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  الملخص
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد أهميـــة اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات 

فــي الشــركات اإلنفــاق الرأســمالي، وقيــاس مــدى اإلدراك لتلــك األهميــة، وتحديــد مــدى اســتخدام اإلدارة 
محاسبية في ترشـيد قـرارات اإلنفـاق الرأسـمالي، والمعوقـات للمعلومات الالمدرجة في بورصة فلسطين 

التي تحد من مثل هذا االستخدام، والتعرف على طرق تقييم قرارات اإلنفاق الرأسمالي لدى الشركات 
  المدرجة في بورصة فلسطين.

ولقد اسُتخدم المنهج الوصفي التحليلي واعُتمد على أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسـة؛ 
شـركة، واعتمـدت الدراسـة علـى اسـتبانة ُصـممت  43د أفراد مجتمع الدراسة المكون من لقلة عد نظراً 

فها، وُوزعـت علـى جميـع الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين، وخلصـت الدراسـة إلـى الخدمة أهـد
  العديد من النتائج أهمها:

  

ســنوي، إال أنــه تخطــط العديــد مــن الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين الســتثماراتها بشــكل  .1
يوجد عدد محدود من الشركات ال تضـع خطـة مطلقـًا، أي أن هـذه الشـركات لـيس لـديها موازنـة 

 رأسمالية، وٕانما تقيم قراراتها الرأسمالية آنيًا.
تستخدم الشركات المدرجة في بورصـة فلسـطين طـرق التـدفق النقـدي المخصـوم (مؤشـر الربحيـة  .2

يع االســــتثمارية الرأســــمالية، كمــــا يالحــــظ أن الشــــركات ومعــــدل العائــــد الــــداخلي) لتقيــــيم المشــــار 
تســـتخدم أكثـــر مـــن طريقـــة لتقيـــيم المشـــاريع االســـتثمارية الرأســـمالية، ومازالـــت تســـتخدم الطـــرق 

 التقليدية بنسبة مرتفعة.
ــــى ضــــعف اســــتخدام  .3 ــــؤدي إل ــــات ت ــــي بورصــــة فلســــطين معوق تواجــــه إدارة الشــــركات المدرجــــة ف

حسـب وجهـة نظـر أفـراد العينـة،  وهيرارات اإلنفاق الرأسمالي المعلومات المحاسبية في ترشيد ق
مــا يلــي: ضــعف تــوفر المعلومــات بالدقــة والســرعة المطلوبــة، وضــعف مشــاركة إدارات وأقســام 

 .وبعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبيالشركة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي، 
 

تــدعيم ثقافــة اســتخدام المعلومــات المحاســبية عنــد اتخــاذ وتخطــيط قــرار بضــرورة وأوصــت الدراســة 
اإلنفــاق الرأســمالي، وضــرورة وضــع خطــة اســتراتيجية لمشــاريع االســتثمارات الرأســمالية، وضــرورة 
العمــل علــى تطــوير الخبــرات النظريــة والعمليــة للجهــات التــي تقــوم بتقيــيم المشــروعات الرأســمالية، 

ألقسـام واإلدارات فـي الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين بعمليـة إشراك موظفي االعمل على 
، واالهتمام بالرقابة على نتائج قرارات اإلنفاق الرأسمالي بعد تنفيـذ اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي

  .القرار
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Abstract 
 

the role of accounting information in rationalizing the decisions of 
capital expenditures. 

"An empirical study on the listed companies in Palestine Exchange" 
 

This study aimed to determine the importance of using accounting information in 
rationalizing the decisions of capital expenditures, to measure the perception of such 
importance, and to identify the extent of using this information by management in 
rationalizing decisions of capital expenditures. In addition, to define the challenges that 
may limit such use, and to specify the ways to assess the capital expenditures decisions 
by companies listed in the Palestine Exchange. 
  

Descriptive Analytical Approach was used and comprehensive survey method for 
the population study was adopted due to the limited number of the population study 
members which consists of 43 companies. The study depends on a questionnaire 
designed to serve its objectives and distributed to all firms listed in the Palestine 
Exchange. 
 
The study findings: 

1. Many firms listed in Palestine Exchange make plans of their investments annually, but 
there is a limited number of companies do not develop a plan at all, that means, these 
companies do not have a capital budget, and they assess their capital decisions 
simultaneously. 
 

2. The firms listed in Palestine Exchange use discounted cash flow methods (Profitability 
Index and Internal Rate of Return) to evaluate capital investment projects. As noted 
companies use more than one method to evaluate the capital investment projects. 
However, the traditional methods are still used in high percent. 
 

3. The Management of the listed companies in the Palestine Exchange face challenges that 
cause weakness in using of accounting information in rationalizing decisions of capital 
expenditure, notably, to the following constrains: the weakness of information 
availability with the required speed and accuracy, the weakness of companies’ 
management and departments participation to take capital expenditures decisions, and 
the absence of academic qualification to the accounting side. 
 

The study recommended to support the culture of using accounting information 
in the process of capital expenditure decision, the necessity to develop a strategic plan 
for the capital investment projects, the need to develop theoretical and practical 
expertise related to parties involving in assessing the capital projects decision, giving 
the opportunity to involve the staffs’ departments of listed companies in Palestine 
Exchange in the capital expenditures decisions process, and to monitor the control over 
the results of capital expenditures decisions after the implementation of such decision. 
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  رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته.
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التي أفنت زهـرة عمرهـا مـن أجـل أبنائهـا، أسـأل اهللا العلـي 

  القدير أن يجزيها خيرًا، وأن يسكنها الفردوس األعلى.
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فــي تــوفير المنــاخ المناســب طيلــة  التــي مــا ادخــرت جهــداً 

  فترة الدراسة، جزاها اهللا خيرا.

KKK����!��و�!��א ��א�� �

  لهما كل تقدير. ذين أكن لال
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  إليهم مجيعًا أهدي هذه الدراسة
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الحمــد هللا رب العــالمين، والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد خــاتم األنبيــاء والمرســلين، يــا ربــي لــك 
لـي هـذا الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سـلطانك، يـا ربـي لـك الحمـد أن مننـت علـي ويسـرت 

  العمل وقدرته وأعنتني عليه، فالحمد هللا على تمام نعمه وكمال فضله.

ــــى أســــتاذي الفاضــــل          يطيــــب لــــي بعــــد شــــكر اهللا عــــز وجــــل، أن أتقــــدم بالشــــكر الجزيــــل والعرفــــان إل
لتفضله باإلشراف علـى هـذا البحـث، وتوجيهاتـه السـديدة التـي كـان لهـا أكبـر  زعربشحدة د. حمدي 

  ز هذا البحث وٕاخراجه على أكمل وجه.األثر في انجا

لمــا أمــدوني بــه مــن عــون  ،أتقــدم بجزيــل الشــكر ألســاتذتي فــي كليــة التجــارة فــي الجامعــة اإلســالميةو 
            مناقشـــــًا داخليـــــاً  عبـــــد اهللا حلـــــس مأ.د. ســـــالكمـــــا أتقـــــدم بالشـــــكر واالمتنـــــان لكـــــل مـــــن وٕارشـــــاد، 

علــى نصــحهم وٕارشــادهم مناقشــًا خارجيــًا، لتكرمهمــا بمناقشــة هــذا البحــث، و  ســاير األعــرج دد. محمــو
  ؛ فجزاهم اهللا عني خيرًا.البحث الذي كان له عظيم األثر في تصويب مسار

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الموصـول إلـى كـل مـن كـان لـه يـد عـون وٕاسـناد أو كلمـة نصـح وٕارشـاد، 
 المـولى عـز وجـل أن يجعلـه فـي ميـزان حسـناتهم يـوم ال إلخراج هـذا العمـل إلـى حيـز الوجـود، سـائالً 

  ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.

وأســأل اهللا العلــي القــدير أن يجعــل هــذا العمــل فــي ميــزان حســناتنا جميعــًا، فــإن أصــبنا فمــن اهللا وٕان 
  أخطأنا فمن أنفسنا، واهللا ولي التوفيق.
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     مقدمة: 1-
يهــتم بقيــاس ثــروة األفــراد  اكتســبت المحاســبة أهميتهــا االقتصــادية واالجتماعيــة لكونهــا علمــاً 

والمنظمــات عبــر التطــور االقتصــادي للنشــاط اإلنســاني، حتــى أصــبحت اليــوم رافــدًا مهمــًا مــن روافــد 
ســـتخدامات علـــى اال نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة، لترشـــيد القـــرارات الخاصـــة بتوجيـــه المـــوارد وتوزيعهـــا

  . )13: 2010(الرمحي وآخرون،  الالزمة لها
 نتــائج قيــاس إلــى تســعىو  ،المعلومــات بإعــداد تخــتص المعرفــة فــروع أحــد المحاســبة وتعتبــر

 المعلومات ؛ حيثالمعلومات مصادر أهم أحد تمثلو  المالية، مراكزها وتصوير االقتصادية الوحدات
  ). 2: 2006(نجم،  والمالية االقتصادية القرارات التخاذ الالزمة المحاسبية

 نجاح إذ أن ؛اإلدارية العملية وجوهر اإلداري العمل محور القرارات اتخاذ وظيفة تعتبركما 
 والتي ،الرشيدة القرارات اتخاذ على اإلدارية القيادة وكفاءة قدرة على كبير حد إلى يتوقف شركة أي
  ).24: 2006(حمد،  المالئمة المحاسبية المعلومات بتوفر إال اتخاذها يمكن ال

كانت القرارات اإلدارية تنطوي على قدر كبير من األهمية، فإن قرارات اإلنفاق فإذا 
من خالل مراحل متعددة وبإشراك مستويات تنظيمية الرأسمالي تتطلب من اإلدارة بذل جهد أكبر 

لشركة مؤثرًة على قيمة لفتلك القرارات تحدد المسار االستراتيجي ، متنوعة التخاذ تلك القرارات
  لى الميزة التنافسية لها.الشركة وع

دور المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق وانطالقــًا مــن هــذا األمــر؛ فــإن دراســة 
الشــركات علــى تلــك ، تســاهم فــي تعزيــز قــدرة بورصــة فلســطينالرأســمالي فــي الشــركات المدرجــة فــي 

لزيـادة اتخـاذ القـرار لـدى اإلدارة العليـا  ديناميكيـةتحقيق األهداف العامة للتنمية االقتصادية، وتطوير 
  أمثل.  وارد المتاحة استغالالً مالستغالل ال كفاءتها

اإلنفاق الرأسمالي أشكاًال متعددة، إال أن القرارات المتعلقة به تنصب أساسًا على يأخذ 
ي من قرارات شراء أصول جديدة، وقرارات إحالل األصول، وقرارات التوسع، ويتخذ القرار الرأسمال

األشكال الثالثة للقرارات الرأسمالية، أو المفاضلة بين البدائل المتاحة في هذه خالل المفاضلة بين 
الشكل الواحد من تلك األشكال، فإذا كان القرار يتعلق بشراء أصول؛ فإنه يمكن المفاضلة بين 

دارة للمفاضلة بين تلك تحتاج اإلو البدائل المتعددة المتاحة لإلدارة التخاذ قرار الشراء المناسب. 
مزيدًا من المعرفة بأساليب تقييم تلك البدائل للوصول إلى المشاريع البدائل االستثمارية المتاحة 

  االستثمارية المجدية.
 دورواســتنادا إلــى مــا ســبق مــن أهميــة للمعلومــات المحاســبية فــي اتخــاذ القــرارات، ســندرس 

بورصــــة فــــي الشــــركات المدرجــــة فــــي  الرأســــمالي اإلنفــــاققــــرارات  فــــي ترشــــيدالمعلومــــات المحاســــبية 
حيــث يتطــرق إلــى مقدمــة  ؛بالمناقشــة والتحليــل اإلطــار العــام للدراســةهــذا الفصــل  تنــاولي، و فلســطين

   .الدراسات السابقةو وفرضياتها واألهداف المرجو تحقيقها من الدراسة، وأهميتها الدراسة ومشكلتها 
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   مشكلة الدراسة 2-

واسـتقراء  فهـي تتطلـب الموازنـة فـي اتخـاذ القـرار ،القـرار الرأسـمالي معقـدةتعتبر عملية اتخاذ 
ـــك وٕادراك أبعـــاد  األحـــداث المســـتقبلية ، والســـيما أن قـــرارات اإلنفـــاق الرأســـمالي قبـــل اتخـــاذه القـــرارذل

   .اتالقرار  تلك تنطوي على مخاطرة كبيرة سببها الرئيس اآلثار المترتبة على
  

تخـاذ القـرار الرأسـمالي السـليم، إمـا نتيجـة عـدم ال صـعوباتعليـا تواجـه بعـض اإلدارات القد و 
يجعـل متخـذ القـرار قـد تحليـل المعلومـات المحاسـبية أو لعـدم كفايتهـا، األمـر الـذي و المقدرة على فهم 

يبنى على أسـس  يعتمد على خبرته الشخصية في توجيه قراره الرأسمالي، وبالتالي فإن هذا القرار لن
  على القرار الرأسمالي. يؤثر في بعض األحيان سلباً علمية سليمة، مما 

ونظــرًا ألن القــرار الســليم المعتمــد علــى المعلومــات الســليمة يــؤدي إلــى زيــادة قيمــة الشــركة، 
 الدراسـة مشـكلة فـإنوفي المقابل القرار الخاطئ يؤدي إلى مخاطر تمتد آثارهـا إلـى سـنوات متعاقبـة؛ 

  :التالي الرئيس السؤال حول وتتركز تتمحور
  

الشـركات المدرجـة فـي فـي  دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسـماليما هو 
  ؟ بورصة فلسطين

  
  :التالية الفرعية اFسئلة منه ويتفرع

  

هـــل يـــدرك القـــائمون علـــى إدارات الشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين دور المعلومـــات  .1
 الرأسمالي؟المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق 

معلومـــات محاســـبية كافيـــة يمكـــن  بورصـــة فلســـطينهـــل يتـــوفر لـــدى الشـــركات المدرجـــة فـــي  .2
 االعتماد عليها في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي؟

  

المعلومــــات  بورصــــة فلســــطينالشــــركات المدرجــــة فــــي هــــل يســــتخدم القــــائمون علــــى إدارات  .3
 ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي؟ المحاسبية في

 

لمعلومـــات ل بورصــة فلســـطيناســـتخدام الشـــركات المدرجــة فـــي  تحـــد مــنهــل توجـــد معوقــات  .4
 المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي؟

 

في استجابة عينة الدراسة  α=05.0عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  .5
تعــــــزى  قــــــرارات اإلنفــــــاق الرأســــــماليحــــــول قيــــــاس دور المعلومــــــات المحاســــــبية فــــــي ترشــــــيد 

نشــاط الشــركة، عمــر الشــركة، : المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لشــركاتل التاليــة خصــائصلل
 عدد موظفي الشركة؟
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  أهمية الدراسة:  3-
 فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة والعولمــة واشــتداد حــدة المنافســة العالميــة ووجــوب

إدارات الشــركات ترشــيد قــرارات اإلنفــاق  علــى أصــبح مــن الضــروريالقــدرة التنافســية للشــركات، زيــادة 
 ،السيما وأن قرارات اإلنفاق الرأسمالي تحتاج إلى مبالغ مرتفعة تؤثر علـى ربحيـة الشـركة ؛الرأسمالي

الرأسـمالي  اإلنفـاقإذ أن الرجـوع عـن قـرارات  ؛على مؤشرات المخاطرة في الشـركة هاناهيك عن تأثير 
الرأسـمالي تســتوجب عمليــة  اإلنفــاقنفيـذ جــزء منهــا، إضـافة إلــى أن قـرارات خاصـة بعــد ت أمـر صــعب

ألن عملية التنبؤ بالمستقبل عملية يكتنفهـا  ؛تقييم ألحداث المستقبل وهي عملية غير دقيقة بطبيعتها
  .االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجيا للظروفالغموض بسبب التغير السريع 

  

إدارات الشــــــركات االهتمــــــام بتــــــوفير المعلومــــــات المحاســــــبية  مــــــنجب األمــــــر الــــــذي يســــــتو  
ى أســس علميــة متينــة لجعــل هــذه القــرارات قائمــة علــ ؛الرأســمالي اإلنفــاقواســتخدامها لترشــيد قــرارات 

  .ها وتزيد من فعاليتهاتخفض من مخاطر 
  

وهــذا بــدوره يفيــد فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي ومــن ثــم زيــادة قيمــة الشــركة وبالتــالي  
 ودوًرا أساسـية ركيـزةتشـكل  بورصـة فلسـطينالشـركات المدرجـة فـي  أن السـيما زيادة الـدخل القـومي.

الـدخل  ، وزيـادة قـدرتها وقيمتهـا يـؤدي إلـى زيـادةالفلسـطيني الـوطني االقتصـاد دعـم فـي وحيوًيـا هاًمـا
  .القومي لالقتصاد الوطني الفلسطيني

  

كما تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول بالدراسة والتحليل موضوع مهم موضع اهتمام 
المؤسسات العامة والخاصـة علـى السـواء، إذ أن عمليـة اتخـاذ القـرار ال تـتم بالصـورة المنشـودة بـدون 

أن القرار الرأسمالي يتطلـب معلومـات أكثـر دقـة وأكثـر  توافر قواعد المعلومات المناسبة، عالوة على
  . الشركةلتأثير ذلك القرار على مستوى جميع هياكل  ؛تخصصاً 
  

  

    أهداف الدراسة: 4-
  تحقيق ما يلي: هذه الدراسة إلى هدفت

 .إبراز أهمية استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي .1

معلومـــــات محاســـــبية كافيـــــة لالعتمـــــاد عليهـــــا فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات تـــــوفر قيـــــاس مـــــدى  .2
 الرأسمالية.

 للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي استخدام اإلدارةتحديد مدى  .3

بورصـــة تحديــد طـــرق تقـــويم اإلنفـــاق الرأســـمالي المســـتخدمة فـــي الشـــركات المدرجـــة فـــي  .4
 .ل هذا االستخدامالمعوقات التي تحد من مثتحديد و  فلسطين

 الرأسـمالية القـرارات اتخـاذ بعمليـة االرتقـاء فـي تسـاهم أن يمكـن التـي التوصـيات تقـديم .5
  .بورصة فلسطينالمدرجة في  بالشركات



5 
 

    :الدراسة فرضيات 5-
     

  :الفرضيات اآلتية صيغتفقد  مشكلتها، في المطروحة الدراسة أسئلة على اإلجابة بقصد
 

دور المعلومـــــات  بورصـــــة فلســـــطينيـــــدرك القـــــائمون علـــــى إدارات الشـــــركات المدرجـــــة فـــــي  .1
 .α=05.0المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي عند مستوى داللة

 

معلومـات محاسـبية كافيـة يمكـن االعتمـاد  بورصة فلسطينيتوفر لدى الشركات المدرجة في  .2
 .α=05.0مستوى داللة عند إلنفاق الرأسماليعليها في اتخاذ قرارات ا

 

المعلومـات المحاسـبية  بورصـة فلسـطينيستخدم القائمون على إدارات الشركات المدرجة في  .3
 .α=05.0ي ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي، عند مستوى داللة ف
  

توجد معوقات تحد مـن اسـتخدام المعلومـات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرارات اإلنفـاق الرأسـمالي  .4
 .α=05.0، عند مستوى داللة بورصة فلسطينفي الشركات المدرجة في 

 

 في استجابة عينة الدراسـة α=05.0 داللة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .5
تعــــــزى  قيــــــاس دور المعلومــــــات المحاســــــبية فــــــي ترشــــــيد قــــــرارات اإلنفــــــاق الرأســــــماليحــــــول 

نشــاط الشــركة، عمــر الشــركة، : المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لشــركاتل التاليــة خصــائصلل
 ينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:و  عدد موظفي الشركة.

فـي اسـتجابة عينـة  α=05.0عنـد مسـتوى داللـة  ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية -1
 حــول قيــاس دور المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي الدراســة
 نشاط الشركة. إلىتعزى 

فـي اسـتجابة عينـة  α=05.0عنـد مسـتوى داللـة  ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية -2
 اســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســماليحــول قيــاس دور المعلومــات المحالدراســة 

 عمر الشركة. إلىتعزى 

فـي اسـتجابة عينـة  α=05.0عنـد مسـتوى داللـة  ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية -3
 حــول قيــاس دور المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســماليالدراســة 

  عدد موظفي الشركة. إلىتعزى 
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  الدراسات السابقة: -7
  

 الدراسات العربية:أوًال: 
  

  )2008دراسة أبو ارميلة ( .1
"الموازنات الرأسمالية والموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية والخدمية المساهمة  بعنوان:

والموازنات  الرأسماليةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الموازنات  العامة األردنية"
وصعوبات  مزايا وتحديد ،األردنيةالعامة  المساهمة الصناعية والخدميةفي الشركات  التخطيطية

 مديراً  60استبانة وزعت على  تصميمهذه األهداف تم  ولتحقيقاستخدام هذه األنواع من الموازنات، 
، دنيةاألر العامة  المساهمة والخدمية الصناعيةفي الشركات  محاسبة ومحاسب قسم ورئيس مالياً 

 للعلوماإلحصائية  الحزم برنامج اإلحصائيالتحليل  في واستخدم %85.7 وبلغت نسبة االستجابة
أن أغلب الشركات تستخدم طرقًا متطورة تقوم على خصم  ،النتائج أظهرتوقد  االجتماعية.

 أيضا تستخدم زالت ما أنهاللنقود، إال  الزمنية القيمةاالعتبار  بعينوالتي تأخذ  النقديةالتدفقات 
 االستثمارية المشاريع مييللنقود في تق الزمنية القيمةاالعتبار  بعينالتي ال تأخذ  التقليديةالطرق 

وأوصت الدراسة . اهستخدام لاأي  نيتبيلم  ثيالمضافة، ح االقتصادية القيمة طريقةباستثناء 
لإللمام  ةيالمشروعات الرأسمال مقييبت تقوم التي اتهللج ةيالخبرات النظر  زيضرورة العمل على تعز 

 ادةيالتي تغطي الجوانب المختلفة لقرارات اإلنفاق الرأسمالي، وضرورة العمل على ز  ةيباآلراء النظر 
  المتطورة. ةياالستثمار  عيالمشار  ميياستخدام طرق تق

  

  )2007دراسة جربوع ( .2
اإلدارية  القرارات تحسين في المالية بالقوائم المحاسبية المعلومات مساهمة "مجاالت بعنوان:

 في المساهمة العامة الشركات على تطبيقية دراسة – فلسطين في العامة المساهمة للشركات
في  بالقوائم المالية المحاسبية المعلومات مساهمة مجاالت توضيح إلى الدراسة هذه هدفت" فلسطين
على  القرارات متخذي قدرة ومدى فلسطين، في العامة المساهمة للشركات اإلدارية القرارات تحسين

  .األداء وتقييم والرقابة التخطيط عمليات في المنشورة المالية البيانات من االستفادة
 القـوائم مـن المسـتمدة المحاسـبية علـى المعلومـات يعتمدون الشركاتهذه  إدارة أن وأوضحت النتائج

 معرفـة لـديهم المحاسـبين مـن متخصًصـا كـادًرا تسـتخدم هـاأن كمـا اإلدارية، القرارات اتخاذ في المالية
 وأوصـى .والموثوقيـة بالدقـة تتميـز محاسـبية معلومـات علـى تحتـوي تقارير إعداد على جيدة، والقدرة

 الماليـة القـوائم مـع لقوائمهـا الماليـة مقارنـات بعمـل المسـاهمة الشـركات تقـوم أن بضـرورة جربـوع
 أقسـام المسـاهمة العليـا بالشـركات اإلدارة دعـم وضـرورة المجـال، نفـس فـي تعمـل أخـرى لشـركات
  .جيدة بطريقة األعمال لتنفيذ الالزمة والخبرات بالكفاءات المحاسبة
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  )2006دراسة أحمد ( .3
 األعمـال منشـآت القـرارات اإلداريـة فـي ترشـيد فـي المحاسـبية المعلومـات نظـم دور"بعنـوان 

   "غزة قطاع في المحدودة الخصوصية المساهمة الشركات على تطبيقية الفلسطينية دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان وتحليل دور نظم المعلومات المحاسبية في إنتاج المعلومات المحاسبية 
ذات الكفــاءة والفعاليــة، للوفــاء باالحتياجــات اإلداريــة الالزمــة لترشــيد القــرارات اإلداريــة فــي الشــركات 

لدراسة إلـى مجموعـة مـن النتـائج أهمهـا، في قطاع غزة. وتوصلت االخصوصية المحدودة المساهمة 
تــدني فعاليــة اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية فــي عمليــات التخطــيط وترجمــة األهــداف ووضــع 
السياســات للشــركة، وكــذلك عــدم تــوفر المعــايير والمؤشــرات الرقابيــة الالزمــة لتحديــد المشــكلة واتخــاذ 

بضرورة االهتمام بتوفير المعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة  وأوصتالقرارات الالزمة بشكل فعال، 
، وضرورة االهتمام بالعوامل البيئية المحيطة بالشركة، وأن يتم اتخاذ القرارات واتخاذ القرارات الرشيدة

  بناًء على تحليل تلك البيئة، وأن ال يتم اتخاذ القرارات اإلدارية بناء على الخبرات الشخصية فقط.
  

  )2006شبير ( دراسة .4

 علـى تطبيقيـة دراسـة"اإلداريـة  القـرارات اتخـاذ فـي المحاسـبية المعلومـات دور" بعنـوان:

 المعلومـات دور وبيـان تحديـد إلـى الدراسـة هـذه هـدفت "فلسـطين فـي العامـة المسـاهمة الشـركات

 اسـتخدام فلسـطين، ومـدى فـي العامـة المسـاهمة الشـركات فـي القـرارات اإلداريـة اتخـاذ فـي المحاسـبية

 خلصـت وقـد .القـرارات عمليـة اتخـاذ فـي المحاسـبية للمعلومـات العامـة المسـاهمة الشـركات فـي اإلدارة

 القرارات اتخاذ عند وحيوي هام دور المحاسبية للمعلومات :أهمها من النتائج من مجموعة إلى الدراسة

 علـى منهـا الحصـول فـي الماليـة القـوائم علـى كبيـر اعتمـاد المسـاهمة، وهنـاك الشـركات فـي اإلداريـة

 بنشـر العامـة المسـاهمة الشـركات اإلداريـة، تلتـزم القـرارات فـي اتخـاذ تسـتخدم محاسـبية معلومـات

 أكثـر محاسـبية معلومـات علـى الحصـول المالية لتعزيـز القوائم مع مرفقة توضيحية تفصيلية معلومات

   .اإلدارية القرارات اتخاذ في الستخدامها وضوًحا
 التخطـيط عمليـات فـي المحاسـبية المعلومـات اسـتخدام في التوسع الدراسة: ضرورة توصيات أهم ومن

 لـدوائر المسـاهمة الشـركات فـي العليـا اإلدارة ودعـم، للشـركة المسـتقبلية ورسـم السياسـات أنواعها بكافة

 العلمـي بمسـتواهم باالرتقـاء فيهـا العـاملين لتسـاعد بالكفـاءات والخبـرات وتزويـدها؛ الماليـة اإلدارة

  .عالية وموضوعية دقة ذات محاسبية ومخرجات لتقديم معلومات ؛المحاسبة مجال في والمعرفي
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  )1998دراسة الرجبي ( .5
هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف  اإلنفاق الرأسمالي وأثرها على األداء: دراسة ميدانيـة". قراراتبعنـوان: "

ـــة التـــي تســـتخدمها الشـــركات األردنيـــة ومنشـــآت  علـــى الممارســـات العمليـــة لتقيـــيم االســـتثمارات المالي
الخــدمات االستشــارية األردنيــة عنــد تقيــيم مشــروعات اإلنفــاق الرأســمالي، ودراســة أثــر ذلــك علــى أداء 

شــركة مســاهمة؛  43ضــم األولــى الشــركات المســاهمة، وقــد شــملت عينــة الدراســة علــى مجمــوعتين؛ ت
  جهة استشارية، وتوصل الرجبي إلى النتائج التالية: 22وتضم الثانية 

يســـــتخدمون طرقـــــًا عـــــدة لتقيـــــيم مشـــــروعات اإلنفـــــاق الرأســـــمالية  % مـــــن عينـــــة الدراســـــة95أن  .1
ولكـن وجـد ، % من تلك العينة تستخدم عدة طـرق فـي آن واحـد81وأن نسبة والمفاضلة بينها، 

  % من أفراد العينة يحددون المخاطرة وسعر القطع على أساس شخصي.50 أن أكثر من
أن هنـــاك اختالفـــًا إحصـــائيًا بـــين الجهـــات االستشـــارية والشـــركات المســـاهمة بخصـــوص أهميـــة  .2

أجزاء القـرارات االسـتثمارية وسـماتها المختلفـة، ولكـن ال يوجـد اخـتالف إحصـائي بـين الشـركات 
  الستثمار وتلك التي لم تحصل على هذا الدعم.التي حصلت على دعم قانون تشجيع ا

  أعطت العينة أهمية عالية للسمات المختلفة لعملية الموازنة الرأسمالية. .3
  هناك عالقة بين درجة تطور الموازنة الرأسمالية وأداء الشركات المساهمة. .4

ر وأوصــى الرجبــي بضــرورة إعطــاء موضــوعات تحديــد المخــاطرة وســعر الحســم والتضــخم عنايــة أكبــ
لرفــع كفــاءة قــرارات اإلنفــاق الرأســمالية، وضــرورة العمــل علــى تطــوير الخبــرات النظريــة للجهــات التــي 

  تقوم بتقييم المشاريع الرأسمالية.
  

  )1996(وسعادة صيام  دراسة .6
 الدراسة هذه . هدفت")ميدانية (دراسة اإلحالل قرارات ترشيد في المحاسبية البيانات دور" بعنوان:

 تغير ظل في اإلحالل قرارات في ترشيد -والدولية منها لمحليةا– المحاسبية البيانات دور تحديد إلى

  .الصناعية األردنية العامة المساهمة الشركات في الصرف أسعار
الصـناعية المسـاهمة العامــة  الشـركات أجمعـتوتوصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج، أهمهـا: 

 الطـابع ذات القـرارات متخـذو يتمتـع، كمـا الثابتـة اإلحـالل لألصـول قـرارات ترشـيد أهمية علىاألردنية 

 حد إلى الشركات تهتم، و والمالية المحاسبة في مجال طويلة متخصصة بخبرة الشركات في المحاسبي

% من الشركات األردنية تهتم بتـوفير 71فقد وجدت الدراسة أن ، محلية محاسبية بيانات بتوفير كبير
تهــتم الشــركات بتــوفير بيانــات محاســبية دوليــة و  ،لترشــيد قــرارات اإلحــالل يــةمحل معلومــات محاســبية

  .اهتمامها بالبيانات المحلية يقارببشكل دقيق 
وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بتقــدير حالــة األصــل القــديم مــن خــالل دراســة تكلفتــه التاريخيــة 

  ومتطلبات تشغيله مع األصل الجديد.ودراسة تدفقاته النقدية خالل حياته، ومقارنة كفاءته ونوعه 
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  )1991دراسة رمضان ( .7
طرق تقويم اإلنفاق الرأسمالي وعالقتها بـأداء الشـركة (دراسـة علـى الشـركات المسـاهمة بعنوان: "

ــي األردن) ــة الصــناعية ف هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد الطــرق التــي تســتخدمها الشــركات  ".العام
ة فـــي تقـــويم اإلنفـــاق الرأســـمالي، كمـــا هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى المســـاهمة العامـــة الصـــناعية األردنيـــ

العالقـــة بـــين أداء الشـــركة والطـــرق المســـتخدمة، ولتحقيـــق تلـــك األهـــداف وزع رمضـــان اســـتبانة علـــى 
شــركة،  46جميــع الشــركات المســاهمة العامــة الصــناعية المدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي وعــددها 

%، واســـتخدم األســـاليب اإلحصـــائية 80.4مــا نســـبته  شـــركة أي 37وبلــغ عـــدد الشـــركات المســـتجيبة 
  الوصفية في تحليل البيانات، وكشفت الدراسة عن النتائج التالية:

هناك توجه لدى الشركات المساهمة العامة الصناعية نحو اسـتخدام الطـرق التـي تقـوم علـى  .1
  خصم التدفقات النقدية في تقويم البدائل االستثمارية.

