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قرار المجنة وتاريخه:

توقيع الدكتور المشرف عمى الرسالة

ج

إهـــداء

إىل وطنٌ فهسطني

إىل واندً األعساء
إىل زوخخٌ وأوالدً
إىل إخوحٌ وأخواحٌ

إىل كم األصدقبء

د

شكر وحقدٍر
الحمد هلل رب العالمين ,نحمده ونستعينو ونستيديو ونتوب إليو ونتوكل عميو ,ونعوذ باهلل

من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ,من ييدي اهلل فال مضل لو ,ومن يضمل فال ىادي لو,

وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ,وأن محمداً عبده ورسولو صمى اهلل عميو وسمم
وعمى آلو وصحبو والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلي يوم الدين ,وبعد:

ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ,فكل الشكر والعرفان والتقدير لسعادة اندكخور عهـٌ

أبو انفخر أمحد شخب أستتاذ المحاستبا المستاعد فتي كميتا التبتارة ببامعتا القتاىرة فتي مصتر
الكنانتتا ,التتذي كتتان شيتتر مرشت نتد ومعمتنتم لنتتا فتتي إتمتتام ىتتذا البحتتث ,فبتزاه اهلل عنتتي شيتتر البت از
ووفقو لما يحب ويرضى وسدد شطاه ونتمنى لو وافر الصحا والسعادة ,فكل االحترام والتقدير

لمبيوداتو الرائعا والبنا ة في المساىما في بنا وتطوير البحث العممي في مبال المحاسبا.
ويوبتتو الباحتتث شتتال

شتتكره وتقتتديره لستتعادة األســخبذ انــدكخور إبــراهَم حممــد

انسببعٌ أستتاذ المحاستبا ووكيتل كميتا التبتارة ببامعتا القتاىرة اىستبض عمتى تفضتمو برئاستا
لبنتتا الفح ت

والحكتتم وعمتتى توبيياتتتو البنتتا ة ,وكمتتا يتقتتدم الباحتتث بالشتتكر والتقتتدير لستتعادة

األسخبذ اندكخور أمحد زبمد زدبج أستاذ المحاسبا بكميتا التبتارة بامعتا المنصتورة عمتى

قبول سعادتو المشاركا فتي مناقشتا البحتث ,فبزاىمتا اهلل عنتي شيتر البت از ووفقيمتا لمتا يحتب
ويرضى.

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير لبميع أعضتا الييئتا التدريستيا فتي كميتا التبتارة

ببامعا القاىرة في مصر الكنانا.

وأشكر أعضا الييئا التدريسيا في كميا التبارة بالبامعا اإلسالميا فتي زتزة ,ومتوظفي

المكتبا لمساعدتيم لي في إتمام ىذا البحث.
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ملخص الدراسة
هد

ه د ا احث ددث إح د

ارس د "أثددر احغيرا درات احثافا د عددز ع د ج و داة عل د

د

احغ ل غ د ت

احغ سثا عز ايخ احق اررات" ,راس غا انا عل ثاف األعغ ل حشرك ت احغق الت عز ع ج واة.
حي قاددأ أه د ا

احث ددث اعيغ د احث ددث عددز غ د احغ ل غ د ت احغي لق د ثغ ع د ج احث ددث عل د

األ ثا ت اح راس ت احس ثق

ات احصل ث حث ث ,احيز شكلت اإلع ر احنظري حلث ث.

أغد اإلع د ر اح غلددز عق د اعيغد عل د إعد ا

يصددغام اسدديثا ن ح د ا احرددر  ,اسدديخ ام احغددن

اح صفز احي لالز ا راءات احي لاالت اإل ص فا احالاغ الخيث ر عرعا ت احث ث.
خلص احث ث إح اح ا غن احني ف أهغ :




احغ ل غ ت احغ سثا يل ب اًر رفاسا ً عن اسيخ اغ عز ايخ احق اررات.

احغ ل غ ت احغ سثا يي عر عا احخص فص احغيعلث ت احالاغ اليخ احق اررات.



ش ددرك ت احغقد د الت ع ددز عد د ج ود داة يأخد د ع ددز االعيثد د ر أث ددر احغيراد درات احثافاد د علد د



شرك ت احغق الت يق م ثإع ا يق رار غ حا خ ص  ,نشر غ ل غ ت يفصالا ي عدا ا غرعقد

احغ ل غ ت احغ سثا عز ايخ احق اررات.

دد

غ احق افم احغ حا  ,ه ا ا اا غن إغك نا اح ص ل عل غ ل غ ت غ سثا إع عا .

ومن أهم توصيات الدراسة:


عر رة احي س عز اسيخ ام احغ ل غ ت احغ سثا عز عغلا ت احيخعاع احر ث

يقد ام األ اء

رس ددم احسا س د د ت احغسددديقثلا  ,غ د د األخ د د عد ددز االعيث د د ر أثد ددر احغيرا د درات احثافا د د عل د د

احغ ل غ ت احغ سثا عز ثاف األعغ ل حشرك ت احغق الت عز ع ج واة.


دد

عددر رة ا د م شددرك ت احغق د الت ثاا د ة غ رع د احك د ر احغ سددثز ح د ا  ,خ ص د عاغ د اي لددأ
ث حغ د اار احغ سددثا اح حاد حغد ح د غددن أهغاد كثادرة يسد ع هم عدز االريقد ء ثغسددي اهم اح لغددز
احغ رعز عز غ ل احغ سث .

ي

ملخص الدراسة

Abstract
This research aimed to study "The impact of environmental variables
in the Gaza Strip on the feasibility of the accounting information in making
decisions", A field study on the business environment for contracting
companies at the Gaza Strip.
To fulfill the objectives of the research, the researcher gather
information on the subject of research literature and previous studies
related to research, which formed the conceptual framework for research.
As for the practical framework, the researcher used questionnaire
designed for this purpose. The researcher used the descriptive analytical
method and conducted the needed statistical analysis and tested the
research hypotheses.
The study concluded many of the most important results:
 Accounting information plays a key role when used in decisionmaking.
 Accounting information available in the properties and requirements
necessary to make decisions.
 Construction companies in the Gaza Strip take into account the impact
of environmental variables in the Gaza Strip on the feasibility of the
accounting information in making decisions.

Construction companies are setting up special financial reports, and
dissemination of detailed explanatory information attached with the
financial statements, and this enhances the possibility of obtaining
additional accounting information.
The most important recommendations the research:


Increasing the use of accounting information in planning, control and
performance evaluation and future policy-making, and taking into
account the impact of environmental variables on the quality and
efficiency of those information in the business environment of the
contracting companies in the Gaza Strip.



Increase of use construction companies to Increase knowledge to her
accounting staff, particularly with regard to international accounting
standards because of their great importance to help them upgrade their
level of scientific knowledge in the field of accounting.
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1

أدبيات البحث

أدبيات البحث
مقدمة البحث:

ش ههبيئ ة ا ه ه أعمه ههلع لمهللم ه ه ـ ه ه ع لمهيه ههي ـ له ههملد ـ ميهع ه ه ئ عهي ه ههي

لمهللم ه ه ه  ,لهم صفه ه ههلئ لهي ل ه ه ه  ISO9000لنظ ه ه ه إي

أعمه ه ههلع ,منهظم ه ه ه لياه ه ههل

ه ه عه لم ه ه

لا ه ه ه ي ,

ليهطه ئ فه مالع ليكنه ل ا هل نظه لهمممه مهلئ اليصهلالئ ,كهع لله شكههع يـههيك كة ه

ل ههمنظملئ فه ه نف ه

نظه ه ه كفه ههؤ يـيه ه ه
ميطمةهلئ ل ه

يهع ه ه ئ ا ههل

ل ق ههئ م ههي فه ه ص أم ههل ل ههمنظملئ إلـههي

فه ه أـ ي ههميم

لم صه ههفلئ ل زم ه ه لمهني الي ه ههبل عمم لي ه ههبل لهمطمه ه ه ة ةللشك ه ههع له ههلك

لمللهم ه

ة اه ه ه أعم ه ههلع لـلل ه ه

مههة

أمههل

يه فه ه ه

بةههلئ لهزةههلاـ لمـيمفه  .إـ إزل ه لهـ اههز لي ه ي لي ه شبهييبههل

ه ههبمئ عم ه ههم يهيفه ه ه

أمه ه ه ع ـه ه ه

ؤ

ممهل ه ه ه ل ه ههمنظملئ لك ه ههلف

لنشهلطلئ ,للل يشبي لمنظملئ لي مبمل كلـ ن عبل ي ً مبملً ف ييي
لمايمملئ لملمم ف بل ,يزي ي أ م ل لي مع ـا لز لي ف لم ؤ ل لئ لمميل عمى علي
ههلا لمنظمههلئ

ههيالةليبل ل ه م لمميع ه ئ لممط ههلئ لة ا ه لاي ههي مههي م ههؤ ل يبل ياههلا

لة ا لمـ ط ةبل .يمم

أـ لي

طه ه

لـيملئ ل مع دهمـ

لمنظملئ أ م كة

عمى عمم

ة ةب لـي ي لي يي ع

يـلل لي

لـلطئ له يكمف  ,يكي ب لا لممم أ م ه ميز هي ة هةب ليطه ئ ليه أيـمهئ عمهى

ام ههع لة لن ههلئ يـز نب ههل يص ههن فبل يـم مب ههل ,طه ه

لمـل ة

ل زم اليـلل لي ئ .إـ لي

لممم مههلئ لي ه ي ههلعي ف ه ةنههلو يمز ههز

اليـلل لي ئ ل ش ي  ,ـ م يـيم

ممللايب ههل لمـصه ه ع عم ههى لممم م ههلئ

ميمي عمى لممم ملئ لمـل ة

ههي ي ا

لمنظم ه  ,ي ه ف

لممم ملئ لمـل ة

كثه

لي ي يمي مهـ نظه

لةههي اع لمـيمف ه

لمنل ههة

ـلاهليب ميمهيي ميشهلةك

نظ ـ إلى لممم ملئ لمـل ة ك ً مـ ز يه ال يـي مبل ف
لممشههلكع لي ه ي ه ابب  .ي ه يةط عمم ه يـههلل لي ه ئ يةلط هلً مةلش ه ً ة ظههلاإل إلي

كههلليـط ط

نشلط مـ أنشط لمنظم  .ـيى أـ ل لشم ع يفع ةمض لكيلب إلى لي ع أـ إلي

مهل ه إال

لينظه

عمم

لي ا هه ل قلةه فبه عمم ه يههي فه كهع م هي

يـلل لي ئ لم ص ع إلى ـم ع

مهـ لم ههي لئ لينظ م ه كمهل يهي فه كههع

يـلل لي ئ.

 -2مشكلة البحث:

ييمـص مشكم لةـ

لل عمى اي

إلى ده

لممم ملئ لمـل ة ف

م كةه لميع ه ئ ليه يـهي
يـلل لي ئ ,ي

فه

لة اه أعمهلع ,يهثث

م ي ن عمى ش كلئ لميل الئ ف

قطههلع بههز لي ه شههكمئ ك ههز أ ل ه مههـ كههلاز لمايمههع لفم ههط ن  ,لبههل ي ً لم هلً ـ هلً ف ه
نبد القيصلي ل طن لفم ط ن لم ل ميبل لفملل ف إلعمل لـي مـ مشكم لةطلل  ,نظه ً
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أ م

ل أم

لا لش كلئ ,مـل ل ال ييلو ةبهل إلهى أفدهع أـ هـ م هي
لكث

إي ك مهلل  ,لهلل

مـ لاب ي لـع لمشك ئ ليعمب عمى أزملئ لي ييم ض لبل هلا لشه كلئ

ني ا ال يفلع أ مل لم ي لـل  ,نـفلض أ مل ص إل لممه ئ نظه ً لمهي اه ي عممه
ي ههم لمش ه علئ ةللههي ال أم ك ه أ ـ ههب عمم ه لي ل ه لملنـ ه لممش ه ع ,إلب ه
لم ههيم لمممههلة

عههي يـ ه ع لم ه ي لـههل ةشههكع منههيظ ني ا ه لـصههل

قطههلع بههز منههل ةههع ههن ئ ,الم ه
عههي النيفههلع مههـ لممم مههلئ لي ه

لةـ ه

لي ه أث ه

لي ئ ,ي

يطمهب

ههي

لههلك ههؤيك إلههى ـههي

لـههلن

د ه لع ف ه

طن ه

شههةه

لمف ه ض عمههى

لم ه ي القيصههلي

ز ي ههل نظههل لممم مههلئ لمـل ههة ةش هكع ا ههي ,لههل كههلـ ههل
لممم مههلئ لمـل ههة ف ه

لميع ه ئ لة ا ه ف ه قطههلع بههز عمههى اههي

م ي ن عمى ة ا أعملع لش كلئ لميل الئ ف قطلع بز .

يـههلل

ومشكمة البحث تدور حول السؤال التالي:
ما أثر المتغيرات البيئية في قطاا زا ع ىما ادوى المعموماات المحاسابية فاي ات اا
الق اررات دراسة ميدانية ىم شركات المقاوالت؟
ومن السؤال السابق تتفر األسئمة التالية:


ههع لممم مههلئ لمـل ههة يي ه ف ف بههل لـصههلاص لميطمةههلئ ل زم ه اليـههلل لي ه ئ ف ه

ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز ؟


ههع يثـههل ش ه كلئ لميههل الئ ف ه قط هلع بههز ف ه

لممم ملئ لمـل ة ف

يـلل لي ئ؟

العيةههل أث ه

ه ههيـي نظه ه ه ممم مه ههلئ مـل ه ههة كفه ههؤ يـيه ه ه



ه ههع ه ههي



ههع لممم مههلئ لمـل ههة ي ههلعي ف ه ةن هلو يمز ههز

لميع ه ئ لة ا ه عمههى اههي
لم صه ههفلئ ل زم ه ه لمممم مه ههلئ

لمـل ة اليـلل لي ئ ف ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز ؟
بز  ,ي ف

لةي اع لمـيمف

لمنل ة اليـلل لي ئ ل ش ي ؟

لممم م ههلئ لمـل ههة



ههع م ههيـيم



ههع شه كلئ لميههل الئ فه قطههلع بههز ييه

ه ه كثه ه

ـلا ههليب ميم ههيي ميش ههلةك نظه ه ـ إل ههى

لممم م ههلئ لمـل ههة كه ه ً م ههـ ز يه هه ال ههيـي مبل فه ه
ي ابب ؟
ي د ه ـ م في ه مههع لييههل

مـل ة إدلف ؟

ههي ي ا ش ه كلئ لميههل الئ ف ه قطههلع

لملل ه ,

ةدعههي ي ييههل

ل صه ه ع إل ههى ـمه ه ع لممش ههلكع ليه ه
ملل ه ـلصه  ,ممم مههلئ يفصه م

ههع ههل مههزز مههـ إمكلن ه لـص ه ع عمههى ممم مههلئ
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 -3الدراسات السابقة:
 1/3دراسة سممان ىمي (:)1989

"دور المحاسبة في ترشيد الق اررات اإلدارية".

أشههل ئ لي ه إلههى أ م ه لة لنههلئ لممم مههلئ لي ه
دههـ لميـههلك ليه

لملده

عههـ أـههي

نيابههل لنظههل لمـل ههة ف ه يك ه ـ ص ه

عطههلو مؤشه ئ دههمـ لممم مههلئ ليه

ف ههل عههـ

إ مههلع لةههي اع لميلـ ه لممنشههث أ قة لبههل مههـ ـ ه ع ي ه ـي لاليبههل ,ةـ ه

ك ه ـ نههل ي ه ةط

مههـ ثه إعطههلو ؤ ه م ههييةم لمـههلالئ لمم د ه أمههل إلي

لي ه يـههي يـههلل

م د ع ة ـ ي قملئ ميـلك لي
لنيههلاا لـ ههن
ل ش ي.

لي

ـي هل ةهي اع هةع أعمهلع كه

هي يانهب النـه إل يي ه

 2/3دراسة صيام ,سعادع (:)1995

"دور المعمومات المحاسبية في ترشيد ق اررات اإلحالل (دراسة ميدانية)".

ه هيفئ لي ه ه إل ههى يـي ههي ي

إلـ ه ع ف ه ظههع يع ه أ ههمل

م ي ن ).

لممم م ههلئ لمـل ههة م لمـم ه ه منب ههل لي ل ه ه م فه ه ي شه ه ي قه ه ئ

لص ه إل ف ه

لش ه كلئ لم ههل م لملم ه لصههنلع

ومن أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة:

 -1أاممههئ لش ه كلئ لم ههل م لملم ه لصههنلع
لألص ع لثلةي .

-2

يميع ميـل لي ئ ل ئ لطلةع لمـل ة ف

لمـل ة لملل .

 -3يبي لش كلئ إلى ـي كة
 -4يبهي لشه كلئ ةيه ف
لمـم .

ةي ف

أ ين ه

ي ه

أ ين ه ه عمههى أ م ه ي ش ه ي ق ه ئ إلـه ه ع
لش كلئ ةـة ميـصص ط مه فه ماهلع

ممم ملئ مـل ة مـم لي ش ي ق يبل إلـ ل .

ممم مههلئ مـل ههة ي ل ه ةشههكع فه

يملمبهل ةللممم مههلئ لمـل ههة

 3/3دراسة :)1996( Boone & Howes

" المحاساابة ىاان البيئااة وأهميااة التكاماال بااين تكمفااة ت ا ثير المتغي ارات البيئيااة وأنةمااة ات ااا
الق ارر".
يم دههئ ههلا لي ه أ م ه ليكلمههع ةه ـ يكمفه يههثث

إـي

لمنشآئ مOntario Hydroم ليه

لشه ه كلئ لمث مه ه  .ه ه

لميع ه ئ لة ا ه أنظمه يـههلل ليه

فه

هل مئ ةي اه كة ه فه يـ ه ـ م قمبهل لينلف ه ةه ـ

لةلـث ههلـ أـ م ههنبا يـي ههي ليكمفه ه لش ههلمم full cost accounting
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)FCA

ةث م

ه نمك

ز ي مـ ليي

ليكلل إل أث

لينلف

ع

لمنشث

لمش ك مـ ـ ع عي ط  .فب مـ نلـ ينم

لش ه ك عمههى ي ل ههي أم ه ع .كمههل أنبههل مههـ نلـ ه أـ ه

ي ههلعي

لميع ئ لة ا  ,أم

لل ه ةلليههلل عمههى ميههي

ابههلئ يـههلل ليه

لعي ل عمى إي

ةللشه ك عمههى يفبه لـ ههلةلئ ل ثههلا

لي يؤث عمى أنشهطيبل لمـيمفه  .ه

ليط

للك

لا ليكهلل إل ةشهكع أفدهع,
لميع ه ئ لة اه

لـلصه لميمميه ةهثث

 Boone & Howesأـ نهل ي هع نيهلط أ ل ه الزمه
كلليلل :

أك منشث لمنبابل ليـي ي ليكمف لشلمم

 -1عيةل أـ ل لمهنبا قده لمنشهث هةب لله أـ لكث ه مهـ لمنشهآئ نهلي ً مهل ينظه إلهى
أـ قدل ل أث لميع ئ لة ا عمى أنبل قدل ل يـص لمنشث ككع.
 -2يمم

 -3يطة
 -4يث
-5
-6
-7

ي

مفب

ع مفب

ف

منبا يـي ي ليكمف لشلمم

لمنشث .

منبا يـي ي ليكمف لشلمم ةط ي إ ي ي ا .

ف ي ـ مؤ ي ممل ض لمفب

يـي ي ليكمف لشلمم مـ لمنظم .

ليم إل ل دح لمفب مـل ة ليكمف لشلمم ةللن ة لمش ك .
د ح أفكل

لمصطمـلئ.

ل ةط ة ـ ليكلل إل لي ـم

 -8عي ي قع ينف ل يط
 -9د

ال يمل ةثث

لـل ا .

منبا يـي ي ليكمف لشلمم ة ـ ل م

لميع ئ لة ا لالب لمم و.

دـل ل.

 4/3دراسة الطراونة ,معايطة (:)1997

"قدرع مت ي القرار ىم االستفادع من المعمومات المالية (دراسة ميدانية)".

يفئ لي

إلى

يط ع آ و ميـلك ليه ئ فه مـلفظه لكه

ليملمهع مهع لممم مههلئ لملل ه لميمميه ةمممبه
شههممئ ع ن ه لي ه ميـههلك لي ه ئ ف ه
لةمي لئ .مـ أ

 -1إـ أ ه ه علم ههع
لميممي ةمممه

مههي يهثث

لههي ا

لنيلاا لي ي صمئ إل بل لي

لـك م ه
:

ههلعي عم ههى لينة ههؤ ةي ههي ميـ ههل ليه ه
لي ئ لميممي ةللم زن .

 -2ن ة علل مـ أف ي لم ن
لملل لي ش ي ق يب .
ليف

يـ ص لنيلاا لي

ههلا ليهي ةللممم مههلئ لملل ه لميلـه .
لمؤ ههلئ لملم ه

لةن ه

ليال ه

عم ههى ليملم ههع م ههع لممم م ههلئ لملل ه ه

 )%8333مييي ـ ةثـ لهي ب ليهي عمهى ليملمهع مهع لممم مهلئ

 -3أظب ه ئ ني ا ه ليـم ههع ةههثـ ليههي ـع ة ه ـ ليـم ههع لمههلل
لنم لج النـهي

ـه ع يه ف

ليهي لهي ب عمهى

يف ه

عمم ه يـههلل لي ه

هلا لني اه ةهثـ ليـم هع لمهلل

ةن عم بل ق يه

يز ههي مههـ لي ه

هلعي ميـهل ليه

ةبل ي ب ف ي ش ي لي ئ لملل .
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 5/3دراسة :)1998( Winterman, Smith and Abell

"أثر المعمومات المحاسبية ىم صناىة الق اررات اإلدارية في الادوائر الحكومياة فاي المممكاة
المتحدع".
إلى أـ ممظ لم يا ة ـ أكي

ـمصئ لي

إل الة

لي

ليه ئ ,كمهل أكهيئ لي ه عمهى ق مه لممم مهلئ ك نبهل م هيم

للك يممةهه لممم مهلئ فه صهنلع
يق يه

يه ف

ل قهئ لمهلع .أـ

لي ه ه ئ لي ه ه ييـه ههل مةن ه ه عمه ههى ـم ه ه ط مه ههز ا) مميه ههي مه ههـ لميطمةه ههلئ ,أـ لين ه ه ع ف ه ه مصه ههلي
لممم مههلئ مك ه
يط قئ إلى:

 -1يط
 -2ي

أ لل ب ـي ث لييم ع ـط

لم هم

لمنظم .

-3

يط

ههل ليمي ههي .أ صههئ لي ه ةههدا و لمز ههي مههـ لي ههلئ ـ ه ع ههل لم د ه ع

ي

لممم ملئ ب

لماي

لمز ي لميـلك لي ئ.

لميةهع فه امهع لممم مهلئ يـهلل ليه ئ مهـ أاهع ـمه ثيلفه ـلصه ي ـهع

ميـصص لممم ملئ ف

ل زم اليـلل لي ئ.

لي ا

لـك م لمم لعي ف ي ب ع ييف

 -4كمههل أ صههئ ةههثـ يثـههل لي ههلئ ليليمه لم ههييةم
العيةل .

ليكمفه لملل ه إلي

لممم مهلئ

نظه لممم مههلئ فه

 6/3دراسة :)1998( David Shelby Harrison
وهي رسالة دكتوراه بعنوان "تطبيق نةام تكاليف األنشطة وأثره ىم ات ا الق اررات".
أفههليئ لي ه ه مييمه إلههى الممه ال ه ف ا ن ههل أـ نظههل ليكههلل إل ـ ههب أنشههط طه ح فه
كيب لمـل ة كنظل يكلل ف مكـ يـي مه اليـلل ق ئ إي ه ل ئ ق مه  ABCم شه ي م ,أـ
لما ه ئ لمـل ههة لميـصص ه أف ههليئ أنههه يه ه يطة ه ههل لنظههل ةش ههكع نههلاح فه ه لمي ههي م ههـ
لمؤ لئ ,لكـ أيل لممم ليا ة لي كشفئ عـ ف اي ل لنظل يـهئ ظه إل ـلصه
كلنئ قم م ن ة لً ,ةلل ب مـ أـ نل لمي ي مـ لـلالئ لي ه ليه أشهل ئ إلهى لظه إل ليه
ليههثث لفمم ه لبههلا
ي ف ه ههل لنظههل أ لي ه ال ين هها ممههه ,أـ لي ههلئ لمـكم ه لي ه يي ه
لظ إل لـلص عمى ف اي ل لنظل مل زلئ قم م .
ليههي يمههئ ههلا لي ه ةشههكع يا ة ه الـيةههل منفم ه فلاههي نظههل  ABCيـههئ ههلا لظ ه إل
لـلص  ,ـ ي يـي نم لج فـص مـ ـ له ميي  48مـ ـةه و لمـل هة ليمظه أ ةهلح
ل ههي شه ه كليب ةل ههيـي نظ ههل  ABCب ه ه ا م ههـ ل ههنظ أـه ه  ,يه ه م ـظه ه أثه ه لله ه عم ههى
لمـ الئ.
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هل اهلة
يش لنيلاا إلى أـ نظل  ABCله ي
أـ يـلل مثع لا لي ئ ي ةشكع أ ع ممل ل ي

أفدهع فه ليه ئ ليه ييممه ةلل ةـ ه ,
يـي لنظ أـ .

 7/3دراسة :)1998( Zachry et al
"مد ل تحميمي لقياس التكاليف البيئية".

إلهى أـ لمنشهآئ فه ل هن ئ أـ ه ابهئ يز هيً م هيم ً فه يكهلل إل لميع ه ئ
أشل ئ لي
لة ا ه ه  .ههل ليز ههي يف ههع لمـل ههة ـ ةش ههكع قه ه ك إل ههى يص ههم نظ ههل ممم م ههلئ مم ههع عم ههى يه ه ف
ممم مههلئ عههـ يكههلل إل لميع ه ئ لة ا ه  .كههلـ لبههيإل مههـ لي ه
ل مة ف ط

يي

ليكلل إل لميع ئ لة ا .

ه ش ه ح لاههلنة ـ إل اههلة

ليي ـمصئ لا لي
إلى أـ يكهلل إل لميع ه ئ لة ا ه لمنشهآئ أعمهلع أصهةـئ عهلم ً مهؤث ً
ف ه ه عمم ليبه ههل .فللز ه ههلي ف ه ه يكه ههلل إل لميع ه ه ئ لة ا ه ه ه ههي ف ممم مه ههلئ اي ه ههي لمه ههي ـ ,ه ههلا
ـلفز لإلي
لممم ملئ يك ـ
ً

ليي

إلنيلج إلى ـ هل.

هلا لط يه ي همح ةيـي هي أي ليام هع

يكلل إل ليشع ع ةعض لنظ مل إل كلنئ لا ليكلل إل ب ه مةلشه أ يكهلل إل ميع ه ئ ة ا ه ةمهل
لعي ل عمى ي م

منياليبل أ ـيمليبل ةشكع منل ب.

 8/3دراسة رمضان (:)1999
"العوامل المؤثرع ىم نةم المعمومات المحاسبية في الشاركات الصاناىية األردنياة المسااهمة
العامة".

ههيفئ لي ه إلههى ق ههل ثه كههع مههـ لم مههع لة ا ه لم مههع لينظ م ه طه صههنع
لي ه عمههى نظههل لممم مههلئ لمـل ههة لم ههيـي ف ه لش ه كلئ لصههنلع لم ههل م
لملم أ ين .
وقد مصت الدراسة إل النتائج التالية:

 -1ا ههي أـ نلله ه ع قه ه ةه ه ـ لم م ههع لة ا ه ه نظه ه لممم م ههلئ لمـل ههة  ,م ههع أـ ههل ةمه ه ـ
العيةههل ةههثـ لش ه كلئ ع ن ه لةـ ه ال يثـههل ههلا لم مههع ةل يمههل كههلإل ,كمههل أنبههل ال يم ه
ةشكع كلإل ي لة ا أ م يبل.
-2

أنه كممل زي يمي ي لمبل زيئ لـلا إلى ل م كز  ,ف ظع هلا لظه إل
لممم مههلئ لمـل ههة أكث ه يمي ههي أكث ه ـ ل ه
منـبل.

7

ههؤيك إلههى ليكلمههع ف ه

صهةح نظهل

لممم مههلئ لي ه
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-3

اي أـ نلل ع ق ة ـ نمللج يـلل لي

ي ع

لمهي

لـلد .

لةم هي عنهي يـهلل ليه

نظ لممم ملئ لمـل هة  ,ـ ه

لم ابه لظه إل لم هييةم ب ه

إـ لشه كلئ
ل قهئ

لمم فه فه

 9/3دراسة شارمة (:)2003

"دور المحاسبة في ات ا الق اررات اإلدارية في قطا المقاوالت في األردن (دراسة ميدانية)".

يفئ لي

إلى ليم إل عمى مي م هل م ممهل

ةلليلل ف إنالح لمشل ع لي
ية لـ عمى ع ن لي

يـي

ي

نظه لمـل هة فه

قطلع لميل الئ ةينف ل ل عـ ط

أ م ب إلـصلا

يـهلل ليه ئ إلي ه .

يـي ي يكمفيبل .ي ي ز ع

ل صف ف يـم ع نيلاا لي

.

مههـ أ ه نيههلاا لي ه إنههه إلناههلح أ ه شه ك ميههل الئ اههب يمههل ـ مشههل ك ام ههع لفن ه ـ

ة ههلأـص مـل ههب ليك ههلل إل فه ه ي ه ه عط ههلو أك مشه ه ع ع ههي ي ة ن ههلما زمنه ه لينف ههل يي ه ه

لة نلما إلى أازو ا

فع .

 10/3دراسة القطناني (:)2004

"أثر است دام المعمومات المحاسابية ىما األداء اإلداري فاي الشاركات الصاناىية المسااهمة
العامة األردنية".
يفئ لي

لنظل لمـل هة فه إنيهلج لممم مهلئ لمـل هة ل ئ لاه ي

إلى ة لـ يـم ع ي

لم امه لم فههلو ةلالـي لاههلئ إلي ه فه
لم قه لمده

ةه ـ م هي

مالالئ ليـط ط ل قلة
ةللي ه لثلن ه

لش ه كلئ لصههنلع

اه ي لممم مهلئ لمـل هة

يـلل لي ئ .عيمي لةلـ

أثه

لم ههل م لملم ه فه

هيـي مبل عمهى أي و إلي ك فه

ف منبا يه عمى امع لة لنهلئ لميمميه

أ ل ه  .قههل ةلـي ههل ع ن ه عش ه ا ممثم ه لمايمههع لي ه

لممم يك نئ مـ  )45ش ك ةمل مليع  )%6.38مـ مايمع لي
أظب ئ لي

-1

لنيلاا ليلل :

ا ه ي ع ق ه إ الة ه

-2

إلي ك ف ه

.

في هلً لي عههي لةـ ه

ل ئ يالل ه إـصههلا ممن ه ة ه ـ مي مههلئ لنظههل لمـل ههة

ا ي لممم ملئ لمـل ة
ا ه ي أث ه

أ يـ ,ة ههلـ

لي

نيابل.

ع ق ه ل ئ يالل ه إـصههلا ممن ه ال ههيـي
لش ه كلئ لصههنلع

يـلل لي ئ.

لم ههل م لملم ه ف ه

فه ه ده ه و ني ههلاا لي ه ه أ ص ههى لةلـه ه

لم ل م لملم ةلأ يـ ةللي هع فه

هيـي

ةده ه

لممم مههلئ لمـل ههة عمههى أي و

أ يـ ف ه ماههلالئ ليـط ه ط ل قلة ه

يم ههل إلي ئ لمـيمفه ه فه ه

لممم مهلئ لمـل هة ليـي ه

8

م ههي

ال هيـي

لشه ه كلئ

أمثهع لبهل

أدبيات البحث

ف

لميميي

ل ظلاإل إلي

ليـط ط ,ل قلة  ,يـلل لي ئ) إلنالز لمبل

أ ي إل ةكفلو فملل .

ل ظهلاإل يـي ه

 11/3دراسة مرىي (:)2006

"دور المعمومات المحاسبية التي تقدمها التقارير المرحمية في ات ا الق اررات االستثمارية".
ه ه يـي ههي أ ه ه لميع ه ه ئ ليه ه ي ههؤث فه ه

ك ههلـ لب ههيإل ل ا ه ه لمةـه ه
لممم ملئ لي يييمبل لييل

 -1لمممم مههلئ ي

لملل

مب ه ف ه

لم ـم ف لل .

يـههلل لي ه
لم ـم

لي يـي بل لييل

لمـيص

نل ممم ملئ أـ

مؤث كللي يصي عـ لـك م

 -2ل ههئ لممم مههلئ لي ه يـي بههل ههلا لييههل

ه

 -3ي ههؤيك ي قم ههلئ لم ههيثم ـ ي ً لمه هلً فه ه يي ه ه
لم ـم .

ل ـ ههي لي ه يههؤث عمههى يـههلل لي ه  ,ةههع
لة ا لمـ ط .

لممم م ههلئ ليه ه يـي ب ههل ليي ههل

لييههل

لملل ه لم ـم ه لممم مههلئ لميـههل لي ه

يمكـ يه ف

لملل ه لم ـم ه لممم مهلئ لهإلي

فه

ن

-5

امع لفلاي منبل مـي ي .

فه

أ

ةع ن ,
لييهل

ةلليثك ي أكث إفلي مـ ل ن .

ممل مكنبل مـ يـي ي النـ فلئ ف

 -4أهمية البحث:
ييمثع أ م

لا لي

أي و

عنص ك لممليل

ل قهئ لمنل هب عهـ أي و لمنشهث

يـي ي لاب لم ؤ ل .

ةثـ م د عبل م دع يمل لمؤ هلئ لملمه

ةه ههللي ن ـ ليش ه ه ملئ لن ه ههب لملم ه ه كللنه ههليا لمه ههل
لةطلل ه  ,مههع أـ هل ف ه

لـلصه عمهى ـهي

لنلامه ه إال ةيه ه ف

لمنشه ه ي

عةل عـ قلعي مـ لة لنلئ لملم يك ـ مـ نيلج لي ل

لـ ههةلـ أث ه

لملل ه ه

ل قههئ لمنل ههب فب ه إمههل نصههإل

ه ه و ,لله ه أـ عمم ه ه يـ ههلل ليه ه ئ ي شه ه ي ل ال ي ههي ةللصه ه
لي

إلى لنيلاا ليلل :

ال ههيثمل ك القيصههليك ,إال أـ مـي ي ه لممم مههلئ

لملل

 -4ي ه ف

ليه ه

ي صع لةلـ

ال ههيثمل ك ي

ليده ههـ أ ه ههمل

ليه ييمثهع

لص ه ه إل أ ه ههمل

لميع ه ئ لة ا ه لمـ ط ه ةللمنظم ه

لفلاه ههي

لي ه يك ه ـ مههـ ني هلج

لمهلي ئ كامم هلئ ـمل ه لة اه

لمايمع لـل ا لممنظم

لي ييمثع ةللثيلفه

ييمثههع ةللممم ههلئ ليشههع م

لي ه يا بههل لمنظم ه ةشههكع ـههلص ,لل ه لم فههلو ةلـي لاههلئ ميـههلك

لنيلةههلئ ةشههكع عههل  ,قلعههي لة لنههلئ لـلص ه لي ه

لي ئ مـ لممم ملئ لمـل ة .

إـ عمم ه له ةط ةه ـ لة لنههلئ لملمه
يةه ز أ م ه

لمـل ة ف

ههلا لي ه

ه ني هلج لمايمههع لههي ـم لممنظم ه

لي ه

لـلصه لبه أمه ـيمه لناههلح عمم ه يـههلل ليه ئ ,لهل

ليه يمههللا أثه

يـلل لي ئ مي

ـمل ه لم هيبم

لميع ه ئ لة ا ه فه قطههلع بههز عمههى اههي

م ي ن عمى ش كلئ لميل الئم.

9

لممم مههلئ

أدبيات البحث

ويمكن تم يص أهمية ه ه الدراسة فيما ي تي:

 -1إل بل ف يي
بز .

 -2إةه ه ز لهههي

ي

نظه لممم ملئ لمـل ة

لـ ه ه ك لبه ههل لمممم مه ههلئ لمـل هههة

لميطمةلئ ل زم اليـلل لي ئ.

 -3إةه ز أثه

لم يـيم ف ش كلئ لميهل الئ فه قطهلع

لميع ه ئ لة ا ه عمههى اهي

بههز  ,مههي م ههل ميبل ف ه ز ههلي م ههي
يـلل لي ئ ف قطلع بز .

ا ههب أـ يي ه ه ف ف به ههل لـصه ههلاص

لي ه ه

لممم مههلئ لمـل ههة عمههى ة اه أعمههلع فه قطههلع

لفلاههي لميـيي ه مههـ

 -4قم لي لئ ل لةي ـ ع م د ع لةـ

لممم مههلئ لمـل ههة ف ه

ههيـي

ـلص ةة ا أعملع لفم ط ن .

 -5أهداف البحث:

يسع ه ه البحث إل تحقيق م موىة من األهداف وهي:

 -1يـي ي لم ق ة ـ لممم ملئ لمـل ة
 -2ليم ه ه إل عمه ههى مه ههي

عمم

يـلل لي ئ.

لم صه ههفلئ ل زم ه ه

ه ههيـي نظه ه ه ممم مه ههلئ مـل ه ههة كفه ههؤ يـيه ه ه

لمممم ملئ لمـل ة اليـلل لي ئ ف ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز .

 -3ليم إل عمى اي

لممم ملئ لمـل ة ف

نظ لممم ملئ لمـل ة  ,يقه لممم مهلئ لمـل هة لز هلي اهي
يـلل لي ئ.

 -4ي ه لـصههلاص لميطمةههلئ ليه

اههب م عليبههل فه

لممم مههلئ لمـل ههة

ةلـي لالئ ميـلك لي ئ ف ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز .

-5

ليم إل عمى أثه

قطلع بز مي

 -6ييي

لميع ه ئ لة ا ه عمهى اهي

م ي ن عمى ش كلئ لميل الئم.

لي ص لئ لي ي ل

ف

ال ييلو ةممم

مهـ

ل زمه لم فههلو

لممم مهلئ لمـل هة عمهى ة اه أعمهلع فه
يـلل لي ئ ف ش كلئ لميل الئ.

 -6فروض البحث:
الفرضية األول  :عي العيملي عمى لممم ملئ لمـل ة عني عمم
الفرضية الثانية :ال يي ف
ف عمم

لـصلاص لمطم ة فه

لممم مهلئ لمـل هة

يـلل لي ئ ف ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز .

الفرضاية الثالثاة :عهي

هيـي

يـلل لي ئ.
ليه

هي العيمهلي عم بهل

لممم مهلئ لمـل ههة ةفملل ه مهـ قةهع ميـهلك ليه

لي يب ف ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز .

1.

عنهي يـههلل

أدبيات البحث

لميه ف لميـهلك ليه

الفرضية الرابعاة :عهي كفل ه لممم مهلئ لمـل هة
ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز.

فه

ةبهيإل ي شه ي ليه

 -7مصادر مجع البيانات:
المصادر األولية :ييمثع ف أـل آ و شـصه لئ مهـ ل ك لـةه ئ الـيصهلص أكهلي م ـ مهـ

ي ـع ـل ج قطلع بز .

المصادر الثانوياة :ييكه ـ مهـ لي هلئ ل هلةي فه
لما ئ لمـيص

 -8منهج البحث:

م ههـ ا ههع يـي ه ه أ ههي إل لي ه ه ق ههل لةلـه ه

ليم ه إل عمههى مأث ه

لي ئم ي

هل لم ده ع لم اهع لميمثمه فه

لي لئ لنش ئ لميلالئ ل لاع لممم ف
ةل ههيـي

لميع ه ئ لة ا ه ف ه قطههلع بههز عمههى اههي

م ي ن عمى ش كلئ لميل الئ.

لكيهب

ل لم د ع.

لم ههنبا ل ص ههف

ليـم مه ه ةعه ه ض

لممم مههلئ لمـل ههة ف ه

يـههلل

قههي يه لـصه ع عمههى لة لنههلئ ل زمه مههـ ـه ع ال ههية لـ لهلك يه إعههي يا لبههل لعه ض,

ي يف غ ة لنلئ ال ية لـ يـم ع لنيلاا ةل يـي

لة نلما إلـصلا

.)SPSS

 -9حدود وجمتمع وعينة البحث:
يييص

عمى ش كلئ لميل الئ لملمم ف قطلع بز ,لل لة هلـ أثه

لا لي

لة ا ف قطلع بز عمى اي

لممم ملئ لمـل ة فه

يـهلل ليه ئ .يكه ـ مايمهع لي ه

مـ ش كلئ لميل الئ ف قطلع بز لةللغ عيي ل  )162ش ك
شممئ ع ن لي

 )1.1ش ك مـ مام ع لش كلئ أك ن ة

 –10خطة البحث:
ف ه إطههل

فص ع:

أ ههي إل ل ا ه

الفصل األول :لممم ملئ لمـل ة

لف ع ه لي ه
ي

ههمى لةلـ ه

لف

لي ئ ي

ز

القيصهلي له طن ,)2..7 ,

 )%7833مـ مايمع لي

ليـي يبههل ق ه لةـ ه

.

إلههى ث ه

يـلل لي ئ.

الفصل الثاني :ـصلاص ميطمةلئ لممم ملئ لمـل ة
الفصاال الثالااث :أثه

لميع ه ئ

ل زم اليـلل لي ئ.

لميع ه ئ لة ا ه فه قطههلع بههز عمههى اههي

م ي ن عمى ش كلئ لميل الئ).

وأ ي ارً يتناول الباحث أهم نيلاا ي ص لئ لةـ .
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لممم مههلئ لمـل ههة فه

يـههلل

الفصل األول :المعمومات المحاسبية ودورىا في اتخاذ الق اررات

انفصم األول

املعهىيات احملاسبية ودوسها يف اختار
انقشاسات
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انفصم األول

املعهىيات احملاسبية ودوسها يف اختار انقشاسات
 2/2يقذية:
توجد العديد من المحاوالت التي أجريت لتفسير معني القرار فيقول ىاريسون أن عممية اتخاذ

القرار ىي "إصدار حكم معين عما يجب أن يفعمو الفرد في موقف ماا وذلا بعاد الفحال الادقي

لمبدائل المختمفة التي يمكن إتباعيا أو ىو لحظة اختيار بديل معين بعد تقييم بدائل مختمفة وفقاا
لتوقعات معينة لمتخذي القرارات" والواضح أن ىذا التعريف يركز عمى االختيار والبددال والمعدايير
كعناصر في اتخاذ القرارات .ويقول ىربرت سايمون في تفسيره لعممية اتخاذ القرار "إن اتخاذ القرار
ىااو قمااب اةدارة وان مفاااىيم نظريااة اةدارة يجااب إن تسااتند عمااط منس ا وساايكولوجية ا خاااتيار

اةنساااني" أمددا ىددذا التعريددف فيركددز عمددى العنصددر اانسدداني والن دواحي النفسددية أو السدديكولوجية فددي

االختيار .أما ألبانيز فيقول أن القرار ىو "ا ختيار من بين مجموعة من البدائل وتتضمن عممية

اتخاااذ القا اررات اةداريااة صاانا القا اررات داخاال النسا التنظيمااي ويقااوم بااو ىااؤ

المساائولين عاان

األنشسة المكونة لوظائف األسراف المشاركة في العمال" .وىدذا التعريدف لعمميدة اتخداذ القدرارات قدال

عمددى أنيددا االختي دار لبدددي واحددد مددن بددين بددديمين محتممددين أو أك ددر ب ددر

تحقيددا اليدددف وبيددذا

يعتبر القرار بم ابة الوسيط بين التفكير والفع ألنو كالجسر الذي يعبر بنا إلى الفع الحقيقدي وفقدا

ليذا التعريف يتضمن أي قرار الث عناصر رليسية وىي:

 العنصر األول ا ختيار :رغ أن عنصر االختيار يشتا وجوده ضمنيا عند الحديث عن القرار

إال إن عمميددة اختيددار القدرار نفسدديا ىددي عمميددة نسددبية فقددد يتددوفر لمتخددذ القدرار حريددة واسددعة فددي
االختيددار فددي بع د

ال ددروف أو تنعددد ىددذه الحريددة تمامددا فددي ددروف أخددر

و حتددى عندددما

تت دوافر لمتخددذ الق درار درجددة واسددعة مددن حريددة االختيددار فددان ىددذه الحريددة ما ازلددت مقيدددة ب ددروف

البيلددة والعوام د الشخصد دية ومعنددى ذلددل أن كد د عمميددة اختي ددار يقددو بيددا الف ددرد تت د ر بضد د وط
المواقف حيث تنعد فييا الحرية إلى مواقف حيث لو أقصى درجة من الحرية.

 العنصر الثاني البدائل :إن العنصر ال اني في أي قرار ىو وجود البدال .
 .1من الممكن أن يكون لمشكمة ما طريقة واحدة لمعالجتيا م

ىذه المشدكمة ال تحتداج إلدى عمميدة

اتخاذ القرار أن االدعاء بان المشكمة ليس ليا سو ح واحد فيذا يرجع عادة إلى عد كفايدة

التحمي أو إلى العجز في تكوين البدال .

 .2قددد يوجددد الك يددر مددن مشدداك اادارة ين ددر إلييددا كبدددال

ناليددة إمددا ىددذا أو ذال) م د ه ى د

نشتري أ) أو ب)؟ أو م د ىد نقدو ببنداء الوحددة اانتاجيدة فدي منطقدة الشدرا أو فدي منطقدة
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ال رب؟ م

ىذه الن رية ال نالية ما ىي إال تبسيط لممشاك ااداريدة فيدي ال نعندي عدد وجدود

بدددال أخددر ولكنيددا تعنددي أن البدددال األخددر غيددر معروفددة أو غيددر مدروسددة أو مسددتبعدة مددن

الصورة.

 .3ىنال حاالت شالعة التي تواجو المدير وتتطمب منو اتخاذ القد اررات فاتخداذ القدرار ىدي الحداالت
التددي تتضددمن عدددد كبيددر مددن البدددال وعمددى المدددير فددي م د ىددذه الحدداالت تخفددي
البدال إلى أدنى حد ممكن فاتخاذ القرار ىي عممية تخفي

عدددد ىددذه

لمبددال المتعدددة كمدا ىدي إضدافة

إلددى البدددال المحدددودة وىكددذا يمكددن القددو أن البدددال م ميددا فددي ذلددل م د االختيددار تتدددرج فددي
عددىا بين التعدد والوحدانية.

 العنصاار الثالااث األىااداف أو الاادوافا :أن العنصددر ال الددث فددي أي ق درار ىددو األىددداف والدددوافع

وت تي أىمية ىذا العنصدر مدن ضدرورة اسدتخدا معيدار محددد الختيدار القد اررات ونقدد األىدداف

والدددوافع م د ىددذا المعيددار فددالق اررات ااداريددة البددد أن تسدداى فددي إنجدداز أىددداف حقيقيددة بفعاليددة

وكفاءة .ومن الطبيعي أن لك قدرار دافدع معدين وتعتمدد نتدالر القد اررات عمدى أىميدة الددوافع التدي
تحرل السمول وعمى قوتيا فالددافع الواحدد يحقدا أك در ىددف واحدد فمدذلل فدلن قدوة الددافع تحددد

األىمية النسبية لميدف المرغوب تحقيقو وقد يكون من الصعب أحيانا تفسير أو تبريدر كد قدرار
باسددتخدا األىددداف أو الدددوافع المحددددة مباشدرة أو النتددالر .تد دي فددي النيايددة عمددى بمددو أىددداف

محددة.

 1/2يفهىو عًهية اختار انقشاسات:
يقدو

ياسدين 1002ه ص )24فدي البدايدة يجدب التفريدا بدين صدنع القدرار واتخداذ القدرار وحد

المشددكمة فعمميددة صددنع القدرار تتضددمن كد م ارحد القدرار التددي تبدددأ بتحديددد المشددكمة وتحميد أسددبابيا
وتعيددين مت يراتيددا بمددا فددي ذلددل جمددع المعمومددات مددن مصددادرىا واسددتع ار

الحمددو الممكنددة وبندداء

النماذج أو تصمي الحمو والمفاضمة بينيا ومن مة اختيار البدي األفض وتنفيذه .وىذا التوصيف
يشم ك مراح عممية صنع القرار التي أقترحيا سيمون أما اتخاذ القرار فيدو ينحصدر فدي مرحمدة

المفاضمة واختيار البدي المناسب .وتعد عممية اتخاذ القدرار ااداري جدوىر العمميدة ااداريدة ومحدور

نشدداط الو يفددة ااداريددة وىددي عمميددة اختيددار السددتراتيجية أو اج دراء وىددذه العمميددة من مددة ورشدديدة
وبعيدة ك البعد عن العواطف ومبنية عمي الدراسة والتفكير الموضوعي لموصو إلي قرار مرضي

أو مناسددب .وقددد عرفددت عمددى أنيددا عمميددة اختيددار بدددي واحددد مددن بددديمين محتممددين أو أك ددر لتحقيددا

ىدف أو مجموعة من األىدداف خدال فتدرة زمنيدة معيندة فدي ضدوء معطيدات كد مدن البيلدة الداخميدة
والخارجية المتاحة لممن مة .ومن ىذا المفيوم يمكان إد ار أن عممياة اتخااذ القا اررات تنساوي عماط

عدد من العناصر ىي:
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أ -االختيار.

ب -توافر البدال .

ت -األىداف وال ايات.
ث -الوقت.

ج -الموارد المادية والبشرية.
ح -البيلة الداخمية.

خ -البيلة الخارجية بما تحتويو من مت يرات.

