الفقرة السابقة

ة أما تميز المحاسبية بالوضوح هذا من شأنه أن يجعل اإلدارة أن تقوم بوظائفها بكفاءة وفعالي

 حيث أن توافر معلومات محاسبية سالمعلومات المحاسبية بدرجة من الدقة فكان ترتيبها الساد

 المعلومات إدارية خاطئة لذلك كانت تقراراخاطئة ومضللة من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ 

ز ات المساهمة وحول الفقرة المتعلقة بتميكالمحاسبية تتميز بدرجة عالية من الدقة في الشر

 التعرف على األوجه الحقيقية للتشابه  إلىها تؤديالمعلومات المحاسبية بخاصية المقارنة فإن

واالختالف بين أداء الشركة والشركات األخرى وكذلك الشركة نفسها خالل فترات زمنية مختلفة 

مما يجعل الشركات المساهمة أن تتعرف على أدائها سواء كان إيجابي أو سلبي ومحاولة وضع 

  . إلى أفضل أداء بهالخطط الكفيلة لالرتقاءا

لومات المحاسبية بخاصية المالئمة فإن توفر هذه الخاصية أما الفقرة المتعلقة بتميز المع

 منها في لالستفادةفي المعلومات المحاسبية ضروري ذلك ألن المالئمة متطلب أساسي للمعلومات 

عبد (دراسة  مع تتفق وهذه النتيجةالسياسات اإلدارية ووضع الخطط المستقبلية تقويم 

  ).1993،الرازق

كما أن تميز المعلومات المحاسبية بوصولها إلى األشخاص ذوي العالقة في الوقت 

باتخاذ القرارات اإلدارية بسرعة  يساعد المديرين في الشركات المساهمة العامة فإن هذاالمناسب 
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إذ ال فائدة من المعلومات ، خاذ القرارحيث يعتبر التوقيت عنصر مهم من عناصر النجاح في ات

  .المحاسبية إذا لم تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب

على ما سبق نقبل الفرضية البحثية الثانية والتي تنص علىوبناء :  

تتوافر الخصائص المطلوبة في المعلومات المحاسبية التي يتم االعتماد عليها في عملية اتخاذ 

  . في الشركات المساهمة العامة في فلسطينالقرارات اإلدارية

  :الفرضية الثالثة

يتم استخدام المعلومات المحاسبية من قبل المديرين عند اتخاذهم لقراراتهم اإلدارية في 

  .الشركات المساهمة العامة في فلسطين

 الفرضية السابقة والمتعلقة بمدى استخدام المعلومات المحاسبية من قبل من أجل اختبار

المساهمة العامة كانت إجابات المبحوثين ديرين عند اتخاذهم لقراراتهم اإلدارية في الشركات الم

  :في الجدول التاليهو موضح كما 

  )20(جدول

 استخدام المعلومات مجالمجموع التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والترتيب كل فقرة من فقرات 

  )40= ن (المحاسبية في اتخاذ القرار اإلداري 

البيان الفقرة م
بشكل 
ضعي
ف 
 جدا

بشكل 
ضعي
 ف

بشكل 
متوس
 ط

بشكل 
 آبير

بشكل 
آبير 
 جدا

المتوسط
الوزن 
النسبي

الترتيب

تستخدم المعلومات المحاسبية في  1 20 19 1 0 0العدد
 50 47.5 2.5 0 0 % شركتكم في اتخاذ القرارات التنفيذية

4.475 
 

89.5 
 

6 
 

اسبية في تستخدم المعلومات المح 2 21 16 3 0 0العدد
 52.5 40 7.5 0 0 % شركتكم في عملية التخطيط

4.450 
 

89 
 

10 
 

تستخدم المعلومات المحاسبية في  3 24 13 3 0 0العدد
 60 32.5 7.5 0 0 % شركتكم في عملية الرقابة

4.525 
 

90.5 
 

3 
 

 22 15 3 0 0العدد
4 

تساهم المعلومات المحاسبية في 
يزها والتأكد تصحيح القرارات وتعز
 من فاعليتها

% 0 0 7.5 37.5 55 
4.475 

 
89.5 

 
7 
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تساهم المعلومات المحاسبية في تحديد  5 26 9 4 0 1العدد
 65 22.5 10 2.50 % تكاليف وأسعار المنتجات

