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 الملخص. 
دم في نهاية الفترة المالية ال  تكمن مشكلة البحث في أن النظام المحاسبي التقليدي )اليدوي(، الذي يق 

ترشيد   في  تسهم  حديثة  نظم  استخدام  توجب  مما  االستثمارية  القرارات  لترشيد  عليه  االعتماد  يمكن 
القرارات االستثمارية مما دفع الباحث لدراسة نظم المعلومات المحاسبية والخصائص التي تتميز بها  

ر القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية في ترشيد  ، هدفت الدراسة الى معرفة دو مثل )القيم التنبؤية(
قرارات االستثمار )التوسعي ، واالبتكاري(، إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بإستخدام الحزمة  

االجتماعية   للعلوم  الدراسة    (SPSS)االحصائية  خالل  الفرضيات، من  واختبار  البينات  تحليل  في 
ثبات صحة جميع الفرضيات وعدة نتائج أهمها، وجدت عالقة ايجابية  الميدانية توصلت الدراسة الي ا

عالقة   وجدت  االبتكارية،  االستثمارية  القرارات  وترشيد  المحاسبية  للمعلومات  التنبؤية  القيمة  بين 
وضعت   التوسعية،  االستثمارية  القرارات  وترشيد  المحاسبية  للمعلومات  التنبؤية  القيمة  بين  ايجابية 

المنشأة بتطبيق  صيات منها،  الدراسة عدة تو  تلزم  التي  القوانين واللوائح والمنشورات  ضرورة اصدار 
 . معايير محاسبية تسهم في ترشيد قرارات االستثمار

 الكلمات المفتاحية:القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية، ترشيد القرارات االستثمارية. 
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Abstract : 
The research problem is that the traditional accounting system (manual), which is 
presented at the end of the financial period, cannot be relied upon to rationalize 
investment decisions, which necessitated the use of modern systems that contribute 
to rationalizing investment decisions, which prompted the researcher to study 
accounting information systems and the characteristics that characterize them such as 
(predictive values). The study aimed to know the role of the predictive value of 
accounting information in rationalizing investment decisions (expansive and 
innovative). Assumptions and several results, the most important of which is, there is 
a positive relationship between the predictive value of accounting information and 
rationalization of innovative investment decisions, and a positive relationship was 
found between the predictive value of accounting information and rationalization of 
expansionary investment decisions. Rationalizing investment decisions. 

Keywords: The predictive value of accounting information, rationalizing investment 
decisions. 

 المحور االول: االطار المنهجي للدراسة:
 تمهيد:

المستثمرين   لقرارات  بالنسبة  بفائدتها  ترتبط  للتنبؤات  الرئيسية  القضية  أن 
التوقعات، وإذا   تعتمد على  القرارات  ألن هذه  نظرًا  المال،  سوق  والمقرضين في 

ي هذا  فإن  بها  موثوق  مصادر  من  متوافرة  المالية  التنبؤات  من  كانت  كثيرًا  وفر 
عن   بيان  هو  األمر  الوسائل  أحد  هو  فالتنبؤ  القرارات،  اتخاذ  عملية  في  الجهد 
حدث أو أخداث مستقبلية غير معروفة في الوقت الحاضر، وبمعنى ألنه مقياس  
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يحد  التأكد، ويحتاج  لما سوف  تقليل عدم  أو  المستقبل في محاولة إلزالة  ث في 
بالإلضاف  شخصي  وحكم  لتقدير  المتغيرات  التنبؤ  من  كبير  لعدد  تحليل  إلى  ة 

 والفروض.  
( أوضح أن المعلومات  FASBأشار مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي )

التوقيت المالئم   القرار في  التي تؤثر على سلوك متخذ  المحاسبية المالئمة هي 
 وتمكنه  من التنبؤ بالتوقعات المستقبلية.  

 مشكلة الدراسة:
ث في أن النظام المحاسبي التقليدي )اليدوي(، الذي يقدم في  تكمن مشكلة البح

نهاية الفترة المالية ال يمكن االعتماد عليه لترشيد القرارات االستثمارية مما توجب  
استخدام نظم حديثة تسهم في ترشيد القرارات االستثمارية مما دفع الباحث لدراسة  

ب تتميز  التي  والخصائص  المحاسبية  المعلومات  التنبؤية(،  نظم  )القيم  مثل  ها 
تقليل المخاطر   المنشودة في مخرجاتها ألجل  الجودة  وبيان مدى توافر عناصر 

، ومن ذلك يمكن صياغة المشكلة في شكل  واتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة 
 التساوالت االتية: 

قرارات    .1 ترشيد  في  باألرباح  التنبؤ  على  المحاسبية  المعلومات  مساعدة  أثر  ما 
 . ستثمار االبتكاري؟ اإل

قرارات   .2 ترشيد  في  باألرباح  التنبؤ  على  المحاسبية  المعلومات  مساعدة  أثر  ما 
 االستثمار التوسعي؟. 
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قرارات   .3 ترشيد  في  باألرباح  التنبؤ  على  المحاسبية  المعلومات  مساعدة  أثر  ما 
 االستثمار االستبدالي؟. 

 أهمية الدراسة:
الدراسة في   المساهمة  تبرز اهمية  المنفعة  تقديم  النقص حول  في كشف جوانب 

  التي تقدمها المعلومات الخاصة بتقارير المالية و في ترشيد القرارات االستثمارية 

، بيان دور القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات االستثمارية،  
ذه  يخدم هذا البحث فئات عديدة تستخدم النظم المحاسبية في ترشيد قراراتها، وه

والمحاسبون   الحسابات  مراجعوا  االقسام،  ورؤساء  الشركات،  مديرو  هي  الفئات 
المحاسبي النظام  يوفرها  التي  المعلومات  المستفيدة من  الجهات  تمثل  وكافة  ، و 

هذه الدراسة إضافة الى المكتبة الحديثة ومراكز األبحاث والمهنيين وفتح الطريق  
 بهذا المجال. للباحثين واألكاديميين لمزيد من البحث  

 أهداف الدراسة:  
 تتمثل أهداف الدراسة في اآلتي: 

 . توضيح مفهوم واهمية القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية.1
المحاسبية2 للمعلومات  التنبؤية  القيمة  دور  معرفة  القرارات    .  ترشيد  في 

 االستثمارية االبتكارية.
المحاسبي   .3 للمعلومات  التنبؤية  القيمة  دور  القرارات    ةتحديد  ترشيد  في 

 االستثمارية التوسعي.



 

 

 
5 

. تحديد دور القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات االستثمار  4
 االستبدالي. 