 1/2حمذدات عًهية اختار انقشاسات:

لق ددد ص دددر تعري ددف جدي ددد لممحاس ددبة ااداري ددة ع ددا  1004ع ددن المعي ددد األمريك ددي لممحاس ددبين

ااداريددين  )IMAوالتعريددف الجديددد يحم د فددي طياتددو الك يددر تجدداه و يفددة المحاسددبة ااداريددة فددي

المن مات حيدث ال يشدتم فقدط عمدى كدون المحاسدبة ااداريدة ىدي عبدارة عدن عمميدة تحديدد وقيداس
وتوصي المعمومات إلى متخدذي القد اررات داخد الوحددة االقتصدادية وانمدا اضداف خاصدية المشداركة

فددي الق د اررات االسددتراتيجية بمعنددى المشدداركة فددي وضددع وتطبيددا االسددتراتيجية لممن مددة ولكددن ىددذا

التعريف يسدتحا البحدث والد ارسدة كدون المحاسدب االداري ال يمكندو ان يد ر فدي القدرار االسدتراتيجي
بمف ددرده وانم ددا ىن ددال اش ددخاص اخد درين ف ددي االدارة العمي ددا يمك ددني التد د ير ف ددي القد د اررات االس ددتراتيجية

لممن مة وحتى وضع االستراتيجيات.
ياااار

ياسااااين  :1998ل )11-7أن الميد ددا الرليسد ددية ل د د دارة االسد ددتراتيجية متابعد ددة وتقيد ددي أداء

المن م ددة كن ددا متكامد د يتك ددون م ددن بني ددة متفاعم ددة م ددن األن م ددة الو يفي ددة الفرعي ددة وتحميد د أداء
األن مددة الفرعيددة والمندداخ التن يمددي وال قافددة التن يميددة ومددا تتضددمن ىددذه المجدداالت واألن مددة مددن

عناصر قوة وضعف وتجديد مركز المن مدة االسدتراتيجية وتقيدي األداء ككد مدن خدال تحديدد دور
ك د ن ددا فددي خمددا قيمددة محددددة لممن مددة ومتابعددة سمسددمة القيمددة المضددافة ذات األ ددر المباشددر فددي
إتاحددة فددرص البقدداء أو النمددو والتطددور فددي الصددناعة ويعتبددر التكام د االسددتراتيجي شددرطا جوىريددا

لمكفاءة والفعالية.

وتبرز أىمية اةدارة ا ستراتيجية من خالل تحميل التحديات التي تواجو اةدارة وىذه التحديات:

 .2تسارع التغير الكمي والنوعي في بيئة األعماال :ي يدر الت يدر بجدالء أك در فدي البنيدة السياسدية
واالجتماعيدة واالقتصدادية لمعدال وفددي تطدور التكنولوجيدا والبرمجيددات المعقددة والتقنيدات المتطددورة

ألجي دزة االتصددا

لددذلل عمددى صددانع االسددتراتيجية مواكبددة الت يددرات فددي بيلددة األعمددا وليس دت

مواجيتيدا الكتسدداب المزيددد مددن الددتعم والخب درة فددي إدارة الت ييددر فددي بيلددة األعمددا بطريقددة فعالددة
تستند عمى مشاركة واسعة من قب ك أفراد التن ي .
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 .1زيادة حدة المنافساة :لقدد أصدبحت المنافسدة الكونيدة حقيقدة واقعدة ابتدداء مدن أشدباه المواصدالت
إلى خدمات التن يف كما غيرت العولمة االقتصادية حدود المنافسة وتتضدح ىدذه الصدورة فدي
يدور منافسددين جدددد باسدتمرار وزيددادة حدددة المنافسدة فددي األسدواا المحميدة والعالميددة ممددا يفددر

عمى صانعي االستراتيجية تحدي صياغة وتطوير خطط استراتيجية كف ة وبعيدة المد لمعالجة
وضددع من مدداتي فددي األس دواا ذات النمددو البطدديء واألس دواا التددي سددتكون فييددا حصددة المن مددة

بوضع حرج.

 .1كونية األعمال :لقد تالشت في عال األعما حدود السيادة بين الددو واألقدالي وذلدل مدع زيدادة
االعتمدداد المتبدداد لالقتصدداديات ونمددو المنافسددة األجنبيددة فددي األس دواا المحميددة وندددرة الم دوارد

الطبيعيددة حريددة التبدداد التجدداري كد ىددذه المعطيددات وغيرىددا جعمددت مددن نشدداط األعمددا أك ددر
عالميددة واقد محميددة مددن ذي قبد  .فمد ال ضددمن الم دداىر البددارزة عد كونيددة األعمددا ىددو اتجدداه

الشركات اليابانية لمبحث عن تحالفات اسدتراتيجية مفتوحدة مدع الشدركات العالميدة األخدر بحيدث
يتعرف ك طرف عمى عناصر القوة التقنية في الطرف اآلخر شدركة تويوتدا و  GMيشدتركان

اآلن في مشروع تطوير تصنيع السيارات.

 .1التغياار التكنولااوجي :تعتمددد مع د المن مددات عمددى التكنولوجيددا لتحقيددا مي دزة تنافسددية ضددرورية
لمبقدداء فددي عددال األعمددا

وألن التكنولوجيددا تت يددر بصددورة سدريعة فددي كد الصددناعات فددان عددد

مواكبة ىذا الت ير يضع المن مة في مواجية تيديد حقيقدي وعدادة تييدد إدارة المن مدات نفسديا

لمواجيددة المنافسددين مددن خددال تطددوير طددرا جديدددة لممنافسددة واالسددتفادة مددن الممي دزات التقنيددة

الجديدة.

 .1نقل الموارد :من الواضح أن الموارد الطبيعية في تناقص مستمر واليو توجد صناعات معينة
تواجددو نقددص خطيددر فددي الم دواد األوليددة وعناصددر مدددخالت الن ددا اانتدداجي لددذلل يتطمددب فددي

اادارة االستراتيجية وضع خطط طويمة لمحصو ع المواد األوليدة بطريقدة عقالنيدة واقتصدادية
وفي إطار المسلولية االجتماعية.

 .2التحااول ماان المجتمعااات الصااناعية إلااط مجتمعااات المعرفااة :أصددبحت المعرفددة قددوة اسددتراتيجية
ويمكن ان تشك ميزة استراتيجية في مجدا اادارة والتكنولوجيدا فالمعرفدة ىدي أسداس القددرة فدي
عممية خما المنتجات الجديدة أو تطوير المنتجات الحالية وىي أساس القدرة فدي الوصدو إلدى

مستويات عالية من النوعية واابداع التقني إن المعرفة ضرورية لتنفيذ أنشطة اادارة من إنتاج
وتسويا وادارة موارد بشرية بطريقة تضمن تحقيا الكفاءة والفعالية لذلل من المفتر

أن يتعم

صانعوا االستراتيجية الكيفيدة التدي مدن خالليدا يمكدن إدارة المعرفدة باعتبارىدا عامد حيدوي يدرجح
نجاح المن مة أو فشميا.
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 .3عدم ا ستقرار في أوضاع السو  :يالح أن األسواا التجارية في حالة تذبدذب وعدد اسدتقرار
م د د ع ددد اس ددتقرار أس ددعار ص ددرف العم ددالت وع ددد اس ددتقرار أس ددعار الطاق ددة ت ازي ددد عج ددز ميد دزان

المدددفوعات لدددو العددال ال الددث ومديونيتددو ت ازيددد تد ير المت يدرات السياسددية فددي أوضدداع السدوا

ك د ىددذه الم دداىر وغيرىددا تضددع من مددات األعمددا فددي درجددة عاليددة مددن المخدداطرة عنددد اتخدداذ
ق اررات باالست مار أو عند اتخاذ قد اررات اسدتراتيجية بعيددة المدد

لدذلل كنتيجدة لمتحدديات اآلنفدة

ال ددذكر ال ب ددد أن تت ي ددر عممي ددات اادارة االس ددتراتيجية أو تعمد د تع ددديالت مس ددتمرة عم ددى خط ددط

وسياسات اادارة.

كما تفيد اةدارة ا ستراتيجية في تنمية التفكير ا ستراتيجي لد المد ار وتحدياد الخصاائل التاي
تميااز المنظمااة عاان ميرىااا ماان المنظمااات المنافسااة وتماانا إمكانيااة امااتال المياازة التنافسااية

وتخصيل الموارد المتاحة وزيادة الكفا ة الفعالية.

وتتكون اةدارة ا ستراتيجية من ثالثة مستويات:

 .1اةدارة ا سااتراتيجية لممنظمااة :فددي ىددذا المسددتو تتددولى اادارة االسددتراتيجية عمميددة تخطدديط كد

األنشطة المتصمة لصياغة رسالة المن مة وتحديد األىدداف االسدتراتيجية وحشدد المدوارد الالزمدة

وصياغة الخطة االستراتيجية.

 .2اةدارة ا ستراتيجية في مساتو وحادات األعماال ا ساتراتيجية :تتدولى اادارة االسدتراتيجية فدي
ىددذا المسددتو صددياغة وتنفيددذ الخطددة االسددتراتيجية الخاصددة بك د وحدددات األعمددا يعنددي تكددون

اادارة االسددتراتيجية مسددلولة عددن تخطدديط وتن ددي ك د األنشددطة الخاصددة بالخطددة االسددتراتيجية
لموحدة واتخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذىا.

 .3اةدارة ا ساااتراتيجية فاااي المساااتو الاااوظيفي :يعنددي يوجددد خطددة اسددتراتيجية لمتسددويا وخطددة
استراتيجية لألفراد وخطة ل نتاج إلد ,حيدث تتدولى كد خطدة عمميدة تقيدي السياسدات والبدرامر
وااج دراءات الخاصددة بتنفيددذ ك د و يفددة مددن دون الدددخو فددي تفاصددي ااش دراف المباشددر عمددى

األنشطة اليومية ليذه الو الف.

تحديااد األىااداف ا سااتراتيجية :تم د األىددداف التن يميددة ال ايددات والنيايددات التددي تسددعى اادارة إلددى
الوصو إلييا من خدال االسدت مار األم د لممدوارد اانسدانية والماديدة المتاحدة حاليدا وفدي المسدتقب

وىي دلي لعم اادارة وبقدر ما تكون األىداف التن يمية واقعية ومعبرة بصورة صحيحة عن قو

ومت يد درات البيل ددة الداخمي ددة والخارجي ددة لممن م ددة ب ددنفس الق دددر تك ددون اادارة أم ددا فرص ددة النج دداح ف ددي

تصمي وتطبيا استراتيجية كف ة وفعالة وتوضع األىداف في ضوء عدة عوام م رة منيا:
 .1عالقات الت ير والت ر بين البيلة الخارجية والبيلة الداخمية لممن مة.
 .2كمية ونوعية الموارد المتاحة.

 .3القدرة عمى تحقيا الموازنة بين المن مة والبيلة.
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 .4قافة وقي اادارة العميا.

 .5عالقات السمطة والمسلولية والصالحية بين افراد التن ي .
 .6أسموب اتخاذ الق اررات اادارية.

أثاار البيئااة الداخميااة والخارجيااة فااي صاايامة ا ساات ارتيجياته البيلددة مددن أىد المد رات فددي الحركيددة

السددمعية والخدميددة وليددذا تعم د المن مددة عمددى تشددخيص وتحمي د البيلددة الخارجيددة والداخميددة واحددد

المكونات اليامة والرليسية لعممية اادارة االستراتيجية وسنحاو تشخيص البيلة ومعرفة مدد أ رىدا

في صياغة االستراتيجية وذلل فيما يميه

 .1لالستراتيجية مفاىيم تتعدد بتعدد واضعييا وىذا أىميا:

 االستراتيجية عمى الخطط واألنشطة المن مة التي يت وضعيا بطريقة تضدمن خمدا درجدة
من التطابا بين رسالة المن مة وأىدافيا بين ىذه الرسالة والبيلة التي تعم فييدا بصدورة

فعالة وذات كفاءة عالية .ويمكن أن نستخمص من ىذا المفيو النقاط اآلتيةه

أ -االستراتيجية وسيمة لتحديد غاية ىي في أغمب رسالة المن مة.

ب -خمددا درجددة مددن التطددابا عاليددة الكفدداءة بددين غايددة المن مددة وأىدددافيا وبددين رسددالة المن مددة
والبيلة من جية أخر .

ج -تبددين االسددتراتيجية أى د الطددرا التددي تحقددا أىددداف المن مددة مددع اآلخ در فددي االعتبددار ال ددة
عوام رليسية ىيه

 البيلة الخارجية بمت ي ارتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 البيلة الداخمية بمواردىا المادية والمعنوية.
 األىداف المراد الوصو إلى تحقيقيا.

 .2أىااام مكوناااات البيئاااة الخارجياااة والداخمياااة :لمبيل ددة الخارجيددة والداخميددة عوام د م د رة عم ددى

صياغة االستراتيجية نذكرىا باختصار فيما يميه

 .1عوام البيلة الخارجيةه تعتبر البيلة الخارجية ىي مجموعة العوام المحيطة والم رة بشك

أو ب د دداخر بالم سس د ددة واس د ددتراتيجياتيا ويقص د ددد بالعوامد د د تم د ددل االعتب د ددارات والمت يد د درات العام د ددة

والخاص د د ددة فالعام د د ددة مني د د ددا السياس د د ددية االقتص د د ددادية االجتماعي د د ددة الطبيعي د د ددة التكنولوجي د د ددة

ال قافية...إل .,ىذه المت يرات يصعب عمى الم سسدة الدتحك بيدا والتد ير عمييدا بحكد شدموليتيا
عمددى الكد

أمددا الخاصددة فيددي تمددل العوامد القريبددة والمرتبطددة بالم سسددة كددالموردين الممددولين

المنافسددين الوسددطاء السددوا...إل .,ىددذه العوام د يمكددن لمم سسددة التد ير فييددا بنسددب متفاوتددة.
وعميددو عندددما تقددو المن مددة بتقيددي البيلددة الخارجيددة التددي تعمد فييددا فلنددو يكددون ل ازمددا أخددذ بعددين

االعتبار مجموعة من االعتبارات أىمياه
 المت يرات البيلة الخارجية.
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 األساليب البديمة.
 تقيي البيلة.

 .2عوامل البيئاة الداخمياة :البيلدة الداخميدة ىدي التدي تسدتطيع الم سسدة الدتحك فييدا والتد ير عمييدا
وت ييرىا وفا ما تحتاجو لصياغة استراتيجيتيا والتي من خالليا تتمكن اادارة االسدتراتيجية مدن

تسدديير م سسددتيا بفعاليددة اكبددر وأدا .وال يمكددن لمم سسددة صددياغة اسددتراتيجية بدددون تحميد كدداف

وجيد لبيلتيا الداخميدة وامكانياتيدا وبمعندى خخدر معرفدة نفسديا وقدد ارتيا ومدد قوتيدا أو ضدعفيا
وذلل في محاولة لتسخير بيلتيا الداخمية وتطويعيا في أغراضيا وتتم

عوام البيلدة الداخميدة

فددي و ددالف ونشدداطات الم سس ددة الرليسددية ألني دا األعمدددة األساس ددية ألنشددطتيا وتكمددن أىمي ددة

تحمي د ىددذه العوام د فددي تحديددد مصددادر القددوة وتدددعيميا وتعميميددا ومصددادر الضددعف لتقويميددا
وتصحيحيا وأى ىذه العوام ىيه التسويا األفراد اانتاج التموي والمحاسبة اادارية.

من الميام عناد تسبيا ا ساتراتيجية أن تكاون القياادة اةدارياة عماط معرفاة بالخساة ا ساتراتيجية

المسماااوب تنفياااذىا واةمكانياااات والماااواد المتاحاااة مااان جياااة والتحاااديات الخارجياااة مااان تيديااادات
ومتغيرات تنافسية في بيئة األعمال إن التحدي الذي يواجو القادة يكمن في قيادة عممية التغييار

الجاااذري داخااال المنظماااة وفاااي إجااا ار انقاااالب مااادروس ومخساااس فاااي التنظااايم والواجباااات أو فاااي

المستويات اةدارية وفي أنظمة العمل وفي الثقافة التنظيمية.

 1/2تصنيف انقشاسات:

يقول حنفي بوقحف  :1993ل  )144لقد قسم كونتز وزمالئو الق اررات إلى نوعينه ىمدا

الق اررات المبرمجة والق اررات غير المبرمجة فاألولى تشير إلى القد اررات المخططدة سدمفا والتدي تتعامد

مع ح المشكالت المتكررة أو الروتينية .أما ال انية فيي ال ير متكررة أو التي تعالر مشداك جديددة

أو تتعام مع المواقف غير الم لوفة م

الق اررات االستراتيجية.

أما أنسوف فصنف الق اررات إلط ثالثة أنواع ىي:

أ -ق اررات استراتيجية :تصنف ب نيا غير متكررة كمدا أنيدا تح دى بدرجدة عاليدة مدن المركزيدة
في اتخاذىا وتكون فيه

 اختيار مزير السمعة-السوا.

 ق اررات تخصيص الموارد وق اررات التنويع.
 ق اررات اختيار توقيت وأزمنة البدء.

ب -ق اررات تنظيمية :تتصف بالتكرار إذا ما قورنت بالسابقة وتكون فيه
 الق اررات الخاصة بلجراء توزيع الموارد.

 الق اررات الخاصة بتن ي وتممل وتنمية الموارد.
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 الق اررات المرتبطة بتدفا المعمومات وتحديد مد الحريات والصالحيات.

ج -ق اررات تشغيمية :تتصف بدرجة عالية من الالمركزية وىي متكررة أي أنيا مبرمجة م ه
 توزيع الموارد المتاحة عمى األنشطة الو يفية جدولة اانتاج.
 تحديد مستويات التش ي

التسعير وسياسات التنمية أساليب ااشراف.

 -1حا ت اتخاذ الق اررات منصور  :2116ل :)35

أ -حالااة التدكااد :بيلددة القدرار مسددتقرة وبسدديطة حيددث تحتددوي عدددد قميد مددن العوامد والمد رات
المتشددابية والتددي تبقددى ىددي نفسدديا خددال فت درة اتخدداذ الق درار وخددال تنفيددذه وىددو كمددا فددي
الق اررات الروتينية.
ب -حالة المخاسرة :بيلة القرار مستقرة ومعقدة وتحتوي عمى عدد كبير من العوام والمد رات
التي ت ر عمى عممية اتخاذ القرار وأ ناء تنفيذ القرار كما في الق اررات التش يمية.
ج -حالاة المخااسرة وعادم التدكاد :بيلدة القدرار مت يدرة وبسديطة وتحتدوي عددد قميد مدن العوامد
والم رات والتي تتشابو فيما بينيا إلى حد كبيدر لكنيدا تت يدر بصدورة مسدتمرة م د القد اررات
اادارية.
د -حالاة عاادم التدكااد :بيلددة القدرار مت يدرة ومعقدددة وتحتدوي عدددد كبيددر مدن العوامد والمت يدرات
التي ال تتشابو مع بعضيا والتي تت ير بصورة مستمرة م الق اررات االستراتيجية.

 -1العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ الق اررات حنفي بوقحف  :1993ل :)141

إن ح المشكالت يواجو عوام ت ر عمى فعالية الحمو المقترحة واذا ما تداخمت فلنيا أحيانا تقود

إلى ق اررات خاطلة ليذا فلن اتخاذ القرار ميما كان بسيطا يجب االحتياط مما يميه
أ -العوامل اةنسانية السموكية :تتمثل في:

 مد قبو واقتناع األفراد بالقرار الذي يت اتخاذه أو الحمو المقترحة.

 العادات والتقاليد واألعراف السالدة في الم سسة ومد تماشي الق اررات والحمو معيا.
 التسرع في اتخاذ الق اررات دون دراسة مت نية.
 االعتماد بدرجة كبيرة عمى الخبرة السابقة.

 التحيز والعواطف والخمط بين المشكمة وم اىرىا.

 عد اىتما متخذي القرارات باحتماالت المقاومة لمت يير.

ب -العوامل التنظيمية:

 عد وجود ن ا جيد لممعمومات.

 عد وضوح العالقات التن يمية بين األفراد واادارات.

 المركزية الشديدة وحج الم سسة ودرجة انتشارىا الج رافي.
 عد وضوح األىداف األساسية.
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 عد توافر الموارد المالية والبشرية والفنية الالزمة.

ج -العوامل البيئة الخارجية:

 العوام التن يمية االجتماعية واالقتصادية م
العا وشروط اانتاج.

 ال روف اانتاجية القطاعية م
 التعار

النقابات والتشريعات والقوانين والرأي

المنافسين والموردين والمستيمكين.

بين أىداف الم سسة وأىداف األطراف المتعاممين الخارجيين.

 المت يرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية السالدة في المجتمع.

 درجة التقد التكنولوجي في مجا نشاط الم سسة ومعدالت النمو ودرجة المنافسة.

د -عوامل أخر


منصور  :2116ل :)35

رف اتخاذ القرار.

 ت ير عنصر الزمن ومد أىمية القرار.
 ض وط العم .

 1/2خصائص عًهية اختار انقشاس (ينصىس :1002 ,ص :)11-12

إن عممية اتخاذ الق اررات مرحمة متقدمة في العممية اادارية وأن المراح السابقة ىي مقدمات

أساسية لمقرار السمي عمى الرغ من أنو في ك مرحمة ت ير لكنيا تتجسد في مرحمة اتخاذ القرار

وغالبا ما تكون نتيجة القرار وخاصة فيما يتعما بالمشكالت ىي حمو توفيقية تركيبية ما بين
اامكانات المتاحة والحاجات والمتطمبات المفروضة وىذا ناتر عن كون عممية صنع القرار تحتوي

عمى المفاضمة والختيار والتصنيف والترتيب بين اامكانات المتاحة واألىداف المرسومة .لذا تعد
عممية صنع القرار و يفة إدارية وعممية تن يمية فق اررات المدير تعكس ك ي ار من الو الف اادارية

الرليسية كتكوين الخطط ووضع السياسات وتحديد األىداف كما ت دي إلى ك ير من األىداف
والنتالر المتعمقة بلدارة الم سسة .فق اررات المديرين ليا ت ير كبير عمى شك وأسموب العم  .وىي

عممية اختيار يقو بو صانع القرار الختيار البدي األفض من بين بدال عديدة.

 2/2دوس املعهىيات احملاسبية يف اختار انقشاسات:
يقااول زاماال  :2111ل )42يتوقددف نجدداح أي من مددة عمددى وجددود ال ددة عناصددر أساسددية

ىي اادارة و رأس الما
والمددن

و القو العاممة ولع العنصر األى بيني ىو اادارة باعتبارىا المحرل

والمخطددط لمعناصددر األخددر

وبالقدددر الددذي تكددون فيددو خطددط وقد اررات اادارة سددميمة يكددون

نمدو وتطددور المنشد ة سدريعا نحددو النجداح .وال يمكددن أن ن فد أن صددحة وسددالمة ىدذه القد اررات تعتمددد
بشك أساسي عمى توفر معمومدات سدميمة وصدحيحة .ومدن ىندا يبدرز الددور الميد الدذي يمعبدو ن دا
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المعمومات المحاسبي في تزويد اادارة بالمعمومدات السدميمة التدي يحتاجيدا لتصدريف أمدور المن مدة.

ويقو إن اتخاذ قرار جيد يعتمد بنسبة  %50عمى المعمومات وبنسبة  %20عمدى الدذكاء وااليدا

فك الق اررات تتطمب معمومات وال ر

الرليسي لمحصو عمى المعمومات ىدو مدن أجد اسدتخداميا

لموصددو إلددى الق د اررات وتنفيددذىا وت بيتيددا .ومددن البدددييي أن درجددة جددودة المعمومددات المت دوافرة لمتخددذ

القرار ليا ت ير كبير عمى درجدة جدودة القدرار المتخدذ فكممدا زادت درجدة جدودة تمدل المعمومدات كدان

اختي ددار متخ ددذ القد درار أفضد د

األم ددر ال ددذي يعن ددي ض ددرورة أن تبح ددث اادارة باس ددتمرار ع ددن أفضد د

المعمومددات فيمددا يتعمددا باألىددداف والنتددالر المتوقعددة لمتصدرفات البديمددة .فالمعمومددات تزيددد مددن معرفددة

متخددذ الق درار وتقم د مددن جوانددب المخدداطرة المرتبطددة باتخدداذ الق د اررات .وفددي حقيقددة األمددر فددلن اتخدداذ

الق اررات والمعمومات موضوعان مرتبطان ال يمكن التعر

ألحدىما دون اآلخر.

ويشااير نااور عبااد العااال  :1993ل  )44-33إن عمميددة اتخدداذ القد اررات تعتمددد فددي كد

مراحميا عمى ما يتوفر لد متخذ القدرار مدن معمومدات األمدر الدذي يتطمدب ضدرورة م ارعداة المبداد

التالية عند تصمي ن ا المعموماته

المباادأ األول :تعتبددر المعمومددات أساسددا ضددروريا التخدداذ القد اررات .فبدددون المعمومددات يصددعب تحديددد
المشكمة أو تحديد بدال الح  .كما يصعب تحديد معايير المفاضمة بين البدال .

المباادأ الثاااني :يجددب أن تكددون المعمومددات ماللمددة لمق درار المعددرو
الالزمة وتحويميا إلى معمومات ماللمة.

أو يمكددن تجميددع المعمومددات

المباادأ الثالااث :أن يددت تجميددع المعمومددات المتعمقددة بموقددف الق درار قب د تحديددد البدددال أو تقيددي تمددل

البدال .

المباادأ الرابااا :تتوقددف الحاجددة إلددى معمومددات دقيقددة عددن األسدداليب المسددتخدمة لقيدداس منددافع البدددال
المختمفة والوزن النسبي لممعمومات عند قياس الربح أو المنافع النسبية المحددة لمبدال المتاحة.
وال شددل أن ىددذا يتطمددب إج دراء تحمي د الحساسددية بالنسددبة لددبع

النموذج المستخد لمت يرات في ك من تمل الم شرات ومن

منيا.

الم ش درات لمعرفددة مددد اسددتجابة

تقدير درجدة الدقدة المطموبدة فدي كد

المباادأ الخااامس :إذا أمكددن تنمدديط الخط دوات الالزمددة التخدداذ ق درار معددين .فلنددو يمكددن تفويضددو إلددى
مستو إداري أق أو يمكن برمجتدو ليد دي بالحاسدب اآللدي مدع ضدرورة اسدتبعاد البددال ذات الدربح

المنخف

.
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 3/2املعهىيات انتي يقذيها نظاو املعهىيات احملاسبي ملتخز انقشاس:
يعتبددر ن ددا المعمومددات المحاسددبي أىد مصدددر لممعمومددات فددي المن مددة بد يعتبددر فددي أغمددب

األحيان أقد ىذه الن

وأك رىا تطدو ار .وتعتبدر المحاسدبة فدي الوقدت الحاضدر بصدفة أساسدية كن دا

لممعموم ددات تطبيق ددا لمن ري ددة العام ددة لممعموم ددات وتش ددك المحاس ددبة ج ددزءا كبيد د ار م ددن ال ددن
لممعمومات والتي توفر معمومات كمية ألغد ار

العام ددة

اتخداذ القد اررات حيدث يدوفر ىدذا الن دا مدا يتجداوز

 %50من المعمومات الالزمة التخاذ الق اررات .لذلل يجب عمى الكادر المحاسدبي التركيدز عمدى ىدذه
الميمة وذلل ب ية تحديد نوعية المعمومات التي تحتاج إلييا المستويات اادارية المختمفة لمقيا بيذه

الو يفة مما يفر

عمى المحاسب أن يم إلماما تاما بعممية اتخداذ القد اررات أىددافيا وطدرا التنبد

ونماذج اتخاذ الق اررات والنتالر المتوقعة من استخدا تمل النماذج حتى يستطيع أن يكون قداد ار عمدى

أداء الميا التالية في ىذا المجا ه

 .2التنب بالم شرات المختمفة التي تنتر عن ن

المعمومات المختمفة.

 .1التنب بالخطوات التي ينب ي القيا بيا نتيجة لك مجموعة من الم شرات السابقة.
 .1اختيددار ن ددا المعمومددات الددذي يحقددا أقصددى ربددح صد ا
داف متوقعددا وذلددل بعددد األخددذ بعددين
االعتبار التكاليف المتوقعة لمحصو عمى المعمومات.

وعموما يوجد الث أنواع من المعمومات التي يوفرىا ن دا المعمومدات المحاسدبي فدي المشدروع
والتي يخد ك منيا غرضا معينا وغالبا في مستويات إدارية عديدة وىذه المعمومات ىيه



معموماااااات تقريااااار األدا  :وىد ددذه المعمومد ددات تمكد ددن جميد ددع األط د دراف والجيد ددات الداخميد ددة

والخارجية من تقيي األداء الو يفي في المشروع.

معمومات توجيو النظر :وتساعد ىذه المعمومات المسدتويات ااداريدة المختمفدة عمدى التركيدز
عمى المشاك التش يمية ونواحي القصور وعد الكفاءة وىذه الناحيدة مدن الن دا المحاسدبي

تسدداعد عمددى تييلددة المددديرين عمددى لمتركيددز عمددى الندواحي اليامددة مددن العمميددات بدرجددة تمكددن

من اتخاذ الق اررات بشك أك ر فعالية سواء عن طريا التخطديط الجيدد أو ااشدراف اليدومي

الكفوء .وترتبط و يفة إعداد ىذه المعمومات بعمميات التخطيط والرقابة المتكررة أو اليومية
وبتحمي ودراسة التقارير المحاسبية الداخمية والدورية.

 معمومااات حاال المشاااكل :وتسدداعد ىددذه المعمومددات عمددى التمخدديص الكمددي لمم ازيددا النس دبية
لمبد دددال المختمفد ددة لمعم د د أو القد د د اررات المختمفد ددة وغالبد ددا م د ددع توصد دديات بالنسد ددبة ألفضد د د

ااجراءات .وترتبط ىذه المعمومات بح المشاك غير الروتينية أي المواقف التي تتطمب
تحميال خاصا أو تقارير محاسبية خاصة.
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والجدير بالذكر في ىذا المجا أن نفس المعمومات المحاسبية قدد تسدتخد فدي أك در مدن غدر

األغ د ار

مدن

السددابقة بمعنددى أن نفددس التقريددر قددد يددوفر معمومددات األداء ومعمومددات توجيددو االىتمددا

م ددا ذلددل تقريددر التكدداليف الددذي يقددارن بددين النتددالر الفعميددة مددع المعددايير المحددددة مقدددما فيددو يعتبددر
بم ابددة تقريددر أداء بالنسددبة لمعامد و تقريددر توجيددو ن ددر بالنسددبة لر سددالو فددي نفددس الوقددت .و فضددال

عن ذلل فلن التقارير المحاسبية النيالية تستخد في األغ ار

الرقابيدة توجيدو الن در) وأيضدا تدوفر

االحتياجات التقميدية لممحاسبة المالية التي تيت أساسا بعممية تقرير األداء .وتستخد معمومات حد

المشاك في التخطيط طوي األج و في الوصو إلى الق اررات الخاصة غير المتكررة م د تصدنيع

ق د اررات الش دراء أو التصددنيع داخميددا أو إحددال معدددات جديدددة بدددال مددن تمددل المسددتيمكة وغيرىددا مددن

الق اررات .ويالح أن ميا توفير ىذه األنواع ال ال ة من المعمومات قد تتداخ أو تتحدد مدع بعضديا
بحيددث يكددون مددن الصددعب الفرقددة بينيددا إال أن ىددذه التفرقددة ىامددة ألنيددا تسدداعد عمددى تفي د أىددداف
وو يفة ك من المحاسب والمدير.

 2/3/2دوس احملاسب واملذيش يف اختار انقشاسات:

أ -فااي مجااال التخساايسه ياار زاماال  :2111ل )61ب د ن المدددير يقددو بتحديددد األىددداف التددي
يرمددي إلددى تحقيقيددا خددال ي بعددد زمنددي معددين وااجدراءات الالزمددة أو التددي تكفد لددو تحقيددا ىددذه
األىداف في ضوء موارد محدودة تتس بالندرة وفدي بيلدة و دروف تتسد بعدد الت كدد بشد ن مدا
يحدديط بالمنشد د ة م ددن مت يد درات اقتص ددادية سياسددية فني ددة قافي ددة اجتماعي ددة ع ددالوة عم ددى أن
عممية اختيار التصرف أو ااجراء الذي يكف تحقيا األىدداف تتسد بالصدعوبة والتعقيدد .وىندا
يمل ةينددو مددن تكددوين ر يددة واضددحة
يد تي دور المحاسددب الددذي يددوفر لممدددير مددن المعمومددات مددا ؤ
عن العواقب المختمفة والنتالر المتوقعة لك بدي .
ب -فاااي مجاااال الرقاباااة :ويؤكاااد أيضاااا زامااال  :2111ل )61أن اىتمددا المدددير ينصددب عمددى
جدانبين أساسدديين ىمداه الفعاليددة والكفداءة وتعبددر الفعاليدة عددن القددرة عمددى تحقيدا األىددداف فددي
د المت يدرات البيليددة المحيطددة أي إنيددا تحسددين لعالقددة نوعيددة أو وصددفية وليسددت كميددة بددين
الن ر عن التكمفدة أمدا الكفداءة فتعبدر عدن مدد حسدن اسدت ال
المدخالت والمخرجات ب
الموارد المتاحة دون إىدار تحقيقدا ليددف معدين وبعبدارة أخدر ىدي تحقيدا اليددف ب قد تكمفدة
ممكنددة وىكددذا فددلن الكفدداءة تجسدديد لعالقددة كميددة وليسددت وصددفية بددين المدددخالت والمخرجددات.
ولتقيي الفعالية والكفاءة يقو المدير بمقارنة النتالر الفعمية مع النتالر المخططة وىدذا األمدر
يم ؤكنددو مددن تالفددي مددا يكددون قددد حدددث مددن أخطدداء أ ندداء عمميددة التخطدديط أو التنفيددذ وىنددا يد تي
دور المحاسب .فبمجرد وضع الخطة موضع التنفيذ يبدأ المحاسب من خدال إجدراءات الن دا
المحاسبي في حصر وتجميع نتالر التنفيذ الفعمي لتمل الخطة وىذا األمدر يكدون فدي محصدمتو
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النيالية توفر المعمومات الفعمية الضرورية اعداد التقدارير الماليدة لموفداء باحتياجدات األطدراف
الخارجية.

 4/2دوس املعهىيات احملاسبية يف تششيذ انقشاسات:
ال جدا في أن اليدف النيالي ألي ن ا محاسبي يتم

في توفير المعمومات المناسبة

التخاذ الق اررات في الوقت المناسب وبالشك المناسب وبالمضمون المناسب وبالتكمفة المناسبة

ولمشخص المناسب .وحتى يمكن اتخاذ ق اررات صالبة فمن الضروري أن يكون ىنال مدخالت من

المعمومات .وطالما أن الق اررات ت ر في عال الواقع فلن المدخالت من المعمومات ت تي من
إرسا أو ترجمة أو توصي

روف وأحوا العال الواقعي بصورة ماللمة لمتخذي القرار وميما

كانت طبيعة العال الواقعي فلننا لن ندركو حتى يمكننا الحصو عمى معمومات عن روفو وأحوالو

واألحداث التي تجري فيو.
وير

لوندي  :2111ل )28أن المعمومات المحاسبية تعتبر أحد األركان األساسية لمن ا

المتكام د التخدداذ الق د اررات س دواء عمددى مسددتو المنش د ة أو عمددى مسددتو أي وحدددة اقتصددادية مشددتقة
منيا ب إن من أى أسباب وجود المحاسبة وتطورىا المستمر يتم

في أنيا توفر معمومدات تعتبدر

أساسددا التخدداذ القد اررات حيددث يقددو المحاسددب بتددوفير المعمومددات المناسددبة سدواء لمواجيددة احتياجددات
اادارة بمستوياتيا المختمفة أو لمواجية احتياجات األطراف الخارجية لترشيد عممية اتخاذ الق اررات.

واذا كددان األمددر كددذلل في د ىنددال معددايير معينددة لمحك د عمددى مددد صددالحية المعمومددات التددي

ينتجيا الن ا المحاسبي ب ر

استخداميا ك ساس التخاذ الق اررات وترشيدىا؟.

ويقااول لوناادي  :2111ل )29فدي الواقددع أن إحدد المجددان المنب قددة عدن مجمددع المحاسددبين

األمريكددي قددد أصدددرت تقري د ار عددن تطددوير ن ريددة المحاسددبة وركددزت اىتماميددا فددي ىددذا التقريددر عمددى
أربعة خصالص أساسية لممعمومات المحاسبية المناسبة لترشيد الق اررات وتتم

يميه

تمل الخصالص فيما

 -2الماللمة أو المناسبة.
 -1القابمية لمتحقا.

 -1التحرر من التحيز.

 -1القابمية لمقياس الكمي.

ولكن ما ىو المعيار الذي يجب أن يساتخدم فاي تحدياد المعموماات المفيادة أو النافعاة وماا

ىي المواصفات التي يجب توفرىا في المعمومات المحاسبية حتط تكون نافعة؟

لذلل عمقت المجنة المشار إلييا في مقدمة تقرير مجمع المحاسبين األمريكي عمى ما يمديه أن

معيار المنفعة يعتبر المعيار الوحيد الدذي ال يخضدع أليدة قيدود فدي مجدا قابميدة التطبيدا عمدى كافدة
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العمميات المحاسبية .وتقاس درجة منفعة المعمومات المحاسبية بمد توافقيدا مدع احتياجدات متخدذي

الق اررات.

والواقددع أن مجمددع المحاسددبين األمريكددي ال يعتبددر أو مددن طالددب بمعيددار المنفعددة حيددث طالددب

بدو قبد ذلددل فريدا كبيددر مددن رواد الفكددر المحاسدبي المعاصددر .والمعيددار الشدام وىددو معيددار المنفعددة
يعني أنو يجب أن تكون المعمومات المحاسبية نافعة وىنا يجب أن نقدرر أن منفعدة أي شديء تتم د

في مقدرتو عمى إشباع حاجات معينة .وبناء عمى ذلل فلن المعمومات المحاسدبية تكدون ذات منفعدة
إذا كان ددت ق ددادرة عم ددى إش ددباع حاج ددات مس ددتخدمي ى ددذه المعموم ددات وىد د ك ي ددرون وحاج دداتي متع ددددة

ومتشددابكة .وقددد تكددون متعارضددة فددي بع د

األحيددان .واذا كددان الددبع

يقددرر مددا سددبا ااشددارة أن

معيار المنفعة يعتبر المعيار الوحيد الدذي ال يخضدع أليدة قيدود فدي مجدا قابميدة التطبيدا عمدى كافدة

المعمومات والعمميات المحاسبية إال أن المناقشة السابقة قدد أوضدحت أن ىندال قيدودا عديددة يخضدع
ليا ىذا المعيار في مجا التطبيا ومن أىميا:

 -2وقت إتاحة المعمومات المحاسبية.

 -1اختالف مستويات استخدا ىذه المعمومات داخميا.

 -1اختالف األطراف الخارجية األخر التي تستخد ىذه المعمومات.
 -1اختالف طريقة عر

المعمومات المحاسبية.

 -1اختالف األشخاص في درجة إدراكي ليذه المعمومات.

وممددا تجدددر ااشددارة إليددو أن ىددذه القيددود يذكددرت عمددى سددبي الم ددا ال الحصددر ورغد ذلددل فددلن
معيددار المنفعددة يعتبددر فددي أري الكات ددب المعيددار العددا أو الرليسددي ال ددذي يحت د مكددان الصدددارة ب ددين
معايير المعمومات المحاسبية .ىذا بااضافة إلى أن المعايير األخر يمكن اعتبارىا مشتقة من ىذا

المعيار أو اعتبارىا مواصفات لممعمومات النافعة.

 2/4/2أسانيب املنهج انكًي ودوسها يف تششيذ انقشاسات:

 -2مفيااوم وأىميااة الماادخل الكمااي :يشااير الفضاال  :2116ل )33أنددو يفي د مددن مصددطمح
أساليب المنير الكمي ب نيا مجموعة من األدوات أو الطدرا التدي تسدتخد مدن قبد متخدذ القدرار

لمعالجددة مشددكمة معينددة لترشدديد الق درار ااداري المزمددع اتخدداذه بخصددوص حالددة مددا وقددد عرفيددا
ال ددبع

ب ني ددا تم ددل األط ددر الرياض ددية أو الكمي ددة الت ددي م ددن خاللي ددا ي ددت اس ددتيعاب كاف ددة مف ددردات

المشكمة والتعبير عنيا باالعتماد عمدى العالقدات الرياضدية معادالت أو متبايندات) وذلدل كخطدوة

أولى نحو معالجتيا وحميا .كما يمكن تعريفيا ب نيا النماذج الرياضية أو الكمية التي من خالليا

ي ددت تن ددي كاف ددة مف ددردات المش ددكمة ااداري ددة أو االقتص ددادية والتعبي ددر عني ددا بعالق ددات رياض ددية.
وتفد ددر

شد ددروط لممت ي د درات المسد ددتخدمة لبند دداء تمد ددل المعد ددادالت أو المتبايند ددات ويد ددت دع د د ىد ددذه
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المعادالت بالبيانات الالزمة والتي يعتبر قسد منيدا وابدت والدبع

األخدر مت يدرات ممدا يناسدب

طبيعددة المشددكمة ىددذا يعنددي أن النمددوذج الرياضددي يعتبددر الوسدديمة أو األسددموب الددذي تددت معالجددة
المشددكالت مددن خاللددو د تجددر عميددو التحمدديالت الماللمددة حسددب طبيعددة المشددكمة وبالتددالي يددت

التوص إلى الح .

ومن خصائصيا أنيا سريقة لحل المشاكل التي تعالج باستخدام بحوث العمميات وىي تتراوح مان
مشاكل صغيرة مثل وضا خساة إنتاجياة لمنظماة صاغيرة ومشااكل كبيارة مثال وضاا خساة سويماة

األمد تشمل األمور المالية والتساويقية والتصانيعية وتبادأ أمماب المشااريا بمشاكمة لايس لياا حال

واضا .وتظير أىمية األساليب الكمية من خالل سعيد  :2117ل :)15

 المساىمة في تقريب المشكمة اادارية إلى الواقع.

 صياغة نماذج رياضية معينة تعكس مكونات المشكمة.
 عر

النموذج في مجموعة من العالقدات الرياضدية واعطداء بددال مختمفدة لعمميدة اتخداذ القدرار

بما يساى في تفسير عناصر المشكمة والعوام الم رة فييا.

 -1تسور استخدام المنيج الكمي :ترجا حسب الفضل  :2116ل )33بداية يور ىذا

المدخ إلى المحاوالت األولى التي بذليا رواد اادارة العممية ومني تايمور في بداية القرن
العشرين في إدخا األساليب العممية في اادارة .ويتجسد استخدا ىذه األفكار في منتصف
األربعينات والخمسينات حيث فرضت الحرب العالمية ال انية حاجة ممحة لمدقة في توزيع

الموارد الميمة لمختمف العمميات العسكرية .وىو ما دعي القيادة العسكرية البريطانية إلى
تشكي

فريا من المتخصصين بعم الرياضيات واليندسة والفيزياء واالقتصاد وغيرىا من

التخصصات العممية وميمة ىذا الفريا ىي إجراء بحوث في العمميات العسكرية مع تقدي

الحمو المقترحة .وقد أحرز ىذا الفريا في توزيع أن مة الرادار والمقاومات األرضية نجاحا
واضحا وبعد انتياء الحرب وما تحقا من نجاحات لفريا بحوث العمميات يرت الرغبة في

اعتماد ىذا المدخ

خارج االستخدامات العسكرية .وما إن جاءت الخمسينات حتى انتشر

استخدا ىذا المدخ وبشك واسع في الك ير من المن مات وفي مختمف المجاالت وبذلل دخ
الفكر ااداري مرحمة جديدة تقو عمى استخدا أساليب المدخ الكمي في معالجة المشكالت.

 -1أساليب المنيج الكمي ودورىا في ترشيد الق اررات اةدارية :الترشيد ىو البحث عن
حالة العقالنية ألي تصرف أو سمول إنساني ويقد بترشيد الق اررات إضفاء صفة العقالنية عمى
القرار المتخذ بحيث يتحقا االستخدا األم

والصحيح لك

اامكانات المتاحة .إن مبدأ

الترشيد ألي عممية اتخاذ القرار يجب أن تت عمى أساس عممي مدروس في أن العشوالية
والحدس في اتخاذ القرار تعتبر غير مقبولة بشك عا

إضافة إلى أنيا ل تعد مناسبة بشك

قاطع بسبب التطورات االقتصادية والتكنولوجية السريعة التي حد ت وما ترتب عن ذلل من
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تعقيد وصعوبات اتخاذ الق اررات .وليذا بد من استخدام منيج عممي يقوم عمط األساليب

الكمية لترشيد عممية اتخاذ الق اررات وذل لسببين ىما:

 المساىمة المباشرة في عممية حل المشكالت :كما ىو الحا فدي اسدتخدا أسدموب المخططدات
الشددبكية أو مددا يعددرف ب سددموب شددبكات األعمددا ألغ د ار

التخطدديط والرقابددة وكددذلل فددي حالددة

استخدا أسموب نماذج الخزين في تحديد حج الدفعة االقتصادية وتحديد مستو األمان.

 المسااىمة بشاكل ميار مباشار فاي عممياة حال المشاكالته عمدى أسداس إيجداد حالدة مناسدبة أو
م الية ألج المقارنة مع ما ىدو كدالن فدي الواقدع العممدي وىندا نميدز بدين النمداذج الرياضدية التدي

تستخد في ترشيد القرار لوضع مقياس أم

لممقارنة.

 -4أساليب المنيج الكمي :تقول سعيد  :2117ل  )16تتصف ىدذه األسداليب بد ن بعضديا
ذا طددابع احتمددالي والددبع

األخددر مت يددر وبشددك مسددتمر حسددب طبيعددة

األخددر ابددت والددبع

العام د الزمنددي لددذا وضددمن مددنير كمددي لألسدداليب الكميددة يمكددن التمييددز بددين األن دواع المختمفددة
والمستخدمة من قب متخذي القرار في مجا الترشيد ااداري أو ل ر

ح مشكمة معينة ومن

ىذا الجاندب يمكدن أن تقسد الحمدو المطموبدة إلدى الحد الممكدن الحد األفضد والحد األم د .

و كد د ى ددذه التس ددميات يمك ددن جمعي ددا تح ددت بح ددوث العممي ددات إض ددافة إل ددى األس دداليب الرياض ددية
وااحصددالية المسددتخدمة تحددت ىددذا العن دوان مددن برمجددة خطيددة وشددبكات عم د ونمدداذج الخ دزين

ون رية الق اررات ...ال.,

 بحاااوث العممياااات :يااار

لعويساااات  :2113ل )84-77أن اس ددتخدا الطريق ددة العممي ددة ف ددي

المفاضمة بين البدال التي يمكن اتخاذىا تجاه مشكمة معينة من خال المقاييس الرياضية وذلل
من أج الوصو إلى الوسال الم مى التي تتناسب مع األىداف المطموبة .ومنو البد من تدوافر

أربعددة عناصددر ىدديه الطريقددة العمميددة المقدداييس الرياضددية الوسدديمة الم مددى واألىددداف .وبحددوث
العمميددات تعنددي أيضددا التطبيددا الرياضددي لمطريقددة العمميددة لح د المشدداك ااداريددة فددي من مددات
األعمددا  .وقددد شدداع م د خ ار تعبيددر اادارة العمميددة ليعنددي االعتمدداد المطمددا فددي الق د اررات ااداريددة

عمددى أسدداليب بحددوث العمميددات .ولع د أى د مددا يميددز ىددذه البحددوث ىددو الن درة إلددى المشدداك مددن
زاويددة مدددخ الددن

أي األخددذ بك د الجوانددب التددي ت د ر عمددى المشددكمة مددع اسددتخدا الفددرا فددي

تددداو المشددكمة إضددافة إلددى التركيددز عمددى النمدداذج والمعددادالت الرياضددية وااحصددالية كوسدديمة

لتحديد مسار القرار الواجب اتخاذه .ويكمن اليدف الحقيقي من ىذه البحوث في تخفي

المخاطرة في اتخاذ الق اررات واذا كانت بع

نسدبة

من األساليب الكيفية الزالت تسدتخد عمدى نطداا

واسع حتى اليو إال أن ضخامة من مات األعما وتعقد عممياتيدا ااداريدة وارتباطاتيدا الداخميدة

والخارجية تجع من ضرورة االعتماد عمى وسال عممية ضرورة ممحة لتجنب احتماالت الخط
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وتحمد د المخ دداطرة وااف ددالس .وعم ددى ال ددرغ م ددن حدا ددة اس ددتخدا ى ددذه البح ددوث إال أن مج دداالت

تطبيقيا واسعة.

 اسااتخدام النماااذج :يعتبددر اسددتخدا النمدداذج األسدداس لألسدداليب الكميددة ونعنددي بددالنموذج عددر

وصددفي لموضددوع معددين وفددا النمدداذج الرياضددية ويددت بندداء النمددوذج مددن خددال معددادالت تض د

مجموعة من المت يرات التي يمكن التحك فييا والتي ال يمكن التحك فييا ومدن د تكدوين فريدا

برلاسة المدير لمناقشة ك جوانب المشكمة وتقدي الح األم .

 البرمجة الخسية :اسموب رياضي ييدف إلى تقرير الوضع األم
المحدودة ون ار لندرة الموارد البد من األسموب األم

الستخدامات موارد الم سسة

الستخداميا لتحقيا أقصى ربح أو أق

المجاالت التي يصعب

تكمفة ممكنة وعمى الرغ من االنتشار الواسع إال أن ىنال بع

استخداميا فييا كالعالقة بين المت يرات ومنو ت التطوير إلى ما يعرف بالبرمجة الديناميكية

التي تتميز بطابع التالحا والت ير المستمر.

 نظريات ا حتما ت :ىي انعكاسا لمرغبة في محاولة القضاء عمى درجة عد الت كد وىذا ال
يت تى إال من خال التن ي الجيد لممعمومات وتقديميا في صورة إحصالية أو رقمية يمكن

خالليا حساب احتماالت الصحة أو الخط أو الحتماالت الكسب أو الخسارة.