داللــة إحصــائية بــين الطــرق المســتخدمة فــي تقــويم اإلنفــاق الرأســمالي ال يوجــد عالقــة ذات  .2
وأداء الشــركة، كمــا لــم توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين الطــرق المســتخدمة وكــل مــن 

  حجم االستثمارات السنوية وحجم الشركة.
العامـة وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة توعية المديرين في الشـركات المسـاهمة 

  دية في تخطيط اإلنفاق الرأسمالي.الصناعية بأهمية الطرق التي تقوم على خصم التدفقات النق
  

 :اإلنجليزيةالدراسات ثانيًا: 
 

  )Smolarski,  Wilner & Yang  )2011دراسة  .1
استخدام المعلومات المالية الناجمة عن صناديق األسهم الخاصة فـي تقيـيم االسـتثمارات " بعنوان:
صـناديق األسـهم  بـيندراسـة اسـتخدام المعلومـات الماليـة وطـرق التقيـيم هدفت الدراسة إلى ". الجديدة

فـــي اختيــار طـــرق التقيـــيم وكيفيـــة  التبـــاين وزمالئـــه Smolarskiوحلــل  ،الخاصــة فـــي أوروبـــا والهنـــد
وخلصــت الدراســة  لجمـع البيانــات،اســتخدم فـي الدراســة اســلوب المســح و  ،اسـتخدام المعلومــات الماليــة

وأن اســتخدام المعلومــات  ،متجــانس نســبيا عبــر البلــدانبشــكل اســتخدام نمــاذج التقيــيم يوجــد  هأنــإلــى 
الماليــة يتــأثر بشـــكل كبيــر حســـب نــوع التمويـــل وتركيــزه، ويـــزداد اســتخدام البيانـــات الماليــة المراجعـــة 

 الصـناديقليـة بـين أنـواع تم العثور على اختالفات قياسية فـي التسـويات الماو  ،حسب نضوج الشركة
في حين أن هيكـل الصـناعة لـم  والبلد، كما أظهرت النتائج االعتماد على تكلفة العمالة ضعيف جداً 

وتشير النتائج بان مدراء الصناديق االستثمارية كيفوا ، يؤثر على تقييم مدراء الصناديق لالستثمارات
أن فهـــم عـــدم وزمالئـــه  Smolarskiويـــرى  والمخـــاطرة. الصـــندوقســـلوك اتخـــاذ قـــرارهم حســـب نـــوع 

وأوصـــت  التنـــاظر والقضـــايا المهيكلـــة ربمـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين عمليـــات اتخـــاذ القـــرارات االســـتثمارية
   .الدراسة بأنه يتوجب التركيز مستقبًال في األبحاث على دراسة كل صندوق استثماري على حدى
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  )Bennouna, Meredith & Marchant  )2010دراسة  .2
تقيـيم إلـى هـدفت الدراسـة ". اتخاذ القـرار فـي الموازنـة الرأسـمالية المحسـنة: أدلـة مـن كنـدا" بعنوان:

اســـتخدم فـــي الدراســـة اســـلوب و  ،الموازنـــة الرأســـمالية فـــي كنـــداالتقنيـــات الحاليـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار فـــي 
  دا.نالكبيرة في ك شركة من الشركات 88 وشمل ،المسح البريدي

وخلصــت الدراســة إلــى اســتمرار االتجاهــات نحــو تحقيــق تقنيــات متطــورة، ولكــن حتــى فــي الشــركات 
فــإن التــي فعلــت ذلــك الشــركات مــن تلــك و منهــا لــم تســتخدم التــدفق النقــدي المخصــوم، % 17الكبيــرة 
إلـى  10مـن 1القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي. وعمومـا مـا بـين ( فضلت تطبيق صافيالغالبية 

، وأوصـت الدراســة ال تطبـق بشـكل صـحيح جوانـب معينــة مـن التـدفقات النقديـة المخصـومة )3 مـن1
  .إلى اتباع طرق التدفق النقدي المخصوم لتحسين فرص اتخاذ القرارات الرأسمالية

  

  )Khamees, Al-Fayoumi & Al-Thuneibat  )2010دراسة  .3
تزويد الهدفت الدراسة إلى ". الصناعية األردنيةممارسات الموازنة الرأسمالية في الشركات " بعنوان:

واستخدمت الدراسة  أدلة تجريبية إضافية عن ممارسات الموازنة الرأسمالية في االقتصادات الناشئة.ب
وخلصـــت  شـــركة أردنيـــة. 81 كـــان مجتمـــع الدراســـةو أســـلوب االســـتبيان والمقابلـــة لجمـــع المعلومـــات، 

تعطـــي أهميـــة منخفضـــة ألســـلوب التـــدفق النقـــدي فـــي تقيـــيم النتـــائج أن شـــركات االســـتثمار األردنيـــة 
 المشــاريع االســتثمارية الرأســمالية، فمعظــم الشــركات تتبــع مؤشــر الربحيــة يليهــا مؤشــر فتــرة االســترداد

وأوصت الدراسة باالهتمام بتطبيق مفاهيم وتقنية الموازنة الرأسمالية بطريقة مناسبة وينبغي للشركات 
كمـا وتعتبـر هـذه  كنولوجيـا المعلومـات وتطبيقاتهـا فـي الموازنـة الرأسـماليةأن تنظر أيضـا فـي أهميـة ت

   .األردنيةالدراسة األولى عن ممارسات الموازنة الرأسمالية في الشركات 
  

  )Jiang, Chen & Huang  )2006دراسة  .4
دراسـة هـدفت الدراسـة إلـى ". أدلة مـن بورصـة تـايوان :النفقات الرأسمالية وأرباح الشركات" بعنوان:

فتــرة الخـالل  ،ة فـي بورصـة تـايوانجـشـركة صـناعية مدر  357العالقـة بـين النفقـات الرأسـمالية وعوائـد
تـــم تقســـيم فتـــرة العينـــة إلـــى فتـــرة اســـتثمار رأســـمالي وفتـــرة أداء، جمعـــت شـــركات و . 2002 – 1992

ة االستثمار. الرأسمالي مقدرة من مد االستثمار نسبة حسب ثمانية محافظ استثمارية مرتبة العينة في
تم فحص عوائد الشركات للمحافظ االستثمارية الثمانية لمعرفة وجود أي عالقة إيجابيـة، وتـم تطبيـق 

وخلصــت الدراســة إلــى ، اختبــار االنحــدار الختبــار العالقــة بــين عوائــد الشــركات واالنفــاق الرأســمالي
ت المسـتقبلية بعـد الرقابـة علـى وجود عالقة إيجابية كبيرة بين النفقات الرأسمالية وحتى عوائـد الشـركا

، وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة الرقابـــة علـــى العوائـــد الحاليـــة للشـــركة واالهتمـــام العوائـــد الحاليـــة للشـــركة
  .بتقدير العوائد المستقبلية الرتباطها بالنفقات الرأسمالية
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  )Carr & Tomkins )1996دراسة  .5
 51المقارن لـ إدارة التكلفة ا	ستراتيجية"قرارات االستثمار االستراتيجي: أهمية تحليل بعنوان: 

. هدفت الدراسة إلى تقييم األهمية النسبية شركة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة وألمانيا"
د اتخاذ ألساليب التحليل المالي في مقابل أساليب التحليل االستراتيجي في الممارسة العملية عن

شركة في كل من المملكة المتحدة  51قرارات االستثمار االستراتيجي، من خالل عينة مقارنة 
والواليات المتحدة وألمانيا. وطبقت الدراسة على قطاع صناعة السيارات الذي يتميز باستخدامه 

، متعددة على مستوى هذه الصناعةتنافسية لألساليب الحديثة في التصنيع، ولوجود مواقف 
واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل المقارن، وركزت الدراسة على أساليب تقييم المشاريع التالية: 
أسلوب صافي القيمة الحالية، أسلوب فترة االسترداد، أسلوب معدل العائد على االستثمار، كأمثلة 

تراتيجي على مدى استخدام أساليب تقييم المشاريع بالشركات. واستخدمت أساليب التحليل االس
التالية: سالسل القيمة الزمنية، تحليل مسببات التكلفة، تحليل الميزة التنافسية، تحليل المنافس، 

ن أساليب التدفقات النقدية وخلصت الدراسة إلى أ تحليل القوى الخمس لبورتر، وتحليل السوق.
لمعرفة وأن ا، بحاجة إلى تدعيم عن طريق استخدام أساليب التحليل االستراتيجيالمخصومة 

االختالف في و تخاذ قرار االستثمار االستراتيجي، تأثير عند ا لها المتراكمة والخبرة الشخصية
استخدام األساليب بين الشركات في كل من ألمانيا وانجلترا والواليات المتحدة يرجع إلى تباين بيئة 

م أساليب التدفقات النقدية ، وأوصت الدراسة إلى تدعيالمالية ومراكزهمات، القرار، وهياكل الشرك
  .المعرفة المتراكمة والخبرة الشخصيةالمخصومة باستخدام أساليب التحليل االستراتيجي وزيادة 

 

  )Klammer  )1972دراسة  .6
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى  الموازنة الرأسمالية"تقنيات "األدلة العملية العتماد بعنوان: 
الموازنة االستثمارية المتطورة وأساليب تقييم المشاريع االستثمارية في الشركات  أساليباستخدام 

الصناعية، من خالل دراسة ميدانية بالشركات الصناعية بالواليات المتحدة األمريكية، حيث تم 
  شركة. 184لصناعية، وكانت االستجابة من اشركة من أكبر الشركات  369اختيار عينة تبلغ 

لدراسة مدى استخدام الشركات الصناعية لألساليب اإلدارية التالية: إعداد الموازنات وقد اختبرت ا
كما اهتمت للموازنة االستثمارية طوال الوقت، وجود هيئة مختصة و ية طويلة األجل، الرأسمال

 الدراسة بالتعرف على مدى استخدام األساليب الحديثة لتقييم المشاريع االستثمارية.

تبين وجود عالقة قوية بين ، و أن استخدام األساليب اإلدارية في نمو مستمر إلىوخلصت الدراسة 
% من الشركات في العينة 85اتضح أن ، كما تحليل المخاطر واستخدام األساليب العلمية للتقييم

انخفاض في استخدام فترة  ، مع وجودتستخدم العديد من األساليب لتقييم المشاريع االستثمارية
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، وأصت الدراسة إلى تدعيم استخدام معيار من معايير تقييم المشاريع االستثماريةاالسترداد ك
  .األساليب اإلدارية لتقييم المشاريع االستثمارية

  
  التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ اتفاقها على أهمية المعلومات المحاسبية 
 على اً كبير  اً األصعدة وفي المؤسسات والمواقع المختلفة، وأن هناك اعتمادالتخاذ القرارات في جميع 

القرارات اإلدارية، كما أن  في اتخاذ تستخدم محاسبية معلومات على منها الحصول في المالية القوائم
تلك الدراسات تتفق في تناول موضوع المعلومات المحاسبية باعتبارها أداة هامة تستخدم عند اتخاذ 

. اإلدارية ، مؤكدة على الدور اإليجابي الذي تلعبه المعلومات في صناعة القراراتاإلدارية اراتالقر 
أن هناك طرقًا عدة وأساليب حديثة لتقييم مشروعات اإلنفاق الرأسمالية  الدراساتبعض وأوضحت 

  والمفاضلة بينها.
قرارات اإلنفاق  هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة، بتسليطها الضوء على أن غير

وربطها بدور المعلومات المحاسبية في عملية  بورصة فلسطينالرأسمالي في الشركات المدرجة في 
، العتبار أن النفقات لها أهمية كبيرة، وأن القرارات المتعلقة بتلك النفقات اتخاذ القرار الرأسمالي

 المحاسبية، المعلومات تلك دور وألهمية من الضروري كان ولذلكتنطوي على مخاطرة كبيرة، 
  .بورصة فلسطين في الشركات المدرجة على الدراسة ذهأعدت ه

ويالحـــظ أن الدراســـات الســـابقة ركـــزت علـــى ترشـــيد القـــرارات اإلداريـــة بشـــكل عـــام، بينمـــا هـــذه 
الدراســــة تركــــز علــــى قــــرار اإلنفــــاق الرأســــمالي، والدراســــات الســــابقة التــــي تناولــــت موضــــوع النفقــــات 

إنمـــا تناولتـــه بشـــكل جزئـــي، فـــي حـــين أن هـــذه الدراســـة تتنـــاول موضـــوع قـــرارات اإلنفـــاق  الرأســـمالية
الرأســـمالي مـــن جميـــع جوانبـــه، لتفصـــح عـــن دور المعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنفـــاق 

، وتحديـد المعوقـات التـي تواجـه تلـك الشـركات بورصـة فلسـطينفـي الشـركات المدرجـة فـي  الرأسمالي
رار اإلنفاق الرأسمالي، هذا باإلضافة إلى توضيح مـدى اسـتخدام تلـك الشـركات لطـرق عند اتخاذها ق

  الشركات. هذهتقييم اإلنفاق الرأسمالي وأي من تلك الطرق أكثر اعتبارًا عند 
إضافة إلى أن تلك الدراسات السابقة أجريت في بيئة تختلف عن البيئة الفلسطينية التي لهـا ظـروف 

بتلـــك الدراســـات مـــن خـــالل التعـــرف علـــى منهجيتهـــا فـــي البحـــث  استرشـــدخاصـــة، غيـــر أن الباحـــث 
  والتحليل وعند إعداد االستبانة. 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 
  

  املعلومات احملاسبية ودورها يف اختاذ القرارات
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  مقدمة:

ــــدى متخــــذي يوضــــح هــــذا الفصــــل مفهــــوم المعلومــــات  المحاســــبية وأهميتهــــا ل
ــــك المعلومــــات بالمســــتويات اإلداريــــة المتعــــددة،  القــــرارات، وعالقــــة محتــــوى تل
وحاجــــــــة اإلدارة لمعلومــــــــات محاســــــــبية ذات جــــــــودة عاليــــــــة تــــــــدعم القــــــــرارات 
االستراتيجية، ومدى ارتباط تلك المعلومـات المحاسـبية بعمليـة اتخـاذ القـرارات، 

المفـــاهيم والعناصـــر والمراحـــل المتعلقـــة األمـــر الـــذي يتطلـــب توضـــيح بعـــض 
بعمليـــة اتخـــاذ القـــرارات، والتركيـــز علـــى أهميـــة المعلومـــات المحاســـبية فـــي كـــل 
مرحلــة مــن تلــك المراحــل، ومــدى الحاجــة لهــا عنــد كــل مســتوى مــن المســتويات 

  االدارية التخاذ القرار الفعال.
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  المبحث األول

  المحاسبة كنظام للمعلومات
  :تمهيدأوًال: 

 المنطلق الجامح، بالجواد يعرف ما إلى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ثورتا تحولت
 التي الضرورية بالمعلومات الناجحة الشركات تهتم إذ القيادة، قوة هي فالمعلومات سرعة، بأقصى

 اتخاذ في مساهمة تلك المعلومات خالل وتعزيزها، من التنافسية الميزات تحقيق في تساعدها
  .)11: 2009 والخفاجي، الطائي،( اإلستراتيجية القرارات

عصر المعلومات، وأهم ما يميز هذا العصر هو حجم االتصاالت التي  وهذا العصر هو
تحققت بين أفراده، وال تعدو هذه االتصاالت أن تكون نقًال للمعلومات؛ ولذا كانت تكمن المشكلة 
في توفير المعلومات ونقلها والتصرف بها بسرعة ودقة، وكلما زادت قدرة اإلنسان على ذلك زادت 

لك لم يكن غريبًا أن تكون الحاسبات اآللية واألقمار الصناعية هي سمة هذا قدرته الحضارية، ولذ
  ).77: 2010زلطة،  العصر، كما كانت اآللة البخارية هي سمة الثورة الصناعية (القاضي، وأبو

فإذا كانت المعلومات ذات أهمية بشكل يؤثر على القيمة الحضارية لإلنسان، فإنها بشكل 
عمال على قيمة الشركات، السيما المعلومات المحاسبية؛ فنجاح خاص تؤثر في مجتمع األ

  ).129: 2007الشركات يعتمد إلى حد بعيد على المعلومات المحاسبية (القاضي، وحمدان، 
 إلى الحاجة من ضرورتها وتنبع ذاتها، حد في غاية وليست خدمي، فالمحاسبة نشاط

 قرارات اتخاذ في لمساعدتهم المستخدمين الحتياجات تلبية توفرها أن يمكن التي المعلومات
 وعلى االقتصادية، القرارات اتخاذ عمليات في والمعلومات البيانات تلك فعالية مدى ومن اقتصادية،

  .)16: 2009 حنان،( للمعلومات مصنعاً  المحاسبة اعتبار يمكن هذا
اإلدارية، ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية أحد المكونات الرئيسة لنظم المعلومات 

ويتضمن كافة األنشطة والعمليات التي تهدف إلى إنتاج وتوصيل المعلومات إلى مستخدميها 
الداخليين والخارجيين في المجاالت المختلفة، كما ويعتبر النظام المحاسبي في ظل الثورة التقنية 

قتصادية، والتي تؤثر التي نعيشها من أهم األنظمة المنتجة للمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات اال
  ).1: 1996سعادة، و في رفاهية األفراد والمجتمعات (صيام، 

أن المعلومات المحاسبية ذات أهمية كبيرة تؤثر في قيمة  يتضحواستنادًا إلى ما تقدم 
الوحدة االقتصادية، وفي مستوى رفاهية األفراد والمجتمعات، ولكن البد لها من صفات وخصائص 
ومعايير جودة؛ حتى تزيد من قيمة تلك الوحدات، وترفع من معدالت الرفاهية في المجتمع، وبذلك 

المعلومات صادية والمجتمع، ويتناول هذا المبحث مفهوم وأهمية وحدة االقتتكون قد حققت أهداف ال
  ومفهوم المعلومات االستراتيجية.المحاسبية وتصنيفها، ومعايير جودة المعلومات المحاسبية، 

  



16 
 

  ثانيًا: مفهوم المعلومات المحاسبية:
 المحاسـبية، المعلومـات لنظم أساسية مكونات المحاسبية والمعلومات البيانات من كل تعتبر

 رغــم واحــد معنــى علــى الداللــة بقصــد؛ مترادفــة كمصــطلحات العمليــة الحيــاة فــيتســتخدم  مــا وغالبــاً 
ويعتبر مفهوم المعلومات من المفاهيم المثيرة للجدل؛ إذ أن هناك لبس  ،بينهما جوهريةال ختالفاتاال

لقي (المستفيد) هـو األسـاس؛ ، وٕان معيار االستفادة من قبل المتفي التمييز بين البيانات والمعلومات
للتمييــز بــين البيانــات والمعلومــات، ويعتمــد هــذا المعيــار علــى خاصــيتين أساســيتين للتمييــز بينهمــا، 

  ):13-12: 2003وهما (قاسم،
فإذا أدت البيانات إلى إضافة معرفية لدى الشخص المتلقـي تحولـت إلـى  اإلضافة المعرفية: -1

  البيانات.إطار في معلومات، وٕاال فإنها تبقى 
فالبيانــات تعتبــر معلومــات إذا كانــت مرتبطــة بحــدث معــين يــتم اتخــاذ قــرار بشــأنه  االرتبــاط: -2

وتــؤثر فــي القــرار المتخــذ، فهــي إمــا أن تــؤدي إلــى اتخــاذ قــرار ســليم، وٕامــا أن تؤكــد علــى أن 
 القرار المتخذ سليم، أو تؤدي إلى تغيير القرار أو تعديله.

  

فالمعلومـــات هـــي بيانـــات عولجـــت مـــن خـــالل خطـــوات ومراحـــل مـــرت بهـــا عمليـــة المعالجـــة 
لتحويل البيانات إلى معلومات، وهذه الخطـوات والمراحـل هـي: جمـع البيانـات، وتبويبهـا، وتصـنيفها، 
وتحليلهــــا وتفســــيرها، وتخزينهــــا واســــترجاعها، حتــــى تصــــبح ذات داللــــة مبينــــة وذات معنــــى وقيمــــة، 

  .)367: 2010(القاضي، وأبو زلطة، ا إلى اتخاذ القرارات وبالتالي تقودن
  

بيانـات عولجــت للحصـول علــى مؤشـرات ذات معنــى، غيـر أن المعلومــات المحاسـبية تعتبــر 
تســــتخدم كأســــاس فــــي عمليــــة اتخــــاذ القــــرارات والتنبــــؤ بالمســــتقبل، ويتعــــين التــــوازن فــــي إعــــداد هــــذه 

جمعــــة، ن ذات منفعــــة لمتخــــذي القــــرار (المعلومــــات مــــن حيــــث التفصــــيل أو االختصــــار حتــــى تكــــو 
  ).8: 2007وآخرون، 

) بأنها: كل المعلومات الكمية وغير الكميـة 369: 2010وقد عرفها (القاضي، وأبو زلطة، 
التي تخص األحـداث االقتصـادية، والتـي تـتم معالجتهـا والتقريـر عنهـا فـي القـوائم الماليـة وفـي خطـط 

وبــذلك فهــي تمثــل نــاتج العمليــات التشــغيلية التــي تجــرى علــى  التشــغيل والتقــارير المســتخدمة داخليــًا،
  البيانات المحاسبية بما يحقق الفائدة من استخدامها.

تـــوفير المعلومـــات المحاســـبية لـــيس هـــدفًا فـــي حـــد ذاتـــه، بـــل مـــن الضـــرورة أن تكـــون هـــذه ف
وٕان  المعلومــات ذات محتــوى إعالمــي نــافع يمكــن االســتفادة منــه مــن جانــب مســتخدمي المعلومــات،

المنفعــــة تــــرتبط بالمعلومــــات وفائــــدتها مــــن وجهــــة نظــــر معــــدي التقــــارير والقــــوائم، أي أنهــــا تلتصــــق 
  ).147: 2007بالمعلومة (حمزة، 
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وبـــذلك فإنـــه لـــيس مـــن الضـــروري أن تتحـــول البيانـــات المحاســـبية إلـــى معلومـــات بمعالجتهـــا 
يانــات إلــى معلومــات، وتشــغيلها فقــط، بــل أصــبحت تحتــاج إلــى تحقيــق شــرطين مهمــين؛ لتتحــول الب

  :)370: 2010(القاضي، وأبو زلطة، وهما 
أن المعلومات الناتجة يجب أن تقلل من درجة عدم التأكد لدى متخذي القرارات، وذلك من خالل  .1

  تقليل عدد البدائل المتاحة أمام متخذي القرارات.
لــة عــدم تحقيــق أن المعلومــات الناتجــة يجــب أن تزيــد مــن معرفــة متخــذي القــرارات، وذلــك فــي حا .2

 الشرط األول، حيث يمكن االستفادة من المعرفة المضافة في اتخاذ قرارات أخرى مستقبًال.
  

الشرطان فال يمكن اعتبار ناتج العمليات التشغيلية علـى البيانـات بمثابـة  أحد وٕاذا لم يتحقق
  جديد.معلومات، ويمكن اعتبارها "بيانات مرتبة" يمكن خزنها واستخدامها في النظام من 

  

  ثالثًا: أهمية المعلومات المحاسبية:
نشأت الحاجة إلى المعلومات المحاسبية من نقص المعرفة وحالة عدم التأكد المالزمة 
للنشاط االقتصادي؛ وبذلك فإن الهدف من توفير وتقديم المعلومات المحاسبية تحدد في تخفيف 
حالة القلق التي تنتاب مستخدمي تلك المعلومات السيما متخذي القرارات، وكذلك إلمدادهم بمزيد 

ن وفرة المعلومات الضرورية إما تؤدي إلى زيادة المعرفة المسبقة لما سيحدث إرفة؛ حيث من المع
  مستقبًال، أو تقليل حجم التباين في الخيارات.

وعدم توفر المعلومات الكافية والصحيحة التي يعتمد عليها يعتبر من أهم أسباب فشل 
والرقابة وتقييم األداء، وتحتاج اإلدارة في كل الكثير من القرارات اإلدارية والقصور في التخطيط 

أوجه نشاطها إلى المعلومات، حيث يطلب صناع القرار معلومات صحيحة وحديثة تساعدهم في 
  ).10-9: 2003عملية اتخاذ القرارات (جمعة، وآخرون، 

وقد ازدادت أهمية المعلومات المحاسبية في الوقت الحاضر؛ لوجود عوامل متعددة أدت 
  ):379: 2010لك الزيادة، مجملًة فيما يلي (القاضي، وأبو زلطة، إلى ت

 : يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعلومات بصورة مستمرة.النمو في حجم الشركة .1
 : ما يتطلب توفير المعلومات بصورة رأسية وأفقية.ازدياد قنوات االتصال في الشركة .2
 دم األهداف المختلفة.ويتطلب توفير معلومات تخ تعدد أهداف الوحدة االقتصادية: .3
تتأثر الشركة بالبيئة وتؤثر بها، وقد ازدادت هذه العالقة نتيجة  التأثر بالبيئة الخارجية: .4

 كثرة التغيرات التي تحدث في البيئة، وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من المعلومات. 
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  رابعًا: تصنيف المعلومات المحاسبية: 
تعتبـــر التقـــارير الشـــكل األكثـــر اســـتخدامًا لتقـــديم المعلومـــات، وتختلـــف أشـــكال هـــذه التقـــارير بمـــا 

  ) التالي: 1تحويه من معلومات مالية، تتنوع بتنوع تلك التقارير، نستعرضها بالشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) المعلومات من حيث المحتوى، إلى ثالثة أنواع:286: 2009كما صنف (الطائي، 
وهي التي تغطي فترة زمنية طويلة نسبيًا، وتتعلق بصياغة أهداف  المعلومات اإلستراتيجية:  -أ 

 ، والخطط طويلة األجل؛ للوصول إلى هذه األهداف.الشركة

تتعلق بتنفيذ اإلدارة الوسطى لإلستراتيجيات الموضوعة من قبل  المعلومات التكتيكية:  -ب 
 لصيانة، وتدريبات األفراد.اإلدارة العليا، مثل: جدولة اإلنتاج، وخطط ا

اليومية، مثل: المعلومات المتعلقة  الشركةهي التي تتعلق بعمليات  المعلومات التشغيلية:  - ج 
 بحضور الموظفين، وأنواع وكميات السلع المنتجة والمباعة.

  :) يوضح كيفية اختالف محتوى المعلومات باختالف المستويات اإلدارية2والشكل (

  

  

  

  
  

  

  
  
  

) أنه على نظام المعلومات توفير األنواع الثالثة من المعلومات لكل مستوى 2ويتبين من الشكل (
  إداري بحسب حاجته.

 تقارير تفصيلية-
 تقارير تلخيصية-

من حيث 
درجة 
 التجميع

 تقارير تشغيلية-
 تقارير تخطيطية-
 تقارير رقابية-

من حيث 
 الوظائف
 اhدارية

 تقارير عمودية-
 تقارير أفقية-

من حيث 
 اlتجاه

 تقارير داخلية-
 تقارير خارجية-

من حيث 
 المصدر

 تقارير جامدة-
 تقارير ديناميكية-

من حيث 
 الزمن

 فوريةتقارير -
 حسب الطلبتقارير -
 دوريةتقارير -

من حيث 
 الدورية

 تاريخيةتقارير -
 حاليةتقارير -
 مستقبليةتقارير -

من حيث 
 الدlلة

 يررالتقا أنواع

 ): تصنيف المعلومات المحاسبية حسب أنواع  التقارير1الشكل رقم (

 بتصرف )59-57: 2007(مطيع، وآخرون، 
 

 

 التنفيذية اhدارة

 

 اhدارة
 العليا

 

 الوسطى اhدارة

 المستويات اhدارية

 

 المعلومات اhستراتيجية

 

 المعلومات التكتيكية

 

 المعلومات التشغيلية

 محتوى المعلومات

 بدرجة قليلة بدرجة كبيرة

 )286: 2009(الطائي،  
 

 المستويات اإلدارية): اختالف محتوى المعلومات باختالف 2الشكل (
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   خامسًا: معايير جودة المعلومات المحاسبية:
إن الهدف الرئيس للمحاسبة بصورة عامة، هو إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة في اتخاذ 
القرارات، أي أن المحور األساس هو منفعة المعلومات. وتختص المحاسبة المالية بتقديم معلومات 
تفيد في ترشيد القرارات المتعلقة بالمنشأة، والتي تهم المستثمرين الحاليين والمرتقبين والمقرضين 

  ).58: 2009(حنان، 
تتمحور حول غرض  ولكي تحقق المعلومات المحاسبية األهداف المرجوة منها، والتي

أساسي هو منفعة المستخدم متخذ القرارات، ال بد أن تتوافر في تلك المعلومات مجموعة من 
  ).330: 2008الخصائص النوعية (مطر، والسيوطي، 

  

وبناًء على ما تقدم، فإنه يمكن القول أن الهدف الرئيس من تحديد خصائص المعلومات 
  توى جودة المعلومات المحاسبية. النوعية هو استخدامها كأساس لتقييم مس

  

) SFAC, No. 2) فــي البيــان رقــم (FASBوقــد حــدد مجلــس معــايير المحاســبة الماليــة (
) هـذه الخصـائص النوعيـة للمعلومـات المحاسـبية 1980حول المفاهيم المحاسبية الذي أصدره عـام (

  ). 330: 2008(مطر، والسيوطي، 
ـــة يبـــين ) 3الشـــكل (و  للمعلومـــات المحاســـبية كمـــا قـــدمها مجلـــس معـــايير الخصـــائص النوعي

  ):FASBالمحاسبة المالية (
  

  
    

    

    

    

    

  
  

    

    

  

        

 هرم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: )3الشكل (

مكونات 

الخصائص 
 األساسية

قدرة 
 تنبؤية

 قدرة تقييم
 ارتدادي

توقيت 
 مناسب

 مستخدمو المعلومات المحاسبية

 قيد حاكم

 بالمستخدم خصائص متعلقة

 معيار حاكم

 متخذو القرارات وخصائصھم
 (مثل الفھم أو المعرفة المسبقة)

 التكلفة >>>>المنفعة 

 القابلية للفهم

 المنفعة للقرار

 خصائص ثانوية متفاعلة

 عتبة أو حد االعتراف

 قابلية المقارنة (بما في ذلك الثبات)

 األهمية النسبية

قابلية 
 للتحقق

 

 الحياد
صدق في 

 التعبير

خصائص أساسية متعلقة 
 بالقرار

 الموثوقية المالئمة

)Belkaoui,2004:186( 
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  ) السابق على الخصائص التالية:3يحتوي الشكل (
 خصائص تتعلق بمتخذي القرارات: .1

أي مقدرة متخذ القرار على تحليل المعلومات، ومستوى الفهم واإلدراك المتوفر 
لديه؛ فمستوى الفهم واإلدراك لدى مستخدم المعلومات المحاسبية يعتبر عامًال مهمًا في 
اتخاذ القرارات؛ فالمستخدم الذي ال يقدر على فهم المعلومات ال يمكنه اتخاذ القرار 

  المعلومات مالئمة وموثوقة ويمكن االعتماد عليها.  الصائب، حتى وٕان كانت هذه
  

وهنا تظهر لنا خاصية القابلية للفهم، التي تعتبر حلقة الوصل بين خصائص 
  مستخدمي المعلومات وخصائص المعلومات نفسها.

  

بمعنى أن تكون المعلومات مفهومة من جانب متخذ القرار، وتتأثر خاصية  القابلية للفهم:
القابلية للفهم من زاوية مهارة وخبرة من يعد المعلومات من جهة، ثم من زاوية مهارة وخبرة 

  ).332: 2008من يستخدمها من جهة أخرى (مطر، والسويطي، 
  

ناك مجموعة من الصفات حتى يكون الحكم عادًال على المعلومات المحاسبية؛ فإن ه
التي يجب أن يتسم بها متخذ القرار الذي يستخدم تلك المعلومات، ومن هذه الصفات 

  ):373: 2010(القاضي، وأبو زلطة، 
  القدرة على فهم محتوى المعلومات. .1
القدرة على االستخدام الصحيح للمعلومات في القرارات المناسبة والمالئمة، التي  .2

  علومات.أعدت من أجلها تلك الم
الخبرة النوعية والزمنية المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلومات المحاسبية، خالل  .3

 فترة زمنية سابقة.
  

وعليه فإن استخدام المعلومات المحاسبية يجب أن يتحدد بمتخذ قرار مهيأ لذلك 
االستخدام، فمن غير المعقول أن ُتستخدم المعلومات المحاسبية من قبل شخص ال يفهم 

د األدنى لما يمكن أن تعبر عنه المعلومات المحاسبية، ومن ثم يتم الحكم على الح
  المعلومات المحاسبية من خالل ذلك المستخدم بأنها غير جيدة أو غير مفيدة.
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 الخصائص الرئيسة (خصائص ذاتية للمعلومات المحاسبية): .2

خاصية  إن تحقيق فائدة المعلومات يتطلب توافر خاصيتين أساسيتين هما:
المالءمة، وخاصية المصداقية أو الموثوقية. فإذا فقدت المعلومات أيًا من هاتين 

: 2009الخاصيتين األساسيتين، فلن تكون مفيدة بالنسبة للمستخدمين المعنيين (حنان، 
71(.  

  

 المالءمة: - 1

المالئمة هي قدرة المعلومات على إحداث تغيير في اتجاه قرار مستخدم معين، 
المعلومات المحاسبية مالئمة، يلزم توافر الخصائص الثانوية التالية (حنان، وحتى تكون 

2009 :72:(  
  

توفير المعلومات المحاسبية في خاصية التزامن أو التوقيت المناسب للمعلومات:   -أ 
 .حينها قبل أن تفقد منفعتها أو قدرتها على التأثير في عملية اتخاذ القرار

 

ألن مستخدم المعلومات المحاسبية يمارس نوعًا  مات:خاصية القيمة التنبؤية للمعلو   - ب 
من التنبؤ عند اتخاذه لقراره؛ فإن المعلومات المحاسبية التي تكون لها أكبر قدرة 

 تنبؤية هي أكثر مالءمة لمستخدمي المعلومات.
  

  

مما سبق يتضح أن المعلومات المحاسبية المالئمة، هي التي تساهم في تحسين 
على التنبؤ باألحداث المرتبطة بالنشاط المستقبلي في ضوء نتائج مقدرة متخذ القرار 

الماضي والحاضر، فبدون معرفة األحداث الماضية يصعب التنبؤ بما ستكون عليه في 
المستقبل، كما أن معرفة األحداث الماضية دون اهتمام بالمستقبل يعتبر عمًال غير 

القرار ال بد أن تكون لها قدرة هادف. ولكي تؤثر المعلومات المحاسبية على اتخاذ 
تنبؤية لعمل اختبارات مستقبلية، ويستحسن أن يكون لها أيضًا مقدرة على تقييم نتائج 
االختبارات السابقة، فالقيمة التنبؤية للمعلومات تساعد مستخدميها على التنبؤ حول آثار 

  الماضي والحاضر والمستقبل.
  

 خاصية القدرة على التقييم االرتدادي:   -ج 

تمتلك المعلومات المحاسبية المالئمة قيمة استرجاعية، عندما يكون لها قدرة 
على تغيير أو تصحيح توقعات حالية أو مستقبلية، وهذه الخاصية ال تقل أهمية عن 
خاصية القيمة التنبؤية للمعلومات، وتساعد مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة 

لومات في تقييم نتائج القرارات التي تبنى على توقعاته السابقة، وبالتالي يستخدم المع
  ).200: 1990هذه التوقعات (الشيرازي، 
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 :ةالموثوقي - 2

في  ويقصد بالموثوقية أن تصلح المعلومة كأساس يمكن لمتخذ القرار االعتماد عليها
، فهي تتعلق بأمانة المعلومات، وٕامكانية االعتماد عليها، وتتكون هذه الخاصية من التنبؤ
  :)333: 2008(مطر، والسيوطي،  خصائص فرعيةثالث 

  

: بمعنى أن تكون المعلومة قابلة للتحقق من جهة صحتها، خاصية قابلية التحقق  -أ 
ويقصد بهذا المفهوم وجود درجة عالية من االتفاق فيما بين القائمين بالقياس 

 المحاسبي، الذين يستخدمون نفس طرق القياس، فإنهم يتوصلون إلى نفس النتائج. 

 

أي عدم التأثير على عملية الحصول على المعلومات خاصية الحياد وعدم التحيز:   -ب 
 وعدم تهيئتها بصورة مقصودة يمكن أن تخدم مستخدم دون آخر. 

 

ويقصد بها وجود درجة عالية من التطابق بين  خاصية الصدق في التعبير:  - ج 
رة بصدق تمثيل المقاييس (المعلومات) وبين الظواهر المراد التقرير عنها. فالعب

 المضمون أو الجوهر وليس مجرد الشك.
 

 

  الموازنة بين المالءمة والموثوقية:

لكي تكون المعلومات المحاسبية مفيدة في تحقيق أهداف القوائم المالية، فإنه يجب 
أن يتوافر فيها قدر معقول من خاصيتي المالءمة والموثوقية في الوقت نفسه. فهاتين 

تتعارض كل منهما مع األخرى، فقد يكون من الضروري للوصول إلى  الخاصيتين غالبًا ما
قدر أكبر من المالءمة أن نضحي بقدر من الموثوقية، فليس ممكنًا تحقيقهما معًا بنفس 

   .)79: 2009الدرجة (حنان، 
  

فالقياس وفق التكلفة التاريخية يتوافر له قدر أكبر من القابلية للتحقق والموضوعية، 
درجة موثوقية أكبر من القياس وفق القيمة الحالية، رغم أن القياس وفق القيمة وبالتالي 

  الحالية يعتبر أكثر مالئمة.
  

 الخصائص الثانوية: .3

إن تفاعل أو تداخل الخاصيتين األساسيتين (المالءمة، والموثوقية) ينتج عنه أن 
لك من توافر خاصية المعلومات المحاسبية يجب أن تتصف بقابليتها للمقارنة، وما يتطلب ذ

) مفهوم 80: 2009) و(حنان، 376: 2010الثبات، ولقد أوضح (القاضي، وأبو زلطة، 
  خاصيتي الثبات وقابلية المقارنة، على النحو التالي:

  
  



23 
 

 خاصية الثبات:   - أ
تتضمن تطبيق نفس اإلجراءات المحاسبية على األحداث المماثلة في المشروع الواحد 

ذلك تطبيق نفس المفاهيم وطرق القياس واإلجراءات بالنسبة من فترة مالية ألخرى، وك
 لكل عنصر في القوائم المالية.

 

  خاصية التماثل وقابلية المقارنة:  - ب
إن التماثل يعني استخدام نفس اإلجراءات ومفاهيم القياس ونفس طرق اإلفصاح بين 

قارنة بين فترة المنشآت المختلفة؛ بهدف جعل القوائم المالية لنفس المنشأة قابلة للم
مالية وأخرى، أو جعل المقارنة بين المنشآت المماثلة أمرًا ممكنًا، بما يسهل عملية 

 التحليل والتنبؤ واتخاذ القرارات.
    

  قيود استخدام الخصائص النوعية: .4

ليست كل المعلومات المالئمة أو الموثوق بها تعتبر مفيدة، ألنها قد ال تكون ذات 
قد تكون تكلفة الحصول عليها أكبر من العائد المتوقع منها،  أهمية نسبية تذكر، كما

: 1990وبالتالي فإنه يتوجب إخضاع المعلومات إلى نوعين من االختبار (الشيرازي، 
206:(  

وهذا االختبار قيدًا رئيسًا على إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية،  التكلفة/العائد: -1
سبية ال يجب إنتاجها وتوزيعها إال إذا زادت والقاعدة العامة هي أن المعلومات المحا

 منفعتها على تكاليفها.
خاصية يعتمد تطبيقها على اعتبارات كمية ونوعية أو خليط منهما.  األهمية النسبية: -2

وتدور االعتبارات الكمية حول التساؤل "هل البند كبير لدرجة أنه يؤثر على اتجاه القرار؟ 
أما االعتبارات النوعية فإنه يمكن القول بصفة عامة أن ويحدد مقدار البند بصورة نسبية. 

البند يمكن اعتباره ذو أهمية نسبية إذا أدى حذفه أو اإلفصاح عنه بصورة محرفة إلى 
 التأثير على متخذ القرار.

 

  توازن كمية المعلومات:سادسًا: 
، وطريقة إن المشكلة التي تواجه اإلدارة هي تحديد ما هو الكم المطلوب من المعلومات

لية صنع القرار وكمية اعرضها المالئمة لعملية اتخاذ القرارات، فهناك نقطة توازن بين فع
المعلومات الواجب توفرها، ألن زيادة المعلومات عن الحجم الحقيقي المطلوب سيؤثر سلبًا على 

الكمية)  - الشمول -عملية صنع القرار، فيجب أن تكون المعلومات مالئمة من حيث النوعية (الدقة
  ) التالي يوضح هذا المفهوم:4)، والشكل (10: 2007والوقت والتكلفة (جمعة، وآخرون، 
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كمية المعلومات المتوفرة والوقت المستخدم التخاذ القرار، يالحظ وجود عالقة عكسية بين 
وتبقى هذه العالقة مستمرة كلما ازدادت كمية المعلومات انخفض الزمن المستهلك لصنع القرار 
حتى نصل إلى نقطة حد الكفاية بعدها تصبح العالقة بين الكمية والوقت عالقة طردية، أي أن 

ادة الوقت المستخدم التخاذ القرار، األمر الذي يؤثر سلبًا على زيادة كمية المعلومات يؤدي إلى زي
  عملية اتخاذ القرار.