 فرضيات الدراسة:
 تختبر الدراسة الفرضيات التالية: 

الفرضية االولى: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنبؤية للمعلومات  
 اسبية وقرار االستثمار االستبدالي. المح 

الفرضية الثانية: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنبؤية للمعلومات  
 المحاسبية وقرار االستثمار التوسعي. 

الفرضية الثالثة: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم التنبؤية  للمعلومات  
 المحاسبية وقرار االستثمار االبتكاري. 

 منهجية البحث : 
 يتبع البحث المناهج العلمية االتية : 

 المنهج االستنباطي : لتحديد طبيعة مشكلة البحث وصياغة الفرضيات.  .1
 المنهج االستقرائي : الختبار فرضيات البحث.  .2
 المنهج التاريخي :لعرض الدراسات السابقة.  .3
 المنهج التحليلي الوصفي لتحليل بيانات البحث الميدانية.  .4

   البيانات:  جمع مصادر 
 سوف يعتمد البحث على المصادر االتية:
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 .االستبانة  استمارة : األولية المصادر .1
الجامعية  والرسائل الدورية  والنشرات  والمقاالت  الكتب : الثانوية المصادر .2

 واالنترنت 
 :باآلتي الدراسة  حدود  تنحصر  الدراسة:  حدود

 ي. المكانية: على بنك فيصل االسالمي السودان الحدود 
 .  م2021 الزمانية:  الحدود 

 المحور الثاني:الدراسات السابقة:
 م(:2007دراسة: عصام، ) 

المستثمر في سوق   إدراك  التالية، ما مدى  التساؤالت  الدراسة في  تمثلت مشكلة 
القوائم   تتضمنها  التي  المحاسبية  المعلومات  ألهمية  المالية  لألوراق  فلسطين 

االستثمار  قرارات  التخاذ  تتضمنها  المالية  التي  المحاسبية  المعلومات  هل  ؟ 
المعلومات   المستثمر  يستخدم  كافية التخاذ قرار االستثمار؟ هل  المالية  التقارير 
المعلومات   دور  إلى  الدراسة  هدفت  االستثمار؟  قرارات  ترشيد  في  المحاسبية 
المحاسبية في ترشيد القرار االستثماري في سوق فلسطين لألوراق المالية، بيان  

ى كفاية المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق مد 
المستثمرون   أن  منها،  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  المالية،توصلت  لألوراق  فلسطين 
لترشيد   المحاسبية  المعلومات  أهمية  يدركون  المالية  لألوراق  فلسطين  سوق  في 

المالية ا المعلومات  المالية للشركات  قراراتهم االستثمارية، أن  القوائم  لمنشورة في 
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المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تستخدم في ترشيد القرارات االستثمارية  
وقناعتهم   المستثمرين  إدراك  تعزيز  وجوب  في  الدراسة،  توصيات  مرتفع،  بشكل 
  بأهمية استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد قراراتهم االستثمارية وتعريفهم بمزايا

على   المستثمرين  تحفيز  عبر  وذلك  المالية  قراراتهم  على  االستخدام  ذلك  أثر  و 
باألمور   والمعرفة  العملية  الخبرة  المهارات  الكتساب  التدريبية  بالدورات  االلتحاق 

 . والمعلومات المحاسبية
 : Capplin 2007دراسة 

الملمو  غير  لالصول  واالفضل  االمثل  االستخدام  في  الدراسة  مشكلة  سه  تمثلت 
والعمليات  والزبائن  والدخول  التقييم  خالل  من  وذلك  وأدائها  قياسها  وكيفيه 

 الداخليه وكما يمكن لالدارة من المؤشرات المتعلقه هذا المحاور.
 ( من  اكثر  الدراسة  القطاعات  100هدفت  مختلف  في  تعمل  امريكية  شركة   )

الع بطاقه  حول  التنفيذين  المدراء  أراء  أخذ  تم  حيث  العالمات  االقتصادية  مالء  
المتوازنه للقياس حيث تطبق االدارة االستراتيجية وقد وضعت تطبيق الدراسة الي  
لتطبيق  المفاهيمي  االطار  في  االدارة  يزور  المتوازنه  العالمات  بطاقه  نظام  أن 
البيئة   التغيرات  مع  التكيف  من  المنظمة  استراتيجية  يمكن  كما  المنظمة 

 ق وقد حدد الباحثان اربع عمليات لتحقيق ذلك. والتكنولوجية والتنافس واالسوا
توصلت الدراسة الي تخطيط االعمال وذلك من خالل الربط الفعال بين التخطيط  
المعلومات   دور  تناول  انه  في  عنها  بحثي  ،ويختلف  التقديرية  والموازنات 
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المحاسبية   المعلومات  كانت  إذا  وما  االستثمارية  القرارات  اتخاذ  في  المحاسبية 
معوقات    التي هي  وما  االستثمار  قرارات  التخاذ  كافية  المالية  التقارير  تتضمنها 

 استخدام هذه المعلومات. 
 م(2008)   دراسة: ناصر، 

من   يمكن  التي  المعايير  هي  ما  التالية،  التساؤالت  في  الدراسة  مشكلة  تمثلت 
هل   المالية؟  التقارير  تقدمها  التي  المحاسبية  المعلومات  جودة  تحسين  خاللها 

التقارير المالية أكثر كفاءة وفاعلية في تحقيق  ا السترشاد بهذه المعايير سيجعل 
النوعية   الخصائص  لتوفير  الالزمة  المتطلبات  هي  ما  منها؟  المرجوة  األهداف 
على   التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  المالية؟،  التقارير  في  المحاسبية  للمعلومات 

معلومات المحاسبية ودورها في  اإلطار الفكري والمفاهيمي للخصائص النوعية لل
زيادة درجة مالئمة وموثوقية التقارير المالية في اتخاذ القرارات، دراسة المتطلبات  
المحاسبية،   للمعلومات  النوعية  للخصائص  المالية  التقارير  المتالك  الالزمة 
دراسة التقارير المالية وأهميتها وفاعليتها في اتخاذ القرارات، توصلت الدراسة الى  
وبين   المحاسبية  المعلومات  جودة  بين  طردية  عالقة  توجد  منها:  نتائج  عدة 
كفاءتها ومالئمتها في اتخاذ القرارات، يجب أن تتوفر في المعلومات المحاسبية  
للمعلومات   النوعية  الخصائص  من  مجموعة  المالية  التقارير  في  والمتمثلة 

لقرارات، أوصت الدراسة  المحاسبية والتي تلبي احتياجات مستخدميها في اتخاذ ا
بالعمل على تالفي العجز اإلعالمي في التقارير المالية لطريقة إعدادها ونشرها  
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تتبعها   التي  المحاسبية  السياسات  عن  اإلفصاح  ضرورة  المحاسبية،  للمعلومات 
 الشركات في إعداد وعرض المعلومات المحاسبية في التقارير المالية. 