4.475 
 

89.5 
 

8 
 

 28 8 3 1 0العدد
تساهم المعلومات المحاسبية في تقييم  6

 70 20 2.57.5 0 % للعمالءالمواقف المالية 
4.575 

 
91.5 

 

1 
 
 

تساهم المعلومات المحاسبية في تقييم  7 24 13 3 0 0العدد
 60 32.5 7.5 0 0 % أداء األقسام والفروع

4.525 
 

90.5 
 

4 
 

تساهم المعلومات المحاسبية في  8 23 14 3 0 0العدد
 57.5 35 7.5 0 0 %اتخاذها لقرارات التوسعات الرأسمالية

4.500 
 

90 
 

5 
 

 23 12 4 0 1العدد
9 

تستخدم المعلومات المحاسبية في 
اتخاذها لقرارات التوسعات في أقسام 

 وفروع الشركة
% 2.50 10 30 57.5 

4.400 
 

88 
 

11 
 

تساهم المعلومات المحاسبية في توجيه 10 22 15 3 0 0العدد
 55 37.5 7.5 0 0 % قرارات االستثمار

4.475 
 

89.5 
 

9 
 

 26 11 3 0 0العدد
11

تستخدم المعلومات المحاسبية في اتخاذ 
القرار في مجال التمويل واالقتراض 

 لدى شركتكم
% 0 0 7.5 27.5 65 

4.575 
 

91.5 
 

2 
 

  

فراد العينة على كافة بناء على نتائج الجدول السابق يالحظ أن الوزن النسبي لمتوسط آراء أ

المعلومات المحاسبية من قبل المديرين عند فقرات المجال الثالث والمتعلقة بمدى استخدام 

األمر الذي يعني %) 88(اتخاذهم لقراراتهم اإلدارية في الشركات المساهمة العامة لم يقل عن 

 اإلدارية في الشركات أن أفراد العينة يستخدموا المعلومات المحاسبية عند اتخاذهم لقراراتهم

  :وهذه الخصائص مرتبة حسب أهميتها كما يلي. المساهمة العامة بدرجة عالية

  . المالية للعمالءفتستخدم المعلومات المحاسبية في تقييم المواق .1

 .تستخدم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار في مجال التمويل واالقتراض .2

 . الرقابة المحاسبية في عمليةالمعلوماتتستخدم  .3

 . والفروع في تقييم أداء األقسامةالمحاسبيتساهم المعلومات  .4

 .تساهم المعلومات المحاسبية في اتخاذها لقرارات التوسعات الرأسمالية .5
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 .تستخدم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات التنفيذية .6

 .ليتهاتساهم المعلومات المحاسبية في تصحيح القرارات وتعزيزها والتأكد من فاع .7

 .تساهم المعلومات المحاسبية في تحديد تكاليف وأسعار المنتجات .8

 .المعلومات المحاسبية في توجيه قرارات االستثمارتساهم  .9

 .تخدم المعلومات المحاسبية في عملية التخطيطتس .10

 تستخدم المعلومات المحاسبية في اتخاذها لقرارات التوسعات في أقسام وفروع الشركة  .11

رتيب السابق يالحظ أن الفقرة المتعلقة باستخدام المعلومات المحاسبية لتقييم وبناء على الت

المواقف المالية للعمالء احتلت المرتبة األولى إذ ال يتم تقييم ذلك الموقف ألي عميل أو مساهم 

دون أن تتوفر وتستخدم المعلومات المحاسبية يليها في ذلك استخدام المعلومات المحاسبية في 

قرار في مجال التمويل واالقتراض ويرجع ذلك إلى أهمية كبيرة في استخدام المعلومات اتخاذ ال

  .المحاسبية لكونها المرجعية األساسية عند اتخاذ أي قرار سواء كان إدارياً أو مالياً

استخدام المعلومات المحاسبية في عملية الرقابة هذا من شأنه أن يزود المديرين كما أن 

نحرافات وبالتالي تحليل ودراسة أسباب االنحراف للوقوف على مسبباتها بمؤشرات عن أية ا