جمع كمية  اإلدارةوالبد من إدراك أن تكلفة المعلومات تزداد بمتوالية هندسية كلما حاولت 
أن توازن بين تكلفة المعلومات وبين  اإلدارةأكبر من المعلومات حول موضوع معين، ويجب على 

  ).389: 2009المنافع الناتجة عنها (الهزايمة، 
  

  : المعلومات اإلستراتيجية:سابعاً 
يعتبر مفهوم نظم المعلومات اإلستراتيجية من المفاهيم المعاصرة التي أظهرها مسار 

هذا المفهوم بتسهيل  التطور التاريخي لتطبيقات نظم المعلومات في المجاالت المختلفة، وارتبط
  مهمة اإلدارة للقيام بالتخطيط االستراتيجي.

  

  :)2009(الطائي، والخفاجي، مفهوم المعلومات اإلستراتيجية  - 1
هي المعلومات ذات الوجه المستقبلي والتي تنطوي على درجة  من حيث خصائصها: .1

األمد، والتي تقع  ةعالية من حاالت عدم التأكد والمخاطرة، والتي ترتبط بالخطط بعيد
  .شركةضمن اهتمامات اإلدارة العليا لل

إما في استباق  الشركةالمعلومات التي تستخدمها إدارة من حيث مجاالت استخدامها:  .2
المشكلة قبل حدوثها (توقع الفرصة قبل ظهورها)، أو في المشكالت واستغالل الفرص 

  من قبل صانعي القرارات.

رار
 الق

صنع
ت 

وق
 

 كمية المعلومات

 صفر

 )4الشكل (
 توضيح العالقة بين كمية المعلومات ووقت اتخاذ القرار

 )10: 2007(جمعة، وآخرون، 
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تي تسهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية الرئيسة المعلومات المن حيث أهدافها:  .3
  ، والمتمثلة بالبقاء والنمو والربحية اإلستراتيجية.شركةلل

المعلومات التي تسهل مهمة التخطيط اإلستراتيجي من حيث المستويات اإلدارية:  .4
والتحكم اإلستراتيجي، إلى جانب أداء األنشطة المالية والمحاسبية اإلستراتيجية في 

 ، لغرض تحقيق ميزات اإلستراتيجية.كةالشر 
  

  أهمية المعلومات اإلستراتيجية: - 2

من تحقيق الميزة التنافسية، وتعزيز  الشركاتإن نظام المعلومات االستراتيجي الفعال يمكن 
  . الشركةالكفاءة التشغيلية، وكذلك تعزيز مستوى اإلبداع في 

فعملية بناء الميزة التنافسية أو تعزيزها ليست بالمهمة السهلة، بل تعد من أكبر التحديات 
، فالميزة التنافسية عمادها التكلفة المنخفضة والتمايز، فالشركة تمتلك ميزة الشركاتالتي تواجه 

إذا تنافسية عندما يكون معدل أرباحها أعلى من معدل أرباح الصناعة، وتمتلك ميزة تنافسية 
التنافسية، وبالتالي تحقق قيمة  الشركاتكانت قادرة على تطبيق عمليات إنتاج غير مطبقة في 

  للشركة.
في أداء عملياتها  الشركةكما أن تعزيز الكفاءة التشغيلية يشير إلى القدرة التي تتمتع بها 

إلى مستوى أداء التشغيلية المختلفة بأقل التكاليف الممكنة في إطار الموارد المتاحة، وصوًال 
  حقق لها التفوق عليهم.ي، وذلك مقارنة مع أداء منافسيهم لعملياتهم على نحو شركةمطلوب لل

سواء على مستوى  الشركةوتسهم نظم المعلومات اإلستراتيجية في تعزيز مستوى اإلبداع في 
داث ابتكار منتجات أو تطويرها، واستحداث أساليب جديدة في إنجاز مهام العمل، أو استح

  أساليب إدارية جديدة أو تطوير نظم جديدة.
  

  المعلومات المحاسبية اإلستراتيجية: - 3

بناًء على ما تقدم من توضيح لمفهوم المعلومات اإلستراتيجية وأهمية لتلك المعلومات، 
يشتق مفهوم المعلومات المحاسبية اإلستراتيجية، بأنها المعلومات الكمية وغير الكمية التي 

االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات تخص األحداث 
، ألنها شركةالمحاسبية، وترتبط بالخطط بعيدة األمد، وتقع ضمن اهتمامات اإلدارة العليا لل

تدعم اتخاذ القرارات اإلستراتيجية، وتسهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتعزيز الميزة 
  .شركةالتنافسية لل

لومات المتعلقة بتوفير الموارد المالية، وتطوير المنتجات وخطوط اإلنتاج، فالمع
وتخفيض تكاليف اإلنتاج، والمعلومات المتعلقة بالقرارات الرأسمالية والتمويلية، جميعها تعتبر 

  أمثلة للمعلومات المحاسبية اإلستراتيجية.
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  المبحث الثاني

  اراتدور المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القر 
  تمهيدأوًال: 

يتوقف على  الشركةتعتبر عملية اتخاذ القرارات محور العملية اإلدارية وجوهرها، وٕان نجاح 
قدرة وكفاءة اإلدارة على اتخاذ القرارات المناسبة، ومن هذا المنطلق أصبح التفكير اإلداري يتوقف 

فيها، ولم يتردد ليونارد وايت باعتبارها على عملية اتخاذ القرارات ومناهجها المتبعة والعوامل المؤثرة 
  ).396: 2009من األمور الجوهرية للمدير ووصفها بأنها قلب اإلدارة (الهزايمة، 

بل إن عملية اتخاذ القرارات أكثر أهمية من باقي العمليات اإلدارية؛ فنجاح كافة العمليات 
أساس من محاور األنشطة  عملية اتخاذ القرارات، فهي محورعلى واألنشطة اإلدارية يعتمد 

 شركةاإلدارية، مثل عملية االتصاالت التي تتداخل في كل مظهر من مظاهر األعمال اإلدارية لل
  ).58: 2010(عليان، 

وتشعبت أنشطتها، وتزداد درجة تعقيد  الشركةوتزداد أهمية وخطورة القرارات كلما كبر حجم 
العولمة التي أدت إلى المنافسة الشديدة والتغير القرار في ظل ثورة االتصاالت والمعلومات وكذلك 

البيئي المتسارع، فكل هذه التحديات جعلت عملية صنع القرارات أكثر تعقيدا وأهمية من أي وقت 
  ).225: 2004مضى (حريم، 

 مشكلة هي القرارات متخذ تواجه التيوفي ظل تلك الظروف والتحديات، لم تعد المشكلة 
 من ضخم وكم هائلة وفرة هناك أصبح أنه هي الحقيقية المشكلة أن بل المعلومات، توافر

(موسى،  القرار لمتخذ والمناسبة المالئمة المعلومات الختيارتصفيتها  تتطلب التي المعلومات
2010 :75.(  

ومن هنا تبدو الحاجة ملحة إلى معالجة المعلومات وتصنيفها، من أجل توفير التقارير 
ومتخذيها. ويمثل توفير المعلومات المحاسبية من أجل اتخاذ القرارات  المناسبة لصانعي القرارات

أحد األهداف الرئيسة للتقارير المالية، ومما ال شك فيه أن المعلومات التي تقدمها التقارير المالية 
يكون من شأنها زيادة المعرفة العلمية والعملية لمتخذي القرارات وتوجيه سلوكها التخاذ القرار 

  ).111: 2009(المجهلي،  المناسب
  

وفي ضوء ما تقدم، ينبغي توضيح بعض المفاهيم، والخصائص، والعناصر، والمراحل 
المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، وتوضيح أنواع القرارات، وأساليب ومعوقات اتخاذ القرار، وذلك في 

  إطار توضيح دور المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات.
  
  



27 
 

  مفهوم عملية اتخاذ القرارات: ثانيًا:
) بين القرار وعملية اتخاذ القرار، موضحًا أن القرار 17: 2001ميز (حسين، والساعد، 

هو: عملية االختيار بين بديلين أو أكثر، بينما عملية اتخاذ القرار هي: تلك العملية المبنية على 
) هذا الفرق 225: 2004أكد (حريم، الدراسة والتفكير الموضوعي الواعي للوصول إلى قرار، وقد 

موضحًا أن القرار هو: اختيار واعي من بين بديلين فأكثر تم تحليلها، يتبعه فعل أو إجراء لتنفيذ 
هذا االختيار، أما عملية صنع القرار فتتضمن "سلسلة من الخطوات المترابطة المؤدية إلى القرار، 

  وتنفيذ هذا القرار ومتابعته".
) بين عملية صنع القرار وعملية اتخاذ القرار، مبينًا أن عملية 20: 2010وفرق (طعمة، 

صنع القرار يتم من خاللها تحديد المشكلة والبدائل المتاحة ثم دراستها للوصول إلى حل لتلك 
المشكلة، فتشتمل عملية صنع القرار على الجهود المبذولة قبل إجراء عملية االختيار وبعدها، أما 

  قرار تمثل ناتج عملية صنع القرار، ويمثل القرار اختيار البديل األفضل.عملية اتخاذ ال
عملية اتخاذ القرار بأنھا عملية اتخاذ خيار من  Lunenburg, 2010: 2)(هذا وقد عرف 

من البدائل لتحقيق النتائج المطلوبة، وهذا التعريف يعتمد على ثالثة عناصر رئيسة، بين عدد 
على عملية االختيار من بين عدد من الخيارات، والثاني: اتخاذ القرار األول: صنع القرار ينطوي 

هو عملية تنطوي على أكثر من مجرد االختيار النهائي من بين البدائل، وأخيرًا: النتيجة المطلوبة، 
  تتضمن الهدف الناتج عن النشاط الذهني المرتبط بمتخذي القرار للوصول إلى القرار النهائي.

  

يــة اتخــاذ القــرارات هــي عمليــة منهجيــة عقالنيــة، تقــوم علــى اختيــار أنســب ويالحــظ أن عمل
البـــدائل المتاحـــة، بالمفاضـــلة بينهـــا باســـتخدام معـــايير محـــددة، وبمـــا يتماشـــى مـــع الظـــروف الداخليـــة 

  والخارجية التي تواجه متخذ القرار، بهدف حل مشكلة معينة.
  

  ثالثًا: خصائص عملية اتخاذ القرارات:
ذ القرارات تشتمل على مجموعة من الخصائص المميزة لها والتي توضح طبيعتها، إن عملية اتخا

  ): 91- 87: 2003مجملة فيما يلي (كنعان، 
فليس باإلمكان الوصول إلى ترشيد كامل للقرار، وٕانما يمكن  عملية قابلة للترشيد: -1

  الوصول إلى حد من المعقولية والرشد.
وهذه الصفة نابعة من كون هذه العملية  واجتماعية:تتأثر بعوامل ذات صبغة إنسانية  -2

تتأثر بعوامل سيكولوجية نابعة من شخصية األفراد المساهمون في القرار، وبعوامل 
  اجتماعية نابعة من بيئة القرار.

فالقرار اإلداري امتداد لقرارات سابقة، بل يعتبر حلقة من  تمتد في الماضي والمستقبل: -3
  في المستقبل من حيث كون آثار القرار تنصرف إلى المستقبل. سلسلة قرارات. كما يمتد
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فهذه العملية تحتاج إلى جهد مشترك يبرز من  تقوم على الجهود الجماعية المشتركة: -4
  خالل مراحلها المتعددة، فالقرار خالصة جهد جماعي.

تتصف بالعمومية من حيث أن أنواع القرارات وأسس  تتصف بالعمومية والشمول: -5
اتخاذها عامة بالنسبة لجميع الشركات. وشاملة من حيث أن القدرة على اتخاذ  وأساليب

  القرارات ينبغي أن تتوافر في جميع من يشغلون المناصب اإلدارية.
فهي عملية مرحلية تنتقل من مرحلة ألخرى وصوًال إلى الهدف،  عملية ديناميكية مستمرة: -6

  القرار متابعة هذا التغيير لحل المشكلة.كما أن التغير المستمر للمشكلة يفرض على متخذ 
فمتخذ القرار يخضع لقيود متعددة ويتعرض لضغوط  عملية مقيدة وتتسم بالبطء أحيانًا: -7

  متنوعة، كما أنها عملية تتسم بالبطء؛ لكونها تستغرق وقتا طويًال التخاذ القرار.
 ا.تتطلب نشاطات متعددة، وقدرات ومهارات إلنجازه عملية معقدة وصعبة: -8

 

  رابعًا: عناصر عملية اتخاذ القرار:
  ):62-61: 2010تتكون عملية اتخاذ القرارات من عناصر أساسية، موضحة بالتالي (عليان، 

فقد يكون فردا أو جماعة، ومتخذ القرار الرشيد بحاجة إلى االبتكار، أي أن تكـون  متخذ القرار: -1
 مشكلة، تختلف عما فعل سابقًا.لديه القدرة على إيجاد أفكار جديدة مفيدة ومناسبة لل

فأغلـــب  ،وهـــو المشـــكلة التـــي تتطلـــب البحـــث عـــن حـــل أو اتخـــاذ قـــرار بشـــأنها موضـــوع القـــرار: -2
 المشاكل ال تظهر بشكل واضح، وهناك مشاكل ظاهرية ال تعبر عن المشكلة الحقيقية. 

 فال يتخذ قرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقيق هدف محدد. األهداف والدافعية: -3
 عن المشكلة، مسألة حيوية لنجاح القرار. (المالئمة والموثوقة) إن توفير المعلومات  لمعلومات:ا -4
 يعتبر ركنًا أساسيًا يساعد في إدراك أبعاد المشكلة تمهيدًا التخاذ قرار بشأنها. التنبؤ: -5
يمثل البديل مضمون القرار الذي سوف يتخـذ لحـل مشـكلة مـا، فمتخـذ القـرار الجيـد هـو  البدائل: -6

 الذي يختار البديل األنسب واألفضل من بين البدائل المتاحة لحل المشكلة.
أي الجو العام الذي يتم فيـه اتخـاذ القـرار مـن ظـروف داخليـة وخارجيـة تضـع أمـام  مناخ القرار: -7

 ه للقرار. لذا يجب عليه أن يحسن التعامل مع هذه القيود.متخذ القرار قيود عند اتخاذ
  

يالحظ أن تلك العناصر مترابطة بشكل تفاعلي، حيث يدرس متخذ القرار المشكلة موضوع 
القرار مستخدمًا أساليب اتخاذ القرار؛ لتحليل المعلومات المتاحة حول البدائل المتوفرة، وٕادراك أبعاد 

ر بشأنها، مع األخذ بعين االعتبار المناخ العام والقيود التي تواجه المشكلة؛ تمهيدًا التخاذ قرا
  القرار، متبعًا في ذلك كله مراحل عملية اتخاذ القرار.
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  مراحل عملية اتخاذ القرارات: خامسًا:
تتضمن عملية اتخاذ القرارات عدد من المراحل يمر بها متخذو القرار للوصول إلى الحل 

تباعها عند اتخاذ اخمس خطوات تقليدية من المفيد  (Adair, 2007: 23)األنسب. وقد حدد 
  ) التالي:5القرار، فهي تسلسًال فكريًا طبيعيًا، وهذه الخطوات موضحة في الشكل (

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحديد الهدف والمشكلة: )1

يجب أن يعرف متخذ القرار ماذا يريد أن يحقق، وأن يعرف بوضوح ما الذي يريد أن يحصل 
) فتحديد المشكلة Adair, 2007: 24عملية اتخاذ القرار سيكون ضبابيًا. (عليه، وٕاال فإن إتمام 

  ).15: 2009يتطلب التعرف على جميع جوانبها بشكل دقيق وصحيح (الموسوي، 
  

 جمع المعلومات ذات الصلة:  )2
الخطوة التالية هي جمع وتمحيص المعلومات ذات العالقة بالمشكلة، إذ أن بعض تلك 
المعلومات يكون متوفر بوضوح، والبعض اآلخر ربما يكون مفقود؛ فمن الضروري التمييز بين 
المعلومات المطلوبة والمعلومات المتاحة، ومن الخطأ النظر إلى القرار الواسع ثم الرجوع إلى 

متوفرة دون النظر هل هذه المعلومات ذات عالقة، فهناك خلط بين التصنيفين كما هو المعلومات ال
 ):6(مبين بالشكل 

  
  
  
  
  

)Adair, 2007: 26( 

 ): فئات المعلومات6الشكل (

المعلومات 
 المطلوبة

المعلومات 
 المتوفرة

 (Adair, 2007: 23) المصدر:

 ): المدخل التقليدي التخاذ القرارات5الشكل (

 1خطوة  تحديد الهدف والمشكلة
 

 2خطوة  المعلومات ذات الصلةجمع 

 
 3خطوة  توليد الخيارات الممكنة

 
 4خطوة  اتخـاذ القــرار

 
 5خطوة  التنفيذ والتقييم
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فغالبًا كميات البيانات المقدمة تعتبر مجرد إضافة للحجم إذا لم يعرف متخذ القرار المعلومات 
زيادة المعلومات بشكل المطلوبة. والسيما أن تطور التكنولوجيا ساهم في إيجاد معضلة جديدة، وهي 

كبير؛ األمر الذي أدى إلى عدم المقدرة على التعامل مع البيانات المتراكمة، وهذه المعضلة تمثل 
  ).Adair, 2007: 26مشكلة لدى متخذي القرار (

  

) أن متخذ القرار يطلب معلومات لتقليل درجة عدم التأكد وبالتالي تقليل 6يالحظ من الشكل (
القرار، ولكنه يواجه قيد عدم توفر كل المعلومات المطلوبة؛ فليس كل ما هو مطلوب مخاطر اتخاذ 

متوفر، غير أن هناك مساحة مشتركة تتقاطع عندها المعلومات المطلوبة والمتوفرة، فكلما اتسعت 
  هذه المساحة قلت درجة عدم التأكد.

  
 

 توليد الخيارات الممكنة: )3

لمهارة يقفزون بسرعة للوصول إلى البدائل، وال يعطوا ما إن صناع القرار الذين يفتقرون إلى ا
يكفي من الوقت والطاقة الذهنية لتوليد على األقل ثالث أو أربع احتماالت، ومتخذ القرار الرشيد 
بحاجة إلى إمعان النظر في جميع االحتماالت، ألن ذلك سببا لتوليد األفكار، وبعد ذلك ُيعِمل قدرته 

يد الخيارات الممكنة، ومن ثم يختبر تلك الخيارات من أجل حصرها في ثالث من أجل تحد ةالتقييمي
خيارات ثم إلى بديلين حتى يصل إلى القرار المناسب، ويالحظ أن البديل هو واحد من اثنين من 

  ) كما يلي:7ويتضح ذلك بالشكل (، )Adair, 2007: 28المسارات المتاحة (
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 الممكنةالخيارات نموذج حصر  :)7الشكل (

)Adair, 2007: 29( 

خلق 
 اsحتماsت

الخيارات 
 الممكنة

ث3ث  البدائل
 خيارات

 القرار
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وبعد توليد األفكار، يحتاج متخذ القرار إلى تقييم البدائل، بتحليل كل بديل للتعرف على 
وسلبيات، وتتطلب هذه العملية مزاياه، وعيوبه، وقوته، وضعفه، وما يترتب عليه من إيجابيات 

المقارنة بين البدائل ووجود المعايير الدقيقة والمحددة الواجب االلتزام بها عند المفاضلة بين 
  ):25: 2010البدائل، ومن أهم تلك المعايير (طعمة، 

  يتسم البديل بالكفاءة إذا كان باإلمكان احتواء المشكلة وانتهاز الفرصة المتاحة.  الكفاءة: .1
  ويشير هذا المعيار للعوائد التي يمكن أن تتحقق إذا تم تبني هذا البديل. دوى:الج .2
  في ظل الموارد واإلمكانيات المتاحة، وفي ظل القيود المحيطة بالقرار. إمكانية التطبيق: .3
 تتضمن معظم البدائل عنصر المخاطرة المتعلق ببذل الجهود واالستثمارات. المخاطرة: .4
 المعايير الهامة للمفاضلة بين البدائل.يمثل الوقت أحد  الوقت: .5
 ما يتحمله متخذ القرار من أعباء مختلفة خاصة ما ترتبط بالتكاليف المالية. التكاليف: .6
 يشير إلى القيم والمعتقدات واالتجاهات الشخصية لمتخذ القرار. القيم الشخصية: .7

  

 اتخاذ القرار:  )4

السابقة إلى اختيار أفضل البدائل، الذي يعطي في هذه المرحلة يترجم متخذو القرار جهودهم 
: 1996أكبر قدر من المزايا المحتملة ويقلص السلبيات إلى أقل ما يمكن. وقد حدد (عبد الحميد، 

  ) معاييرًا تساعد متخذ القرار على اختيار أفضل البدائل لمعالجة المشكلة، منها:539
  هم األهداف والتي تحقق األهداف الكلية.تحقيق البديل لألهداف، ويفضل البديل الذي يحقق أ .1
  ، وقيمها، ونظمها، وسياستها.الشركةمدى اتفاق البديل مع أهداف  .2
  مدى كفاءة البديل في استغالله للموارد المتاحة. .3
  درجة المخاطر المتوقعة من تنفيذ البديل. .4
  اختيار البديل الذي يحقق أفضل النتائج وبأقل تكلفة وجهد ممكن. .5
  .الشركةاألخذ في االعتبار اإلمكانيات والموارد الالزمة لتنفيذ البديل، ومدى توفرها في  .6
  مالئمة البديل لعوامل البيئة، ومراعاة مدى تناسب البديل مع العوامل البيئية الخارجية. .7
 الوقت الذي يستغرقه اختيار البديل وتنفيذه، وأن يعالج البديل المشكلة في الوقت المناسب. .8

  

  ) معاييرًا إضافية أخرى لتقييم البديل المتاح لحل المشكلة، وهي:150: 2003اف (كنعان، وأض

  األخرى، بل على المجتمع ككل. الشركاتأو على الشركة آثار تنفيذ البديل على  .9
  وخارجها.الشركة اآلثار اإلنسانية واالجتماعية للبديل وانعكاساته على األفراد داخل  .10
وتقبلهم للقرار، فعدم استجابتهم يخلق عقبات تحول دون تنفيذه، مدى استجابة المرؤوسين  .11

 ومن هنا تبدو أهمية إشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
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 التنفيذ والتقييم: )5

من الخطأ االعتقاد بأن مهمة متخذ القرار تنتهي بإقرار القرار، فعملية اتخاذ القرار ال تنتهي 
القرار ال ينفذ القرار بنفسه، وٕانما بجهود اآلخرين، بمجرد اختيار البديل األفضل؛ ألن متخذ 

وعلى متخذ القرار أن ينقل لآلخرين القرار المتخذ، ويشرح لهم أبعاده، ويقنعهم به حتى يطمئن 
إلى قبولهم لفكرة القرار، ويدفعهم ويحفزهم إلى تنفيذه بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب 

  ).165: 2003(كنعان، 
خذ القرار القيام بمتابعة عمليات تنفيذ القرار؛ بغرض التعرف على كما يتوجب على مت

مستوى اإلنجاز والمشكالت التي تواجه المنفذين، ومحاولة حلها، وهذا يسهم في التقييم المستمر 
  ).67: 2010للقرار ولمراحل تنفيذه المختلفة، واتخاذ اإلجراءات المناسبة نحو القرار (عليان، 

  

  : القرارات وتصنيفاتهاسادسًا: أنواع 
يصعب حصر كافة أنواع القرارات اإلدارية؛ بسبب تعدد المعايير التي طرحها علماء اإلدارة 
لتحديد أنواع تلك القرارات وفقًا ألفكار واتجاهات كل منهم لهذه القرارات، مما ترتب عليه تنوع 

) 259-249: 2003عان، وقد ذكر (كنالقرارات اإلدارية ووقوع تداخالت بين هذه القرارات، 
  أنواعًا للقرارات صنفت وفقًا للمعايير التالية:

  

 وتصنف القرارات وفق هذا المعيار إلى: :الشركةًا للوظائف األساسية بفقو  .1
  مثل: االختيار، والتعيين، والتدريب، والترقيات. قرارات تتعلق باألفراد، −
الخاصة باألهداف المراد مثل: القرارات  قرارات تتعلق بالوظائف اإلدارية ذاتها، −

  تحقيقها، واإلجراءات الواجب إتباعها، والسياسات، وبرامج العمل.
  مثل: اختيار موقع المصنع، أنواع اآلالت، تصميم المصنع. قرارات اإلنتاج، −
  مثل: األسواق التي سيتم التعامل معها، والدعاية واإلعالن. قرارات التسويق، −
 مثل: طرق التمويل، والسيولة، وتوزيعات األرباح. قرارات التمويل، −

  

 وتصنف القرارات وفق هذا المعيار إلى ثالثة أنواع: وفقًا ألهمية القرارات: .2
تتعلق بمشكالت العمل اليومي، وتعتبر من اختصاص  القرارات التنفيذية (التشغيلية): −

 اإلدارة التنفيذية. وهذه قرارات مبرمجة تتطلب االلتزام بأساليب وقواعد وأوامر محددة.
 

تتعلق باإلدارة الوسطى، وغالبًا ما تهدف هذه القرارات إلى تقرير  القرارات التكتيكية: −
وبيان حدود السلطة والمسؤولية،  الوسائل المناسبة لتحقيق األهداف وترجمة الخطط،

 وتحديد قنوات االتصال. وهي قرارات شبه مبرمجة أو غير مبرمجة.
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تتميز بالثبات النسبي طويل األجل، وبضخامة االستثمارات أو  القرارات اإلستراتيجية: −
االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذها، واالختصاص في اتخاذها مناطًا باإلدارة العليا. إن 
بنية المشكلة لهذا النوع من القرارات تكون غير محددة يصعب برمجتها، وتتعامل 

، ومن أمثلتها: توظيف شركةالقرارات اإلستراتيجية مع األهداف والخطط الرئيسة لل
 وٕانفاق رأس المال.

  

  ):32: 2010ويتميز القرار اإلستراتيجي بالخصائص التالية (طعمة، 
عادة ما يتم اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في  العليا:المركزية في المستويات   -أ 

دارة أو المدير العام اإلأعلى المستويات اإلدارية، المتمثلة غالبًا في مجلس 
  .الشركةللشركة ومساعديه؛ إللمامهم بإمكانيات وموارد 

أن تتخذه قبل البدء اإلدارة : إذ ينبغي على يعد القرار اإلستراتيجي قرارًا حتمياً   -ب 
  عملياتها اإلدارية والتشغيلية.في 

: إذ غالبًا ما تمثل تلك القرارات معالم رئيسة القرار اإلستراتيجي غير متكرر  - ج 
 على نهجها دون تغيير يذكر. الشركةتسير 

 قرارات قليلة نسبيًا في عددها.  -د 
غالبا ما تخدم تلك القرارات فترات زمنية طويلة قد تمتد  تتعلق بالمدى الطويل:  - ه 

 .الشركةلتشمل حياة 
 .الشركة فيتتعلق بمختلف اإلدارات واألقسام  ككل:الشركة قرارات تتعلق ب  -و 
تهتم بالبيئة الخارجية وبيئتها الخارجية:  الشركةقرارات تنظم العالقة بين   - ز 

مواردها، التي تحدد بشكل كبير مدى استمرار  الشركة؛ إذ منها تستمد للشركة
 واستقرارها بتلك البيئة. الشركة

  

 

 ):17: 2009وتنقسم إلى (الموسوي،  إلمكانية برمجة القرارات أو جدولتها:وفقًا  .3
القرارات التي تؤخذ بشكل روتيني ومتكرر، حيث تؤخذ بسرعة بناًء  قرارات مبرمجة: −

على الخبرة والمعرفة والتجربة السابقة، وعلى ضوء المعلومات المتوفرة وال تحتاج إلى 
  جهد إداري.

رارات المتعلقة بجوانب متعددة تتطلب االهتمام والدراسة الق قرارات غير مبرمجة: −
 .والتفكير واالبتكار وتحتاج إلى وقت طويل التخاذها

: التي تكون فيها مشكلة القرار شبه محددة تمامًا، كأن تكون القرارات شبه المبرمجة −
اإلجراءات محددة مسبقًا، وهناك جوانب أخرى غير واضحة وليست معلومة لمتخذ 

 القرار.
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 وتنقسم إلى: وفقًا لظروف اتخاذها: .4
  تتخذ بعد توفر المعلومات المطلوبة عن المشكلة. قرارات في ظل التأكد: −
  ال تتوافر كل المعلومات المطلوبة عن المشكلة. قرارات في ظل عدم التأكد: −
: تشير إلى أن ما سيجري في المستقبل ليس مؤكدًا، في ظل حالة المخاطرة −

كافية؛ لذا فإن على متخذ القرار أن يقدر الظروف والمتغيرات  فالمعلومات غير
 ).1997(مشرقي،  محتملة الحدوث مستقبًال ودرجة احتمال حدوثها

  
  

  ):73: 2010) (عليان، 8غير أنه يوجد أنواعًا عديدة أخرى من القرارات، أجملت بالشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

من خالل االستعراض السابق ألنواع القرارات اإلدارية تصنف قرارات اإلنفاق الرأسمالي 
الدراسة بأنها: قرارات تنظيمية إستراتيجية أساسية طويلة األجل، مكتوبة بشكل صريح، وهي محل 

أيضًا قرارات كمية غير مبرمجة؛ ألنها تتخذ في ظل عدم التأكد، حيث تقوم اإلدارة العليا مجتمعة 
  بدارسة المعلومات المتوفرة بشأنها والتنبؤ باألحداث المستقبلية المتأثرة بها.

  

 ) بتصرف73: 2010عليان، ( 

 أنواع القرارات): 8(الشكل 

 فردية−
 جماعية−

من حيث 
 متخذھا

 أوليةقرارات −
 نھائيةقرارات −

من حيث قوة 
القرارات ومدى 

خضوعھا 
 ~عادة النظر

 قرارات ا�زمة−
 قرارات الفرصة−

من حيث 
الوقت 
 المتاح

 رشيدة−
 غير رشيدة−

من حيث 
 العق3نية

 قصيرة ا�جل−
 طويلة ا�جل−

من حيث 
البعد 

الزمني 
 للقرار

 ساكنة−
 ديناميكية−

من 
حيث 
نوع 

 المشكلة

 أنواع القرارات

 تخضع للقضاء/قرارات −
 s تخضع للقضاءوقرارات 

 قرارات عامة/فردية −
 قرارات بسيطة/ مركبة−
قرارات يمكن إلغاؤھا/ −

 وقرارات s يمكن إلغاؤھا
قرارات يمكن معارضتھا/ −

 وقرارات s يمكن معارضتھا

من حيث 
رقابة 
 القانون

 اقتصادية−
 سياسية−
 اجتماعية−
 تربوية−
 ثقافية−
 الخ.−

من حيث 
مجال 
 اsھتمام

 إنتاجية−
 توزيع−
 مالية−
 موارد بشرية−

من حيث 
وظائف 
 المشروع

 ديمقراطية−
 بيروقراطية−

من حيث 
طريقة 
 اتخاذھا

 تنظيمية−
 فردية−

من حيث 
المضمون 
 والمحتوى

 إستراتيجية−
 روتينية−
 تكتيكية−

من حيث 
 ا�ھمية

 مبرمجة−
 غير مبرمجة−
 شبه مبرمجة−

من حيث 
الجھد 

المبذول في 
 اتخاذھا

 قرارات مؤكدة−
 قرارات عدم التأكد−
 قرارات المخاطرة−

من حيث 
المعلومات 

 المتاحة
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  القرار الفعال سابعًا:
الفعالية في اتخاذ القرارات تعني: قدرة متخذ القرار على اختيار البديل الذي يحقق أقصى 
عائد باستخدام نفس الموارد، أي أن الهدف من اختيار البديل األفضل هو تعظيم الناتج من 

  استخدام كمية محددة من الموارد.
شاملة إلى التنظيم ومحيطه، وليس في  والقرار الفعال هو الذي يتم اتخاذه في ضوء نظرة

ضوء نظرة قاصرة على مشكلة محلية أو وقتية، وهذا يتطلب من متخذ القرار الموازنة بين المخاطر 
التي قد يسببها اتخاذ القرار والمزايا التي قد يجلبها. فيجب أن يمحص كل بديل لمعرفة مدى 

  ).388: 2009(كنعان، األفضلية التي ينطوي عليها 
  

  

  لية القرار:االعوامل المؤثرة في فع

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في سلوك متخذ القرار أثناء اختياره بين البدائل 
لية القرار. وتتمثل هذه العوامل في القيود التي تفرضها االمتاحة التخاذ القرار، وتؤثر بالتالي على فع

التي يتعرض لها أثناء اتخاذ القرار، وفيما يلي أهم القوانين على متخذ القرار، وفي الضغوط البيئية 
  ):396- 393: 2009لية القرار (كنعان، االعقبات التي تؤثر على فع

، لذلك يكون متخذ القرار شركةيعتبر القرار جزءًا من السياسة الشاملة لل القوانين واألنظمة:  -أ 
ة القوانين، الموازنة، مضطرًا األخذ في االعتبار عوامل معينة أهمها: االلتزام باألنظم

  الخطة، مدى وقع القرار على السلطات العليا، والرأي العام، واعتبار القرارات السابقة.
هذه العوامل إما أن تكون نابعة من سلوك شخص القائد، أو مساعديه،  العوامل اإلنسانية:  -ب 

 أو مرؤوسيه، موضحة على النحو التالي:
وهي االعتبارات المتمثلة في شخصية متخذ القرار وعواطفه  شخص متخذ القرار: )1

 لية القرار المتخذ. اوقيمه وخبرته ومركزه، كلها عوامل تؤثر على فع
يكمن تأثيرهم من خالل أسلوب تفكيرهم،  المساعدون والمستشارون المتخصصون: )2

 وطرق عرضهم وتناولهم للموضوعات. 
ب النظر إلى المرؤوسين باعتبارهم أفراد فيج المرؤوسون وغيرهم من يمسهم القرار: )3

لهم ميولهم ورغباتهم ودوافعهم، من الممكن أن يساهموا بآرائهم ووجهات نظرهم في 
 إيجاد الحلول التي يختار متخذ القرار من بينها البديل األفضل. 

 

لية القرار توضح كيف أن عملية االختيار من بين االعوامل اإلنسانية المؤثرة في فع
البدائل ليست عملية منطقية أو حسابية خالصة، بل هي عملية إنسانية أيضًا لها جوانبها 
المنطقية وغير المنطقية، وبدون إدراك متخذ القرار لهذه الجوانب جميعًا وتقديره ألبعادها ال 

  لية القرار.ايمكنه أن يضمن فع
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ؤثر في توجيه القرار ت - سواء خارجية أو داخلية–فمتخذ القرار يتعرض لضغوط  الضغوط:  - ج 
 ليته، وأهم هذه الضغوط:اوتحد من فع

تتمثل في ضغوط الرؤساء أو السلطات العليا، وضغوط الرأي  الضغوط الخارجية: )1
، مثل: الشركةالعام، والقوى االقتصادية؛ كالمنافسة والندرة، وكذلك ضغوط المهتمون ب

 لرقابية والسياسية.المستثمرون، الدائنون، المستهلكون، الموردون، األجهزة ا
أهمها ضغوط التجمعات غير الرسمية ومراكز القوى التي تخلقها  الضغوط الداخلية: )2

تلك التجمعات، وكذلك وقت متخذ القرار، ومدى تعدد الحلول البديلة؛ فكلما تعددت 
 الحلول البديلة كلما تطلب القرار جهدًا ووقتًا لدراستها.

 

  ثامنًا: معوقات اتخاذ القرارات
توجد العديد من المعوقات التي تواجه متخذ القرار، وتحد من وصوله إلى القرار الفعال 

  ):29: 2010(األمثل)، ومن هذه المعوقات ما يلي (طعمة، 
عدم مقدرة متخذ القرار على تحديد األهداف التي يمكن تحققها  اإلخفاق في تحديد األهداف: .1

رًا صعبًا؛ ألن متخذ القرار ال يعرف الهدف النهائي. باتخاذ القرار، يجعل عملية اتخاذ القرار أم
  وقد ال يميز بين األهداف الفرعية والرئيسة، مما يجعل من الصعب تحديد أولويات األهداف. 