 م(:2015دراسة: ساتي، ) 
الوفاء  تمثلت   وعجزه عن  التقليدي  المالي  الدراسة في قصور اإلفصاح  مشكلة 

بمتطلبات واحتياجات المستخدمين بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب مما  
رأس   سوق  على  ذلك  أثر  وانعكاس  االستثمارية  القرارات  ترشيد  عدم  إلى  أدلى 

اسة إلى دراسة  المال بصورة سليمة، والحد من كفاءة السوق المالي. هدفت الدر 
االستثمارية   القرارات  وترشيد  اإللكتروني  المحاسبي  اإلفصاح  بين  العالقة 
للمستخدمين، وتوصلت الدراسة الى أن يؤدي نشر التقارير المالية طبقًا لمعيار  
توجد   المالية،  األسواق  الكفاءة في  تحقيق  إلى  اإللكتروني  المحاسبي  اإلفصاح 

فصاح المحاسبي اإللكتروني وترشيد قرارات  عالقة ذات داللة إحصائية بين اإل 
اإللكتروني في   المحاسبي  اإلفصاح  يساهم  االستثمارية،  الودائع  االستثمار في 
في   المستثمرين  يساعد  مما  المناسب  الوقت  في  المحاسبية  المعلومات  نشر 
إتاحة   في  آلية  بصورة  المالية  التقارير  نشر  يساعد  المالئمة،  القرارات  اتخاذ 

 ستثمارية بصورة عادلة للمستثمرين.  الفرص اال
 :  Adaramola Anthony, 2014دراسة:

تمثلت مشكلة الدراسة فيما إذا كانت المعلومات المحاسبية لها القدرة للتأثير علي  
أهمية   تمثلت  المالية.  األوراق  بسوق  المدرجة  النيجيرية  الشركات  أسهم  أسعار 
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في  األسواق   الدراسة  في  المحاسبية  بها   المعلومات  تتحقق  التي  والكيفية  المالية 
لألسهم السوقية  المعلومات القيمة  مالئمة  مدي  إختبار  إلي  الدراسة  هدفت   .

إتبعت   المالية.  االوراق  بسوق  األسهم  اسعار  علي  للتأثير  وقدرتها  المحاسبية 
اإلستبانة   إستمارة  الدراسة  إستخدمت  واإلستقرائي.  االستنباطي  المنهج  الدراسة 

لجمع   المعلومات  كأداه  بينت  منها،  النتائج  أهم  إلي  الدراسة  اتوصلت  البيانات. 
وأسعار   علي  إيجابي  تأثير  هناك  أن  المالية  المدرجة  أ المحاسبية  الشركات  سهم 

بسوق األوراق المالية النيجيري، كما بينت المعلومات المحاسبية المالية من واقع  
النقدية وجود تأثير إيجابي علي أس  التدفقات  الدراسة  قائمة  عار األسهم. أوصت 

المعلومات  جودة  في  تساعد  التي  الدولية  المعايير  بتطبيق  اإللتزام  بضرورة 
 المحاسبية. 

 م(2015دراسة: منصور، ) 
النقدية   التدفقات  قائمة  تلعبه  الذي  الدور  الدراسة في عدم وضوح  تمثلت مشكلة 

لنقدية عن األنشطة  في اتخاذ القرارات للمستثمرين، وهل تساعد بيانات التدفقات ا
قائمة   أثر  دراسة  إلى  الدراسة  هدفت  االستثمار.  قرارات  اتخاذ  في  االستثمارية 
االستثمارية.   القرارات  أنواع  مفهوم  وبيان  االستثمار،  قرار  على  النقدية  التدفقات 
تساعد    : األولى  الفرضية  التالية:  الفرضيات  أختبرت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 

الن  التدفقات  االستثمارية،  بيانات  القرارات  اتخاذ  في  التشغلية  األنشطة  عن  قدية 
في   االستثمارية  األنشطة  عن  النقدية  التدفقات  بيانات  تساعد  الثانية:  الفرضية 
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اتخاذ القرارات االستثمارية، الفرضية الثالثة: تساعد بيانات التدفقات النقدية عن  
القرارات االستثمارية.   التمويلية في اتخاذ  المنهج  األنشطة  الدراسة على  أعتمدت 

التحليلي.   الوصفي  والمنهج  االستقرائي  والمنهج  االستنباطي،  والمنهج  التاريخي، 
الدراسة.   مجتمع  من  البيانات  لجمع  كأداة  األستبانة  أستمارة  الدراسة  وأستخدمت 
المدفوعات   بيان  القرار االستثماري يقتصر على  إلة أن اتخاذ  الدراسة  وتوصلت 

لمباشرة. أوصت الدراسة بضرورة االعتماد على بيانات ومعلومات والمقبوضات ا
 قائمة التدفقات عند اتخاذ قرارات االستثمار. 

 م(:2020دراسة: ايه، ) 

تمثلت مشكلة الدراسة في صعوبة اتخاذ قرار االستثمار باألسهم، كون االستثمار  
للحصول  باألسهم محفوف بالكثير من المخاطر، ويتطلب قرارات سليمة وصائبة  

على عوائد مجزية بأقل مخاطر ممكنة، وصعبة بسبب تعدد المعلومات وأساليب  
التحليل وطرق التقييم واختالفها عن بعضها، لذلك يبذل المستثمرون في مختلف  
المؤسسات قصارى جهودهم للتنبؤ باالتجاهات المستقبلية ألسعار األسهم، ومن  

خصا  مساهمة  مدى  في  الدراسة  أهمية  تبرز  المحاسبية في  هنا  المعلومات  ئص 
قابلية   أثر  توضيح  إلى  الدراسة  هدفت  األسهم؟.  في  االستثمار  قرارات  ترشيد 
المعلومات المحاسبية للمقارنة في ترشيد قرارات االستثمار في األسهم. دراسة أثر  
توصلت   األسهم  في  االستثمار  قرارات  ترشيد  في  المحاسبية  المعلومات  مالءمة 

عدة   إلى  أدلة الدراسة  توفير  منها:  الدراسة  فرضيات  صحة  أثبتت  نتائج 
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ترشيد قرارات   ساعد في  المصرفية  المعامالت  من مصداقية  للتأكد  للمستخدمين 
االستثمار. مراعاة الثبات في تطبيق المفاهيم والطرق المحاسبية بالمصرف ساهم  
معلومات   توفير  على  بالعمل  الدراسة  أوصت  االستثمار.  قرارات  ترشيد  في 