  .واتخاذ القرار المناسب بشأنها

أما استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات التوسعات في أقسام وفروع الشركة فهي 

  .قرارات مستقبلية مهمة للشركة وبالتالي استخدام المعلومات المحاسبية لتلك القرارات

  :وبناء على ما سبق نقبل الفرضية البحثية الثالثة والتي تنص على

يتم استخدام المعلومات المحاسبية بكفاءة وفعالية من قبل المديرين عند اتخاذهم لقراراتهم 

  .اإلدارية في الشركات المساهمة العامة في فلسطين
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 :الفرضية الرابعة

ين التخاذ القرارات اإلدارية في الشركات تكفي المعلومات المحاسبية المتوافرة للمدير

   .المساهمة العامة في فلسطين

 الفرضية السابقة والمتعلقة بمدى كفاية ووفرة المعلومات المحاسبية قام الباحث باختبار

العامة من خالل ثالثة محاور الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية في الشركات المساهمة 

  :هي كما يلي) محددات(

المساهمة العامة سار بشكل عام حول مدى توافر المعلومات المحاسبية للشركات االستف .1

  .عند اتخاذها للقرارات اإلدارية

قيام الشركات المساهمة العامة بنشر قوائمها المالية وبالتالي إتاحتها لآلخرين من مدى  .2

 .أجل عمل المقارنات والدراسات الالزمة عند اتخاذ قراراتهم

 .ت اإلضافية وكذلك عمل التقارير والمقارنات المالية األخرىمدى نشر اإليضاحا .3

  :وفيما يلي نتائج تحليل البنود الثالثة كما يلي
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   االستفسار عن مدى توافر المعلومات المحاسبية)1 (

  )21(جدول 

  )40= ن  (العدد والنسبة المئوية للشركات المتوافر فيها المعلومات المحاسبية

 العدد  المحاسبية التخاذ القرارات اإلداريةتوافر المعلومات
النسبة 

 المئوية

 77.5 31 دائماً

 20 8 غالباً

 0 0 أحيانا كثيرة

 2.5 1 بعض األحيان

 0 0 نادراً

 100 40 المجموع

  

 تتوافر لديها %)77.5 (الشركات التي تمثل مفردات العينة أغلب:يتضح من الجدول السابق أن

وهذا يشير إلى مدى حرص الستخدامها في اتخاذ القرارات اإلدارية، المعلومات المحاسبية 

  .الشركات المساهمة على توفير معلومات محاسبية ذات أهمية عالية في اتخاذ القرارات اإلدارية

    مدى نشر القوائم المالية)2(

 )22(جدول 
د مدى مجموع التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والترتيب كل فقرة من فقرات بع

  )40= ن (توافر المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات اإلدارية 

المتوسدائماغالباأحيانانادراال يتم الفقرة م
 ط

الوزن 
النسبي

الترتيب

 324.67593.51 5 2 0 1 قائمة الدخل 1
 314.62592.52 5 3 0 1 قائمة المركز المالي 2
 4 294.50090 6 2 2 1 قائمة التغير في حقوق الملكية 3
 304.52590.53 5 3 0 2 قائمة التدفق النقدي 4
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) 4.5(أن متوسط آراء أفراد العينة في كافة الفقرات أعلى من دول السابق يالحظ من خالل الج

وهذه القوائم مرتبة ، ويستنتج من ذلك أن معظم الشركات المساهمة تقوم بنشر القوائم المالية

  :ي للمتوسط كما يليحسب الوزن النسب

  .قائمة الدخل .1

 .قائمة المركز المالي .2

 .قائمة التدفق النقدي .3

 .قائمة التغير في حقوق الملكية .4

ويستنتج مما سبق أن الشركات المساهمة العامة بصفة عامة تنشر قوائمها المالية 

األخرى والمستثمرين اآلخرين من أجل استخدامها في عمل وبالتالي فهي متاحة للشركات 

  .المقارنات وكذلك عند اتخاذ القرارات

  .مدى نشر اإليضاحات اإلضافية وعمل التقارير) 3(

 )23(جدول 
مجموع التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والترتيب كل فقرة من فقرات بعد مدى توافر المعلومات المحاسبية 