عندما يكون متخذ القرار مقيدًا بمنظور ضيق، فإنه سيخفق في التفكير  اعتماد منظور ضيق: .2
  على سالمة القرار وعقالنيته.بطريقة إبداعية منطقية، األمر الذي ينعكس 

إن عدم توقف متخذ القرار عند كل بديل  اإلخفاق في تقييم الخيارات بالشكل المناسب: .3
مطروح وقفة متأنية مدروسة بعمق، ومعرفة نتائج كل بديل ومزاياه ومحاذيره، يؤدي إلى اتخاذ 

  قرارًا متسرعًا، واختالف النتيجة عن الهدف المرسوم.
إن عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة، قد يتوجه الجهود  المشكلة وتحديدها بدقة:عدم إدراك  .4

  إلى اتخاذ قرارات تركز على المشكالت الفرعية دون أن يؤدي ذلك إلى المشكلة الرئيسة.
إن خضوع متخذ القرار إلى لبعض القيود، مثل: الجمود، والروتين،  شخصية متخذ القرار: .5

  اتخاذ القرار، سيؤدي ذلك إلى آثار سلبية تنعكس على فعالية القرار.والمركزية، والتفرد في 
فنقص المعلومات يؤثر على جودة المعلومات نقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرارات:  .6

ويزيد من درجة عدم التأكد المحيطة بالقرار. كما قد يمتنع متخذ القرار عن اتخاذ القرار، 
  ، وعدم توفر الخبرة لديه.ألسباب منها: ضعف كفاءة المدير
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  تاسعًا: دور المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات
  

إن الوظيفة والهدف النهائي للمعلومات المحاسبية هو زيادة المعرفة، أو تحويل المجهول 
إلى معلومة، أو تخفيض حاالت عدم التأكد لدى مستخدمي هذه المعلومات، مما يساعدهم على 

  رارات الهادفة في إطار موضوعي.اتخاذ الق
وفي ضوء ما تقدم من دراسة لمراحل عملية اتخاذ القرارات والظروف التي في ظلها تتخذ 
القرارات المختلفة، يتبين مدى الحاجة للمعلومات سواًء في تحديد وتحليل المشكلة، أو وضع وتحديد 

  ، وتقدير احتماالت حدوثها ونتائجها. البدائل الممكنة لحل هذه المشكلة، أو في تقييم تلك البدائل
ولوحظ من خالل دراسة أنواع المعلومات المحاسبية وأنواع القرارات ومستويات اإلدارة في 

، وجود حاجة حقيقية للمعلومات المحاسبية عند كل مستوى من مستويات اتخاذ القرار، سواء الشركة
 شركةكل وظيفة من الوظائف األساسية للالقرار التشغيلي أو التكتيكي أو االستراتيجي، وعند 

 الشركة(التمويل، األفراد، التسويق، اإلنتاج)، وكذلك عند كل مستوى من مستويات اإلدارة في 
(العليا، والوسطى، والتشغيلية). فال يمكن ألي مستوى إداري أن يتخذ أي قرار بشأن أي وظيفة من 

) يوضح اعتماد كل مستوى 9وظائف اإلدارة إال باالعتماد على المعلومات المحاسبية، والشكل (
من مستويات اإلدارة على مستويات المعلومات والقرارات المتعددة عند كل وظيفة من وظائف 

  :الشركة
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )  9الشكل (
 مستويات ا~دارة وع3قتھا بالقرارات والمعلومات

مستويات 
 ا~دارة

مستويات 
المعلومات 
 والقرارات

 وظائف الشركة

المستوى 
 اhستراتيجي

المستوى 
 التكتيكي

المستوى 
 التشغيلي

اhدارة 
 العليا

اhدارة 
 الوسطى

اhدارة 
 التشغيلية

وظيفة 
الموارد 
 البشرية

الوظيفة 
المالية 

 والمحاسبية

وظيفة 
التصنيع 
 واhنتاج

وظيفة 
المبيعات 
 والتسويق

Laudon & Laudon, 2010:55 
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ويحصل متخذ القرار على المعلومات الالزمة لقراراته من مصادر مختلفة، ولكن التقارير 
والسبب في ذلك أن لهذه المعلومة الكمية قابلية للتحقق من المالية تعد أفضل مصادر المعلومات؛ 

صحتها، كما أن أحد األهداف الرئيسة للقوائم المالية هو توفير المعلومات من أجل اتخاذ القرار 
  ).118: 2009(المجهلي، 

    

، الشركةويتضح مما سبق أهمية المعلومات المحاسبية عند كل مستوى وكل وظيفة في 
من مراحل اتخاذ القرار، وتزداد أهمية تلك المعلومات عند القرارات اإلستراتيجية، وفي كل مرحلة 

السيما قرارات اإلنفاق الرأسمالي؛ لما يترتب عليها من مخاطر وما يحفها من عدم تأكد؛ لتعلقها 
بالمستقبل واعتمادها على التنبؤ المبني على المعلومات المعززة، وتأثيرها القوي على األهداف 

  .الشركة؛ وبالتالي تأثيرها على قيمة شركةستراتيجية للاإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
   الثالثالفصل 

  

  أدوات اإلدارة الختاذ قرار اإلنفاق الرأمسايل
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  مقدمة:
 يوضــح هــذا الفصــل مفهــوم اإلنفــاق الرأســمالي، وأنواعــه، ومراحلــه، ثــم التطــرق

إلـــــى االســـــتثمارات الرأســـــمالية ومقومـــــات نجاحهـــــا باعتبارهـــــا ترجمـــــًة لإلنفـــــاق 
الرأسمالي، ويتطرق إلى الموازنة الرأسمالية باعتبارها خطة تجمع مجموعة من 
االستثمارات الرأسمالية المخطط تنفيذها مسـتقبًال، ويركـز علـى عمليـة الموازنـة 

رأســـمالية، مستعرضـــًا طـــرق تقيـــيم الرأســـمالية باعتبارهـــا أداة لتقيـــيم المشـــاريع ال
مقترحات المشاريع الرأسمالية التي تساعد متخذ القرار على اتخاذ قـراره الفعـال 

  لترشيد اإلنفاق الرأسمالي.
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 المبحث األول

  قرار اإلنفاق الرأسمالي
  تمهيدأوًال: 

يعتبر قرار اإلنفاق الرأسمالي من أهم قرارات اإلدارة؛ ألن االستثمارات المنفذة بناًء على تلك 
وسمعتها المالية. فينبغي أال ينظر إلى قرار  الشركةمستقبل  -على المدى البعيد–القرارات تحدد 

ت والفحوص، اإلنفاق الرأسمالي ببساطة؛ فهذا القرار في واقع األمر هو خالصة سلسلة من الدراسا
  ).44: 2002ما يعني أنه محصلة جهود متضافرة من عدة أطراف (حنفي وقرياقص، 

ونظرًا لتلك األهمية فإنه من المهم بمكان توضيح مفهوم اإلنفاق الرأسمالي، والمعايير التي 
قرار تميزه، وأنواعه، ومراحله، ثم التطرق إلى االستثمارات الرأسمالية وأهدافها باعتبارها ترجمًة ل

اإلنفاق الرأسمالي، وكذلك أنواعها، وخصائصها، ومقومات نجاحها، وأخيرًا توضيح بعض المفاهيم 
  المتعلقة بدراسات الجدوى االقتصادية؛ باعتبارها أداة مهمة من أدوات اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي. 

  

  ثانيًا: مفهوم اإلنفاق الرأسمالي:
تبيان العمليات المالية المتعقلة برأس المال، وتبيان إن مفهوم اإلنفاق الرأسمالي؛ يقتضي 

  موقع النفقات الرأسمالية من تلك العمليات، ومن ثم تعريف اإلنفاق الرأسمالي، على النحو التالي:
  

 عمليات رأس المال:  -أ 

: 2009تنقسم العمليات المالية التي يقوم بها المشروع بحسب طبيعتها إلى قسمين (أبو صرة، 
141:(  

  

 العمليات التمويلية: )1

العمليات المتعلقة برأس المال والتغيرات التي تطرأ عليه سواء بالقروض أو بوسائل التمويل 
  األخرى.

  

 العمليات االستثمارية: )2

العمليات التي تستثمر بها أموال المشروع في خدمة أهدافه وغاياته المحددة، وهذه األموال 
  سم العمليات االستثمارية إلى ثالثة أقسام:يكون مصدرها العمليات التمويلية. وتنق
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 العمليات االستثمارية طويلة األجل (الرأسمالية): .1

العمليات المتعلقة بالموجودات الثابتة للمشروع، والتغيرات التي تطرأ عليها، والنفقات 
  واإليرادات الناجمة عنها.

 العمليات االستثمارية قصيرة األجل (اإليرادية): .2

تعلقة بشراء البضاعة وبيعها وما يتعلق بهذا النشاط التجاري، وما يترتب العمليات الم
  عليه من مصاريف، وما ينتج عنه من إيرادات.

 عمليات األوراق النقدية واألوراق التجارية: .3

هي النقود والشيكات، والكمبياالت، وسندات السحب المحررة ألمر المشروع أو التي 
  يحررها المشروع ألمر اآلخرين.

  
) يوضح موقع العمليات االستثمارية طويلة األجل (الرأسمالية) من العمليات 10والشكل (

  المالية المتعلقة برأس المال في لشركة:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ولكن تركز الشركةإن كل قسم من تلك األقسام لعمليات رأس المال له إسهاماته في خدمة أهداف 
  القرارات المتعلقة بالعمليات االستثمارية طويلة األجل (الرأسمالية).الدراسة على ترشيد 

  

 عمليات رأس المال

 العمليات اsستثمارية العمليات التمويلية

العمليات اsستثمارية طويلة 
 ا�جل (الرأسمالية)

قصيرة العمليات اsستثمارية 
 ا�جل (الرأسمالية)

عمليات ا�وراق المالية 
 وا�وراق التجارية

 ):10الشكل (
 تصنيف عمليات رأس المال

 المصدر: إعداد الباحث
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 تعريف اإلنفاق الرأسمالي:  -ب 

عرفت النفقات الرأسمالية بأنها: استخدام األموال في االستثمار في الموجودات الثابتة، وتنطوي 
  ).282: 2006على أعباء مالية ضخمة ولفترة زمنية طويلة (آل آدم والرزق، 

  

) النفقات الرأسمالية بأنها: النفقات التي تؤدي 167: 2007عرف (القاضي وحمدان، بينما 
خدمات طويلة األجل للمشروع، وتتمثل عادة في األصول الثابتة التي تقتنى بهدف تحقيق 
اإليراد عن طريق االستثمار، وليس عن طريق إعادة البيع في دورة المشروع العادية، سواء 

  ًال ملموسة أم غير ملموسة، قابلة أم غير قابلة لالستهالك.أكانت هذه األصول أصو 
  

) أن اإلنفاق الرأسمالي هو: اإلنفاق غير المتكرر الذي 379: 2009ويرى (النعيمي وآخرون، 
عادة بدراسة  الشركاتيختص بفترات طويلة، حيث أن المبالغ المنفقة كبيرة نسبيًا، وتقوم 

الرأسمالي لما لهذه المشاريع من أثر كبير على بقاء الجدوى االقتصادية لمشاريع اإلنفاق 
، حيث أن الخطأ في اإلنفاق الرأسمالي يعد خطأ فادحًا بسبب الحجم الكبير الشركةواستمرار 

  لهذا اإلنفاق وبسبب امتداد أثر هذا اإلنفاق لمدة زمنية طويلة.
  

ات التي تنفق في سبيل ) إلى تعريف النفقات الرأسمالية بأنها: النفق86: 2009وذهب (عقل، 
الحصول على األصول التي لها صفة الدوام نسبيًا، وتلك التي تزيد من مقدرة هذه األصول 
على إنتاج اإليرادات، كما تشمل النفقات التي تنفق لزيادة القدرة اإلنتاجية لألصول الثابتة 

  القديمة.
  

األموال المتاحة بأصول ) اإلنفاق الرأسمالي بأنه: استثمار 263: 2009واعتبر (شبيب، 
  طويلة األجل بشكل مثالي؛ لتحقيق العوائد المستقبلية ولعدد من السنين القادمة.

  
  

  ومما تقدم من تعريف للنفقات الرأسمالية، تتضح معالم اإلنفاق الرأسمالي بالخصائص التالية: 
  يؤدي خدمات طويلة األجل للمشروع .1
  غير متكرر .2
  ختص بفترات طويلة.ي .3
  كبيرة نسبيًا. مبالغه .4
  .الشركةأثر كبير على استمرارية  له .5
 كون أصول ثابتة ملموسة أو غير ملموسة.قد ي .6
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  معايير التمييز بين النفقات الرأسمالية واإليرادية:  -ج 
 

  ):86: 2009وتم التمييز بين النفقات الرأسمالية واإليرادية، وفقًا للتالي (عقل، 
خدمات الشركة فالنفقة المدفوعة للحصول على أصل ثابت يمنح  طبيعة النفقة والغرض منها: .1

سنوية دورية تعتبر رأسمالية، وهي تختلف بذلك عن النفقة اإليرادية التي يراد منها الحصول 
 على منفعة عاجلة.

  

، بينما شركةفالنفقة الرأسمالية ال يتكرر صرفها خالل دورة النشاط العادي لل الدورية والتكرار: .2
 صرف النفقات اإليرادية بشكل اعتيادي.يتكرر 

  
 

أخرى تختلف في  شركةودورية في  شركةإذ تعتبر نفقة ما رأسمالية في  :الشركةطبيعة نشاط  .3
  نشاطها عن األولى.

  
 

فترة االنتفاع بالنفقات اإليرادية لسنة واحدة؛ أي أن آثارها ال تمتد إال  فترة االنتفاع بالنفقة: .4
بينما فترة االنتفاع بالنفقات الرأسمالية لعدة سنوات؛ فآثارها تمتد ألكثر لفترة ال تزيد عن عام، 

 .من عام

   

 ثالثًا: أنواع اإلنفاق الرأسمالي:

ال تقتصر النفقات الرأسمالية على شراء الموجودات الثابتة وعلى نفقات إعدادها لتكون جاهزة 
  ):168: 2007لإلنتاج، وٕانما تشمل أنواعًا أخرى، هي (القاضي وحمدان، 

  

أي النفقات التي تؤدي إلى تحسين الموجودات الثابتة، كنفقات تركيب تدفئة  نفقات التحسين: .1
مركزية في مباني المشروع. وتؤدي نفقات التحسين إلى إطالة حياة األصل اإلنتاجية، أو زيادة 
قدرته اإلنتاجية العادية، أو تخفيض تكاليف اإلنتاج، مما ترتب على ذلك اعتبار نفقات 

ية، ويتمثل التحسين في عملية استبدال جزء بآخر، أو في عملية التحسين نفقات رأسمال
 إصالح على نطاق واسع.

  

وهي النفقات التي تصرف على أحد الموجودات الثابتة فتضيف  نفقات اإلضافة (التوسع): .2
إليه شيئًا جديدًا، كنفقات بناء طابق جديد فوق مبنى المشروع، فهي استثمار جديد لرأس المال 

دة الطاقة اإلنتاجية المستغلة، والتوسع في شراء األصول الثابتة، ألجل زيادة عن طريق زيا
الطاقة اإلنتاجية والدخول في أسواق جديدة، وتكون البدائل المتاحة إما الدخول في قرار التوسع 

 أو عدم القيام به.
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الكاتبة تتمثل في استبدال أصل جديد بأصل قديم، كنفقات استبدال اآلالت  نفقات اإلحالل: .3
اليدوية بآالت إلكترونية، أو استبدال جزء آخر جديد بجزء رئيس من أصل قديم، مما يترتب 
عليه زيادة الطاقة اإلنتاجية لألصل المستخدم، ما يجعل هذه النفقات بحكم النفقات الرأسمالية، 

آلة جدية أو  ففي مثل هذا النوع من القرارات توجد عدة بدائل مثل: نوع اآللة المشتراة، أو شراء
 مستعملة أو تصليح اآللة نفسها، لكن لن يكون من البدائل توقف اإلنتاج.

  
) سبب قرار االستبدال ألسباب االستهالك، أو التقدم 286: 2006وأرجع (آل آدم والرزق، 

 التكنولوجي، أو تخفيض التكاليف، بحيث يصبح استخدام األصل القديم غير مجد اقتصاديًا.

  

وهي نفقات إجراء تعديل في األصل القائم؛ ليتالءم مع استعماالت جديدة،  :نفقات التعديل .4
 كنفقات إزالة بعض الجدران الداخلية في مبنى لمشروع للحصول على قاعة واسعة.

  

  : االستثمارات الرأسماليةرابعاً 
) االستثمارات الرأسمالية بأنها: مقدار التضحية (التي يتحملها 265: 2009عرف (شبيب، 

المستثمر) بمنفعة حالية يمكن تأجيل تحقيقها إلى المستقبل؛ بقصد الحصول على منفعة مستقبلية 
  أكبر من تلك التي يمكن إشباعها اآلن. 

أموال يمتلكها في الوقت  واالستثمار الرأسمالي بهذا المعنى هو تخلي المستثمر عن
الحاضر، بهدف الحصول على تدفقات مالية في المستقبل تعوضه عن القيمة الحالية لهذه األموال، 
وتعوضه كذلك عن النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم، وتوفر عائد مجزي 

  مقابل تحمل مخاطر االستثمار.
  

 خصائص االستثمارات الرأسمالية:

اتخاذ القرارات الرأسمالية من أهم وأخطر القرارات في حياة المشروع؛ كونها تؤثر على يعد 
بقاء واستمرار ونمو واتجاه أعمال المشروع الحالية والمستقبلية، وتؤثر هذه القرارات على طبيعة 
األصول الثابتة ومكوناتها وكلفها والرافعة التشغيلية للمشروع، وكذلك تزيد من قيمة األصول 
المتداولة للمشروع، وتأتي أهمية االستثمارات الرأسمالية للخصائص التي تتصف بها، وهي (شبيب، 

2009 :268:(  
يترتب على اتخاذ القرارات في االستثمار الرأسمالي أعباء مالية كبيرة لفترة زمنية طويلة،  .1

  إضافة إلى التكلفة الغارقة التي ستدفع للمشروع سواء نفذ أم لم ينفذ.
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النفقات الرأسمالية لدرجة خطر كبيرة، كونها ال تحقق عائد سريع في الفترة قصيرة  تتعرض .2
األجل، وأن أي خطأ في تقدير مدى نجاح هذا اإلنفاق في توليد التدفقات النقدية يؤدي نتائج 
تؤثر على قيمة المشروع، والسيما أن كلفة الخطأ عالية تؤثر على أعمال المشروع وترفع من 

  درجة الخطر.
أن االستثمار الرأسمالي يتطلب عملية قراءة وتقييم ألحداث مستقبلية تعتمد على دقة التنبؤ في  .3

  المستقبل، وهي عملية معقدة.
تتطلب إعداد دراسات مقارنة دقيقة؛ لغرض مقارنتها مع االستثمارات البديلة، وهذا ما يعرف  .4

  بتكلفة الفرص البديلة الختيار قرار االستثمار الرأسمالي.
عوبة الرجوع عن االستثمار أو تبديله بعد التنفيذ بسبب ضخامة األموال وطبيعة البناء، مما ص .5

يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة في حالة عدم نجاح المشروع وعدم تحقيق األهداف المطلوبة 
 من االستثمارات الرأسمالية.

 

  

  أهداف االستثمارات الرأسمالية:
  ):2010االستثمار امتثاًال لألهداف التالية (الوادي وآخرون، يقوم المستثمرون والشركات بعملية 

فالمستثمر يرغب الحصول على عائد يناسب تضحيته باألموال  تحقيق عائد مناسب: .1
  المستثمرة.

من خالل اللجوء إلى دراسات الجدوى االقتصادية،  المحافظة على قيمة األصول الحقيقية: .2
المناسبة، بما يضمن المحافظة على قيمة رأس  الختيار البديل أو الفرصة االستثمارية

  المال األصلي المستثمر.
من خالل تحقيق النمو في معدل  استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته: .3

  العائد على رأس المال المستثمر.
أي توفير حد مناسب من السيولة لتغطية متطلبات العمل والعملية  ضمان السيولة الالزمة: .4

 اجية، والتمكن من تغطية حاالت الطوارئ التي قد تواجه العملية اإلنتاجية.اإلنت

وذلك من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية وتخفيض كلفة  تحقيق ميزة تنافسية للمشروع: .5
 الوحدة المنتجة.

 ) هدفا إضافيًا لتلك األهداف السابقة، وهو:43: 2009(النعيمي والتميمي، وأضاف 

من خالل االستفادة من االمتيازات الضريبية الممنوحة لالستثمارات  تجنب الضرائب: .6
 الجديدة.
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  مقومات نجاح االستثمارات الرأسمالية:
لكي يكون القرار االستثماري ناجحًا؛ ينبغي على متخذ القرار أن يستند على أسس ثالثة 

  ):17: 2008(كداوي، 
متخذ القرار والتي يكشف عنها يتوقف ذلك على أولويات  اعتماد استراتيجية مالئمة: )1

منحنى تفضيله االستثماري الذي يتشكل من رغبات المستثمر تجاه كل من الربحية 
  والسيولة واألمان، فضًال عن عوامل ذاتية خاصة بالمستثمر.

حتى يكون قرار االستثمار رشيدًا، يتوجب  االسترشاد باألسس العلمية التخاذ القرار: )2
أوًال المنهج العلمي في اتخاذ القرار، ثم االعتماد على  على متخذ القرار أن يوظف

 عدد من المبادئ والمعايير كأساس التخاذ القرار، أهمها:

 مبدأ تعدد الخيارات االستثمارية:  -أ 

أي اختيار القرار المناسب من بين عدد من البدائل، قد تكون مشاريع مختلفة ضمن 
المناطق الجغرافية، وكلما تعددت البدائل حسب القطاعات أو تتعدد القطاع الواحد، أو 

  فإنها تعطي متخذ القرار مرونة أكبر وتمكنه من اتخاذ القرار الصائب.
 مبدأ المالءمة:  -ب 

أي أن تتالءم هذه االستثمارات المختارة مع طبيعة المشروع وكفاءته وخبراته لتسهيل 
  مهمة إدارة هذه االستثمارات

 مبدأ الخبرة والكفاءة:  - ج 

مل المستثمر قدرًا كبيرًا من الكفاءة والخبرة، أو االستعانة بالمستشارين يفضل أن يح
  ممن لديهم الخبرة والكفاءة القادرة على االختيار من بين البدائل.

 مبدأ تنويع أو توزيع المخاطر االستثمارية:  -د 

إن تنويع األدوات االستثمارية بشكل محسوب يؤدي إلى تخفيض الخطر، وفي ضوء 
  العائد والمخاطرة تختار األدوات االستثمارية المالئمة.العالقة بين 

يرتبط قرار متخذ القرار بمتغيرين أساسيين،  مراعاة العالقة بين العائد والمخاطرة: )3
هما: العائد المتوقع من االستثمار، ودرجة المخاطرة المرافقة لألداة االستثمارية، 

مًا كل من العائد المتوقع ودرجة ولهذا، على المستثمر قبل اتخاذ قراره أن يعرف مقد
 المخاطرة.
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   أنواع االستثمار:
  ):36: 2009هناك عدة أنواع من االستثمار، وهي (علوان، 

  االستثمار الحقيقي واالستثمار المالي: .1

ويقصد باالستثمار الحقيقي هو االستثمار في األصول الحقيقية، كاالستثمار بالمباني، 
ذا النوع من االستثمار هو األساسي في زيادة الدخل القومي، واآلالت، واألراضي، ويعتبر ه

  كما أن هذا النوع من االستثمار سيكون محور الدراسة.
أما االستثمار المالي، فهو ذلك النوع الذي يتعلق باالستثمار في األوراق المالية، كاألسهم 

  والسندات.
 

 االستثمار قصير األجل واالستثمار طويل األجل: .2

قصير األجل يتمثل باالستثمار في أدوات االستثمار التي تأخذ شكل أذونات  االستثمار
الخزينة، أو شهادات اإليداع، وغالبًا ما يطلق على هذا النوع من االستثمار باالستثمار 

  النقدي.
أما االستثمار طويل األجل، فيتعامل مع أدوات الملكية والمديونية التي تأخذ شكل األسهم 

  ف باالستثمار الرأسمالي.والسندات، ويعر 
  

 االستثمار المستقل واالستثمار المحفز:  .3

االستثمار المستقل هو األساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع األعمال أو 
  الحكومي أو االستثمار األجنبي.

 بينما االستثمار المحفز فهو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل.
  

 واالستثمار البشري:االستثمار المادي  .4

  إن االستثمار المادي يمثل المفهوم التقليدي لالستثمار، والذي يتمثل باالستثمار الحقيقي.
أما االستثمار البشري، فيتمثل باالستثمار في المجاالت التي تخص وتتعلق بالعنصر 

  البشري، كاالستثمار في التعليم والصحة والثقافة، وفي مجاالت التدريب والتأهيل.
  

إن اإلنفاق الرأسمالي يعتبر استثمارًا حقيقيًا طويل األجل، يترتب عليه أعباء مالية كبيرة 
  يصعب التراجع عنها بعد تنفيذ االستثمار؛ فهو يحتاج إلى مجهودات كبيرة التخاذ قرار بشأنه.
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  أنواع االستثمار الرأسمالي:
  تصنف أنواع االستثمار الرأسمالي وفقًا لمعيارين، هما:

 

  :)252: 2002(حنفي، المعيار األول: االستثمارات حسب الهدف 
 استثمارات إحاللية: .1

وهي استثمارات تهدف إلى إحالل األصول الجديدة بدل القديمة، وسبب االستبدال هو إما 
الستهالك اآللة، أو بسبب التقدم التكنولوجي، وتهدف إلى زيادة األرباح عن طريق تخفيض 

اإلنتاج والمبيعات، وتنخفض درجة الخطر على مثل هذا النوع من التكاليف مع ثبات حجم 
  االستثمارات لعدم تغير طبيعة المنتج.

 استثمارات ابتكارية أو تطويرية: .2

وهي التي تعتمد على التغيرات التكنولوجية؛ لتلبية أذواق المستهلكين، أو لمواكبة التطور 
ثل هذه االستثمارات إلى ارتفاع درجة التكنولوجي لزيادة القدرة على المنافسة، وتتعرض م

الخطر نتيجة لتغير طبيعة المنتج نفسه؛ فإنتاج فرشاة األسنان بالبطارية قد ال تجذب 
المستهلكين، وبذلك يكون الخطر أكبر لعدم تقبل المستهلكين لمثل هذا النوع من اإلنتاج، وفي 

  الجديدة المبتكرة.المقابل يتوقع المشروع ارتفاع العائد في حالة رواج السلعة 
 االستثمارات التوسعية: .3

وتهدف هذه االستثمارات إلى توسيع الطاقة اإلنتاجية للمشروع نظرًا لحصول المشروع على 
أسواق جديدة، ويكون القرار االستثماري على أساس جدوى القيام بتوسيع الطاقة اإلنتاجية من 

  والتكاليف اإلضافية طول حياة المشروع.خالل المقارنة بين الدخل الناتج من اإليراد اإلضافي 
  

  :)273: 2009(شبيب، المعيار الثاني: االستثمارات حسب شكل اإلنفاق 
 استثمارات في األراضي والمجوهرات: .1

وهو االستثمار في تجارة األراضي والتحف والمجوهرات والمعادن الثمينة، وتكون طبيعة اإلنفاق 
ارج عند الشراء، وهو عبارة عن قيمة األصل المدفوعة لهذا االستثمار عبارة عن تدفق نقدي خ

  إلى البائع، أما التدفق الداخل فيتمثل في ثمن بيع األصل عند اتخاذ قرار البيع.
  

 استثمارات في األوراق المالية: .2

ويتمثل في حيازة أوراق مالية كاألسهم والسندات، بقصد االستفادة من اإليراد الناتج من توزيعات 
ليس بقصد المضاربة، وتتمثل التدفقات الداخلة لهذه االستثمارات في اإليرادات األرباح، و 

الجارية التي يحصل عليها المستثمر من توزيعات األرباح، إضافة إلى العائد الرأسمالي الذي 
  يحصل عليه المستثمر عند بيع األسهم والسندات في نهاية الفترة.
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 استثمارات في األصول الثابتة: .3

ثمار في رأس المال الثابت، أي االستثمار في اآلالت والمعدات وتشييد المصانع وهي االست
بهدف إنتاج السلع وتقديم الخدمات، ويشمل هذا النوع من االستثمارات قيمة األصل وجميع 
النفقات التي أنفقت على األصل حتى يصبح جاهزًا لالستخدام، أما التدفقات الداخلة لهذه 

ل عمر األصل، إضافة إلى قيمة الخردة في نهاية العمر اإلنتاجي االستثمارات فتحصل خال
  لهذه األصول.

  

 االستثمار في العقارات: .4

مارات في قيمة شراء العقار ومصاريف الحيازة، أما ثيمثل االستثمار في المباني، وتتمثل االست
العقار، إضافة إلى التدفقات الداخلة لها فهي عبارة عن اإليرادات الجارية الناجمة عن استثمار 

  قيمة بيع العقار في نهاية فترة االستثمار.

  

  خامسًا: مراحل اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي:
تتطلب عملية تخطيط المشاريع الرأسمالية العديد من العناصر األساسية التي تساهم في 

والفنية لتحقيق اختيار وتنفيذ المشروع بأسلوب علمي، معتمدين على دراسات الجدوى االقتصادية 
الهدف األساس من االستثمار. وال بد أن تمر عمليات اتخاذ القرار الرأسمالي بالمراحل التالية 

  ):50: 2010(الوادي وآخرون، 
  مرحلة تحضير المشروع: التعرف على المشروع وعمل الدراسات األولية. .1
  مرحلة دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية. .2
  ية واالستعداد للتنفيذ.اتخاذ القرارات االستثمار  .3
  مرحلة تنفيذ المشروع وتجربته. .4
 مرحلة تقييم المشروع. .5

 

ومن خالل تلك المراحل يتبين أن قرار اإلنفاق الرأسمالي تسبقه مرحلة أساسية، يعتمد 
متخذ القرار عليها في اتخاذ قراره، وهي مرحلة دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية، وهي 

كز قرار اإلنفاق الرأسمالي، وتعتمد هذه المرحلة بشكل أساس على مرحلة مهمة؛ فعليها يرت
  المعلومات المالئمة والدقيقة لتقديم اإلشارات المجدية التخاذ القرار الرشيد.
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  : دراسات الجدوى:سادساً 

تعتبر دراسات الجدوى أسلوبًا علميًا ينطلق من منطلق ندرة الموارد؛ للكشف عن احتماالت 
االستثمارية، فهي منهجية علمية التخاذ القرارات االستثمارية، حظيت بعناية وأهمية نجاح األفكار 

كبيرة في الدول المتقدمة، ويظهر هذا االهتمام من خالل اهتمام متخذي القرارات الرأسمالية بتلك 
  ).38: 2010الدراسات لتخفيض درجة عدم التأكد في قراراتهم االستثمارية (الوادي وآخرون، 

اسات الجدوى التي تقوم على المفاضلة بين المشروعات المقترحة وصوًال إلى اختيار إن در 
البديل األفضل تساعد على توجيه األموال المعدة لالستثمار نحو تلك المشروعات المجدية 
اقتصاديًا وتجنب الفشل؛ إذ تعتبر دراسة الجدوى المرحلة السابقة لقرار االستثمار، وبالتالي فإنها 

كل الدراسات الالزمة لتقييم جدوى إنشاء المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ثم يلي هذه تتضمن 
المرحلة تنفيذ المشروع وتشغيله، وتعتبر دراسات الجدوى إحدى األدوات الهامة والمنهجية الفعالة 

مستقبل للتخطيط االستراتيجي التخاذ القرار االستراتيجي؛ إذ أنها تعطي نظرة تنبؤية ثاقبة إلى ال
  ).15: 2009لتخفيض مخاطر عدم التأكد (موسى وسالم، 

  

؛ إذ أن قرار اإلنفاق الشركةوفي ضوء ما تقدم تتضح أهمية اإلنفاق الرأسمالي في حياة 
؛ حيث يؤثر على قيمة الشركة وميزتها التنافسية، وبالتالي الشركةالرأسمالي يؤثر على استراتيجية 

فهو قرار استراتيجي تتخذه اإلدارة العليا بعناية فائقة، معتمدة على معلومات دقيقة مالئمة وموثوقة، 
  منتهجًة طرقًا وأساليَب علميًة ونظريًة التخاذه. 

  

ة؛ إذ أن قرار اإلنفاق وتتضح كذلك أهمية اإلنفاق الرأسمالي في المشاريع االستثماري
الرأسمالي يمثل للمستثمر قرارًا مصيريًا؛ يتوقع أن يحقق من خالله عوائد رأسمالية تزيد من ثروته 
وتعوضه عن مقدار المخاطر والتضحية التي تحملها؛ لذلك تطلب اتخاذ القرار الرأسمالي حصر 

الت المناسبة الختيار البديل المالئم، ومن جميع البدائل المتاحة، والقيام بالدراسات المعمقة والتحلي
ثم التأكد من الجدوى االقتصادية للمشروع قبل تنفيذه، ذلك كله لخطورة قرار اإلنفاق الرأسمالي؛ إذ 

  أن الخوض في تنفيذه يتطلب تكاليف غارقة وتكاليف بديلة تزيد من مخاطر التراجع عنه.

سمالي فحسب، بل يستلزم تقييم مقترحات تلك وال يكتفى بتلك اإلجراءات لتنفيذ القرار الرأ
تضع خطتها االستثمارية  الشركةن إ؛ حيث شركةاالستثمارات في إطار الموازنة الرأسمالية لل

  لسنوات قادمة في إطار شامل يعرف بالموازنة الرأسمالية.
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  المبحث الثاني

  أساليب تقييم االستثمارات الرأسمالية

    
  تمهيدأوًال: 

تعد مسألة تقييم االستثمارات الرأسمالية من المواضيع التي نالت اهتمام وعناية كبيرة 
خاصة في البلدان المتقدمة؛ انطالقًا من اهتمامها بأهمية تحقيق االستخدام األمثل للموارد 

ي أساسيًا في صناعة القرار االستثمار  مرتكزاً االقتصادية المتاحة والنادرة، فعملية التقييم تشكل 
والتمويلي، ولها أثر فعال على تحقيق أهداف التنمية االقتصادية، عالوة على أن كفاءة المشروع 
تقاس بمدى قدرته على تحقيق أقصى عائد ممكن، وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية، وزيادة الطاقة 

  ).205: 2010(نور الدين،  اإلنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة، وتحقيق القيمة المضافة
وتعتبر عملية تقييم االستثمارات الرأسمالية وسيلة يمكن من خاللها المفاضلة بين عدة 
مشاريع رأسمالية مقترحة الختيار البديل األفضل الذي يضمن تحقيق األهداف المحددة. ويترتب 

الخارجية على المفاضلة قرارًا استثماريًا ينتظره مستقبل مجهول تكتنفه العديد من المتغيرات الداخلية و 
)؛ لذا، ومن أجل تحقيق مستوى من األمان لألموال المستثمرة، البد أن 97: 2005(العيساوي، 

تستند عملية اتخاذ القرار الرأسمالي إلى عملية تقييم تحدد أولويات االستثمارات المقترحة، ووضع 
  الموازنة الرأسمالية. يطلق عليها شركةتلك االستثمارات المقترحة في موازنة تمثل خطة استراتيجية لل

ومن هذا المنطلق، ينبغي توضيح مفهوم وأهمية الموازنة الرأسمالية، ومراحل إعدادها، ومن 
  ثم استعراض معايير تقييم االستثمارات الرأسمالية التي ينبني عليها قرار اإلنفاق الرأسمالي.

  

  ثانيًا: الموازنة الرأسمالية:
يستخدم كتاب كل من االقتصاد واإلدارة المالية مصطلح الموازنة الرأسمالية ومصطلح 
تحليل االستثمار كمترادفات، على اعتبار أن كل من المصطلحين يشيران إلى عملية تخطيط وتقييم 

 .(Wilkinson, 2005: 432)النفقات الرأسمالية 

، فمن خاللها الشركةوتعقيدًا لدى إدارة  وتعتبر الموازنة الرأسمالية أكثر أنواع الخطط أهمية
ومستويات التجديد  الشركةتحدد برنامجها االستثماري طويل األجل، بما يتناسب مع مستقبل 

  ).571: 2004والتوسع والنمو فيها (الزبيدي، 
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) الموازنة الرأسمالية بأنها: "خطة اإلنفاق الرأسمالي في الموجودات 277: 2010عرف (العلي، 
، من خالل تحليل المشاريع واتخاذ القرارات الشركةالثابتة، التي تقوم بإعدادها اإلدارة المالية ب
  الالزمة لشمول بعضها في الخطة المذكورة".