قرارات  م اتخاذ  كفاءة  مدى  ودراسة  المتاحة  البدائل  تقليل  في  تساعد  الءمة 
االستثمار في األسهم. االهتمام بموثوقية المعلومات المحاسبية من خالل توفير  

 أدلة للمستخدمين للتأكد من مصداقية المعامالت المصرفية.  
 المحور الثالث: االطار النظري:

 أواًل: مفهوم المعلومات:
جموعة من الكتاب والباحثين تناولوا مفهموم المراجعة التحليلية ولكنهم لم  هنالك م 

 يتفقوا حول مفهوم محدد لها و نذكر من هذ المفاهيم: 
المعلومات هي النتائج التي نحصل عليها من عملية معالجة البيانات. )جمعة،  

(، وعرفت المعلومات هي بيانات تم تنظيمها ومعالجتها لكي  19م، ص  2014
(. وتعريف أخر لها هي  17بح ذات معنى للمستخدم )الرمحي، ب.د، ص  تص

يمكن   حتى  وتحليلها  وتنظيمها  لترتيبها  معينة  معالجات  عليها  أجريت  بيانات 
منها)السجاعي،   ص  2010االستفادة  هي  79م،  المعلومات  بانها  وعرفت   .)

استخراج   بهدف  التفسير،  و  التحليل  و  للمعالجة  خضعت  التي  البيانات 
مع  ال والظواهر  واألفكار  الحقائق،  تربط  التي  والعالقات  والمؤشرات  مقارنات، 

)اخرون،   البعض  ص  2015بعضها  هي 16م،  المعلومات  بانها  وعرفت   .)  
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البيانات التي تمت معالجتها بشكل مالئم لتعطي معنى كامل بالنسبة    عبارة عن 
لمستقبلية التخاذ  لمستخدم ما، مما يمكنه من استخدامها في العمليات الجارية وا

)قاسم،   ص  2009القرارات  تعريف 13م  ويمكن  هي    (.  انها  على  المعلومات 
بسياق   مرتبطة  وباتت  معنى  ذات  اصبحت  حيث  معالجتها  تمت  التى  البيانات 

 (.  15م، ص  2014معين )اخرون، 
 ثانيًا: خصائص المعلومات المحاسبية:   

بف     الُمحاسبّية  المعلومات  نظم  دور  تفعيل  تمّيزها  إّن  على  يعتمد  وكفاءة  عالية 
 (: 51م، ص 2000بالخصائص اآلتية )مصطفى، 

 الواقعّية:   -1
هي عبارة عن تحقيق المالءمة بين كلّ  من ُنُظم المعلومات الُمحاسبّية والبيئة   

الُمحيطة بها، حيث يجب أن يكون النظام الُمحاسبّي الُمطبق مالئمًا للبيئة التي  
اال  خالل  من  فيها،  الواجب  وجد  من  لذلك  نشاطه،  وطبيعة  حجمه  على  عتماد 

التي   بالظروف  يهتّم  الُمحاسبي أن  المعلومات  نظام  الذي ُيصمم  على الشخص 
من   المناسبة  النوعية  تقديم  على  ُيساعد  مّما  النظام،  هذا  مستخدمو  بها  سيعمل 

 المعلومات، والمطابقة لألهداف الخاصة باألشخاص الذين يستخدمونها.  
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 : الترابط  -2
أي تحقيق الُنُظم للتكامل مع النظم الفرعّية األخرى؛ من خالل ربط مجموعة   

من   مجموعة  على  باالعتماد  خدمات  لها  ُتقّدم  حيث  معًا؛  الفرعّية  الُنُظم  من 
 البيانات، ومن ثّم تستخدم مخرجات بعض منها كُمدخالت  لبعضها اآلخر.  

 العلمّية:   -3
سبّية على أساس  علمي، عن طريق استخدام  هي اعتماد نظم المعلومات الُمحا   

بين   المقارنة  أجل  من  توفير معلومات مناسبة لإلدارة؛  تساهم في  أساليب كمية 
مجموعة من البدائل لتفعيل دور الرقابة، أو باستخدام الحاسوب في تخزين هذه  

 البيانات بهدف تقديم المعلومات المناسبة لإلدارة في الوقت المناسب لها.  
 :  القبول  -4

في   المتحكمة  السلوكيات  في  للمتغيرات  الُمحاسبّية  المعلومات  ُنُظم  مراعاة  هو 
تدفق   أن  كما  الُنُظم،  هذه  أجزاء  من  أساسّيًا  جزءًا  وتعتبر  البشرّية،  العناصر 

واخرون،   )حلمي  اآلتية  بالعوامل  يتأثر  الُمحاسبّية  ص  2000المعلومات  م، 
102 :) 

 ّكلون الهيكل التنظيمّي.  القدرات الخاصة باألفراد الذين ُيش -1
 شعور كّل فرد بمدى أهميته في الوحدة التنظيمّية.   -2
ُنُظم   -3 من  كجزء   وليس  الشخصّية  بصفته  معاملته  تتّم  بأن  فرد  كّل  سعي 

 المعلومات الُمحاسبّية.  
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 االقتصادّية:   -5
وهي أن يكون لوجود نظم المعلومات الُمحاسبّية سبب اقتصادي، أّي أن التكلفة  

ُمجدية    المترتبة غير  ستكوُن  وإاّل  المالية،  عوائدها  قيمة  تتجاوز  ال  شرائها  على 
 وتعد تكلفة إضافية على الموارد.  

 الشمول:   -6
اإلدارية،   الوحدة  نشاطات  كافة  على  الُمحاسبّية  المعلومات  نظم  تحتوي  أن  هو 
أو   بالمخازن  الُمتخصصة  سواء  فرعية،  نظم  من  عنها  ينتج  ما  طريق  عن 

 لمبيعات.  المشتريات أو ا
 سرعة ودقة توفير المعلومات:  -7

عند   وخصوصا  لها؛  الحاجة  عند  باستمرار  الُمحاسبّية  المعلومات  ُتوفر  حيث 
وجود قاعدة بيانات من الممكن تحديثها بشكل  دائم، حتى تتمكن من التأقلم مع  

 المتغيرات الُمحيطة بنظم المعلومات الُمحاسبّية.  
يجب   المعلومات  ان  الباحثان  يجب يرى  حيث  خصائص  من  بعدة  تتصف  ان 

توفيرها في الزمن المناسب لمستخدم هذه المعلومة التخاذ القرار المناسب ويجب  
دورًا   الحادثة  تلعب  حيث  وتداولها  تقديمها  عند  منها  لالستفادة  حديثة  تكون  ان 
هامة في جودة المعلومات ، وايضا يجب ان تكون المعلومات دقيقة جدًا وخالية  