 نظرية المباريات :يعتبر صورة منشقة من صور أسموب التما
المشاك التي تتعما بالمنافسين والمنافسة وتقو عمى افت ار

ويعتبر أسموبا فريدا ومفيدا في

أن اليدف اانساني ىو تحقيا

أقصى عالد أو أدنى خسارة وأن اانسان يتصرف من واقع المنطا والعقالنية وأن الطرف

المنافس ينتير نفس القواعد .وىي تييد لمستخدمييا الح األم
خال تطوير استراتيجية تحقا لو أقصى عالد أو أق خسارة.

في

روف معينة ومن

 أسموب التماثل :ىو محاولة بناء نموذج منا ر لمواقع الفعمي لممشكمة واخضاع ىذا النموذج
لمت بيت والت يير في بع

أجزالو لمشاىد النتالر المختمفة عند ك

ت يير ويم

العق

االكتروني الوسيمة الم مى اخضاع النموذج لمتجربة واختبار الم رات ويمكن استخدامو في

ك أوجو النشاطات االستراتيجية في الم سسة.

وىنااا العديااد ماان األساااليب الكميااة مثاال تحمياال التعااادل المصاافوفات شااجرة القا اررات مصاافوفة

الق اررات التحميل الشبكي...الخ.

 5/2يستخذيى املعهىيات احملاسبية:
إن ىنددال العديددد مددن مسددتخدمي المعمومددات المحاسددبية والددذين تتبدداين احتياجدداتي انطالقددا مددن

تباين أىدافي وغاياتي وتتعدد مجاالت استخدا المعمومات المحاسبية فيي تستخد ه

 -2أساسا التخاذ الق اررات التش يمية واالست مارية والتمويمية داخ المنش ة األطراف الداخمية.
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 -1في القد اررات التشد يمية واالسدت مارية والتمويميدة مدن قبد األطدراف الخارجيدة ولتمبيدة المتطمبدات
الضريبية ولموفاء باالحتياجات القانونية والتشريعية.

ويشير مسر محمد وآخارون  :1996ل )272-271إلدى أن تحديدد المسدتخد المسدتيدف

لمقدوال الماليددة ىددو الخطددوة األساسددية واألولددي التددي يجددب مراعاتيددا عنددد إنتدداج المعمومددات المحاسددبية
لتحديد الخطوات التالية والتي تتم

 -2تحديد األغ ار

فيه

التي ستستخد فييا المعمومات المحاسبية.

 -1تحديد الخصالص الواجب توفرىا في المعمومدات المحاسدبية لتحقيدا تمدل األغد ار
ذلل من حيث الشك أو من حيث المحتو .

 -1تحديد طرا وأساليب عر

 -1تحديد التوقيت المناسب لعر

سدواء كدان

المعمومات المحاسبية في القوال والتقارير المالية.
وتقدي المعمومات المحاسبية.

ويعتمددد ذل ددل عم ددى مددا يممك ددو مس ددتخدمو المعمومددات م ددن الخبددرة والميددارة ف ددي فيد د المعموم ددات

المحاسبية واالستفادة منيا وبناء عمى ذلل يجب إعداد القوال المالية في

فرضدية أساسدية وىدي

وجود مستويات متعددة من مستخدمي المعمومات المحاسبية ولك منيا احتياجاتو وامكانياتو.

إن ىيئة المبادئ المحاسبية التابعة لممعيد األمريكي لممحاسبين القانونين  )AICPAفي

البيان رقم  )4قد صنفت مستخدمي المعمومات المحاسبية إلط فئتين ىما:

أو  -فئة المستخدمين المباشرين:





المالل المساىمون الحاليون والمرتقبون).
العمالء والموردون الحاليون والمرتقبون.

إدارة المنش ة والعاممون فييا.

السمطات الحكومية الضريبية).



المستيمكون.



المستشارون والمحممون الماليون.

ثانيا -فئة المستخدمين مير المباشرين:







سمطات ااشراف والتسجي .

الصحافة المالية ووكاالت تقدي التقارير.

مشرعو القوانين.

االتحادات التجارية.

النقابات العمالية.
الجميور العا .
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المنافسون.

الدوالر الحكومية األخر .
ويااار

حناااان  )31 :2114بااادن مساااتخدمي المعموماااات المحاسااابية يمكااان تقسااايميم إلاااط

مجموعتين رئيستين حسب الجدول التالي:

الجدو رق  )2/2فلات مستخدمي المعمومات المحاسبية السابقة.
جدول رقم )1/1

فئات مستخدمي المعمومات المحاسبية
مستخدمون خارجيون

مستخدمون داخميون

لي مصالح مالية مباشرة

لي مصالح مالية مباشرة

الفري د ددا ااداري ف د ددي المنشد د د ة  مست مرون حاليون

بكافد د د د د ددة مسد د د د د ددتوياتو رلد د د د د دديس

وأعضد د د د د دداء مجمد د د د د ددس اادارة

مد د دددراء مشد د دداريع مخد د ددازن

 دوالر حكومية.

ومرتقبون.

 مقرضون حاليون ومرتقبون.
 عاممون حاليون ومرتقبون.

مش د د د د د د ددتريات ال ),مشد د د د د د د درفو  مستيمكون أو عمالء.

العما

مو فون وعاممون.

لي مصالح مالية غير مباشرة

 النقابات العمالية.

 سمطات قضالية.
 محممون ماليون.

 بورصة األوراا المالية
ووسطاء ماليون.

 مخططون اقتصاديون.

المصدر ) حنان  :2114ل)31

 11/1احمل اسبة ونظى املعهىيات احملاسبية:
مد ددن المعد ددروف ب د د ن الن د ددا المحاسد ددبي مكد ددون مد ددن سمسد ددمة مد ددن الخط د دوات وااج د د ارءات تبد دددأ

بالم دددخالت وم ددرو ار بالمعالج ددات المختمف ددة وانتي دداء بالمخرج ددات وبم ددا أن ددو يع ددد الق ددو الفصد د ب ددين

أصدحاب حقدوا الممكيددة واادارة فقدد تد تقييددد خطواتدو واجراءاتدو بسياسددات محاسدبية مختمفدة لضددمان
حياديددة نتالجددو مخرجاتددو) وصدددقيا فددي التعبيددر .و يعددد ن ددا المعمومددات المصدددر األساسددي لتزويددد
اادارة بالمعمومات المناسبة لعممية اتخاذ القرار ااداري .ويعرف ن ا المعمومات "ب نو مجموعة من

المكوندات المربوطدة مدع بعضديا الدبع

بشدك مندت

مدن اجد إنتداج المعمومدات المفيددة" وايصددا

ىددذه المعمومددات إلددى المسددتخدمين بالشددك المالل د والوقددت المناسددب مددن أج د مسدداعدتي فددي أداء

الو الف الموكمة إليي .
وياار

موسااكوف سااكيمن  :2112ل )21أن قسد المحاسددبة فددي أي المن مددة يقددو بتحويد

البيان ددات المالي ددة ال ددى معموم ددات مناس ددبة ونافع ددة لد د دارة واالطد دراف االخ ددر بي دددف اتخ دداذ القد د اررات
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المختمفة .ون ا المعمومات المحاسبي ىو احد المكوندات االساسدية لن دا المعمومدات االداري .ومدن
اى واجبات ن ا المعمومات المحاسبيه

 ايصا المعمومات لكافة الجيات ذات العالقة في المن مة.

 أىمية المحاسبة المالية في اعداد المعمومات الالزمة لكافة اقسا المن مة.

لددذلل ومددن اج د تنفيددذ تمددل الواجبددات فددان قس د المحاسددبة فددي اغمددب الوحدددات االقتصددادية يتضددمن
اختصاصددين ىمددا المحاسددبة الماليددة والمحاسددبة االداريددة التددي تض د ن ددا المعمومددات المحاسددبي

والموازنددة ومحاسددبة التكدداليف) الن المشدداك التددي تواجييددا المن مددة وقددد يسددتطيع قس د محاسددبة

التكدداليف أو المحاسددبة االداريددة أو المحاسددبة الماليددة فيد مكوناتيددا ود ارسددتيا وحميددا .لكددن الك يددر مددن
المشاك المحاسبية واالدارية قد ال يمكن حميدا بددون تددخ ن د المعمومدات المحاسدبية مدن ىندا فدان

خطوات دراسة مشاك ن

المعمومات المحاسبية تشم ما يميه

 تحمي الن ا المحاسبية.

 تصمي الحمو الكفيمة باستبعاد مواقع الضعف ولتقوية مواقع القوة في الن ا المحاسبي.
 التنفيذ والتش ي الميداني لتمل المقترحات ولتعدي الن ا .

 المتابعددة مددن خددال قيددا الخبيددر بتنسدديا ن ددا المعمومددات المحاسددبي الجديددد ومتابعددة التعددديالت
عميو باستمرار واستبعاد عيوب الن ا القدي واستبعاد مواقع الضعف فيو.

ويااار

الااادىراوي محماااد  :2112ل )18إن المحاسددبة ت د دي دورىددا كن ددا لممعمومددات فددي

عمميددة مسددتمرة ومتكاممددة مددن خددال مجموعددة متجانسددة ومترابطددة مددن الم دوارد الماديددة والبش درية فددي
المن مة والمسلولة عدن تحضدير المعمومدات المحاسدبية والماليدة وتوصديميا إلدى المسدتويات ااداريدة
التخطيط والرقابة عمى األنشطة حيث تشك إطا ار يت من خاللدو تنسديا المدوارد الماليدة

ألغ ار

والمادية والبشرية) لتحوي المدخالت البيانات) إلى مخرجات معمومات) لتحقيا أىداف المن مة.
وياااار

موسااااكوف سااااكيمن  :2112ل )25أن الن د ددا المحاسد ددبي يعتبد ددر أحد ددد المكوند ددات

األساسددية لن ددا المعمومددات ااداريددة الكمددي فددي الوحدددة المحاسددبية والددذي يت د لف مددن مجموعددة مددن
األن مة الجزلية لممعمومات كن ا التسويا ون ا التكاليف ون ا اانتاج ون ا األفراد وغيرىدا.

ويخددتص الن ددا المحاسددبي بجمددع وتبويددب ومعالجددة وتحمي د وتوصددي المعمومددات الماليددة الماللمددة

التخاذ الق اررات إلى األطراف الخارجية والداخمية .إن النظام المحاسبي يعتبر بصفة عامة مان أىام

نظاام المعموماااات فااي أمماااب المنظمااات الحديثاااة ويياادف ىاااذا النظااام إلاااط إمااداد إدارة المنظماااة
بالمعمومات لخدمة ثالثة أمراض رئيسية ىي:

 -2إعددداد التقددارير الداخميددة ل د دارة والتددي تشددتم عمددى البيانددات الالزمددة لتخطدديط ورقابددة األعمددا
الروتينية الدورية.
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 -1إع ددداد التق ددارير الداخمي ددة لد د دارة والت ددي تش ددتم عم ددى البيان ددات الالزم ددة التخ دداذ القد د اررات غي ددر
الروتينية واعداد الخطط والسياسات اليامة لممن مة.

 -1إع ددداد التق ددارير المطموب ددة إل ددى الجي ددات الخارجي ددة وخاص ددة م ددالل المن م ددة والمس ددت مرين فيي ددا
ومصمحة الضرالب واألجيزة الحكومية الرقابية األخر .

وير

مسر  :2111ل )25أن الن ا المحاسبي يتكون من مجموعة من األجزاء واألن مة

الفرعية التي ترتبط ببعضيا الدبع

بين بعضديا الدبع

مدع البيلدة المحيطدة وتعمد كمجموعدة واحددة تتدداخ العالقدات

وبدين الن دا الدذي يضدميا بحيدث يعتمدد كد جدزء منيدا عمدى اآلخدر فدي تحقيدا

األىددداف التددي يسددعي إلييددا الن ددا الشددام لممحاسددبة وىددو بالتددالي شددبكة مددن ااج دراءات المرتبطددة
ببعضيا البع

والمضبوطة بمباد وقواعد سميمة والتدي يدت إعددادىا بطريقدة متكاممدة بيددف تقددي

البيانات والمعمومات التي يحتاجيا متخذ القرار بصورة ماللمة .ويمكن تحديد معال الدور المحاسبي

كن ا لممعمومات من خال المراح التاليةه

 -2حصد ددر العمميد ددات واألحد ددداث المتعمقد ددة وفقد ددا لممبد دداد والفد ددرو
لمحصو عمى المعمومات المحاسبية.

المحاسد ددبية المتعد ددارف عمييد ددا

 -1توصي المعمومات المحاسبية إلى األطراف المستفيدة ذات المصمحة في صورة تقارير مالية.

ويؤكاااد العمااااري  :2114ل )124أن المعموم ددات المحاس ددبية ى ددي الوس دديمة الت ددي تيق ددو بي ددا
الشركات وضعيا المالي وأداءىا ونفقاتيا المالية النقدية وغير النقدية والوسديمة المسدتخدمة لتوصدي

المعمومات المحاسبية والتي يجدب أن تكدون ماللمدة ومعددة بطريقدة جيددة تتضدمن المصدداقية الكافيدة
حتى يمكن االعتماد عمييا واستخداميا في اتخاذ الق اررات المناسبة.

ويشااير جمعااة إسااماعيل وآخاارون  :2113ل )3ب د ن اليدددف مددن الن ددا المحاسددبي ىددو

إنتداج تقدارير دقيقدة وذلدل فددي الوقدت الماللد بمدا يسداعد متخددذي القد اررات عمدى اتخداذ قد اررات رشدديدة

وتعتبددر المحاسددبة كن ددا لممعمومددات فددي شددكميا الخددا البيانددات الماليددة) كمددا أنيددا تمعددب دو ار فددي
تحوي ىذه البيانات المالية انتاج المعمومات الضرورية التخاذ الق اررات المختمفة.

إن اتجدداه الن ددا المحاسددبي ليكددون ن امددا لممعمومددات ال يقددف عنددد حدددود البيانددات والمعمومددات

المالي ددة بد د تع ددداىا ليش ددم بيان ددات ومعموم ددات كمي ددة ووص ددفية تفي ددد ص ددانعي القد درار والمس ددتخدمين
والمتميد دزين بالتع دددد والتن ددوع .ونتيج ددة ل ددذلل فق ددد أص ددبح ن ددا المعموم ددات المحاس ددبي يق ددد معموم ددات

إضافية إلى جانب المعمومات المالية منيا م اله

 -2تقدي بيانات ومعمومات مالية وغير مالية بدقة وجودة مناسبين وفي الوقت المالل .
 -1زيادة الت كد من المعمومات الخارجية ألغ ار
 -1التعدي في التقارير المقدمة ل دارة في

التخطيط.

التضخ .
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ويري جعفر  :2113ل )31ب ن المحاسبة نشاط خددمي وليسدت غايدة فدي حدد ذاتيدا وتنبدع

ضرورتيا من الحاجة إلى المعمومات التي يمكن أن توفرىا تمبيدة الحتياجدات المسدتخدمين الدداخميين

والخ ددارجيين لمس دداعدتي ف ددي اتخ دداذ قد د اررات اقتص ددادية وعم ددى ى ددذا يمك ددن اعتب ددار المحاس ددبة مص ددنعا

لممعمومدات .وان التدددفا فددي أي ن دا لممعمومددات يجددري فدي ددالث خطدوات متتاليدة كمددا ىددو موضددح
بالشك رق .)2/1
مدخالت

بيانات)

تش ي

معالجة البيانات)

مخرجات

معمومات وتقارير مالية)

شكل رقم )1/1

عمميات النظام المحاسبي
المصدر :جعفر  :2113ل.)31

المدخالت :وىي عبارة عن األحداث والمعطيات التي يت إدخاليا لمن ا ل اية معالجتيا.

المعالجة :وىي عبارة عن جميع العمميات الحسابية والمنطقية التي تجري عمى المدخالت ب ر
إعدادىا وتييلتيا لممرحمة ال ال ة من الن ا .

المخرجات :وىي عبارة عن المعمومات والنتالر الصادرة من الن ا بعد أن ينيي المعالجات
المناسبة لمبيانات المدخمة.

 1/11/1خصائص اننظاو احملاسبي كنظاو نهًعهىيات:
ويشاير  )Donald E, et al., 2001: P68إلدى أن المحاسدبة ك يرىدا مدن العمدو األخدر

محكومة بن ا خاص بيا تحكمو عدة سياسات واجراءات صارمة ال يجوز تجاوزىا ألي سبب كان
وب د

التاليةه

الن ددر عددن حوسددبة الن ددا مددن عدمددو .وال بددد ألي ن ددا محاسددبي كددفء أن يحددوي األمددور

أ -المصسمحات األساسية :ىنالل مصطمحات محاسبية عديدة وميمة جدا وال بدد أن يحتوييدا
الن ا المحاسبي وان يعم وفقا ليا وىي كالتاليه

 الحدث خارجي كان أ داخمي).
 العممية تسجي الحدث بين طرفين).
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ب -الحسااابات الحقيقيااة والمؤقتااة :حيددث إن الحسددابات الحقيقيددة م د األصددو

وااللت ازمددات

وحقددوا الممكي ددة ت ي ددر فددي الميزاني ددة العمومي ددة .بينم ددا الحسددابات الم قت ددة م د د اايددرادات

والمصروفات ت ير في قالمة الدخ ).

حدد ياسين  :2111ل )115أى خصالص الن ا المحاسبي كن ا لممعمومات فيما يميه

 -2يتكددون الن ددا المحاس ددبي م ددن مجموع ددة م ددن ااجد دراءات المادي ددة والبشد درية الت ددي تتض ددافر مع ددا
لتشكي ااطار العا لمن ا .

 -1يتضددمن الن ددا المحاسددبي مجموعددة مددن ااج دراءات والقواعددد والمبدداد التددي ت دربط معددا بددين
الن ا ومكوناتو وتحركيا بشك ديناميكي.

 -1يسعي الن دا المحاسدبي لتحقيدا مجموعدة مدن األىدداف الرليسدية والفرعيدة والمتم مدة فدي إنتداج
وتوصي المعمومات المحاسبية إلى مستخدمييا.

 -1يتكددون الن ددا المحاسددبي مددن مجموعددة مددن الددن

الجزليددة والتددي ت درتبط مددع بعضدديا الددبع

بعالقات ىرمية أي أن ك ن ا جزلي مرتبط بن ا جزلي خخر ضمن مستو أعمى وبحيث

تشك ىذه األن مة بمجموعيا ىيك الن ا المحاسبي.

 -1يعتبددر الن ددا المحاسددبي أحددد األن مددة الجزليددة التددي يتكددون منيددا الن ددا الكمددي لممعمومددات فددي
الوحدة المحاسبية ويحت مركز الوسط بينيا.

 -2إن األن مددة الجزليددة المكونددة لمن ددا المحاسددبي تسددعى لتحقيددا مجموعددة مددن األىددداف الفرعيددة
الخاصة بيا والتي تتوافا وتنسج مع األىداف الرليسية لمن ا المحاسبي.

 -3إن الن ا المحاسبي وحدة شاممة ومتكاممة وال يمكن الن در إلييدا كد جزاء منفدردة ومسدتقمة عدن
بعضيا البع

.

 -4الن ا المحاسبي في حركة دالمة ومستمرة انجاز ميامو وتحقيا أىدافدو وان أي قصدور فدي
الن ا ت دي بو في النياية إلى التالشي والزوا .

 -5يددت تصددمي الن ددا المحاسددبي بحيددث يخددد الميددا واالحتياجددات ااداريددة والماليددة المختمفددة

وتبددرز أىميددة ذلددل فددي و ددالف التخطدديط والرقابددة واتخدداذ الق د اررات والتنسدديا بددين الوحدددات

واألقسا التن يمية لتحقيا أكبر قدر من المعرفة.

 -20حدود الن ا المحاسبيه لك ن ا من األن مة حدود تفصمو عن غيره من الن

األخر مما

يسدداعد فددي تحديددد مكوناتددو مكونددات كد ن ددا ) وتختمددف درجددة وضددوح ىددذه الحدددود مددن ن ددا

آلخددر فيددي سدديمة التحديددد فددي بع د

دقيددا فددي الددن

الددن

كن ددا النق د م د ال ولكنيددا صددعبة التحديددد بشددك

االقتصددادية وااداريددة ويطمددا مصددطمح الوسددط البينددي لمتعبيددر عددن المجددا
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االفت ارضددي الموجددود بددين حدددود الددن

تحوي مخرجات ن ا خخر.

ويشددير إلددى المسدداحة أو الوسددط الددذي يددت فيددو نق د أو

 1/20/2عالقة يستخذيى املعهىيات بنظى املعهىيات احملاسبية:

إن تصمي الن ا المحاسبي يبدأ بتحديد محتو وشك المخرجات التي يجدب عمدى الن دا أن

يقو بلعدادىا حتى يتمكن المستفيدون من الحصو عمى المعمومات التي تمكني من أداء ميامي .

وتعد التقارير المحاسبية من أك ر األشكا استخداما لتقدي مخرجات ن

المعمومات المحاسبية إلى

المستفيدين وىذه التقارير ىي أداة االتصا بين ن ا المعمومات المحاسبي والمستفيدين المختمفين

لذلل تتعما فعالية ن ا المعمومات بجودة التقارير ومد مالءمتيا لممستخدمين .وىنال عالقة قويدة
تد دربط مس ددتخد المعموم ددات ب ددن

المعموم ددات المحاس ددبية حي ددث أن ن د د المعموم ددات تي ددت بمتابع ددة

األحدداث فدي البيلدة المحيطددة والمنشد ة ويترتدب عمددى ذلدل مجموعدة معمومددات تجدري عمييدا عمميددات
التش ي المختمفدة ليندتر فدي النيايدة رسدال وتقدارير وقدوال تسدتقبميا العناصدر البشدرية حيدث يجدري

مسدتخدمو المعمومددات أو متخددذو القدرار عمميددات تشد ي أخدر تتعمددا بيد كبشددر ولددذلل يجددب عمددى

مص ددم ن د د المعموم ددات تفيد د طبيع ددة العممي ددات الت ددي يجريي ددا المس ددتخد عم ددى المعموم ددات وك ددذلل
العوامد الشخصددية والفرديددة التددي ت د ر عمددى ىددذه العمميددات وفددي السددنوات األخيدرة اىتمددت د ارسددات
وبحوث محاسبية عديدة بمستخدمي المعمومات المحاسبية ومحاولة في الطريقة التي يت بيا تشد ي

المعمومات وذلل ألن كفاءة ن

المعمومات مرتبطة بمستخدمي المعمومات ولذلل عمى مصم ن

المعمومد ددات تفي د د طبيعد ددة العمميد ددات التد ددي يجرييد ددا المسد ددتخدمون عمد ددى المعمومد ددات وكد ددذلل العوام د د
الشخصد ددية والفرديد ددة التد ددي ت د د ر عمد ددى ىد ددذه العمميد ددات .ويجد ددب عمد ددى المحممد ددين والمصد ددممين لد ددن

المعمومددات المحاسددبية التعددرف عمددى احتياجددات المسددتخدمين والمت ي درات البيليددة المحيطددة بالمن مددة

واالمددا بيددا ويجددب أيضددا معرفددة الجوانددب السددموكية لألفدراد سدواء كمسددتخدمي لمخرجددات الن ددا أو

متخذي قرار لمخروج ب فض ن ا محاسبي ي طي الجوانب السابقة.

 3/11/1اجلذوي االقتصادية ننظى املعهىيات احملاسبية:
ياار

السااائي  :1991ل  (33-34أنددو اختمفددت مفدداىي وتعدداريف الجدددو االقتصددادية لددن

المعمومات المحاسبية حسب وجيات ن ر المفكدرين فدي ىدذا المجدا ولكدن ىدي فدي المجمد الد ارسدة
التددي تسددتيدف الت كددد مددن ان المنددافع األتيددة مددن ن د المعمومددات المحاسددبية المقتددرح تبددرر التكدداليف

التي انفقت عميو ا ال؟.

إن لدراسة الجدو ا قتصادية لممعمومات المحاسبية مفاىيم متعددة وىي:
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 ميمة ينجزىا فريا عم يت اختيار اعضداءه مدن داخد المن مدة أو مدن خارجيدا لمقيدا باختبدار
وتقيي ما إذا كان ن ا المعمومات القال يفيد المن مة أ ال؟.

 أو ميمددة ال ددر

منيددا اختبددار وتقيددي ن ددا المعمومددات الحددالي مددع االخددذ فددي الحسددبان تدددفا

المعمومات والحاجة اليو.

ممددا سددبا يسددتنتر ان مفيددو جدددو ن د المعمومددات المحاسددبية ىددو د ارسددة وتحميد ن ددا المعمومددات

المحاسبية الحالي وتشخيص المعوقات التي عدانى منيدا وايجداد الحمدو ليدا او د ارسدة مدد امكانيدة
ادخا ن ا معمومات محاسبية جديد في

تنفيذ ما ذكر اعاله نتبع الخطوات التاليةه

اامكانيات االقتصادية والتكنولوجية المتاحة .ول ر

الخسوة ا ولط ىي دراسة نظام المعمومات القائم حاليا وتشمل ما يمي:

 الخرالط التن يمية التن يمات االدارية اقسا شعب فروع ال.,
 المس وليات والصالحيات والييك التن يمي.

 جداو الق اررات متضمنة انواع وطبيعة الق اررات التي تدخ في اطار ك صالحية.
 التفاع الموجود بين مجموعة التقسيمات والو الف.
الرسي.
 قنوات االتصا الصاعدة والنازلة واالفقي و أ
 خرالط االجراءات القانونية واادارية.
 خرالط الجداو الزمنية.
 الدورة المستندية.

 مخططات النماذج.

الخسوة الثانية دراسة ىدف نظام المعمومات:

 ويتضد ددمن تحمي د د مد دددخالت الن د ددا ومخرجاتد ددو والعمميد ددات والمعالجد ددة والمتطمبد ددات الحاليد ددة مد ددن
العاممين في اادارة وقس المحاسبة مع األخذ في الحسبان تحمي مت يرات بيلية األعما .

الخسوة الثالثة ويتم فييا ما يمي:

 تحديد تكاليف ومنافع الن ا الحالي واعداد مخطط بياني بالن ا المالي.
 تشخيص المشاك في الن ا الحالي وتحديد مخطرىا وابعادىا.
 اختيار البدال المفترضة ووضع الحمو ليا.

وفيما يمي نماذج لبدائل مقترحة من تكاليف ومنافا نظام معمومات في الوحدات ا قتصادية:

 -1التكاليف الممموسة:

 شراء أو ت جير االجيزة.
 رواتب العاممين.
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 تكاليف تجييز المواقع.

 تكاليف صيانة وتش ي .

 تكاليف تدريب العما واعادة ت ىيمي .

 -2التكاليف مير الممموسة:

 األ ر السمبي عمى معنويات العاممين.


يور مقاومات الت يير.

 زيادة في مركزية إدارة الن ا .

 زيادة التخصيصات المالية لتحوي الن ا .

 -3المنافا الممموسة:

 تقمي االست مار في المعدات واالجيزة.
 تقمي تكاليف االستلجار.

 تقمي تكاليف الكادر العام .
 زيادة دورات المخزون.

 تقمي است مار المخزون.
 تحسين االنتاجية.

 زيادة الحصة السوقية.

 -4المنافا مير الممموسة:

 ترشيد عممية صنع الق اررات.

 زيادة معنويات الكادر العام .

 التقميص من العمميات الروتينية.

 زيادة فعالية المن مة بشك عا .
إن ن

المعمومات المحاسبية تقد المعمومات بصورة كمية وعمى شك قي مالية األمر الذي

ي دي الى مساعدة متخذي الق اررات لصنع ق ارراتي لتحقيا األىداف وتع ي ال روة داخ المن مة

ومن ىذه المعموماته

 معمومات عن المشاريع االست مارية حيث يت تحديد تكمفة وعالد المشاريع االست مارية البديمة
والمفاضمة بينيا.

 تكمفة تش ي أي ن ا تتضمن تكمفة جمع البيانات وتكمفة تش ي الن ا الجديد.
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 تكمف ددة اس ددتنتاج المعموم ددات واس ددتخداميا ف ددي اتخ دداذ القد د اررات ولك ددن ب ي ددة ح ددا يج ددب ان تك ددون
اايرادات المتوقعة من استخدا ن

االقتصادي لن

المعمومات المحاسبية اك ر من تكمفتيدا لكدي تحقدا المدردود

المعمومات المحاسبية.

 4/11/1دساسة جذوي نظى املعهىيات احملاسبية:
يقول عبده  :2003ل  )99-19أن دراسة الجدو ىي فحل البدائل التي تمثل التغيرات

الممكنة عمط النظام أو النظم القائمة تغيرات صغيرة أو جوىرية أو تغير النظام ككل) لاذا يجاب

أن يكون مجديا من عدة نواحي وىي:

 دراسة الجدو الفنية :تشم ىذه الدراسة عمى الجوانب واالعتبدارات الفنيدة التدي يجدب مراعاتيدا
لتقي إدخا ن

المعمومدات المحاسدبية والتدي تتم د فدي ىد الن دا مدن برمجيدات وأجيدزة متداح

أو غير متاح محميا والمفاضمة بين المصادر المحمية والمصادر الخارجية وى ىو ن دا عدا
أو خدداص وى د جددر تجريبددو أ ال ومددد ت دوافر ال ددروف البيليددة والتن يميددة الالزمددة ادخددا

الن ا ومد إمكانية تطوير الن ا المحاسبي وااداري القال وتكاليف تطوير الن ا القال أو
التحو إلى ن ا جديد؟.

 دراسة الجادو التشاغيمية :تشدم ىدذه الد ارسدة عمدى الجواندب واالعتبدارات التشد يمية التدي يجدب
مراعاتيد ددا والتد ددي تتم د د ف د ددي وجد ددود الكفد دداءات لتش د د ي الن د ددا ومد ددد ت د دوافر األف د دراد الفني د ددين
والمتخصصددين ووسددال تدددريب العدداممين الموجددودين بالمن مددة وحدددود الت ي درات المتوقعددة فددي

أسدداليب العم د ومددد تقب د العدداممين ليددا وى د ت د مشدداركة ك د المت د رين بددالت ير فددي تصددمي

الن ا الجديد؟.

 دراسة الجدو الزمنية :عند تحديدد الجددو الزمنيدة يقدو فريدا الد ارسدة بتحديدد الوقدت المطمدوب
لتصددمي وتنفيددذ الن ددا الجديددد ويت د ر ذلددل بتقددديرات فريددا الد ارسددة وتددوفر الب درامر واألجي دزة

والوقددت الددالز لمتدددريب العدداممين والتحددو مددن الن ددا القدددي إلددى الجديددد ويقددارن الوقددت الددالز

لتنفيذ بالوقت المسموح بو من قب المن مة.

 دراسااة الجاادو القانونيااة :تضددمن الد ارسددة القانونيددة كافددة العالقددات القانونيددة والتش دريعية التددي
ت درتبط بالن ددا وت د ر عميددو مددع األخددذ فددي عددين االعتبددار المبدداد المحاسددبية المتعددارف عمييددا

) )GAAPمب دددأ القي دداس الفعم ددي ومب دددأ مقابم ددة اايد درادات بالمص ددروفات ومب دددأ قي دداس وتحق ددا
اايرادات ومبدأ قياس وتحقا المصروفات ومبددأ التقدوي عمدي أسداس التكمفدة ومبددأ اافصداح

الشددام  .وأيضددا الت ي درات البيليددة وت د يره عمددى جدددو ن ددا المعمومددات المحاسددبية والمس د ولية
االجتماعية لممن مة ومعايير المحاسبة الدولية.
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 دراسااة الجاادو الماليااة وا قتصااادية :مددن خددال اسددتخدا طريقددة مددن ددالث طددرا ىدديه التكمفددة
والعالد والعالد عمى االست مار والتدفقات النقدية.

معايير تصميم نظم المعمومات المحاسبية تتمثل في :اقتصادية الن ا ومرونة الن دا و بسداطة

الن ا وامكانية االعتماد عمى الن ا وقبو الن ا ).

و يقترح الباحث دراسة الجدو االقتصادية لن ا المعمومات المحاسبية بالتطبيا عمى شدركات

المقدداوالت فددي قطدداع غ دزة يعتمددد عمددى أسدداس "تحق ا اةي اراد بنااا عمااط المستخمصااات" ذلددل ألنددو

تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر وال يجب قياس األيراد إال في حدودد انسبد ا انتمدتدوأل نالتدا
انداما ,ديكون هيكل انحبابات بطريقا نب ا األتتام.

في ضو ما سب تناولت الدراسة في ىذا الفصل "المعمومات المحاسبية ودورىا في اتخاذ

الق اررات" أنو في العصر الحالي الذي تنمو في الطروحات الفكرية لمعمو اادارية بشك متسارع

والذي ازداد فيو تعقد التركيب التن يمي وااداري وتشابل األىداف والطموحات وما يرافا ذلل من
المخاطر .ل يعد المدير أو متخذ القرار فييا قاد ار عمى تحم ىذه األعباء باالعتماد عمى ما يتمتع

بو من فات وقدرات مورو ة وم ىالت مكتسبة ب اتجو الفكر ااداري نحو المعطيات الحدي ة

ل دارة التي تعتمد عمى التنفيذ العممي والكمي المحوسب لمك ير من ال واىر والمشاك اادارية.
إن األلفية ال ال ة من تاريخنا الحالي حممت معيا صور ونماذج مختمفة من صيغ العم ااداري
والصراع من أج الييمنة والسيطرة والقاء وذلل في نفس الوقت الذي شاعت في العولمة .ومن ىنا

ازدادت الحاجة إلى اعتماد أساليب عممية متطورة لترشيد القرار ااداري لكي ينسج مع ما ىو
مطروح من تحديات .وفي ىذا السياا أصبحت ىنال ضرورة ممحة لتنمية ميارات المديرين في
مختمف المستويات اادارية باالتجاىات الحدي ة والممارسات المعتمدة عمى تممل ميارات عمو

اادارة واألساليب الكمية التي تساعد عمى االعتماد عمى المعمومات الكمية القابمة لمقياس والمدعمة
لمحقالا التي تستفيد من قوة النماذج ااحصالية والرياضية في التحمي دون تحيز في التوص إلى

القرار األم  .وبرغ من االىتما المتزايد بعممية وأساليب اتخاذ الق اررات بحوث العمميات استخدا

النماذج البرمجة الخطية ن رية المباريات ن رية االحتماالت وغيره) إال أنو في نفس الوقت

يذىب الك ير من المتخصصين إلى التحذير من التفا

ال ير محدود بقدرة وامكانيات ىذه

األساليب في معالجة المشاك

المختمفة في الواقع العممي وحذروا من االعتقاد السالد لد

متخذي الق اررات والواقع أن م

ىذا االعتقاد قد يكون مصدره التطبيا الناجح ليذه األساليب في

مستخدمي ىذه األساليب أنيا الحد الفاص بين العم وال عم

وأنيا ىي الدواء العا لك أم ار

عدة مجاالت ولكن ىذا ال يجع منيا ااجابة الصحيحة لك أسلمة ومشكالت متخذي الق اررات
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فيذه النماذج واألساليب ال ت خذ بعين االعتبار المشاعر اانسانية والرغبات الذاتية عند تطبيا
القرار كما أنو ىنال الك ير من المشكالت التي تتس بالتنوع والتعقيد وعد االستقرار ومنياه




ليس ىنال ترشيد مطما.

ااقرار بوجود ترشيد مقيد.

عد ااقرار ب ال ية الحمو السابقة ممكن أفض

أم ).

وعميو يجب بناء نموذج تكاممي بين المدخ الكمي والنوعي أن استخدا ىذه األساليب يتطمب

البراعة والكفاءة في اختيار األسموب المالل لنوعية المشكمة المطروحة وتمكين متخذي القرارات

من استخدا خبرتو وكفاءتو في ىذه النماذج .و وبناء عمى ما سبا يسعى متخذي القرارات دالما
إلى الحصو عمى معمومات إحصالية دقيقة مستوحاة من قوة النماذج الرياضية التي تمكني من

اتخاذ ق اررات دون تحيز في بيلة بال ة التعقيد وتتس بعد الت كد مما ينقص من درجة المخاطرة
المصاحبة لمنتالر المتوقع الحصو عمييا .ومن ىذا المنطما واستنادا إلى الدالل التي ت كد أن

التحديات االستراتيجية التي يعيشيا قطاع غزة ستجع

من إمكانية وضع تصورات أولية عن

صياغة المستقب عمى أسس وطنية حدي ة وعممية مس لة في غاية التعقيد تتطمب إلى جانب
الحكمة والفطنة والتجربة والخبرة إعداد بحوث ودراسات استراتيجية تو ف في خدمة صانعي

القرارات بالشك الذي يمكن من رس سياسات وصياغة ق اررات موضوعية ودقيقة .وعميو فإن وجود
جدو اقتصادية من استخدام المعمومات المحاسبية المستخرجة من نظم المعمومات المحاسبية

يتوقف عمط ما يمي :وجود جدو اقتصادية ووفر من تطوير ن

كانت ن

المعمومات المحاسبية و كمما

المعمومات المحاسبية دقيقة فان الجدو االقتصادية تزيد وبدون ن

المعمومات

المحاسبية يصعب اختيار البدي األفض واألنسب لمعرفة أرباح أو خسالر المن مة .واكماال لخطة
ىذا البحث وأىدافو تتطرا الدراسة في الفص

المحاسبية الالزمة التخاذ الق اررات".
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الفصل الثاني

خصائص ومتطلباث ادلعلىماث احملاسبيت الالزمت الاختار القراراث
 1/4مقذمت:

لقد ددص اد ددنص نذ ب د د ا ت د ددع ىصنشد ددر نلت د د نشة احد ددا ه د ددى ع ن ى ت د د

نال تت اش ددر نلتت ندش ددص ب ددض بد د نكنض شىاد د

تحىشد ددر ناتش ت د د نل

ا ددا د تد د شاقدد آت لد د افصنبد د  ,بأى ددصع ا ددش

تت ا ددر احد د ت تتض ددصص د د ا للد د نك ددن نل ىش ددن بد د نلتبد د فتر بد د تطد د ن نلى د دنشر ن شلد د

نلتا بد ددىر بنا د د ل تد ددا نلضح د د ت نذ ب د د شر نلت د د اصح ص نلن ى د د ن نلد ب د د ا د ددظ نلاق د د
نلت تح ر,

د ددشر
تضتى ددن

ات شد ددر نلت د د ل

غشنف تدا بدن ع نلتضنبدر نلتتضدصص تطد ن ت لد ت نلتا بدىر تش در لحتطد ننح نلتتضدصص بد

نلت د الح نلضحتشددر نلضتحشددر لت ددى
ب احشتل د ب د

ظ تد ل تت د تتل ذ تد ع ت

صتددر نل أل د ح نكط دننة نلتبددت شص ت ل د ,

ددش نلتضح تد ح تت د اص هلددا دش د ص

د ا ظل د ن نلتا بددىر نذصننشددر نبددت صنتل

ظد د ت لحتضح تد د ح ,نب ددت ىر طىشضش ددر ال ت د د ن نل ددن نل د د ص ىتصنب ددر نذصنن نلضحتش ددر نلتد د ت د د ص

ى دض ن متد ال شت دا ش بد ال شت دا هصننتد م“What cannot be measured, Cannot be ,
”,managed

د ا نلتط د ن ا د نلتا بددىر نذصننشددر ب د ى د صل نكتددن ب د

نلتا بىر نلت لشر ,هال اا نلتط ن نلتق

ب ت الح نلت طشط نلن ىر ذ
نالبتض ر ى ذا

ىا

نلت طشطشر ش س نلت لشة
نلتا بىر اا نلت ح ر ف

ات ح نلت

د

تاحددشتح ل ت د أل

لتط شن ت ن ح نلتا بىر نلت لشدر نبدت صنتل

ح اتحشر نت ع نلق ننننح ,تد نبدتتننن تطد ن نلتا بدىر نذصننشدر

بض لشر نلتضح ت ح نلتا بىشر ناصنص نلت ند ح

نلضتحش ح ,دنصح

ل دا ا در نذصنن هلدا تضح تد ح هةد بشر ,اظلدنح نلا در هلدا ظد ت

ظ ت ل بناش ل لحتضح ت ح ,اى ن اا ت ت ار تا نك د ند نلت

د ح نلتد

ت دنتىط بشت د ىش ل د  ,نلت د تضت د تددا ددت ت ت اددر تددا نذ د نن نح نكبددس نلق ناددص ىلددصة ت د بشن

نلتضح ت ح نلت تات ل نذصنن ب ت شع ظ أل لد وتمثل المعلوماتت المات ابية نكبد س نلت طقد

لت تضدص نلقد ننننح نلتد تت دعف نذصنن احدا تشد

لضتحشر نت ع نلق ننننح ى ل بىر لإلصنن نلاصش ر ,اش

تبددت ش تل تضتتددص بقددط احددا نل ىددن ا نلاددصس ا نلت تددشا ب لتضح ت د ح ف د ىت ىددر نل د ص نلط ددر

نلتدتر لإلصنن ا ص اصن

ظ أل ل نذصننشر نكب بشر تا ت طشط ت ظشت ش ص ن ىر ,ا ص تت نبدر

ا ط نلت ظتر نكب بشر ت

نذ ت ع نلتب ش

نلتط شن نلتت شد

شنفد ها تاصشدص نكفدصنة فد

قطددر نلىصنشددر ب د تطىش د ت د ل ب ألددص نلتضح ت د ح نلتا بددىشر ب د نت د ع د ننننح ,ا اا نلتضح ت د ح

نل ش ددص فد د تح ددا نلتضح تد د ح نك ددن ب أل ددص بد د ت د د
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لحتض ددنة اح ددا

طىشضش ل لح

نك

د د ألص تتطحىد د ح نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر نلتدت ددر الت د د ع نلقد د ننننح ,ن د د نتت ددصنصنل
نلع تتا ن ا

نلتضح ت ح نلتا بىشر ص نف ب نت ع نلق ننننح

 4/4مفهىم ادلعلىماث احملاسبيت:
ها ف د د ا ت ددطحا ح

ددر ت د د نلت د د صنح,

ددر ىضح ددت نلتا ب ددىر ت ددشن هلشد د ى د د ن

نلتطح ى ح ,نلتصشا ,نلصنألا ,نلة ,نة بر لعلا بإا نلتا بىر دص تتشددح ى د نص تضش در لحضحدت شت دا
تا تلل ت

شة نلضح ت نلت تح ر ,تا افت تحا نل نص نآلت :

 نل حر ى لت تت

نلتأ شن ى

 ىحشر نلاق أل لحتضصش
ل ت

نلتط ن

 ت نن تشر نلى

ب لتا بىر لل

نلتغششن

حر شقر ى لت تت تؤ ن بش

نال ت

تتأ ن ى تا ت نكاصن

صشر نلت تا

بد نلت ظتدر ,تد شت دا اا تقصتد نلتا بدىر تددا تضح تد ح ا لد لت تحددة نل لد ح نلتد شلتلد اتددن
نلت ظتر (ىت بشل نلت تت ) ,تا فدعن ا دعح ت د ة نلتا بدىر ةدتا نلضحد ت نال تت اشدر
اق د أل نلتا بددىر ىح ددر لحتضددصش

نلتغشش ددن تددا اشد د

نكفددصنة ا نلت د د الح ا نل ب د أل

تد اا

نكبد د لش

اشة د ت ت د
ىتددن ن نل ددح ى ل ددشغر نلت د تددؤص هلددا صتددر نلىشألددر نلت د تضت د ب د ط ل د  ,ف د
ل
تتط د ن تددا ددت ت دداش تحددا نلاق د أل هعن ت د تددت تأ شددص طألل د ا اددصت ددتاشتل ب د ت بددشن
نلظد نفن نلتنتىطدر ىلد

نلتا بدىر احدت ت نن تد نلى د تدا اشد

نلتد تت

اا نلىاد

ت أل تضش ر ت ت ىضةل نلىضض ,ب لى ا ا ال شىصؤ ا تدا قطدر نل د ن بد نلىاد

ىصننبر

ت د حر ا ظد فن تدا اشد

ت دة تدا بدىق فت احدا ابد س نل تد أل نلتد ت

ت د اا ت صتل د ال ت ددنع اددا نلت د ل نلضحت د ب د نلت شددن نلىا د

د بشلد هلدا

ن تد شىدصؤ ا
دح ن هلشلد ,

نلتطىش د ب د نلت د الح نلضحتشددر

نلضتحشر نلت لل تأ شن ب اش نذ ب ا ,بل ال تقدة ا دص ادص ص ه حدشت ا ىشألدر تضش در تدا دت
ت د تقددصت شت ددا نلق د
نال ت

صشر ى

اا نلتا بددىر ف د تل ددر ت ظتددر ت ددتص ىتب د ش

تى ش د

ن شت ا اا تبت ص ت ل نل ل ح نلت لل ات ر تى دن ا

تح ددشص نكاددصن

شدن تى دن ى لت ظتدر,

ت اا نلتا بىر ف احدت ةدتا نلضحد ت نال تت اشدر شتتد د ىتضنبدر ت د ر للد ت صتلد نلضحتشدر نلتد

تض د اىددن ت ننا د ت تح ددر تددا نلدددتا وان ىنااات
ات ددا نل د هلشل د اددا طنش د نلص ننبددر نل ىددن ل
لييااات " "GAAPتضتت ددص احدد هطد د ن احتد د تتبدد ت ددا نكف ددصنة
المباااتال المات ااابية المتعااات
نلت د فشت نل ددن ض نلضحتشددر نلتى د صل ,اح د نلددن ت تددا نل ل د ص نلتىع لددر ب د بددىش تط د شن نالط د ن
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نل ددن لحتا بددىر نلت لشددر ,هال اا ف د ا نلضصشددص تددا نلضقى د ح نلت د تضتددنض نبددت صنت نلت د ل نلضحت د
لتاصشص نلتى صل نلتا بىشر نكب بشر ,تا فعه نلضقى ح ت شح :

 -1تتد ددأ ن اتحشد ددر تاصشدددص نلتى د د صل نلتا بدددىشر ى لضصشدددص ت ددا نلق د د

نلا د

نلت

اح د ت نبقددر ت اشددر ب د ن اح د
طد

د هلشل د ى د اح د

نلت د فشت

طد

نلتتض نةدددر ,ى لت د د ل ش د ددض

نلت د فشت ا اح د ت ت اددر نلتى د صل نلت د شت ددا

ى لت د ل ب د ا ا تا لددر لحت بش د ىددشا نلت د ل نلعنتشددر

نلتتض نةددر لرطدننة نلتتضددصص نلتد تلددتت ى تد أل نلضتحشددر نلتا بددىشر تضتىددن اتحشددر بش بددشر بد نلتقد ت
ص ال تبت ص هل تىنننح ت طقشر ا احتشر

نك  ,ى لت ل

 -2اتا ل نلت

تت د احشد تدا

نل هط ن ب دن تتبد

د

بدر نكطدننة نلتض شدر ,بد ا

نبددت صنت فددعن نذط د ن نل ددن البددت تص نلتى د صل نلتا بددىشر شضتىددن نتددن ى د ل نل ددض ىر نلتضقشددص,
علا الا نبت صنت نكبح

نل ظنشر شتطح

نالبت ى ط ب ى

ت ط شت ,ت شات ع نل هاد ص

ظن ى بتتننن ب علا نذط ن نل ن لت ن ىر ا تغششننح ىشألشر دص تبدت ص تد تدن ن نلددتا ف دعن
ددص اا هتىد د ع نلتد د ل نلضحتد د لحت

د د نلد د تىد د صل تا ب ددىشر شضتى ددن نت ددن ش ددن ب ددل بد د نل ددح
دعلا بد نلتبدتقى نلقنشد  ,إال اناو لايم معنال لا

نلا ةن ,تا نلت تظن نا شبتتن فعن نلا

ان مينة المات ابة تعمال اتليات بااون عوا اا وو طاوابط يمسان اال اتنتا إلييات ناا و اااا ال اوا
المتلية من جتنب المنشتة ،و ل الن الفسا المات ابل الااتلل ي او

وا

لال مجمو اة مان ا

ت ااايتت التااال الاااطلي لااال ت اااميتيت "المباااتال المات ااابية المتعااات

اا

لييااات" ))GAAP

" ."Generally Accepted Accounting Principlesنلتى صل نلتا بىشر نلتتض نة احشل
لشبدح تىد صل تا بددىشر احتشددر ىد لتض
تاظ ىد لقى

نلددص ش  ,ن تد فد

تد ع ه تد ع نلتا بددىشا بد

ددح تضددشا,

نلضد ت بد نلتطىشد نلضتحد  ,تد تاظد ى لتأششدص نلنبدت تدا نل لد ح نلتبدأل لر ادا

ت ظد ددشت تط د د شن تل د ددر نلتا بد ددىر تد ددا نلطىشض د د نا تتضد ددنض اتحشد ددر تاصشد ددص نلتى د د صل نلتا بد ددىشر
نلتتضد د نة احشلد د لت د د طن نلتاش ددد ,عل ددا ىل ددصة تغحشد د
نلت نن د نل د ن

ت ددحار بأل ددر تضش ددر ( ددص ت د د ا نذصنن ا

ا تبددت صت نلتقد نشن نلت لشددر) ,اح د ت د ل نل أل د ح نك ددن  ,تش ددر لددعلا بقددص

نت لددح تل ددر نلتا بددىر ب د نل شددن تددا ص
نلتتض نة احشل نل

نلض د لت نل د ت د شض تلتددر تاصشددص نلتى د صل نلتا بددىشر

ل ح تاصص تتتت ىقصن ا ىن تا نلاش ص ,ت د  :نلت ظتد ح نلضحتشدر ا نلتل شدر

ا نل ل د ح نلا تشددر نلتت
مينة المات بة ،و ل
 -1تلددصة هلد تةددشش

نيت:

ددر وت ااو المبااتال المات اابية المتعاات

ليياات باااو باات

اال

ددقر نل ددتة ىددشا نلتا بددىشا نلتت نبددشا ىقددصن نذت د ا ,علددا تددا ددت

تاصشص ابس ش س تق شت انض نلق نألت نلت لشر
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 -2تت د نذطد ن نلض د ت نلددع شت ددا لحت نن د نل د ن
نلت لشر ,ى لت ل ب ا نلت نن