  )40= ن (التخاذ القرارات اإلدارية 
 

المتوسدائماغالباأحيانانادراال يتم  الفقرة م
 ط

الوزن 
الترتيبالنسبي

هل تقوم شركتكم بعمل مقارنات لقوائمها المالية .1
 3.27565.55  137 9 6 5 مع قوائم مالية لشركات أخرى

في حال نشر القوائم المالية لشركتكم هل يتم .2
 1 10284.60092 1 0 1.نشر معلومات توضيحية مرفقة مع هذه القوائم

م إعداد تقارير مالية خاصة باإلدارة هل يت.3
 3 4.05081  25 5 2 3 5 )بخالف القوائم والتقارير المالية األساسية(

في حال كون شركتكم مدرجة في سوق فلسطين .4
لألوراق المالية هل اإلدراج يتطلب منكم نشر 

 .معلومات إضافية ملحقة بالقوائم المالية
0 0 0 1110  3.85077 4 

كتكم بإيداع نسخة من قوائمها لدى هل تقوم شر.5
 2 294.55091 7 2 1 1 .مسجل الشركات
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من خالل الجدول السابق يالحظ أن متوسط آراء أفراد العينة على فقرات المجال قريبة من 

والتي تمثل صفة ) 3(بشكل عام باستثناء العبارة األولى فهي قريبة من الدرجة ) 4(الدرجة 

ذلك أن الشركات  من جستنتنومقياس المستخدم في استبانة الدراسة حسب ال) أحياناً(الرأي 

مرتبة حسب الوزن : تقوم بإعداد ونشر المعلومات والتقارير المالية التاليةالمساهمة العامة 

  :النسبي  للمتوسط

ويرجع هذا إلى أن هذه المعلومات ، مرفقة مع القوائم الماليةنشر معلومات توضيحية  .1

مكملة للمعلومات المحاسبية وبمثابة عملية إفصاح شامل لتلك التوضيحية تعتبر 

  .المعلومات مما يجعلها تكون أوضح في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية

 .إيداع نسخة من القوائم المالية لدى مسجل الشركات .2

مالية خاصة باإلدارة بخالف القوائم والتقارير األساسية وهذا يعود إلى إعداد تقارير  .3

الشركات المساهمة بالحصول على معلومات محاسبية بأكثر من طريقة وذلك اهتمام 

 .لتكون المعلومات المحاسبية أوضح وأشمل في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية

نشر معلومات إضافية ملحقة بالقوائم المالية في حال كون الشركة مدرجة في السوق  .4

المعنية من مستثمرين وغيرهم ويفسر الباحث ذلك النشر بإعطاء الجهات ، المالي

 .معلومات  محاسبية إضافية أكثر وضوحاً وإفصاحاً من القوائم والتقارير المالية

أما بالنسبة لقيام الشركات بعمل مقارنات لقوائمها المالية مع قوائم شركات أخرى فهي تتم ليس 

ت أن تعمل على تقييم مما يوفر للشركا، بشكل دائم وإنما أحياناً يتم عمل مثل هذه المقارنات

  .أفضل أداء واالرتقاء بمستوى اتخاذ القرارات اإلداريةأدائها إلى 
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وبناء على النتائج السابقة يتضح أن المعلومات المحاسبية متوافرة للشركات 

المساهمة العامة بما يمكنها من اتخاذ القرارات اإلدارية وبالتالي نقبل الفرضية البحثية الرابعة 

  : علىوالتي تنص 

تكفي المعلومات المحاسبية المتوافرة للمديرين التخاذ القرارات اإلدارية في الشركات 

   .المساهمة العامة في فلسطين

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 119

  النتائج والتوصيات
  

 ما يقدمه لها النظام المحاسبي من ىيتوقف أداء إدارة الشركة لوظيفة اتخاذ القرارات عل

  .حاسبي كمصدر للمعلومات المحاسبيةبد من االهتمام بالنظام الممعلومات ولذلك كان ال

ويعود اهتمام اإلدارة بالمعلومات المحاسبية كذلك لكونها المحرك الرئيسي إلدارة أي 

منشأة وتحدد قدرتها على أدائها لوظائفها كما تتوقف درجة فعالية اإلدارة على مدي وفرة وجودة 