ء حتى يتم اجتناب القرارات الخاطئة وتقليل التكلفة واهدار الوقت غير  من األخطا
صحيحة   المعلومة  تكون  ان  يجب  اي  والثبات  بالصدق  تتصف  ان  يجب  ذلك 
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تكون  ان  يجب  وايضا  ومضمونًا  شكاًل  الواقع  معطيات  مع  تتطابق  و  صادقة 
ا من  المعلومة  خلو  من  التأكد  مع  المستفيد  واحتياجات  بالواقع  لتحيز  مرتبطة 

 للوصول الى قرار سليم ورشيد . 
 ثالثًا: وظائف المعلومات المحاسبية:  

إن استخدام معلومات محاسبية محوسبة في منشاة ما له العديد من الفوائد التي  
يحققها هذا النظام من خالل القيام  بظائفه سواء أنشأ نظام من الصفر او كان  

دويى( لنظام محاسبي محوسب )آلى(  نتيجة تحويل النظام المحاسي التقليدي )الي 
 يكون ناتجًا عن أتمة النظام اليدوى للمعلومات.  

 يحقق نظام المعلومات  المحاسبي العديد ن الوظائف أهمها:  
 وظيفة تجميع البيانات المحاسبية.   .1
المعلوماتى   .2 النظام  في  المحاسبية  البيانات  وتخزين  غدخال  مراجعة  وظيفة 

 الحاسبي.  
 لبيانات المحاسية لتحويلها لمعلومات تخدم أهداف  المنشاة.  وظيفية معالجة ا .3
 وظيفة تخزين المعلومات المحاسبية.   .4
أو   .5 دورية  وتقارير  بيانى  أو  كمى  بأسلوب  للمعلوات  تلخيصي  عرض  وظيفة 

 (. 366م، ص  1997حسب الطلب )علي، 
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 رابعًا: مفهوم قرار االستثمار:  
تحقي بهدف  المال  توظيف  بأنه  االستثمار  الربح  عرف  أو  الدخل  أو  العائد  ق 

والمال عموما، وقد يكون االستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير  
 (. 23م، ص  2004مادي )سالمة، 

حالي،   استهالك  إشباع  من  تحقيقها  يمكن  حالية  بمنفعة  التضحية  بأنه  وعرف 
إشباع   من  تحقيقها  يمكن  أكبر  مستقبلية  منفعة  على  الحصول  بقصد  وذلك 

 (.  http:// www.google.com|searchك مستقبلي ) استهال 
وعرف أيضًا بأنه استخدام األموال في اإلنتاج إما مباشرة بشراء المعدات واآلالت  

علي،   والسندات)ابو  األسهم  كشراء  مباشرة  غير  وإما  األولية،  م،  1996والمواد 
 (.  347ص 

ا بهدف  متنوعة  أصول  في  المتاحة  الموارد  استخدام  بأنه  على  وعرف  لحصول 
عن   التخلي  هو  وكذلك  المخاطر،  من  درجة  أدنى  تحمل  مقابل  سنوي  عائد 
معقول   عائد  على  الحصول  أجل  من  محدودة  زمنية  لفترة  حالية  أموال  استخدام 

 (. 9م، ص 1998مقابل تحمل عنصر المخاطرة وبدرجة معقولة )خضر،  
 تستنتج الباحث من تعاريف االستثمار بأنه: 

ليها األفراد والشخصيات االعتبارية في توظيف أموالهم  الوجهة التي يعتمد ع .1
 في أوجه مختلفة لغرض تحقيق العائد المجزي الذي يتناسب مع المخاطرة. 

 التضحية بمنافع حالية في سبيل الحصول علي منفعة مستقبلية. .2
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ويستطيع الباحثان تعريف قرار إلستثمار بأنه اختيار الفرد عن تخلي عن أموال  
حظة زمنية معينه، لفترة زمنية معينة، بهدف الحصول على تدفقات  يمتلكها في ل

مالية مستقبلية مع توفير عائد معقول تعويضا لتحمله عنصر المخاطرة المتمثل  
 باحتمال عدم تحقق تلك التدفقات.  

 أهمية قرار االستثمار:  خامسًا: 
 (: 17م، ص 2007تتمثل أهمية االستثمار في اآلتي )حمزة،  

اإلنت  .1 متوسط  زيادة  وارتفاع  القومي  الدخل  زيادة  إلي  يؤدي  مما  واإلنتاجية  اج 
 نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين. 

 توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين.   .2
 توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة.  .3
يعتبر االستثمار العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو االقتصادي من   .4

 ناحية وفي كميته وكيفية هذا النمو من ناحية أخرى.  
 زيادة معدالت التكوين الرأسمالي للدولة.   .5
 توفير التخصصات المختلفة من الفنيين واإلداريين والعمالة المهرة.  .6
منها   .7 الفائض  وتصدر  المواطنين  حاجات  تشبع  التي  والخدمات  السلع  إنتاج 

ال األجنبية  العمالت  يوفر  مما  للخارج  وزيادة  إلي  والمعدات  اآلالت  لشراء  الزمة 
 (.   43م، ص 2009التكوين الرأسمالي )علوان، 
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في    .8 القدرة  علي  يتوقف  وهذا  المطلوبة،  النقدية  التدفقات  جذب  علي  القدرة 
ع نسبي  تأثير  لها  يكون  التي  والتسهيالت  والمزايا  الحوافز  أصحاب توفير  لى 

 رؤوس األموال في اتخاذ القرارات باالستثمار في أي بلد. 
زيادة   .9 خالل  من  وتنميته  المال  رأس  علي  العائد  زيادة  في  االستثمار  يساهم 

 األرباح المحتجزة من االستثمار. 
المستثمر في حماية   أنه يساعد  تتمثل في  أهمية اإلستثمار  الباحثان أن  يستنتج 

المخاطر   أنواع  من  المؤسسة،  ثروته  استمرارية  علي  كبير  آثر  وله  المختلفة، 
وتخفيض   اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  خالل  من  وذلك  للمشروع  تنافسية  ميزة  تحقيق 

 تكلفة الوحدة المنتجة.
 سادسًا: اهداف قرارات االستثمار:

 (:42، ص  2009تهدف قرارات اإلستثمار الي مايلي)احمد،   
المالئم العائد  المستث تحقيق  يهدف  مالئم  :  عائد  تحقيق  أمواله  توظيف  من  مر 

وربحيه مناسبة يعمالن على إستمرار المشروع وأن تعثر اإلستثمار ماليًا سيدفع  
 لصاحبه للتوقف عن التمويل، وربما تصفيه المشروع بحثًا عن مجال أكثر فائدة. 