ش

نل ن

تددا تل د نلا ددت احد تددص اصنلددر نلق د نألت

اا ش نص ب تقنشنه ناش نلتل

ى لتى د صل نلتا بددىشر نلتتض د نة احشل د ب د هاددصنص نلق د نألت نلت لشددر ,الا ا

نلتا ب ددىشر نلتتضد د نة احشلد د بد د نلتطىشد د نلضتحد د شب ددتحدت نل ددتا ظ ت ددا

المبتال المات بية المتعت

ت ه تص نلتدنت نلت

دد

ددن ع اددا فددعه نلتى د صل
نلت نن د د بد د تقنشد دنه

لييت والتل يعتما لييت النمو ج المات بل المعتل ىل:

 -1تىصا نلقش س نل ضح
 -2تىصا تق ىحر نذشننصنح ى لت ن ب ح
 -3تىصا ش س تاق نذشننصنح

 -4تىصا ش س تاق نلت ن ب ح

 -5تىصا نلتق شت اح اب س نلت ح ر
 -6تىصا نذب
نال ت

ح نل ت

تضدنة نلتضح تد ح نلتا بدىشر ىأ لد د نلتضح تد ح نل تشدر

شددن نل تشدر نلتد ت دص نكاددصن

صشر نلتد تدتت تض ل تلد نلتقنشدن ا لد ى نبدطر ظدت نلتضح تد ح نلتا بدىشر بد نلقد نألت نلت لشدر

نلتقصتر لح ل ح نل ن شر بد

طدط نلت دغش

نلتقد نشن نلتبدت صتر صن حشد ل ىدعلا بلد تت د

دت

نلضتحش د ح نلت ددغشحشر نلت د ت ددن احددا نلىش د ح نلتا بددىشر نلت د تبددت صت تددا ى د نل ل د ح نلصن حشددر
نل ن شر نلت لل ات ر ى لت ظتر ىت شاق نل ألص تا نبت صنتل

ت أ نلا ر هلا نلتضح ت ح

نلتا بىشر تا قص نلتضنبر ا لدر ادصت نلتأ دص نلتدتدر لح د ط نال ت د ص  ,ىدعلا بدإا نللدصة تدا

تد بشن تقددصشت نلتضح تد ح هلددا تت ددع نلقد ننننح ,ىددعلا بإ د لددشس تددا نلةددن ن اا تتاد
هلا تضح ت ح نلتا بىشر ىضص ه نن نلضتحش ح نلت غشحشر احشل هال ىتاقش
احا نك

نلىش د ح

دنطشا تلتدشا ا اادصفت

ا ص نبت صنتل تا ى تت ع نلقننن وىمت(الحبيطي ،ال ت :2003 ،ص :)22

 -1ها نلتضح ت د ح نل ت ددر ش د

اا تقح د تددا صن ددر اددصت نلتأ ددص لددص تت ددع نلق دننن ,علددا تددا

 -2ها نلتضح تد ح نل ت ددر ش د

اا تدشددص تددا تضنبددر تت ددع نلقدننن ,علددا بد ا لددر اددصت تاقشد

ت تقحش اصص نلىصنأل نلتت ار ات تت ع نلقننن

نل ددنط نك  ,اشد د

نلتبتقى

شت ددا نالب ددت ص ت ددا نلتضنب ددر نلتةدد بر بد د نت د د ع د د ننننح ا ددن بد د

وماات إ ا لااا يتا ااال لااا  ،اان يمسااان ون يساااون ناااتتل العمليااتت التشااا يلية لااا البيتناااتت بمثتباااة
معلومتت ،ولبات يمسن ا تبت ىت "بيتنتت م تبة" يمسن تخ ينيت وا تخااميت سماخنت ل النظات

من جايا.
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 4/4تصنيف ادلعلىماث احملاسبيت:

المعلوماااتت المات ااابية وتبويبيااات يختلااا

إن تلاااني

تبعاااتً ال تبااات ات ايااااة ،ويمسااان تلاااني

المعلومتت المات بية ،سمت يلل (الحبيطي ،ال ت :2003 ،ص :)31-22
 -1معلومتت تت يخية (متلية) :ف تضح ت ح ت تص ىت بشن بد
تاددص

نال ت د صشر نلتد

لرادصن

تش ددر نلضتحش د ح نال ت د صشر نلت د تت نبددل نلت ظتددر ,لتاصشددص ش د س تش ددر نل د ط

(تددا نى د ا

ب د ن ) اددا بتددن ت لشددر تضش ددر اددنض نلتن ددد نلت د ل ب د ت د نشة تضددشا لىش د ا

بش لر نل اص نال ت

صشر تص نل ب ى لتدنت تل

شتاظ اا فعه نلتضح ت ح تلتت ىتب ش

نلت د د لشة نذش د دننصنح ىضد ددص اد ددص ل  ,ىت د د شض د د ا ل د د تضح ت د د ح بضحشد ددر تتضح د د ى كاد ددصن

نال ت د د صشر ت د د

(تد ددا ى د د نل ل د د ح

ضد ددح ,ت د د ا ل د د تن د ددد احد ددا نالبد ددت صنت نل د د ن

نل ن شدر) ى د ن ا ىدن ن ددت نذ دننن ىأفتشدر فدعه نلتضح تد ح بإ د تدا نلت ةد لر دننض
نلضتحشر اا شتت نذاتت ى كتن تقدصت ل ل د شت دا نت د ع نلقدننن ىد اا ش دى نكتدن تتدأ نلن,
دن لضدصت نلقدصن احدا تغششدن نلت ةد
ظ نل

شصن شت ا اا شق ت ى نلتا ب
ف ت شضص اتتل ت ل
هة بر هلا علا بإا نلتضح ت ح نلت نش شر ت شدص نذصنن بد اتد نلتق ن د ح ىدشا بتدن ا دن ,
ددعلا بد د ن ت د د ة نال ا ننبد د ح (نلتد د شت ددا اا تا ددص ) ا ددا طنشد د تق ن تلد د ىتضح تد د ح

نلت طددشط نلتاددصص تقددصت ل

شت ددا اا شقد ت ىتقددصشت فددعن نل د ع تددا نلتضح تد ح ظد ت نلتا بددىر

نلت لشر ى لصن ر نكب س

 -2معلومتت ن التخطيط وال عتبة :ف تضح ت ح ت تص ىت ش نفتت ت نذصنن هلا ت د الح
بنص تابشا نكصن  ,تاصشدص ت د الح ا د ن

لت

د ض نل د

نلت ب ددىر لتض ل تلد د بد د نل ددح نلت بد د  ,ش ددتت عل ددا ت ددا ددت
كاصنص ىدننت نلت ند د ح نلت طشطشدر نلت د لشة نلتضش نشدر ,اشد

ش دل نت د ع نلقد ننننح
ةد د نلتق ددصشننح نلتدت ددر

تىدند نلت ند د ح نلت طشطشدر

نل ة د نلت د ل لح اددص نال ت د صشر ب د لاظددر ت نش شددر تقىحددر ,بة دتل اددا نبددت صنتل ب د
ا دننض نلن ىددر تقشددشت نكصن

تاصشددص تبددؤ لشر نكب دننص تب د لتلت تا بددىش ل ,ات د نلت د لشة

تا تبت ش نلت ظتر

شتاظ اا فدعه نلتضح تد ح تتضحد ى ك دطر نلص نشدر نلتت دنن

نلتضش نشددر بتلددتت ى لتاصشددص نلتبددى لتبددت ش ح نل د ط ىغددنض تبددلش اتحشددر نلتا بددىر ل د
تبت

ب د ت د الح نلت ح ددر ,تاتش د نلت د لشة نذة د بشر ,نلددة

ت د شتاددظ اا فددعه نلتضح ت د ح

تتضح د ى ك ددطر نلص نشددر نلتت ددنن ب د ت د الح نلت طددشط نلن ىددر اش د

نل د ن

نلتبددتقىح تددا ددت تب د اصتل ب د ت لشددد نلت ض د ح لحتبددتقى

نل د ن ىأن د ت نل طددر لتاصشددص نال ا ننب د ح تاحشحل د نلىا د
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ا ل د نت د ع نلق د ننننح نلت دداشاشر ى ددأ ل ى د ب د نح نك نا ويمساان ون ي ااو بت اااي ى ا ا

النوع من المعلومتت سل من -:

 ظ د ت تا بددىر نلت د لشة ا ددصت ت د ا نلتضح ت د ح تتضحقددر ى د لت طشط
ت

ظ ت تا بىر نلت لشة نل ضحشر نلت لشة نلتضش نشر

 ظ ت نلتا بىر نذصننشر تا ت

ددشن نك د تددا

ظ ت نلت ند ح نلت طشطشر

 ظ ت نلن ىر نلصن حشر

 -3معلوماااتت لاااال المشاااسنت :فد د تتضحد د ىتقش ددشت ى ددصنأل نلقد د ننننح نال تشد د ن ىش لد د  ,تضتى ددن
ةن نشر لرت ن شن نلن تش شر (ا نلت تتطح
تا بددىشر

ه نن تاحشتح تا بىشر

ددر) ىددعلا بل د تتبددت ىضددصت نلص نشددر ا د ص ت د تبددت صت فددعه نلتضح ت د ح ب د

نلت ط ددشط ط شد د نك د د ت د د

د دننن ت د د ش ا د د ند تضش ددر ت ددا نلب ددحضر صن حشد د ل ا

هة د بر ا نبددتىض ص ت ددت تضددشا تددا ددط نذ ت د ع ا

نلتبددتلح ر

ر ا تق نشن

شنف د تددا نلق د ننننح نك ددن

د دننألل ا

د نن ت د صنح ىتددر صشددص ى دصالل تددا

شت ددا اا شق د ت ىتقددصشت فددعن نل د ع تددا نلتضح ت د ح

ظ ت تضح ت ح نلتا بىر نذصننشر ى لصن ر نكب س

 -2معلومااتت ختلااة بت شاايا ال اا ا ات :ف د نلتضح ت د ح نلتا بددىشر نلتتضحقددر ىتن ددشص تب د ص
نلق ننننح نذصننشر تا اش

تاصشص نلىصنأل نلتقتنار لحقننن تقششتل

 -5معلومااتت ختلااة بوظاات

التن اايل والتنظااي وت ااوي ا اا  :ف د نلتضح ت د ح نلتا بددىشر

نلتتضحقدر ى ظد ألة نلت بددش

نلت ظدشت تقد شت نكصن ىددشا ادصنح نلت ظتددر نلت تح ددر نلت د ن ر

ب نلضتحشر نذ ت شدر ,ىاشد

للددعه نل اددصنح

ال تتضد نض نلت دحار نلض تدر لحت ظتدر تد نلت دحار نل

ظد نلن لتضددصص نلد ظت نل ناشددر نلتد

نلتا بددىشر نذصننشددر ,اا فددعه نل د ظت نل ناشددر ت د
نلتت اددر ,بددإا نكتددن شتطح د

در

شت د ا ت لد نل ظد ت نلتت تد لحتضح تد ح
ت ت اددر تددا نال ت

د ص بنش د ات د شةددت بددر فددعه نال ت

تقبشت نلضت ىش ل ىت شاق نلت حار نلض تر لحت ظتر

د ح نلضحتشددر

د ح ,ى لت د ل

 2/4أهميت ادلعلىماث احملاسبيت واحلاجت إليها:

ي ى (ليت  ،عتاة :5991 ،ص )2اا نذ بد ا ادنة نبدت صنت نلتضح تد ح ت دع نلقدصت ,ل دا

ل د ددت ش د ددلص ا د ددن ت د ددا نلض د د د ن ت د د د ف د ددعه نكفتش د ددر لحتضح تد د د ح لصن د ددر د ددش ع ىض د ددض نلت د د د فشت
نلت ددطحا ح نلتد تتشد هلددا هطددت تبددتشر ا ددن نلتضح ت تشددر احددا نلض ددن نلاد ل ت د ما ددن

نلتضح ت ح ,ن نلتضح ت ح ,نلع

نال ط ا م ,اشد

ها نلدع

نل ىددن نللش د نل ددى شر لقددص ا ددىاح نلتضح ت د ح ااددص ا
نالبتغ

ا ل ب نلت ظت ح نال ت

صشر

نال دط ا شت د ا تدا ا ظتدر

ددن نلضتحشددر نذ ت شددر نلت د ال شت ددا

شضشش نلض لت نلش ت ا ن نلتضح ت ح ا ظتتل  ,نلىا
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شضتىدن نل ظد ت نلتا بدى افدت

اا ابة طنشقر ذاصنصف نبت صنتل بق ل لتىصا (نلت ضر /نلت ح ر)
نك ظتر نلت ت ر لحتضح ت ح نلت شص ب نت ع نلق ننننح نذصننشر نال ت صشر

وياااااااااااا ي (جمعااااااااااااة،

إ اامت يل ورخ ا ون :2002 ،ص )50-9اا اددصت ت د بن نلتضح ت د ح نل بشددر نلت بددىر عنح نلضت ددر
نلتضح تد ح نل دداشار نلتد شضتتددص احشلد شضتىددن تددا افددت ابددى

اش د

ب د نل شددن تددا نلق د ننننح نذصننشددر

ها بددتتر بض لشددر نلق دننن نذصنن شت ددة ى لصن ددر نك ىددن احددا بددتتر نلتضح ت د ح نلت د شى د

احشل نلقننن اا

نل اشدر

نلقدننن نل شدص شضتتدص احدا تضح تد ح تتألتدر لطىشضدر نلقدننن تدا اشد
اا ت د ا تتألت ددر تددا اش د

نل ددح نلت ح ددر ,ى د ل احشد د بددإا نلتضح ت د ح نلتتد د بن ش د
(نلص ر ,نل ت  ,نل تشر) نل ح نلت ضر نلت ح ر ,تا ف بإا فصة ظ ت نلتضح ت ح ىىبد طر فد
ت د بشن نلتضح ت د ح نلت بددىر لتت ددع نلق د ننننح ط لت د ها نلتضح ت د ح تت اددر شت ددا تاحشحل د

نلت د ل ش ة د ا د ش ددص ت دننىط ىشددن ىددشا تشددر نلتضح ت د ح

نلتضح ت ح صن ر ت بنف ن تنى ب

تش در اب بدشر لت ت ادر تدا نلض نتد

صشر نال تت اشر نلبح شر نلت شت ا ىش ل بشت شح :

 -1الثو ة العلمية والتسنولوجية :ف

نل د

ددح تشددر

ح نت ع نلقننن ويشي (م ل :5992 ،ص )51-9هلا ا

تددصنص افتشدر نلتضح تد ح نلتا بدىشر نلا در هلشلد

نال ت

ددح نت د ع نلق دننن ,ب حت د

نل اش ددر

د ن تبدن بد

بدر ان د ا نلت تتد

نلتتغشدننح

ت ت دن تطىشق تلد بد

د نت د ه ىتضدصالح تتبد نار ,دص ن ض بددح آ نفد احدا نلتددص ش  ,نلت ظتد ح ,نتتددصح آ نفد

لت ددت

بددر نك ظتددر نلت ت ددر لحتضح ت د ح لنب د

تلد ت ضش د ص نف د بد نلتب د فتر ب د ا د

نلت د تح نال ت د صشر نال تت اشددر نذصننشددر تددا ددت ت د بشن نلتضح ت د ح نلتتألتددر
ا ظتددر نلتضح تد ح نآللشددر ىددص نف نل اد بد فددعن نلت د

اش د

نل د

اشد

تتتتد ى

تبددلت

د ألص تتطد ن تددا

نلبددنار نلص ددر ب د ه د د نلتل د ت ,ت د ا ددىاح ى د ا نلتضح ت د ح تت د ن شددد
دا ا لد ل بدر نلتبدت صتشا صن د

ف تر تظل نلن اب بش ل تا تظ فن نل د ن نلضحتشدر نلتد ال
نل اددص نلتا بددىشر ن ل د ددص تددأ نح ظددت نلتضح ت د ح نلتا بددىشر ى د لتط ننح نلتق شددر اش د

تبد نع ى بددت صنتل بد ت تحددة بددن ع نلضتد نلتا بددى (نلت لشددر ,نلت د لشة ,نذصننشددر ,نلتددص ش ,

نلددة) بددضش ل لدش د ص ب احشددر نل د ظت نلتا بددىشر نلتبددت صتر ب د ه ت د ع نلتضح ت د ح ت د بشن نل ددح
نل لص نلت ح ر

 -4العواماال االعتلااتاية :لقددص اص

ىددن ا ددت نلت ظت د ح ت د ع افددصنبل ظل د ن نل ددن ح تتضددصص

نل بش ح ن ت ن نلت ن نذل تن شر ب ظ نلظن ة نال ت د صشر نلض لتشدر نلتد تضد

تدا

نبددتتننن ا لددر نلتة د ت ننت د ع تضددصالتل ى ذة د بر هلددا ن ت د صش ح نلض لتددر ت طنف د اص

هلددا دشد ص نلا ددر لحتضح تد ح نلتا بددىشر نلتتألتددر ك دننض نلت طددشط نلن ىددر نت د ع نلقد ننننح
علا لةت ا ىق فعه نل ن ح نبتتنننف
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 -4العواماال البي يااة واالجتمت يااة :اص نتب د ع ا ددت نل ددن ح ت د ع ا ددطتل هلددا ت ندشددص نلض شددر
ى لتبددؤ لشر نال تت اشددر للددعه نل ددن ح ص نفد بد ات شددر نلىشألددر تاقشد افددصنة نلت تتد تتد

اص هلددا ت د ت نلا ددر هلددا نلتضح ت د ح نلتتألتددر لحتتغش دننح نلىشألشددر نلتضىشددن اددا فددعن نلددص ن
تاقش نكفصنة

ت د ددنض نالاتش ط د د ح نلق

 -2المتطلبااااتت ال تنونيااااة والتشاااا يعية :اش د د

شد ددر نلة د دنشىشر تقد ددصشت

تضح ت ح تا بىشر ت لشر بشر تتألتر لح ب ىلعه نلتتطحى ح تحىشتل
د ص نلت داح نلت نشدر نل ىشدن عنح نك بد ت نل دن ع
 -4العوامال الج ا ياة المتعاااة :اشد اص
نلصن حش ددر نل ن ش ددر نلتتض ددصص هل ددا دشد د ص نلا ددر لحتضح تد د ح نلتا ب ددىشر لتبد د اص بد د اتحشد د ح
نلن ىر نلت بش ىشا فعه نك ب ت نل ن ع نصننتل نلنألشبشر

 -4العوامل الث ت ية :تضتىدن ظدت نلتضح تد ح نلتا بدىشر اادص نلت د صن نلتلتدر نلتد تضتتدص احشلد
نذصنن ب ت ش

نلقد دننن

ش ر تط ت شنفد نلتد تبدت ص هلدا نلتضنبدر نل ت اشدر بد

ق بتل

د

تد د تد دنتىط نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر ىت د د فشت نل د د ص نل د د تحر تاقشد د نلتش ددد نلت بب ددشر

تبضشن نلت ت ح ت طشط نلضتحشر نذصننشر

 -4العواماااال اياا يااااة (يت ااااين :2000 ،ص :)92ت ن د د هصنن نلت دداح ا ناد د ل ت ددا نلت د د تح
نذصننش ددر تى ددند افتش ددر نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر نك لش ددر ك ددننض نلت ط ددشط ,نلتغعش ددر نلض ب ددشر
ك ننض نلن ىر تق شت نكصن

نت ع نلق ننننح نلت اشاشر اصح فعه نلض نت هلا ت د ت ص ن

نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر افتشتلد د ت ندش ددص نلا ددر هلشلد د ن طت د د ل ت ددا
نذصننشر

ددحتل نل شق ددر ى لضتحش ددر

ظ أل ل نلتتضصص

 4/4خصائص وجىدة ادلعلىماث احملاسبيت:
شق ددص ىت ل د ت د د ص نلتضح ت د ح نلتا بددىشر تح ددا نل
نلتا بددىشر نلت شددص

فددعه نل

اا تطىش نلطن

نكب لش

د ألص نلت د ش د د

اا تتبددت ىل د نلتضح تد د ح

د ألص ت د ا عنح ب ألددص ىشددن بد تقشددشت اشددر نلتضح تد ح نلتد ت ددت

نلتا بىشر

ل

تتاق نلتضح ت ح نلتا بىشر نل ألص نلتن

ى تبت صتشل  ,بإا ف ا ت ت ادر تدا نل د نص (نلبدت ح ا نل د ح) نلتد ش د

للد تدا

اا تتبدت ىلد

نلتضح ت د ح نلتا بددىشر ,تتح د فددعه نل د نص ىتض د ششن اشددر شت ددا تددا تلل د نلا ددت احددا تددص
تاقد د نل أل ددص ت ددا نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر

ددص د د ت ت ح ددس تضد د ششن نلتا ب ددىر نلت لش ددر ()FASB

ىإ د د ددصنن ألتد د ددر نلت د د د فشت ن د د ددت ( )2ب د د د ب د د د ر  1891ىض د د د نا نل

د د د ألص نل اشد د ددر لحتضح ت د د د ح

نلتا بدىشر ) ,)Qualitative Characteristic of Accounting Informationا ةد تدا
تلل د د ت ت اد ددر تد ددا نل د د نص نلنألشبد ددشر نل ناشد ددر لحتضح ت د د ح نلتا بد ددىشر هة د د بر هلد ددا نلقش د د ص ا

نلتاصصنح احا ه ت ع نلتضح ت ح نلتا بىشر والتل يمسن تلخيليت من خنل الشسل اآلتل:
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تت ع نلق ننننح

تبت صت نلتضح ت ح
نلقش ص احا ه ت ع
نلتضح ت ح

افتشر نلتضح تر

نلتضح تر ت ضتل

تا نلبت ح نلت تنةر
ب تت ع نلقننن

نلقصن احا بلت نلتضح تر

تضش ن ن تش ن نلتضح تر
ألص
نل
نكب بشر
لحتضح ت ح

نلت ضر ك ننض نت ع نلقننن

هت شر نالاتت ص

اا ت ا

احشل

تتألتر

ت ح
ألص نلق ىحشر
نل
بشر
نكب
لحتاقش

ألص
نل
نل شر

نلضت ر ىشا ت ح ر

اصت

نلتاشد

نالتب

انض

نلت شح

نلتضح ت ح
ب

نلت ب

تأل شر

ب نلتطىش

تقششت نلت ىؤ
نلب ى

نلتب اص

احا نلت ىؤ
ى لتبتقى

نلق ىحشر لحتق ن ر

شسل ع ()5/2

الخلت ص السيفية للمعلومتت المات بية ا ب (.)FASB
(الملا  :ن نً ن "وبو المست  ،ماما ،2000 ،ص)22

يتطي من الشسل ال تبل ون م تخامل المعلومتت المات بية ى متخ و ال ا ات مان اياث

اني ا يعتماااون ل ا المعلومااتت المات اابية اال م اات اتي اال اتخ ا ا ال ا ا ات المختلفااة ،ولساال

يساون الاسا
يت

ااتاالً لا المعلوماتت المات اابية ا ن ىناات مجمو اة ماان اللاافتت التاال يجااب ون

بيت متخ ال ا ال ي ي و بت تخاا المعلومتت المات بية ،ومن ى ه اللفتت:
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 1نلقصن احا بلت تات

نلتضح ت ح (نذصننا)

 2نلقصن احا نالبت صنت نل اش لحتضح ت ح ب نلق ننننح نلت بىر نلتتألتر نلت ااصح تا ا حلد
تحا نلتضح ت ح

 3نل ى ددن نل اش ددر نلدت ش ددر نلتتضحق ددر ى لتض تد د تد د ا د د نع نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر ددت بت ددن دت ش ددر

ب ىقر

احش د بددإا نبددت صنت نلتضح ت د ح نلتا بددىشر ش د

نالبددت صنت ,بتددا شددن نلتضق د

اا شتاددصص ىتت ددع دننن ت ب د

اا تبددت صت نلتضح ت د ح نلتا بددىشر تددا ى د

نكص ا لت شت ا اا تضىن ا نلتضح تد ح نلتا بدىشر (تدا اشد

تلشددأ لددعلا

د ص ال ش لددت نلاددص

نلت دطحا ح نلتبدت صتر ا

ش شدر

تحا نلتضح ت ح) ,تا ت شتت نلا ت احا نلتضح ت ح نلتا بىشر تا ت علا نلتبت صت ىأ ل

شن شص ا

شن ت شص

سماات يناااظ ون ىناات عياااين (ش ا طين) ي اايين ياااااان إمستنيااة ال ياات ب نتااتج المعلومااتت

المات بية ىمت:

صشر نلت تتاصص تا ت

صن نلتضح ت ح نلتا بىشر احا تاقش ا ألص ا ىن تا

 1نل ص

 2نكفتشر نل بىشر لحتضح ت ح نلت ت ر تص

د ص

ت حرهت ل

نال ت

صنتل احا نلتأ شن احا نت ع نلقننن تا ى

تضددشا ص ا آ ددن ,ت د نك ددع ى ظددن نالاتى د ن هت شددر ن ددتتة علددا نلتددأ شن تددا د ص هلددا آ ددن,

ناتت د صنل احددا اشددر نلتضح ت د ح د ل د نل بددى ةددتا نلت ت اددر نلت د ت تت د هلشل د تددص ات تل د
ىتضح ت ح ا

ننننح ا ن

ولمنتعشااة الخااواص النو يااة للمعلومااتت المات اابية  ،يمساان تلااني

مناظة الشسل ال تبل إل الخواص اآلتية:

ووالً :الخلت ص ا

ىاا ه الخ اواص ماان خاانل

ت ية:

 -1المن مة :تضتىن نلتتألتر

ر تا

ح ت ضر نلتضح ت ح  ,شق ص ىتتألتر نلتضح ت ح صن

نلتضح تد ح احددا نلتددأ شن احددا تت ددع نلقدننن ى لتد ل احددا نلقدننن نلتت ددع
تتألتددر الىددص تددا اا ت دنتىط ى للددصة ا نلغددنض نلتطح د
نلددع بددشتت نت د عه تددا ى د تبددت صت نلتضح تد د ح

تاقشق د  ,تاددص

ت د ا ل د تض د

ل د ت د ا نلتضح تددر

ن تتب د ل ب د نلق دننن

د ص ننتى د ط ت طق د ى ددشا

نلتضح تد ح ىددشا نلقدننن ت ةد ع نلص ننبددر نا نلتضح تد ح نلتتألتددر فد تحددا نلتضح تد ح نلقد صن

احددا تغششددن نت د ه نلق دننن ,ى لت د ل ف د نلتضح ت د ح نلت د تب د اص تت ددع نلق د ننننح احددا ت د شا

ت ض ح ت ىؤنح ا دن ص در اد

نكادصن

نلتبدتقىحشر نلضتد احدا تضدشدد نلت ضد ح نلا لشدر ,ا
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هاصن

تضتىن نلتضح تد ح نلتا بدىشر تتألتدر هعن تد

تغششن ب فعه نلت ض ح

شدنح تدا صن در

نلتأ دص ى ل بددىر لحقدننن تاد نلص ننبددر ,ل ددا نلتضح تد ح نلتد تتألددت نادص نلتبددت صتشا ددص ال تتألددت

تبدت صتشا آ دنشا ,تحدا نلتد تتألدت دننن تضدشا دص ال تتألدت دننن آ دن فدعن شدص احدا ا د ال
نلتضح تد ح نلتا بددىشر ى اتى نفد تتألتددر احددا نذطددت

شت ددا ىد

ناتش د ح نلضددصص نك ىددن تددا ا ددا
يتعين ون يتوا

هال هعن

نلت د ل بد نلت ددأ واتا تسااون المعلومااتت من مااة

ييت الخلت ص التتلية (لوناي :2000 ،ص:)23-29

ا -ال ااا ة ل ا التنباا  :شضتىددن نلت ىددؤ نل بددشحر نلت د شت ددا ىل د نبددتضت
نلا ةدن بد ت د اادصن
ش د

تد أل نلتبددتقى

هلا ت ىؤنح

تضح ت د ح نلت ة د

اتدا ت د ا نلتضح تد ح نلتا بدىشر تتألتددر

اا ش د ا للد ددصن احددا نلت ىددؤ ى كاددصن  ,ا

نلت

ددح تتتألتددر تد

ددصن احددا تب د اص تت ددع نلقدننن ب د

ص ر ا ل ت اا نل ت أل نلتت ضر ب نلتبتقى

ا اا تؤص فعه

نلتضح تر هلا تضدشد ا ت اش ت ض ت نلا لشر ت شض ا تقحش صن در نلت د طن ادصت

نلتأ ص
 -التوعياات المن ا  :ش د

اا تقددصت نلتضح تد ح نلتا بددىشر بد نلت شددح نلت بد

د ت دا

تتألت ددر د د صن اح ددا تغشش ددن نلقد دننن ا تضدشد دده  ,عل ددا ىد د اا ت ق ددص ددصنتل اح ددا ها ددصن
نلتددأ شن ب د اتحشددر نت د ع نلق دننن ,هع ال شتددر لحتضح ت د ح نلت د لددت ت د لحتبددت صتشا ب د

نل ح نلت ب
نلت ب

ش

ىشا صن ر ت

صنألت ل نلت ند ر ىدشا دص

تقدصشت نلتضح تد ح نلتا بدىشر بد نل دح

شر (ت صن شر) فعه نلتضح ت ح

ح -ال اااا ة لااا الت ياااة العس اااية :تض د فددعه نل
ش ت لد ظد ت نلتضح تد ح نلتا بددى ش د

ددشر ىددأا نلتضح ت د ح نلتا بددىشر نلت د

اا تنتددص هلددا فددعن نل ظد ت اتددا شددتت ا تبددت صت

نلق دننن تددا تقشددشت آ د ن نلق دننن نلتت ددع تق ن تل د ت د نآل د ن نلت د
نال اننب ح نلت

د ا شت ضل د  ,ت دداش

ص تبتصا ب ىضض نكاش ا نت ع ننن صشص

 -2إمستنيااة اال تمااتا ل ا المعلومااتت :اتددا ت د ا نلتضح تد ح نلتا بددىشر ت شددص
ت ات

ر شت ا نالاتت ص احشل ب

ات ددا ت د د ا نلتضح تد د ح ت

نلق ننننح ,ش

ش س نلتضىشدن ادا نكادصن

ألص نلت لشر:

و -اللال ل التمثيل :اتا ت ا نلتضح ت ح نلتا بىشر ت
نلاق أل

نال ت د صشر نلتد تت حلد ,

ددر عنح ت ددصن شر شت ددا نالاتتد د ص احشلد د بد د اتحش ددر نت د د ع

اا تت نبن بشل نل
نكاصن

بضددر ش د

اا

رش

نلت لشر نلت تت حل  ,ا نلت تضىن ا ل  ,ىاشد
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نلقددشت نلت لشددر ت

ا ل ص ا تانشة

ددشحل  ,ت د نكاددصن

أ -الايتا و ا التاي  :شض
احا اب

نال ت د صشر نلت د ش د

نلتاشد ب

ش بددل تا بددىش ل نلتقنشددن

نلتا بىر اا شتش نلتقش س نلتا بى

ب

اشر

نل اشر ا نالت ه نك ن ,ىصالل تا اا ش ا تتب ش ل ى ل بىر لح اشتشا ,ىتض ا

اص بإا نلتاشد ى لت ل ت نلتا بى شض

نلتقش س نلتا بى
تضتتص ش

ا ن  ,فعن شض

ت

صنل ا

ةل

نالت ه ا نالبتتننن ب اا ش ا نكب س ا

تنت ض ل

صنل

اتا ت ا نلتضح ت ح نلتا بىشر

اا ت ح تا نلتاشد ال تضط تشد ا تغح
اا نلاق أل ش

اا تاصص ىضصنلر ىإ

ت حار بألر احا اب

ة ص ا تا ى

ويتطلب ل

تجنب نو ين من التاي وىمت:
 تاي

بألر

ل ملية ال يتم :ت ب ا لر نبت صنت اب س نلت ح ر نلت نش شر ا هتى ع

بش بر نلاشطر نلاعن
 تاي من عبل ال ت
تق

بعملية ال يتم :ف

ص اا تاشد نلق ألت هت اا ش ا

صنل ت ب ا لر اصت نكت ر ,ا ش ا شن تق

ص ت ب ا لر حر نل ىن

نلتضنبر

ب -ال تبلية للتا ل :ت بن هت شر نلتاق
تت

نكاصن

صن ر ا لشر تا نلتأ ص ىأا نلتضح ت ح نلتا بىشر

نال ت

صشر تا نلقش س ,فعه نذت شر ف تر ب

نلق ألت ىضتحشر نلقش س

ش

ل

ت ا فعه نلتضح ت ح ىحر لحتاق

تاصص اا ش ا لل نبتقتلل ىغض نل ظن اا نل

تق ت ى بت صنتل
نلق ىحشر لحتاق

ب

اا ت ا لل صاللر

ص نلق ألت ىإاصنصف ا نل لر نلت

شن تا نكاش ا شتت نبت صنت ت طح نلت ة اشر تننصة لت ل ت

تا نلتضح ت ح نلتا بىشر

نلت ة اشر نلت تتطح

تقحش تاشد نل

ص

ل ا تا اشر ا ن نالاتت ص احا

شر

ت ش نلاق أل ىتبت صنح اصلر ه ى ح ,ال شت نب ت اتحشر نت ع

نلق ننننح احا ناتى ن اا تضظت نلتضح ت ح ف

تضح ت ح ت نش شر ,ب

اشا اا تن شص

ممت بل يتطي ونو اتا ت ا نلتضح تر ت شص

بضر لتت ع نلقننن ش

نا ت ا تتألتر

نلق ننننح شات ع هلا تضح ت ح ا لشر تبتقىحشر ى ذة بر لحتضح ت ح نلت نش شر
لحتبددت صت ب د

ددس نل ددح شت ددا نالاتت د ص احشل د  ,ل ددا ب د ىضددض نكاش د ا شت ددا اا تاددظ

د ص د ع تددا نلتضددنض ىددشا فد تشا نل

ددتشا  ,ىتض ددا آ ددن ااش د ل ت د ا نلتضح تددر تت تددر
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ل ل

ر ال شت ا نالاتت ص احشل ىطىشضتل ا ىطنشقدر انةدل  ,تتد شةدطن ااش د

شن ت

ى لتةاشر ىصن ر تضش ر ىإاص نل نص ب بىش نك ن

ثتنيتً :الخلت ص الثتنوية:
ل ات ىي ة معتيي المات بة المتلية  FASBونو سل تلبي المعلومتت المات بية وسث

ت اةً ونفعتً  ،يجب ون تتل

بتللفتين الثتنويتين التتليتين:

ت ظتر تضش ر هعن ات ا تق ن تل

 -1ال تبلية للم ت نة :تدصنص ت ضر نلتضح ت ح نلتا بىشر ب
ت نلتضح ت ح نلتت حر ب نلت ظت ح نك ن عنح نال ت
نلت لشر ب

ا

شر هت شر نلتق ن ر تت ا تبت صت نلتضح ت ح نلتا بىشر تا نلتضنة احا

نل ى

نال تتة ىشا نلت ظت ح بشت شتضح ىظ فن ن ت

ابس ت تح ر ب هاصنص نلق نألت نلت لشر ش ض تا نل ض
ن تتة نكب لش

تةححر

لحقش س,

نلت لشر

ص نلتت  ,ب

س نل تن

شضط

صشر تضش ر ب الاتت ص احا

تق ن ر تقششت نلت ظت ح ,اش
صشر تت شؤص

ت أل تتى ش ر اا س نلاق أل نال ت

شضتىن تا افت تض ح نلق ىحشر لحتق ن ر ,نبت صنت اص طن
علا اصت ت اشص نلتض

 -4الثبتت :شض

اب لش

هلا ت أل

تا بىشر

نلت طحا ح نلتا بىشر نلتبت صتر ا ص هاصنص نلق نألت

اا تق ت نلت أ ى بت صنت س نكب لش

نلتا بىشر لتض ل ر س نكاصن

تا بتن هلا ا ن  ,ىتض ا نل ى ح ب نبت صنت نلبش ب ح نلتا بىشر تتش فعه نل
هت شر اقص نلتق ن ر ىشا نل ن ح احا تن نل تننح نلت لشر

نلتق ن ر ىشا نلت اح نلت تح ر ت لت شت نبن ا
نلق ناص نلتا بىشر بل ب

نلتتت لشر

ن نل ى ح ب

تض ل ر نك طر نكاصن

تحدت تض ششن نلتا بىر نلص لشر ىةن ن نذب

نلتا بىشر نلتتىضر ىش ا نكبى

نلتغششن

اا

نلت

شر

ى لت ل ال شت ا ه نن فعه

نال ت

ح اا ا

تطىش

صشر ب

نكب لش

نلطن

نل تننح نلت لشر

تغششننح ب نلبش ب ح

صاح للعن نلتغششن نآل ن نلتتنتىر احا فعن

ي ى (لي ت اي ،يم ج :2000 ،ص )23-21ا ال ا اا نلتضح ت ح نلتا بىشر ش ا تا
أ ل دش ص تضنبر تت ع نلقننن تن شصه ا ص نت عه لقننن تد  ,بةدتل ادا ت دشض صن در ادصت نلتأ دص

نلت د طن نلتتنتىددر احددا علددا لددعن ش د

نلق د ننننح ,نل

د ألص نلت د ش د

ب ألص  ,اا ت بن فعه نل

د ألص نلتضح ت د ح نلتا بددىشر نلتتألتددر الت د ع

تاصشددص

اا تت د بن ب د تحددا نلتضح ت د ح اتددا ت د ا تضح ت د ح عنح شتددر

د ألص بد نلتضح تد ح نلتا بدىشر لد تدأ شن تى دن بضد
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نذصننش ددر نلت تح ددر الاتت صفد د اح ددا نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر ىصن ددر ىش ددن ,تد د اا ف ددعه نل
ن ت تحشر اش

تتصن حر ى

لحق د ننننح نلت د شت ددعف ا ددا
نلتضح ت د ح نل

ت بن تضشد نلن ت ةد اش ل ,شق دص ىلد تدص

د د ألص

د ص نلتضح تد ح تتألتتلد

نلت د ل نلتلتتددشا ىددأتن نل اددص نال ت د صشر

شاددصص ت ل د ت د ص

د ألص نلت د تتبددت ىل د نلتضح ت د ح نلتا بددىشر نلت شددص ا نلق ناددص نكب بددشر نل ن د

نبد ددت صنتل لتقشد ددشت اشد ددر نلتضح ت د د ح نلتا بد ددىشر ,شد ددؤص تاصشد ددص فد ددعه نل

د د ألص هلد ددا تب د د اص

نلتبأل لشا ا ص ة نلتض ششن نلتا بىشر ,ت تب اص نلتبأل لشا ا ص هادصنص نلقد نألت نلت لشدر بد تقشدشت

نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر نلتد د ت ددت ت ددا تطىشد د ط ددن تا ب ددىشر ىصشح ددر ,بد د نلتتشش ددد ى ددشا تد د شضتى ددن
هشة ا ل ةن نش ل تد ال شضتىدن دعلا

ش د

تقشدشت ب ألدص نلتضح تد ح نلتا بدىشر احدا ابد س افدصنة

نلق د نألت نلت لشددر نلت د شنت ددد بشل د نالفتت د ت احددا تب د اص نلتبددت شصشا نل د ن ششا نلنألشبددششا ب د نت د ع

نلق د ننننح نلت د تتضح د ى لت دداح
ش

ش د

اا ش د نلتا بددى ا نفتت د تلت هلددا ف دؤال نلتبددت شصشا ت د

اا تت د ا د شتلت هلدا هادصنص نلقد نألت نلت لشدر نلتد تبد اصفت بد نت د ع د ننننتلت

احا افتشر نلق نألت نلت لشر ت صن اب ب تا ت

صن نلتضح ت ح نلت شص الت ع نلق ننننح هلا اص

ا تددر لتقشددشت نلطددن نلتا بددىشر نلىصشحددر نال تش د ن تددا ىددشا نكب د لش

ف ا ت الل لحت ةحر ىشا طن نلتا بىر اب لش
ابح

نذب

شدؤص نلتن شدد

نلتت اددر لإلب د ح ط لت د اا

نذب د ح بإ د ش د

ن تشد ن طنشقدر نلتا بدىر

ح نلع شتش ااظت نلتضح تد ح ب ألدص لتبد اص نلتبدت شصشا نل د ن ششا نلنألشبدششا احدا

نت د ع د ننننتلت .فددعن تدنتىط بض لشددر

دح ا

ظد ت لحتضح تد ح ىصن در تددأ شنه احدا اصن نذصنن نلضحشد

ل ظ أل لد نلتن دشددر بد ت د الح نلت طددشط نلن ىددر تقد شت نكصن

شتت د فددعن نلتددأ شن بشتد شقصتد فددعن

نل ظ د ت تددا تضح ت د ح تتألتددر اددا نلىددصنأل نلتت اددر ات د ت تت ددع نلق د ننننح ىا د نلت د تح نلق ألتددر
نلتبتقىحشر لتاقش نكفصنة نلتطح ىر

لعن بإا ناتت ص ابح

ا ت ل احت بحشت لحا

احدا

فعه نلتضح ت ح ت ظشت اتحشدر نبدت صنتل شضدص تدا ا لدا افدت ن ىد ح نذصنن نلض تدر نلاصش در لتن دشص
ننننتل

ر ا صت ت ن

ف ت شبتا اصش ل ىت ل

نلتا بىشر ا ابح

نذب

فعه نذصنن ت ل ف ألتل تا نلتضح تد ح ادا دتا ت د الح نلضتد نلشد ت
ظت نلتضح ت ح ال شضتىن ت نص هبصن نل

ى تش ن طنشقر نلتض ل در

ح احا اب س ت ضر نلتضح ت ح نل ت ر ب نت ع نلق ننننح هن صنل بشد ل

لتا شتاتح ا تبأل لشر علا نال تش ن

و سا (ال بياااي :5999 ،ص )22-23ا د ظد نلن لحتددأ شن نلتى ددن لحتضح تد ح نلتا بددىشر احددا

نلق د د ننننح ,نل ظد د د ألة نذصننش د ددر نلت تح د ددر ,بق د ددص نفتت د ددح نلت ظتد د د ح نلتل شد ددر ىتاصش د ددص ت ت ا د ددر ت د ددا
نل

د ألص نلتض د ششن نكب بددشر نلت د تب د اص ب د تقشددشت تبددت

د ص نلتضح ت د ح نلتا بددىشر ,اددصص

ت حس تضد ششن نلتا بدىر نلت لشدر نكتنش د ( )FASBنلتد ى لحتضلدص نكتنش د لحتا بدىشا نلقد
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( )AICPAفعه نل

ألص نلتض ششن ب تنتش

نلت ةد ا لر ل شد ح نلتد

فنتد شادصص نلتنتشد

شبتحدت ت بنفد بد نلتضح تد ح نلتا بدىشر لتاقد ا ىدن دصن تدا نلت ضدر نل ألدص لتبدت صتشل ى اتىد ن

علددا فد نلتضشد ن نكب بد نلبد ألص لحا ددت احددا تددص تاقشد نلتضح تد ح نلتا بددىشر للددصة نلتبد فتر

نلقنننح نبت نلبش ب ح تت ىضر ت شعف
ن
نل ض لر ب تن شص تب ص

تأ ي اتً ل ا ماات اابل ي ا ى البتاااث اا ت ضددر نلتضح ت د ح تت ددة احددا نل دنىط نلددصنألت ىددشا

تبددت صت نلتضح ت د ح نلق د ننننح نلت د شت ددع ل  ,لتاقش د علددا ش د
ت

شحل ىطنشقر شت ا بلتل  ,نلق ىحشر لح لت ف نل

اا ت د ا نلتضح ت د ح تتألتددر,

شر نلت تلشئ نل ن ر لتبت صت نلتضح ت ح

اا شتضنة احا تةت ل تغدنف

 4/4اخلصائص النىعيت للمعلىماث احملاسبيت:
ا ن نل

ألص لحتضح ت ح نلتا بىشر نلت ت

),(FASB

لل ت حس نلتض ششن نلتا بىر نلت لشدر نكتنش شدر

د د ا اا ددص ت نناد د نلت ددن ع فد د ت
ح لت ل :

تاصش ل ,

 -1اللااال اال التمثياال :شض د

ددر نل

د ص صن ددر ا لشددر تددا نلتط د ى ىددشا نلتضح ت د ح نلظ د نفن نلت دننص

نلتقنشن ا ل ىضى ن ا ن  ,هادصنص نلتضح تد ح ىاشد

نلظ د نفن نكاددصن

تضىدن ى دص ادا نلظد نفن-

ب د لضىن ف د ى ددص تت ش د نل د فن لددشس نل د

تضى نلن ا ل ى ص ش ىغ تننا ت
 تاي

د د ألص نل اش ددر لحتضح تد د ح نلتا ب ددىشر

اشا تا ا نع نلتاشد فت :

ل ملية ال يتم :ا طنشقدر نلقشد س بد ن

دح ت

دص تت شد

ل د ت د ا نلتضح ت د ح

د هلدا تد أل ت ةد اشر ات

ال.


تايااا ال ااات بعملياااة ال ياااتم :ف ددعن نل د د ع شقب ددت هل ددا نلتاش ددد نلتق د د ص نلتاش ددد ش ددن

نلتق د ص ها نلتاددنن تددا نلتاشددد ى اش د شتطح د
تت ا تا نال تت

اا ت د ا نلتضح ت د ح احددا ا ىددن ددصن

ا نلتأ ص تا ا لت شبقط تا نالاتى ن ا تا نلظ نفن نلل تر ا ص

هاصنص نلتق نشن نلت لشر تا اشر ,ف ا ناتى ننح نكفتشر نل بىشر ت تبتحدت تا

صننبر ص

نلتضح تر بى

ش بل نذب

 -4إمستنية التا ل والتثبت من المعلومتت :تض
ب ا

ابد لش

ش س احت

فعه نل

شر تض

ب نلت ل ت نلتا بى تد بن دنط نلت ةد اشر

اا نل ت أل نلت شت

تضش ددر لحقشد س نذب د ح شبدتطش اا شت

هت شددر نلت ىددح تددا نلتضح ت د ح بل د

ح ا ل تا اشر ا ن

د هلشلد آ ددن ى بدت صنت ددس نكبد لش

ددشر تاق د ل د ت د
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شر نلق ألت ىضتحشر ا ش ىغ نلت ن ر ىشا نلقصن احا نلت ىح تا نلتق ششس عنتل ىشا نلقصن

ى

احا نلت ىح تا

ار نلتطىش لطنشقر نلقش س.

 -4اش صشر نلتضح ت ح ,تض
ا

تقصشت اق أل

ننن تضشا ,تضتىن فعه نل

ص ر ص ا ادعة ,ا ن تقد لحتضح تد ح لت دحار بألدر

شر عنح افتشر احا تبت ششا:

 تبت

نك لد نلتبؤ لر اا ة نلبش بر نلتا بىشر.

 تبت

نلتبؤ لشا اا هاصنص نلتق نشن نلت لشر.

وايتاية المعلومتت ي لا بيات تجناب الناوع الم لاوا مان التايا الا ي عاا يمت او ال ات ب اااا
التولال إلا نتات ل م اب ة ،وو بياا

و ض المعلومتت المات بية ،بياا

التاأثي

لا

الو

م تخا ى ه المعلوماتت ال اتجاته معاين .إ ن المعلوماتت المتايا ة ،ال يمسان ا تبت ىات معلوماتت

ومينااااااة ،وال يمساااااان الوثااااااول بياااااات وو اال تمااااااتا ليياااااات سأ ااااااتم لعمليااااااة اتخاااااات ال اااااا ا ات.

 1/4/4ادلشاكل واحملذداث الستخذام اخلصائص النىعيت:

 -1ناتت الح نلتض نض ىدشا نل

د ألص نلنألشبدر لحتضح تد ح نلتا بدىشر (ا نلتتألتدر نلت

هع ال ش ص ت نب ىشا تتألتر نلتضح ت ح صن ر نل د
شدن ت د

تقى هعن

ح تتألتر ل لد

ىصن ر ت

ةر تا نلتتألتر ,كا تحا نكن ت ا

شدر)

ىلد  ,بتد ت دص تدنبض تضح تدر تضش در ا
ىلد ل لد

ىلد  ,ا ا لد ت د

شدن تتألتدر بأن د ت

نلت ح ر نلت نش شر تتتت ىصن ر ا لشر تا نل قر ل ح ف تا نلتاشد ,هال اا نكن د ت نلت نش شدر تتتتد

 -4ناتت د الح نلتض د نض ىددشا نل

ننتى ط ا تت شتل لح ن

د ألص نل ناشددر لتض د نض ىددشا نلت شددح نلتتألددت نلقددصن نلت ىؤشددر

لحتضح ت د ح نلتا بددىشر ,بقددص ت د نلتضح تددر ب د نل ددح نلت ب د

ا لشر ,ت بد ا لدر ان د ت نلت ح در نلت د نش شر

ت ا احا اب

صن ر نلص ر نال تت

 -4لشبددح د نلتضح ت د ح نلتتألتددر نلت د
افتشر بىشر تع ن (ن تى ن تبت

ا نذب

نل ضح .