  .ارات اإلداريةلالزمة التخاذ القرالمعلومات ا

  : وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةوقد ت

 عند اتخاذ القرارات اإلدارية في الشركات اً وحيويهاماً اًإن للمعلومات المحاسبية دور .1

 .المساهمة العامة

المعلومات المحاسبية المستمدة من القوائم على  اإلدارة في الشركات المساهمة العامة تعتمد .2

 .اريةلقرارات اإلدالمالية في اتخاذ ا

علومات محاسبية بنسبة تعتمد اإلدارة في اتخاذها للقرارات وأدائها للوظائف اإلدارية على م .3

90%. 

 تليها ، المرتبة األولى في األهمية للحصول على معلومات محاسبيةالتدفقات النقديةتحتل قائمة  .4

 . الملكية قائمة التغيرات في حقوق ثمالدخل ثم قائمة المركز الماليقائمة 

تعتمد الشركات المساهمة العامة في تدقيق حساباتها بنسبة عالية على مدقق خارجي األمر  .5

 .الذي يعطي موضوعية أكثر للمعلومات المحاسبية

تتوافر المعلومات المحاسبية بشكل دائم في الشركات المساهمة وذلك الستخدامها في اتخاذ  .6

 .القرارات اإلدارية
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حاسبية التي يتم االعتماد عليها في اتخاذ موبة في المعلومات التتوافر الخصائص المطل .7

 .دارة في الشركات المساهمة العامةالقرارات اإلدارية من قبل اإل

تستخدم الشركات المساهمة العامة في نظامها المحاسبي النظام المحوسب والذي يسرع في  .8

ة إلى متخذي ت التغذية العكسيعملية توصيل وتقديم المعلومات والتقارير المحاسبية ومعلوما

  .القرارات في الشركات

 من المحاسبين لديهم معرفة بالقواعد اً متخصصاًتستخدم الشركات المساهمة العامة كادر .9

والمعايير المحاسبية والقدرة على إعداد القوائم المالية تحتوي على معلومات محاسبية تمتاز 

 . والدقةةبالمصداقي

بية في الشركات المساهمة العامة بالموضوعية وعدم التحيز تتميز المعلومات المحاس .10

 . وبدرجة عالية من الوضوح والثقةوالمصداقية

 تلتزم الشركات المساهمة العامة بنشر معلومات تفصيلية توضيحية مرفقة مع القوائم المالية  .11

في وهذا يعزز من إمكانية الحصول على معلومات محاسبية أكثر وضوحا وذلك الستخدامها 

 .لقرارات اإلداريةاتخاذ ا

 تقوم الشركات المساهمة بإعداد تقارير مالية خاصة بخالف القوائم والتقارير المالية األساسية  .12

 .حصول على معلومات محاسبية إضافيةوهذا يعزز أيضا من إمكانية ال  

  التوصيات : ثانياُ 

 للمعلومات المحاسبية في اً عالياً واستخداماًبالرغم من أن نتائج الدراسة كشفت عن أن هناك دور

اتخاذ القرارات اإلدارية إال أنه وبقصد تحسين مستوى األداء ورفع كفاءة وفاعلية ذلك الدور في 

  : نوصي بما بلي استخدام المعلومات المحاسبية
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 كأداة اضرورة استخدام الشركات المساهمة العامة للموازنات التخطيطية أو التقديرية ألهميته .1

 .مهمتها التخاذ القرارات اإلداريةدة اإلدارة في لمساع

ورسم ضرورة التوسع في استخدام المعلومات المحاسبية في عمليات التخطيط بكافة أنواعها  .2

 .السياسات المستقبلية للشركة

لمساهمة بزيادة المعرفة واالطالع للكادر المحاسبي الذي يعمل بالدائرة اأن تقوم الشركات  .3

اصة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية لما لها من أهمية كبيرة تساعدهم المالية لديها وخ

في االرتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي في مجال المحاسبة وهذا من شأنه أن يزيد 

حاسبية  وبالتالي الحصول على معلومات م،موضوعية ودقة إعداد القوائم والتقارير المالية