األصلى  2 المال  رأس  على  المحافظة  بين  .  المفاضلة  خالل  من  وذلك   :
وا والربح  االستثمارات  الخسارة  يتوقع  الشخص  ألن  مخاطرة  أقلها  على  لتركيز 

ولكن إذا لم يحقق المشورع ربحًا فيسعى المستثمر إلى المحافظة على رأس ماله  
 األصلي وتجنب الخساره. 
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وزيادته  3 الدخل  استمرارية  مستمر .  دخل  تحقيق  إلى  المستثمر  يهدف   :
تراجع في ظل المخاطره حفاظًا  ومستقر بوتيره معينه بعيدًا عن اإلضطرابات وال

 على استمرارية النشاط االستثماري. 
: ال شك أن النشاط االستثماري بحاجه إلى تمويل  . ضمان السيولة الالزمة  4

 وسيولة جاهزة لمواجهة اإللتزامات . 
العائد المالئم: يهدف   تتمثل في تحقيق  الباحثان أهداف قرارات اإلستثمار  يرى 

أم توظيف  من  المحافظة  المستثمر  و  مناسبة   وربحيه  مالئم  عائد  تحقيق  واله 
على رأس المال األصلى  وذلك من خالل المفاضلة بين االستثمارات والتركيز  

 على أقلها مخاطرة 
 سادسًا: أنواع قرارات االستثمار:

 (: 25م، ص  2012تتمثل أنواع قرارات االستثمار في األتي)نوري، 
 :االستبدالية قرارات االستثمارات -1
 جديدة باآلت فيزيائياً  إهالكها   تم التي والتجهيزات  اآلالت استبدال بها ويقصد  

واالستثمارات كفاءة،   الذي  للحد للشركة األعمال خطر تزيد االستبدالية: أكثر 
 التشغيل.  رافعة درجة زيادة إلى يؤدي
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 توسعية: قرارات استثمارات -2
 الطاقة توسيع دفبه  جديدة اآلت أو  إنتاج  خطوط بإضافة تتعلق وهي  

 الطاقة توسع التوسعية واالستثمارات  .السوق  في الطلب نمو  لتلبية اإلنتاجية
التكاليف  يزيد مما اإلنتاجية  بالتالي ويرفع التكاليف  إجمالي إلى الثابتة  نسبة 

التعادل)نقطة كمية على   الشركة مقدرة عدم احتمال يعني هذا التعادل( إنتاج 
 االقتصادي.   الركود حالة في  التعادل نقطة إلى الوصول

 :االبتكارية قرارات االستثمارات -3
 وتكنولوجيا  إنتاجية  طرق  واستعمال محسنة أو  جديدة  سلع  بإنتاج تتعلق وهي   

 إنتاجية طرق  ومحسنة واستعمال جديدة سلع بإنتاج تتعلق ، فهي .محسنة  جديدة
 أسواق لدخولها وزيادته الشرآة  خطر أعمال تغيير إلى يؤدي  مما جديدة وتقنية

االختبار أو جديدة مازالت سلع طبيعة الطلب طبيعة تتبلور  ولم تحت   عليها 
يكمن  مشاريع  في   الرأسمالية  للموازنة  األساسي االقتصادي  المنطق  االستثمار 
الذي  مستوى  وتحديد المجدية االستثمار مشاريع اختيار  قيمة يعظم االستثمار 
 ما المشاريع هذه طبيعة  حيث من سمالياالستثمار الرأ  مشاريع تصنف .الشرآة 

 :يلي
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استثمارية وهي :اآلخر  محل منها الواحد يحل التي  المشاريع .أ  مختلفة  بدائل 
 هو  المشاريع هذه تقييم  من الهدف  .أو الخدمة السلعة إنتاج من الغرض  لتحقيق
 .األخرى  المشاريع رفض  وبالتالي ،( تكلفة األقل) المشروعاألصلح اختيار

 .البعض  متعلقة ببعضها غير مشاريع وهي :المستقلة  الستثمارية ا  المشاريع . ب
 شريطة  المشاريع  هذه  من عدد أي  تستثمر في  أن  الحالة هذه في للشرآة  ويمكن

 .لديها  متوفرة  تمويله رابحًا،وإمكانيات يكون  أن
المرتبطة المشاريع أيضاً  وتدعى :المشترآة  المشاريع   . ج   ببعضها االستثمارية 

 قبول يمكن وال  اآلخر ببعضها تتعلق أو آثار مشروعين عن ةعبار  وهي .البعض 
 معاملة مشروع ويعاملوا بعض  مع تقييمهم فيجب لذا اآلخر، بدون قبول أحدها
 .(31 - 26م، ص ص 2009األساس)كامل،  هذا على ويعاملوا واحد

االستثمارات   من  أخرى  أنواع  هنالك  سبق  ما  إلى  اإلضافة  أن  الباحثان   ويرى 
 وهي: 

 ستثمارات من أجل المحافظة على استمرارية المنشأة. اال -
 االستثمارات التي تفرضها البيئة والحكومات.  -
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 المحور الرابع: الدراسة الميدانية:
يستعرض الباحث دراسة بعنوان)القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية ودورها في  

بن على  ميدانية  دراسة  االستثمار(  قرارات  وترشيد  المخاطر  فيصل  تقليل  ك 
االسالمي السوداني، حيث تكون العينة من محاسب، مراجع داخلي، مدير مالي،  

( من  عشوائية  عينة  اختيار  تم  اخرى،  مخاطر،  موظف  استثمار،  (  70موظف 
 مفردة من ذوي اإلختصاص. 

 ثانيًا: تحليل البيانات االساسية وأختبار الفرضيات:
 ية بين القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وقرار اإلستثمار اإلستبدالي" الفرضية االولى: " توجد عالقة ذات داللة أحصائ 

 ( 1الجدول )
 : الفرضيةاالحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات 

 العبارات  ت 
االنحراف  

 المعياري 
 المنوال  المتوسط 

 االهمية النسبية 
 الترتيب  درجة الموافقة 

في   1 المحاسبية  المعلومات  األصول  تساهم  استبعاد 
 الثابتة التي انتهى عمرها اإلنتاجي وإستبدالها بأخرى 

 1 عالية  % 75.4 4 3.77 1.14

األصول   2 استبدال  في  المحاسبية  المعلومات  تساهم 
 الثابتة بهدف المحافظة على حجم الطاقة اإلنتاجية. 

 2 عالية  % 75.2 4 3.76 1.10

إستبدا  3 عملية  في  المحاسبية  المعلومات  ل تمكن 
 األصول بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية المستقبلية. 