ل ل د ال تتحددا ددصن ت ىؤشددر

دعلا بدإا نلبدنار بد هادصنص نلتضح تد ح

اصت نلتأ ص

لىد ل تد

ىل د تضتىددن تضح ت د ح ت شددص ك ل د ددص ال ت د ا عنح

نكفتشر) ها نلى ص شضص ت شصن عن افتشدر بدىشر هعن اص اعبد

ح ا ر ىطنشقر تانبر هلا نلتأ شن احا تت ع نلقننن

 -2علا ص ت ا ت ح ر نلا

احا نلتضح ت ح ا ىدن تدا نلض ألددص نلتت د ت لد (ن تىد ن نلت ح در

 /نلض ألددص) ب لتضح تد ح نلتد ال تدنتىط ننتى طد ل شقد ل ىأفددصنة تبددت صت نلقد نألت نلت لشددر ال تضتىددن
تضح ت ح تلتر لشس ف ا ت شصا هلا نذب

ح ا ل ها نلق اص نلض تر بشت شتضح ى تى ن

تاددصص نلت ح ددر نلض ألددص ف د اا نلتضح ت د ح نلتا بددىشر ش د
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ت ضتل اا ح تل نال بإا نل ن ر تت ىص ب ن ا ص نذب
نذب

ت ضتل

ح اا تضح ت ح ح تل ت

 -4ددص ت د ا نلتضح تد ح نلتا بددىشر تتألتددر ت د
تاحشحلد نبددت صنتل بد

ت د د ا ت ل تد ددر,
نلتضح ت ح نلت

ت تح ددر

لحتا بد د

ىلد هال ا د ت ن د تبددت صتل

تد عع نلقدننن نلددع ش لد

د د ر نل لد ددت فد ددعه تض بد ددل

ن

ح اا تحا نلتضح تدر ,علدا ىبدى
ددض ىر بلتلد ,

احددا نلددن ت تددا اا نلتضح تد ح ش ىغد اا

د د ألص نلبد ددل لر نل ة د د ح نلت د د تتتشد ددد ىل د د

ل ا ف ا اصص ىشن تا نلتبت صتشا شتتح ا تبت ش ح نبتشض

ددعلا اف ددصنة ت تح ددر تتض ددصص تتد د ش ضد د ت ددا ف ددعه نلتلت ددر
ل ددعلا شقد د اح ددا اد د ت نلتا بد د

تضحشت

ددضىر لحغ ش ددر ى ل ب ددىر

ى اتىد د نه نل ل ددر نلتد د تض ددص نلتقد د نشن نلت لش ددر تلت ددر

نلت بشد د ى ددشا نلن ىد د ح نل د د ح نلتتض ددصص نلتتى ش ددر لتب ددت صت نلتضح تد د ح نلتا ب ددىشر نلتد د
تات شل تحا نلتق نشن.

 -4ىد د لن ت ت ددا افتش ددر نلتق ن ددر بد د اتحش ددر نت د د ع نلقد دننن ,ب ددإا تد د شل ددتت ىد د تب ددت صت نلتضح تد د ح
نلتا ب ددىشر تق ن ددر نلتضح تد د ح نل
نلقط ع نل

ددر ى ددن ر تضش ددر تد د

ددن ح ت د د ىلر ا ت بب ددر ا تد د

ا نلع ت تت هلش فعه نل ن ر هال اا اتحشر نلتق ن ر ب ن نلت شر ا نلدت شر

ص ال ت ا عنح ص

ادصت

ا صت ال تحتدت نل ن ح (ا نل دن ر) ىبش بدر نلتت د ا نالتبد

تغششدن نلطدن نلتا بدىشر ىت ددنص نلن ىدر بد نلتغششددن ا دص تغششدن تحدا نلطددن بإ د تدا نلةددن ن
نذب

ح اا فعن نلتغششن نآل ن نلتتنتىر تش ر فعن نلتغششن احا نل ة نلت ل

لح ن ر عنح نلضت ر.

 4/4متطلباث كفاءة وجىدة ادلعلىماث احملاسبيت:
ل د د شت ددا تطىشد د

ظد د ت ددؤ لحتضح تد د ح نلتا ب ددىشر ,ال ى ددص ت ددا

تش ر نل

ط

د د ص ىض ددض نلتتطحىد د ح

نكب بشر ,ف :

ووالً :الاتجة إل نظت معلومتت للمات بة اياا ية (بت يلل :2005 ،ص)9-2
ص ظ ت تضح ت ح لحتا بىر نذصننشر ب ة شبلت ىصن ر اب بشر

اا

ىشن ب

تاقش

افصنة نل ظ ت نلتت ت لحتضح ت ح نلتا بىشر نذصننشر علا تا ت نالاتت ص احا تق ت ح

نلتا بىر نذصننشر نلت ت ت

تل تا :نل ظ ت نلتا بى نلت ل  ,نل ظ ت نلتا بى نلت لش  ,ظ ت

نلن ىر نلصن حشر ,تبت صت اب لش
ى كاصن

نلت لشر

نل اص نال ت

تاحش

ر :ن ت

صشر نصننشر نا

شن نلت لشر ,نلت نش شر نآل شر نلتبتقىحشر ,تت ىضتل

صشر تا ت تن شص نذصنن ا نت ع نلق ننننح نلتدتر

نلتا بىر نذصننشر ى

ألشر بح شر ,تلتت

تقششتل  ,تاقش

افصنة

تا ف شت ا نل ظن هلا

ل ظ ت ل لحتضح ت ح شلتت ىصننبر نلىش ح نلتضح ت ح نلتا بىشر نلتدتر
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علا نلىش ح نلتضح ت ح نذصننشر نلتدتر لحتا بىر ,نلضت احا صت نال شا تض ل ب

لإلصنن ,

هط ن ا ت تنت د ان

احا ناتش ح تت ع نلقننن تا ت نالاتت ص احا ات ح نلت بش

نلتننىط نلت ت ىشا نلىش ح نلتضح ت ح نلتا بىشر نذصننشر نلت

فصة تت ع نلقننن ب

نذصننشر ب
نال ت

ة

علا احا ت ل ت تتط ن ف

صشر ,ى

نال ت

نللصة نلض ت لح اص نال ت

تتض ا تضل

صشر ,اش
 ,شحدت نلت بش

تب

شت ا اا تؤص

هلا تاقش

صشر ,علا تا ت ناتت ص نلتا بىر

اا نلتا بىر لشبح بشحر ل صتر هصنن نل اص
تل ت لت ىلصة تاقش

ىشا اب لش

افصنة نل اص

ها تل تا نلتا بىر نذصنن تضتىننا بشحت ا ت شعشت ا لتاقش افصنة نلت ظتر
نلت بش ىشا نكب لش

ت لت لتاقش علا

نلضحتشر ل

ثتنيتً :الاتجة إل عت اة بيتنتت م س ية (منلو  ،ووبو النو  :5999 ،ص:)222

تضددنة اددص نلىش د ح احددا ا ل د تحددة ا ت ت اددر تددا نلتح د ح نلتتننىطددر ت طقش د ل ,ت ظتددر

ىطنشقدر تقحد ا تت د ت دننن ىش تلد ت ضحلد تت ادر لتطىشقد ح نل ظد ت نلت تح در ,تبددت لحتبددت شصشا
شبن

ى لتض ت تضل ى

ويشاي ( )Moscove et al., 2001: P7هلدا افتشدر

(تن دشددر) تش ددر ا ددر نل اددصنح نال ت د صشر هلددا صتد
نلتض

ت تد

د ص ادص ىش د ح نبدضر ت ادص
بددر ظ أل ل د ط تلد بق د ل لح ظددن

ددن نلاصش ددر ىددعلا بددإا فددعه نلا ددر بد ة تدددصنص تدا ددت نل ظددن نلتتطد ن لةددن ن ت تد

ظددت نلتضح ت د ح نلت د شت د نل ظ د ت نلتت ت د لحتضح ت د ح نلتا بددىشر نذصننشددر ااددص افددت ت التل د
احش  ,بإا

ص اص ىش ح تن دشر شضتتص احشل نل ظ ت نلتت ت لحتضح ت ح نلتا بدىشر نذصننشدر

ب ة شبلت ب :

 -1تاصشص ت فشر نلىش ح نلت شت ا نلتض ت تضل (تا ت تش
شت ا اا شات

نلتبت شص (تت ع نلقننن) ى لصن ر نكب س

 -4هت شر ت نن ىر بر نلتح ح نلت غشحشر (نذ ننألشر) نل
ت

رى

ت دشا نبتن ع) ,احا ب تد د د د د
ظ ت بنا  ,ىت شؤص

ا تقحش ا الح نلت ننن ب نلىش ح نلت شت ا اا ش تنا بشل ا ن تا ظ ت

بةتل اا هت شر تاقش نكتا نلبنشر ب نلتض ت ت تحا نلىش ح تا ى

تل.

 -4تبلش نلتض ت ت نلىش ح نلت ت أ ب

بنا د د د د د د د د ,

نلتبد د د د د د د د د د د ددت شصشا

نل ظت نل ناشر ,ال بشت ا صت ش ا ا ت فددعه

نلىش ح ىش نلن ت ال تتضصصنل.

 -2نلبنار ب نلا

هل ددا

احا ناتش ح نلتبت شصشا تدا نلىش د ح نلت تح در ,ىتد شبدلت بد تقحشد

نل ح نل لص نلتىع لشا.
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ب نل

شت ددا تاصشددص اددص نلىش د ح نلتن دشددر لح ظد ت نلتت تد لحتضح تد ح نلتا بددىشر نذصننشددر احددا
نلت ل :

نلتح ح نلت غشحشر ل ظ ت

اص نلىش ح نلتن دشر

نلتضح ت ح نلتا بىشر

 نلتحة نلنألشب لح ظ ت

نلتحة نلت غشح

نلتضح ت ح نذصننشر
نلتحة نلت غشح

نلتا بى نلت ل

لح ظ ت نلتا بى

 نلتحة نلنألشب لح ظ ت

نلتحة نلت غشح

 نلتحة نلنألشب ل ظ ت

لح ظ ت نذ ت

نلتا بى نلت لش

نلتحة نلت غشح

ل ظ ت نلتىشض ح

نلن ىر نلصن حشر

لح ظ ت نلت لش
نلتحة نلت غشح ل ظ ت
نلن ىر نلصن حشر

نلتح ح نلت غشحشر ل ظ ت

 نلتحة نلنألشب لح ظ ت
نذ ت

نلتحة نلت غشح ل ظ ت
نلت تنش ح نلت دشا

 نلتحة نلنألشب ل ظ ت
نلتىشض ح

نلتحة نلت غشح

 نلتحة نلنألشب ل ظ ت

ل ظ ت نكبننص

نلت تنش ح نلت دشا

 نلتحة نلنألشب لح ظ ت

نلتحة نلت غشح

نلتت شح

ل ظ ت نلتت ش

شسل ع ()2/2

عت اة البيتنتت الم س ية
الملا ( :منلو  ،ووبو النو  :5999 ،ص)222

ثتلثاتً :ا تخاا الت نيتت الاايثة ل مل النظت :
ت

نل ب أل نلتق شر ن شد اب بشر لد ظت نلتضح تد ح نلتض

نلتدص تح ,تدصب ا
تى

نلت ن ح ت

تبششن ت غش

دن نلىش د ح ,تنىطلد تضد ل ,ت د حل بد

دن  ,اشد

تد عع تادصص تد ت دأللد  ,ت ددت

حل هلا نلتبت صتشا تب اص ب نلن ىر احا نل ظ ت
نلن ألد نك ن ىبنار ص ر

ه لد تبد اص بد ت تشد
ش ت  ,ت تبلت ب

ا لشدر ,ت دتت احدا ت در ا

ف :
لح ظ ت نلتت شح
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 -1الفنيون :نكبننص نلعشا ش لت ا نل ب أل نلتق شر ش غح ل  ,ت  :ت غح نلا ب  ,نلتىنت د ا,
نلتاحح ا نلت تت ا ,تل صب نل ش ر نالت

الح ,تصشن نل ظت,

شنف

 -4نلىنت شد ح :تت د ادددت نلىدننت نلتطد ن ا نل د فد نلتد ت ضد ا لددد نلا بد
ىأصن

تضتد

تأتنفد

ظ أل ل ن ت ع ت ن تل .

 -4نك لددد  :ت ددتت احددا ت د ع ىشددن تددا نل بد أل نلتد تقددصت نلتبد ص لن د ألد ا ت

د ح نل ظد ت

نلت تح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددر
ها

د ص نل ظد ت نلتت تد لحتضح تد ح نلتا بددىشر نذصننشددر

نال ت د صشر ىشددن نلا ددت تددا اش د

تضددصص

لىد ل تد ش د ا بد نل اددصنح

د ط تل ا دش د ص ا ددت نلىش د ح نلت د شددتت نلتض ت د

دصنص ىشددن تددا نلىش د ح
تضل د تش ددر نكاددصن نال ت د صشر نلتتضددصص  ,ىت د شض د اا ف د ا ااد ل
ددر ىد ل ظت نل ناشددر نلتتضددصص نلتد شت ددا اا تت ن ددص بد نل اددص
بد ة شددتت نلتض تد تضلد نل
نال ت

صشر نلتض شر ,تت شتطحد

نكتدن نبدت صنت نلتق شد ح نلاصش در بد تض ل در نلىش د ح ن تد ع

نلتضح تد ح تدا دت تد شطحد احشد تق شد ح نلتضح تد ح ,اشد

بد فتح تق شدر نلتضح تد ح بد

دش ص صن نل ظت نلتا بىشر احا نلت شة نلتأ حت نلبنش ت ىشألر نلضت بد نل ادص نال ت د صشر
علددا تددا ددت تد بشن بد أل ن ت د صشر بض لددر لت ددشا نبددتن ع تض ل ددر نلىش د ح تقددصشتل
هلا تت ع نلقدننن بد نل دح نلت بد

دص ا ض دس علدا ى ةد ح احدا د

ظدت نلتضح تد ح

نلتا بىشر ات ح لل تن ر ىشن ب نلتض ت ت نلتغشننح نلبنشضر نالبت ىر لل  ,هة بر هلا
اا نبددت صنت نلا بددى ح ى اتى نفد ااددص بد أل تق شد ح نلتضح تد ح شت ددا اا شبد فت بد تض ل ددر
نلىش د د ح نلتد د ش ددتت نلتض تد د تضلد د ت ددا ىدد نل ظد د ت نلتت ت د لحتضح تد د ح نلتا ب ددىشر نذصننش ددر
ر بشت شتضح ى لت الح نآلتشر:

 -1نظ معتلجة البيتنتت :ف نل ظت نلت تق ت احا نبدت صنت نلا بد

بد تض ل در نلىش د ح ادا

اتحشد ح نلت ظتددر ,ت د اتحشد ح نذ تد ع ,نلتت ش د

نذشدننصنح ,نلت ددن ب ح ,تددا ا د تانشددن

ه ل تت

د هلدا

نذ ب ا تا نكات
اابددا نلطددن

نلن تش شر ,تا اش

نكب د لش

نلت

نلضحت نلدع شاد

نلت

نلتت اددر لتض ل ددر نلىش د ح ىطنشقددر ت ظتددر ت طقشددر شت د ى ت د

تنتشد ت ظشت بند تق ن ر نلىش ح

 -4نظ ا ا ا ال ا ا ات :اش د

تات د

ظددت صاددت نلق دننن ى ذة د بر هلددا نلىش د ح نلتضح ت د ح احددا

ه نن نح ىننت تضت احا تض ل ر نلىش ح نلتضح ت ح بد
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د ة نال تظد ن ,نلتبد ن نلاددنع ,نلىنت ددر نل طشددر ,نلددة ,تددا ا د تقددصشت نلتضح تد ح ى ل د

نلع شت ِّ ا تا نبت صنتل تى ن ب اتحشر

نلقننن

 -4النظ الخبي ة :تضص نل ظت نل ىشن تا نل ظت نلتلتر بد ت د
نلضقد د نذ بد د

ا ت دددع ى ددشا نب ددت صنت نلتق ش ددر نلتد د تب ددت ص اح ددا ت د د الح اصش ددص

نلنش ةددش ح تطىشق د ح اصشددص بد هصنن نكات د
لحت د تح نذصننشددر ى الب ددت ص احددا نلتضنب ددر اش د
نكات

نلدع

نال دط ا  ,بلد

لل صب ددر

نا للددعه نل د ظت ص نلن تلتد ل ب د تقددصشت اح د
ها فددعه نلد د ظت تتشدددح بدد ابددح

ت ش ددع

تدا دت تغششدن طنشقدر ت شدن نل دنص بد اد نلت د تح ,لدعن بدإا نل ظد ت نل ىشدن شضدص

ىت ىددر ظ د ت ل د ددصن ا لشددر احددا ه ت د ع نكب د ن نلتىصاددر نلاح د

نلضتحشددر لحت د تح نل ددضىر

نلتضق ددص  ,شب ددت صت لت شد د نلتضنب ددر نل ى ددن نذ بد د شر ,صا ددت اتحشد د ح
نلتلش حر

دد

نلقد د ننننح ددى

شن نلتلش حر

ويشااي (المعماات  :2002 ،ص )10-99ا د ى ة د نلتق ش د ح نلاصش ددر ات ددا هاددصن
عنشر لدش ص

ىنت ش ح نلا ب

تا لر تا
ى لددع

تد ع

ب احشتل علدا تدا دت

بح ا نل ىشن نلى ن ا صت ش ن

نال ددط ا

ضد نلا بد

تغش دننح

شتبدت ى د ر نلدع

ىت ة شات ع هلا نت ع ننن ت ف ت شبدتا

نلت د تضددص نل د ظت نل ىشددن ااددص افددت تطىشق ت د

تددا ف د شت ددا نلق د

اا نل د ن

نلتق شر نلاصش در دص ات ادح بن در ىشدن اتد ت نذصنن نلتا بدىشا لتبدت ص تدا ت ندشد نت شد ح تق شدر
نلتضح ت ح ب ت

نل ىن نذل تن شر ,لتبت ص تدا فدعه نلد ظت ش د

ب د نل اددص نال ت د صشر,

ددر نل ظ د ت نلتت ت د لحتضح ت د ح نلتا بددىشر نذصننشددر ,اا ش د ا د ص نلن

احا نلت شة نلتأ حت نلبنش ت فعه نلتق شر ت ننتل  ,اش
نالت د الح ى د

احدا ا

ظد ت لحتضح تد ح

ها ن ت ن نلتق ش ح نلاصش در لحتضح تد ح

نبد بد نلد ظت نال ت د صشر نذصننشددر نال تت اشددر بددشؤ ن ى د

ظ ت لحتضح ت ح ب نل اص نال ت

صشر ىاش

ها نلتى طؤ ب هص

تت ندشددص بد ا

نلىنت شد ح نلاصش در بد تطد شن

ظ ت نلتضح ت ح بشؤص هلا تى طؤ اتحشر نالبت ص تا فعن نل ظ ت

ابعاتً :الاتجة إل مجمو ة من ا اا الم ىلين (المعمت  :2002 ،ص:)12-19
ها

ح ات نل ظد ت نلتت تد لحتضح تد ح نلتا بدىشر نذصننشدر تاقشد ب احشتد بد ة شضتتدص

ىصن ر اب بشر اشة ل احا ةن ن اا ش ا نكبننص نلق ألتشا احا نلضتد بشد احدا صن در تدا نلتضنبدر

نلضحتشددر نلضتحشددر تت ب د

ت د تتطحى د ح ات د نل ظ د ت نت شددر تاقش د افصنب د  ,نكتددن نلددع شبددتحدت

ةن ن تط شن تل ننح نكبننص نلض تحشا ى

ن تبتتن ب نلت الح نآلتشر:
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 -1تطوي الميت ات المات بية للعتملين ال النظات  :اشد
ت د

نلتا بددىر ةددن ن تط د شن تل د ننتلت نلتا بددىشر نلت د ت ددتت احددا بددر بددن ع نلتضنبددر

نلتا بددىشر ,نلضت د احددا ص ننبددر بددر نلتبددت صنح ب د
نل د

شتطحد

تدا نكبدننص نلتت

دشا بد

د ت ل د  ,هة د بر هلددا ةددن ن ت د بن

نلتدتددر لص ننبددر بلددت نلضت د ح نلتت د ى ر ت د بددن ع نلضح د ت نك ددن نلت د لل د ات ددر

ى لتأ شن ب ىشألر نكاتد

نلاصش در ,ىتد شت ِّ د لت تدا ه د نن اتحشد ح نلتاحشد لحىش د ح نلت تح در

نلتد شت ددا اا شق تد ن ىت ددغشحل ت لشدفد هلددا نلتبدت صتشا نلتتد ضشا بد ن تددا صن د نل اددص
نال ت د د صشر ا

ن لد د  ,هةد د بر هل ددا ة ددن ن تطد د شن ددصننتلت بد د هت ش ددر ا ددنض تات شد د ح

نلتقد نشن نلقد نألت نلت لشددر ى لبددنار نلتت ددر

بد نل د

نلددع شت ددا اا شددؤ ن بد دشد ص نل ألددص

لص نلتبت صتشا
 -4تطااوي المياات ات اياا يااة للعااتملين اال النظاات  :ظ د نلن لحا ددر نل ىشددن تددا ى د هصنن نل اددص
نال ت

صشر هلا ت شت ا اا شقصت نل ظ ت نلتت ت لحتضح ت ح نلتا بىشر نذصننشر تا ىش ح

تضح تد ح تبد اصف بد نت د ع نلقد ننننح نلت تح ددر نلتتضددصص ى لبددنار نلص ددر نلتدتددر بد ةد
نلتغشننح نلتط ننح نلضصشص نلت تاص
شتطح

ى د ن تبدتتن بد ىشألدر نكاتد

نلاصش در ,بدإا نكتدن

تا نكبننص نلض تحشا بش ةن ن تط شن تل ننتلت نذصننشر تا ت نذطتع احا بر

نلتب ددت صنح نلتد د تا ددص

بد د ت د د

هصنن نكاتد د

ظ ددت نلتضح تد د ح نذصننش ددر ,هةد د بر هل ددا

ة ددن ن ت ل ددت اتحش ددر نت د د ع نلقد د ننننح نلت تح ددر نلتد د شت ددا اا تت ددع بد د نل ا ددص نال ت د د صشر
ددر تددا صن د نل اددص نال ت د صشر ظد نلن لتضددصصف

نلتضد شش نلتبددتتن تد تت ددع نلقد ننننح (

ت الد د ) بد د ب ددىش تب ددلش هت ش ددر تحىش ددر نالاتش د د ح نلت تح ددر ت ددا ددت تد ش ددص نلىش د د ح
نلتضح ت ح نلتدتر ى لبنار نلتت ر نل ح نلت ب
 -4تطوي ميت ات الات ب لاى العتملين ل النظت  :تتد ال دا بشد اا نبدت صنت نلا بدى ح ا دع
شتتددص هلددا نلضصشددص تددا ت د الح نلاشد
نكت ددن نل ددع ش ضد د نل ددىضض شضتق ددص اا

ت لد ت د

ظددت نلتضح تد ح بد نل اددصنح نال ت د صشر,

دد ص ا

ظد د ت لحتضح تد د ح ش د د ا تنتىطد د ل ى ب ددت صنت

نلا بى ح بش  ,ت اا نبت صنت نلا بى ح ب ات

ظت نلتضح تد ح بد نل ادصنح نال ت د صشر

شت ددا اا ش د ا ةددن نش ل حتد د ا ا ددت نلىش د ح نلتد شددتت نلتض تد تضلد ىشد نلن اا تض ل تلد
تقددصشت نلتضح ت د ح نل ت ددر ا ل د ش د ا تطح ى د ل ةددتا ددح تاددصص

لحتضح ت د ح نلتا بددىشر نذصننشددر

ىت د اا نل ظ د ت نلتت ت د

لى د ل ت د شتض ت د ت د اددصص ىشددن تددا نلىش د ح نل

ددر ى بددر

نلد ظت نل ناشددر نلتد شةددتل  ,ش ددى تددا نلةددن ن اا ش د ا نكبدننص نلقد ألتشا احددا نلضتد بشد

42

الفصل الثاني :خصائص ومتطلبات المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات

ش شددر ت ددغشحل ىنت تل د

احددا تضنبددر ت ب ددىر ى لا بددى ح ت ددا اش د

ددعلا ش شددر نب ددت صنت

نلتق ش ح نلاصش ر نلتنتىطر ىل
وي ا ى البتاااث اا ت ددتشت تطىشد نل ظد ت نلتت تد لحتضح تد ح نلتا بددىشر نذصننشددر ش د
شأ دع ب د نلابددى ا نلض نت د

نلض

ددن نلتتغش دننح نلىشألشددر نلتاشطددر ى ل اددص نال ت د صشر ,اا ش د ا

ى لصن ر نكب س ةتا تبؤ لشر نل صن نلتا بى
تد

اا

ات ح ظ ت نلتضح ت ح نلتا بدىشر

ظ نلن لت ض

بددر نل د ظت نل ناشددر نك ددن نلت د شت ددا اا تت ن ددص ب د نل اددص نال ت د صشر ,بة دتل اددا ا ددت
ش ددن نلت لش ددر نلتد د شقد د اح ددا ا تقد د نلتض تد د تضلد د ت ددا اشد د

نلىش د د ح نلت لش ددر

ت ددغشحل ن ت د ع نلتضح ت د ح ت
نكب ب تا

ددشحل هلددا نل ل د ح عنح نلضت ددر .واجماااتالً لمااات ااابل ها نللددصة

ص ظ ت نلتضح ت ح نلتا بى ب نل اص نال ت

صشر ب ت د

نلتضح ت د ح نلةددن نشر نلت شددص نلت د تب د اص نلتبددت صتشا نل د ن ششا
نت د د ع نلق د د ننننح

تبد د شحل ت دش لد د

نكاتد

فد ه تد ع

نلتبددت صتشا نلددصن حششا ب د
د ددشر

ظ د د نلن لحتى د د شا نال د ددتتة نل د ددصشص ىد ددشا اشد ددر ت شد ددح ات تشد ددر ا

نلتضح تد ح نلتد شات لد د تددا نلتبددت صتشا نل د ن ششا نلتبددت صتشا نلددصن حششا بغ لىد ل تد شت د ا
ظ ت نلتضح ت ح نلتا بى ىص نه تا ظ تشا بناششا فت نلتا بىر نلت لشر نلتا بىر نذصننشر علا
ت شح :
ووالً :المات بة المتلية :تتت
ن ت ع نلق ننننح لربننص

ب

نال ت

صشر

تتت

نلتش ند شر نلضت تشر,
ات ت ل

نل ظش ر نكب بشر ل ظ ت نلتا بىر نلت لشر ب تقصشت نلتضح ت ح نلت شص
اصنح نكات

نللشأل ح نلنبتشر

نلت ت ح نلنألشبشر للعن نل ظ ت ب
ألتر نلتصبق ح نل قصشر

ت

نل ل ح نلا تشر

نألت ت لشر ف  :ألتر نلص

,

شتت هاصنص فعه نلق نألت بق ل لحتى صل نلتا بىشر نلتقى لر

ت شص ت ن ح نلتا بىر نلت لشر اشة ل ك ننض نالبت صنت ح نلصن حشر اش

نلتصشن ا ب تقششت نكصن لحت ن ع

نع نل اص

 ,ب هاصنص نلت ند ح نل طط نل

شبت صتل

ر ى ل تننح نلتقىحر

ثتنيتً :المات بة اياا ية :تلتت نلتا بىر نذصننشر اب ب ل ىت بشن نتصنص نذصنن ى لتضح ت ح نلةن نشر
نلت شص ب نت ع نلق ننننح نل

افصنة فعه نل اص

ر ىت طشط

ن ىر اتحش ح نل اص نال ت

صشر نلتضش ر ىت شاق

شق ت ظ ت نلتا بىر نذصننشر ىت بشن نلتضح ت ح نلةن نشر لت طشط

اصن ت نن د نلتبؤ لشر ىأ نال نلت تح ر تا ت
نلت ند ح ,صننبر نك ظتر
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يمسن تلني

مخ جتت نظت من المعلومتت المات بية بش يو المتلل واياا ي إل نو ين:

 -1مخ جااتت يوميااة وتينيااة :تتةددتا نلت ن د ح نلش تشددر نل
نلن تش شر نلض صشر لح اص نال ت
صن

صشر ب ن ت اطننة

ددر ىت ش د نل د ط نلتض د تتح

فشأل ح

ن شر ا ىشا ت نن د نلتبؤ لشر

نل اص

 -4مخ جااااتت معلومااااتت ت يااااة س ااااية :تضتى ددن نلتضح تد د ح نلتد د شتة ددت ل نل د د ع نلبد د ى ت ددا
نلت ن د ح نلتددص تح نلنألشبددشر لضتحش د ح نلت ددغش نلش د ت ب د نل ظ د ت نلتا بددى ى ددقش نلت د ل
نذصنن ذ ننع نل ع نل

تا نلت ن ح ف ت ن ح تضح ت ح نلتغعشر نلض بشر

نلتضح ت ح نلض بشر هلا ت ر ا نع احا

تق نشن:

 تق نشن ت غشحشر :تض س ا الح نلت ة
 -1تق نشن

شر :ت ة ا لر نل

 -4تق نشن نل

ط :تح ص ت أل نل

ت

ة

نك ة ع نل نشر

تقبت ىص نف ل اشا:

ط ظن ب ب لاظر تضش ر ,ت
ط ت بتن تضش ر ,ت

نلتش ند شر

ألتر نلص

 تق نشن ت طشطشدر :فد نلتد تبد اص نلتدصشنشا بد نلت طدشط نت د ع نلقد ننننح نل

در ى لتبدتقى ,

تا ات حتل نلت ند ح نلنابت لشر نلت تضص احا تس ب نح ا ا ن
 تق نشن ن ىشر :ف نلتق نشن نلت تب اص نذصنن احا نلتاق تا اا نلضتحش ح تبشن ب تد فد
ت طط لل علا ىتق ن ر نل ت أل نل ضحشر ت نل ت أل نلت ططر نلتاصص تقصت ل
الت ية العس ية :تعاات التعت ي
 نلتغعشر نلض بشر ف تص
 تت

اول الت ية العس ية منيت:

لح ظ ت ى

اب

تضح ت ح تبت ح ر تا اتحشر ا ا لر تبت صت ب ت نن ىدر نلتضح تد ح نلتد تحقدا تى دن,

ا ب نلق ننننح ,ا نلت طشط لل  ,ا لتضصشحل ىت شتت ت ت نلضتحشر ا نلا لر


تض

ىأا نلتضح تد ح نلتا بدىشر نلتد ش ت لد نل ظد ت نلتا بدى

ا ن هلا نل ظ ت اتا شتت ا تت ع نلقننن تا اا شتاق تا

ت ن د ح ,ش د

اا تنتدص تدن

دار نلت ضد ح نلبد ىقر ,ى لتد ل

تقششت ت أل نلق ننننح نلت ى شح احا فعه نلت ض ح نت ع نلق ننننح نلت اشاشر ى أا نال ا ننبد ح
نلب ددحىشر ,ت تش ددر نال ا ننبد د ح نالش ىش ددر ها
نلض بددشر تضتىددن تددا افددت ا

ددصح

شتةد د ت ددا نلتضد د نشة نلبد د ىقر اا نلتغعش ددر

ددن ظ د ت نلتضح ت د ح ى د

ا د ت اش د

تضتىددن تددا افددت نكص نح

نلن ىشر نلت تت ا تا تاصشص ا ن نلقننن تص تطىشق  ,تص نلا ر هلا تضصشح
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ألص تتطحى ح نلتضح ت ح نلتا بىشر

ل طو مت بل تنتولت الا ا ة ب فعن نل

نلتدتر الت ع نلق ننننح ,تطن ح نلصننبر هلا نذ ن هلا ت ل ت نلتضح ت ح نلتا بىشر ,افتشر
نلتضح ت ح نلتا بىشر نلا ر هلشل  ,ت
نلتا بىشر ,تتطحى ح
نل
نلقننن

ص نلتضح ت ح نلتا بىشر نبت ت اا نلتضح ت ح نلتا بىشر ىص ا
اا صن ر

شض

ةن ن اا تىا

تاشت  ,ت ا اىأ تةحح لتت ع

ص نلتضح ت ح نلتت نبن لتت ع نلقننن لل تأ شن ىشن احا صن ر

ص نلقننن نلتت ع ,ب حت دنصح صن ر
نلع

شة نلتضح ت ح نلتا بىشر ,افت

ألص تض ششن نل ص نلتدتر الت ع نلق ننننح ت قص
تا نلىصشل

ألص نلتضح ت ح

ص تحا نلتضح ت ح ا ن تش ن تت ع نلقننن ابة  ,نكتن

نذصنن ى بتتننن اا ابة نلتضح ت ح بشت شتضح ى كفصنة نل ت أل

نلتت ضر لحت نب ح نلىصشحر ب لتضح ت ح تدشص تا تضنبر تت ع نلقننن تقح تا
نلتنتىطر ى ت ع نلق ننننح

ب اقشقر نكتن بإا نت ع نلق ننننح

نلتضح ت ح ت ة ا ا تنتىط ا ال

شت ا نلتضنض كاصفت ص ا نآل ن ها اتحشر نت ع نلق ننننح تضتتص ب
لص تت ع نلقننن تا تضح ت ح ,نكتن نلع شتطح
نلتضح ت ح
ب

ب هط ن طر نلىا

ط ع د احا ص

ن

نلت طن

تنناحل احا ت شت بن

ةن ن تننا نلتى صل نلت لشر ا ص ت تشت ظ ت

افصنب تتطن نلصننبر ب نل

نلتضح ت ح نلتا بىشر ب

نلتق الح)
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جدوي املعلىمبث احملبسبيت يف اختبذ القراراث
(دراست ميدانيت علً شركبث املقبوالث)
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الفصل الثبلث

أثر املتغرياث البيئيت يف قطبع غزة علً جدوي املعلىمبث
احملبسبيت يف اختبذ القراراث

(دراست ميدانيت علً شركبث املقبوالث)
 1/3مقدمت:

لقد أدى ظهور أنواع عديدة من شركات األعمال والخدمات إلى تطور عمم المحاسبة ,وظهور

العديددد مددن المعددايير والنظريدات التددي تدوائم تعقيدددات بيئددة األعمددال الحاليددة ,ومددن أ ددم ددذ الشددركات
التددي أنشددئت شددركات االسددتثمار العقدداري وشددركات المقدداوالته وشددركات المقدداوالت ددي عبددارة عددن
شركات تنفذ أعمال مقاوالت متكاممة أو مقاوالت عمومية عن طريق اإلسناد المباشر مدن العميدل أو

الجهة الحكومية التي تريد تنفيذ مشروع ,وقد يقوم المقداول بتنفيدذ عمميدة أو أكثدر فدي مشدروع معدينه
أما شركات االستثمار العقاري ي شركات تقوم بشد ار األرض التدي يقدام عميهدا المشدروع وفدي نفدس

الوقددت ددي صدداحبة البنددا و ددي شددركة مجه دزة بالعمالددة الفنيددة واألدوات والتجهي دزات ال زمددة لمبنددا ,
وبعدد ددد االنته د د دا مد د ددن تنفيد د ددذ المشد د ددروع أو أثند د ددا التجهيد د ددز تقد د ددوم أي د د داً بتسد د ددويق وحدات د د د ه وتعتبد د ددر

عمميددة حسدداب تكمفددة المشددروع ذات أ ميددة كونهددا الوسدديمة التددي تمكددن مال د المشددروع أو المقدداول مددن
تحديد احتياجات من النفقات الرأسمالية و كذل النفقات التشغيمية المتكررةه

إن االزد ددار االقتصددادي واالسددتقرار السياسددي واألنظمددة والق دوانين المواتيددة لمتطددور ومتطمبددات

بيئة األعمال الحديثة تجعل من أي نقطة في العالم المكدان والخيدار األف دل لممسدتثمرين مدن جميد

أنحا العالم .وكون أ ار دي السدمطة الوطنيدة الفمسدطينية وخاصدة قطداع غدزة محدو اًر امداً فدي منطقدة

الشددرق األوسددط ,وحيددث أن السددمطة الوطنيددة الفمسددطينية منددذ عودتهددا إلددى أرض الددوطن ,بعددد توقي د

اتفدداق أوسددمو لمس د م بددين إس درائيل ومنظمددة التحريددر الفمسددطينية فددي  13سددبتمبر  ,1993قددد أبدددت

ا تمام داً بالغ داً بعمميددة اإلص د ح االقتصددادي وخصوص داً بعددد توقي د اتفاقيددة بدداريس االقتصددادية التددي

وقّعددت بددين الجددانبين الفمسددطيني واإلس درائيمي فددي مطم د عددام  ,1994ويعددد بروتوك دوالً تعاقدددياً يحكددم
الع قات االقتصادية بين الجانبين ,ووفقا لهذا البروتوكدول ,سديكون لمسدمطة الوطنيدة الفمسدطينية كدل

الص د حيات والمسددؤوليات ,فددي مجددال سياسددة إج د ار ات االسددتيراد والجمددار  ,كمددا سدديكون لمسددمطة
الفمسددطينية كامددل الص د حية والمسددؤولية فددي نقدداط الجمددار الفمسددطينية ,وتطبيددق سياسددة الجمددار

واالس ددتيراد عم ددى الب ددائ المتف ددق عميه ددا كم ددا ح ددددت ف ددي ددذا البروتوك ددول ,وتش ددمل الصد د حيات
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التفتيش ,وجباية ال درائب ,والرسدوم األخدرىه وقدد الحظدت السدمطة الوطنيدة الفمسدطينية أن اخدت

القوانين المطبقة في شطري الوطن ال فة الغربية وقطاع غزة ,مجموعة القوانين األردنية الدذي كدان
مطبقاً في ال فة الغربية ,ومجموعة القوانين الفمسطينية من االنتدداب البريطداني (المنددوب السدامي)

وتعدي ت الذي كان مطبقاً في قطاع غدزة ,سدبب إرباكداً و جهدداً كبيد اًر فدي إجد ار التسدويات ال زمدة,

ف ً عن اإلج ار ات المعقّدة النجاز عممية الترخيص وتسجيل الشركات ,فو عت السمطة الوطنية
الفمس ددطينية إس ددتراتيجية ش دداممة لاصد د ح اإلداري والم ددالي وال د دريبي ع ددن طري ددق س ددن التشد دريعات
والقوانين ,ومناقشةٌ ومصدقةٌ من المجمس التشريعي الفمسطيني ,موحدة لشطري الوطن م األخذ في
االعتب ددار الظ ددرو

السياس ددية واالقتص ددادية الموج ددودة عم ددى أرض الواقد د ه ولق ددد توج ددت ددذ الجه ددود

بقانونين ,قانون تشجي االستثمار في فمسطين رقم  1لسنة  ,1998والذي منح المشدروعات المقامدة

دريبة الدددخل والرسددوم الجمركيددة لمدددة خم دس

عمددى أ ار ددي السددمطة الوطنيددة الفمسددطينية إعفددا ً مددن
سد ددنوات إعفد ددا ً كد ددام ً ,ونسد ددبة خمسد ددون بالمائد ددة مد ددن قيمد ددة ال د درائب المترتبد ددة عمد ددى مثيمتهد ددا مد ددن
المشروعات لمدة ثمانية سنوات ,ونتيجة لما آل إلي الو د االقتصدادي نتيجدة العقوبدات اإلسدرائيمية

المفرو ة عمى مناطق السمطة الوطنيدة الفمسدطينية بعدد انتفا دة األقصدى فدي  85سدبتمبر 8777
تم تمديد اإلعفا الكامل لممشروعات المصادق عمي من الهيئة العامة ل ستثمار لمدة خمس سنوات

إ افيةه ي ا

إلى ذل سن قانون

ريبة الدخل الفمسدطيني رقدم  17لسدنة  ,2004وقدد جدا

دذا

القدانون اسدتبدالً لقدانون رقدم  82لسدنة  1631األردندي الدذي كدان مطبقداً فدي أ ار دي ال دفة الغربيددة,
والقدانون رقددم  13لسددنة  1614والمطبددق فدي قطدداع غدزة ,والددذي يعتبددر نقمدة نوعيددة فددي تطبيددق قددانون

الددخل الموحدد مدن ناحيدة ,وتشدجي ل سدتثمار مدن ناحيدة أخدرى ,بسدبب انخفداض معددالت ال دريبة

عمددى ش درائح ال دددخل ,إ ددافة إلددى مجموع ددة الق دوانين األخددرى ذات الع ق ددة المباش درة وغيددر المباشددرة
كقددانون الشددركات الفمسددطيني ,وقددانون مزاولددة مهنددة تدددقيق الحسددابات ,وقددانون المصددار الفمسددطينية

الصادر عن سمطة النقد الفمسطينيةه

ك ددل ذلد د جع ددل م ددن من دداطق الس ددمطة الوطني ددة الفمس ددطينية من دداطق مؤ مد د الس ددتقطاب رؤوس

األم دواله وتشددجيعاً لمعمددل فددي مندداطق السددمطة الوطنيددة الفمسددطينية مي دزة خاصددة لشددركات المقدداوالت

حيددث أن االحددت ل اإلسدرائيمي تددر

ددذ المندداطق مكتظددة بالسددكان ومفتقدرة إلددى البنيددة التحتيددة ,ممددا

يجعل ذ المناطق خصبة لعمل شركات المقاوالته

بعددد انتفا ددة األقصددى فددي  85سددبتمبر  8777فددرض االحددت ل اإلس درائيمي أم د اًر واقع داً عمددى

األ ار ددي الفمسددطينية بإعددادة احددت ل بعددض المندداطق ,وفددرض أي داً التبعيددة عمددى االقتصدداد الددوطني
الفمسددطيني القتصدداد المحتددل اإلسدرائيمي ,وتحكمد فددي كافددة المعددابر والمنافددذ ,واالعتدددا ات المسددتمرة
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مددن قبددل المحتددل عمددى كافددة أن دواع البنيددة التحتيددة والمبدداني العامددة والخاصددة ,إ ددافة إلددى ذل د حالددة
االنقسام السياسي المؤسفة بين شطري الدوطن (تبقدى حالدة اسدتثنائية تعمدل كدل األطد ار

الفمسدطينية

م المخمصين من أبنا األمة وايمان الجمي إنها حالة مؤقتدة يجدب االنتهدا منهدا) جعمدت مدن بيئدة
األعمال في قطاع غزة بيئة أعمال تحتاج إلى معمومات محاسبية ذات جودة وكفا ة عاليةه

 2/3بيئة منظمات اإلعمال:

يقول (الصرر 1002 ،ص  )33-16لقدد و دعت العديدد مدن التعداري

مدن قبدل المختصدين

لمفهددوم البيئددة فقددد عرفددت البيئددة فددي معنا ددا العددام ب نهددا تت ددمن كددل األشدديا خددارج المنظمددة ولدديس
نددا نهايددة لحدددود البيئددةه وفددي حددين قدددم آخددرون تعريف داً شددام ً لمبيئددة ب نهددا ك دل العناصددر واألف دراد

والمنظمات األخرى والمتغيرات االقتصادية واألشيا والوحدات التي تق خارج حددود المنظمدة وتدؤثر

فيهاه فالبيئة بحد ذاتها تمثل جممة من القدوى والمتغيدرات التدي تدؤثر فدي المنظمدة وتنظيمهدا وأ ددافها
وسياسددتها ولكنهددا ال تسددتطي السدديطرة عميهددا ,وان المنظمددة الفاعمددة اليددوم ال يمكددن أن تكددون بمعددزل

عددن مجريددات األحددداث فددي البيئددة المحيطددة وت ثيراتهددا المختمفددةه ومددنهم مددن عددر البيئددة ب نهددا شددي
نسبي يختم

في محتوا ومكوناتها باخت

تحديد بيئت وكذل باخت

المسدتوى التجميعدي الدذي تنظدر مند إلدى النظدام المدراد

بعد الزمني أي اًه أما فقد قصدد بالبيئدة ب نهدا تمد القدوى أو المتغيدرات

الخارجية التي تت ثر بها المنظمة واإلنسان في سعي المستمر لابقا عمى حيات ه ويمكن القول بدان
البيئة و كل ما يحيط بالمنظمة من متغيرات والتي تؤثر بجز أو كل المنتظمةه

أوالً :المتغي ررات البيئيررة :إن أ ميددة د ارسددة المتغي درات البيئيددة تبددرز مددن خ د ل خصددائص البيئددة التددي
تعمل في ظمها منظمات اليوم ( المعاصرة)ه إن التغيير والتعقيد البيئي يفرض عمى المنظمة

رورة

مواكبة دذ المتغيدرات البيئيدة ,كمدا يتطمدب د ارسدة كافدة متغيدرات البيئدة الخاصدة والعامدة لممنظمداته

إن التغيير يعد واحداً من مبادئ الديمومدة ,وقدد قسدمت مصدادر التغييدر إلدى مصدادر خارجيدة تنشد

مددن البيئددة المنظمددة الخارجيددة المتمثمددة بالمنافسددين ,والمجه دزين ,والمسددتهمكين ,والو د االقتصددادي
السد ددائد والقد ددوى العاممد ددة ,والق د دوانين واألنظمد ددة والتش د دريعات ,والمتغي د درات التكنولوجيد ددة أو السياسد ددية,

واالجتماعيد ددةه أمد ددا المصد ددادر الداخميد ددة و د ددي التد ددي تنب د د مد ددن داخد ددل المنظمد ددة كع قد ددة المرؤوسد ددين
برؤسائهم ,وتوجيهات القيادة اإلدارية ,وأنظمة المعمومات وواقد إنتاجيدة المنظمدة ونظدام االتصداالت

وغير داه وفدي حدين صدن

آخدرون متغيدرات البيئدة المختمفدة إلدى ث ثدة مجدامي رئيسدية األولدى ت دم

العناص ددر المادي ددة والمو ددوعية والت ددي ت دددور ف ددي الوح دددات البشد درية والت ددي يتك ددون منه ددا المجتمد د ,
المجموعة الثانية تتعايش في إطار مكاني متعددد ,فيمدا ت دم المجموعدة الثالثدة التدي تمثدل القناعدات

السائدة في المجتم ه و نا من يعتمد تحميل البيئة الخارجية بدين بيئدة عامدة وتشدمل جميد العوامدل
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السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والقانونيددة والتكنولوجيددة ,وبيئددة خاصددة و ددي مجموعددة
العوامل التي يمكن لممنظمة إن تسيطر عميها أو عمى اقدل تقددير تقد فدي حددود تعام تهدا والمتمثمدة

في العمل ,الموردين ,المنافسين ,الحكومةه وقد قسمت البيئة إلى:

 البيئة العامة :وتسمى أي ا البيئة الجزئية وتت من قوى خارجية و ذ القوى تؤثر بكل أو

اغمب المنظمات وتت من البيئة العامة ,النظام االقتصادي ,الذي ربما يكون (رأسمالياً أو
االقتصادية وت م (االنكماش ,الت خم ,النمو االقتصادي) ,الديمغرافيا

اشتراكياً) والظرو

(العمر ,الجنس ,األخ ق ,الدين ,المستوى الثقافي ,األر ية الح ارية(القيم ,المعتقدات,

المغة ,الع قات)ه

 البيئرررة الميمرررة :وتت ددمن القطاعددات التددي تتفاعددل م د المنظمددة بصددورة مباش درة ,وارشدداد قدددرة
المنظمة نحو تحقيق األ دا

 -1الصناعة

وتت من:

 -8المواد األولية

 - 3قطاع المواد البشرية

 -1المواد المالية

 -4االقتصاد

 -5الحكومة

 -2السوق

 -6الح ارة

 -3التكنولوجيا

 -17القطاع الحكومي

ثاني راً :متغي ررات البيئررة ال ار يررة :وتشددمل كددل القددوى والظددرو

بالمجتم  ,أي ال يق

التددي تددؤثر عمددى كافددة المنظمددات

ت ثير ا عمى منظمة بعينها ,ويمكن تقسيمها إلى ما ي تي:

 المتغيررررات اال تماعيرررة والثقا يرررة :وتشددمل المتغي درات االجتماعيددة كددل القدديم والعددادات والتقاليددد
السائدة في المجتم وأن أي تغيير فيها تصبح تغيرات عديددة فدي أنمداط الحيداة ومدا تطمبد مدن

خدددمات ومنتجددات ,وتمتددد ددذ التغي درات لتشددمل الع قددة بددين أف دراد المجتم د والوظددائ

العامددة

وشاغميها أي اه في حين أن البيئدة االجتماعيدة تشدمل السدكان مدن حيدث أعدداد م وخصائصدهم
وحاجاتهمه أما البيئة الثقافية فتشمل قيمهم وعاداتهم التي يتناقمونها عبر األجيدال وتدنعكس عمدى

سموكهم اليومي ,فمنظمدات األعمدال تقددم سدم وخددمات لمسدكان ,حاجدة دؤال وحجمهدا ونوعهدا
تؤثر عمى نوع األعمدال التدي يمكدن أن تقدام ,أي عمدى الفدرص المتدوفرة لدذل  ,فمنظمدة األعمدال

بحاجددة إلددى د ارسددة الجوانددب المهمددة فددي ددذ البيئددة مددن حيددث عدددد السددكان ,أعمددار م ,و ددعهم
االجتماعي ,إلى غير ذل من ق ايا وعوامل يمكن أن تنعكس عمى عممهاه

 المتغيرات االقتصرادية :تتعددد القدوى االقتصدادية البيئيدة المدؤثرة فيهدا اتجا دات األسدعار وت ثير دا
المباشر عمدى عناصدر التكدالي

واإليدرادات وأي دا معددالت النمدو حيدث تمعدب دو اًر امداً ومدؤث اًر

في مددى التوسد فدي الطمدب عمدى منتجدات المنظمدة وانكماشد أو اسدتقرار عمدى حالد ومعددالت
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الفائدة ومعدالت البطالة ومسدتويات الددخول حيدث تدؤثر تمد المسدتويات عمدى معددالت االدخدار

واإلنفدداقه مددن حيددث إن المتغي درات االقتصددادية تددؤثر بشددكل أساسددي فددي أوج د نشدداط المنظمددة,

فندددرة أو وف درة الم دواد األوليددة ,وشدددة درجددة المنافسددة السددائدة ,وطبيعددة األس دواق وحركددة العددرض
والطمب واألسعار ومستوى النشاط االقتصادي العام والقطاعي ,كمها تؤثر في قابمية المنظمةه

 المتغيرات السياسية :تشكل سياسات الدولة وق ارراتها وخططها مجموعة من المتغيرات األساسية

المؤثرة في المنظمة ,ويزداد ذل و وحاً في ظل بمدان تنهج الفكر االشدتراكي فدي عممهدا حيدث
تتدددخل الحكومددة بشددكل مباشددر و دداد

فددي تنظدديم المجتم د واالقتصدداد الددوطنيه وتتكددون البيئددة

السياس ددية ألي عم ددل م ددن ك ددل األو دداع السياس ددية ذات التد د ثير عميه ددا ,خاص ددة طبيع ددة النظ ددام