 .متميزة بخصائصها المطلوبة

نوصي بان تقوم الشركات المساهمة بعمل مقارنات لقوائمها المالية مع شركات أخرى  .4

لك الوضع من  ألن ذلك يعطي تقييم لوضع الشركة ومن ثم العمل على تحسين ذ،رباستمرا

 .ناحية إدارية ومالية

للحصول ،  في حفظ وخزن البيانات المحاسبيةضرورة استخدام الشركات المساهمة للحاسوب .5

معلومات محاسبية لتوفير الدقة والسرعة في إيصال هذه المعلومات لمتخذي القرار في على 

 .الشركات

 تزويدهاضرورة دعم اإلدارة العليا في الشركات المساهمة ألقسام ودوائر المحاسبة و .6

، لتنفيذ األعمال المحاسبية وتقديم تقارير وقوائم متابعة دورية لخبرات والالزمةبالكفاءات وا

 .  بأول والوقوف على أية انحرافاتل عملية حصول اإلدارة على المعلومات أوالًلتسهي
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إعداد وتأهيل متخذي القرارات اإلدارية في مجال التحليل المالي وعقد الدورات في مجال  .7

 صعبة مما يسهم تاتخاذ القرارات ليتمكنوا من معالجة المواقف اإلدارية التي تتطلب قرارا

 . في التعامل بفاعلية مع المعلومات المحاسبيةت القرارافي زيادة قدرة متخذي

ضرورة التعرف على طبيعة المعلومات التي تحتاجها كل فئة إدارية ومراعاة اختالف الفئات  .8

، وكذلك توفير المعلومات الالزمة لنماذج اتخاذ مالمستخدمة للمعلومات وتعدد احتياجاته

 .ات المحاسبيةالقرارات وذلك لرفع كفاءة وفعالية المعلوم

  : المقترحات

 يرى الباحث تقديم مقترحات لتغطية جوانب أخرى في ،ولكي يستكمل الموضوع حقه

  : موضوع المعلومات المحاسبية

إجراء دراسة شاملة مشابهة تتناول الشركات والمنظمات الخاصة الفلسطينية بخالف  .1

 .يةالشركات المساهمة العامة وذلك ألهمية تلك المعلومات المحاسب

استخدامها في عملية التخطيط والرقابة ى ة ومديإجراء دراسة تتناول دور المعلومات المحاسب .2

 .باعتبارهما أهم الوظائف اإلدارية

  .فية وتأمينإجراء دراسة شاملة للقطاعات األخرى من مصر .3
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   البحــثمراجــع

  :المراجع العربية

  :الكتب-أ
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  غزة –الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا 

  كلية التجـارة 

  قسم المحاسبة والتمويل
  استبانة

  

دور المعلومات المحاسبية في اتخـاذ القـرارات         تهدف هذه اإلستبابة التعرف إلى    

 ، كمتطلـب لنيـل درجـة         ت المساهمة العامة في فلـسطين     اإلدارية في الشركا  

  .الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية بغزة 
  

نأمل من سيادتكم التكرم بقراءة ما ورد في هذه اإلستبانة من فقرات بدقة واإلجابـة               

ة  أمام اإلجابة التي تعبر عن وجه      √)(عما جاء فيها بموضوعية وذلك بوضع عالمة        

  .نظركم 
  

علماً بأن المعلومات الواردة في     ، إن تعاونكم معنا سيكون سبباً في نجاح هذا البحث        

  .هذه اإلستبانة هي ألغراض البحث العلمي فقط 
  

  ولكم خالص تحياتي وجزيل شكري

                                                                

  الباحث                                                                           

  أحمد عبد الهادي شبير 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  :معلومات عامةأوالًـ 

  )اختياري(اسم الشركة  .1
 :عمر الشركة .2

   سنة20أكثر من  سنة  20-11 من  سنوات  10-6 من  سنوات  5 من أقل

  : الشركةإجمالي عدد العاملين في .3

  100أكثر من       100-51من          50-11من         10أقل من 

  :نوع نشاط الشركة .4

--------) حدد(أخرى  خدماتية      تجارية              صناعية           

--  

  هل شركتكم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟ .5

  ال  نعم                

  