 3 عالية  % 74 4 3.70 1.11

األصول   4 إستبدال  في  المحاسبية  المعلومات  تساعد 
الحالية  إنتاجية  طاقة  اضافة  بغرض  الثابتة 

 والمستقبلية 

 5 عالية  % 72.6 4 3.63 1.21

القيمة  5 بتضمين  المحاسبية  المعلومات  تقوم 
 ول الثابتة ضمن تكاليف األستثمار. اإلستبدالية لألص

 4 عالية  % 73 4 3.65 1.13

 م 2021المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية،  
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( يالحظ أن اإلحصاءات الوصفية للعبارات الفرضية التي  1من خالل الجدول ) 
للمعلومات   التنبؤية  القيمة  بين  أحصائية  داللة  ذات  عالقة  على"توجد  تنص 

المدى  "رار اإلستثمار اإلستبدالي المحاسبية وق  تقع في  له  الحسابية  فان األوساط 
( والمنوال يقع في  1.21  –  1.10( واالنحراف المعياري ) 3.77–3.63مابين )

( إجابات  4المدى  فان  ليكرت  الخماسي  المقياس  وحسب  العبارات  لجميع   )
 المبحوثين هي الموافقة. 

 ( 2الجدول )

 لعبارات الفرضية االولى:   (T)اختبار مربع كاى و اختبار  

قيمة   مربع كاي  العبارة  م
(T ) 

درجة  
 الحرية 

مستوى  
 المعنوية 

القيمة  
 الجدولية 

 الداللة 

األصول   1 استبعاد  في  المحاسبية  المعلومات  تساهم 
 الثابتة التي انتهى عمرها اإلنتاجي وإستبدالها بأخرى 

 القبول  4.77 000. 1 32.936 208.425

المعلومات  2 األصول    تساهم  استبدال  في  المحاسبية 
 الثابتة بهدف المحافظة على حجم الطاقة اإلنتاجية. 

 القبول  4.87 000. 1 34.001 218.002

إستبدال  3 عملية  في  المحاسبية  المعلومات  تمكن 
 األصول بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية المستقبلية. 

 القبول  4.70 000. 2 33.195 196.091

المعلومات   4 األصول  تساعد  إستبدال  في  المحاسبية 
الحالية  إنتاجية  طاقة  اضافة  بغرض  الثابتة 

 والمستقبلية 
 القبول  4.33 000. 1 29.758 224.172

القيمة  5 بتضمين  المحاسبية  المعلومات  تقوم 
تكاليف   ضمن  الثابتة  لألصول  اإلستبدالية 

 األستثمار. 
 القبول  4.65 000. 1 32.258 235.260

. م2021باحثان، من الدراسة الميدانية،  المصدر: إعداد ال   
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( الختبار صحة الفرضية القائلة:"توجد عالقة ذات داللة  2يالحظ من الجدول )
المحاسبية وقرار اإلستثمار اإلستبدالي"   للمعلومات  التنبؤية  القيمة  بين  أحصائية 
تم استخدام اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية وجاءت قيم مربع كاي المحسوبة  

)كا    –  224.172  –  196.091  –  218.002  –  208.425آلتي 
235.260 ( وقيم   )T ( كاالتي  جاءت  المحسوبة   )32.936  –  34.001  –  

( 4.87 – 4.33( والقيم الجدولية تقع بين )32.258  – 29.758 – 33.195
 ( حرية  داللة  2  -  1وبدرجات  وبمستوى   )Sig   ( العبارات  وعند  000.لجميع   )

الداللة   مستوى  )  sigمقارنة  به  المسموح  المعنوية  أن  0.05بمستوى  نجد   )
تقل عن مستوى المعنوية مما يعني وجود فروق ذات داللة     sigمستوى الداللة  

 إحصائية لعبارات. 
توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وقرار  "  الفرضية الثانية: 

 اإلستثمار التوسعي" 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
26 

 ( 3الجدول ) 
 حصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية: اال 

االنحراف   العبارات  ت 
 المعياري 

درجة   االهمية النسبية  المنوال  المتوسط 
 الموافقة 

 الترتيب 

تساعد المعلومات المحاسبية في  1
زيادة  اجل  من  التوسع  قرار 

 الطاقة اإلنتاجية 

 2 عالية جدا % 83.4 5 4.17 690.

علومات المحاسبية في تساهم الم  2
إضافة  خالل  من  اإلستثمارات 

 خطوط انتاج جديدة. 

 3 عالية جدا  % 80.6 5 4.03 770.

في  3 المحاسبية  المعلومات  تفيد 
تحديد  خالل  من  اإلستثمارات 

 تكلفة راس المال 

 1 عالية جدا  % 83.8 5 4.19 660.

من  4 اإلستثمارات  في  التوسع  يتم 
بناء  جديدة  االت  إضافة  خالل 

 علي المعلومات المحاسبية 

 5 عالية  % 79 4 3.95 910.

تساعد المعلومات المحاسبية في  5
الخاصة   األموال  إدارة 

 باإلستثمارات التوسعية . 

 4 عالية  % 79.8 4 3.99 0.92

 م 2021المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 
ت الفرضية التي  ( يالحظ أن اإلحصاءات الوصفية للعبارا 3من خالل الجدول ) 

للمعلومات   التنبؤية  القيمة  بين  أحصائية  داللة  ذات  عالقة  على"توجد  تنص 
التوسعي  اإلستثمار  وقرار  المدى  "  المحاسبية  في  تقع  له  الحسابية  األوساط  فان 

( والمنوال يقع في  0.92  –  0.66( واالنحراف المعياري ) 4.19–3.95مابين )
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لمقياس الخماسي ليكرت فان إجابات  ( لجميع العبارات وحسب ا5  -  4المدى )
 المبحوثين هي الموافقة. 