السياسددي ,فاالسددتقرار السياسددي مهددم جددداً ألن د يددنعكس مباش درةً عمددى منظمددات األعمددال ,فقطدداع
األعم ددال يبق ددى قم ددق ومت ددردد إذا ك ددان الو د د السياس ددي إلي ددة غي ددر مس ددتقر ,ك ددذل يتد د ثر قط دداع
األعمال بطبيعدة النظدام السياسدي والتغيدرات التدي قدد تحصدل فيد  ,فعنددما تغيدر النظدام السياسدي

فددي االتحدداد السددوفيتي السددابق أدى ذلد إلددى تغي درات ائمددة انعكسددت عمددى قطدداع األعمددال منهددا
السمبي وااليجدابي فدالكثير مدن المشداري القائمدة قدد ت دررت مدن التغييدر أي حدين أدى التغييدر

الى خمق فرص جديدة ألعمال أخرىه

 المتغيرات التكنولو ية :يتميز عصرنا الحالي بدالتغيير الددائم فدي أدوات العمدل وأسداليب اإلنتداج

كاسددتجابة طبيعيددة لمتطددورات التكنولوجيددة المت حقددة خاص دةً فددي مجددال الحاسددبات االلكترونيددة
ونظم المعموماته وتمثل التكنولوجيا ظدا رة ح دارية واجتماعيدة تسدهم بشدكل فعدال فدي ترصدين
النهوض الدائم والمتطور في إطار حركة المنظمات وعبر نشاطاتها المختمفةه وقد أثبتت العديدد

من الدراسات واألبحاث العممية المعاصرة ب ن التكنولوجيا تؤثر بشكل كبير فدي يكدل المنظمدة
وسددبل تحقيقهددا أل دددافهاه كددل ذل د يدددعو المنظمددات الددى

ددرورة االسددتجابة المسددتمرة والفاعمددة

لمتطور التكنولوجي ,واعتماد في تحقيق أ دافها وخمق المرتكزات لنمو ا وتطور ا باستمراره

 3/3أثر المتغي ارت البيئية عمى ودة وكفاءة المعمومات المحاسبية ي قطاع غزة:

تعتبددر المنشددحت وحدددات اجتماعيددة ذات اسددتم اررية وديمومددة كونهددا تمكددن المجتم د مددن تحقيددق

رغباتد واشددباع حاجاتد وألنهددا تحقددق البقددا واالسددتم اررية لممجتمعددات ألنهددا الخ يددا األساسددية فددي أي
مجتم  ,والمنشد ة البدد لهدا أن تعديش فدي بيئدة معيندة ألن البيئدة دي اإلطدار الدذي توجدد فيد المنشد ة
وتعمل من خ ل  ,وعمى ذل فإن أي منش ة مهما كاندت البدد أن تعمدل
تحدد بشكل أو بحخر كي

دمن بيئدة ,وان دذ البيئدة

تعمل وتتصر المنش ةه ولممعمومات المحاسبية أ مية خاصة في عممية

اتخدداذ الق د اررات فددي ظددل المتغي درات البيئيددة ,فالمعمومددات ال زمددة لحددل مشددكمة معينددة قددد تتنددوع ,فقددد
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نحتدداج إلددى معمومددات فنيددة ومعمومددات عددن المصددادر الحاليددة والمسددتقبمية ,وقددد نحتدداج إلددى معمومددات
عن عادات المجتم  ,إن قد ار اًر صدحيحاً فدي بيئدة معيندة قدد يكدون قد ار اًر غيدر رش ٍ
ديد لبيئ ٍدة أخدرى نتيجدة

الجهددل بالعدادات والتقاليددد ممددا يتطمددب مددن متخدذي القدرار م ارعدداة ذلد ه والبيئددة مددن ناحيددة أخددرى ددي
مصدر المدوارد التدي تحتاجهدا المنشدحت ,وعمدى ذلد فدإن كفدا ة وفعاليدة المعمومدات المحاسدبية تعتمدد
عمددى كميددة ونددوع المدوارد التددي توفر ددا البيئددة المحيطددةه وال بددد أن يؤخددذ فددي االعتبددار جمي د العوامددل

المددؤثرة فيهددا لتكددون ذات كفددا ة وفعاليددة ,وأن تتص د

بالمرونددة ال زمددة لمواجهددة المتغي درات البيئيددة

المحتممة ,ولتظل محافظة عمى استم ارريتها ,وذل لموصول لممعمومدات المحاسدبية المطموبدة لممنشد ة
التخاذ الق اررات الرشيدةه وتعر البيئة ب نهدا مجموعدة العناصدر والشدروط الخاصدة بدالمجتم الواسد

التددي تددؤثر وتت د ثر بهددا المنش د ة ,وبالتددالي فإنهددا كددل القددوى ذات الت د ثير الفعددال عمددى المنش د ة وأدائهدداه
وتعر البيئة المحيطة بالمنش ة ب نها مجموعة من المتغيرات التي تحديط بالمنشد ة والتدي تمكنهدا مدن

تحويد ددل المد دددخ ت إلد ددى مخرجد ددات وتحتد ددوي عمد ددى عد دددة عناصد ددر مثد ددل :النظد ددام السياسد ددي ,النظد ددام
االقتصددادي ,التكنولوجيددا ,المنافسددة ,العم د

 ,المددوردون ,وعمددى المنش د ة أن تتعامددل م د

كم إذا أرادت البقا ( معية الم مع العربي  :2001ص.)494

ددذا الم دزيج

ويرى (عبد العرال  :2993ص  )23أن البيئدة تعدر أي داً ب نهدا مجموعدة مدن العوامدل التدي
لهددا ت ثير ددا عمددى مدددى نجدداح النشدداطات فددي تحقيددق األ دددا المحددددة لهددا والتددي تخددرج عددن نطدداق
الرقابددة عميهددا كمددا يت ددمن مفهددوم البيئددة العامددة اإلطددار الجغ ارفددي الددذي تعمددل في د المنش د ة المعنيددة

بجمي متغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية ,وتعد محدداً أساسدياً لحركدة المنشد ة فدي
ت نفيذ خططها وسبل أدائها لمعمل وتحقيدق أ ددافهاه وتصدن البيئدة إلدى البيئدة المسدتقرة :وتكدون فيهدا

درجدة االسددتقرار والثبددات عاليددة ,أي أن درجددة التغييددر قميمدة وسددرعتها بطيئددة ,وحتددى وان تغيددرت فددإن
اتجا ددات التغييددر تكددون عمددى وتيدرة واحدددة وباتجددا واحددد ,وتكددون المتغيدرات الداخميددة والخارجيددة فيهددا

محدددودة نسددبياً ممددا ي ددفي نوع داً مددن الثبددات ,والبيئددة المتغي درة :وتكددون فيهددا حركددة التغي درات س دريعة
وبشكل متنوع ومتتاب  ,وتتميز ذ البيئة بقمة الثبات واستم اررية التغيير وبشكل عشدوائي أحيانداً ممدا
يخمددق تعقيددداً فددي البيئددة يتطمددب مددن المنظمددة جهددوداً اسددتثنائية لمواجهتد ه والمنظمددة عبددارة عددن نظددام
مفتوح يتفاعل م البيئة بشكل فعال فالمنظمة نظام تتم في المبادالت المختمفة والمتنوعة بينها وبين
البيئة ,كون المنظمة تستمم مدخ تها من البيئة وتقدم مخرجاتها إلى البيئة إلشباع الحاجاته

ويررررى الباحرررث أن المعمومددات المحاسددبية تت د ثر بالبيئددة المحيطددة بهددا وتددؤثر فيهددا ,وحيددث أن

مدخ تها تسدتمد ا مدن البيئدة المحيطدة بهدا ,ومخرجاتهدا يدتم إرسدالها لمبيئدة المحيطدة بهدا ,لدذل فإند
البد لها أن تكون مرنة حتى تستطي التكي

والت

م م الظرو

البيئيدة المتغيدرة باسدتمرار ,وعميد

البددد أن يددتم أخددذ ذلد باالعتبددار مددن قبددل اإلدارة ,والمحاسددبين ,ومصددممي الددنظم المحاسددبية ,لتكددون
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المعمومات المحاسبية ذات جودة وكفا ة وفعالية بهد

الوثدوق بمخرجاتهدا التدي تمددنا بهدا واالعتمداد

عميها في اتخاذ الق اررات الرشيدة بما يخدم في تحقيق األ دا

المرجوةه

أن اال تمام ب ثر المتغيرات البيئة لم يعد مطمباً اختيارياً بل أصبح مطمباً عالمياً وظا رة وا حة

انبثق منها نظام محاسبة التكالي

أثر المتغيرات البيئية الذي ظهدرت أ ميتد مدن خد ل العديدد مدن

األبحدداث و الكتابددات والد ارسددات التطبيقيددة والميدانيددة فددي الدددول الغربيددة المتقدمددة ,كوسدديمة لمسدداعدة
اإلدارة في تدوفير معمومدات عدن التكدالي

أثدر المتغيدرات البيئيدة فدي التخطديط والرقابدة عمدى أنشدطة

المنشددحت ,باإل ددافة إلددى اتخدداذ ق د ارراتهم االسددتثمارية والتشددغيمية عمددى أسددس صددحيحةه وبددالرغم مددن
األ ميددة العالميددة التددي حظددي بهددا اال تمددام ب د ثر المتغي درات البيئددة و نظددام محاسددبة التكددالي

أثددر

المتغي ارت البيئية إال أن الدراسات التطبيقية والميدانية فدي دذا المجدال محددودة فدي األدبيدات العربيدة
بصفة عامةه

وبالرغم من أ مية ت ثير المتغيرات البيئية عمى جدوى المعمومات المحاسبية عمى اتخاذ القد اررات

وأدا وتطددور المنش د ة مددن قبددل العديددد مددن الدددول والشددركات والجمعيددات فددي العددالم إال أن األمددر ال
يبقى بهذ البسداطة ,فالتحدديات التدي يواجههدا المحاسدبون فدي التعدر عمدى التكدالي

أثدر المتغيدرات

البيئية ,وتحديد ا وتتب مسبباتها ومساراتها ,أم ٌدر غايدةٌ فدي الصدعوبة ,لكدون جدز مدن دذ التكدالي
غيدر مممددوس والجددز ا خددر ال تعيددر الشددركات ا تمامدا ,وتحممد عمددى التكددالي غيددر المباشدرة ,فهددذا
النوع من التكالي

كان ال يشكل أ ميدة تدذكر لممحاسدبين اإلداريدين عندد تدوفير م لممعمومدات ال زمدة

التخاذ الق اررات المناسبة في الشركة ,إذ كان جدل ا تمدامهم منصدبا عمدى األدا المدالي لمشدركةه وقدد

كانت كندا من أوائل الدول التي سارعت باقتراح مجموعة من األدوات التي تساعد في اتخداذ قد اررات
إدارية بيئية ,عن طريق جمعية المحاسبين اإلداريين ,ومن ذ األدوات:

 .2تحميل التكمفة :ويتم تحديد التكمفة عمدى أسداس النشداط ( )ABCوتكدالي
التكالي

البيئية الشاممة () FCAه

الجدودة ومحاسدبة

 .1تحميل االستثمار :ويتم من خ ل التقييم الشامل لمتكمفة وتقييم متعدد المعايير وتقييم الت ثير
والمخاطر المتغيرات البيئيةه

 .3تقييم األداء :ويتم من خ ل مؤشرات األدا البيئدي ,ويندتج عدن النظدام المحاسدبي مجموعدة

مددن التقددارير المحاسددبية التددي البددد أن تحتددوي عمددى معمومددات مناسددبة ,مثددل تقددارير اإلنتدداج

الي ددومي ,وتكمف ددة اإلنت دداج الش ددهرية ,وحس دداب األرب دداح والخس ددائر الفص ددمي ,وميددزان المراجع ددة

الش ددهري ,وتق ددارير مالي ددة ذات طبيع ددة خاص ددة ,ويعن ددي به ددا التق ددارير البيئي ددة المتعمق ددة بد د ثر

المتغيرات البيئيةه
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وقد اقترح (برنس مي ائيل غطاس  2999ص )227عردداً مرن ال طروات لمرا تحتا رو

المنشآت لتو ير مثل ىذه البيانات وىذه ال طوات ىي:

1ه إعادة تصميم المستندات بحيث يتم التفرقة بين العمميات المالية ,وغير المالية بغرض إبدراز
عناصر تكالي

المتغيرات البيئيةه

8ه إعددادة تصددميم الدددليل المحاسددبي ,بحيددث يت ددمن حسددابات مراقبددة ,وحسددابات جزئيددة تسدداعد
عمى التوجي المحاسبيه

كما حددت نفس الدراسة بعدض األ ددا

ترشيد ا لمق اررات اإلدارية:

3ه استخدام تقديرات التكالي

المرجدوة مدن القيداس واإلفصداح المحاسدبي وقدد ت دمن

البيئية ,كمرشد لمدولة في فرض رسوم عمى المنشحت المخالفةه

1ه مساعدة اإلدارة ومتخذي الق اررات بتقديم معمومات كاممة وم ئمة لهمه

المعدة لألغدراض الداخميدة,
2ه اعتبار التقارير البيئية جز اً من الهيكل العام لمتقارير المحاسبية
ّ
التي تخدم العديد من الجهات ,مثل المحاسبة االجتماعية ,والتنمية المستدامة ,واعدادة تقيديم
النظام االقتصادي االجتماعيه

إن مهمة اإلدارات البيئية ي مساعدة اإلدارة عمى تجنب الخسائر المحتممة ,وترشيد

ق ارراتها لمن حدوث األ رار ,وذل

من خ ل التقييم أثر المتغيرات البيئية المستمرة عمى جدوى

المعمومات المحاسبية والعمل منذ وقت مبكر عمى تخطي أي مشاكله إن اإلدارة البيئية يمكنها أن
تعمل عمى ترشيد ق اررات المنش ة من خ ل تطوير النظام المحاسبي البيئي فيها ,كما أن ينبغي
عمى الشركات تطوير نفسها من خ ل النظر في اإليجابيات والفوائد التي يمكن أن تجنيها من

تطبيق المفا يم البيئية ,وأن المحاسبين ينبغي عميهم تطوير مهاراتهم في ذا المجال من أجل

التعر

الصحيح عمى أثر المتغيرات البيئية ومؤشرات األدا ه كما أن لممعمومات التي تت منها

ارت ,وكان يقصد بهذا الدور المؤثر المعمومات
قوائم المحاسبة المالية دو اًر مؤث اًر عمى اتخاذ القر ا
الخاصة بتكالي

البحث والتطوير ذات الع قة بالمتغيرات البيئيةه كما أن العناصر الهامة والحيوية

لادارة الجيدة لممشروعات من خ ل قياس التكالي

المتغيرات البيئية ,وت ثر ا بالمقاييس البيئية

واإلدارية المناسبة لهذ التكالي  ,والتي ت خذ في اعتبار ا مبدأ التكمفة والسببه كما أن يفترض أن

يكون استخدام قاعدة البيانات الخاصة بالمتغيرات البيئية والمطورة من قبل الشركات داخمياً

وخارجياً ,كما أن ينبغي عمى الشركات تطوير نفسها من مجرد كونها منفذاً لمقوانين البيئية إلى
النظر في اإليجابيات والفوائد التي يمكن أن تجنيها من تطبيق المفا يم اإلدارة البيئية السميمة ,و ذا
يتطمب تعري

أصحاب المنشحت بهذ الفوائد واإليجابيات ,والعمل عمى تشجيعهم عمى تبني
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سياسات إستراتيجية طويمة المدى لمتخطيط البيئي ,حتى يمكن مواجهة تحديات العصر ال ار ن,
وانفتاح األسواق ,وال غوط التنافسية والتكت ت االقتصادية العالميةه

 3/3أثر المتغيرات البيئية عمى دوى المعمومات المحاسبية ي قطاع غزة:

ويتفددق الكثيددرون مددن الكتدداب والبدداحثين بد ن نددا تد ثير مباشددر وصدريح ألثددر المتغيدرات البيئيددة
عمددى جددودة وكفددا ة المعمومددات المحاسددبية وعمددى اتخدداذ الق د اررات الم ئمددة والمناسددبة لكافددة العمميددات
اإلداريددة والماليددة فقددد أشددار كددل مددن  Jones, Selva, CapsTaffب د ن المعمومددات المحاسددبية
الموجودة في التقارير والقوائم المالية ي من أ م المعمومات التي يمكن االعتماد عميها لقياس حجدم
المخاطر والمتغيرات البيئية المختمفة ومن أ مها:
 -2م اطر معدل الفائدة :تنش ذ المخاطر عن تقمبات أسعار الفائدة لدى البنو بما يؤدى إلى
تحقيق خسائر ممموسة عند عدم اتساق أسعار الفائدة ,وتتصاعد ذ المخاطر فدي حالدة عددم
تددوفر نظددام معمومددات يمكن د الوقددو عمددى معدددالت تكمفددة االلت ازمددات ومعدددالت العائددد عمددى
األصول ,وارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع تكالي المشدروعات والتمويدل ,وانخفداض
أسعار الفائدة يؤدي إلى عدم كفاية العائد عمى االستثمارات ,ولم يشهد العالم تخبط في أسعار
الفائدة كما حدث في العام ( )8776نتيجة األزمة االقتصادية العالميدة ومحاولدة الددول الكبدرى
إنعاش أسواقها بتخفيض مرحمي عمى نسبة الفائدة اقتربدت مدن الصدفر عندد بعدض الددوله وقدد
أثددر ذلد عمددى قطدداع غدزة ألن البنددو تعددز عددن مددنح القددروض وحجتهددا عمددى ذلد انخفدداض
العائ ددد عم ددى الق ددروض ,أو أن الو د د السياس ددي واالقتص ددادي ال يس ددمح ,أو طمبه ددا ل ددمانات
تكدون دع قيمددة القدرض ,وذلد كدان لد تد ثير مباشدر عمددى قطداع المقداوالت ألند مدن أكثددر
القطاعات حاجة لمبنو  ,من عمل كفاالت ,وتوفير مانات لمممولينه
 -1م ررراطر السرررو  :تنش د ددذ المخدداطر عندددما يحصددل نددا تغيددر فددي قيمددة األصددول نتيجددة
عوامل اقتصادية مختمفة ,وال يمكن تجنب ذا النوع من المخاطر عدن طريدق التنويد  ,ويمكدن
مواجهددة الخسددائر الناتجددة عند عددن طريددق التغطيددة لهددذ الخسددائر ,ومخدداطر السددوق يمكددن أن
ت خددذ أشددكاالً متعددددة كمددا حدددث مد الواليددات المتحدددة األمريكيددة ب زمددة الددر ن العقدداري وانهيددار
البنو الكبرى نتيجة لهدذ األزمدة ,ممدا أثدر عمدى معظدم دول العدالم ودخدول االقتصداد العدالمي
فددي مرحمددة الركددود ,وقددد ات دح أثددر ذلد بددرغم انخفدداض قيمددة وأسددعار األصددول ال زمدة لعمددل
شددركات المقدداوالت عمددى مسددتوى العددالم أال أن الو د فددي قطدداع غ دزة يختم د  ,حيددث أن ددذ
األصددول رغددم قدددمها ال ازلددت تبدداع ب سددعار مرتفعددة نتيج دة الحصددار اإلس درائيمي كمددا أن أسددعار
األ ار ي في ارتفاع نظ اًر لمحدودية مساحة قطاع غزةه
 -3م اطر السيولة :تنش ذ المخاطر باحتمال أن تواج المنظمة مصاعب في توفير األمدوال
ال زمددة لمقابمددة االلت ازمددات المتعمقددة بدداألدوات الماليددة ,وذل د قددد ي دؤدي إلددى مخدداطر السددمعة
والت د ثير عمددى الربحيددة ,تكددون البدايددة لحدددوث ظددا رة العجددز واذا اسددتمر يمكددن أن يددؤدي إلددى
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إف سها ,و ذا ما حدث م البنو والشركات الكبرى فدي الواليدات المتحددة األمريكيدةه وقدد أثدر
ذلد د عمد ددى قط دداع غ د دزة نتيج ددة لمحصد ددار الخ ددانق وشد ددب انع دددام لمس دديولة النقدي ددة لددددى البندددو
والمنظمددات المسدداعدة والمانحددة لمشددعب الفمسددطيني لعدددم سددماح السددمطات اإلس درائيمية بدددخول
السيولة النقدية من العم ت المختمفة لقطاع غزةه
 -4م اطر سعر الصر :،تنش ذ المخاطر عن التعامل بالعم ت األجنبية وحدوث تذبدذب فدي
أسدعار العمد ت ,األمدر التدي يقت ددي إلمامداً كدام ً ود ارسدات وافيددة عدن أسدباب تقمبدات أسددعار
العم ت ,وألن السمطة الوطنية الفمسطينية ال تمم حتى ا ن العممة الخاصة بهدا ,وأن أغمدب
التعام ددل ف ددي أر ددي الس ددمطة الوطني ددة الفمس ددطينية يك ددون بالش دديكل اإلسددرائيمي لمحي دداة اليومي ددة,
والددينار األردنددي لشد ار األصددول ,والدددوالر األمريكددي واليددورو لممشددروعات مددن الدددول المانحددة,
ونظد اًر لتذبددذب أسددعار صددر العمد ت نتيجددة األزمددة االقتصددادية ظهددر تحدددي جديددد لشددركات
المقاوالت يجب أن يؤخذ في الحسبانه
 -5م ررراطر اإلدارة :تنشد د ددذ المخ دداطر نتيج ددة ع دددم توقد د مخرج ددات العممي ددة الت ددي تق ددوم اإلدارة
بتنفيددذ ا بسددبب عدددم الت كددد ويرجد ذلد إلددى تعدددد المتغيدرات خد ل مرحمددة التنفيددذ ,والبيئددة فددي
قطدداع غ دزة نتيجددة لمو د الحددالي متعددددة المتغي درات ,وعمددى شددركات المقدداوالت أخددذ ذل د فددي
الحسددبان عنددد تنفيددذ ا لممشددروعات ,وتحديددد أي المخدداطر أكثددر احتمدداالً لمتد ثير وتقيدديم تفاعمهددا
م المشروعات ومخرجاتهاه
 -6م اطر األعمال والتنبؤ بيا :تنش ذ المخاطر من دائرة األحدداث التدي ال يمكدن التنبدؤ بهدا,
والتددي قددد يترتددب عميهددا خسددائر محتممددة الحدددوث إذا لددم يددتم التعامددل معهددا بشددكل مناسددبه إن
طاب مفهوم التنبؤ ال يعتمد عمى واق  ,بل يرتكز عمدى افت ار دات غيبيدة ومعمومدات أحيانداً قدد
تكددون آنيددة ولك دن لمرحمددة مسددتقبمية (قددد ال تعددر ظروفهددا بدقددة) ,نا ي د عددن وجددود متغي درات
اقتصادية أو إدارية سوا ً داخل أروقة الشركة المستهدفة أو وسط البيئة االقتصدادية المحيطدة,
و دذ المتغي درات قددد تكددون اسددتثنائية أو غيددر مطابقددة لمددا تددم افت ار د  ,وحيددث إن صددحة ودقددة
القدديم المتنبد بهددا تتوقد عمددى دقددة الطددرق واألدوات المسددتخدمة فددي عمميددة التنبددؤ وعمددى الددوزن
النسبي لكل عامل من العوامل المدؤثرة فدي الظدا رة االقتصدادية وعمدى طدول مددة التنبدؤه فكممدا
كانددت مدددة التنبددؤ أطددول انخف ددت درجددة الت كددد وزاد حجددم المخدداطر .إن عمميددة إدارة الخطددر
تت ددمن ث د ث م ارح ددل أساسددية ,ددي :تعريد د الخطددر ,وقيدداس الخط ددر ,وادارة الخطددره وف ددي
مرحم ددة إدارة الخط ددر يمك ددن أن يتبد د أح ددد ثد د ث اس ددتراتيجيات ,ددي :االحتف دداظ بد ددالخطر ,أو
تخفديض الخطدر ,أو تحويدل الخطددر .أن الخطدر دو التقمدب المحتمددل فدي النتدائج ,وأن الخطددر
مفهوم مو وعي ,ويمكن قياس كمياً ,وأن يخمق خسائر محتممةه حيث يمكن أن يترتب عمى
التصر الذي يصاحب الخطر مكاسب أو خسائر وال يمكن التنبؤ ب يهما سدو يحددث فعد ًه
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إن خبدرة شددركة المقدداوالت فددي قطدداع غدزة بددالمتغيرات البيئيددة الداخميددة والمحيطددة بهددا والمخدداطر
المصاحبة لها تساعد ا في التعامل م الحاالت التي ال يمكنها فيها التنبؤ عمى وج اليقين.
ويرررى الباحررث إن مدددخل التحميددل األساسددي لتحميددل القد اررات اإلداريددة واالسددتثمارية فددي شددركات
المقدداوالت يعتمددد عم ددى فددرض رئيس ددي مددؤدا أن ن ددا ت د ثير لممتغيددرات البيئيددة عم ددى جددودة وكف ددا ة
المعمومات المحاسبية في شركات المقاوالت يمكن الوصدول إلدى قيداس دذا التد ثير مدن خد ل د ارسدة
المعمومددات المحاسددبية مثددل معدددل العائددد المحاسددبي ,ومعدددل توزي د األربدداح ,ومعدددل النمددو ,وبعددض
النس ددب المحاس ددبية ,ومقارن ددة ددذ النس ددب مد د النس ددب العام ددة المنش ددورة م ددن قب ددل مرك ددز اإلحص ددا
الفمسطيني ,وو ازرة االقتصاد الوطني ,والتعر عمى مدى م ئمة النسب الخاصة م النسب العامة,
واج ار التصحيحات ال زمة من قبل متخذي القرار لمعالجة اإلنحرفات الناتجة عدن تد ثير المتغيدرات
البيئية عمى شركات المقاوالته

 3/3عنبصر الدراست التطبيقيت:

تعتبددر الد ارسددة تطبيق داً عممي داً لاطددار النظددري الددذي تددم تناول د فددي الفصددول السددابقة ,وتمعددب
المعمومددات المحاسددبية فددي الوقددت ال د ار ن دو اًر ام داً عنددد اتخدداذ الق د اررات فددي شددركات المقدداوالت ,لددذا
يجددب عمددى متخددذ القدرار أن يكددون عمددى د اريددة كاممددة بمدددى الدربح والخسددارة التددي يمكددن تحقيقهددا مددن
خ ل اتخاذ ق ار اًر معيناً ,ذ الدراية نابعة من االط ع عمى المعمومدات المحاسدبية المهمدة وخاصدة
بقائمة الددخل ,والميزانيدة العموميدة لمشدركة ,والتددفقات النقديدة ,والسديولة المتوقعدة خد ل عممد  ,و دذا
كم ي تي عبر المعمومات التي يوفر ا القائمون عمى الحسابات في الشركةه
ولقررد قررام الباحررث بددإج ار د ارسددة كاممددة عددن أثددر المتغيدرات البيئيددة فددي قطدداع غدزة عمددى جدددوى
المعمومددات المحاسددبية فددي اتخدداذ الق د اررات بددالتطبيق عمددى شددركات المقدداوالت ,ومددن ثددم سدديتناول ددذا
الفص ددل وص ددفاً تفص دديمياً لاجد د ار ات الت ددي اتبعه ددا الباح ددث ف ددي إجد د ار ددذ الد ارس ددة مت ددمناً عر د داً
تفصيمياً لممجتم والعينة وأدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة عمى النحو التالي:

 2/3/3م تمع الدراسة:

يتكون مجتم الدراسة من جمي الشركات العاممة في مجال المقاوالت في قطداع غدزة وقدد بمد
مجمدددوع عددددد ا ( )138شد ددركة (و ازرة االقتصد دداد الد ددوطني )8774 ,تغطد ددي كافد ددة أنشد ددطة المقد دداوالت
الخدماتية من تشيد المبداني ,وتعبيدد ورصد الطدرق ,وأعمدال الكهرومكانيد مدن إنشدا ومدد شدبكات
الميددا  ,والصددر الصددحي ,وشددبكات الكهربددا  ,وانشددا الم ددخات والخ ازنددات ,وحفددر ا بددار الميددا ,
ونشاطات أخرى مثل إزالة األنقاض ,و ذ العينة تعكس واق وحجم عينة الدراسةه

 1/3/3عينة الدراسة الميدانية و صائصيا:

قد ددام الباحد ددث بتحديد ددد الد ارسد ددة مد ددن حيد ددث مجالهد ددا البش د دري وطريقد ددة اختيد ددار العيند ددة وحجمهد ددا
وخصائصها كما يمي:
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 -1طريقددة اختيددار العينددة :تددم اختيددار عينددة الد ارسددة بطريقددة أسددموب المسددح الشددامل بحيددث شددممت
جمي شركات المقاوالت العاممة في قطاع غز ه
 -8حجم العينة :تكونت عينة الدراسة من جمي شركات المقاوالت العاممة في قطاع غزة ()138
شركة (و ازرة االقتصاد الوطني )8774 ,وقدد تدم توزيد االسدتبيان بواسدطة الباحدث بنفسد عمدى
( )186شركة وباقي الشركات لم يستطي الباحث الوصول إليها ,وبعدد شدهر مدن تداريز توزيد
االستبيان تم إعادة ( )175استبيان ,وبعد فحص االستبيانات تم اسدتبعاد ( )4اسدتبيانات منهدا
لعدم جدية اإلجابة عميهم وعدم تحقيق الشروط المطموبة لاجابة عمى االستبيان ,وبذل يكون
عدد االسدتبيانات الخا دعة لمد ارسدة ( )171اسدتبيان مكتمدل وصدالح لمتحميدل اإلحصدائي و دذا
الدرقم يعددادل ( )%4583مددن حجددم االسددتبيان الددذي تددم توزيعد عمددى عينددة الد ارسددة ,و ددي نسددبة
معقولة في ذا النوع من البحوثه
و يما يمي ال داول التي تبين صائص وسمات عينة الدراسة:
دول ()2/3

صائص عينة الدراسة
التوزيع حسب التس يل لدى إتحاد المقاولين

التوزيع حسب عمر الشركة
عمر الشركة

العدد

النسبة المئوية

مس مو

العدد

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

11

12.78

نعم

97

96

من  20-6سنة

32

30.69

ال

4

4

من  10-22سنة

33

31.67

أكثر من 10سنة

25

24.86

الم موع

202

200

الم موع

التوزيع حسب نوع النشاط
نشاط الشركة

202

التوزيع حسب عدد العاممين

العدد
30

النسبة المئوية
19.8

27

26.8

من 50-22

كيرومكانيك

8

7.9

من 200-52

24

ميع ما ذكر

46

45.5

أكثر من 200

7

مباني
طر

200

عدد العاممين

العدد
31

النسبة المئوية
32.7

48

47.5
23.9
6.9

أقل من 20

أ رى
الم موع

202

الم موع

200

من ال دول أعاله نستنبط المعمومات التالية:
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أ-

عمرررر الشرررركة :إن مددا نسددبت ( )%3382مددن شددركات المقدداوالت يت دراوح عمر ددا مددا بددين سددت
سنوات وعشدرين سدنة ,بمعندى إن أغمدب شدركات المقداوالت نشد ت فدي عهدد السدمطة الوطنيدة

الفمسطينية وعودتها إلى قطاع غزة سنة ( )1661مواكبة لمنه ة العمرانية التي بدأت بإعدادة
بنا المدن ,وتمهيد ورص

الطرق ,وتطوير البنية التحتيةه وقدل إنشدا الشدركات وذلد نتيجدة

لألو اع السياسية الصعبة وقيام االنتفا ة أثر سمباً عمى عمل شركات المقاوالت العاممة في
قطاع غزة وخاصة في آخر ارب سنوات بسبب الحصار المفروض ,وعدم دخدول مدواد البندا
كاالسددمنت والحديددد المسددمح إلددى قطدداع غدزة ,حيددث بمغددت نسددبة الشددركات التددي ال يزيددد عمر ددا

عددن سددت سددنوات ( )%88تقريبداًه وبمغددت نسددبة الشددركات التددي يزيددد عمر ددا عددن عشدرين سددنة
( )%12تقريب داً و ددذا يدددلل عمددى قمددة وجددود ددذ الشددركات أثنددا االحددت ل اإلس درائيمي لغ دزة وأن
الشركات التي كانت تعمل في غزة في قطاع المقاوالت كانت فقط لبنا وحدات سكنية خاصة

حيث لم يكدن فدي ذلد الوقدت ندا مشدروعات لبندا وحددات سدكنية عامدة ولدم يكدن ندا أي

مش ددروعات إلنش ددا ط ددرق جدي دددة حي ددث أن ددذ المش ددروعات كان ددت دائم ددا م ددا تص ددطدم بمند د

االحت ل لهاه

ب -التس يل ي اتحاد المقاولين :أن ما نسبت ( )%63من شدركات المقداوالت مسدجمة فدي اتحداد
المقاولين الفمسطينيين ومصدنفة حسدب التصدني

إلددى درجددة رابعددة) ولهددذا التصددني

الدوطني لشدركات المقداوالت (مدن درجدة أولدى

متطمبددات أساسددية يجددب توفر ددا فددي شددركات المقدداوالت مثددل

مدددير مددالي ,ومحاسددب تكددالي  ,ومدددقق داخمددي أو خددارجي ,مددن ذوي الخب درة والكفددا ةه و دذا

التصني

لمدة سنة واحدة وال يجددد إال بعدد إعدادة تقيديم درجدة الشدركات وانجازاتهدا والت كدد مدن

استيفا الشركات لكل الشروط الخاصة بدرجة التصني

كافة المجاالته

من رأس المال ,وأصحاب الخبرة مدن

ج -نشاط الشركات :أن ما نسبت ( )%13من الشركات تعمل في جميد أندواع النشداط مدن مبداني
وطدرق وكهرومكانيد و ددي الشدركات الكبيدرة والتددي تسدتحوذ عمددى مددا نسدبت ( )%52مددن حجددم
السوق في قطاع غزة ,وباقي شركات المقاوالت الصغيرة تعمل بتشييد المباني وتمهيد ورصد

الطرق ونسبة صغيرة ال تتعدى ( )%5بالكهرومكاني ه

د-

عدد العاممين :إن النسب الموجودة بالجدول أع

عبارة عن عدد العاممين المثبتدين بالشدركةه

ومن الم حظ أن أعداد العمال قد ال تكون كافية إلنشا مشروعات ومن الواجب ذكر نا أن
اغمب الشركات تسدتعين بعمدال آخدرين عندد قيامهدا بمشدروع مدا إ دافة إلدى العمدال الموجدودين

فيه ددا أو تق ددوم بعم ددل مق دداوالت بالب دداطن لش ددركات أخ ددرى أو مق دداولين غي ددر مس ددجمين ف ددي إتح دداد

المقاولين الفمسدطينيين إلتمدام المشدروع المندوط بهدا ,والدذي يددف الشدركات لهدذا رخدص األيددي
العاممة نتيجة البطالة الكبيرة الموجودة في قطاع غزةه
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-1

معمومات عامة عن أ راد عينة الدراسة :نستطي أن نجمل جمي المعمومات عن األفراد

الذين قاموا بتعبئة االستبيان في الجدول التالي:

دول ()1/3

معمومات عامة عن أ راد عينة الدراسة
المركز الوظيفي

السمة الش صية

العدد

النسبة المئوية

رئيس م مس اإلدارة

17

16.7

مدير عام الشركة

22

20.8

المدير التنفيذي

5

5

رئيس قسم

53

51.5

أ رى

5

5

202

200

ثانوية عامة

4

4

دبموم

0

0

بكالوريوس

91

92

ما ستير

5

5

دكتوراه

0

0

الم موع

202

200

محاسبة

73

71.1

إدارة أعمال

8

7.9

مالية ومصر ية

3

3

اقتصاد

3

3

ت صص آ ر

24

23.9

الم موع

202

200

أقل من  5سنوات

23

21.9

من  20-6سنوات

52

50.5

من  10-22سنة

30

19.7

أكثر من  10سنة

7

6.9

202

200

الم موع
المؤىل العممي

الت صص العممي

سنوات ال برة

الم موع

من ال دول أعاله يالحرظ :أن ( )%62مدن معبئدي االسدتبيان دم مدن ذوي المناصدب اإلداريدة
ذات الع قد ددة بعمميد ددة اتخد دداذ الق د درار ,وأن ( )%53مد ددن معبئد ددي االسد ددتبيان د ددم مد ددن حممد ددة شد ددهادات
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المحاسبة ومن التخصصات القريبة من المحاسبة وعمومها ,وأن نسبة ( )%61من معبئي االستبيان
د ددم مد ددن حممد ددة شد ددهادة البكد ددالوريوس و د ددذا دليد ددل عمد ددى أن االسد ددتبيان قد ددد تد ددم تعبئت د د مد ددن أصد ددحاب

االختصاص ,وأن ( )%54من معبئي االستبيان خبرتهم تزيد عن ست سنوات و ذا دليل عمدى أنهدم
ذوي خبرة في مجال عممهم ,و م الفئة المستهدفة من ذ الدراسةه

 3/3/3أداة الدراسة:

قام الباحث ببنا االستبيان وفق الخطوات ا تية:

 -1تحديد المجاالت الرئيسية التي شممها االستبيان ( )4مجاالته
 -8صياغة الفقرات التي تق تحت كل مجاله
 -3إعداد االستبيان في صورت األوليةه

ولقددد بم د عدددد فق درات االسددتبيان بعددد صددياغت النهائيددة ( )15فق درة موزعددة عمددى سددتة مجدداالت

مقسمة إلى قسمين:

القسم األول :يتكون من زأين:

ال زء األول :المعمومات العامة عن الشركات محل الدراسة وتتكون من ( )1فقراته

ال زء الثاني :المعمومات الشخصية عن أفراد العينة وتتكون من ( )1فقراته

القسم الثاني :يتكون من ( )4م االت رئيسية كما يوضحيا ال دول رقم ( )3/3اآلتي:
دول ()3/3

بيان عدد قرات االستبيان حسب كل م ال من م االتو
عدد الفقرات

الم ال
ارت.
مدى اعتماد عمى معمومات محاسبية ي ات اذ القر ا

25

ال صائص والمتطمبات األساسية الوا ب تو رىا ي المعمومات المحاسبية لتمبية احتيا ات اإلدارة.

21

مدى است دام المعمومات المحاسبية بفعالية ي ترشيد القرار.

22

مدى كفاية المعمومات المحاسبية ات اذ الق اررات.

20

الم موع

48

واستخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لتعيدين درجدة التقددير لكدل عبدارة عمدى النحدو التدالي,
أ ميدة عاليدة جدداً خمدس درجدات ,أ ميدة عاليددة أربد درجدات ,أ ميدة متوسدطة ثد ث درجدات ,أ ميددة
ددعيفة درجتددان ,أ ميددة

مصطمحات تم الدرجاته

ددعيفة جددداً درجددة واحدددة ,مد األخددذ بعددين االعتبددار االخددت

فددي أسددما

صد وثبات االستبيان :يقصد بصدق االستبيان أن يكون استبيان الدراسة قاد اًر عمى إنجاز وقيداس

مددا و د ألجمد بمددا يحقددق أ دددا

الد ارسددة ,ويعمددد الكثيددر عمددى ثبددات االسددتبيان والصددحيح ال يوجددد
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ثب ددات ل س ددتبيان فالثب ددات لممقي دداس فق ددط ,وي ددتم قي دداس الثب ددات بالتجزئ ددة النص ددفية ,أو معام ددل (ألفدددا

كرونباخ)ه

أوالً :صد االسرتبيان :يدتم تقددير صددق االسدتبيان وذلد باسدتخدام طريقتدي العدرض عمدى مجموعدة
من المحكمين ,وصدق االتساق الداخمي بحساب عامل االرتباط ,وكانت كالتالي:

 -1صررد المحكمررين :عددرض الباحددث االسددتبيان عمددى مجموعددة مددن المحكمددين ت لفددت مددن أربعددة
أع ا من الهيئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية المتخصصين فدي المحاسدبة واإلحصدا

وق ددد اس ددتجاب الباح ددث ار المحكم ددين وق ددام ب ددإج ار م ددا يمد دزم م ددن ح ددذ

وتع ددديل ف ددي

ددو

مقترحاتهم بعد تسجيمها في نموذج تم إعداد  ,وبعد أن وافق عمي جمي المحكمدين تدم عر د

عمددى األسررتاذ الرردكتور/عمي أبررو الفررتت أحمررد شررتا المشررر ،عمررى الرسررالة وتددم اخددذ جمي د
توجيهات وتوصيات في الحسبان حتى أصبح االستبيان في صورت النهائيةه

 -8صررد االتسررا الرردا مي :تددم حسدداب االتسدداق الددداخمي لفق درات ل سددتبيان بعددد تفريد البيانددات
الموجددودة فددي االسددتبيانات عمددى برنددامج التحميددل اإلحصددائي ( )SPSSوذل د لحسدداب معامددل
االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان والدرجة الكميدة لممجدال التدي تنتمدي إليد

ولقد كانت النتائج كما في الجداول التالية:

دذ الفقدرة,

دول ()4/3

معامل ارتباط وداللة كل قرة مع الم موع الكمي ُلبعد أىدا ،إعداد القوائم المالية

رقم الفقرة

أ دددا

معامل االرتباط

مستوى الداللة Sig

الفقرة

2

االست دام ي ات اذ الق اررات اإلدارية.

0.833

0.000

1

الحصول عمى القروض والتمويل.

0.543

0.000

3

عمل مقارنات بين الفترات المالية.

0.857

0.000

4

نحر ات.
إ راء التعديالت الالزمة وتصحيت وتنمية اال ا

0.840

0.000

5

العرض عمى مالك الشركة وال يات الحكومية.

0.781

0.000

يت ددح مددن الجدددول السددابق أن كافددة معددام ت ارتبدداط بيرسددون بددين كددل فق درة مددن فق درات بعددد
أعداد القوائم المالية والبالغة خمس فقرات والدرجة الكمية لمبعد معنوية إحصائية عند مسدتوى

الداللة اإلحصائية ( )0.01و ذا يشير إلدى االتسداق الدداخمي الكبيدر لفقدرات البعدد األول مدن المجدال

األوله
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دول ()5/3

معامل ارتباط وداللة كل قرة مع الم موع الكمي ُلبعد دورية إعداد القوائم المالية
معامل االرتباط

مستوى الداللة Sig

الفقرة

رقم الفقرة
2

قائمة الد ل.

0.922

0.000

1

قائمة المركز المالي.

0.943

0.000

3

قائمة التد

النقدي.

0.923

0.000

4

قائمة التغير ي حقو الممكية.

0.258

0.009

من الجدول السابق يتبين أن كافة معام ت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات بعدد دوريدة
إعداد القوائم المالية والبالغة أرب فقرات والدرجدة الكميدة لمبعدد معنويدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة
اإلحصائية ( )0.01و ذا يشير إلى االتساق الداخمي الكبير لفقرات البعد الثاني من المجال األوله
مالحظة :أن معامل االرتباط في الفقرة الرابعة الخاصة بقائمة التغيدر فدي حقدوق الممكيدة ()78825
يدل عمى أن ليس نا ا تمام كبير من قبل إدارة شركة المقاوالت في قطاع غزة بقائمة التغير فدي
حقوق الممكية وذل الن معظم ذ الشركات مسا مة خاصة أو منشحت فرديةه
دول ()6/3
معامل ارتباط وداللة كل قرة مع الم موع الكمي ُلبعد إعداد القوائم المالية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة Sig

يقرروم بدعررداد المعمومررات المحاسرربية رري شررركتكم
2

محاسرررربين لرررردييم المعر ررررة بالقواعررررد والمعررررايير

0.932

0.000

المحاسبية.
1

لرررردى الشررررركة دليررررل محاسرررربي واضررررت يسررررت دم
كمر ع إلثبات ومعال ة العمميات المحاسبية.

0.969

0.000

يتررو ر لرردى الشررركة نظامراً ماليراً ومحاسرربياً يحرردد
3

الوا برررات والصرررالحيات لكا رررة العررراممين بالررردائرة

0.930

0.000

المالية بالشركة.

يتبددين مددن الجدددول السددابق ب د ن كافددة معددام ت ارتبدداط بيرسددون بددين كددل فق درة مددن فق درات بعددد

إعداد القوائم المالية والبالغة ث ث فقرات والدرجة الكميدة لمبعدد معنويدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة
اإلحصائية ( )0.01و ذا يشير إلى االتساق الداخمي الكبير لفقرات البعد الثالث من المجال األوله
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دول ()7/3

معامل ارتباط وداللة كل قرة مع الم موع الكمي لم ال ال صائص والمتطمبات األساسية الوا ب
تو رىا ي المعمومات المحاسبية لتمبية احتيا ات اإلدارة
الفقرة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

تررو ر المعمومررات المحاسرربية معمومررات ذات قرردرة تنبؤيررة

2

تساعد اإلدارة ي صياغة وتصميم ال طط.

تتميز المعمومات المحاسربية لردى شرركتكم بالموضروعية

1

وعدم التحيز.

تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم بدر ررة مررن

3

الدقة.

تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم بدر ررة مررن

4

الوضوح.

تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم بدر ررة مررن

5

الثقة.

تتميرررز المعمومرررات المحاسررربية لررردى شرررركتكم ب اصرررية

6

المالئمة.

إن المعمومررات المحاسرربية تتررو ر ييررا الحمايررة الكا يررة

7

من أي ا ت ار غير مشروع دا ل الشركة.

تصرررل المعمومرررات المحاسررربية الالزمرررة ل شررر اص ذوي

8

العالقة ي الوقت المناسب.

إن المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم تتميررز ب اصررية

9

المقارنة.

20
22
21

إن المعمومرررات المحاسررربية المسرررت دمة تمتررراز ب اصرررية

المرونة.

المعمومات المحاسبية ي شركتكم تمتاز بالمصداقية.

المعمومررررات المحاسرررربية رررري شررررركتكم تمترررراز بقابميتيررررا

لمقياس.

مستوى الداللة
Sig

0.655

0.000

0.636

0.000

0.695

0.000

0.591

0.000

0.693

0.000

0.620

0.000

0.565

0.000

0.676

0.000

0.645

0.000

0.602

0.000

0.411

0.000

0.595

0.000

يتبددين مددن الجدددول السددابق أن كافددة معددام ت ارتبدداط بيرسددون بددين كددل فق درة مددن فق درات مجددال
الخصائص والمتطمبات األساسية الواجدب توفر دا فدي المعمومدات المحاسدبية والبالغدة أثنتدا عشدرة فقدرة

والدرجددة الكميددة لممجددال معنويددة إحصددائيةً عنددد مسددتوى الداللددة اإلحصددائية ( )7871و ددذا يشددير إلددى
االتساق الداخمي الكبير لفقرات المجال الثانيه
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دول ()8/3

معامل ارتباط وداللة كل قرة مع الم موع الكمي لم ال مدى است دام المعمومات المحاسبية ي
ترشيد ات اذ القرار

الفقرة

رقم الفقرة

تسرررررت دم المعمومرررررات المحاسررررربية ررررري

2

شركتكم ي ات اذ الق اررات التنفيذية.

تسرررررت دم المعمومرررررات المحاسررررربية ررررري

1

شركتكم ي عممية الت طيط.

تسرررررت دم المعمومرررررات المحاسررررربية ررررري

3

شركتكم ي الرقابة.

تست دم المعمومات المحاسبية بفعالية.

4

تساىم المعمومات المحاسبية ي تحديرد

5

وقياس التكالي.،

تساىم المعمومات المحاسربية ري تقيريم

6

المواق ،المالية لمشركة.

تساىم المعمومات المحاسربية ري تقيريم

7

أداء العاممين.

تساىم المعمومات المحاسبية ري ات راذ

8

القررات اإلستراتي ية بعيدة المدى.
ا

تسرررررت دم المعمومرررررات المحاسررررربية ررررري

9

ات اذ الق اررات الروتينية واليومية.

20

تساىم المعمومات المحاسبية ي ترشريد

الق اررات.

معامل االرتباط

مستوى الداللة Sig

0.633

0.000

0.608

0.000

0.708

0.000

0.658

0.000

0.620

0.000

0.653

0.000

0.615

0.000

0.60

0.000

0.578

0.000

0.448

0.000

تسرررررت دم المعمومرررررات المحاسررررربية ررررري

22

ات رررررراذ القرررررررار رررررري م ررررررال التمويررررررل

0.608

0.000

واالقتراض لدى شركتكم.

يتبددين مددن الجدددول السددابق أن كافددة معددام ت ارتبدداط بيرسددون بددين كددل فق درة مددن فق درات مجددال
استخدام المعمومات المحاسدبية فدي اتخداذ القد اررات اإلداريدة والبالغدة أحددى عشدرة فقدرة والدرجدة الكميدة

لممجال معنوية إحصائية عندد مسدتوى الداللدة اإلحصدائية ( )7871و دذا يشدير إلدى االتسداق الدداخمي
الكبير لفقرات المجال الثالثه
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دول ()9/3

معامل ارتباط وداللة كل قرة مع الم موع الكمي ُلبعد مدى است دام القوائم المالية
رقم الفقرة
2
1
3
4

قائمة
قائمة
قائمة
قائمة

معامل االرتباط
0.409
0.962
0.465
0.366

الفقرة

الد ل.
المركز المالي.
التغير ي حقو الممكية.
التد النقدي.