  :ت تتعلق بالمستبانمعلوماثانياًـ 
  :المركز الوظيفي .6

---- أخرى  رئيس قسم المدير التنفيذي مدير عام الشركة رئيس مجلس اإلدارة 

-  

  :المؤهل العلمي .7

   دكتوراه  ماجستير   بكالوريوس      دبلوم        الثانوية العامة    

  :التخصص العلمي .8

---  تخصص آخر  اقتصاد  مصرفية   مالية وإدارة أعمال  محاسبة           

-    

  :سنوات الخبرة  .9

   سنة20 أكثر من  سنة        20-11من  سنوات  10-6من  سنوات    5أقل من 
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مدى اعتماد االدارة على القوائم المالية للحصول على معلومات :  ثالثاًـ المجال األول

  .محاسبية
  

  :أهداف إعداد القوائم المالية  .10

  همية األهداف التالية كأهداف إلعداد القوائم المالية لدى شركتكمحدد مدى أ 

       

  

  :دورية إعداد القوائم المالية .11

 .الرجاء تحديد مدى دورية إعداد القوائم المالية لدى شركتكم 
  

 
       

 
  ".تقريباً"تعتمد اإلدارة في اتخاذها للقرارات وأدائها للوظائف اإلدارية على معلومات محاسبية بنسبة  .12

% 81 %         80-61 %           60-41 %       40-21فأقل      % 20

  فأكثر 

  

  :النظام المحاسبي في شركتكم  .13

  مزدوج محوسب                      يدوي                                      
  

  

  الفقرة  .م
  أهمية

  عالية جداً

أهمية 

  عالية

أهمية 

  متوسطة
  ضعيفة

ضعيفة 

  جداً

            العرض على مصلحة الضرائب   .أ 

            االستخدام في اتخاذ القرارات اإلدارية   .ب 

            العرض على المستخدمين الخارجيين   .ج 

             القروض والتمويلللحصول على   .د 

            للعرض على مالك الشركة   .ه 

  ال تعد  شهري  ربع سنوي  نصف سنوي  سنوي  الفقرة  .م

            قائمة الدخل  .أ 

            قائمة المركز المالي  .ب 

            ديقائمة التدفق النق  .ج 

            قائمة التغير في حقوق الملكية  .د 
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  :إعداد القوائم المالية
  

 
 

  

  .ل يتم تدقيق الحسابات في شركتكمه .17

  .   من قبل مدقق خارجي فقط

  . من قبل مدقق داخلي فقط

  . من قبل مدقق داخلي وآخر خارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقرة  .م
موافق بدرجة 

  كبيرة جداً

  موافق بدرجة

   كبيرة 
  غير موافق  موافق

  غير موافق 

  إطالقاً

14.

يقوم بإعداد المعلومات المحاسبية فـي      

سبين شركتكم كادر متخصص من المحا    

لديهم المعرفـة بالقواعـد والمعـايير       

  .المحاسبية

          

15.

لدى الشركة دليـل محاسـبي واضـح        

يــستخدم كمرجــع إلثبــات ومعالجــة 

  .العمليات المحاسبية

          

16.

يتوفر لدى الشركة نظاماً مالياً ومحاسبياً      

يحدد الواجبـات والـصالحيات لكافـة       

  .العاملين بالدائرة المالية بالشركة
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الخصائص والمتطلبات األساسية الواجب توافرها في المعلومات :  رابعاًـ المجال الثاني

  .المحاسبية لتلبية احتياجات اإلدارة
  

  الفقرة  .م
ة بدرج

  عالية جداً

بدرجة 

  عالية

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  ضعيفة

ضعيفة 

  جداً

18.

توفر المعلومات المحاسبية معلومات    

ذات قدرة تنبؤية تساعد اإلدارة فـي       

  .صياغة وتصميم الخطط المستقبلية

          

19.
تتميز المعلومـات المحاسـبية لـدى       

  .شركتكم  بالموضوعية وعدم التحيز

          

20.
اسـبية لـدى    تتميز المعلومـات المح   

  .شركتكم  بدرجة من الدقة

          

21.
تتميز المعلومـات المحاسـبية لـدى       

  .شركتكم بدرجة من الوضوح

          

22.
تتميز المعلومـات المحاسـبية لـدى       

  .شركتكم بدرجة من الثقة

          

23.
تتميز المعلومـات المحاسـبية فـي       

  .شركتكم بخاصية المالئمة

          

24.