الموازنة الرأسمالية بأنها: "عملية اتخاذ قرارات  (Braun, et al., 2010: 670)بينما يعرف 
ل على األصول التي صستثمار الرأسمالي عندما تحاالستثمار الرأسمالي، فالشركات تقوم باال

  تستخدم لفترة زمنية طويلة األجل".
) بأنها: "الخطة التفصيلية للتدفقات النقدية الداخلة 212: 2009وعرفها (النعيمي والتميمي، 

والخارجة الناجمة عن التعامل باألصول الثابتة خالل فترة زمنية قادمة، وبالتالي هي عملية تقييم 
  مشاريع طويلة األجل بغرض اختيار المجدي منها".ال

إلى تعريف الموازنة الرأسمالية  (Garrison, Noreen and Brewer, 2008: 626)وذهب 
بأنها: "تستخدم لوصف كيفية تخطيط االستثمارات الهامة والكبيرة في المشاريع التي تنفذ في فترة 

ء مصانع، أو إنتاج منتجات جديدة. فمعظم طويلة األجل، مثل: مشتريات أجهزة حديثة، أو بنا
الشركات لديها العديد من المشاريع المحتملة أكثر مما يمكنها أن تمول في الواقع، وبالتالي يتوجب 

  على المدراء االختيار بعناية تلك المشاريع التي تبشر بعوائد مستقبلية كبيرة".
فقات الرأسمالية، أي أنها عملية تحليل ) بأنها: "عملية إدارة الن355: 2007وعرفها (العامري، 

  قرارات االستثمار طويلة األجل التي تخص النفقات الرأسمالية".
) بين الموازنة الرأسمالية وعملية الموازنة Brigham & Ehrhardt, 2005: 344وميز (

صول الرأسمالية، موضحًا أن الموازنة الرأسمالية هي مجمل االستثمارات المخطط تنفيذها في األ
التشغيلية، بينما عملية الموازنة الرأسمالية فهي عملية تحليل المشاريع والبت فيها واختيار المشاريع 

  التي تكون مناسبة إلدراجها ضمن الموازنة الرأسمالية.
  

  ومن التعريفات السابقة تتضح معالم الموازنة الرأسمالية، على النحو التالي:
  الرأسمالية الداخلة والخارجة. الموازنة الرأسمالية خطة للتدفقات .1
  تعتمد على عملية تقييم مقترحات االستثمارات الرأسمالية المتاحة.  .2
  .الشركةتعد الختيار مجموعة االستثمارات المتناسبة مع أهداف وٕامكانيات وأولويات  .3
 تعد لفترة مالية قادمة طويلة األجل. .4

خالل الفترة القادمة، المختارة من خالل ُتجمع مقترحات االستثمار المناسبة المقرر تنفيذها  .5
 عمليات الموازنة الرأسمالية، في محتوى واحد يسمى الموازنة الرأسمالية.
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  أهمية الموازنة الرأسمالية:
  

وفي ضمان  الشركةتعد الموازنات الرأسمالية أكثر الخطط أهمية في تحديد مستقبل 
لذلك  ؛أو فشلها الشركةويتوقف على تنفيذها نجاح  ،الشركة، وتتأثر باستراتيجية استمراريتها ونموها

فإن مسؤولية تقييم المشاريع االستثمارية وبرمجة الخطط المستقبلية تقع على عاتق أعلى مستوى 
  :)107: 2007(الحناوي والعبد،  أهمية الموازنة الرأسمالية في النقاط التالية وتبرز ،إداري

  

 ةتصل إلى عد األجل الخطط الرأسمالية إلى فترات طويلة يمتد أثر تنفيذ اآلثار طويلة األجل: -1
، لذلك فإن هذه مما يعني صعوبة إلغاء المشروع االستثماري في الفترات القادمة ،مالية سنوات

القرارات تفتقر إلى بعض المرونة في إجراء تعديالت كبيرة عليها، وينبغي االنتظار لمدة زمنية 
 معرفة النتائج النهائية من نشاط هذه األصول.طويلة قبل أن تتمكن اإلدارة من 

 
 

إن الخطأ في توقيت الحصول على األصول  توقيت الحصول على األصول الرأسمالية: -2
الرأسمالية يعني خسارة كبيرة تحيق بالشركة، وينبغي على الشركة التنبؤ الدقيق بمبيعاتها 
المستقبلية قبل تحقق المبيعات الفعلية بفترة كافية تسمح لها االستعداد المسبق لمواجهة ارتفاع 

الزبائن يعني اتجاه الزبائن إلى الشركات بات لالطلب قبل تحققه، ألن عدم تلبية الشركة لط
 المنافسة ونسج عالقات دائمة معها.

 

إن التخطيط السليم يساعد في تحسين جودة األصول التي تحصل  جودة األصول الرأسمالية: -3
عليها الشركة، والسيما أن تصنيعها يستغرق وقتًا طويًال لتصبح بالجودة والمواصفات 

الية تعطي الشركة فرصة للحصول على األصول الرأسمالية بالجودة المطلوبة، فالموازنة الرأسم
 العالية قبل تحقق االرتفاع المتوقع للطلب على منتجات الشركة.

  

4 -   

إضافة أصول  :مثل ،تتعلق الموازنة الرأسمالية بمشاريع ضخمة ضخامة األموال المستثمرة: -5
ي خطط تتطلب أمواًال كبيرة تزيد وه ،وتطوير منتجات جديدة ،جديدة كالمباني واآلالت الجديدة

وضع الخطط  الشركة؛ لذلك كان على كثيرًا عن األموال المطلوبة إلدارة رأس المال العامل
 الالزمة للحصول على مصادر التمويل الالزم قبل مدة كافية وبشروط وتكاليف تمويل مناسبة.

 

لية يعود بالفائدة على الشركات إن التطور الدائم في التجهيزات الرأسما المقدرة على المنافسة: -6
 لمواجهة تطور المنافسين؛ ألنه يمنح الشركة مزايا تنافسية تنفرد بها عن منافسيها.
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  أهمية أخرى للموازنة الرأسمالية، وهي أنها:  )Brigham & Ehrhardt, 2008: 378(وذكر 
 اتجاهها تحدد للشركة الرأسمالية الموازنة قرارات االستراتيجي:الشركة تحدد اتجاه  -7

 أن يجب أسواق جديدة، جديدة أو دخول منتجات وخدمات تتحرك باتجاه ألنها االستراتيجي،
  رأسمالية. بنفقات ُتسبق

ويتضح مما تقدم أن أهمية الموازنات الرأسمالية تنبع من أنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة، 
ربحية تلك المشاريع التي تشملها وتتطلب من اإلدارة بذل العناية الكافية لدراسة مدى جدوى و 

الموازنة الرأسمالية؛ ألن آثارها تمتد لفترة طويلة األجل؛ وبالتالي فإن عوائدها تستمر لفترات طويلة 
يؤثر على الميزة التنافسية للشركة؛  - أو النقص في االستثمار-األجل، وألن الزيادة في االستثمار 

دقة عمليات التنبؤ في المبيعات المستقبلية؛ ألن دقة  األمر الذي يتطلب من إدارة الشركة إحكام
أي زيادة مستقبلية في الطلب على  ةالتنبؤ في المبيعات تؤثر على مدى استعداد الشركة لمواجه

المنتجات، مما يؤثر على الحصة السوقية للشركة، فيؤثر على قدرة الشركة التنافسية، وبالتالي يؤثر 
  على قيمة الشركة. 

  

  

  

  : إعداد الموازنة الرأسماليةمراحل 
 خمس خطوات لعملية الموازنة الرأسمالية، (Braun, et al., 2010: 671-672)أورد 

بتحديد االستثمار المحتمل، وذلك بإشراك الموظفين والمستشارين ورجال البيع  الخطوة األولى مبتدئاً 
  في تقديم مقترحات تساعد في تحديد تلك االستثمارات.

لتقدير صافي التدفقات النقدية المستقبلية  الخطوة الثانيةلك االستثمارات المحتملة تأتي وبعد تحديد ت
وهي تحليل االستثمارات، ويتضمن التحليل عملية من  الخطوة الثالثةالداخلة، تمهيدًا لالنتقال إلى 

األساليب  مرحلتين، في المرحلة األولى يمسح المدراء االستثمارات المقترحة باستخدام واحد أو كل
التي ال تأخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان (مثل: فترة االسترداد، ومعدل العائد المحاسبي) 
فباستخدام هذه األساليب البسيطة يمكن التخلص بسرعة من االستثمارات غير المرغوب فيها، 

قيمة الزمنية للنقود وتحلل المرحلة الثانية االستثمارات المحتملة باستخدام األساليب التي تأخذ ال
بالحسبان (مثل: صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي)، غير أن الشركة قد ال تستطيع تنفيذ 

وهي استخدام الترشيد  الخطوة الرابعةبعض تلك المشاريع بسبب محدودية الموارد؛ لذا تنتقل إلى 
فإن  وكخطوة أخيرةرية المتعددة، الرأسمالي الختيار البديل المناسب من بين البدائل االستثما

الشركات تجري مراجعة الحقة لالستثمارات المنفذة، من خالل مقارنة صافي التدفقات النقدية 
الداخلة المتولدة عن االستثمار مع صافي التدفقات النقدية الداخلة المخططة. التقييم الالحق يساعد 

التخلي عن الشركة على تحديد أي االستثمارات الناجحة وتستحق الدعم المستمر، وأيها تستحق 
  جالمشروع وبيع األصول (إن كان ذلك ممكنًا).
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  :(Braun, et al., 2010: 671)) يوضح خطوات إعداد الموازنة الرأسمالية 11والشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

استنادًا إلى االستعراض السابق لعملية إعداد الموازنة الرأسمالية، تتضح المراحل المهمة في 
إعداد الموازنة الرأسمالية، حيث يالحظ أهمية مرحلة تحديد االستثمار الرأسمالي المقترح؛ إذ تعد 

الشركة، وبإشراك الموظفين والمستشارين واألطراف المقترحات في جميع المستويات التنظيمية داخل 
تقييم تلك  ذات العالقة، بشكل يساعد اإلدارة على تحديد مقترحاتها االستثمارية، ومن ثم

الختيار االستثمارات الرأسمالية المجدية االستثمارات المحتملة وتحليلها بدقة وتقييم ربحيتها، 
فيها، من خالل تقدير صافي التدفقات النقدية  اقتصاديًا ورفض االستثمارات غير المرغوب

للمشروع، وتحليل قيمة المشروع باستخدام أساليب التقييم المناسبة، وتختار الشركة المشاريع التي 
تتناسب مع إمكانياتها المالية والتمويلية، وتؤجل المشاريع التي تتطلب تمويل أكبر من قدرتها أو 

اسب قدرتها التمويلية، لتباشر تنفيذ االستثمارات الرأسمالية ترفضها، وتعتمد المشاريع التي تن
  المعتمدة وفقًا ألولوياتها التي حددتها في الموازنة الرأسمالية.

  
  

  

(Braun, et al., 2010: 671) 

 :(11)الشكل
 عملية الموازنة الرأسمالية

 إجراء التقييم ال3حق بعد اتخاذ قرار اsستثمار الرأسمالي

 تحديد اsستثمار الرأسمالي المحتمل

 تقدير صافي التدفقات النقدية المستقبلية

 تحليل اsستثمارات المحتملة:
 استبعاد ا�ستثمارات غير المرغوب فيھا.أ

تحليل اsستثمارات باستخدام صافي القيمة الحالية، ومعدل .ب
 العائد الداخلي

 ئل اsستثماراتاستخدام ترشيد رأس المال، ل3ختيار بين بدا
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  أنواع قرارات إعداد الموازنة الرأسمالية:
إن القرارات التي تحتاج إلى تحليل عند إعداد الموازنة الرأسمالية هي كل قرارات تتطلب إنفاقًا 

ن لتحقيق عائد في المستقبل، ومن أمثلتها: قرارات خفض التكاليف، قرارات توسيع المصنع، اآل
قرارات االختيار بين اآلالت والمعدات، قرارات الشراء أو التأجير، قرارات إحالل أو استبدال 

زنة ، وتقع قرارات إعداد الموا(Garrison, et al., 2008: 626)المعدات القديمة اآلن أم فيما بعد 
  الرأسمالية في مجموعتين رئيستين، هما:

  

  قرارات االستيفاء:  )1

وهي القرارات المتعلقة فيما إذا كان المشروع االستثماري المقترح يستوفي المعايير المحددة مسبقًا، 
  %.20فمثًال: أن ال تقبل الشركة أي فرصة استثمارية تحقق عائد اقل من 

  

  قرارات التفضيل أو المفاضلة: )2
المتعلقة باختيار بديل من بين البدائل المطروحة كأن تفاضل الشركة بين ثالث آالت  تالقراراوهي 

  وتختار آلة معينة وبالتالي يطلق على قرار االختيار هنا قرار تفضيل. 
  

  ) القرارات المتعلقة بالموازنات الرأسمالية إلى نوعين، هما:241: 2003وقسم (أبو نصار، 
 بول أو رفض المشروع الرأسمالي:القرارات المتعلقة بق )1

ويرتبط هذا القرار بمدى وجود مصادر تمويل كافية لتغطية االستثمارات المرغوب فيها 
والمنسجمة مع استراتيجية الشركة وخططها، ويتوجب على اإلدارة قبول أو رفض أي من 

إطار  تلك االستثمارات بناء على كفاية مصادر التمويل وأولويات تلك االستثمارات في
  استراتيجية الشركة وخططها، وكذلك بناًء على مدى ربحية تلك االستثمارات.

  

 القرارات المتعلقة بالتخصيص الرشيد لرأس المال: )2

يكون لدى الشركة في هذا النوع من القرارات عدة استثمارات مرغوب فيها ومتاحة، إال أن 
بعدد محدود من تلك المشاريع،  الموارد المالية محدودة وتكفي لالستثمار بمشروع واحد أو

  وبالتالي يتوجب على اإلدارة اختيار أفضل تلك الفرص.
  

ومن خالل تلك التقسيمات يتضح أن قرارات اإلدارة العليا الرأسمالية تخضع العتبارات عدة، 
منها المعايير المحددة لالستيفاء، ومحدودية موارد الشركة التي تدفع اإلدارة إلى التفضيل، ومدى 

نسجام االختيار مع أهداف واستراتيجيات الشركة، فكل هذه االعتبارات تمثل قيود تدفع إدارة ا
  الشركة إلى ترشيد قرار اإلنفاق الرأسمالي.
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  قيود إعداد الموازنة الرأسمالية:
  ):257- 253: 2002تواجه الموازنة الرأسمالية عند إعدادها مجموعة من القيود، أهمها (حنفي، 

  

فيجب اختيار المشاريع االستثمارية التي تحقق أهداف الشركة  استراتيجية وأهداف الشركة: -1
وسياساتها العامة وتنسجم مع استراتيجياتها، وأن تحقق االستثمارات المدرجة في الموازنة 
الرأسمالية أهداف تعظيم قيمة الشركة، وزيادة حصتها السوقية، وزيادة ميزتها التنافسية؛ لذلك 

مدراء أمام قيد ترتيب االستثمارات الرأسمالية بما يتناسب مع استراتيجية وأهداف الشركة، فال
وهذه العملية ليست سهلة، فقد تتعارض تلك االستثمارات مع أهداف الشركة، األمر الذي 

 يتطلب من اإلدارة العليا تحديد األهداف والسياسات العامة واستراتيجية الشركة بوضوح.
 

ديد حجم األموال التي يمكن توفيرها لتمويل االستثمارات، وتحديد وسائل التمويل تح التمويل: -2
التي يمكن اللجوء إليها (هيكل التمويل). فقيد التمويل يحدد الحد األقصى لالستثمارات عن 

  الفترة، وعلى اإلدارة أن تحقق التناسق بين االستثمارات ووسائل التمويل الممكنة.
  

 

  قيودًا أخرى، هي: )308- 303: 2009لتميمي، (النعيمي واوأضاف 
 

أخذ بالحسبان معدالت التضخم عند تقدير التدفقات النقدية يال بد للمدير المالي أن : التضخم -3
الداخلة لالستثمارات الرأسمالية، والسيما أن التدفقات الداخلة لالستثمارات الرأسمالية طويلة 

 ضخم الذي يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للنقد.األجل؛ األمر الذي يجعلها عرضة لتأثير الت
 
 

المخاطر في قرارات الموازنة الرأسمالية هي درجة التغير أو التذبذب في  المخاطر وعدم التأكد: -4
التدفقات النقدية للمشاريع، وتقوم عادة اإلدارة بإدخال مخاطر المشروع ضمن قرارات الموازنة 
الرأسمالية عن طريق استخدام سعر خصم معدل بالمخاطر، ويتم تعديل معدل العائد المطلوب 

وع تختلف بشكل جوهري عن متوسط المخاطرة المتعلقة باألصول إذا كانت مخاطر المشر 
الحالية للشركة، ولكن بسبب عدم مقدرة قياس المخاطر بشكل دقيق؛ فإن عملية تعديل قرارات 

 الموازنة الرأسمالية تخضع للحكم الشخصي.

 

الموازنة  ويتضح مما تقدم أن عملية اختيار المشاريع االستثمارية الرأسمالية المقترحة إلعداد
الرأسمالية تخضع لقيود تعارض األهداف، والتمويل، والتضخم، والمخاطر وعدم التأكد، وقيود سلوك 
اإلدارة العليا تجاه تلك المخاطر، يتوجب على اإلدارة العليا أخذها بالحسبان ومراعاتها عند تقييم 

  االستثمارات الرأسمالية المقترحة.
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   رات الرأسمالية:ثالثًا: معايير تقييم االستثما
يعتبر قرار اإلنفاق الرأسمالي مصيريًا بالنسبة للشركة؛ ألنه يؤثر تأثيرًا قويًا على قيمة 
الشركة وبالتالي يؤثر على العالقة بين الشركة والقوى الداخلية والخارجية التي ترتبط مصالحهم 

ذلك على قدرة الشركة على بالشركة، مثل: المساهمين، والمقرضين، والموظفين، واإلدارة، ويؤثر ك
تنمية ميزتها التنافسية، والمحافظة على زبائنها. وهذه الخصوصية للقرار الرأسمالي جعلت من تقييم 

  المشاريع الرأسمالية مطلبًا مهمًا لخفض المخاطر التي تواجهها الشركة.
  

تأجيل فعملية تقييم المقترحات االستثمارية تسفر بالضرورة إما إلى قبول أو رفض أو 
المشروع أو ترتيب المشاريع حسب األفضلية في الموازنة الرأسمالية خالل فترة الموازنة، ونظرا 
ألهمية هذه العملية فينبغي أن تستند على معايير أو أسس للتقييم، لذلك فإن هناك العديد من 

إلشارة إليه أن المعايير التي يمكن الركون إليها في تقييم االستثمارات الرأسمالية، ومما تجدر ا
المعايير المطروحة في كثير من األحيان تكون مكملة لبعضها وتعزز بعضها في تقييم االستثمارات 

  ).123: 2008(كداوي، 
  

وتقوم فكرة التقييم على أساس مقارنة التدفقات النقدية المتوقعة لكل مقترح؛ الختيار 
وتصنف معايير التقييم إلى معايير  المقترحات التي تحقق أكبر تدفقات في ضوء شروط اإلدارة،

: 2006تتجاهل القيمة الزمنية للنقود وأخرى تأخذ القيمة الزمنية للنقود بالحسبان (آل آدم والرزق، 
294.(  

  

ومن هذا المنطلق نرى ضرورة توضيح أساسين مهمين مرتبطان بعملية التقييم، هما: 
الزمنية للنقود، كمدخل لتوضيح معايير تقييم التدفقات النقدية للمقترحات االستثمارية، والقيمة 

  المقترحات االستثمارية في إطار اتخاذ القرار الرأسمالي المناسب إلعداد الموازنة الرأسمالية.
  

  التدفقات النقدية: -1
يتوقف تقييم ربحية المشروع المقترح على تحليل التكلفة والعائد اإلضافي للمشروع، ويتطلب 

فقات النقدية المتوقعة من المشروع، وتنقسم التدفقات النقدية إلى ذلك إعداد تقديرات للتد
(Garrison, et al., 2008: 629):  

  

 التدفقات النقدية الخارجة:  - أ

إن أية مدفوعات تدفع في شكل استثمار مبدئي أو تكاليف تركيب، أو نفقات دورية لإلصالح 
نقدية خارجة. ويتم التعامل مع  تكاليف تشغيل إضافية، تعامل باعتبارها تدفقات والصيانة أو

  االحتياجات اإلضافية من رأس المال العامل كجزء من االستثمار المبدئي في المشروع.
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 التدفقات النقدية الداخلة:  - ب

تتحقق التدفقات النقدية الداخلة من خالل المقبوضات المتحققة من تشغيل المشروع، مثل: 
دات أخرى واردة للمشروع، وأي جزء من رأس المال المبيعات، وبيع المعدات الخردة، وأية إيرا

  العامل يحرر ويحول إلى نقدية يعتبر تدفق نقدي داخل.
  

  

 القيمة الزمنية للنقود: -2

يعتبر توقيت التدفقات النقدية عامًال مؤثرًا على القرار االستثماري، وتقوم فكرة القيمة الزمنية 
غدًا، لالعتبارات التالية (النعيمي والتميمي،  للنقود على أن قيمة النقد اليوم أكثر من قيمته

2009 :60:(  
  نقد اليوم يعطي فرصة لتحقيق إشباع حاجات أكبر من المستقبل لذات المبلغ. -1
  نقد اليوم يجنب المستثمر مخاطر انخفاض القوة الشرائية للنقود. -2
  بإمكان المستثمر توظيف نقد اليوم لتعظيم العائد من االستثمار. -3

  

  االستثمارات المقترحة:طرق تقييم 
يوجد في الحياة العملية عدة طرق، منها الطرق المتطورة التي تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية 
للتدفقات النقدية، والطرق التقليدية التي ال تأخذ بالحسبان العمر اإلنتاجي الكامل للمشروع 

الشرائية للنقد). وقد صنف االستثماري والقيمة الزمنية للتدفقات النقدية (التغير في القوة 
(Garrison, et al., 2008: 626) :طرق تقييم االستثمارات المقترحة تحت تصنيفين، هما  

  

  التي تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية للتدفقات النقدية:طرق التدفق النقدي المخصوم،   - أ
  صافي القيمة الحالية. -1
 معدل العائد الداخلي. -2

  ) أن ثمة طريقة تستخدم في التقييم، هي: 229: 2009وأضاف (النعيمي والتميمي، 
  مؤشر الربحية. -3

  

التي ال تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية للتدفقات النقدية المتوقعة من  طرق التقييم األخرى،  - ب
  :(Garrison, et al., 2008: 642)المشروع المقترح، هي كما أشار إليها 

  فترة االسترداد -1
  عدل العائد البسيط (معدل العائد المحاسبي).م -2

) اعتبر طريقة القيمة االقتصادية المضافة من 242: 2003غير أن (أبو نصار، 
  الطرق التي ال تأخذ بالحسبان القيمة الزمنية للتدفقات النقدية المتوقعة:

 القيمة االقتصادية المضافة. -3
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  أوًال: طرق التدفق النقدي المخصوم:
  

 :(NPV)الحالية  صافي القيمة -1

يستند هذا المعيار على المفاضلة بين االستثمارات الرأسمالية المقترحة بتقييمها وفقًا 
لصافي القيمة الحالية، فاالستثمار المقترح ذو القيمة الحالية الصافية األكبر يفضل على غيره 

  موجبة.من االستثمارات، ويكون االستثمار مجٍد إذا كانت صافي القيمة الحالية 
  

صافي القيمة الحالية هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة لالستثمار 
  .(Braun, et al., 2010: 687)وتكلفة االستثمار 

  

  

انات لتقييم المشروع باستخدام طريقة صافي القيمة الحالية؛ فإنه يتطلب توفر البي
  ):247: 2003األساسية التالية (أبو نصار،

  

ويمثل المبالغ النقدية التي يتطلبها المشروع االستثماري  ):CIمبلغ االستثمار األصلي ( .1
(التدفق الخارج)، والتي تدفع عادة في السنة األولى من عمر المشروع ولمرة واحدة، على 

  الرغم من أن هناك مشاريع قد تتطلب مبالغ إضافية خالل سنوات االستثمار.
ويمثل التدفقات النقدية الداخلة المتوقع  ):CFtالسنوية المتوقعة (التدفقات النقدية الداخلة  .2

  الحصول عليها من المشروع خالل عمره اإلنتاجي.
وهو ما يطلق عليه أحيانًا تكلفة التمويل، أو معدل الخصم،  ):rمعدل العائد المطلوب ( .3

في العادة  ويمثل العائد الذي يطلبه المستثمر على المشروع موضع التقييم، فلكل مشروع
 معدل عائد يختلف عن غيره نظرًا الختالف درجة المخاطرة الخاصة بكل مشروع.

 وهي العمر االفتراضي المقدر للمشروع. ):Tعدد سنوات عمر المشروع ( .4

 وهي القيمة المتبقية من األصل بعد انتهاء عمره االفتراضي.: (SV)قيمة الخردة  .5
  

  :(Brigham & Ehrhardt, 2011: 384)لتنفيذ هذه الطريقة البد من اعتماد الخطوات التالية 
إيجاد القيمة الحالية لكل تدفق نقدي، ويشمل ذلك كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة  .1

 وقيمة الخردة، مخصومة بمعدل العائد المطلوب.

جمع تلك التدفقات النقدية المخصومة، وهذا المجموع يعرف بصافي القيمة الحالية للمشروع  .2
(NPV):وتتمثل الخطوة األولى والثانية بالمعادلة التالية ، 

 

NPV = �� �� �	
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أما في حالة أن يكون التدفق النقدي الخارج موزع على عدد من السنوات المستقبلية 
  معادلة الصافي القيمة الحالية تصبح على النحو التالي: للمشروع، فإن
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  هي عدد سنوات اإلنفاق الرأسمالي الكتمال المشروع. mحيث أن 
  

واستنادًا إلى نتيجة صافي القيمة الحالية يتم المفاضلة بين المشاريع البديلة، وقبول 
، وٕاذا السالب، واستخدام القيمة األعلى للمفاضلة بين المشاريع البديلةالناتج الموجب ورفض 

  .كان الناتج صفر فإن المشروع يحقق العائد المطلوب
  

 :(IRR)معدل العائد الداخلي  -2
  

ليس من السهل الحصول على صافي قيمة حالية مساويًا لصفر إال باستخدام عدة 
الحصول على معدل الخصم الذي يحقق ذلك، محاوالت تفترض عدة معدالت للخصم من أجل 

فبمقارنة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة بالقيمة الحالية للتدفقات الخارجة، يختار معدل الخصم 
الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساويًا للصفر، ويحسب معدل العائد الداخلي باستخدام 

روحًا منها رأس المال المستثمر في بداية أسلوب آخر، بواسطة معادلة صافي القيمة الحالية مط
  )، وهي:324: 2006المشروع ومساواتها بالصفر (آل آدم والرزق، 

  

NPV = �� �� �	
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إذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من  يقبلويستند قرار االستثمار إلى أن المشروع 

إذا كان المعدل أقل من تكلفة رأس المال  ويرفضتكلفة رأس المال (العائد المطلوب)، 
  ).390: 2007(العامري، 

  

 :(PI)مؤشر الربحية  -3

إن صافي القيمة الحالية المرتفع لمشروع ال يعني أن هذا المشروع مجٍد إذا كانت تكلفة 
االستثمار مرتفعة أيضًا؛ فيتطلب المقارنة بين العائد والتكلفة، وهذا ما يسمى مؤشر الربحية، 

الربحية هو تقسيم القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة على القيمة الحالية للتدفقات فمؤشر 
النقدية الخارجة، فإذا كانت قيمة المؤشر أكبر أو تساوي واحد فإنه يمكن قبول المشروع، وٕاال 

  ).400: 2007(العامري،  يمكن قبول المشروعال فإنه 
  

PI = �
� �� CFt

�1+r�t+
SV

�1+r�t
n
t=0

�%   
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  :طرق التقييم األخرىثانيًا: 
  

 :(PB)فترة االسترداد  -1

تستخدم طريقة فترة االسترداد عادة لتقييم المقترحات االستثمارية، وهي مقدار الوقت 
  .(Gitman, 2006: 355)الالزم للشركة الستعادة استثمارها األولي في المشروع 

وهي مقدار الوقت الذي سيستغرق لتراكم التدفقات النقدية الداخلة بعد الضرائب لتغطية 
مبلغ االستثمار األصلي، وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن االستثمار الذي تغطيه تدفقاته 
النقدية الداخلة بطريقة أسرع هو أفضل من االستثمار الذي يستغرق وقتًا أطول لتغطية 

  :(Hilton, 2005: 698)قدي األصلي، والمعادلة التالية تعبر عن فترة االسترداد االستثمار الن

  االستثمار المبدئي المطلوب  = PB فترة االسترداد
  التدفق النقدي الداخل السنوي بعد الضرائب

  

طي تدفقات نقدية عفترة االسترداد للمشاريع التي تفمن خالل هذه المعادلة تحتسب 
خالل عمره اإلنتاجي، أما في حالة التدفقات الداخلة غير المتساوية التي سنوية متساوية 
فإن عملية إيجاد فترة االسترداد تتم عن طريق إيجاد  ،خالل عمره اإلنتاجي يولدها المشروع

التدفقات النقدية المتراكمة التي يولدها المشروع خالل عمره اإلنتاجي، ومن ثم تحديد الفترة 
التدفقات النقدية المتراكمة مع مبلغ االستثمار الذي يتطلبه المشروع  التي تتساوى عندها

  ).261: 2003(نصار، 
وبسبب بساطة هذا األسلوب فإن الشركات تعمد إلى استخدامه لتكوين صورة أولية 
عن نتائج القرارات التي ستستخدمها، فهذا األسلوب يتميز بأنه سهل االستيعاب واالحتساب، 

ام للسيولة، إال أنه عمات عن مخاطرة االستثمار، كما يعطي مقياس ويعطي بعض المعلو 
يهمل التدفقات النقدية المتحققة بعد فترة االسترداد، وال يأخذ القيمة الزمنية للنقود في االعتبار، 
وال يعتبر مؤشرًا لزيادة قيمة الشركة، ويهمل مخاطرة التدفقات النقدية المستقبلية (النعيمي 

  ).225: 2009والتميمي، 
  

 :(ARR)معدل العائد البسيط (معدل العائد المحاسبي)  -2

تعتمد هذه الطريقة في تقييم المشاريع الرأسمالية على مفهوم صافي الربح، أو صافي 
الدخل المحاسبي المتوقع أن يحققه المشروع خالل عمره اإلنتاجي، وبخالف الطرق السابقة 
التي تعتمد على التدفقات السنوية للمشروع، فإن هذه الطريقة تستخدم البيانات المحاسبية 

قوائم المالية للشركة، مع مراعاة أن الربح المحاسبي للمشروع الذي يحتسب المستخرجة من ال
على أساس االستحقاق يختلف عن التدفق النقدي للمشروع، وخالفًا لطريقة فترة االسترداد فإن 
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طريقة معدل العائد المحاسبي تأخذ الربحية كهدف، ويؤخذ عليها أنها تتجاهل القيمة الزمنية 
  ):Horngren, et al., 2008: 497ا بالمعادلة التالية (للنقود، ويعبر عنه

  
  

  الزيادة في معدل الدخل التشغيلي السنوي المتوقع  = ARR معدل العائد المحاسبي
  االستثمار المبدئي المطلوب

ARR =   معدل االهتالك التفاضلي السنوي –معدل صافي التدفق النقدي السنوي الداخل من التشغيل  
  المبدئي المطلوباالستثمار 

  
   

  
وقاعدة قرار االستثمار أنه إذا كان معدل العائد المحاسبي أكبر من معدل العائد المطلوب 
على االستثمار، فإن المشروع يكون رابحًا يمكن قبوله، وفي حالة المشاريع البديلة فإنه يتم 

  ).386: 2007قبول المشروع الذي يحقق عائد أكبر (العامري، 
 

 :(EVA)القيمة االقتصادية المضافة  -3

على الرغم من أن طريقة القيمة االقتصادية المضافة (أو طريقة الدخل المتبقي)، ظهرت 
كطريقة من طرق تقييم المشاريع االستثمارية، إال أن البعض يفضل استخدامها كأداة لتقييم 

أو الشركة لمشاريع رأسمالية أداء األقسام أو الشركة ككل) من منطلق أن اختيار القسم ( األداء
، وتحسب القيمة االقتصادية جيدة سينعكس بشكل ايجابي على عملية تقييم أداء الشركة ككل

  ):269: 2003المضافة بالمعادلة التالية (أبو نصار، 
  

  االستثمارات)× (تكلفة رأس المال  -القيمة االقتصادية المضافة = الربح التشغيلي بعد الضرائب 
  

  

المشروع مجٍد وينصح االستثمار به في حالة كون القيمة االقتصادية موجبة، ويعتبر 
فالقيمة السالبة تعني أن الربح التشغيلي للمشروع ال يغطي تكاليف االستثمارات المستخدمة في 

  المشروع. 



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع 
  

  للدراسة لياإلطار العم
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  مقدمة:
يتنــاول هــذا الفصــل وصــفًا لمــنهج الدراســة، وأفــراد مجتمــع الدراســة وعينتهــا، وكــذلك أداة 
الدراســة المســتخدمة وطــرق إعــدادها، وصــدقها وثباتهــا، كمــا يتضــمن هــذا الفصــل وصــفا 
لإلجــراءات التــي قــام بهــا الباحــث فــي تقنــين أدوات الدراســة وتطبيقهــا، وأخيــرا المعالجــات 

  اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة.
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 المبحث األول

  الطريقة واإلجراءات
  تمهيدأوًال: 

إن منهج البحث عبارة عن الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى نتـائج 
تتعلق بالموضوع محل الدراسة، فهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلى أنـه 

  العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية. 
  

  ثانيًا: منهجية الدراسة:
أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بغرض بيـان دور من أجل تحقيق   

المعلومــــات المحاســــبية فــــي ترشــــيد قــــرارات اإلنفــــاق الرأســــمالي فــــي الشــــركات المدرجــــة فــــي بورصــــة 
  فلسطين، وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين في جمع البيانات، وهما:

  

 المصادر الثانوية: - 1

تــب والــدوريات والنشــرات المتعلقــة بموضــوع الدراســة، باإلضــافة إلــى تمثلــت هــذه المصــادر بالك
الدراسات النظرية والتطبيقيـة المتعلقـة بـذات الموضـوع، وذلـك بغـرض جمـع المعلومـات المتعلقـة 
بالمعلومــــات المحاســــبية وقــــرارات اإلنفــــاق الرأســــمالي والموازنــــة الرأســــمالية، لإلحاطــــة بموضــــوع 

  صول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث.الدراسة من كافة جوانبه، والو 
 

  المصادر األولية: - 2

نظرًا لعدم كفاية المصادر الثانوية لتحقيق أهداف البحث واستكماله، لجأ الباحث إلـى المصـادر 
األوليـــة، مـــن خـــالل تصـــميم اســـتبانة وزعـــت علـــى مجتمـــع الدراســـة مـــن الشـــركات المدرجـــة فـــي 

ســـتناد إلــى اإلطـــار النظــري، حيـــث وزعــت علـــى المســـتوى اإلداري بورصــة فلســـطين، وذلــك باال
  المتعلق باتخاذ القرار الرأسمالي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين. 

  
  

  مجتمع وعينة الدراسة: �
مــن الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين، وتتكــون عينــة  الدراســة مجتمــع كــونتي

وزعــت االســتبانة علــى المســتوى و ) شــركة، 43الدراســة مــن جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة البــالغ (
 ،اإلداري المتعلــق باتخــاذ القــرار الرأســمالي والمتمثــل فــي المــدير العــام أو المــدير المــالي للشــركة

حيـث تـم توزيـع االسـتبانة علـى جميـع أفـراد مجتمـع  ت،فـي جمـع البيانـا المسح الشـامل واستخدم
%، وبعد تفحص االستبانات لم يستبعد 90.6استبانة منهم أي بنسبة  39 الدراسة، وتم استرداد

  والجداول التالية تبين خصائص عينة الدراسة:، أي منهما لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة
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  أوًال: المعلومات الشخصية:
  

 المؤهل العلمي: - 1

% مــن 25.6% مــن عينــة الدراســة مــؤهلهم العلمــي "بكــالوريوس"، و74.4) أن 1يبــين جــدول رقــم (
عينة الدراسة مؤهلهم العلمـي "ماجسـتير"، ممـا يشـير أن المسـتجيبين لـديهم مـؤهالت مناسـبة لإلجابـة 

ملـي على االستبانة، وهذا يدل على أهمية التأهيل العلمي لتطبيق الجانب األكـاديمي علـى الواقـع الع
  للوصول إلى نتائج مرضية في اتخاذ القرار االستثماري الرأسمالي.