مستوى الداللة Sig
0.000
0.000
0.000
0.000

تبين من الجدول السابق أن كافة معام ت ارتبداط بيرسدون بدين كدل فقدرة مدن فقدرات بعدد مددى
تددوفر المعمومددات المحاسددبية التخدداذ القدرار اإلداري والبالغددة أربد فقدرات والدرجددة الكميددة لمبعددد معنويددة

إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة اإلحصددائية ( )7871و ددذا يشددير إلددى االتسدداق الددداخمي الكبيددر لفقدرات
البعد األول من المجال الراب ه

دول ()20/3

معامل ارتباط وداللة كل قرة مع الم موع الكمي ُلبعد مدى نشر اإليضاحات اإلضا ية لممعمومات
المحاسبية وعمل المقارنات
رقم الفقرة

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة Sig

2

ىرررل تأ رررذ شرررركتكم ررري الحسررربان أثرررر المتغيررررات
البيئية عمى دوى المعمومات المحاسبية؟

0.801

0.000

0.877

0.000

0.917

0.000

1
3
4

5

رري حررال نشررر الق روائم الماليررة لشررركتكم ىررل يررتم
نشر معمومات توضيحية مر قة مع ىذه القوائم؟
ىررررل يررررتم إعررررداد تقررررارير ماليررررة اصررررة برررراإلدارة
(ب ال ،القوائم والتقارير المالية األساسية)؟
ري حرال تذبرذب أسررعار صرر ،العمرالت ىرل تقرروم
شركتكم بعمرل معال رات وتسرويات اوابرراز ذلرك ري
القوائم المالية؟
ىررررل تقرررروم شررررركتكم بعمررررل احتياطيررررات لمعال ررررة
م اطر الفائدة والسو ؟

0.795

0.000

0.839

0.000

يتبين من الجدول السابق أن كافة معام ت ارتباط بيرسون بين كدل فقدرة مدن فقدرات بعدد مددى
نشددر اإلي دداحات اإل ددافية لممعمومددات المحاسددبية وعمددل المقارنددات والبالغددة خمددس فق درات والدرجددة

الكميددة لمبعددد معنويددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة اإلحصددائية (0.ه )7و ددذا يشددير إلددى االتسدداق
الداخمي الكبير لفقرات البعد الثاني من المجال الراب ه
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ثانيرراً :ثبررات االسررتبيان :تددم تقدددير ثبددات كددل مجددال مددن مجدداالت االسددتبيان باسددتخدام طريقتددي
التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ ,وكانت كالتالي:

 -1طريقة الت زئة النصفية :تدم حسداب ثبدات االسدتبيان بطريقدة التجزئدة النصدفية حيدث احتسدبت
درجددة النص د

األول لكددل مج ددال مددن مجدداالت االسددتبيان وك ددذل درجددة النص د

الثدداني م ددن

الدرجات وذل بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعدديل الطدول باسدتخدام معادلدة

سبيرمان براون والجدول التالي يو ح ذل :

دول ()22/3

معامالت االرتباط بين نصفي كل م ال من م االت االستبيان قبل التعديل ومعامل الثبات بعد
التعديل

الم ال
مررردى اعتمررراد اإلدارة عمرررى معمومررررات
محاسبية ات اذ الق اررات.

معامل االرتباط قبل

عدد الفقرات

التعديل

*25

0.620

معامل الثبات بعد التعديل
0.681

ال صررررررائص والمتطمبررررررات األساسررررررية
الوا رررررررب تو رىرررررررا ررررررري المعمومرررررررات

21

0.604

0.636

المحاسبية لتمبية احتيا ات اإلدارة.
مرردى اسررت دام المعمومررات المحاسرربية

بفعالية ي ترشيد القرار.

مرررردى كفايررررة المعمومررررات المحاسرررربية

ات اذ الق اررات.

*22

0.534

0.695

20

0.491

0.703

 تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويينه
يت ح من الجدول السابق أن معدام ت الثبدات بطريقدة التجزئدة النصدفية بعدد التعدديل جميعهدا
ف ددوق ( )0.48و ددذا ي دددل عم ددى أن االس ددتبيان يتمتد د بدرج ددة عالي ددة ومقبول ددة إحص ددائياً ف ددي مث ددل ددذ
الدراساته

 -8طريقررة ألفررا كرونبررراخ :و ددو أداة إحصددائية حساسددة لحسدداب ثبددات واتسدداق وتجددانس مفددردات
المقيدداس الواحددد ,ويشددير ارتفدداع معامددل ألفددا إلددي أن مفددردات المقيدداس الواحددد تمثددل وتعبددر عددن
م ددمون واحددد ,والجدددول التددالي يو ددح قيمددة معامددل ألفددا كرونبدداخ لكددل مجددال مددن مجدداالت

االستبيان:
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دول ()21/3

معامالت ألفا كرونباخ لكل م ال من م االت االستبيان
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الم ال

25

0.756

21

0.555

مدى است دام المعمومات المحاسبية بفعالية ي ترشيد القرار.

22

0.658

مدى كفاية المعمومات المحاسبية ات اذ الق اررات.

20

0.617

مدى اعتماد اإلدارة عمى معمومات محاسبية ات اذ الق اررات.
ال صررررائص والمتطمبررررات األساسررررية الوا ررررب تو رىررررا رررري المعمومررررات

المحاسبية لتمبية احتيا ات اإلدارة.

يت ح من الجدول السابق أن معدام ت ألفدا كرونبداخ جميعهدا فدوق ( )0.555و دذا يددل عمدى

أن االستبيان تتمت بدرجة عالية من الثباته

 1/3اجملبالث واختببراتهب اإلحصبئيت:

األدوات المست دمة :نظ اًر أل مية البحث قام الباحث باستخدام أدوات مختمفدة وكثيدرة لمخدروج بنتدائج

جيد دددة عمد ددى المسد ددتوى العممد ددي مثد ددل أدوات الثبد ددات واالختبد ددارات اإلحصد ددائية باسد ددتخدام توزي د د ()T
واختبارات مطابقة الجودة وكل ذل الختبار الفر يات المطموبدة لمبحدث باإل دافة إلدى الت كيدد عمدى

صحة بيانات االستبيان المعمول وصحة المعمومات الموجودة في ه
 ولقد ألح الباحث ي نياية البحث ممحقاً كامالً بنتائج االستبيان كما ىي باست دام البرنامج
اإلحصائي ( )SPSSوذلك توضيحاً ودعماً ليذا التقرير.

أ -الم ال األول :ىو مدى اعتماد اإلدارة عمى معمومات محاسبية ي ات اذ الق اررات.

تو ددح الج دداول التاليدة مددا توصددل إلي د التحميددل اإلحصددائي لفقدرات المجددال األول والمتمثمدة فددي

اسددتخدم اإلدارة لممعمومددات المحاسددبية فددي الق دوائم الماليددة ,ودوريددة ددذ الق دوائم ,ودرجددة االعتمدداد
عميها من قبل اإلدارة ,وطبيعة النظام المحاسدبي ,وبعدد إعدداد القدوائم الماليدة ,وذلد عمدى النحدو

التالي:
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دول()3/23

أىم أىدا ،إعداد القوائم المالية
البيان

م

االسرررررررررت دام ررررررررري العدد
 1ات ررررررررراذ القررررررررر اررات
اإلدارية.
%
الحصرررررررررول عمرررررررررى العدد
 2القررررررررررررررررررررررررررررررررروض
والتمويل.
%

0

0

3

70

28

1

2

12

69

17

0
1

 3عمررل مقارنررات بررين
الفترات المالية.

العدد

إ ررررررراء التعررررررديالت
 4الالزمررررة وتصررررحيت
وتنمية االنح ار ات.

العدد

1

العرررض عمررى مررالك
 5الشرررررركة وال يرررررات
الحكومية.

%

0
0

0
2
1
1

3

11.9
39

69
68.3
45

28
16.8
16

38.6

44.6

15.8

%
العدد

1
0

1
0

52.4
62

33.7
30

11.8
9

%

0

0

62.4

19.7

8.9

1

53

34

12

الترتيب

اليد،

أىمية
ضعيفة
دا

أىمية
ضعيفة

أىمية
متوسط

أىمية
عالية

أىمية
عالية
دا

المتوسط

الرررررررروزن
النسبي

0.224 4.2475

1

0.209

2

0.198 3.7525

3

0.187 3.5446

4

0.183 3.4752

5

3.980

وقررد تررم إ رراء ميررع اال تبررارات اإلحصررائية الالزمررة يمررا يتعم ر بيررذا الم ررال عمررى النحررو

اآلتي:

أوالً :معامل الثبات :استخدم الباحث معامل ألفا كرونبداخ لقيداس ثبدات وصددق فقدرات المجدال ويبدين
المقيدداس مدددى تدرابط فقدرات المجددال بع ددها بددبعض وتددم إيجدداد المقيدداس عمددى كامددل المجددال وكانددت
النتيجدة أن معامددل ألفددا كرونبداخ لمثبددات ( )0.756و ددذ القيمدة ذات داللد كافيددة عمدى ثبددات وصدددق

فقرات المجاله

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
0.756

N. of Items
15

61

الفصل الثالث :أثر المتغيرات البيئية في قطاع غزة عمى جدوى المعمومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات (دراسة ميدانية عمى شركات المقاوالت)

دورية إعداد القوائم المالية لمشركات المقاوالت ,وذل عمى النحو التالي:
دول ()24/3

م

دورية إعداد القوائم المالية لشركات المقاوالت

دورية إعداد القوائم
المالية

البيان
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%

 2قائمة الد ل

 1قائمة المركز المالي
 3قائمة التد النقدي
 4قائمرررررة التغيرررررر ررررري
حقو الممكية

ال تعد
0
0
0
0
0
0
0
0

شيري
0
0
0
0
0
0
0
0

ربع
سنوي
48
47.5
49
48.5
57
56.4
4
4

نص،
سنوي
14
13.8
18
17.7
13
11.8
6
5.9

سنوي
19
18.7
14
13.8
12
10.8
92
90.2

ترتيب
ربع

ترتيب
نص،

ترتيب
سنوي

2

3

1

2

1

3

2

1

3

3

1

2

ومم ددا يع ددزز نت ددائج آ ار أفد دراد العين ددة ف ددي اعتم دداد م عم ددى القد دوائم المالي ددة ف ددي الحص ددول عم ددى

معمومات محاسبية الستخدامها في اتخاذ الق اررات كما ات ح فيما سبق ,تبين أن ما نسدبت ()%53
مددن الش دركات المشددمولة فددي العينددة تعتمددد عمددى الق دوائم الماليددة بنسددبة عاليددة تت دراوح ()%177 -43
األمددر الددذي يرج د إلددى أ ميددة درجددة االعتمدداد عمددى الق دوائم الماليددة فددي أدا الوظددائ

يت ح من الجدول التالي:

اإلداريددةه كمددا

دول ()25/3

م موع المتوسطات والوزن النسبي لدر ة اعتماد اإلدارة عمى المعمومات المحاسبية
 %15أقل

16 – 50%

52-75%

76-200%

المتوسط

الوزن النسبي

در ة االعتماد
العدد

2

1

21

86

3.8229

2

%

2

1

22.9

85.2

وبنا ً عمى ما سدبق يت دح أن شدركات المقداوالت العاممدة فدي قطداع غدزة تعتمدد بشدكل أساسدي
ذ الشركات وعند ترشيد ا لمق ارراته
عمى القوائم المالية في تحقيق أ دا
ونظ د اًر العتمدداد شددركات المقدداوالت العاممددة فددي قطدداع غ دزة عمددى الق دوائم الماليددة عنددد اتخاذ ددا

لمق د اررات وكددذل تحقيددق األ دددا

الرئيسددية لهددذ الشددركات فإن د مددن المتوق د أن تهددتم ددذ الشددركات

بشكل كبير بحلية إعداد القوائم المالية من أجل الحصول عمى معمومات محاسدبية دقيقدة وذات جدودة

عاليددة عنددد اسددتخدامها فددي اتخدداذ القد اررات ,وقددد قددام الباحددث بالت كددد مددن مدددى حددرص ددذ الشددركات
عمى دقة آلية إعداد القوائم المالية ونوعية النظام المحاسبي المستخدم كما يمي:
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دول ()26/3

طبيعة عمل النظام المحاسبي ي الشركات وم ال التطبي
النسبة المئوية
العدد
النظام المحاسبي ي شركتكم
0
0
يدوي
96
97
محوسب
4
4
مزدوج
200
202
الم موع
يتبين من الجدول السابق أن ( )%63من الشدركات التدي تمثدل مفدردات العيندة تسدتخدم النظدام

المحوسددبه وأن ( )%1يسددتخدمون النظددام المددزدوج ,و ددذا يعنددي أن شددركات المقدداوالت العاممددة فددي
قطدداع غ دزة فددي ظددل تطددور ب درامج الحاسددب (المحاسددبية واإلداريددة) تواكددب ددذا التطددور ألن النظددام

المحوسددب يعطددي نتددائج تمتدداز بالسددرعة والدقددة والو ددوح والمو ددوعية ممددا يجعمهددا تعطددي مخرجددات

(معمومددات) ذات كفددا ة عاليددة السددتخدامها فددي اتخدداذ القد اررات ,و ددذا يؤكددد ا تمددام شددركات المقدداوالت
العاممة في قطاع غزة بالحصول عمى معمومات محاسبية ذات جودة عالية من القوائم الماليةه

آلية إعداد القوائم المالية :كمما كان لمشركة دلي ً محاسبياً وا حاً يستخدم كمرج إلثبات ومعالجة
العمميددات المحاسددبية يعطددي دقددة وثقددة عنددد إعددداد المعمومددات المحاسددبية ,وأمددا ت دوفر النظددام المددالي
والمحاسبي في الشركات فإن دذا مدن شدان أن يحددد الواجبدات والصد حيات لكافدة العداممين بالددائرة

المالية لمشركة ويعمل عمى توفير معمومات محاسبية ذات معايير وقواعد وا حةه

دول ()27/3
م موع التك اررات والمتوسطات والوزن النسبي والترتيب لكل قرة من قرات
ُبعد إعداد القوائم المالية

إعداد القوائم المالية

يقرررررررروم بدعررررررررداد المعمومررررررررات
المحاسرررررررربية رررررررري شررررررررركتكم
محاسررررررربين لررررررردييم المعر رررررررة
بالقواعد والمعايير المحاسبية.
لررردى الشرررركة دليرررل محاسررربي
واضت يسرت دم كمر رع إلثبرات
ومعال ة العمميات المحاسبية.
يتو ر لردى الشرركة نظرام ماليراً
ومحاسرررررربياً يحرررررردد الوا بررررررات
والصررررالحيات لكا ررررة العرررراممين
بالدائرة المالية بالشركة.

غير موا
بدر ة كبيرة
دا

العدد

0

غير
موا
بدر ة
كبيرة

0

%

0

0

52.5

العدد

0

0

63

16

%

0

0

61.4

15.7

22.9

العدد

0

0

71

26

23

%

0

0

72.3

25.8

21.9

البيان

63

موا
بدر ة
كبيرة

موا
بدر ة كبيرة
دا

51

37

21

36.6

22.9
21

موا

المتوسط

الوزن
النسبي

الترتيب

3.60

0.343

2

3.49

0.331

1

3.42

0.315
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يظهددر جميداً مددن نتددائج الجدددول السددابق أند عنددد إعددداد القدوائم الماليددة تسددتخدم معظددم الشددركات

محاس ددبين ل ددديهم المعرف ددة بالقواع ددد والمع ددايير المحاس ددبية ,ومعن ددي ذلد د وج ددود ا تم ددام كبي ددر بالك ددادر
البشددري المتخصددص ,والممددم بالقواعددد والمعرفددة المحاسددبية وذلد لمعمددل عمددى إعددداد قدوائم ومعمومددات
محاسددبية ذات دقددة عاليددة ومواصددفات جيدددة ,لهددا أسدداس عممددي ومحاسددبي مددن أجددل اسددتخدامها فددي
عممية ترشيد الق اررات ,ووجود دلي ً محاسبياً وا حاً يستخدم كمرج لمنظام المحاسدبي وآليدة تسدجيل

ومراجعة ومعالجة العمميدات المحاسدبية ,ووجدود نظامداً ماليداً ومحاسدبياً يحددد الواجبدات والصد حيات

لكافة العاممين بالدائرة المالية بالشركةه ومعنى ذا توفر المعمومات المحاسبية فدي الوقدت المناسدب,

وم ئمددة المعمومددات المحاسددبية لكافددة أن دواع الق د اررات ,وأن عمميددة اتخدداذ الق د اررات وترشدديد ا مددن قبددل
اإلدارة تكون أكثر مرونةه

دول ( ) 28/3

العدد والنسبة المئوية لتدقي الحسابات ي شركات المقاوالت
العدد

النسبة المئوية

كيفية تدقي الحسابات
ار ي قط

77

76.1

من قبل مدق دا مي قط

3

3

من قبل مدق دا مي وآ ر ار ي

12

10.8

الم موع

202

200

من قبل مدق

ي حظ من الجدول السدابق إن أغمدب شدركات العيندة ( )%4388يدتم تددقيق حسداباتهم مدن قبدل
مدددقق خددارجي فقددط ,كمددا أن أكثددر مددن خمددس ددذ الشددركات ( )%8785تسددتخدم المدددقق الددداخمي
والخارجي ,ونسبة

ئيمة ( )%3يتم تدقيق حساباتهم من قبل مدقق داخمي فقطه األمر الذي يعطدي

ثقة ومو وعية ومصداقية أكثر لممعمومات المحاسبية ,وبالتالي تزيد درجة اعتماد واطمئنان متخذي
القرار عمى صحة وس مة المعمومات المحاسبية ,مما يعزز عممية اتخاذ الق اررات وترشيد ا ويجعمها
أكثر فعاليةه
ثاني راً :ارتبرراط قرررات الم ررال ببعضرريا :كانررت مصررفو ة معررامالت االرتبرراط لفق ررات الم ررال األول

كالتالي:
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جدول()91/3

مصفوفة معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول
Q17

1

Q10_1

الفقرة

1

Q10_1

1

.459

Q10_2

1

.376

.641

Q10_3

1

.649

.236

.568

Q10_4

1

.722

.605

.044

.645

Q10_5

1

.125

.175

.076

.368

.124

Q11-1

1

.875

.240

.204

.003

.424

.069

Q11-2

1

.865

.784

.228

.190

.036

.287

.052

Q11-3

1

.111

.042

.062

.385

.336

.322

.024

.338

Q11-4

1

.016

.437

.430

.499

.150

.201

.019

.340

.068

Q12

1

.025

.165

.217

.249

.223

.318

.258

.210

.145

.308

Q13

1

.264

.158

.178

.299

.354

.243

.614

.568

.518

.068

.518

Q14

1

.879

.365

.186

.289

.315

.390

.256

.699

.599

.498

.504

.504

Q15

1

.866

.763

.383

.226

.288

.400

.454

.343

.729

.543

.395

.211

.384

Q16

.607

.518

.472

.263

.377

.430

.349

.391

.363

.421

.315

.171

.200

.193

Q17

Q16

Q15

Q14

Q13

Q12

Q11-4

Q11-3

Q11-2
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Q10_2
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وتجدددر اإلشددارة إلددى أن معددام ت االرتبدداط ددذ

ددي عبددارة عددن معددام ت ارتبدداط بيرسددون بددين

كل فقرة وباقي الفقرات األخدرى ,وي حدظ أن ندا ارتباطداً كبيد اًر بمغدت قيمتد ( )0.7225بدين الفقدرة
الرابعددة والفق درة الخامسددة فددي بعددد أ ددم أ دددا

إعددداد الق دوائم الماليددة ,وتفسددير ذل د أن الق دوائم الماليددة

يعتم ددد عميه ددا لتص ددحيح االنح ارف ددات الس ددمبية وتنمي ددة االيجابي ددة واجد د ار التع دددي ت بواس ددطة أص ددحاب
الشركات (ألنها شركات مسدا مة خاصدة أو منشدحت فرديدة) حيدث إن أصدحاب الشدركات دم متخدذو
الق د د اررات بموجد ددب مع د درفتهم باألربد دداح والخسد ددائر المترتبد ددة عمد ددى الشد ددركة ,والعد ددرض عمد ددى والجهد ددات
الحكومية المتمثمة بدوائر ال رائب ودوائر أخرىه
ثالثاً :ا تبار رضية الم ال :فر ية البحث األولى تقول "بعدم االعتماد المعمومات المحاسبية عندد
عممية اتخاذ القرارات"ه وبإج ار االختبار لكل فقرة في المجال الواحد عمى حدة واختبار لممجال ككدل
لمعرفة ل نا فقرات تخترق الفر ية لمتنوي بها ولمعرفة أثر ا السدمبي عمدى المجدال ككدل ,وذلد
باسد ددتخدام اختبد ددار ( )Tلمعيند ددة الواحد دددة ,تو د ددح نتد ددائج تحميد ددل الفق د درات باسد ددتخدام برند ددامج التحميد ددل
اإلحصائي ( )SPSSا تي:
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 -2ا تبار ( )Tلفقرات الم ال األول:
One-Sample Test
Test Value = .05
الوتغير

T

Df

االستخذام في اتخار المراراث
اإلداريت
عل و الموور
للحص و
100 58.262
التو يل
لعوول همارنواث بوي الفتوراث
100 51.202
الواليت
إجوووورات التعووووذيةث الة هووووت
100 46.497
تصحيح تنويت االنحرافاث8
للعر علو هوةن الشورةت
100 52.381
الجهاث الحك هيت
100 36.805
لائوت الذخل
100 39.314
لائوت الورةز الوالي
100 41.163
لائوت التذفك النمذي
لائوت التغير في حم ق الولكيت 100 46.866
تعتووذ اإلدارة فوي اتخارهووا
للموراراث أدائهوا لل ظوائ
100 74.977
اإلداريووت علوو هعل هوواث
هحاسبيت.
نو النظوام الوحاسوبي فوي
100 102.017
شرةتكن
يموو م بإعووذاد الوعل هوواث
الوحاسووبيت هحاسووبي لووذيهن
100 51.468
الوعرفوت بالم اعوذ الوعوايير
الوحاسبيت.
لوذ الشورةت دليول هحاسوبي
اضح يستخذم ةورجع إلثباث 100 49.336
هعالجت العولياث الوحاسبيت.
يت فر لذ الشرةت نظاها هاليا
هحاسووبيا يحووذد ال اجبوواث
100 47.584
الصوةحياث لكافوت العواهلي
بالذائرة الواليت بالشرةت.
هول يوتن توذليك الحسواباث فوي
100 17.141
شرةتكن
84.688

100

Mean
Sig.
)Difference (2-tailed

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

.000

4.19752

4.0992

4.2959

.000

3.93020

3.7964

4.0640

.000

3.70248

3.5590

3.8459

.000

3.49455

3.3454

3.6437

.000

3.42525

3.2955

3.5550

.000
.000
.000
.000

3.13812
3.19752
3.30644
2.08861

2.9690
3.0362
3.1471
2.0002

3.3073
3.3589
3.4658
2.1770

.000

3.76188

3.6623

3.8614

.000

1.98960

1.9509

2.0283

.000

3.55396

3.4170

3.6910

.000

3.44505

3.3065

3.5836

.000

3.36584

3.2255

3.5062

.000

1.39554

1.2340

1.5571
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ي حددظ مددن الجدددول السددابق إن كددل فقدرة مددن فقدرات المجددال األول و ددو مدددى أ ميددة األ دددا

المذكورة ك دا

إلعداد القوائم المالية قد كانت دالة معنوية حيث أن قيمة اختبار ( )Tكانت لمفقدرة

األولى ي ( )518355و ي قيمة كبيرة جدداً تقد فدي منطقدة الدرفض لمفر دية القائمدة بعددم االعتمداد
عمى القوائم المالية في الحصول عمى المعمومدات المحاسدبية عندد اتخداذ القدراره وكدذل بقيدة الفقدرات

كانددت دالددة إحصددائية ويمكددن معرفددة ذل د مددن عمددود مسددتوى الداللددة حيددث ي حددظ أن قيمددة مسددتوى
الداللددة لكددل فق درة باالصددفار ,و ددذ القيمددة عبددارة عددن احتمددال وقددوع الفق درة فددي منطقددة قبددول الفر ددية

الصفرية المنوي اختبار اه

 -1ا تبار( )Tلمم ال األول بالكامل:

كانددت نتددائج اختبددار المجددال ككددل كمددا ددي مو ددحة فددي الجدددول التددالي كمددا ورد فددي برنددامج

التحميل:

One-Sample Test
Test Value = .05

T

Df

)Sig. (2-tailed

Mean
Difference

.000

48.69257

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

100.875 tot1

100

47.7349

Upper
49.6502

ي ح ددظ م ددن الج دددول الس ددابق أن قيم ددة اختب ددار ( )Tلممج ددال األول بالكام ددل كان ددت كبيد درة ج ددداً

( )100.875وأن احتمددال قبددول الفر ددية الصددفرية والقائمددة بعدددم االعتمدداد عمددى الق دوائم الماليددة فددي
الحصول عمى المعمومات المحاسبية

ئيل جداً ويكاد يكدون مسداوياً لمصدفر ,وبدذل نسدتطي القدول

ب ن الفر ية األولى مرفو ة سوا ً عمى مستوى الفقرات أو عمى مستوى المجال بالكامله

ب -الم ال الثاني :ال صائص والمتطمبات األساسية الوا ب تو رىا ي المعمومات المحاسبية
لتمبية احتيا ات اإلدارة.

تو ددح الجددداول التاليدة مددا توصددل إليد التحميددل اإلحصددائي لفقدرات المجددال الثدداني والمتمثمدة فددي

احتياج ددات اإلدارة لممعموم ددات المحاس ددبية ,والخص ددائص والمتطمب ددات األساس ددية والواج ددب توفر ددا
فيها ,وذل عمى النحو التالي:
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دول()10/3

ال صائص األساسية الوا ب تو رىا ي المعمومات المحاسبية لتمبيو احتيا ات اإلدارة
الربريران

وتصميم ال طط المستقبمية.

%

0

0

12.8

64.3

23.9

بالموضوعية وعدم التحيز.

العدد

0

2

28

64

28

%

0

2

27.8

63.4

27.8

.1

تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم
بدر ة من الدقة.

العدد

0

0

28

61

12

%

0

0

27.8

62.4

10.8

.3

تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم

العدد

0

2

29

62

10

%

0

2

28.8

60.4

29.8

.4

بدر ة من الثقة.

العدد

0

2

26

64

10

%

0

2

25.8

63.4

29.8

.5

تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم

ب اصية المالئمة.

العدد

0

3

27

68

23

%

0

3

26.8

67.3

21.9

.6

إن المعمومررررررات المحاسرررررربية تتررررررو ر ييررررررا
الحمايرررررة الكا يرررررة مرررررن أي ا تررررر ار غيرررررر

العدد

0

1

29

64

26

%

0

1

28.8

63.4

25.8

.7

تصررررررل المعمومررررررات المحاسرررررربية الالزمررررررة
ل شررررررر اص ذوي العالقرررررررة ررررررري الوقرررررررت

العدد

0

2

13

62

26

%

0

2

11.8

60.4

25.8

.8

إن المعمومررررات المحاسرررربية لرررردى شررررركتكم

تتميز ب اصية المقارنة.

العدد

0

1

57

31

20

%

0

1

56.4

32.7

9.9

.9

إن المعمومررررات المحاسرررربية لرررردى شررررركتكم
تمتاز ب اصية المرونة.

العدد

0

0

61

18

22

%

0

0

62.4

17.7

20.9

.20

المعمومرررات المحاسررربية ررري شرررركتكم تمتررراز

بالمصداقية.

العدد

0

2

60

16

25

%

0

2

59.4

15.7

24.9

.22

المعمومرررات المحاسررربية ررري شرررركتكم تمتررراز

العدد

0

0

59

31

20

%

0

0

58.4

32.7

9.9

.21

قرررردرة تنبؤيررررة تسرررراعد اإلدارة رررري صررررياغة
تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم

بدر ة من الوضوح.
تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم

مشروع دا ل الشركة.

المناسب.

بقابميتيا لمقياس.

داً

داً

الرمتوسط

تررو ر المعمومررات المحاسرربية معمومررات ذات

العدد

0

0

11

65

24

ضعيفة

عالية

3.91

النسبي

0.0857

6

3.98

0.0870

4

4.03

0.0882

2

3.99

0.0871

3

4.01

0.0879

1

3.90

0.0853

8

3.93

3.92

0.0859

0.0855

5

7

3.50

0.0765

22

3.50

0.0765

11

3.55

0.0776

9

3.52

0.0767

11

بنا ً عمى نتائج الجدول السابق ي حظ أن الوزن النسبي لمتوسط أ ار أفدراد العيندة عمدى فقدرات
المجال الثاني والمتعمقة بالخصائص والمتطمبات األساسية الواجب توفر ا فدي المعمومدات المحاسدبية
لتمبي ددة احتياج ددات اإلدارة ل ددم يق ددل ع ددن ( )787432األم ددر ال ددذي يعن ددي أن أفد دراد العين ددة ي ددرون ت ددوفر

66

الرترتيب

الفقرة

ضعيفة

متوسطة

عالية

م.

.2

بدر ة

بدر ة

بدر ة

بدر ة

بدر ة

الوزن
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خصددائص ومتطمبددات األساسددية الواجددب توفر ددا فددي المعمومددات المحاسددبية لتمبيددة احتياجددات اإلدارة
بدرجة عاليةه
وقد تم إج ار نفس االختبارات التي تمت لممجال األول و ي عمى النحو ا تي:

أوالً :معامررل الثبررات :معامددل ألفددا كرونبدداخ لمثبددات والصدددق :بم د قيمددة معامددل ألفددا كرونبدداخ لصدددق
وثبات فقرات المجال الثاني ( )0.555و ي قيمة كبيرة و ذا إن دل عمى شدي فإند يددل عمدى مددى

ترابط وصدق فقرات المجال الثانيه
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
0.555

N of Items
12

ثاني راً :ارتبرراط ق ررات الم ررال ببعضرريا :فيمددا يمددي مصددفوفة معددام ت االرتبدداط لعناصددر المجددال م د
بع ها البعض:
ال دول ()12/3
مصفو ة معامالت االرتباط بين قرات الم ال الثاني
Q29

1.0000

Q18

الفقرة

1.0000

Q18

1.0000

0.8104

Q19

1.0000

0.8637

0.7621

Q20

1.0000

0.8809

0.7726

0.7427

Q21

1.0000

0.9273

0.8862

0.7768

0.7114

Q22

1.0000

0.7707

0.7836

0.7334

0.8597

0.7407

Q23

1.0000

0.6300

0.7321

0.7703

0.8265

0.7001

0.6561

Q24

1.0000

0.7880

0.7138

0.8080

0.7961

0.7963

0.7029

0.7063

Q25

1.0000

0.5803

0.4154

0.4127

0.5863

0.5206

0.5819

0.4506

0.4543

Q26

1.0000

0.8966

0.5477

0.4566

0.4531

0.6126

0.5657

0.5727

0.4370

0.3904

Q27

1.0000

0.9178

0.8522

0.5823

0.5248

0.4318

0.6265

0.5669

0.5921

0.4728

0.3175

Q28

0.9060

0.8915

0.8530

0.5639

0.5383

014124

0.5638

0.5560

0.5830

0.4476

0.4030

Q29

Q28

Q27

Q26

Q25

Q24

Q23

177

Q22

Q21

Q20

Q19
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بددالرجوع إلددى المصددفوفة ي حددظ أن نددا معددام ت االرتبدداط قويددة بددين فق درات المجددال حيددث
بمغت قيمت بين الفقرة العاشرة والفقرة الحادية عشدر ( )0.9278وتفسدير ذلد أن ندا ارتباطداً كبيد اًر

ووثيقاً بين خاصدية المروندة والمصدداقية و دي مدن الخصدائص والمتطمبدات األساسدية الواجدب توفر دا
فددي المعمومددات المحاسددبية لتمبيددة احتياجددات اإلدارةه ولمعرفددة درجددة االرتبدداط الكمددي بددين معددام ت

االرتبدداط قددام الباحددث باسددتخدام مقيداس كددايزر -مدداير – اولكددين ( )KMOلقيدداس متوسددط معددام ت
االرتباط فقد كانت قيمة ذا المقياس كبيدرة إلدى حدد بعيدد حيدث بمغدت ()0.844ه و دذ القيمدة تددلل
عمى وجود ارتباط قوي بين فقرات المجال الثانيه
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
0.844
1674.956 Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
66
Df
.000
Sig.

ثالثاً :ا تبار رضية الم ال :فر ية البحث الثانية تقول "ال تتوفر الخصائص المطموبة في

المعمومات المحاسبية التي يتم االعتماد عميها في عممية اتخاذ القرارات في شركات المقاوالت في
قطاع غزة"ه وبإتباع نفس اإلج ار ات المطبقة في المجال األول ,وذل عمى النحو ا تي:
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 -2ا تبار( )Tلفقرات الم ال الثاني:
One-Sample Test
Test Value = .05
الفقرة

Df

T

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower

تررررو ر المعمومررررات المحاسرررربية معمومررررات ذات قرررردرة

تنبؤيررة تسرراعد اإلدارة رري صررياغة وتصررميم ال طررط

65.413

100

0.000

3.8708

3.7534

3.9882

المستقبمية.
تتميرررررررز المعمومرررررررات المحاسررررررربية لررررررردى شرررررررركتكم
بالموضوعية وعدم التحيز.
تتميرررز المعمومرررات المحاسررربية لررردى شرررركتكم بدر رررة

من الدقة.

تتميرررز المعمومرررات المحاسررربية لررردى شرررركتكم بدر رررة

من الوضوح.

تتميرررز المعمومرررات المحاسررربية لررردى شرررركتكم بدر رررة

من الثقة.

تتميررز المعمومررات المحاسرربية لرردى شررركتكم ب اصررية
المالئمة.
إن المعمومرررررات المحاسررررربية تترررررو ر ييرررررا الحمايرررررة
الكا ية من أي ا ت ار غير مشروع دا ل الشركة.
تصل المعمومات المحاسبية الالزمرة ل شر اص ذوي
العالقة ي الوقت المناسب.
إن المعمومرررررات المحاسررررربية لررررردى شرررررركتكم تتميرررررز

ب اصية المقارنة.

إن المعمومرررررات المحاسررررربية لررررردى شرررررركتكم تمتررررراز

ب اصية المرونة.

المعمومررررررررات المحاسرررررررربية رررررررري شررررررررركتكم تمترررررررراز
بالمصداقية.
المعمومررات المحاسرربية رري شررركتكم تمترراز بقابميتيررا

لمقياس.

62.483

100

0.000

3.9302

3.8054

4.0550

64.117

100

0.000

3.9797

3.8566

4.1028

10.801

100

0.000

4.3361

3.5396

5.1327

63.112

100

0.000

3.9698

3.8450

4.0946

60.435

100

0.000

3.8510

3.7246

3.9774

59.814

100

0.000

3.8807

3.7520

4.0094

59.731

100

0.000

3.8609

3.7327

3.9891

49.336

100

0.000

3.4450

3.3065

3.5836

50.369

100

0.000

3.4450

3.3094

3.5807

12.645

100

0.000

3.8015

3.2051

4.3979

51.778

100

0.000

3.4649

3.3321

3.5976

يت ح من الجدول السابق أن جميد فقدرات المجدال كاندت ذات داللدة إحصدائية ,واند ال يوجدد
أي فقدرة قددد تقددول ب ند ال تتددوفر الخصددائص المطموبددة فددي المعمومددات المحاسددبية التددي يددتم االعتمدداد
عميها في عممية اتخاذ القرار في شركات المقاوالت في قطاع غزةه
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وبنددا عمي د يمكددن القددول ب د ن الفر ددية الصددفرية قددد تددم رف ددها عمددى صددعيد الفق درات بالكامددل
ب ددالرغم م ددن أن ن ددا فقد درتين ك ددان اختب ددار ( )Tفيه ددا قمي ددل مقارن ددة مد د ب دداقي الفقد درات و م ددا و ددوح
المعمومددات المحاسددبية ومصددداقيتها إال أن د قددد تددم رفددض الفر ددية الصددفرية عنددد ماه ولمتحقددق مددن
صحة ذل تم اختبار مجموع الفقرات أي المجال بالكامله
 -1ا تبرررار ( )Tلمم رررال الثررراني بالكامرررل :عنددد إجد د ار اختب ددارات لممجددال كان ددت النتيجددة كم ددا ددي
مو حة بالجدول ا تي:
One-Sample Test
Test Value = .05
95% Conf idence Interv al
of the Dif f erence
Lower
Upper
44.8533
47.9180

Mean
Dif f erence
46.38564

)Sig. (2-tailed
.000

df
100

t
60.058

اج مالي ال مج ال الثاني

بمغت قيمة اختبار ( )Tلممجال ( )60.058و ذ قيمة كبيرة جدا ومن الوا ح أن ذ النتيجة
كانت متوقعة ألن فقرات المجال كانت بالكامل ترفض الفر ية الصفريةه
ولذل نقول بان الفر ية القائمة ب ن ال تتوفر الخصائص المطموبة فدي المعمومدات المحاسدبية
التي يتم االعتماد عميها في عممية اتخاذ القرارات في شركات المقاوالت في قطاع غزة قد تم رف ها
بالكامل ,عمى صعيد الفقرات وعمى صعيد المجال ككله
ج -الم ال الثالث :مدى است دام المعمومات المحاسبية بفعالية ي ترشيد القرار.
تو ددح الج ددداول التالي ددة م ددا توص ددل إليد د التحمي ددل اإلحص ددائي لفقددرات المج ددال الثال ددث والمتمثم ددة ف ددي
اس د د د ددتخدام اإلدارة لممعموم د د د ددات المحاس د د د ددبية ف د د د ددي اتخ د د د دداذ القد د د د درار ,وذلد د د د د عم د د د ددى النح د د د ددو الت د د د ددالي:
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دول()11/3

الم ال الثالث :مدى است دام المعمومات المحاسبية بفعالية ي ترشيد القرار

%

0

0

10.8

60.4

العدد

0

0

11

61

27

%

0

0

12.8

62.4

26.8

العدد

0

0

15

64

21

%

0

0

14.8

63.4

22.9

ي تحديد وقياس التكالي.،

العدد

0

0

10

66

25

%

0

0

29.8

65.3

24.9

تسرراىم المعمومررات المحاسرربية

العدد

0

0

12

65

25

10.8

64.4

24.9

العدد

0

3

16

58

24

%

0

3

15.7

57.4

23.9

العدد

2

3

62

16

20

%

2

3

60.4

15.7

9.9

العدد

0

1

63

18

8

%

0

1

61.4

17.7

7.9

العدد

0

2

63

17

20

%

0

2

61.4

16.7

9.9

تسرررررررررررررررررت دم المعمومرررررررررررررررررات

العدد

0

0

60

16

25

رري م ررال التمويررل واالقت رراض

%

0

0

59.4

15.7

24.9

المحاسررربية ررري شرررركتكم ررري
عممية الت طيط.
تسرررررررررررررررررت دم المعمومرررررررررررررررررات

المحاسررربية ررري شرررركتكم ررري
عممية الرقابة.
تسرررررررررررررررررت دم المعمومرررررررررررررررررات
المحاسبية بفعالية.
تسرراىم المعمومررات المحاسرربية

.5

رررري تقررررويم المواقرررر ،الماليررررة

.6

لمشركة.
تسرراىم المعمومررات المحاسرربية

.7

ي تقييم أداء العاممين.

تسرراىم المعمومررات المحاسرربية
ررررررررررررري ات ررررررررررررراذ القررررررررررررر اررات

.8

اإلستراتي ية بعيدة المدى.
تسرررررررررررررررررت دم المعمومرررررررررررررررررات
المحاسربية رري ات راذ القر اررات

.9

الروتينية واليومية.

.20

.22

28.8

العدد

0

0

12

تسرررررررررررررررررت دم المعمومرررررررررررررررررات

.4

62

29

%

0

0

ات اذ الق اررات التنفيذية.

.3

29.8

65.3

24.9

تسرررررررررررررررررت دم المعمومرررررررررررررررررات

العدد

0

المحاسررربية ررري شرررركتكم ررري

.1

0

10

66

25

الفقرة

البيان

داً
.2

ضعيفة

متوسطة

عالية

تسرراىم المعمومررات المحاسرربية
ي ترشيد الق اررات.
المحاسربية رري ات راذ القر اررات
لدى شركتكم.

%

عالية
داً

المتوسط

ضعيفة

بدر ة

بدر ة

بدر ة

3.95

3.98

3.95

النسبي

الترتيب

م.

بدر ة

بدر ة

الوزن

1

0.0959

2

0.0966

1

0.0959

3.87

0.0939

6

3.95

0.0959

1

3.94

3.81

3.42

3.41

3.46

3.46

5

0.0956

0.0917

0.0817

0.0830

7

22

20

0.0840

0.0840

بنا ً عمى نتائج الجدول السابق ي حظ أن الوزن النسبي لمتوسط أ ار أفدراد العيندة عمدى فقدرات
المجددال الثالددث والمتعمقددة باسددتخدام المعمومددات المحاسددبية فددي اتخدداذ الق درار لددم يقددل عددن ()787584
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األمددر الددذي يعنددي أن أف دراد العينددة يددرون اسددتخدام المعمومددات المحاسددبية بفعاليددة فددي اتخدداذ الق د اررات
بدرجة عاليةه

أوالً :معامررل الثبررات :بمغددت قيمددة معامددل ألفددا كرونبدداخ لفقدرات المجددال الثالددث ( )78325و ددذ قيمددة
كبيرة جداً تدلل أي اً عمى صدق واتساق فقرات المجال الثالثه

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
0.658

N. of Items
11

ثاني راً :ارتبرراط ق ررات الم ررال ببعضرريا :فيمددا يمددي مصددفوفة معددام ت االرتبدداط لعناصددر المجددال م د
بع ها البعض:

ال دول ()13/3

مصفو ة معامالت االرتباط بين قرات الم ال الثالث
Q40

1.0000

Q30

الفقرة

1.0000

Q30

1.0000

0.8819

Q31

1.0000

0.8615

0.8915

Q32

1.0000

0.8475

0.7926

0.7511

Q33

1.0000

0.7808

0.7027

0.7129

0.7420

Q34

1.0000

0.9008

0.8529

0.7991

0.8283

0.8255

Q35

1.0000

0.8236

0.6816

0.8223

0.8534

0.7393

0.8183

Q36

1.0000

0.5122

0.4515

0.4516

0.4993

0.6640

0.5862

0.6334

Q37

1.0000

0.7775

0.6222

0.6399

0.5621

0.5902

0.6528

0.6597

0.6619

Q38

1.0000

0.9247

0.7443

0.5677

0.6040

0.5509

0.5611

0.6254

0.6437

0.6152

Q39

0.8300

0.8055

0.6666

0.4414

0.5063

0.4510

0.4250

0.5127

0.5184

0.6004

Q40

Q39

Q38

Q37

Q36

Q34

Q35

Q33

Q32

Q31

بددالرجوع إلددى المصددفوفة ي حددظ أن معددام ت االرتبدداط قويددة بددين فق درات المجددال الثالددث حيددث

بمغت قيمت بين الفقرة التاسعة والفقرة العاشرة ( )0.9147وتفسير ذل أن نا ارتباطداً كبيد اًر ووثيقداً
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ب ددين اس ددتخدام المعموم ددات المحاس ددبية ف ددي اتخ دداذ القد د اررات الروتيني ددة واليومي ددة ومس ددا مة المعموم ددات

المحاسبية في ترشيد الق اررات و ي من أ م مجاالت استخدام المعمومات المحاسبية في اتخاذ القراره

ولمعرفة درجة االرتباط الكمي بين معام ت االرتبداط قدام الباحدث باسدتخدام مقيداس كدايزر -مداير –

اولكين ( )KMOلقياس متوسط معام ت االرتباط فقد كانت قيمة ذا المقياس كبيرة إلى حد بعيد
حيث بمغت ( )0.821و ذ القيمة تدل عمى وجود ارتباط قوي بين فقرات المجال الثالثه
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity
Df
Sig.

0.821
1418.669
55
.000

ثالث راً :ا تبررار رضررية الم ررال :فر ددية البحددث الثالثددة تقددول "بعدددم اسددتخدام المعمومددات المحاسددبية
بفعاليدة مدن قبدل متخدذي القدرار عندد اتخداذ م لقد ارراتهم فدي شددركات المقداوالت فدي قطداع غدزة"ه وبنددا ً
عمددى نتددائج الجدددول السددابق ي حددظ أن الددوزن النسددبي لمتوسددط آ ار أف دراد العينددة عمددى كافددة الفق درات

المجددال الثالددث والمتعمقددة بمدددى اسددتخدام المعمومددات المحاسددبية فددي ترشدديد القد ار ارت مددن قبددل متخدذي

القرار في شركات المقاوالت العاممة فدي قطداع غدزة لدم يقدل عدن ( )%66األمدر الدذي يعندي أن أفدراد
العيندددة يسدددتخدمون المعمومد ددات المحاسد ددبية بكفد ددا ة وفعاليدددة عند ددد ترشد دديد م لق د د ارراتهم وبإتبد دداع بد ددنفس

اإلج ار ات المطبقة في المجالين األول والثاني فإن:
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ا تبار ( )Tقرات الم ال الثالث :كانت النتائج الظا رة في تحميل الفقرات كا تي:
One-Sample Test

-1

Test Value = .05
الفقرة

تسرررت دم المعمومرررات المحاسررربية ررري شرررركتكم ررري
ات اذ الق اررات التنفيذية.
تسرررت دم المعمومرررات المحاسررربية ررري شرررركتكم ررري

عممية الت طيط.

تسرررت دم المعمومرررات المحاسررربية ررري شرررركتكم ررري
عممية الرقابة.
تساىم المعمومات المحاسبية بفعالية.
تسررراىم المعمومرررات المحاسررربية ررري تحديرررد وقيررراس
التكالي.،
تسررراىم المعمومرررات المحاسررربية ررري تقيررريم المواقررر،
المالية لمشركة.
تسررررراىم المعمومرررررات المحاسررررربية ررررري تقيررررريم أداء
العاممين.
تسررراىم المعمومرررات المحاسررربية ررري ات ررراذ القررر اررات
اإلستراتي ية بعيدة المدى.
تسررت دم المعمومررات المحاسرربية رري ات رراذ الق ر اررات

الروتينية واليومية.

تساىم المعمومات المحاسبية ي ترشيد الق اررات.
تسررت دم المعمومررات المحاسرربية رري ات رراذ الق ر اررات
ي م ال التمويل واالقتراض لدى شركتكم.

T

Df

Sig. (2)tailed

Mean
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper Lower

66.495

100

0.000

3.9005

3.7841

4.0169

62.483

100

0.000

3.9302

3.8054

4.0550

62.970

100

0.000

3.9005

3.7776

4.0234

64.613

100

0.000

3.8213

3.7040

3.9386

66.495

100

0.000

3.9005

3.7841

4.0169

65.492

100

0.000

3.8906

3.7727

4.0085

8.343

100

0.000

4.2668

3.2522

5.2815

7.340

100

0.000

3.8609

2.8174

4.9044

50.688

100

0.000

3.3658

3.2341

3.4976

49.895

100

0.000

3.4054

3.2700

3.5409

49.895

100

0.000

3.4054

3.2700

3.5409

يت ددح مددن الجدددول السددابق أن جمي د الفق درات كانددت ذات داللددة إحصددائيةه و ددذا يددؤدي إلددى

االسددتنتاج ب درفض الفر ددية الثالثددة و ددي أن متخددذي الق د اررات فددي شددركات المقدداوالت ال يسددتخدمون

المعموم ددات المحاس ددبية بفعالي ددة عن ددد اتخ دداذ م القد د اررات ,وس ددنقوم بعم ددل نف ددس االختب ددار عم ددى ص ددعيد

المجال ككله
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 -1ا تبار ( )Tلمم ال الثالث بالكامل :كانت نتائج االختبار كما ي بالجدول كا تي:
One-Sample Test
Test Value = . 05
95% Conf idence Interv al
of the Dif f erence
Mean
Dif f erence
Lower
Upper
42.14802
40.1684
44.1277

)Sig. (2-tailed
.000

df
100

t
42.240

اج مالي المج ال الثالث

بمغت قيمة اختبار ( )Tلممجال ( )42.240و ذ قيمة كبيرة جدا ومن الوا ح أن ذ النتيجة
كانت متوقعة الن فقرات المجال كانت بالكامل ترفض الفر ية الصفريةه

ولذل نقول بان الفر ية القائمدة "بعددم اسدتخدام المعمومدات المحاسدبية مدن قبدل متخدذي القدرار

عنددد اتخدداذ م لق د ارراتهم فددي شددركات المقدداوالت فددي قطدداع غ دزة" قددد تددم رف ددها بالكامددل ,عمددى صددعيد
الفقرات ,وعمى صعيد المجال ككله

د -الم ال الرابع :مدى كفاية المعمومرات المحاسربية ال ت راذ القر ارراته تو دح الجدداول التاليدة
مددا توصددل إلي د التحميددل اإلحصددائي لفق درات المجددال ال ارب د والمتمثم دة فددي مدددى تددوفر المعمومددات

المحاسبية التخاذ الق اررات ,وذل عمى النحو التالي:

ال دول ()14/3

مدى تو ر المعمومات المحاسبية
تو ر المعمومات المحاسبية الت اذ الق اررات اإلدارية

العدد

النسبة المئوية

دائماً

17

16.7

غالباً

58

57.4

أحياناً كثيرة

24

23.9

بعض األحيان

1

1

ناد ارً

0

0

202

200

الم موع

يت ددح مددن الجدددول السددابق أن أغمددب الشددركات التددي تمثددل مفددردات العينددة ( )%5181تتددوفر
لديها المعمومات المحاسبية الستخدامها في اتخاذ القد اررات اإلداريدة وترشديد ا ,و دذا يشدير إلدى مددى
حددرص شددركات المقدداوالت العاممددة فددي قطدداع غدزة عمددى تددوفير معمومددات محاسددبية ذات أ ميددة عاليددة
تساعد ا في اتخاذ وترشيد الق اررات اإلداريةه
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ويمكن تمخيص بيانات المجال الراب – كما ورد في االستبيان – في الجدول التالي:
ال دول ()15/3

مدى است دام القوائم المالية
النسبي

الترتيب

م

الفقرة

ال يتم

ناد ارً

أحياناً

غالباً

دائماً

المتوسط

الوزن

2

قائمة الد ل.

0

0

8

56

37

4.187

0.1636

3

1

قائمة المركز المالي.

0

0

6

59

36

4.197

0.1641

1

0

7

67

22

26

3.356

0.1063

4

0

2

6

53

42

4.316

0.1660

2

3
4

قائمررررررة التغيررررررر رررررري
حقو الممكية.
قائمة التد

النقدي.