إن المعلومات المحاسبية تتوفر فيهـا      

الحماية الكافية من أي اختراق غيـر       

  .مشروع داخل الشركة

          

25.

تصل المعلومات المحاسبية الالزمـة     

لألشخاص ذوي العالقة فـي الوقـت     

  .المناسب 

          

26.
إن المعلومات المحاسبية لدى شركتكم     

  .تتميز بخاصية المقارنة

          

27.
إن المعلومات المحاسبية المـستخدمة     

  .تمتاز بخاصية المرونة

          

28.
المعلومات المحاسبية فـي شـركتكم      

  .تمتاز بالمصداقية

          

29.
المعلومات المحاسبية فـي شـركتكم      

  .تمتاز بقابليتها  للقياس
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  : مدى استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار اإلداري: خامساًـ المجال الثالث
  

  الفقرة  .م
بشكل كبير 

  جداً
  بشكل كبير

بشكل 

  متوسط

بشكل 

  ضعيف

ضعيف 

  جداً

30.
تستخدم المعلومات المحاسـبية فـي      

  .شركتكم في اتخاذ القرارات التنفيذية

          

31.
تستخدم المعلومات المحاسـبية فـي      

  .شركتكم في عملية التخطيط

          

32.
تستخدم المعلومات المحاسـبية فـي      

  .شركتكم في عملية الرقابة

          

33.

تساهم المعلومات المحاسـبية فـي      

ت وتعزيزها والتأكد   تصحيح القرارا 

  .من فاعليتها

          

34.
تساهم المعلومات المحاسـبية فـي      

  .تحديد تكاليف وأسعار المنتجات

          

35.
تساهم المعلومات المحاسبية في تقييم     

  .المواقف المالية للعمالء

          

36.
تساهم المعلومات المحاسبية في تقييم     

  .أداء األقسام والفروع

          

37.

اسـبية فـي    تساهم المعلومات المح  

ــعات    ــرارات التوس ــا لق اتخاذه

  .الرأسمالية

          

38.

تستخدم المعلومات المحاسـبية فـي      

اتخاذها لقرارات التوسعات في أقسام     

  .وفروع الشركة

          

39.
تساهم المعلومات المحاسـبية فـي      

  .توجيه قرارات االستثمار

          

40.

تستخدم المعلومات المحاسـبية فـي      

 اتخاذ القرار فـي مجـال التمويـل       

  .واالقتراض لدى شركتكم
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  :مدى توافر المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات اإلدارية: ـ المجال الرابعسادساً
  

  .الرجاء حدد مدى توافر المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات في شركتكم .41

   نادراً            بعض األحيانأحياناً كثيرة                 غالباً        دائما          

 .الرجاء حدد مدى نشر القوائم المالية التالية في شركتكم .42

  
  ال يتم  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  .م

            قائمة الدخل .أ 

            قائمة المركز المالي.ب 

            قائمة التغير في حقوق الملكية.ج 

            قائمة التدفق النقدي .د 

  

  

  ال يتم  نادراً  حياناًأ  غالباً  دائماً  الفقرة  م

43.

هل تقوم شركتكم بعمـل مقارنـات       

لقوائمها المالية مـع قـوائم ماليـة        

  .لشركات أخرى

          

44.

فـي حـال نـشر القـوائم الماليـة      

لشركتكم، هل يتم نـشر معلومـات       

  .توضيحية مرفقة مع هذه القوائم

          

45.

هل يتم إعداد تقارير مالية خاصـة       

رير بخالف القوائم والتقـا   (باإلدارة  

  ).المالية األساسية

          

46.

في حال كون شركتكم مدرجة فـي       

سوق فلسطين لألوراق المالية، هـل      

هذا اإلدراج يتطلـب مـنكم نـشر        

معلومات ماليـة إضـافية ملحقـة       

  .بالقوائم المالية

          

47.
هل تقوم شركتكم بإيداع نسخة مـن       

  .قوائمها المالية لدى مسجل الشركات

          

  

  
 
 