  )1جدول رقم (

  المؤھل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  0.0  0  دبلوم
  74.4  29  بكالوريوس
  25.6  10  ماجستير
 0.0  0  دكتوراه

 100.0  39  المجموع
 
 

 العلمي:التخصص  - 2

% 10.2و% مــن عينــة الدراســة تخصصــهم العلمــي "محاســبة"، 84.6) أن 2يبــين جــدول رقــم (
التخصصـــات بلغـــت  يمـــن عينـــة الدراســـة تخصصـــهم العلمـــي "إدارة أعمـــال"، فـــي حـــين أن بـــاق

، وهــذا يزيــد مــن قــدرة المســتجيبين لإلجابــة علــى االســتبانة؛ لمــا لهــم مــن اطــالع %5.2نســبتهم 
  .، وآليات اتخاذ القراراتازنات الرأسمالية والمعلومات المحاسبيةودراية لمفهوم المو 

  )2جدول رقم (
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي

  10.2  4  إدارة أعمال
  84.6  33  محاسبة
  2.6  1  اقتصاد

  2.6  1  علوم مالية ومصرفية
 0.0  0  تخصصات أخرى
 100.0  39  المجموع

  

 



69 
 

 المركز الوظيفي - 3

% مـــن 2.6% مـــن عينــة الدراســـة مركــزهم الـــوظيفي "مــدير مـــالي"، 48.6) أن 3يبــين جـــدول رقــم (
% مركـــزهم الـــوظيفي "مـــدير تنفيـــذي"، 2.6وعينـــة الدراســـة مركـــزهم الـــوظيفي "مـــدير عـــام الشـــركة"، 

ـــيس قســـم"، و23.1و ـــوظيفي "رئ ـــوظيفي "وظـــائف أخـــرى"، أي أن 23.1% مركـــزهم ال % مركـــزهم ال
% مــن عينــة الدراســة هــي مــن اإلدارة العليــا التــي تشــارك باتخــاذ القــرارات االســتراتيجية ومنهــا 53.9

  عينة.الإجابات قرارات اإلنفاق الرأسمالي، مما يعني إمكانية االعتماد على 
  )3جدول رقم (

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المركز الوظيفي
  النسبة المئوية  التكرار  المركز الوظيفي

  0.0  0  عضو مجلس اإلدارة
  2.6  1  مدير عام الشركة

  48.6  19  مدير مالي
  2.6  1  مدير تنفيذي

  23.1  9  رئيس قسم
  23.1  9  وظائف أخرى

 100.0  39  المجموع
  

  

 سنوات الخبرة في مجال العمل:عدد  - 4

سـنة"،  15% بلغت سنوات الخبرة لديهم فـي مجـال العمـل "أكثـر مـن 35.9) أن 4يبين جدول رقم (
أفـــراد العينـــة يملكـــون  % مـــن56.4أي أن  ســـنة"، 15-11% بلغـــت ســـنوات الخبـــرة لـــديهم "20.5و

الخبــرة الواســعة فــي مجــال عملهــم، وبالتــالي قــدرة العينــة علــى اإلجابــة بموضــوعية فــي مجــال اإلنفــاق 
% لـــديهم خبـــرة متوســـطة، 18، فـــي حـــين أن عكـــس خبـــراتهم وممارســـاتهم العمليـــةالرأســـمالي، بمـــا ي

  سنوات. 6% فقط خبرتهم محدودة لم تتجاوز 25.6و
  )4جدول رقم (

  في مجال العمل الخبرة سنواتة الدراسة حسب متغير توزيع عين
  

  النسبة المئوية  التكرار  في مجال العمل الخبرة سنوات

  25.6  10  سنوات 6من  أقل
  18  7  سنوات 10 -6

  20.5  8  سنة 11-15
  35.9  14  سنة 15أكثر من 

 100.0  39  المجموع
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  ثانيًا: معلومات عامة حول الشركة:
   نشاط الشركة: -1

% مــــن الشــــركات 23.1% مــــن الشــــركات نشــــاطها "خــــدماتي"، و 33.3) أن 5جــــدول رقــــم (يبــــين 
% مـــن الشـــركات نشـــاطها 7.7% مـــن الشـــركات نشـــاطها "اســـتثمار"، و20.5ونشـــاطها "صـــناعي"، 

% مــن الشــركات نشــاطها "تــامين"، ويالحــظ أن األنشــطة الصــناعية واالســتثمار 15.4"مصــرفي"، و
أنشطة تحتاج إلى اتخاذ قرارات رأسمالية بصورة قد تتكرر خالل % من الشركات، وهي 43.6تمثل 

  فترة التشغيل.
  )5جدول رقم (

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير نشاط الشركة
  

  النسبة المئوية  التكرار  نشاط الشركة

  23.1  9  صناعي
  33.3  13  خدماتي
  20.5  8  استثمار
  7.7  3  مصرفي

  15.4  6  تامين
 100.0  39  المجموع

  

  عمر الشركة (الفترة من تأسيس الشركة حتى تاريخه): -2

% مـن 20.5، وسـنة 15% مـن الشـركات بلغـت أعمارهـا "أكثـر مـن 59.0 أن )6يبين جدول رقم (
% مــن الشــركات أعمارهــا لــم تتجــاوز 20.5فــي حـين أن  ســنة"،  15-11الشـركات بلغــت أعمارهــا "

سـنة، بمـا يعنـي أنهـا قـد يكـون  11ن % من الشركات فترة عمرها أكثر مـ79.5أي أن  ،سنوات 10
  . لديها خبرة في مجال إعداد الموازنات الرأسمالية

  )6جدول رقم (
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عمر الشركة

  

  النسبة المئوية  التكرار  عمر الشركة

  15.4  6  سنوات 6من  أقل
  5.1  2  سنوات 10 - 6

  20.5  8  سنة 11-15
  59.0  23  سنة 15أكثر من 

 100.0  39  المجموع
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  عدد موظفي الشركة: -3

، موظــــف" 100% مــــن الشــــركات بلــــغ عــــدد موظفيهــــا "أكثــــر مــــن 53.8) أن 7يبــــين جــــدول رقــــم (
% مــــن 64.1وهــــذا يعنــــي أن  موظــــف"، 100-51% مــــن الشــــركات بلــــغ عــــدد موظفيهــــا "10.3و

بينمـا الشركات لديها موارد بشرية كبيـرة مقارنـة مـع الشـركات األخـرى المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين، 
لــم يتجـــاوز % مــن الشــركات 5.1موظــف"، و 50-11% مــن الشــركات بلــغ عــدد موظفيهـــا "30.8

  .موظف" 11 عدد موظفيها
  

  )7جدول رقم (
  الشركةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد موظفي 

    

  النسبة المئوية  التكرار  عدد موظفي الشركة

  5.1  2  موظف 11اقل من 
  30.8  12  موظف 50- 11
  10.3  4  موظف 100- 51

  53.8  21  موظف 100أكثر من 
 100.0  39  المجموع

  
  
  
  

  أداة الدراسة: �
من أجل استخدامها في جمع البيانات األولية، ووزعت على الشركات  استبانة الباحث صمم

الرأسمالي في هذه المدرجة في بورصة فلسطين لتستهدف المستوى اإلداري المتعلق باتخاذ القرار 
   .الشركات

  

  وكان من أبرز الخطوات المتخذة إلعداد االستبانة، ما يلي:

 غطت أسئلة االستبانة فرضيات الدراسة. .1

 االستبانة على مجموعة من المحكمين الذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد.عرض  .2

 ناسب.هو محسب ما  هاإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل .3

 فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة.أتوزيع االستبانة على جميع  .4
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  كما يلي: ين،أاالستبانة إلى جز  ةولقد قسمت أسئل
  

يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ومعلومات حول الشركات محل الدراسة،  الجزء األول:
  فقرات. 7ويتكون من 

 
يتنــاول دور المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي، وهــي دراســة  الجــزء الثــاني:

 ربعة محاور كما يلي:أتطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وتم تقسيمه إلى 
أســئلة تتعلــق بأهميــة اســتخدام المعلومــات المحاســبية والماليــة فــي اتخــاذ قــرارات المحــور األول:  .1

 فقرة.  12ويتكون من سمالي في الشركة اإلنفاق الرأ

أســـئلة تتعلـــق قيـــاس مـــدى االســـتخدام للمعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات المحـــور الثـــاني:  .2
 فقرات. 7ويتكون من اإلنفاق الرأسمالي لشركة 

أسئلة تتعلق طرق تقويم اإلنفاق الرأسمالي المستخدمة في ترشيد قـرارات اإلنفـاق المحور الثالث:  .3
 فقرات. 6ويتكون من  الي للشركةالرأسم

أســئلة تتعلــق تحديــد معوقــات اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات المحــور الرابــع:  .4
 فقرات . 7ويتكون من  اإلنفاق الرأسمالي للشركة

إجابات، علـى نمـط مقيـاس ليكـرت الخماسـي، حيـث  5مكونة من  وقد كانت اإلجابات على كل فقرة
" تعنـي درجـة االسـتخدام قليلـة جـدًا كمـا هـو 1درجة االسـتخدام كبيـرة جـدًا والدرجـة " " تعني5الدرجة "

  ).8موضح بجدول رقم (
  

  )8جدول رقم(
  مقياس اإلجابات

 

  5.0-4.21  4.20-3.41  3.40-2.61  2.60-1.81  1.80-1  الفترة
  كبيرة جدا  كبيرة  متوسطة  قليلة  قليلة جدا  درجة االستخدام

  5  4  3  2  1  الدرجة

  
  

  

  

  



73 
 

  
 انةصدق وثبات االستبثالثًا: 

)، كما 429: 1995صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف، 
يقصد بالصدق "شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح 

(عبيدات وآخرون  يستخدمها"فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من 
  من صدق أداة الدراسة كما يلي: تأكد)، وقد 179، 2001

  

 بطريقتين. االستبانة: تم التأكد من صدق فقرات االستبانةصدق فقرات  �
  

 :الصدق الظاهري لألداة .1

) أعضـــاء مـــن أعضـــاء 8أداة الدراســـة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين تألفـــت مـــن ( عرضـــت
وجامعـــــة األزهـــــر وكليـــــة العلـــــوم الهيئـــــة التدريســـــية فـــــي كليـــــة التجـــــارة بالجامعـــــة اإلســـــالمية 

واســــتنادا إلــــى المالحظـــــات  ،متخصصــــين فــــي المحاســــبة واإلدارة واإلحصــــاء والتكنولوجيــــا،
ين، مــالتعــديالت التــي اتفــق عليهــا معظــم المحك وأجريــتوالتوجيهــات التــي أبــداها المحكمــون 

تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها. ويوضح الملحق رقم حيث 
  .) أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة2(

  

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة .2

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمهـا 
 ،مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة لـه 25

  :كما يلي
  

الصدق الداخلي لفقرات المحور األول: أهمية استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في  �

  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي في 

) يبـين معـامالت االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المحـور األول والمعـدل الكلــي 9جـدول رقـم (
حيـــث إن  ،0.05لفقراتـــه، والـــذي يبـــين أن معـــامالت االرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة 

الجدوليـة والتـي  rالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  rوقيمـة  0.05القيمة االحتماليـة لكـل فقـرة اقـل مـن 
  .لك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه، وبذ0.396 تساوي
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 )9جدول رقم (

  الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 

الشركات المدرجة في (أهمية استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي في 

  )بورصة فلسطين

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
توفير المعلومات المحاسبية من قبل الشركة واستخدامها عند اتخاذ قرارات اإلنفاق 

 الرأسمالي أمرًا ضروريًا.
0.705 0.000 

2 
اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي 

 يحقق فاعلية أكبر للقرار.
0.727 0.000 

3 
اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي 

 يحقق تكلفة أقل للقرار.
0.688 0.000 

4 
اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي 

 يحقق جودة في األداء.
0.643 0.001 

5 
للمعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي تساعد في توفير الشركة 

 التغير في نوعية مهارات متخذي القرارات.
0.731 0.000 

6 
توفير الشركة للمعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي يؤدي إلى إنشاء 

 نظم متكاملة للمعلومات وترشيد عمليات اتخاذ القرارات.
0.753 0.000 

7 
استخدام الشركة للمعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي يؤدي إلى 

 تخفيض درجة المخاطرة فيها.
0.653 0.000 

8 
يؤثر استخدام الشركة للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي على 

 طبيعة ونوعية األصول المتفق عليها.
0.430 0.032 

9 
استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي يؤدي إلى تحقيق 

 درجة أعلى من التكامل والترابط بين القرارات.
0.622 0.001 

10 
استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي للشركة يوفر قدرات 

 من اإلنفاق الرأسمالي بشكل أمثل. ومهارات كافية لتحقيق الغايات المنشودة
0.679 0.000 

11 
استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي للشركة يوفر مجموعة 

من اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القرارات المتخذة وكشف األخطاء في حال 
 حدوثها.

0.859 0.000 

12 
معلومات ذات قدرة تنبؤية تساعد إدارة الشركة في صياغة توفر المعلومات المحاسبية 
 وتصميم الموازنة الرأسمالية.

0.576 0.003 

  0.396" تساوي 23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني: قياس مدى االستخدام للمعلومـات المحاسـبية فـي  �

 الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي في 

) يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثـاني والمعـدل الكلـي 10جدول رقم (
 ، حيـــث إن0.05لفقراتـــه، والـــذي يبـــين أن معـــامالت االرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة 

الجدوليـة والتـي  rالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  rوقيمـة  0.05القيمة االحتمالية لكل فقـرة اقـل مـن 
  .ذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه، وب0.396تساوي 

  

 )10جدول رقم (

  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

الشركات المدرجة في (قياس مدى االستخدام للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي في 

  )بورصة فلسطين
  

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 توفر إدارة الشركة المعلومات التالية عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي:

1 

 0.001 0.626 تقدير التكلفة األولية لالستثمار. -أ
 0.000 0.806 التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الداخلة. -ب
 0.000 0.788 التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الخارجة. -ج
 0.007 0.522 صافي التدفقات النقدية لالستثمار الرأسمالي.تحديد  -د
 0.025 0.447 تحديد الطريقة المستخدمة لتقييم االستثمار الرأسمالي. -ه
 0.001 0.640 تحديد معدل الخصم (تكلفة رأس المال). -و

  تعتمد إدارة الشركة عند تخطيط القرار الرأسمالي على المعلومات التالية:

2 

 0.000 0.695 تحليل الميزانية وقائمة الدخل -أ
 0.000 0.694 تحليل قائمة التدفقات النقدية -ب
 0.001 0.608 باالعتماد على تقارير مالية خاصة -ج
 0.004 0.549 تعتمد على تقارير فنية وتشغيلية خاصة -د

3 
تــوفر الشــركة معلومــات محاســبية عنــد اتخــاذ قــرار اإلنفــاق الرأســمالي بهــدف التأكــد مــن ســالمة البــديل 

 .المختار
0.674 0.000 

 0.014 0.484 تدرس إدارة الشركة المعلومات المحاسبية بهدف التأكد من رشد قرار اإلنفاق الرأسمالي المتخذ. 4

5 
للتأكــد مــن قــدرتها علــى المســاهمة فــي اتخــاذ قــرار اإلنفــاق تــدرس إدارة الشــركة المعلومــات المحاســبية 

 الرأسمالي األكثر رشدًا.
0.731 0.000 

 0.000 0.749 تجمع الشركة بيانات عن صافي التدفقات النقدية عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي. 6
 0.000 0.783  المقترحات االستثمارية تقيم الشركة أي قرار إنفاق رأسمالي قبل اتخاذه بطريقة أو أكثر من طرق تقييم 7

  0.396" تساوي 23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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الشــركات المدرجــة فــي بورصــة (مــدى اســتخدام  :الصــدق الــداخلي لفقــرات المحــور الثالــث �

 لطرق تقييم المشاريع االستثمارية الرأسمالية) فلسطين

) يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والمعدل الكلـي 11جدول رقم ( 
، حيث إن القيمة 0.05لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

الجدوليـة والتـي تسـاوي  rالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  rوقيمـة  0.05االحتمالية لكل فقـرة اقـل مـن 
  لك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه.وبذ 0.396

  

 )11جدول رقم (

  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

  لطرق تقييم المشاريع االستثمارية الرأسمالية) الشركات المدرجة في بورصة فلسطين(مدى استخدام 
  

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 0.001 0.629 الحاليةصافي القيمة  1
 0.002 0.589 مؤشر الربحية 2
 0.000 0.671 معدل العائد الداخلي 3
 0.001 0.607 فترة االسترداد 4
 0.000 0.721 معدل العائد المحاسبي 5
 0.000 0.755 القيمة االقتصادية المضافة 6

  0.396" تساوي 23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  
  
  

(تحديـد معوقـات اسـتخدام المعلومـات المحاسـبية  :الصدق الـداخلي لفقـرات المحـور الرابـع �

 )الشركات المدرجة في بورصة فلسطينفي ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي في 

  

) يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المحـور الرابـع والمعـدل الكلـي 12جدول رقم ( 
، حيث إن القيمة 0.05لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

الجدوليـة والتـي تسـاوي  rالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  rوقيمـة  0.05قـل مـن أاالحتمالية لكل فقـرة 
  .، وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه0.396
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 )12جدول رقم (

  الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع

الشركات المدرجة في (تحديد معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي في 

  )بورصة فلسطين

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
من محددات استخدام المعلومـات المحاسـبية عنـد اتخـاذ قـرارات اإلنفـاق الرأسـمالي فـي 

 الشركة ارتفاع تكلفة الحصول على هذه المعلومات.
0.641 0.001 

2 
تــوفر المعلومــات بالدقــة والســرعة المطلوبــة معوقــًا الســتخدام المعلومــات  ضــعفيعتبــر 

 المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي في الشركة
0.637 0.001 

3 
مـــن محـــددات اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية عنـــد اتخـــاذ قـــرارات اإلنفـــاق الرأســـمالي 
ازديــاد كميــة المعلومــات المتــوفرة بشــكل كبيــر عــن الكــم المطلــوب التخــاذ قــرار اإلنفــاق 

 الرأسمالي.
0.478 0.016 

القائمين على إدارات الشركات للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرار اإلنفاق الرأسمالي يعود لألسباب التالية:استخدام  ضعف  

4 

 0.000 0.795 قلة الخبرة العملية.
 0.000 0.766 ضعف المعرفة بالمعلومات المحاسبية.

 0.000 0.871 بعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي.
 0.000 0.882 للتعامل مع المعلومات المحاسبية.المتوفرة المهارات  ضعف

 0.000 0.860 عدم القناعة بوجوب توفير معلومات محاسبية

5 
االعتمــاد علـــى المعلومــات المحاســـبية فــي ترشـــيد قــرارات اإلنفـــاق  ضـــعفمــن أســباب 

 الثقة المطلقة بالمعلومات وطرق إعدادها. ضعفالرأسمالي في الشركة 
0.703 0.000 

6 
رقابــة علــى نتــائج قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي دون االعتمــاد علــى المعلومــات ال ضــعف

 المحاسبية يحد من استخدام هذه المعلومات.
0.871 0.000 

7 
مشــــاركة إدارات وأقســــام الشــــركة فــــي اتخــــاذ قــــرار اإلنفــــاق الرأســــمالي يعتبــــر  ضــــعف

 فاق الرأسمالي.معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلن
0.779 0.000 

  0.396" تساوي 23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
  

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة .3

) يبـــين معـــامالت االرتبـــاط بـــين معـــدل كـــل محـــور مـــن محـــاور الدراســـة مـــع 13جـــدول رقـــم (
االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى المعــدل الكلــي لفقــرات االســتبانة والــذي يبــين أن معــامالت 

المحســوبة اكبــر  rوقيمــة  0.05لكــل فقــرة اقــل مــن  ، حيــث إن القيمــة االحتماليــة0.05داللــة 
 .0.396الجدولية والتي تساوي  rمن قيمة 
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 )13جدول رقم (

  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
  

 عنوان المحور المحور
معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 األول
أهميـــة اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة فـــي اتخـــاذ قـــرارات اإلنفـــاق 

 الشركات المدرجة في بورصة فلسطينالرأسمالي في 
0.514 0.009 

قيـــاس مـــدى االســـتخدام للمعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنفـــاق  الثاني
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطينفي الرأسمالي 

0.654 0.000 

ــــاق الرأســــمالي المســــتخدمة فــــي ترشــــيد قــــرارات اإلنفــــاق  الثالث طــــرق تقــــويم اإلنف
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطينفي الرأسمالي 

0.563 0.003 

تحديــد معوقــات اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق  الرابع
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطينفي الرأسمالي 

0.535 0.006 

  0.396" تساوي 23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  

 

 ثبات فقرات االستبانة: �

اإلجابـة سـتكون واحـدة تقريبـا لـو تكـرر تطبيقهـا علـى أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكـد مـن أن 
وقـــد أجـــرى الباحـــث خطـــوات  .)430: 1995(العســـاف،  مختلفـــة األشـــخاص ذاتهـــم فـــي أوقـــات

ومعامــل ألفــا  ،طريقــة التجزئــة النصــفية :همــا ،الثبــات علــى العينــة االســتطالعية نفســها بطــريقتين
  كرونباخ.

  
  

 طريقة التجزئة النصفية:  .1

ارتباط بيرسون بين معدل األسـئلة الفرديـة الرتبـة ومعـدل األسـئلة الزوجيـة الرتبـة تم إيجاد معامل 
 مـل ارتبـاط سـبيرمان بـراون للتصـحيحلكل بعد وقـد تـم تصـحيح معـامالت االرتبـاط باسـتخدام معا

  حسب المعادلة التالية: 
 

معامل الثبات =  
1

2

ر+
  حيث ر معامل االرتباط  ر

  

معامل ثبات كبيـر نسـبيا لفقـرات االسـتبيان ممـا يطمـئن  ) يبين أن هناك14رقم (وقد بين جدول 
  .الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة
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 )14جدول رقم (

  معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
  

 عنوان المحور المحور

 التجزئة النصفية

عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط

معامل االرتباط 

 المصحح

القيمة 

 االحتمالية

 األول
أهميـــة اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة فـــي اتخـــاذ 

 الشركات المدرجةقرارات اإلنفاق الرأسمالي في 
12 0.7256 0.8410 0.000 

 الثاني
ـــاس مـــدى االســـتخدام للمعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد  قي

 في الشركات المدرجةقرارات اإلنفاق الرأسمالي 
7 0.7649 0.8668 0.000 

 الثالث
طرق تقويم اإلنفاق الرأسمالي المستخدمة في ترشيد قـرارات 

 في الشركات المدرجةاإلنفاق الرأسمالي 
10 0.6982 0.8223 0.000 

 الرابع
تحديــد معوقــات اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد 

 في الشركات المدرجةقرارات اإلنفاق الرأسمالي 
7 0.7325 0.8456 0.000 

 0.000 0.8501 0.7392 36 جميع المحاور

  0.396" تساوي 23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

  

 طريقة ألفا كرونباخ: .2

ويبين جدول  ،استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات
  مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة. ،) أن معامالت الثبات مرتفعة15رقم (

  

 )15جدول رقم (
  معامل الثبات (طريقة والفا كرونباخ)

 عنوان المحور المحور
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 األول
ـــاق  أهميـــة اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة فـــي اتخـــاذ قـــرارات اإلنف

 فلسطين.ات المدرجة في بورصة الرأسمالي في الشرك
12 0.8629 

 الثاني
قيـــاس مــــدى االســــتخدام للمعلومـــات المحاســــبية فــــي ترشـــيد قــــرارات اإلنفــــاق 

 ات المدرجة في بورصة فلسطين.في الشركالرأسمالي 
7 0.8937 

 الثالث
طـــــرق تقـــــويم اإلنفـــــاق الرأســـــمالي المســـــتخدمة فـــــي ترشـــــيد قـــــرارات اإلنفـــــاق 

 فلسطين.ات المدرجة في بورصة في الشركالرأسمالي 
10 0.8493 

 الرابع
تحديـــد معوقـــات اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنفـــاق 

 ات المدرجة في بورصة فلسطين.في الشركالرأسمالي 
7 0.8813 

 0.8932 36 جميع الفقرات
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  المعالجات ا	حصائيةرابعاً: 
تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب  لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا، فقــد
وفيما يلي مجموعة من  (SPSS)اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
تــــم ترميــــز وٕادخــــال البيانــــات إلــــى الحاســــب اآللــــي، حســــب مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي لدرجــــة  - 

)، ولتحديــد طــول فتــرة كبيــرة جــداً  5كبيــرة،  4متوســطة،  3قليلــة،  2، لــة جــداً قلي 1االســتخدام (
مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي (الحـــدود الـــدنيا والعليـــا) المســـتخدم فـــي محـــاور الدراســـة، تـــم حســـاب 

)، ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقـرة أي 4=1-5المدى(
ذه القيمـــة إلـــى اقـــل قيمـــة فـــي المقيـــاس (وهـــي الواحـــد )، بعـــد ذلـــك تـــم إضـــافة هـــ0.08=4/5(

) يوضــح أطــوال 16الصــحيح) وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى للفتــرة األولــى وهكــذا وجــدول رقــم (
  الفترات كما يلي:

  )16( جدول رقم
 

 5.0- 4.21 4.20- 3.41 3.40- 2.61 2.60- 1.81 1.80-1 الفترة

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا درجة االستخدام
 5 4 3 2 1 الوزن

  

 وقد استخدم الباحث االختبارات اإلحصائية التالية: - 
للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد  حساب التكرارات والنسب المئوية .1

 لالستبانةاستجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية 
استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة المتوسط الحسابي لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض  .2

 من عبارات متغيرات الدراسة األساسية.
االنحراف المعياري للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من  .3

 عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي.
 االستبانة اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات .4
 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  .5
 معادلة سبيرمان براون للثبات .6
 .سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال-اختبار كولومجروف .7
 " 3لمتوسط عينة واحدة لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي " tاختبار  .8
 .للفروق بين ثالث متوسطات فأكثرتحليل التباين األحادي  .9
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  المبحث الثاني

  تحليل النتائج واختبار الفرضيات
  أوًال: تمهيد

ثــم نتنــاول بالتحليــل نســتعرض فــي هــذا المبحــث اختبــار البيانــات إذا مــا كــان توزيعهــا طبيعيــًا أم ال، 
  للعينة الواحدة. Tفقرات وفرضيات الدراسة باستخدام اختبار 

  
 )(Sample K-S -1)سمرنوف  -(اختبار كولمجروف التوزيع الطبيعياختبار : ثانياً 

سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار  -سنعرض اختبار كولمجروف
ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات 

) نتائج االختبار حيث أن القيمـة االحتماليـة لكـل محـور اكبـر مـن 17م (طبيعيا. ويوضح الجدول رق
0.05 )05.0. >sig وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات (
  .ةالمعلمي

 )17جدول رقم (

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1( اختبار التوزيع الطبيعي
  

 المحورعنوان  المحور
عدد 
 الفقرات

 Zقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 األول
أهميــة اســتخدام المعلومــات المحاســبية والماليــة فــي اتخــاذ قـــرارات 

 ات المدرجة في بورصة فلسطين.في الشركاإلنفاق الرأسمالي 
12 1.061 0.210 

 الثاني
قيـــاس مـــدى االســـتخدام للمعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات 

 ات المدرجة في بورصة فلسطين.في الشركاإلنفاق الرأسمالي 
7 1.246 0.090 

 الثالث
طــــرق تقــــويم اإلنفــــاق الرأســـــمالي المســــتخدمة فــــي ترشــــيد قـــــرارات 

 ات المدرجة في بورصة فلسطين.في الشركاإلنفاق الرأسمالي 
10 1.356 0.051 

 الرابع
تحديــد معوقــات اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات 

 ات المدرجة في بورصة فلسطين.في الشركاإلنفاق الرأسمالي 
7 0.789 0.563 

 0.833 0.623 36 جميع الفقرات
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  : تحليل فقرات وفرضيات الدراسةثالثاً 
)، وتكـون الفقـرة One Sample T testللعينـة الواحـدة ( Tلتحليـل فقـرات االسـتبانة اسـتخدم اختبـار 

 tالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  tايجابية (بمعنى أن أفراد العينة يوافقـون علـى محتواهـا) إذا كانـت قيمـة 
%)، 60والوزن النسبي اكبر من  0.05(أو القيمة االحتمالية اقل من  2.02الجدولية والتي تساوي 

المحســوبة  tأن أفــراد العينــة ال يوافقــون علــى محتواهــا) إذا كانــت قيمــة وتكــون الفقــرة ســلبية (بمعنــى 
والوزن النسبي  0.05(أو القيمة االحتمالية اقل من  2.02الجدولية والتي تساوي  tأصغر من قيمة 

 0.05%)، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان القيمة االحتمالية لهـا اكبـر مـن 60اقل من 
  لى جميع فقرات االستبانة.وهذا يطبق ع

  الفرضية األولى: 
دور المعلومات المحاسبية فـي  يدرك القائمون على إدارات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 .α=05.0ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي عند مستوى داللة

) تتعلـق بالمعلومـات المحاسـبية، ومـدى 12إلـى رقـم  1الختبار هذه الفرضية أعدت أسـئلة (مـن رقـم 
  إدراك اإلدارة لدور تلك المعلومات في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي، وذلك ضمن المحور األول. 

 

قــرارات  أهميــة اســتخدام المعلومــات المحاســبية والماليــة فــي اتخــاذ تحليــل فقــرات المحــور األول:
  .الشركات المدرجة في بورصة فلسطيناإلنفاق الرأسمالي في 

) الذي يبين آراء أفراد عينة 18والنتائج مبينة في جدول رقم ( ،للعينة الواحدة tتم استخدام اختبار 
أهمية استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ قرارات الدراسة في فقرات المحور األول (

 الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي: مرتبة تنازليا حسب ) كات المدرجةالرأسمالي في الشر اإلنفاق 

" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "92.31" (1بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .1
مما يدل على أن "توفير المعلومات المحاسبية من قبل الشركة  ،0.05أقل من 

  ت اإلنفاق الرأسمالي أمرًا ضروريًا".واستخدامها عند اتخاذ قرارا
" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "89.74" (2بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .2

مما يدل على أن "اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند  ،0.05أقل من 
 لية أكبر للقرار".ااتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي يحقق فع

" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "86.67" (6في الفقرة رقم " غ الوزن النسبيبل .3
مما يدل على أن "توفير الشركة للمعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات  ،0.05أقل من 

اإلنفاق الرأسمالي يؤدي إلى إنشاء نظم متكاملة للمعلومات وترشيد عمليات اتخاذ 
 القرارات".
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 "0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %)86.15" (12النسبي في الفقرة رقم "بلغ الوزن  .4
مما يدل على أن "توفر المعلومات المحاسبية معلومات ذات قدرة  ،0.05وهي أقل من 

 تنبؤية تساعد إدارة الشركة في صياغة وتصميم الموازنة الرأسمالية".
" 0.000يمة االحتمالية تساوي "والق %)84.10( "11" بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم .5

مما يدل على أن "استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات  ،0.05وهي أقل من 
اإلنفاق الرأسمالي للشركة يوفر مجموعة من اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القرارات 

 المتخذة وكشف األخطاء في حال حدوثها".
" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "83.08" (9بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .6

مما يدل على أن "استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات  ،0.05أقل من 
 .اإلنفاق الرأسمالي يؤدي إلى تحقيق درجة أعلى من التكامل والترابط بين القرارات"

" وهي 0.000مالية تساوي "%) والقيمة االحت82.56" (3بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .7
مما يدل على أن "اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند  ،0.05أقل من 

 اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي يحقق تكلفة أقل للقرار".
" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "82.05" (4بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .8

يدل على أن "اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند  مما ،0.05أقل من 
 اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي يحقق جودة في األداء" .

" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "81.03" (7بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .9
اسبية في اتخاذ قرارات مما يدل على أن "استخدام الشركة للمعلومات المح 0.05أقل من 

 اإلنفاق الرأسمالي يؤدي إلى تخفيض درجة المخاطرة فيها." .
" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "81.03" (8في الفقرة رقم " بلغ الوزن النسبي .10

مما يدل على أن "استخدام الشركة للمعلومات المحاسبية يؤثر في ترشيد  ،0.05أقل من 
 قرارات اإلنفاق الرأسمالي على طبيعة ونوعية األصول المتفق عليها".

" وهي 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "80.51" (5بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .11
علومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات مما يدل على أن "توفير الشركة للم ،0.05أقل من 

 اإلنفاق الرأسمالي تساعد في التغير في نوعية مهارات متخذي القرارات".
" 0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "80.51" (10بلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " .12

مما يدل على أن "استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات  ،0.05وهي أقل من 
اإلنفاق الرأسمالي للشركة يوفر قدرات ومهارات كافية لتحقيق الغايات المنشودة من اإلنفاق 

 الرأسمالي بشكل أمثل".
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عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول (أهمية استخدام المعلومات  وبصفة
) ات المدرجة في بورصة فلسطينفي الشركالمحاسبية والمالية في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي 

 ،%"60اكبر من الوزن النسبي المحايد " و% وه84.15، والوزن النسبي يساوي 4.21ساوي ي
 ،2.02الجدولية والتي تساوي  tوهي اكبر من قيمة  22.735المحسوبة المطلقة تساوي  tوقيمة 

مما يدل على أن القائمون على إدارات  ،0.05وهي اقل من  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 
يدركون دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

  .α=05.0الرأسمالي عند مستوى داللة 
علومــات ) والتحليـل الســابق، يالحـظ أن الفقـرة المتعلقــة باعتبـار تـوفير الم18وبنـاء علـى جــدول رقـم (

المحاسبية واستخدامها عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي أمرًا ضـروريًا احتلـت المرتبـة األولـى، بمـا 
يعني أن أفـراد العينـة يـدركون أهميـة تـوافر تلـك المعلومـات عنـد اتخـاذ القـرارات الرأسـمالية، ويـدركون 

أكبــر للقــرار، وأن المعلومــات  بنســبة متقاربــة أن اعتمــاد الشــركة علــى تلــك المعلومــات يحقــق فعاليــة
المحاســبية تـــوفر معلومـــات ذات قـــدرة تنبؤيـــة تســـاعد فـــي صـــياغة الموازنـــة الرأســـمالية، وأن اســـتخدام 
المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي يــوفر مجموعــة مــن اإلجــراءات الرقابيــة 

لـى مـن التكامـل والتـرابط بـين القـرارات، لضمان سالمة القرارات المتخذة، ويؤدي إلى تحقيق درجة أع
% مـن الشـركات 71) التـي ذكـرت أن 4: 1996صـيام وسـعادة، (وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسـة 

األردنية تهتم بتوفير المعلومات المحاسبية لترشيد قـرارات اإلحـالل مـع تفـاوت أهميـة بعـض البيانـات 
  عن بعضها اآلخر.

  

 )18جدول رقم (

في تحليل فقرات المحور األول: أهمية استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي 

  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
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1 
قبــل الشــركة واســتخدامها تــوفير المعلومــات المحاســبية مــن 

 0.000 20.468 92.31 0.493 4.62 عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي أمرًا ضروريًا.

2 
اعتمـــاد الشـــركة علـــى المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة 
ـــة  عنـــد اتخـــاذ قـــرارات اإلنفـــاق الرأســـمالي يحقـــق فاعلي

 أكبر للقرار.
4.49 0.506 89.74 18.341 0.000 

3 
الشـــركة علـــى المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة عنـــد اعتمـــاد 

 0.000 11.462 82.56 0.615 4.13 اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي يحقق تكلفة أقل للقرار.

 0.000 11.514 82.05 0.598 4.10اعتمـــاد الشـــركة علـــى المعلومـــات المحاســـبية والماليـــة  4
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عند اتخـاذ قـرارات اإلنفـاق الرأسـمالي يحقـق جـودة فـي 
 األداء.

5 
توفير الشركة للمعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات 
ـــــة  ـــــي نوعي ـــــر ف ـــــي التغي اإلنفـــــاق الرأســـــمالي تســـــاعد ف

 مهارات متخذي القرارات.
4.03 0.743 80.51 8.621 0.000 

6 
توفير الشركة للمعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات 

ــــى إنشــــاء نظــــم  ــــة اإلنفــــاق الرأســــمالي يــــؤدي إل متكامل
 للمعلومات وترشيد عمليات اتخاذ القرارات.