ال دول ()16/3

مدى نشر إيضاحات ي القوائم المالية وعمل المقارنات

2

1

3

4

5

ىل تأ ذ شركتكم ري الحسربان
أثررررر المتغيرررررات البيئيررررة عمررررى
دوى المعمومات المحاسبية؟
رري حررال نشررر الق روائم الماليررة
لشركتكم ىل يتم نشر معمومات
توضررررريحية مر قرررررة مرررررع ىرررررذه
القوائم؟
ىرررل يرررتم إعرررداد تقرررارير ماليرررة
اصة باإلدارة (ب رال ،القروائم
والتقارير المالية األساسية)؟
رري حررال تذبررذب أسررعار صررر،
العمررررالت ىررررل تقرررروم شررررركتكم
بعمل معال ات وتسويات اوابراز
ذلك ي القوائم المالية؟
ىررررررل تقرررررروم شررررررركتكم بعمررررررل
احتياطيررررات لمعال ررررة م رررراطر
الفائدة والسو ؟

النسبي

الترتيب

م

الفقرة

ال يتم

نادراً

أحياناً

غالباً

دائماً

المتوسط

الوزن

1

46

12

16

6

1.882

0.2804

5

1

31

12

36

20

3.298

0.1003

4

0

17

31

18

24

3.187

0.1058

3

2

22

59

27

23

3.197

0.1065

1

0

8

65

27

22

3.307

0.1072

2
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أوالً :معامررل الثبررات :بمغددت قيمددة معامددل ألفددا كرونبدداخ لفقدرات المجددال ال اربد ( )78314و ددذ قيمددة
كبيرة جداً تدلل أي ا عمى صدق واتساق فقرات المجال الراب ه
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N. of Items

0.617

10

ثانياً :ارتباط قرات الم رال ببعضريا :فيمدا يمدي مصدفوفة معدام ت االرتبداط لعناصدر المجدال ال اربد
م بع ها البعض:

ال دول ()17/3

مصفو ة معامالت االرتباط بين قرات الم ال الرابع
Q50

1

Q49

Q48

Q47

Q46

Q45

Q44

Q43

Q42

Q41

الفقرة

1

Q41

1

.486

Q42

1

.203

.169

Q43

1

.260

.470

.222

Q44

1

.403

.163

.534

.206

Q45

1

.419

.478

.159

.480

.413

Q46

1

.740

.305

.351

.226

.456

.302

Q47

1

.795

.657

.382

.554

.238

.565

.248

Q48

1

.665

.524

.428

.186

.559

.258

.560

.321

Q49

.850

.743

.574

.482

.202

.576

.281

.495

.341

Q450

بددالرجوع إلددى المصددفوفة ي حددظ أن نددا معددام ت االرتبدداط قويددة بددين فق درات المجددال حيددث

بمغدت قيمتد بدين الفقدرة الثالثدة والفقدرة الرابعدة ( )0.8498وتفسدير ذلد أن ندا ارتباطداً كبيد اًر ووثيقداً
بددين إعددداد تقددارير ماليددة خاصددة بدداإلدارة وعمددل معالجددات وتسددويات فددي حددال تذبددذب أسددعار صددر

العم د ت واب دراز ذل د فددي الق دوائم الماليددة و ددي مددن أ ددم مجدداالت مدددى نشددر إي دداحات فددي الق دوائم
الماليةه ولمعرفة درجة االرتباط الكمي بين معدام ت االرتبداط قدام الباحدث باسدتخدام مقيداس كدايزر-

ماير – اولكين ( )KMOلقياس متوسط معام ت االرتباط فقد كانت قيمة دذا المقيداس كبيدرة إلدى
حد بعيد حيث بمغت ( )0.807و ذ القيمة تدل عمى وجود ارتباط قوي بين فقرات المجال الراب ه
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity
Df
Sig.

.807
591.590
45
.000

ثالث راً :ا تبررار رضررية الم ررال :الفر ددية تقددول "عدددم كفايددة المعمومددات المحاسددبية المتددوفرة لمتخددذي
القرار التخاذ الق اررات فدي شدركات المقداوالت فدي قطداع غدزة"ه وإلثبدات دذ الفر دية أو نفيهدا سدنقوم
بعمل نفس اإلج ار ات التي قمنا بها فدي الفر ديات السدابقة و دي اختبدار الفقدرات عمدى حددة واختبدار
المجال ككله
 - 2ا تبرررار ( )Tلفقررررات الم رررال الرابرررع :عنددد إجد د ار االختبددار كانددت النت ددائج كمددا ددي مو ددحة
بالجدول ا تي:
One-Sample Test
Test Value = .05
95% Confidence
الفقرة

T

Df

Sig. (2-

Mean

)tailed

Difference

Interval of the
Difference
Lower

Upper

مدى تو ر المعمومات المحاسبية الت اذ القرار.

58.470

100

0.000

4.0391

3.9021

4.1762

قائمة الد ل.

70.317

100

0.000

4.2371

4.1176

4.3567

قائمة المركز المالي.

9.225

100

0.000

4.7520

3.7300

5.7740

قائمة التغير ي حقو الممكية.

39.955

100

0.000

3.3064

3241.3

3.4706

67.774

100

0.000

4.2767

4.1515

4.4019

28.094

100

0.000

2.8312

2.6313

3.0311

29.889

100

0.000

3.1480

2.9391

3.3570

32.106

100

0.000

3.2371

3.0371

3.4372

37.658

100

0.000

3.2470

3.0760

3.4181

42.439

100

0.000

3.2569

3.1047

3.4092

قائمة التد

النقدي.

ىرررل تأ رررذ شرررركتكم ررري الحسررربان أثرررر المتغيررررات البيئيرررة عمرررى ررردوى
المعمومات المحاسبية؟
ي حال نشر القروائم الماليرة لشرركتكم ىرل يرتم نشرر معمومرات توضريحية
مر قة مع ىذه القوائم؟
ىررل يررتم إعررداد تقررارير ماليررة اصررة برراإلدارة (ب ررال ،الق روائم والتقررارير
المالية األساسية)؟
ي حال تذبذب أسعار صر ،العمرالت ىرل تقروم شرركتكم بعمرل معال رات
وتسويات اوابراز ذلك ي القوائم المالية؟
ىل تقوم شركتكم بعمل احتياطيات لمعال ة م اطر الفائدة والسو ؟
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يو ددح الجدددول السددابق أن جميد فقدرات المجددال كانددت راف ددة لمفر ددية الصددفرية وتؤكددد عمددى
أن المعمومات المحاسبية كافية تماماً لمتخذ القرار عند اتخاذ أي قراره
ولت كيد رفض الفر ية يتم إج ار االختبار لممجال ككله
 -1ا تبار ( )Tلمم ال الرابع بالكامل :كانت نتائج االختبار كما ي بالجدول ا تي:
One-Sample Test
Test Value = . 05
95% Conf idence Interv al
of the Dif f erence
Lower
Upper
35.0752
38.4881

Mean
Dif f erence
36.78168

)Sig. (2-tailed
.000

df
100

t
42.763

اج مالي المج ال الرابع

بمغت قيمة اختبار ( )Tلممجال ( )42.763و ذ قيمة كبيرة جدا ومن الوا ح أن ذ النتيجة
كانت متوقعة ألن فقرات المجال كانت بالكامل ترفض الفر ية الصفريةه
ولددذل يمكددن القددول بددان الفر ددية القائمددة "بعدددم كفايددة المعمومددات المحاسددبية المتددوفرة لمتخددذي
الق درار التخدداذ الق درار فددي شددركات المقدداوالت فددي قطدداع غ دزة" قددد تددم رف ددها بالكامددل ,عمددى صددعيد
الفقرات ,وعمى صعيد المجال ككله
ىررر -ا تبررار معررامالت ارتبرراط بيرسررون بررين ق ررات االسررتبيان ككررل :وبعددد أن انتهددى الباحددث مددن
صددياغة واختبددار الفر دديات لكددل مجددال عمددى حدددة فإن د يجددب إج د ار بعددض االختبددارات اإلحصددائية
الختبار ثبات وصدق االستبيان وقد استخدم الباحث نا اختبدار كدايزر -مداير – اولكدين ()KMO
و ذا المقياس عبارة عن معامل االرتباط بين كل فقرة عمى حدة م باقي فقرات االستبيان وقد كانت
قيمة المقياس عالي بنسبة كبيرة حيث أنها بمغت:
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
0.763
6000.497 Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
1128 Df
0.000 Sig.

و -ا تبرررار مطابقرررة ال رررودة  :χ²ت ددم إجد د ار

ددذا االختب ددار ب ددين المج دداالت األربع ددة الموج ددودة ف ددي

االستبيان لتحميل دور النظام المحاسبي في إنتاج المعمومات المحاسبية ذات الجودة الم ئمدة لموفدا

باالحتياجات اإلدارية لمتخذي الق اررات في شركات المقاوالت وكانت نتائج التحميل كالتالي:
ال دول ()18/3

ا تبار مطابقة ال ودة χ²
البيان
قيمة χ²
درجات الحرية
الداللة اإلحصائيةsig.

المجال الثالث

المجال الراب

المجال األول المجال الثاني
108.703

326.990

281.782

112.376

11

26

20

22

7.000

7.000

7.000

7.000
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من ذ النتائج يمكن القول ب ن المجال الثاني و و الخصائص والمتطمبات األساسدية الواجدب

توفر ا في المعمومات المحاسبية لتمبية احتياجات اإلدارة كاندت األعمدى بدين بداقي المجداالت ,بمعندى
أن ذ المتطمبات موجودة في شركات المقاوالت ,وأن ذ الخصائص تحقدق لمتخدذ القدرار بالشدركة
ما يحتاج التخاذ ق اررات سميمةه وعند النظر لمداللة اإلحصائية نجدد أن جميد المجداالت قدد حققدت

فددي مجممه ددا الجددودة الم ئم ددة لموف ددا باالحتياجددات اإلداري ددة فددي ش ددركات المق دداوالت ,م د العم ددم بد د ن
مستوى الداللة لهذا االختبار كانت عند ()%2ه

ز -العالقة برين الم راالت األربعرة :مدن أجدل التعدر عمدى الع قدة بدين المجداالت األربعدة ,لمعرفدة
نوعي ددة الع ق ددات الناتج ددة ب ددين المج دداالت ,ولمعرف ددة أي المج دداالت بينه ددا ف ددروق ,وأي المج دداالت له ددا
ع قددات قويددة ببع ددها يددتم إيجدداد مصددفوفة معددام ت ارتبدداط بيرسددون بددين دذ المجدداالت ,وكانددت

كالتالي حيث أن  tot1تمثل إجمالي المجال األول و tot2تمثل المجال الثاني و tot3تمثل المجال

الثالث و tot4تمثل المجال الراب وكانت المصفوفة كما و مو ح بالجدول ا تي:
Correlations

tot1

tot2

tot3

tot4

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N

tot1

tot2

Tot3

tot4

1

)**(0.556

)**(0.412

)**(0.512

101

.000
101

.000
101

.000
101

)**(0.556

1

)**(0.517

)**(0.386

0.000
101

0.000
101

0.000
101

0.000
101

)**(0.412

)**(0.517

1

)**(0.365

0.000
101

0.000
101

0.000
101

0.000
101

)**(0.512

)**(0.386

)**(0.365

1

0.000
101

0.000
101

0.000
101

0.000
101

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ي حددظ مددن الجدددول وجددود ع قددة قويددة بددين المجددال الثالددث والثدداني حيددث بمد معامددل االرتبدداط
( )0.517و ذا معامل ارتباط عالي بين المجالينه

وعنددد إجد ار تحميددل التبدداين لمعرفددة مددا إذا كددان نددا فددروق معنويددة بددين متوسددطات المجدداالت

األربعة كانت النتائج كما و مو ح بالجدول ا تي:
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ال دول ()19/3

تحميل التباين لمم االت األربعة
Analysis of Variance
ANOVA Table
Sum of
Squares
14490.158 Between People
Between
Within
8307.592
Items
People
11416.158 Residual
19723.750 Total
34213.908 Total

Df
100

Mean
Square
144.902

3

2769.197

300
303
403

38.054
65.095
84.898

F
72.770

Sig
0.000

Grand Mean = 43.5520

ي حددظ مددن الجدددول أند ال يوجددد نددا أيددة فددروق ذات داللددة إحصددائية تددذكر بددين متوسددطات

المج دداالت األربع ددة ,ويمك ددن الق ددول بد د ن جميد د المج دداالت ك ددان له ددا دور ايج ددابي ف ددي ترش دديد اتخ دداذ

الق اررات في شركات المقاوالت العاممة في قطاع غزةه

وأخيد د اًر ي ددتم إيج دداد معام ددل الثب ددات باس ددتخدام معام ددل ارتب دداط س ددبيرمان بد دراون لمتجزئ ددة النص ددفية

المتس دداوية ,ومعادل ددة جتم ددان لمتجزئ ددة النص ددفية غي ددر المتس دداوية لممج دداالت األربع ددة ,وق ددد كان ددت ق دديم
معام ت الثبات كما ي مو حة بالجدول ا تي:

دول ()30/3

معامالت الثبات لمم االت األربعة

مقياس تمان لمت زئة النصفية غير المتساوية وسيبرمان لمت زئة النصفية المتساوية
Reliability Statistics

Value
Part 1
Cronbach's Alpha
N of Items
Value
Part 2
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Equal Length
Spearman-Brown
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

7.666
)2(a
7.530
)2(b
4
0.622
0.767
0.767
0.743
a The items are: tot1, tot2.
b The items are: tot3, tot4.
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ولتفسير نتائج ال دول ي ب أن نقوم بتوضيت بعض النقاط :معامل جتمدان لمتجزئدة النصدفية غيدر

المتسدداوية :يقددوم ددذا القيدداس عمددى أسدداس تجزئددة معامددل الثبددات ألفددا إلددى ج دزأين ويقددوم بإيجدداد قيمددة

معامل االرتباط بين ذان الجز ان ويقيس معامل جتمان أقل قيمة لمثبات الحقيقي ل ستبيان وكانت
قيمددة معامددل جتمددان لمتجزئددة النصددفية مسدداوياً ( )0.743ددذ القيمددة ددي أقددل قيمددة ممكنددة لصدددق
االس ددتبيان ,وعن ددد تجزئ ددة معام ددل الثب ددات إل ددى جد دزأين كان ددت قيم ددة معام ددل ألف ددا لثب ددات الج ددز األول

( )0.666وبمغت قيمة معامدل الثبدات لمجدز الثداني ) )0.530و دذ القديم تعتبدر جيددة بالنسدبة لثبدات
أي استبيانه وقد بمغت قيمة معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون لمتجزئدة النصدفية

المتساوية ) )0.767و ي قيمة عالية لثبات االستبيانه

 -2-3مقبرنت ببعض الدراسبث السببقت:
 -1دراسررة ش رارمة ( :)1003دددفت ددذ الد ارسددة إلددى التعددر عمددى مدددى مسددا مة معددايير ونظددم
المحاسددبة فددي اتخدداذ الق د اررات اإلداريددة ,وبالتددالي فددي نجدداح المشددروعات التددي يقددوم بتنفيددذ ا قطدداع

المقدداوالت عددن طريددق تحديددد تكمفتهددا ,وقددد خمصددت الد ارسددة إلددى أند لنجدداح أي شددركة مقدداوالت يجددب

تعدداون ومشدداركة جمي د الفنيددين وبدداألخص محاسددب التكددالي

فددي د ارسددة عطددا أي مشددروع واعددداد

برنددامج زمنددي لتنفيددذ وتقسدديم البرنددامج إلددى أج د از رئيسددية ,وفددي د ارسددتنا أي ددا كددان لممعددايير والددنظم

المحاسبية اثر ايجابي في اتخاذ الق اررات لدى متخذ القرار في شركات المقاوالته
 -3دراسررة القطنرراني ( :)1004ددفت ددذ الد ارسددة إلددى بيددان وتحميددل دور النظددام المحاسددبي فددي
إنتد دداج المعمومد ددات المحاسد ددبية ذات الجد ددودة الم ئمد ددة لموفد ددا باالحتياجد ددات اإلداريد ددة فد ددي الشد ددركات

الصناعية المسا مة العاممة في مجاالت التخطديط واتخداذ القد ارراته وبمقارندة نتدائج دذ الد ارسدة مد

الدرسددة إلددى وجددود ع قددة ايجابيددة ذات داللددة إحصددائية معنويددة بددين
نتددائج البحددث حيددث خمصددت ا
مقومات النظام المحاسبي ومستوى جودة المعمومات المحاسبية التي ينتجها ,و في بحثندا دذا كاندت

نتددائج اختبددار مطابقددة الجددودة مشددابهة تمامداً لمددا توصددل إليد القطندداني فددي د ارسددت حيددث أن المجددال

الثالث و و مدى استخدام المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرار كان ل المؤشر األعمى في الد ارسدة
من حيث مستوى الجودة والم ئمةه

يمي:

و ي ضوء ما توصمت إليو الدراسة التطبيقية يمكن است الص بعض النتائج لعرل أىميرا مرا
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 أن متخذي الق اررات في شركات المقاوالت العاممة في قطداع غدزة يقومدون باالعتمداد عمدى القدوائم
المالية في الحصول عمى المعمومات المحاسبية عند اتخاذ القراراته
 تتوفر الخصائص المطموبة في المعمومات المحاسبية التي يدتم االعتمداد عميهدا فدي عمميدة اتخداذ
القرارات في شركات المقاوالت في قطاع غزةه
 استخدام المعمومات المحاسبية بفعالية من قبل متخذي القرار عند ترشيد م لق ارراتهم فدي شدركات
المقاوالت العاممة في قطاع غزةه
 كفايددة المعمومددات المحاسددبية المتددوفرة لمتخددذي الق درار فددي شددركات المقدداوالت العاممددة فددي قطدداع
غزةه
 ارتباط المجاالت األربعة التي تناولها البحث ببع ها ارتباطاً وثيقاًه
وتأسيساً عمى ما سرب تناولدت الد ارسدة فدي دذا الفصدل أثدر المتغيدرات البيئيدة فدي قطداع غدزة
عمى جدوى المعمومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات (دراسة تطبيقية عمى شركات المقاوالت) حيدث
تطرقددت الد ارسددة إلددى التعددر عمددى بيئددة األعمددال الخاصددة ب ار ددي السددمطة الوطنيددة الفمسددطينية فددي
قطدداع غ دزة وال ددفة الغربيددة ,وأثددر المتغي د ارت البيئيددة عمددى جددودة وكفددا ة المعمومددات المحاسددبية فددي
قطاع غزة ,ومجتم الدراسة الذي تحدد في شركات المقاوالت العاممة في قطاع غزة ,والتعدر عمدى
عينددة الد ارسددة الميدانيددة وخصائصددها ,وأداة الد ارسددة (االسددتبيان) مددن تحديددد المجدداالت الرئيسددية التددي
تعبر عن فر يات الدراسة وصياغة الفقرات التي تق تحت كل مجال واعداد االستبيان في صدورت
األوليددة ,وصدددق وثبددات االسددتبيان ,وخصددائص البيانددات ,ومجدداالت الفر دديات األربعددة واختباراتهددا
اإلحصائية ,من معامل ارتباط وداللة كل فقرة م المجموع الكمدي لممجدال ,ومعدام ت االرتبداط بدين
نصفي كل مجدال مدن مجداالت االسدتبيان قبدل التعدديل ومعامدل الثبدات بعدد التعدديل ,ومعدام ت ألفدا
كرونبدداخ لكددل مجددال مددن مجدداالت االسددتبيان ,واختبددار مطابقددة الجددودة  χ²وتحميددل التبدداين ومعامددل
الثبات لممجاالت األربعة ,والنتائج ومقارنتها ببعض الدراسات السابقةه
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نتائج وتوصيات البحث
خالصة البحث:

يشيد العالم ثورة المعمومات والمعرفة التي اصبحت مصد اًر رئيسياً وىاماً لحياة المنشأة
وديمومتيا وليا تأثيــر عمى قدرتيا في المنافسة والبقاء في مجال األعمال لذلك تفيد ىذه المعمومات
بشكل كبير وفعال متخذي القرار .وبالتالي فإن أي تطور لوسائل واساليب جمع المعمومات

ومعالجتيا لمحصول عمييا اصبح ضروري ًا من اجل عممية اتخاذ القرار .ومثمما تطورت المعمومات
ومفاىيميا واساليب جمعيا واستغالليا فإن مفيوم القرار تطور ايض ًا واصبح أكثر تعقيداً ليتالءم مع

كافة المشكالت التي تواجو المنشأة التي اصبحت نظاماً مفتوحاً يتعامل مع البيئة الخارجية من
التشريعات والقوانين وسياسات العمالء والموردين والمنافسين ,والبيئة الداخمية من منتج جديد أو

خط إنتاج جديد أو إضافة وحدة جديدة أو استثمار إضافي ,فيؤثر فييا ويتأثر بيا ,لذلك كانت سمة
ىذا العصر عدم االستقرار البيئي نتيجة التغير المستمر لممنتجات والخدمات واألنظمة مما يزيد من

تعقيد المشاكل لتتطور بذلك اشكال مختمفة من الق اررات ,ليذا كان الزماً عمى المنشأة أن تصمم
نظاماً لممعمومات يستطيع استيعاب القدر الكبير من المعطيات والمعمومات التي تتعامل بيا,

ويسيل عممية المعالجة وايصال المعمومات الالزمة والدقيقة من حيث الكم والنوع إلى متخذي القرار

في الوقت المناسب حتى يكون القرار سميماً ,وترشيد تمك الق اررات لتقوم عمى خدمة أقسام المنشأه
المختمفة وتضمن لممنشأة نموىا ,وخدمة المستخدمين واألطراف الخارجيو من ضرائب وبنوك
ومقرضين ومستثمرين باإلضافة لممالك .لذلك يتوقف أداء إدارة أي شركة لوظيفة اتخاذ الق اررات

عمى ما يقدمو ليا النظام المحاسبي من معمومات ولذا يجب االىتمام بالنظام المحاسبي كمصدر

لممعمومات المحاسبية ,والتعرف عمى أثر المتغيرات البيئية عمى جودة وكفاءة تمك المعمومات.
ويعود اىتمام اإلدارة بالمعمومات المحاسبية باعتبارىا المحرك الرئيسي إلدارة أي منشأة ,وتحدد

قدرتيا عمى أدائيا لوظائفيا ,كما تتوقف درجة فعالية اإلدارة عمى مدى توفر وجودة المعمومات

الالزمة التخاذ الق اررات .والتعرف عمى بيئة األعمال الخاصة بأراضي السمطة الوطنية الفمسطينية
في قطاع غزة والضفة الغربية ,وأثر المتغيرات البيئية عمى جودى المعمومات المحاسبية في قطاع
غزة ,ومجتمع الدراسة الذي تحدد في شركات المقاوالت في قطاع غزة.

ويوضح الباحث بإيجاز شديد أهم النتائج التي توصل إليها ,وكذلك أهم التوصيات التي يمكن أن
تفتح مجاالت أخرى لمبحث والدراسة.

أ -نتائج البحث:

من خالل تحميل الجوانب النظرية والتطبيقية لمدراسة تتحـدد أىـم النتـائج التـي تـم التوصـل إلييـا

في اآلتي:
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 -1إن ىناك اىتمام عمى مستوى العالم من قبل الجامعـات والمفكـرين ومؤسسـات المحاسـبة الدوليـة
والمحميــة ومعاىــد األبحــاث لوضــع معــايير وأســس تســاىم فــي تحديــد أىــم خصــائ

ومتطمبــات

جودة المعمومات المحاسبية الالزمة لعممية اتخاذ القرارات ,وان توفر معايير عامة لقياس جـودة
المعمومــات مــع األخــذ فــي الحســبان أثــر المتغيـرات البيئيــة عمــى جــدوى تمــك المعمومــات ,جانــب

ذات أىميــة كبيـرة ألن المعمومــات بــدون ىــذه المعــايير التــي تحكــم عمميــا وتجعميــا مفيــدة لعمميــة
اتخاذ الق اررات تفقد صالحيتيا ,ويعتبر المنتج النيائي لعممية اتخاذ الق اررات المعمومات الجـاىزة

لترشيد الق اررات.

 -2إن منفع ــة المعموم ــات تتوق ــف عم ــى الـ ـربط ال ــدائم ب ــين مس ــتخدمي المعموم ــات والقـ ـ اررات الت ــي
يتخــذونيا ,ولتحقيــق ذلــك يجــب أن تكــون المعمومــات مالئمــة ,وتوصــيميا بطريقــة يمكــن فيميــا,
والقابمية لمفيم ىي الخاصية التي تييئ الفرصة لمستخدم المعمومات أن يتعرف عمى مضـمونيا

ومغزاىا.

 -3إن عممية اتخاذ الق اررات من العمميـات الميمـة والمعقـدة لكونيـا تتعمـق بالمسـتقبل الـذي ال يمكـن
التنبؤ بو بشكل دقيق ,وان القرار الجيد ىو ىدف ليس صعب المنال عمى اإلدارة الناجحة التي
تحتفظ بقدر كبير مـن المعمومـات مصـنفة ومبوبـة فـي سـجالت منظمـة يمكـن الرجـوع إلييـا عنـد

الحاجــة ,وعمي ـو ف ـإن الق ـرار الجيــد م ـرتبط مباش ـرة بمــا تــوفره المحاســبة مــن بيانــات ومعمومــات
ضرورية لعممية اتخاذ القرارات ,وذلك ألن المعمومات السميمة تؤدي إلى ق اررات سميمة.

 -4إن عــالم اليــوم ىــو عصــر المعمومــات وأنظمتيــا وتقنيتيــا والبحــث عــن أفضــل اســتخدام ليــا بأقــل
تكمف ــة إلنتاجي ــا ,ويعتب ــر أيضـ ـاً عص ــر المعموماتي ــة والعولم ــة حي ــث أن ىن ــاك ك ــم ىائ ــل م ــن
المعمومات وأسواق شديدة التنافس ,لـذلك يجـب أن يكـون لـدى المنظمـة الناجحـة نظـام محاسـبي
جيد يقوم بتوفير المعمومات المناسبة لنوعية القرار الذي سيتخذ في الوقت المناسب.

 -5من الضروري جـداً االسـتعانة بالتكنولوجيـا الحديثـة والـنظم الخبيـرة والمحاكـاة وبحـوث العمميـات,
لمرقي في عممية بناء نماذج اتخاذ القرار والمقارنة بين البدائل المتاحة والتنبؤ بالمستقبل القريب
والبعيد عمى أساس عممي ,ووضع الخطط البديمة عند الحاجة ليا.

 -6عمــى المحممــين والمصــممين لــنظم المعمومــات المحاســبية التعــرف عمــى احتياجــات المســتخدمين
والمتغيـ ـرات البيئي ــة المحيط ــة بالمنظم ــة واإللم ــام بيـ ـا ,ويج ــب أيضـ ـاً معرف ــة الجوان ــب الس ــموكية
لألف ـراد س ـواء كمســتخدمي لمخرجــات النظــام أو متخــذي ق ـرار ,لمخــروج بأفضــل نظــام محاســبي

يمب ــي الحاج ــة الماس ــة لت ــوفير المعموم ــات المحاس ــبية الالزم ــة لمعدي ــد م ــن األطـ ـراف  -خارجي ــة

وداخمية  -التخاذ ق ارراتيم.

 -7إن األخــذ بــأثر المتغي ـرات البيئيــة فــي قطــاع غ ـزة عمــى جــدوى المعمومــات المحاســبية والتغذيــة
العكسية في االعتبار لو دو اًر ىاماً في اكتشاف األخطاء وتصحيح اإلنحرفات.
 -8إن لممعمومات المحاسبية يعتمد عمييا عند اتخاذ الق اررات في شركات المقاوالت.
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 -9اإلدارة في شركات المقاوالت عمى المعمومات المحاسـبية تسـتخدم المعمومـات المحاسـبية بفعاليـة
في اتخاذ الق اررات.

 -11تعتمــد شــركات المقــاوالت فــي تــدقيق حســاباتيا بنســبة عاليــة عمــى مــدقق خــارجي األمــر الــذي
يعطي موضوعية أكثر لممعمومات المحاسبية.

 -11تتوفر المعمومات المحاسبية بشكل شبو دائم في شركات المقاوالت وذلك السـتخداميا فـي اتخـاذ
الق اررات.

 -12تت ــوفر الخص ــائ

المطموب ــة ف ــي المعموم ــات المحاس ــبية الت ــي ي ــتم االعتم ــاد عميي ــا ف ــي اتخ ــاذ

الق اررات من قبل إدارة شركات المقاوالت.

 -13اس ــتخدام ش ــركات المق ــاوالت الحاس ــب اآلل ــي ف ــي نظامي ــا المحاس ــبي وال ــذي يس ــرع ف ــي عممي ــة
توصـ ــيل وتقـ ــديم المعمومـ ــات والتقـ ــارير المحاسـ ــبية ومعمومـ ــات التغذيـ ــة العكس ـ ـية إلـ ــى متخـ ــذي

الق اررات.

 -14اســتخدام شــركات المقــاوالت محاســبين لــدييم معرفــة بالقواعــد والمعــايير المحاســبية والقــدرة عمــى
إعداد القوائم المالية تحتوي عمى معمومات محاسبية تمتاز بالمصداقية والدقة.

 -15تتميز المعمومات المحاسبية فـي شـركات المقـاوالت بالموضـوعية و الوضـوح وبدرجـة عاليـة مـن
عدم التحيز والمصداقية والثقة.

 -16تمتزم شركات المقاوالت بنشر معمومات تفصيمية توضيحية مرفقة مع القـوائم الماليـة وىـذا يعـزز
م ــن إمكاني ــة الحص ــول عم ــى معموم ــات محاس ــبية أكث ــر وض ــوحاً وذل ــك الس ــتخداميا ف ــي اتخ ــاذ
الق اررات.

 -17تقــوم شــركات المقــاوالت بإعــداد تقــارير ماليــة خاصــة بخــالف القــوائم والتقــارير الماليــة األساســية
وىذا يعزز أيضاً من إمكانية الحصول عمى معمومات محاسبية إضافية.
 -18تقـوم شـركات المقـاوالت بعمـل المقارنـات ومراجعـات دوريـة بـين قوائميـا الماليـة وذلـك يعـزز مـن
إمكانية اكتشاف األخطاء وتصحيح اإلنحرفات ومعرفة معدالت النمو.

 -19تقــوم شــركات المقــاوالت بــإجراء معالجــات وتســويات لتذبــذب أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة
وابرازى ــا ف ــي القـ ـوائم المالي ــة وذل ــك يقم ــل كثيـ ـ اًر م ــن مخ ــاطر تقمب ــات أس ــعار الص ــرف لمعم ــالت

األجنبية.

ب -أهم التوصيات:

ـر ىامـاً لممتغيـرات البيئيــة فــي قطــاع غـزة
بــالرغم مــن أن نتــائج الد ارســة كشــفت عــن أن ىنــاك أثـ اً
عم ـى جــدوى المعمومــات المحاســبية فــي اتخــاذ الق ـ اررات ,واســتخداماً عالي ـاً لممعمومــات المحاســبية فــي

اتخــاذ الق ـ اررات إال أنــو وبقصــد تحســين مســتوى األداء ورفــع كفــاءة وفعاليــة ذلــك الــدور فــي اســتخدام
المعمومات المحاسبية يوصي الباحث بما يمي:
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 -1ضرورة استخدام شـركات المقـاوالت لمموازنـات التخطيطيـة أو التقديريـة ألىميتيـا كـأداة لمسـاعدة
اإلدارة في ميمتيا التخاذ الق اررات.

 -2ضرورة التوسع في استخدام المعمومات المحاسبية في عمميـات التخطـيط والرقابـة بكافـة أنواعيـا
ورسم السياسات المستقبمية لمشركة.

 -3ض ــرورة اىتم ــام اإلدارة ب ــأن ي ــتم اتخ ــاذ القـ ـ اررات بع ــد تحمي ــل البيئ ــة المحيط ــة لمش ــركة بأس ــاليب
بناء عمى الخبرات الشخصية فقط ليذه البيئة.
عممية ,وأن ال يتم اتخاذ الق اررات ً
 -4ض ــرورة االىتم ــام ب ــأثر العناص ــر والعوام ــل والمتغيـ ـرات البيئي ــة المحيط ــة بالش ــركة عن ــد إع ــداد
التقارير المالية وخصوصاً فيما يتعمق بالمتطمبات والقـوانين الحكوميـة والسـوق والمنافسـة ,وذلـك
لضمان تحقيق كفاءة وفعالية المعمومات المحاسبية لمتخذي القرارات.

 -5ضــرورة التوســع فــي اســتخدام محاســبة التكــاليف ,وعمــل الجــداول الزمنيــة لكــل م ارحــل المشــروع,
وعمل مقارنات بين المتوقع والمنفذ لتصحيح االنحرفات ,وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمنـي

المحدد ,والتكمفة المرصودة لممشروع.

 -6أن تق ــوم ش ــركات المق ــاوالت بزي ــادة المعرف ــة واإلط ــالع لمك ــادر المحاس ــبي ال ــذي يعم ــل بال ــدائرة
المالية لدييا وخاصة فيما يتعمق بالمعايير المحاسبية الدولية لما ليـا مـن أىميـة كبيـرة تسـاعدىم

في االرتقاء بمستواىم العممي والمعرفي في مجال المحاسبة .وىذا من شأنو أن يزيـد موضـوعية
ودقـ ــة إعـ ــداد الق ـ ـوائم والتقـ ــارير الماليـ ــة ,وبالتـ ــالي الحصـ ــول عمـ ــى معمومـ ــات محاسـ ــبية متمي ـ ـزة

بخصائصيا المطموبة.

 -7أن تقــوم شــركات المقــاوالت بعمــل مقارنــات لقوائميــا الماليــة مــع شــركات أخــرى باســتمرار ,ألن
ذلــك يعطــي تقييم ـاً لوضــع الشــركة ومــن ثــم العمــل عمــى تحســين ذلــك الوضــع مــن النــاحيتين
اإلدارية والمالية.

 -8ضــرورة تطــوير اســتخدام شــركات المقــاوالت لمحاســب فــي حفــظ وتخ ـزين البيانــات المحاســبية,
وتدريب المختصين عمى البـرامج اإلحصـائية والتحميميـة ,لتـوفير الدقـة والسـرعة فـي إيصـال ىـذه
المعمومات لمتخذي القرارات.

 -9ضـرورة دعـم اإلدارة العميـا فـي شـركات المقــاوالت ألقسـام ودوائـر المحاسـبة وتزويـدىا بالكفــاءات
والخبـرات الالزمــة لتنفيــذ األعمــال المحاســبية وتقــديم تقــارير وقـوائم متابعــة دوريــة لتســييل عمميــة

حصول اإلدارة عمى المعمومات أوالً بأول والوقوف عمى أية انحرافات.
 -11إعداد وتأىيل كادر محاسبي في مجال التحميل المـالي وعقـد الـدورات فـي مجـال اتخـاذ القـ اررات
وترشــيدىا ليتمكنـوا مــن معالجــة المواقــف التــي تتطمــب قـ اررات صــعبة ممــا يســيم فــي زيــادة قــدرة
متخذي الق اررات في التعامل بفعالية مع المعمومات المحاسبية.

 -11ضرورة التعرف عمى طبيعة المعمومات التي تحتاجيـا كـل فئـة ,وم ارعـاة أثـر المتغيـرات البيئيـة

عمى جدوى تمك المعمومات ,واختالف الفئات المستخدمة لممعمومات وتعدد احتياجاتيم ,وكـذلك
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تـ ــوفير المعمومـ ــات الالزمـ ــة لنمـ ــاذج ترشـ ــيد الق ـ ـ اررات وذلـ ــك لرفـ ــع كفـ ــاءة وفعاليـ ــة المعمومـ ــات

المحاسبية.

 -12ضرورة القيام بإنشاء قواعد بيانات توفر جميع أنواع البيانات (الخاصـة والعامـة) ,التـي تسـاعد
ف ــي إجـ ـراء قي ــاس أث ــر المتغيـ ـرات البيئيـ ـة ف ــي قط ــاع غـ ـزة عم ــى ج ــدوى المعموم ــات المحاس ــبية

وتكــاليف عالجي ـا ,مــع ضــرورة تجميــع تمــك البيانــات عمــى أســاس شــامل وم ــنظم عــن طري ــق
االستفادة بخبرات المتخصصين في مختمف مجاالت المعرفة.

 -13يفتح البحث الحـالي أمـام البـاحثين اآلخـرين مجـاالت بحثيـة خصـبة السـتكمال مـا بـدأه الباحـث
ولتغطية جوانب أخرى لم يتطرق إلييا البحث ,ولعل أىميا ما يمي:

أ  -إج ـراء د ارســة شــاممة مشــابية تتنــاول الشــركات ومنظمــات األعمــال الخاصــة الفمســطينية
بخالف شركات المقاوالت وذلك ألىمية الموضوع.

ب -إجراء دراسة تتناول أىمية المعمومات المحاسبية وأثر المتغيـرات البيئيـة عمـى جـدوى تمـك
المعمومـ ــات ,ومـ ــدى اسـ ــتخداميا فـ ــي عمميـ ــة الرقابـ ــة والتنظـ ــيم والتخطـ ــيط وادارة التكمفـ ــة
باعتبارىما أىم الوظائف في اإلدارة.

ج  -إجراء دراسة شاممة لمقطاعات الخدماتية من مصرفية وتأمينية وقطاع الفنادق وخالفو.
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أ -الكتب العربية:
النظوو  -ق و و

 -3أبو و المكو و  ،صو و  ،محمو و  ،س ووم  ،)4222( ،المح س ووب الم ل و و المو و
تق األص قص ة األج  ،ا الج مع الج ة لمنش  ،اإلسكن .
مع صو و خو و الت طو و ط
بو و المسو و  ،(2001) ،المح س ووب اإل ا و و مو و
 -4ب سو و م  ،مكو و
ال ق ب تق األ اء  ،الطبع الث لث  ،كم التج ة ،ج مع المنص ة ،ج. .ع.
 -3ب ه و و  ،)5995( ،أنظم و و المعم م و و ت اإل ا و و  ،ج مع و و الق و و الم ت ح و و  ،الطبع و و األ ل و و ،
خمسط .
 -4جع و  ،ب و اإلل و  ،)3003( ،المح سووب الم ل و مب و ئ اإلخص و ح الق و المح سووب  ،مكتب و
ال الح لمنش الت ز ع ،األ .
آ و  ،)4225( ،المح سووب اإل ا و نم و ج بح و ث العمم و ت خ و ات و
 -7جمع و  ،إسووم
الق ا ات ،ال ا الج مع لمنش الت ز ع ،اإلسكن .
 -8جمع المجمع الع بو  ،)4223( ،المح سوب اإل ا و  ،المعم مو ت الالزمو لمت طو ط  ،مطو بع
الشم  ،م .
 -9الحب طو و و  ،ق سو و و محسو و و أبو و و اه  ،الس و ووق  ،ز و و و ه شو و و ح و و و  ،)4225( ،نظو و و المعم مو و و ت
النش  ،كم الح ب ء ،ج مع الم ص  ،الع اق.
المح سب  ،ح ة الح ب ء لمطب
ال وونظ التطب ق و و ،
 -:حسو و  ،أحمو و  ،)1997( ،نظو و المعم مو و ت المح س ووب  ،اإلطو و ال كو و
الطبع األ ل  ،مكتب اإلشع ع ،اإلسكن .
 ،)4226( ،أس المح سب الم ل و  ،ا الح مو لمنشو الت ز وع،
; -حن  ،ض ا حم ة آ
م  ،األ .
 -32حن و  ،ب و الا و  ،ب قح و  ،ب و السووال  )3;;5( ،تنظ و اا ا ة األ م و  ،المكتووب الع ب و
الح ث ،اإلسكن .
 -33ال و ه ا  ،كم و ال و  ،محم و  ،سووم  ،)4224( ،نظ و المعم م و ت المح سووب  ،ا الج مع و
الج ة ،اإلسكن .
 -34ال جب  ،محم ت س  ،)4226( ،المح سب اإل ا  ،الطبع الث لثو  ،ا الو لمنشو  ،مو ،
األ .
 -35زام  ،أحم محم  ،)4222( ،المح سب اإل ا مع تطب ق ت ب لح سب اآلل  ،اإل ا ة الع م
النش بمعه اإل ا ة الع م  ،ال ض.
لمطب
 -36سووع  ،سووه م بو ا  )4229( ،الج و خو األسو ل ب الكم و بحو ث العمم و ت ،ا الح مو
لمنش الت ز ع ،الطبع األ ل  ،م .
 ،)3;;9( ،تحم و و و تص و ووم نظو و و المعم مو و و ت
 -37الص و ووب  ،محمو و و س و ووم  ،جمعو و و  ،إس و ووم
المح سب  ،ال ا الج مع لمنش  ،اإلسكن .
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 -38الص و و و  ،و و و حس و و و  ،)4223( ،نظ و و و اإل ا ة الب ل و و و ا و و ووز  ،36222سمسو و ووم ال ض و و و
لممعم م ت ،مشق.
 -71الطو ل  ،محمو بو حسو  ،(1997) ،نظو المعم مو ت ا ا و  ،ج معو الم صو  ،الطبعو
األ ل  ،الع اق.
 -3:ش  ،س  ،)4224( ،مق م خو بحو ث العمم و ت ،الطبعو ال ابعو  ،الج معو اإلسوالم ،
غزة.
; -3بو و ع ،بو و العو و ط بو و المنصو و  ،)422:( ،أس سو و ت نظو و المعم مو و ت المح س ووب  ،كم و و
التج ة ،ج مع الق ه ة.
 -42ب الع  ،أحم جب ،)3;;5( ،المح سب الح سب ت ،ال ا الج مع  ،ب ت.
 -43و و و ض ،منص و و و  ،أب و و و الن و و و  ،محم و و و  ،)3;;;( ،تحم و و و نظ و و و المعم م و و و ت ب سو و ووت ا
الك مب ت  ،الطبع ال مس  ،ا ال ق لمنش الت ز ع ،م  ،األ .
 ،)4224( ،المش ك المح سب المع ص ة ،ا الم س ة ،م ،األ .
 -44ال ض  ،مؤ آ
 -45ال ض و  ،مؤ و  )4228( ،الموونهل الكم و خو و إ ا ة األ م و  ،ال و اق لمنش و الت ز ووع ،الطبعو و
األ ل  ،م .
 -46كنع  ،نو ا  ،)3;;:( ،ات و القو ا ات اإل ا و بو النظ و التطب وق  ،مكتبو ا الثق خو
لمنش الت ز ع ،م  ،األ .
النش ،
 -47لع س ت ،جم ال  ،)4225( ،اإل ا ة مم إت الق ا  ،ا ه م لمطب
الجزال .

 -48ل ست ا  ،ه تج  ،س م ج ،م ت لتش ،)2000( ،المح سب اإل ا  ،ت جم أحم ح م حجو ج،
ا الم خ لمنش  ،ال ض ،السع .
كم و خ و اإل ا ة  ،ا المس و ة
 -49مش و خ  ،حس و  ،)3;;9( ،نظ و الق و ا ات اإل ا و  ،م و
لمنش الت ز ع ،م  ،الطبع األ ل .
 -4:مط  ،محم  ،)4222( ،المح سب الم ل ال ة المح سوب ( ، )3ا حنو لمنشو الت ز وع،
األ .
; -4مط و و  ،محم و و آ و و  ،)3;;8( ،نظ و و المح سو ووب اقتص و و المعم م و و ت اإلط و و ال ك و و
تطب ق ت العمم  ،مكتب ا ال الح لمنش الت ز ع ،األ .
 -52منص و  ،ك س و نص و  )4228( ،األس و ل ب الكم و خ و إت و الق و ا ات اإل ا و  ،ا الح م و
لمنش الت ز ع ،الطبع األ ل  ،م .
 -53م س ووك  ،س ووت  ،سو و كم  ،مو و  ،)2002( ،نظو و المعم مو و ت المح س ووب ت و و القو و ا ات
م و و ه تطب ق و و ت  ،ت جم و و كم و و ال و و سو ووع  ،أحم و و ح م و و حج و و ج ،ا الم و و خ لمنش و و ،
ال ض.
 -54نو و  ،أحمو و  ،بو و العو و  ،أحمو و ج ووب  ،(1993) ،المح س ووب اإل ا و و  ،الو و ا الج مع و و ،
اإلسكن .
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تصوم نظو المعم مو ت اإل ا و  ،ا المنو هل ،مو ،

 -55س  ،سع غ لب ،(2000) ،تحم
األ .
 -56س  ،سع غ لب ،(1998) ،اإل ا ة اإلست ات ج  ،ا ال ز ز  ،م  ،األ .
 -57س  ،سع غ لب ،(4228) ،نظ مس ن الق ا ات ،ا المن هل لمنش الت ز ع ،األ

ب -المقاالت والدوريات والندوات والمؤتمرات والرسائل العممية:

.

 -5ب ن  ،م ل غط  ،)5999( ،نحو ق و مح سوب أخضو و اآلثو الب ل و الن تجو و
أ اء المنشو ت الصوون  ،مجمو أسو ط لم اسو ت الب ل و  ،العو السو بع شو  ،م كووز ال اسو ت
البح ث الب ل  ،ج مع أس ط ،ج. .ع.
 -4الجهو و و ز الم ك و ووز لاحصو و و ء ال مس و ووط ن  ،)422;( ،التعو و و ا العو و و لممنشو و و ت ا قتصو و و ،
( ،)4229النت لل األس س  ،ا ا  ،خمسط .
المح سب خ ات الق ا ات اإل ا خ قط ع المق ت خ
 -5ش م  ،حس ،)4225( ،
اس م ان  ،المجم الع ب لا ا ة ،المجم ( ،)45الع الث ن  ،األ .
األ
 -6الزب  ،محم م  ،)3;;;( ،ال ص لص الن و لممعم مو ت المح سوب خقو ش لنشو ة مجمو
المح سووب الم ل و ( ،)FASBمجم و المح سووب الق و ن ن الع ب و  ،الع و (; )4المجمووع
مع و
الع ب لممح سب  ،م  ،األ .
المعم مو و و ت المح س و ووب خو و و ت شو و و قو و و ا ات
 -7صو و و  ،ل و و و  ،س و ووع ة ،سو و و ،)3;;7( ،
اإلحال  ،اس م ان  ،مجم اس ت العم اإل ا  ،المجم ( ،)45الع األ  ،األ .
 -8الط ا نو و  ،تحسو و  ،مع طو و  ،سو وومم ( ،)3;;9قو و ة مت و و الق و و ا ات مو و ا س ووت ة م و و
الب ن ت الم ل  ،اس م ان  ،مؤت لمبح ث ال اس ت ،المجم الث ن شو  ،العو ال ابوع،
األ .
المح سب خ ت ش الق ا ات اإل ا  ،مجم العم الم ل  ،الع
 -9م  ،سمم (;،)3;:
الث ن  ،األ .
مم و و ات و و الق و و ا اإل ا خ و و
 -:العم و و  ،أحم و و  ،)4226( ،نظ و و المعم م و و ت المح سو ووب
التج  ،مجم العم اإلنس ن  ،الجزال .
المص
; -القطن و و ن  ،ل و و  ،)4226( ،أث و و اسو ووت ا المعم م و و ت المح سو ووب م و و األ اء اإل ا خ و و
الش ك ت المس هم الع م األ ن  ،س ل م جست  ،الج مع األ ن .
 -32ل ن  ،خه  ،)4222( ،م صالح المعم مو ت المح سوب كاسو لت شو القو ا ات ،مجمو
المح سب الق ن ن الع ب  ،الع ( ،)327المجم الث لوث ،المجموع الع بو لممح سوب  ،مو ،
األ .
الم حم و خو
المعم م ت المح سب الت تق مه التق
 ،ب ال حم ،)4228( ،
 -33م
الق ن ن و  ،المجم و
ات و الق و ا ات ا سووتثم  ،مجم و بح و ث ج مع و مشووق لمعم و ا قتص و
 ،44الع الث ن  ،س .
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نظو و المعم م و و ت المح س ووب خ و و ات و و
 تق و و،)4224( ،  م و و ق س و و حم و و،  المعمو و-34
 كم و،  سو ل م جسوت، اس ح ل خ الش ك الع مو لمصون ت الصو خ
الق ا ات اإل ا
.  ج مع با ا، اإل ا ة ا قتص
. غزة،  اإل ا ة الع م لمش ك ت حم الممك الع م،)4229( ،  از ة ا قتص ال طن-35

: كتب ومقاالت ورسائل عممية ودوريات ونشرات بالمغة االنجميزية-ج
1- Barth, M. E., January, (1994), Fair Value Accounting Evidence From
Investment Securities and Market Valuation of Bank, The Accounting
Review, Vol. 65, pp. 1-25
2- Boone, C. and H. Howes, (1996), Accounting for the Environment,
CMA Magazine. Pp.22-24.
3- CapsTaff, J., Summer, (1991), "Accounting Information and
Investment Risk perception in The UK", Journal of International
Financial Management and Accounting.
4- David, Shelby Harrison, (1998), Activity – Based Costing and Warm
Fuzzies Costing, Presentation and Farming Influences in Decision –
Making.
5- Donald E, Kieso, Jerry J, Weygandt, and Terry D, (2001), Warfield,
Intermediate Accounting, Tenth edition.
6- Jones, C.P., (1999), "International: Analysis and Management", New
York, John Wiley & Sons Inc.
7- Moscove, S.A., et. al., (2001) "Core Concepts of Accounting
Information System", 7th ed., John Wiley & Sons Ltd, England.
8- Selva, M., (1995), "The Association Between Accounting Determined
Risk Measures and analysis Risk Perceptions in a Medium – sized
Stock Market", Journal of International Financial Management and
Accounting, Winter.
9- Winterman, Smith and Abell (1998), "The Impact of Information Use
on Decision Making in Government Departments", Library
Management, MCB University Press Vol. 19, No. 3, PP. 110-132.
10- Zachry, B., C. Gaharan, and M. Chaisson, (1998), "A Critical
Analysis of Environmental Costing", American Business Review, Vol.
16, No. 1, pp. 71-73.

349

Faculty of Commerce
Cairo University

The impact of environmental variables in
the Gaza Strip on the feasibility of the
accounting information in making decisions
Research submitted by the student
Nahed Salah Ishak El-Amassi

For a master's degree in Accounting
The supervision of Doctor
Ali Abu Fath Ahmed Sheta

Assistant Professor of Accounting
Faculty of Commerce - Cairo University
1432 - 2011