4.33 0.530 86.67 15.716 0.000 

7 
اســــتخدام الشـــــركة للمعلومــــات المحاســـــبية فــــي اتخـــــاذ 
قــرارات اإلنفــاق الرأســـمالي يــؤدي إلـــى تخفــيض درجـــة 

 المخاطرة فيها.
4.05 0.686 81.03 9.566 0.000 

8 
فـــــي  يـــــؤثر اســـــتخدام الشـــــركة للمعلومـــــات المحاســـــبية

ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي علــى طبيعــة ونوعيــة 
 األصول المتفق عليها.

4.05 0.826 81.03 7.953 0.000 

9 
اســــتخدام المعلومـــــات المحاســـــبية فـــــي ترشـــــيد قـــــرارات 
اإلنفــاق الرأســمالي يــؤدي إلــى تحقيــق درجــة أعلــى مــن 

 التكامل والترابط بين القرارات.
4.15 0.670 83.08 10.749 0.000 

10 

اســــتخدام المعلومـــــات المحاســـــبية فـــــي ترشـــــيد قـــــرارات 
اإلنفاق الرأسمالي للشركة يوفر قدرات ومهـارات كافيـة 
ـــــات المنشـــــودة مـــــن اإلنفـــــاق الرأســـــمالي  لتحقيـــــق الغاي

 بشكل أمثل.

4.03 0.668 80.51 9.583 0.000 

11 

اســــتخدام المعلومـــــات المحاســـــبية فـــــي ترشـــــيد قـــــرارات 
ـــــــاق الرأســـــــمالي للشـــــــركة  يـــــــوفر مجموعـــــــة مـــــــن اإلنف

اإلجــراءات الرقابيــة لضــمان ســالمة القــرارات المتخــذة 
 وكشف األخطاء في حال حدوثها.

4.21 0.615 84.10 12.243 0.000 

12 
توفر المعلومات المحاسبية معلومات ذات قدرة تنبؤيـة 
تســــاعد إدارة الشــــركة فــــي صــــياغة وتصــــميم الموازنــــة 

 الرأسمالية.
4.31 0.569 86.15 14.350 0.000 

 0.000 22.735 84.15 0.332 4.21 جميع الفقرات
  2.02" تساوي 38ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  



86 
 

  : الثانيةالفرضية 
معلومات محاسبية كافية يمكن االعتماد عليهـا  يتوفر لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 .α=05.0مستوى داللةفي اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي عند 

أسئلة تتمحور حول توفير الشركة لمعلومات ودراسة تلك المعلومـات  7الختبار هذه الفرضية أعدت 
  لترشيد قرار اإلنفاق الرأسمالي، ضمن المحور الثاني. 

تحليــل فقــرات المحــور الثــاني: قيــاس مــدى االســتخدام للمعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات 
  .الشركات المدرجة في بورصة فلسطينفي إلنفاق الرأسمالي ا

  

عينـة فـي ال) الـذي يبـين آراء أفـراد 19للعينة الواحدة والنتائج مبينـة فـي جـدول رقـم ( tاختبار  استخدم
ارات اإلنفــــاق قيـــاس مــــدى االســـتخدام للمعلومـــات المحاســــبية فـــي ترشــــيد قـــر (الثــــاني فقـــرات المحـــور 

 ) حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي: المدرجة في بورصة فلسطينات الرأسمالي في الشرك
  توفر إدارة الشركة المعلومات التالية عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي: .1

 "0.000%) والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي "84.62" (.1أبلـــغ الـــوزن النســـبي فـــي الفقـــرة رقـــم " - 
التكلفــة األوليــة لالســتثمار عنــد  تقــدر ممــا يــدل علــى أن "إدارة الشــركة ،0.05وهــي أقــل مــن 

 اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي".
" 0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "84.10" (.1ببلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة رقــم " - 

بالتـــدفقات النقديـــة التشـــغيلية  تتنبـــأممـــا يـــدل علـــى أن "إدارة الشـــركة  ،0.05وهـــي أقـــل مـــن 
 الرأسمالي". الداخلة عند اتخاذ قرار اإلنفاق

" 0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "83.59" (.1جبلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة رقــم " - 
بالتـــدفقات النقديـــة التشـــغيلية  تتنبـــأ ممـــا يـــدل علـــى أن "إدارة الشـــركة ،0.05وهـــي أقـــل مـــن 

 الخارجة عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي".
" 0.000%) والقيمــة االحتماليـــة تســـاوي "83.16" (.1دبلــغ الـــوزن النســبي فـــي الفقــرة رقـــم " - 

ــــى أن "إدارة الشــــركة  ،0.05وهــــي أقــــل مــــن  صــــافي التــــدفقات النقديــــة  تحــــددممــــا يــــدل عل
 لالستثمار الرأسمالي".

" 0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "83.16" (.1هبلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة رقــم " - 
ـــى أن "إدارة الشـــركة  ،0.05وهـــي أقـــل مـــن  ـــيم تحـــدد ممـــا يـــدل عل الطريقـــة المســـتخدمة لتقي

 االستثمار الرأسمالي عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي".
" 0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "78.97" (.1وبلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة رقــم " - 

تكلفة رأس المـال) مما يدل على أن "إدارة الشركة تحدد معدل الخصم ( 0.05وهي أقل من 
 عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي".

  تعتمد إدارة الشركة عند تخطيط القرار الرأسمالي على المعلومات التالية: .2
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" وهـي 0.000%) والقيمة االحتماليـة تسـاوي "89.23" (.2أبلغ الوزن النسبي في الفقرة رقم " - 
تخطــيط القـــرار الرأســـمالي علـــى ممـــا يـــدل علــى أن "إدارة الشـــركة تعتمـــد عنـــد  0.05أقــل مـــن 

 تحليل الميزانية وقائمة الدخل".
" 0.000%) والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي "88.21" (.2برقـــم " بلـــغ الـــوزن النســـبي فـــي الفقـــرة - 

مما يدل على أن "إدارة الشركة تعتمد عند تخطيط القرار الرأسمالي على  0.05وهي أقل من 
 تحليل قائمة التدفقات النقدية".

وهي  "0.000%) والقيمة االحتمالية تساوي "84.62" (.2جرقم " وزن النسبي في الفقرةبلغ ال - 
ممـــا يـــدل علــى أن "إدارة الشـــركة تعتمـــد عنـــد تخطــيط القـــرار الرأســـمالي علـــى  0.05أقــل مـــن 

 ".تطلبها من األقسام والفروع ذات العالقة تقارير مالية خاصة
"وهـي 0.000%) والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "82.56" (.2دبلغ الوزن النسبي في الفقـرة رقـم " - 

ممـــا يـــدل علــى أن "إدارة الشـــركة تعتمـــد عنـــد تخطــيط القـــرار الرأســـمالي علـــى  0.05أقــل مـــن 
 ".من المختصين تقارير فنية وتشغيلية خاصة

 

وهــي  "0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "80.00" (3بلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة رقــم " .3
دل علــى أن "الشــركة تــوفر معلومــات محاســبية عنــد اتخــاذ قــرار اإلنفــاق ممــا يــ 0.05أقــل مــن 

 الرأسمالي بهدف التأكد من سالمة البديل الذي تم اختياره".
وهــي  "0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "82.05" (4بلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة رقــم " .4

لمحاسـبية بهـدف التأكـد مـن مما يدل على أن "إدارة الشركة تدرس المعلومات ا 0.05أقل من 
 رشد قرار اإلنفاق الرأسمالي المتخذ".

وهــي  "0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "81.54" (5رقــم " بلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة .5
مما يدل على أن "إدارة الشركة تدرس المعلومات المحاسبية للتأكـد مـن قـدرتها  0.05أقل من 

 اق الرأسمالي األكثر رشدًا".على المساهمة في اتخاذ قرار اإلنف
وهــي  "0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "81.54" (6فــي الفقــرة رقــم " بلــغ الــوزن النســبي .6

ممــا يــدل علــى أن "الشــركة تجمــع بيانــات عــن صــافي التــدفقات النقديــة عنــد  0.05أقــل مــن 
 اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي".

وهــي  "0.000%) والقيمــة االحتماليــة تســاوي "78.38" (7بلــغ الــوزن النســبي فــي الفقــرة رقــم " .7
مما يدل على أن "الشركة تقيم أي قرار إنفـاق رأسـمالي قبـل اتخـاذه بطريقـة أو  0.05أقل من 

 أكثر من طرق تقييم المقترحات االستثمارية".
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (قياس مدى االستخدام 

الشركات المدرجة في بورصة ت المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي في للمعلوما
 اقل من الوزن النسبي المحايد و% وه 83.11، والوزن النسبي يساوي 4.16 ) تساويفلسطين
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الجدولية والتي تساوي  tوهي اكبر من قيمة  12.950المحسوبة المطلقة تساوي  t%" وقيمة 60"
مما يدل على أنه يتوفر لدى الشركات  0.05والقيمة االحتمالية تساوي وهي اقل من  2.02

معلومات محاسبية كافية يمكن االعتماد عليها في اتخاذ قرارات  المدرجة في بورصة فلسطين
  α=05.0اإلنفاق الرأسمالي عند مستوى 

  )19جدول رقم (

في دى االستخدام للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي تحليل فقرات المحور الثاني: قياس م

  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

  الفقرة  م
بي
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1 

 توفر إدارة الشركة المعلومات التالية عند اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي:
 0.000 8.258 84.62 0.931 4.23  تقدير التكلفة األولية لالستثمار. -أ

 0.000 9.811 84.10 0.767 4.21  التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الداخلة. -ب
 0.000 8.059 83.59 0.914 4.18  التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الخارجة. -ج
 0.000 9.463 83.16 0.754 4.16  لالستثمار الرأسمالي.تحديد صافي التدفقات النقدية  -د
 0.000 9.463 83.16 0.754 4.16  تحديد الطريقة المستخدمة لتقييم االستثمار الرأسمالي. -ه
 0.000 7.177 78.97 0.826 3.95  تحديد معدل الخصم (تكلفة رأس المال). -و

           
2 

 الرأسمالي على المعلومات التالية: تعتمد إدارة الشركة عند تخطيط القرار
 0.000 15.205 89.23 0.600 4.46  تحليل الميزانية وقائمة الدخل -أ

 0.000 12.315 88.21 0.715 4.41  تحليل قائمة التدفقات النقدية -ب
 0.000 9.491 84.62 0.810 4.23  باالعتماد على تقارير مالية خاصة -ج
 0.000 9.626 82.56 0.732 4.13  وتشغيلية خاصةتعتمد على تقارير فنية  -د

3  
توفر الشـركة معلومـات محاسـبية عنـد اتخـاذ قـرار اإلنفـاق الرأسـمالي 

 0.000 6.897 80.00 0.882 4.00  بهدف التأكد من سالمة البديل الذي تم اختياره.

4  
تـــدرس إدارة الشـــركة المعلومـــات المحاســـبية بهـــدف التأكـــد مـــن 

  الرأسمالي المتخذ.رشد قرار اإلنفاق 
4.10 0.680 82.05 10.120 0.000 

5  
تـــدرس إدارة الشـــركة المعلومـــات المحاســـبية للتأكـــد مـــن قـــدرتها 
  على المساهمة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي األكثر رشدًا.

4.08 0.623 81.54 10.788 0.000 

6  
تجمــع الشــركة بيانــات عــن صــافي التــدفقات النقديــة عنــد اتخــاذ 

  اإلنفاق الرأسمالي. قرار
4.08 0.807 81.54 8.330 0.000 

7  
تقـــيم الشـــركة أي قـــرار إنفـــاق رأســـمالي قبـــل اتخـــاذه بطريقـــة أو 

  أكثر من طرق تقييم المقترحات االستثمارية
3.92 0.954 78.38 5.860 0.000 

 0.000 12.950 83.11 0.557 4.16  جميع الفقرات
 2.02" تساوي 38ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  : الثالثةالفرضية 
المعلومـات المحاسـبية فـي  يستخدم القائمون على إدارات الشركات المدرجة فـي بورصـة فلسـطين

 .α=05.0ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي، عند مستوى داللة 
  

 تخطط الشركة الستثماراتها الرأسمالية .1
% مــــن 30.8% مــــن الشــــركات تخطــــط الســــتثماراتها "ســــنويًا"، و56.4) أن 20(يبــــين جــــدول رقــــم 

% مــن الشــركات تخطــط الســتثماراتها "لفتــرة 5.1ســنوات"، و 5الشــركات تخطــط الســتثماراتها "لفتــرة 
  % من الشركات ال تخطط الستثماراتها.7.7سنوات"، و 10

يجية الســتثماراتها الرأســمالية، مــن الشــركات ال تمتلــك رؤيــة اســترات 56.4وهــذا يــدلل علــى أن هنــاك 
حيث إنها تخطط الستثماراتها بشكل سنوي، إضافة إلى أن عدد محدود من الشركات ال تضع خطة 

  مطلقًا، أي أن هذه الشركات ليس لديها موازنة رأسمالية، وٕانما تقيم قراراتها الرأسمالية آنيًا.
  

  )20جدول رقم (

  تخطط الشركة الستثماراتها الرأسمالية

  النسبة المئوية  التكرار  تخطط الشركة الستثماراتها الرأسمالية

  56.4  22  سنوياً 
  30.8  12  سنوات 5لفترة 
  5.1  2  سنوات 10لفترة 

  7.7  3  ال تضع خطة
 100.0  39  المجموع

  
  

) أن إدارة الشـركة تطلـب ألغـراض اتخـاذ القـرار الرأسـمالي معلومـات ماليـة 21يبين جدول رقم ( .2
 وفنية من األقسام أو اإلدارات حسب األهمية النسبية لكل قسم كما يلي: 

 .% وقد احتل المرتبة األولى37.38القسم المالي بنسبة  - 
 .% وقد احتل المرتبة الثانية19.19قسم المبيعات بنسبة  - 
 .وقد احتل المرتبة الثالثة %15.15قسم اإلنتاج بنسبة  - 
 ة.% وقد احتل المرتبة الرابع12.12قسم المشتريات بنسبة  - 
 ة.% وقد احتل المرتبة الخامس8.08قسم الصيانة بنسبة  - 
  ة.% وقد احتل المرتبة الخامس8.08 األقسام األخرى بنسبة - 

القــرار الرأســمالي، التــي  وهــذا يعكــس مــدى اهتمــام اإلدارة بالمعلومــات الماليــة والمحاســبية عنــد اتخــاذ
  تحتل المراتب األربع األولى، مما يدل على أهمية المعلومات المالية عند اتخاذ القرار الرأسمالي.
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  )21جدول رقم (

  األقسام أو اإلدارات

  النسبة المئوية  التكرار  القسم

 37.38 37  القسم المالي
 19.19 19  قسم المبيعات
 15.15 15  قسم اإلنتاج

 12.12 12  المشترياتقسم 
 8.08 8  قسم الصيانة
 8.08 8  أقسام أخرى
 100.00 99  المجموع

  

 دراسة قرار اإلنفاق الرأسمالي:عند دراسات الجدوى االقتصادية لالشركة  مدى استخدام .3
) أن الشركة تستخدم دراسـات الجـدوى االقتصـادية لدراسـة قـرار اإلنفـاق 22يبين جدول رقم (
%) ونادرا 17.9%) وأحيانا بنسبة (17.9) وغالبا بنسبة (61.5%بنسبة (الرأسمالي دائما 

  %). 2.6بنسبة (
وهــذه النتــائج تعكــس مــدى اهتمــام اإلدارة بدراســة الجــدوى االقتصــادية مــن أجــل اتخــاذ قــرار 
اإلنفاق الرأسمالي؛ السيما أن دراسات الجدوى تشتمل علـى دراسـة القـرار مـن أبعـاد متعـددة، 

الماليــة والفنيــة ودراســة الســوق ودراســة اآلثــار االجتماعيــة للقــرار، األمــر  مــن حيــث الدراســة
  الذي يتطلب مزيد من المعلومات حول بيئة القرار.

  

  )22جدول رقم (

  مدى استخدام الشركة لدراسات الجدوى االقتصادية لدراسة قرار اإلنفاق الرأسمالي

مـــدى اســـتخدام الشـــركة لدراســـات الجـــدوى 
  قرار اإلنفاق الرأسمالي االقتصادية لدراسة

  النسبة المئوية  التكرار

  61.6  24  دائماً 
  17.9  7  غالباً 
  17.9  7  أحياناً 
  2.6  1  نادراً 

 0.0  0  ال تستخدم
 100.0  39  المجموع
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 معدل الخصم المستخدم في الشركة التي تستخدم طرق خصم التدفقات النقدية: .4
مــن الشــركات تعتمــد علــى الخبــرات الســابقة لتحديــد % 41) أن نســبة 23يبــين جــدول رقــم (

معــدل خصــم التــدفقات النقديــة لمواجهــة المخــاطر الماليــة والتجاريــة ومخــاطر الســيولة، وهــذا 
% 23.1، فــي حــين أن دون االســتناد إلــى معــايير قاطعــةيــدل علــى أنهــم يحــددون المعــدل 

ه الشركات لها تعامل كبير يستخدمون سعر الفائدة لدى البنوك، وربما يرجع ذلك إلى أن هذ
  مع البنوك لتمويل مشاريعها الرأسمالية.

  
  

  )23جدول رقم (

  معدل الخصم المستخدم في الشركة التي تستخدم طرق خصم التدفقات النقدية
  

معدل الخصم المستخدم في الشركة التي 
  تستخدم طرق خصم التدفقات النقدية

  النسبة المئوية  التكرار

  7.7  3  ديون الشركةسعر الفائدة على 
  20.5  8  معدل العائد على حقوق الملكية

  23.1  9  سعر الفائدة لدى البنوك
  7.7  3  التكلفة المرجحة لرأس المال

  41.0  16  الخبرات السابقة
 100.0  39  المجموع

  

  
لطرق تقويم اإلنفاق  الشركات المدرجة في بورصة فلسطينالمحور الثالث: مدى استخدام 

  الرأسمالي
) والذي يبين آراء أفراد عينة 24للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( tاستخدام اختبار تم

لطرق تقييم  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين(مدى استخدام  الدراسة في فقرات المحور الثالث
 مرتب تنازليا حسب الوزن النسبي لكل طريقة كما يلي:  المشاريع االستثمارية الرأسمالية)

 %) وقد احتل المرتبة األولى.80.00( " بنسبةمؤشر الربحية" .1
 .%) وقد احتل المرتبة الثانية78.42( " بنسبةمعدل العائد الداخلي" .2
 .وقد احتل المرتبة الثالثة %)76.92( " بنسبةفترة االسترداد" .3
 .%) وقد احتل المرتبة الرابعة74.87( " بنسبةصافي القيمة الحالية" .4
 .%) وقد احتل المرتبة الخامسة73.16( " بنسبةمعدل العائد المحاسبي" .5
  .%) وقد احتل المرتبة السادسة65.64( " بنسبةالقيمة االقتصادية المضافة" .6
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث (طرق تقـويم اإلنفـاق 
) ات المدرجــة فــي بورصــة فلســطينفــي الشــركالرأســمالي المســتخدمة لترشــيد قــرار اإلنفــاق الرأســمالي 

%" 60مـــن الـــوزن النســـبي المحايـــد " أكبـــر و% وهـــ 74.85، والـــوزن النســـبي يســـاوي 3.74تســـاوي
 2.02الجدوليــة والتــي تســاوي  tوهــي اكبــر مــن قيمــة  5.051حســوبة المطلقــة تســاوي الم tوقيمــة 

ممـــا يـــدل علـــى أن القـــائمون علـــى إدارات  0.05وهـــي اقـــل مــن  0.000والقيمــة االحتماليـــة تســـاوي 
يسـتخدمون المعلومـات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرارات اإلنفـاق  الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين

  .α=05.0الرأسمالي عند مستوى داللة 
  

) وقـراءة التحليـل السـابق نجـد أن الشـركات المدرجـة فـي بورصـة 25من دراسة الجدول رقم (
ر الربحية ومعـدل فلسطين تستخدم في المرتبتين األولى والثانية طرق التدفق النقدي المخصوم (مؤش

ـــداخلي) لتقيـــيم المشـــاريع االســـتثمارية الرأســـمالية، وهـــي طـــرق تأخـــذ بعـــين االعتبـــار القيمـــة  العائـــد ال
  .الزمنية للنقود

  

المحســـوبة لطريقـــة القيمـــة المضـــافة تســـاوي  t) أن قيمـــة 24يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (كمـــا 
وهـي  0.176االحتمالية تسـاوي والقيمة  2.02الجدولية والتي تساوي  tوهي أقل من قيمة  1.380

ال  ممـا يـدل علـى أن القـائمون علـى إدارات الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين 0.05من  أكبر
  .يستخدمون طريقة القيمة المضافة عند تقييم المشاريع االستثمارية الرأسمالية

  

الرأسـمالية، وهـذا يالحظ أن الشركات تستخدم أكثر من طريقة لتقيـيم المشـاريع االسـتثمارية و 
يدلل على حرص الشركات الستخدام أكثـر مـن طريقـة لتخفـيض أثـر عـدم التأكـد الـذي يحـيط بـالقرار 

  الرأسمالي.
  

) إذ أن 311: 1997وجـــدير بالـــذكر أن هـــذه النتـــائج تتفـــق مـــع تلـــك التـــي توصـــل إليهـــا (الرجبـــي، 
مــن تلــك العينــة % 81ة خصــوم، وأن نســبتســتخدم طــرق التــدفق النقــدي الم عينــة الدراســة% مــن 95

  .في آن واحد تستخدم عدة طرق
  

) إذ أن الطرق التي تأخذ بعين االعتبـار القيمـة الزمنيـة للنقـود 88: 2008وتتفق كذلك مع (ارميلة، 
استخدام طريقة القيمة االقتصادية المضافة إلـى: حداثـة  قلةحصلت على المراتب األولى، وقد عزى 

  هذه الطريقة مقارنة مع الطرق األخرى، وٕالى أن الكثير يستخدمها كطريقة لتقييم األداء.
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  )24جدول رقم (

لطرق تقييم المشاريع  الشركات المدرجة في بورصة فلسطينتحليل فقرات المحور الثالث: مدى استخدام 

  االستثمارية الرأسمالية
  

  الفقرة  مسلسل
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5  

 0.000 3.991 74.87 1.163 3.74  صافي القيمة الحالية
 0.000 5.339 80.00 1.170 4.00  مؤشر الربحية

 0.000 5.409 78.42 1.050 3.92  معدل العائد الداخلي
 0.000 4.471 76.92 1.182 3.85  فترة االسترداد

 0.000 3.973 73.16 1.021 3.66  معدل العائد المحاسبي
 0.176 1.380 65.64 1.276 3.28  القيمة االقتصادية المضافة

 0.000 5.051 74.85 0.918 3.74  جميع الفقرات

  2.02" تساوي 38ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
  

  : الرابعةالفرضية 
توجد معوقات تحد مـن اسـتخدام المعلومـات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرارات اإلنفـاق الرأسـمالي فـي 

 .α=05.0الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، عند مستوى داللة 

أســئلة تتمحــور حــول المعوقــات التــي تحــد مــن اســتخدام المعلومــات  7الختبــار هــذه الفرضــية أعــدت 
  المحاسبية في ترشيد قرار اإلنفاق الرأسمالي، ضمن المحور الرابع. 

  

تحليــل فقــرات المحــور الرابــع: تحديــد معوقــات اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات 
  .كات المدرجة في بورصة فلسطينالشر في اإلنفاق الرأسمالي 

  

آراء أفـراد عينـة  ) والـذي يبـين25للعينة الواحـدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم ( tتم استخدام اختبار 
الدراسـة فـي فقـرات المحـور الرابــع (تحديـد معوقـات اسـتخدام المعلومــات المحاسـبية فـي ترشـيد قــرارات 

) حســب الــوزن النســبي لكــل فقــرة كمــا بورصــة فلســطينالشــركات المدرجــة فــي اإلنفــاق الرأســمالي فــي 
  يلي: 

مــن الــوزن النســبي المحايــد  أقــل ووهــ %)56.84يســاوي (" 1" رقــم الفقــرة فــي النســبي الــوزن بلــغ .1
ـــة والتـــي  tمـــن قيمـــة  أقـــلوهـــي  1.098-المحســـوبة المطلقـــة تســـاوي  t%" وقيمـــة 60" الجدولي

الفقـرة  ممـا يـدل علـى أن 0.05من  أكبروهي  0.279والقيمة االحتمالية تساوي  2.02تساوي 
 الشــركة فــي الرأســمالي اإلنفــاق قــرارات اتخــاذ عنــد المحاســبية المعلومــات اســتخدام محــددات مــن"
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 عنــد المحاســبية المعلومــات الســتخدام ال تعتبــر معــوق "المعلومــات علــى الحصــول تكلفــة ارتفــاع
 .الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ

مـن الـوزن النسـبي المحايـد  أكبـر ووهـ %)75.38" يسـاوي (2" رقـم الفقـرة فـي النسـبي الوزن بلغ .2
الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  أكبروهي  5.161المحسوبة المطلقة تساوي  t%" وقيمة 60"

 ضـعف" الفقـرة أن علـى يـدل مما 0.05من  أقلوهي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  2.02
 عنـــد المحاســبية المعلومـــات الســتخدام معوقــاً  عتبـــرت المطلوبــة والســرعة بالدقـــة المعلومــات تــوفر
  ".الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ

مـن الـوزن النسـبي المحايـد  أكبـر ووهـ %)62.05" يسـاوي (3" رقـم الفقـرة فـي النسـبي الوزن بلغ .3
الجدوليـة والتـي تسـاوي  tمن قيمة  أقلوهي  0.598المحسوبة المطلقة تساوي  t%" وقيمة 60"

 مــن"الفقــرة  أن علــى يــدل ممــا 0.05مــن  أكبــروهــي  0.553والقيمــة االحتماليــة تســاوي  2.02
 كميــــة ازديــــاد الرأســــمالي اإلنفــــاق قــــرارات اتخــــاذ عنــــد المحاســــبية المعلومــــات اســــتخدام محــــددات

 السـتخدامعتبر معـوق تال  "الرأسمالي اإلنفاق قرار التخاذ المطلوب الكم عن المتوفرة المعلومات
 .الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ عند المحاسبية المعلومات

 اإلنفــاق قــرار ترشــيد فــي المحاســبية للمعلومــات الشــركات إدارات علــى القــائمين اســتخدام ضــعف .4
  :أهمية األقل إلى أهمية األكثر من النسبية األهمية حسب التالية لألسباب يعود الرأسمالي

مـــن الـــوزن النســـبي  أكبـــر ووهـــ %)68.21(" يســـاوي ج" رقـــم الفقـــرة فـــي النســـبي الـــوزن بلـــغ - 
الجدوليـة  tمـن قيمـة  أكبـروهي  2.343المحسوبة المطلقة تساوي  t%" وقيمة 60المحايد "

 علـى يـدل ممـا 0.05مـن  أقـل وهـي 0.024والقيمة االحتمالية تساوي  2.02والتي تساوي 
 المعلومـات السـتخدامتعتبـر معـوق " المحاسـبي الجانب األكاديمي عن المؤهل بعد" أن الفقرة

 .األولى المرتبة تاحتل وقد ،الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ عند المحاسبية
مـــن الـــوزن النســـبي  أكبـــر ووهـــ %)67.37(" يســـاوي ب" رقـــم الفقـــرة فـــي النســـبي الـــوزن بلـــغ - 

الجدوليـة  tمـن قيمـة  أقـلوهـي  1.937المحسـوبة المطلقـة تسـاوي  t%" وقيمـة 60المحايد "
 علـى يـدل ممـا 0.05مـن  أكبـروهـي  0.06والقيمة االحتماليـة تسـاوي  2.02والتي تساوي 

 المعلومـــات الســـتخدامال تعتبـــر معـــوق  "المحاســـبية بالمعلومـــات المعرفـــة ضـــعف"الفقـــرة  أن
  .الثانية المرتبة تاحتل وقد ،الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ عند المحاسبية

من الوزن النسبي المحايد  أكبر ووه %)66.67( " يساويأ" رقم الفقرة في النسبي الوزن بلغ - 
الجدوليــة والتــي  tمــن قيمــة  أقــلوهــي  1.736المحســوبة المطلقــة تســاوي  t%" وقيمــة 60"

 أن علــى يــدل ممــا 0.05مــن  أكبــروهــي  0.091والقيمــة االحتماليــة تســاوي  2.02تســاوي 
 قـرارات اتخـاذ عنـد المحاسبية المعلومات الستخدامال تعتبر معوق  "العملية الخبرة قلة"الفقرة 
  .الثالثة المرتبة تاحتل وقد ،الشركة في الرأسمالي اإلنفاق
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ـــم الفقـــرة فـــي النســـبي الـــوزن بلـــغ -  مـــن الـــوزن النســـبي  أكبـــر ووهـــ %)63.59( " يســـاويد" رق

الجدوليـة  tمـن قيمـة  أقـلوهـي  1.045المحسـوبة المطلقـة تسـاوي  t%" وقيمـة 60المحايد "
 علـى يدل مما 0.05من  أكبروهي  0.303والقيمة االحتمالية تساوي  2.02والتي تساوي 

ال تعتبـــر معـــوق  "المحاســـبية المعلومـــات مـــع للتعامـــل المهـــارات المتـــوفرة ضـــعف"الفقـــرة  أن
 تاحتل وقد ،الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ عند المحاسبية المعلومات الستخدام

  .الرابعة المرتبة
مـــن الـــوزن النســـبي  أكبـــر ووهـــ %)62.56( " يســـاويه" رقـــم الفقـــرة فـــي النســـبي الـــوزن بلـــغ - 

الجدوليـة  tمـن قيمـة  أقـلوهـي  0.682المحسـوبة المطلقـة تسـاوي  t%" وقيمـة 60المحايد "
 علـى يدل مما 0.05من  أكبروهي  0.499والقيمة االحتمالية تساوي  2.02والتي تساوي 

ــــرة  أن  الســــتخدامال تعتبــــر معــــوق  "محاســــبية معلومــــات تــــوفير بوجــــوب القناعــــة عــــدم"الفق
 المرتبـة تاحتلـ وقـد ،الشـركة فـي الرأسـمالي اإلنفـاق قـرارات اتخـاذ عنـد المحاسـبية المعلومات

  .الخامسة
مــن الــوزن النســبي المحايــد  أقــلوهــي  %)56.92" يســاوي (5" رقــم الفقــرة فــي النســبي الــوزن بلــغ .5

ـــة والتـــي  tمـــن قيمـــة  أقـــلوهـــي  0.784-المحســـوبة المطلقـــة تســـاوي  t%" وقيمـــة 60" الجدولي
 ممـــا يـــدل علـــى أن 0.05مـــن  أكبـــر" وهـــي 0.438والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي " 2.02تســـاوي 
 اإلنفــــاق قــــرارات ترشــــيد فــــي المحاســــبية المعلومــــات علــــى االعتمــــاد ضــــعف أســــباب مــــن"الفقــــرة 

 الســتخدامعتبــر معــوق تال  "إعــدادها وطــرق بالمعلومــات المتوســطة الثقــة الشــركة فــي الرأســمالي
 .الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ عند المحاسبية المعلومات

مـن الـوزن النسـبي المحايـد  أكبـروهـي  %)65.64" يسـاوي (6" رقـم الفقـرة في النسبي الوزن بلغ .6
الجدوليـة والتـي تسـاوي  tمن قيمة  أقلوهي  1.507 المحسوبة المطلقة تساوي t%" وقيمة 60"

الفقــــرة  ممـــا يــــدل علـــى أن 0.05مـــن  أكبــــر" وهـــي 0.140والقيمـــة االحتماليـــة تســــاوي " 2.02
 المحاسـبية المعلومـات علـى االعتمـاد دون الرأسـمالي اإلنفـاق قـرارات نتـائج علـى رقابـةال ضعف"

 اتخــاذ عنــد المحاســبية المعلومــات الســتخدامعتبــر معــوق تال  "المعلومــات هــذه اســتخدام مــن يحــد
  .الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات

مـن الـوزن النسـبي المحايـد  أكبـروهـي  %)66.67" يسـاوي (7" رقـم الفقـرة في النسبي الوزن بلغ .7
الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  أكبروهي  2.012المحسوبة المطلقة تساوي  t%" وقيمة 60"

 ضعف" أن الفقرة على يدل مما 0.05من  أكبر وهي 0.051والقيمة االحتمالية تساوي  2.02
 اســتخدام معوقــات مــن يعتبــر الرأســمالي اإلنفــاق قــرار اتخــاذ فــي الشــركة وأقســام إدارات مشــاركة
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 المعلومــات الســتخدامتعتبــر معــوق  "الرأســمالي اإلنفــاق قــرارات ترشــيد فــي المحاســبية المعلومــات
 .الشركة في الرأسمالي اإلنفاق قرارات اتخاذ عند المحاسبية

  

 اســتخدام معوقــات تحديــد( الرابــع المحــور فقــرات لجميــع الحســابي المتوســط أن يتبــين عامــة وبصــفة
ات المدرجــــة فــــي بورصــــة الشــــرك فــــي الرأســــمالي اإلنفــــاق قــــرارات ترشــــيد فــــي المحاســــبية المعلومــــات

" المحايـد النسـبي الـوزن مـن أكبـر وهـي%  64.78 يسـاوي النسـبي والـوزن ،3.24 تسـاوي) فلسطين
 تســـاوي والتـــي الجدوليـــة t قيمـــة مـــن أقـــل وهـــي 1.999 تســـاوي المطلقـــة المحســـوبة t وقيمـــة% "60

 معوقـات توجـدال  نـهأ على يدل مما 0.05 من أكبر وهي 0.053 تساوي االحتمالية والقيمة 2.02
 المدرجــة الشـركات فــي الرأسـمالي اإلنفــاق قـرارات ترشــيد فـي المحاســبية المعلومـات اســتخدام مـن تحـد
  α=05.0 داللة مستوى بورصة فلسطين عند في

  

علــى ) والتحليــل الســابق تبــين وجــود توافــق ضــمني بــين أفــراد مجتمــع الدراســة 25مــن الجــدول رقــم (
  ترتيب المعوقات من حيث درجة األهمية، على النحو التالي:

ــــًا  ضــــعفتصــــدرت الفقــــرة الثانيــــة "يعتبــــر  .1 تــــوفر المعلومــــات بالدقــــة والســــرعة المطلوبــــة معوق
المحاســبية عنــد اتخــاذ قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي فــي الشــركة" المعوقــات الســتخدام المعلومــات 

 من حيث درجة األهمية.
مشـاركة إدارات وأقسـام الشـركة فـي اتخـاذ قـرار اإلنفـاق الرأسـمالي  ضـعفسـابعة "تليها الفقرة ال .2

معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي"، األمر  من عتبرت
العالقة باتخـاذ األقسام واإلدارات ذات  تهتم بإشراكالذي يدلل على أن العديد من الشركات ال 

 الرأسمالي، مما يؤثر على فعالية قرار اإلنفاق الرأسمالي.القرار 
يعتبـر معوقـًا  بعـد المؤهـل األكـاديمي عـن الجانـب المحاسـبييليها البند "ج" من الفقـرة الرابعـة " .3

ممــا يــدلل "، معوقــات اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي مــن
يمارســون عمليـة اتخــاذ مجــاالت الجانـب المحاسـبي علـى أن أشـخاص ليســوا متخصصـين فـي 

 قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
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  )25جدول رقم (

تحليل فقرات المحور الرابع: تحديد معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي 

  في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

  الفقرة  م

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

  

ة 
يم

ق
t 

ية
مال

حت
اال

ة 
يم

الق
 

1  

من محددات استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قـرارات 
اإلنفاق الرأسمالي في الشركة ارتفاع تكلفة الحصول على هـذه 

  المعلومات.
2.84 0.886 56.84 -1.098 0.279 

2  

المطلوبـة معوقـًا توفر المعلومات بالدقة والسرعة ضعف يعتبر 
الســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية عنــــد اتخـــاذ قـــرارات اإلنفــــاق 

  الرأسمالي في الشركة
3.77 0.931 75.38 5.161 0.000 

3  

من محددات استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قـرارات 
اإلنفاق الرأسمالي ازدياد كمية المعلومات المتـوفرة بشـكل كبيـر 

  التخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي.عن الكم المطلوب 
3.10 1.071 62.05 0.598 0.553 

 استخدام القائمين على إدارات الشركات للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرار اإلنفاق الرأسمالي يعود لألسباب التالية: ضعف

4  

 0.091 1.736 66.67 1.199 3.33  قلة الخبرة العملية. -أ
 0.060 1.937 67.37 1.172 3.37  بالمعلومات المحاسبية.ضعف المعرفة  -ب
 0.024 2.343 68.21 1.093 3.41  بعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي. -ج
للتعامــــــــل مــــــــع المعلومــــــــات  المتــــــــوفرة المهــــــــارات ضــــــــعف -د

  المحاسبية.
3.18 1.073 63.59 1.045 0.303 

 0.499 0.682 62.56 1.174 3.13  محاسبيةعدم القناعة بوجوب توفير معلومات  -هـ

5  

االعتمــاد علــى المعلومــات المحاســبية فــي  ضــعفمــن أســباب 
الثقــــة  ضــــعفترشــــيد قــــرارات اإلنفــــاق الرأســــمالي فــــي الشــــركة 

  المطلقة بالمعلومات وطرق إعدادها.
2.85 1.226 56.92 -0.784 0.438 

6  

ــــاق الرأســــمالي دونال ضــــعف ــــائج قــــرارات اإلنف ــــى نت ــــة عل  رقاب
االعتمـــاد علـــى المعلومـــات المحاســـبية يحـــد مـــن اســـتخدام هـــذه 

  المعلومات.
3.28 1.169 65.64 1.507 0.140 

7  

مشاركة إدارات وأقسـام الشـركة فـي اتخـاذ قـرار اإلنفـاق  ضعف
الرأســمالي يعتبــر معوقــات اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي 

  ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
3.33 1.034 66.67 2.012 0.051 

 0.053 1.999 64.78 0.747 3.24  جميع الفقرات  
    2.02" تساوي 38ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  الدراسة: محاور تحليل
) والـذي يبـين آراء أفـراد عينـة 26للعينة الواحـدة والنتـائج مبينـة فـي جـدول رقـم ( tتم استخدام اختبار 

، والـــوزن 3.84الدراســـة ويتبــين أن المتوســط الحســابي لجميـــع المحــاور يســاوي الدراســة فــي محــاور 
المحسـوبة المطلقـة  t%" وقيمـة 60من الوزن النسـبي المحايـد " % وهي أكبر76.72النسبي يساوي 

، والقيمــة االحتماليــة تســاوي 2.02الجدوليــة والتــي تســاوي  tوهــي اكبــر مــن قيمــة  11.659تســاوي 
ممــا يــدل علــى أن المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق  0.05وهــي اقــل مــن  0.000

  α=05.0الرأسمالي لها دور فعال عند مستوى داللة 
  )26جدول رقم (

  تحليل محاور الدراسة
  

  المحور  مسلسل
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  األول
أهميـــة اســـتخدام المعلومــــات المحاســـبية والماليـــة فــــي 

الشـــــــركات اتخـــــــاذ قـــــــرارات اإلنفـــــــاق الرأســـــــمالي فـــــــي 
 المدرجة في بورصة فلسطين.

4.21 0.332 84.15 22.735 0.000 

  الثاني
قيــاس مــدى االســتخدام للمعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد 

ــــاق الرأســــمالي  ــــرارات اإلنف ــــي الشــــركات المدرجــــةق ــــي  ف ف
 فلسطين.بورصة 

4.16 0.557 83.11 12.950 0.000 

  الثالث
طـرق تقــويم اإلنفــاق الرأسـمالي المســتخدمة فــي ترشــيد 

فــي الشــركات المدرجــة فــي قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي 
 بورصة فلسطين.

3.74 0.918 74.85 5.051 0.000 

  الرابع
تحديـــد معوقـــات اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية فـــي 

فــــــي الشــــــركات ترشــــــيد قــــــرارات اإلنفــــــاق الرأســــــمالي 
 المدرجة في بورصة فلسطين.

3.24 0.747 64.78 1.999 0.053 

 0.000 11.659 76.72 0.448 3.84  جميع المحاور
  2.02" تساوي 38ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  : الخامسةالفرضية 

في استجابة عينة الدراسة حول  α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 التاليــة لخصـائصلقيـاس دور المعلومـات المحاســبية فـي ترشـيد قــرارات اإلنفـاق الرأسـمالي تعــزى 

  الشركة، عدد موظفي الشركة.: نشاط الشركة، عمر المدرجة في بورصة فلسطين لشركاتل
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  وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
  

 حـول الدراسـة عينـة اسـتجابة في α=05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )1
 نشـــاط إلـــى تعـــزى الرأســـمالي اإلنفـــاق قـــرارات ترشـــيد فـــي المحاســـبية المعلومـــات دور قيــاس
 .الشركة

 قيــاس حــول الدراســة عينــة آراء فــي الفــروق الختبــار األحــادي التبــاين تحليــل اختبــار اســتخدام تــم
 عنــد الشــركة نشــاط إلــى تعــزى الرأســمالي اإلنفــاق قــرارات ترشــيد فــي المحاســبية المعلومــات دور

 لجميـــع المحســـوبة F قيمـــة أن ويتبـــين) 27( رقـــم جـــدول فـــي مبينـــة والنتـــائج. α=05.0مســـتوى
 أن كمـا ،2.65 تسـاوي والتـي الجدوليـة F قيمـة مـن اقـل وهـي 0.448 تساوي مجتمعة المحاور
 عــدم علــى يــدل ممــا 0.05 مــن اكبــر وهــي 0.773 تســاوي المحــاور لجميــع االحتماليــة القيمــة
 قـــرارات ترشـــيد فـــي المحاســـبية المعلومـــات دور قيـــاس حـــول إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود

  .α=05.0مستوى  عند الشركة نشاط إلى تعزى الرأسمالي اإلنفاق
  )27جدول رقم (

بين إجابات المبحوثين حول قياس دور المعلومات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

  المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي تعزى إلى نشاط الشركة

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة

F 

القيمة 

االحتمالية

أهميــة اســتخدام المعلومــات المحاســبية والماليــة 
ــــــاق الرأســــــمالي  ــــــرارات اإلنف ــــــي اتخــــــاذ ق فــــــي ف

  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 0.169 4 0.677  بين المجموعات
1.642 

 
0.186 

 
 0.103 34 3.502  داخل المجموعات

  38 4.179 المجموع
قيـــاس مـــدى االســـتخدام للمعلومـــات المحاســـبية 

فــــــي فــــــي ترشــــــيد قــــــرارات اإلنفــــــاق الرأســــــمالي 
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 0.172 4 0.686  بين المجموعات
0.525 

 
0.718 

 
 0.327 34 11.113  داخل المجموعات

  38 11.799 المجموع
طــرق تقــويم اإلنفــاق الرأســمالي المســتخدمة فــي 

الشــركات فــي ترشــيد قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي 
 المدرجة في بورصة فلسطين

 0.765 4 3.059  بين المجموعات
0.897 

 
0.477 

 
 0.852 34 28.984  داخل المجموعات

  38 32.042 المجموع
تحديـد معوقـات اسـتخدام المعلومـات المحاسـبية 

فــــــي فــــــي ترشــــــيد قــــــرارات اإلنفــــــاق الرأســــــمالي 
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 0.256 4 1.024  بين المجموعات
0.431 

 
0.785 

 
 0.594 34 20.179  داخل المجموعات

  38  21.204 المجموع

 جميع المحاور
 0.095 4 0.382  بين المجموعات

0.448 
 

0.773 
 

 0.213 34 7.241  داخل المجموعات
  38 7.623 المجموع

   2.65تساوي  0.05" ومستوى داللة 34، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 حـول الدراسـة عينـة اسـتجابة في α=05.0مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )2
 .الشركة عمر إلى تعزى الرأسمالي اإلنفاق قرارات ترشيد في المحاسبية المعلومات دور قياس

تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي الختبـار الفـروق فـي آراء عينـة الدراسـة حـول قيــاس دور 
 عنـــد مســـتوى المعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنفـــاق الرأســـمالي تعـــزى إلـــى عمـــر الشـــركة

05.0=α. ) ويتبــــين أن قيمــــة 28والنتــــائج مبينــــة فــــي جــــدول رقــــم (F  المحســــوبة لجميــــع المحــــاور
، كمــــا أن القيمــــة 2.87الجدوليــــة والتــــي تســــاوي  Fوهــــي اقــــل مــــن قيمــــة  0.792مجتمعــــة تســــاوي 

ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق  0.05وهــي اكبــر مــن  0.690االحتماليــة لجميــع المحــاور تســاوي 
ذات داللـــة إحصـــائية حـــول قيـــاس دور المعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنفـــاق الرأســـمالي 

 .α=05.0 عند مستوى تعزى إلى عمر الشركة
  

  )28جدول رقم (

بين إجابات المبحوثين حول قياس دور المعلومات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

  المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي تعزى إلى العمر
  

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة

F 

القيمة 

 االحتمالية

أهميــــــــة اســــــــتخدام المعلومــــــــات المحاســــــــبية 
والمالية في اتخاذ قرارات اإلنفـاق الرأسـمالي 

  الشركات المدرجة في بورصة فلسطينفي 

 0.212 3 0.636 بين المجموعات
2.093 

 
0.119 

 
 0.101 35 3.543 داخل المجموعات

  38 4.179 المجموع
قيــــــــــــاس مــــــــــــدى االســــــــــــتخدام للمعلومــــــــــــات 
ـــــــاق  ـــــــرارات اإلنف المحاســـــــبية فـــــــي ترشـــــــيد ق

ـــــــي فـــــــي الرأســـــــمالي  الشـــــــركات المدرجـــــــة ف
 بورصة فلسطين

 0.425 3 1.276 بين المجموعات
1.415 

 
0.255 

 
 0.301 35 10.523 داخل المجموعات

  38 11.799 المجموع

طـــرق تقـــويم اإلنفـــاق الرأســـمالي المســـتخدمة 
فــــي فــــي ترشــــيد قــــرارات اإلنفــــاق الرأســــمالي 
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 1.225 3 3.675 بين المجموعات
1.512 

 
0.229 

 
 0.810 35 28.367 داخل المجموعات

  38 32.042 المجموع
تحديــــــــــد معوقــــــــــات اســــــــــتخدام المعلومــــــــــات 
ـــــــاق  ـــــــرارات اإلنف المحاســـــــبية فـــــــي ترشـــــــيد ق

ـــــــي  الشـــــــركات المدرجـــــــةفـــــــي الرأســـــــمالي  ف
 بورصة فلسطين

 0.568 3 1.704 بين المجموعات
1.019 

 
0.396 

 
 0.557 35 19.500 داخل المجموعات

  38 21.204 المجموع

 جميع المحاور
 0.103 3 0.308 بين المجموعات

0.492 
 

0.690 
 

 0.209 35 7.315 داخل المجموعات
  38 7.623 المجموع

   2.87تساوي  0.05" ومستوى داللة 35، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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حـول  فـي اسـتجابة عينـة الدراسـة α=05.0عند مسـتوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )3
عـدد مـوظفي  إلـىتعزى  قياس دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي

 الشركة.

تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي الختبــار الفــروق فــي آراء عينــة الدراســة حــول قيــاس 
 الشـركة دور المعلومات المحاسبية فـي ترشـيد قـرارات اإلنفـاق الرأسـمالي تعـزى إلـى عـدد مـوظفي

ـــد مســـتوى  ـــائج مبينـــة فـــي جـــدول رقـــم ( .α=05.0عن المحســـوبة  F) ويتبـــين أن قيمـــة 29والنت
، 2.87الجدوليــة والتـي تســاوي  Fوهــي اقـل مــن قيمـة  1.870لجميـع المحـاور مجتمعــة تسـاوي 

ممـا يـدل علـى  0.05وهـي اكبـر مـن  0.153كما أن القيمة االحتمالية لجميـع المحـاور تسـاوي 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حـول قيـاس دور المعلومـات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرارات 

  .α=05.0 عند مستوى اإلنفاق الرأسمالي تعزى إلى عدد موظفي الشركة
  )29جدول رقم (

بين إجابات المبحوثين حول قياس دور المعلومات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

  المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي تعزى إلى عدد موظفي الشركة
  

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

أهميــــة اســــتخدام المعلومــــات المحاســــبية والماليــــة 
الشـركات فـي في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي 

  المدرجة في بورصة فلسطين

 0.061 3 0.183 بين المجموعات
0.534 

 
0.662 

 
 0.114 35 3.996 داخل المجموعات

  38 4.179 المجموع
قياس مدى االسـتخدام للمعلومـات المحاسـبية فـي 

ـــاق الرأســـمالي  الشـــركات فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنف
 المدرجة في بورصة فلسطين

 0.377 3 1.132 بين المجموعات
1.238 

 
0.311 

 
 0.305 35 10.667 داخل المجموعات

  38 11.799 المجموع
طـــرق تقـــويم اإلنفـــاق الرأســـمالي المســـتخدمة  فـــي 

ـــاق الرأســـمالي  الشـــركات فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنف
 المدرجة في بورصة فلسطين

 1.059 3 3.176 بين المجموعات
1.284 

 
0.295 

 
 0.825 35 28.866 داخل المجموعات

  38 32.042 المجموع
تحديـــد معوقـــات اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية 

الشركات في في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي 
  المدرجة في بورصة فلسطين

 0.691 3 2.074 بين المجموعات
1.265 

 
0.301 

 
 0.547 35 19.129 داخل المجموعات

  38 21.204 المجموع

 جميع المحاور
 0.351 3 1.053 بين المجموعات

1.870 
 

0.153 
 

 0.188 35 6.570 داخل المجموعات
  38 7.623 المجموع

   2.87تساوي  0.05" ومستوى داللة 35، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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  أو�ً: النتائج
  

التحلــيالت النظريــة والعمليــة للدراســة والتــي أجريــت علــى الشــركات المدرجــة فـــي فــي ضــوء 
إلــى تحديــد أهميــة اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات  والتــي هــدفت بورصــة فلســطين،

اإلنفـــاق الرأســـمالي، وقيـــاس مـــدى اإلدراك لتلـــك األهميـــة، وتحديـــد مـــدى اســـتخدام اإلدارة للمعلومـــات 
ترشـــيد قـــرارات اإلنفـــاق الرأســـمالي، والمعوقـــات التـــي تحـــد مـــن مثـــل هـــذا االســـتخدام، المحاســـبية فـــي 

تـم  والتعرف على طرق تقييم قرارات اإلنفاق الرأسمالي لدى الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين،
  التوصل إلى النتائج التالية:

  

حاسـبية عنــد أهميــة تـوافر المعلومـات الماتفق�ت الش�ركات المدرج��ة ف�ي بورص��ة فلس�طين عل�ى  .1
اتخـاذ قـرارات اإلنفـاق الرأســمالي، وهنـاك إجمـاع أن اعتمـاد الشــركة علـى تلـك المعلومـات يحقــق 
فعاليـــة أكبـــر للقـــرار، وأن المعلومـــات المحاســـبية تـــوفر معلومـــات ذات قـــدرة تنبؤيـــة تســـاعد فـــي 

فـــاق صـــياغة الموازنـــة الرأســـمالية، وأن اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلن
الرأسمالي يوفر مجموعـة مـن اإلجـراءات الرقابيـة لضـمان سـالمة القـرارات المتخـذة، ويـؤدي إلـى 

وتھ��تم الش��ركات بت��وفير المعلوم��ات تحقيــق درجــة أعلــى مــن التكامــل والتــرابط بــين القــرارات، 

 المحاسبية ال*زمة.
 

ل عنــد اتخــاذ تســتخدم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين المعلومــات المحاســبية بشــكل أمثــ .2
وتخطيط قرار اإلنفاق الرأسمالي والتأكد مـن سـالمة البـديل الـذي تـم اختيـاره ورشـد القـرار المـالي 

 المتخذ.
 

تخطــط العديــد مــن الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين الســتثماراتها بشــكل ســنوي، إال أنــه  .3
لـديها موازنـة يوجد عدد محدود من الشركات ال تضـع خطـة مطلقـًا، أي أن هـذه الشـركات لـيس 

 رأسمالية، وٕانما تقيم قراراتها الرأسمالية آنيًا.
  

تطلــب الشـــركات المدرجـــة فــي بورصـــة فلســـطين معلومــات لغـــرض اتخـــاذ القــرار الرأســـمالي مـــن  .4
 األقسام التالية حسب األهمية: القسم المالي، قسم المبيعات، قسم اإلنتاج، قسم المشتريات.

فلسـطين دراسـات الجـدوى االقتصـادية التخـاذ قـرارات اإلنفـاق تعد الشركات المدرجة في بورصة  .5
 الرأسمالي.

  

يتبــاين اســـتخدام الشـــركات المدرجــة فـــي بورصـــة فلســطين لطـــرق تحديـــد معــدل خصـــم التـــدفقات  .6
 النقدية، مع وجود عدد من الشركات ما زالت تتبع الخبرات الشخصية لتحديد معدل الخصم.

  

قتصادية المضافة لتقيـيم المشـاريع االسـتثمارية الرأسـمالية، ال تستخدم الشركات طريقة القيمة اال .7
  عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
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تستخدم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين طـرق التـدفق النقـدي المخصـوم (مؤشـر الربحيـة  .8
ومعــــدل العائــــد الــــداخلي) لتقيــــيم المشــــاريع االســــتثمارية الرأســــمالية، كمــــا يالحــــظ أن الشــــركات 

ســـتخدم أكثـــر مـــن طريقـــة لتقيـــيم المشـــاريع االســـتثمارية الرأســـمالية، ومازالـــت تســـتخدم الطـــرق ت
 التقليدية بنسبة مرتفعة.

 

اســــتخدام معوقــــات تــــؤدي إلــــى ضــــعف  إدارة الشــــركات المدرجــــة فــــي بورصــــة فلســــطين  تواجــــه .9
العينـة  حسـب وجهـة نظـر أفـراد وهي ،المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي

ضــعف مشــاركة إدارات وأقســام و ضــعف تــوفر المعلومــات بالدقــة والســرعة المطلوبــة،  مــا يلــي:
 .هل األكاديمي عن الجانب المحاسبيبعد المؤ و الشركة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي، 

 

فــــي اســــتجابة عينــــة   α=05.0عنــــد مســــتوى داللــــة  ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية .10
تعـــزى  حـــول قيـــاس دور المعلومـــات المحاســـبية فـــي ترشـــيد قـــرارات اإلنفـــاق الرأســـمالي الدراســـة 

  نشاط الشركة، عمر الشركة، عدد موظفي الشركة.: لخصائص الشركات
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  ثانياً: التوصيات
  

القـرارات فـي بناء على ما تم التوصـل إليـه مـن نتـائج فـي هـذه الدراسـة، فـإن الباحـث يوصـي متخـذي 
  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بالتوصيات التالية:

 

تدعيم ثقافة استخدام المعلومات المحاسـبية عنـد اتخـاذ وتخطـيط قـرار اإلنفـاق الرأسـمالي والتأكـد  .1
من سالمة البديل الذي تم اختياره ورشد القرار المالي المتخذ في الشركات المدرجة فـي بورصـة 

 فلسطين.
 

ستراتيجية لمشاريع االستثمارات الرأسمالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وضع خطة ا .2
  ، مع األخذ بعين االعتبار عوامل القيمة الزمنية للنقود.سنوات 5تقل عن ال 

 

العمـل علـى تطـوير الخبـرات النظريـة والعمليــة للجهـات التـي تقـوم بتقيـيم المشـروعات الرأســمالية  .3
التــي تغطــي الجوانــب المختلفــة لقــرارات اإلنفــاق الرأســمالي، وذلــك لرفــع لإللمــام بــاآلراء النظريــة 

 كفاءة قرارات اإلنفاق الرأسمالي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
  

عـــدم االعتمـــاد علـــى الخبـــرات الشخصـــية فقـــط عنـــد تحديـــد معـــدل خصـــم التـــدفقات النقديـــة فـــي  .4
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

 

أثـــر المعوقـــات التـــي تحـــد مـــن اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية فـــي اتخـــاذ قـــرارات للتقليـــل مـــن   .5
  اإلنفاق الرأسمالي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين نوصي باتباع التوصيات التالية:

العمل على تـوفير المعلومـات المحاسـبية فـي الشـركات المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين بالدقـة   -أ 
 معايير جودة المعلومات المحاسبية.والسرعة المطلوبة بما يحقق 

إشــراك مــوظفي األقســام واإلدارات فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين بعمليــة اتخــاذ   -ب 
 قرارات اإلنفاق الرأسمالي.

  

االهتمام بالرقابة على نتائج قرارات اإلنفاق الرأسمالي بعد تنفيذ القرار، وعدم االكتفاء باتخاذ   - ج 
 القرار فقط.

 

  
  :الدراسات المقترحةثالثاً: 

  

  .قياس وتحليل مخاطر المشاريع االستثمارية في ظل المخاطرة .1
  أثر الهيكل التمويلي على تقييم المشروعات االستثمارية. .2
  دور المراجعة البيئية في اتخاذ القرارات االستثمارية. .3
  مدى استخدام الموازنة الرأسمالية في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة. .4
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)، عمان: دار البداية ناشرون 1"، (ط"أصول المحاسبة)، 2009أبو صرة، حازم محمود، (
  وموزعون.

  )، عمان: دار وائل للنشر.1"، (ط"المحاسبة اإلدارية)، 2003أبو نصار، محمد، (

 القرارات اإلدارية في ترشيد في المحاسبية المعلومات نظم دور" ،)2006( ،أحمد، بسام محمود
 المحدودة الخصوصية المساهمة الشركات على تطبيقية الفلسطينية دراسة لاألعما منشآت

  منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. غير ماجستير ، رسالةغزة" قطاع في

"، "المحاسبة اإلدارية والسياسات اإلدارية المعاصرة)، 2006آل آدم، يوحنا عبد والرزق، صالح، (
  للنشر والتوزيع. )، عمان: دار ومكتبة الحامد2(ط

 في المالية بالقوائم المحاسبية المعلومات مساهمة "مجاالت ،)2007جربوع، يوسف محمود، (
 على تطبيقية دراسة – فلسطين في العامة المساهمة اإلدارية للشركات القرارات تحسين

اإلسالمية (سلسلة الدراسات  الجامعة مجلةفلسطين"،  في المساهمة العامة الشركات

  .555- 507، ص2، العدد 15، المجلد اإلنسانية)

نظم المعلومات " ،)2007جمعة، أحمد حلمي والعربيد، عصام فهد والزعبي، إياد أحمد، (

  )، عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.1، (طالمحاسبية مدخل تطبيقي معاصر"

)، عمان: دار 1"، (ط"سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال)، 2004حريم، حسين، (
  الحامد للنشر والتوزيع.

)، 1(ط ،""نظرية القرارات اإلدارية مدخل نظري وكمي)، 2001حسين، علي والساعد، رشاد، (
  عمان: دار زهران للنشر والتوزيع.
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 سوق في قرارات االستثمار ترشيد في المحاسبية المعلومات "دور ،)2007( ،الدين محي حمزة،
 ،والقانونية االقتصادية دمشق للعلوم جامعة مجلة ،"تطبيقية دراسة المالية لألوراق عمان

  .174-145األول، ص  ، العدد(23)المجلد 
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)، اإلسكندرية: الدار 1"، (طأساسيات التمويل واإلدارة المالية" ،)2002حنفي، عبد الغفار، (
  الجامعية.

األداء: دراسة ميدانية"،  )، "قرارات اإلنفاق الرأسمالي وأثرها على1998الرجبي، محمد تيسير، (
  .2، العدد 25، المجلد اإلدارية العلوم دراسات مجلة
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"، ومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات"خصائص المعل)، 2009المجهلي، ناصر محمد، (
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  .عمان: دار وائل )2(ط ،مجاالت القياس والعرض واالفصاح"
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)، عمان: 1(ط ،"بحوث العمليات مدخل علمي التخاذ القرارات" )،2009الموسوي، منعم زمزير، (
  دار وائل للنشر والتوزيع.

 تطبيقية االئتمانية دراسة القرارات ترشيد في المحاسبية المعلومات "دور ،)2010موسى، أسامة (
منشورة، الجامعة  غير ماجستير ، رسالةغزة" قطاع في العاملة التجارية كالبنو  على

  اإلسالمية، غزة، فلسطين.

"دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم )، 2009موسى، شقيري نوري وسالم، أسامة عزمي، (

  )، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1، (طالمشروعات االستثمارية"
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  )1ملحق رقم (

  استبانة الدراسة
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  .......... المحترم/ـة......................الكريمة .........اFخ الكريم/ اFخت 
  الس�م عليكم ورحمة هللا وبركاته

  تحية طيبة وبعد ،،،

  
المرفقة هي جزء من بحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير من كلية التجارة في الجامعة  االستبانة

  اإلسالمية بغزة ضمن برنامج المحاسبة والتمويل.
إلى قياس دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي، ومدى  االستبانةوتهدف 

والتعرف على طرق تقييم  كفاية تلك المعلومات واالعتماد عليها في ترشيد القرارات الرأسمالية،
ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي، إضافة إلى تحديد مدى استخدام اإلدارة للمعلومات المحاسبية في 

  قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
وحيث أنني أعهد بكم االهتمام واالستعداد الدائمين لمؤازرة ومساندة الباحثين في أبحاثهم التي تخدم 

الواردة في  تطور مجتمعنا، فاني آمل أن أجد التعاون المعهود بكم من خالل اإلجابة على األسئلة

  .ا1ستبانة ھذه
بدقة وموضوعية، حتى يتمكن  االستبانةرموا باإلجابة على أسئلة هذه لذا أرجو من سعادتكم أن تتك

الباحث من الوصول إلى تقييم أفضل لموضوع الدراسة، وبالتالي التوصل إلى توصيات لوضع 
  الحلول المناسبة.

أؤكد بأن يتم التعامل مع إجاباتكم بسرية تامة، وأال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، وأؤكد 
  تعداد لتزويدكم بنتائج هذه الدراسة إذا رغبتم في ذلك.االس

  
  ولكم جزيل الشكر

  الباحث                                                                      
نهاد اسحق أبوهويدي                                                                       
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  االستبانة
  

  األول: المعلومات العامةالقسم 

  أوًال: معلومات شخصية:
 المؤهل العلمي: .1

  دكتوراه �     ماجستير   �    بكالوريوس  �       دبلوم     �
 

 التخصص العلمي: .2

علوم مالية ومصرفية             �    اقتصاد     �       محاسبة   �   إدارة أعمال  �
  أخرى ............ �

 

 المركز الوظيفي: .3

مدير مالي                              �    مدير عام الشركة    �عضو مجلس اإلدارة        �
  أخرى .............. �          رئيس قسم     �      مدير تنفيذي          �

  

 عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي: .4

سنة              15 – 11من      �سنوات  10 – 6من  �    سنوات       6أقل من  �
  سنة. 15أكثر من  �

  

  ثانيًا: معلومات عامة حول الشركة:
 نشاط الشركة:  .1

 مصرفي            �استثمار             �خدماتي        �صناعي            � 

  تأمين�
 

 عمر الشركة: (الفترة من تأسيس الشركة حتى تاريخه) .2

سنة            15 – 11من  �سنوات           10 – 6من � سنوات     6أقل من  �
  سنة 15أكثر من  �

 

 عدد موظفي الشركة: .3

  100أكثر من  � 100 – 51من  �   50 – 11من  �    11أقل من  �
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القسم الثاني: أهمية استخدام المعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي 
  في الشركة:

  البيان  م
  األهمية درجة

كبيرة 

  جداً 
  قليلة  متوسطة  كبيرة

عديم 

  األهمية

توفير المعلومات المحاسبية من قبل الشركة واستخدامها عند اتخاذ   1
  قرارات اإلنفاق الرأسمالي أمرًا ضروريًا.

          

اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند اتخاذ قرارات   2
  فاعلية أكبر للقرار.اإلنفاق الرأسمالي يحقق 

          

اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند اتخاذ قرارات   3
  اإلنفاق الرأسمالي يحقق تكلفة أقل للقرار.

          

اعتماد الشركة على المعلومات المحاسبية والمالية عند اتخاذ قرارات   4
  اإلنفاق الرأسمالي يحقق جودة في األداء.

          

توفير الشركة للمعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق   5
  الرأسمالي تساعد في التغير في نوعية مهارات متخذي القرارات.

          

6  
توفير الشركة للمعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق 
الرأسمالي يؤدي إلى إنشاء نظم متكاملة للمعلومات وترشيد عمليات 

  القرارات.اتخاذ 

          

استخدام الشركة للمعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات اإلنفاق   7
  الرأسمالي يؤدي إلى تخفيض درجة المخاطرة فيها.

          

يؤثر استخدام الشركة للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات   ا8
  اإلنفاق الرأسمالي على طبيعة ونوعية األصول المتفق عليها.

          

استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي   9
  يؤدي إلى تحقيق درجة أعلى من التكامل والترابط بين القرارات.

          

10  
استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي 
للشركة يوفر قدرات ومهارات كافية لتحقيق الغايات المنشودة من 

  اإلنفاق الرأسمالي بشكل أمثل.

          

11  
استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي 
للشركة يوفر مجموعة من اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة 

  القرارات المتخذة وكشف األخطاء في حال حدوثها.

          

تساعد إدارة توفر المعلومات المحاسبية معلومات ذات قدرة تنبؤية   12
  الشركة في صياغة وتصميم الموازنة الرأسمالية.
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القسم الثالث: قياس مدى االستخدام للمعلومـات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرارات اإلنفـاق الرأسـمالي 
  في الشركة:

  

  البيان  م

  درجة االستخدام

كبيرة 
  جداً 

  قليلة  متوسطة  كبيرة
غير 

  مستخدمة

1  

المعلومات التالية عند اتخاذ قرار توفر إدارة الشركة 
  اإلنفاق الرأسمالي:

  تقدير التكلفة األولية لالستثمار.  -أ 

          

            التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الداخلة.  - ب 
            التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية الخارجة.  -ج 
            تحديد صافي التدفقات النقدية لالستثمار الرأسمالي.  -د 
            الطريقة المستخدمة لتقييم االستثمار الرأسمالي.تحديد   -ه 
            تحديد معدل الخصم (تكلفة رأس المال).  -و 

2  

تعتمد إدارة الشركة عند تخطيط القرار الرأسمالي على 
  المعلومات التالية:

          

            تحليل الميزانية وقائمة الدخل  -أ 
            تحليل قائمة التدفقات النقدية  - ب 
            على تقارير مالية خاصةباالعتماد   -ج 
            تعتمد على تقارير فنية وتشغيلية خاصة  -د 

3  
توفر الشركة معلومات محاسبية عند اتخاذ قرار اإلنفاق 
الرأسمالي بهدف التأكد من سالمة البديل الذي تم 

  اختياره.

          

تدرس إدارة الشركة المعلومات المحاسبية بهدف التأكد   4
  الرأسمالي المتخذ. من رشد قرار اإلنفاق

          

5  
تدرس إدارة الشركة المعلومات المحاسبية للتأكد من 
قدرتها على المساهمة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي 

  األكثر رشدًا.

          

تجمع الشركة بيانات عن صافي التدفقات النقدية عند   6
  اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي.

          

إنفاق رأسمالي قبل اتخاذه بطريقة تقيم الشركة أي قرار   7
  أو أكثر من طرق تقييم المقترحات االستثمارية
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القســم الرابــع: طــرق تقــويم اإلنفــاق الرأســمالي المســتخدمة لترشــيد قــرار اإلنفــاق الرأســمالي فــي 
  الشركة:

 تخطط الشركة الستثماراتها الرأسمالية .1

  ال تضع خطة �       سنوات     10لفترة  �    سنوات 5لفترة  �سنويًا           �
 

تطلب إدارة الشركة ألغراض اتخاذ القرار الرأسـمالي معلومـات ماليـة وفنيـة مـن األقسـام أو اإلدارات  .2
 التالية: (يمكن اختيار أكثر من خيار)

      قسم الصيانة                              �قسم المشتريات          �قسم المبيعات          �
  أخرى ......... �                   القسم المالي  �        قسم اإلنتاج      �

 

 تستخدم الشركة دراسات الجدوى االقتصادية لدراسة قرار اإلنفاق الرأسمالي .3

  ال تستخدم �        نادراً  �     أحيانًا     �        غالباً  �دائمًا              �
 

 

        

 المستخدم في الشركة التي تستخدم طرق خصم التدفقات النقدية:معدل الخصم  .4

معدل العائد على حقوق الملكية                      �   سعر الفائدة على ديون الشركة   �
التكلفة المرجحة لرأس المال                      �    سعر الفائدة لدى البنوك         �
  الخبرات السابقة     �

  

  مدى استخدام الشركة لطرق تقييم المشاريع االستثمارية الرأسمالية التالية:        ما هو  .5
  

  البيان

  درجة االستخدام

كبيرة 

  جداً 
  قليلة  متوسطة  كبيرة

غير 

  مستخدمة

            صافي القيمة الحالية  -أ 
            مؤشر الربحية  - ب 
            معدل العائد الداخلي  -ج 
            فترة االسترداد  -د 
            المحاسبيمعدل العائد   -ه 
            القيمة االقتصادية المضافة  -و 

 

هل هناك طرق أخرى تستخدمها الشركة لتقييم المشاريع االستثمارية الرأسمالية؟ (يرجى ذكرها)  .6
..............................................................................................  
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استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق  القسم الخامس: تحديد معوقات
  الرأسمالي في الشركة:

  البيان  م

  درجة األهمية

كبيرة 

  جداً 
  قليلة  متوسطة  كبيرة

عديم 

  األهمية

من محددات استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق   1
  المعلومات.الرأسمالي في الشركة ارتفاع تكلفة الحصول على هذه 

          

المعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة معوقًا الستخدام  توفر ضعفيعتبر   2
  .المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي في الشركة

          

3  
من محددات استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلنفاق 

المتوفرة بشكل كبير عن الكم الرأسمالي ازدياد كمية المعلومات 
  المطلوب التخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي.

          

4  

استخدام القائمين على إدارات الشركات للمعلومات المحاسبية  ضعف
  في ترشيد قرار اإلنفاق الرأسمالي يعود لألسباب التالية:

          

            قلة الخبرة العملية. -أ
            المحاسبية.ضعف المعرفة بالمعلومات  - ب
            بعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي. -ج
            ضعف المهارات المتوفرة للتعامل مع المعلومات المحاسبية. -د
            .عدم القناعة بوجوب توفير معلومات محاسبية -هـ

5  
االعتماد على المعلومات المحاسبية في ترشيد ضعف من أسباب 

الرأسمالي في الشركة ضعف الثقة المطلقة بالمعلومات قرارات اإلنفاق 
  وطرق إعدادها.

          

ضعف الرقابة على نتائج قرارات اإلنفاق الرأسمالي دون االعتماد على   6
  المعلومات المحاسبية يحد من استخدام هذه المعلومات.

          

7  
 ضعف مشاركة إدارات وأقسام الشركة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي
يعتبر معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق 

  الرأسمالي.

          

  

        شاكراً لمك حسن تعاونمك وجتاوبمكشاكراً لمك حسن تعاونمك وجتاوبمكشاكراً لمك حسن تعاونمك وجتاوبمكشاكراً لمك حسن تعاونمك وجتاوبمك
  
  
  
  

  الباحث
  نهاد اسحق أبوهويدي

  



  )2لحق رقم (م

  قائمة احملكمني
  العملمكان   الوظيفة  الدرجة العلمية  التخصص  االسم

  أستاذ  محاسبة  أ.د سالم عبد اهللا حلس
نائب رئيس الجامعة للشؤون 

  اإلدارية والمالية
  الجامعة اإلسالمية

  جامعة األزهر  عضو هيئة تدريس  أستاذ مشارك  محاسبة  د. جبر إبراهيم الداعور

  الجامعة اإلسالمية  نائب عميد كلية التجارة  أستاذ مشارك  محاسبة  د. حمدي شحدة زعرب

  الجامعة اإلسالمية  محاضر أكاديمي  أستاذ مشارك  محاسبة  عصام محمد البحيصي د.

  أستاذ مشارك  محاسبة  د. علي عبد اهللا شاهين
مساعد نائب رئيس الجامعة 

  للشؤون اإلدارية والمالية
  الجامعة اإلسالمية

  الجامعة اإلسالمية  رئيس قسم المحاسبة  أستاذ مشارك  محاسبة  د. ماهر موسى درغام

  عميد العلوم والتكنولوجيا  أستاذ مساعد  محاسبة  د. محمد ساير األعرج
كلية العلوم 

  والتكنولوجيا

  الجامعة اإلسالمية  محاضر أكاديمي  أستاذ مساعد  اإلحصاء  د. نافذ محمد بركات

  

  

  

  

  