 ( 4الجدول )

 لعبارات الفرضية:   (T)اختبار مربع كاى و اختبار  

درجة   ( Tقيمة ) مربع كاي  العبارة  م
 الحرية 

مستوى  
 المعنوية 

القيمة  
 الجدولية 

 الداللة 

قرار  1 في  المحاسبية  المعلومات  تساعد 
 إلنتاجية التوسع من اجل زيادة الطاقة ا 

117.611 
 القبول  4.17 000. 1 32.936

في  2 المحاسبية  المعلومات  تساهم 
خطوط   إضافة  خالل  من  اإلستثمارات 

 انتاج جديدة. 
151.973 

 القبول  4.46 000. 1 34.001

في  3 المحاسبية  المعلومات  تفيد 
اإلستثمارات من خالل تحديد تكلفة راس  

 المال 

169.268 

 بول الق  4.80 000. 1 33.195

خالل   4 من  اإلستثمارات  في  التوسع  يتم 
علي  بناء  جديدة  االت  إضافة 

 المعلومات المحاسبية 
196.275 

 القبول  4.67 000. 1 29.758

إدارة  5 في  المحاسبية  المعلومات  تساعد 
التوسعية  الخاصة باإلستثمارات  األموال 

. 
159.564 

 القبول  4.60 000. 1 32.258

. م2021من الدراسة الميدانية،    المصدر: إعداد الباحثان،  

 ( الجدول  القائلة:"توجد عالقة ذات داللة  4من خالل  الفرضية  صحة  الختبار   )
أحصائية بين القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وقرار اإلستثمار التوسعي" تم 
المحسوبة   كاي  مربع  قيم  وجاءت  الفرضية  لعبارات  كاي  مربع  اختبار  استخدام 

( وقيم 159.564–196.275–169.268–151.973–117.611كاآلتي   )
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(T( كاالتي  جاءت  المحسوبة   )32.936  –  34.001  –  33.195  –  
29.758  –  32.258( بين  تقع  الجدولية  والقيم  وبدرجات  4.80  –4.17(   )

 ( داللة  1حرية  وبمستوى   )Sig   ( العبارات  مستوى  000.لجميع  مقارنة  وعند   )
   sig( نجد أن مستوى الداللة  0.05وح به )بمستوى المعنوية المسم  sigالداللة  

 تقل عن مستوى المعنوية مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية لعبارات. 
المحاسبية   للمعلومات  التنبؤية  القيمة  بين  أحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   " الثالثة:  الفرضية 

 وقرار اإلستثمار اإلبتكاري "
 ( 5الجدول ) 

 أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية:   االحصاء الوصفي إلجابات

االنحراف   العبارات  ت 
 المعياري 

االهمية   المنوال  المتوسط 
 النسبية 

درجة  
 الموافقة 

 الترتيب 

المعلومات   1 على  بناء  اإلستثمارية  القرارات  تتخذ 
 المحاسبية بإبتكار خدمات مصرفية 

 4 عالية  % 79.6 4 3.98 880.

ع  2 اإلستثمارية  القرارات  المعلومات  تتخذ  ضوء  لى 
 المحاسبية لتحسين الخدمات المبتكرة . 

 3 عالية  % 79.8 4 3.99 870.

أساليب   3 بإستحداث  المحاسبية  المعلومات  تساعد 
 مصرفية حديثة. 

 5 عالية  % 79.4 4 3.97 0.93

المصرف   4 تمكين  في  المحاسبية  المعلومات  تساعد 
 بتطوير تقنية المعلومات المصرفية 

0.72 4.25 5 85 % 
عالية 

 جدا 
1 

القرارات   5 إتخاذ  في  المحاسبية  المعلومات  تسهل 
وتوقعات   إحتياجات  لتلبية  اإلبتكارية  اإلستثمارية 

 المستهلكين . 
0.70 4.18 5 83.6 % 

عالية 
 جدا 

2 

 م 2021المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 
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ات الفرضية التي  ( يالحظ أن اإلحصاءات الوصفية للعبار 5من خالل الجدول ) 
للمعلومات   التنبؤية  القيمة  بين  أحصائية  داللة  ذات  عالقة  على"توجد  تنص 

تقع في المدى  "   المحاسبية وقرار اإلستثمار اإلبتكاري  فان األوساط الحسابية له 
( والمنوال يقع في  0.93  –  0.70( واالنحراف المعياري ) 4.25–3.97مابين )
ب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات  ( لجميع العبارات وحس5  -  4المدى )

 المبحوثين هي الموافقة. 
 ( 6الجدول )

 لعبارات الفرضية:   (T)اختبار مربع كاى و اختبار  

درجة   ( Tقيمة ) مربع كاي  العبارة  م
 الحرية 

مستوى  
 المعنوية 

القيمة  
 الجدولية 

 الداللة 

على   1 بناء  اإلستثمارية  القرارات  تتخذ 
بإبت  المحاسبية  خدمات  المعلومات  كار 

 مصرفية 

253.002 

 القبول  4.11 000. 1 32.936

ضوء   2 على  اإلستثمارية  القرارات  تتخذ 
الخدمات   لتحسين  المحاسبية  المعلومات 

 المبتكرة . 
255.002 

 القبول  4.47 000. 1 34.001

المحاسبية بإستحداث   3 المعلومات  تساعد 
 أساليب مصرفية حديثة. 

268.321 
 قبول ال  4.82 000. 1 33.195

تساعد المعلومات المحاسبية في تمكين  4
المعلومات  تقنية  بتطوير  المصرف 

 المصرفية 
265.561 

 القبول  4.39 000. 1 29.758

إتخاذ  5 في  المحاسبية  المعلومات  تسهل 
لتلبية  اإلبتكارية  اإلستثمارية  القرارات 

 إحتياجات وتوقعات المستهلكين . 
180.714 

 القبول  4.57 000. 1 32.258

. م2021المصدر: إعداد الباحثان، من الدراسة الميدانية،    
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( الختبار صحة الفرضية القائلة:"توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين  2/3/ 13من خالل الجدول )
استخدام   تم   " اإلبتكاري  اإلستثمار  وقرار  المحاسبية  للمعلومات  التنبؤية  القيمة 

قي  وجاءت  الفرضية  لعبارات  كاي  مربع  كاآلتي  اختبار  المحسوبة  كاي  مربع  م 
(253.002–255.002–268.321–265.561–180.714( وقيم   )T  )

  –  29.758  –  33.195  –  34.001  –  32.936المحسوبة جاءت كاالتي ) 
32.258 ( بين  تقع  الجدولية  والقيم   )4.11–  4.82( حرية  وبدرجات   )1  )

العبارات )   Sigوبمستوى داللة     sigالداللة  ( وعند مقارنة مستوى  000.لجميع 
( به  المسموح  المعنوية  الداللة  0.05بمستوى  مستوى  أن  نجد   )sig     عن تقل 

 مستوى المعنوية مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية لعبارات. 
 ملخص نتائج فرضيات الدراسة: 

 وفيما يلي ملخص لنتائج التحليل االحصائي الوصفي لجميع فرضيات الدراسة. 
 ( 7الجدول ) 

 لخص نتائج التحليل االحصائي الوصفي لفرضيات الدراسة: يوضح م
فرضيات   م

 الدراسة 
االنحراف  
 المعياري 

االهمية   المتوسط  ( Tقيمة )
 النسبية 

درجة  
 الموافقة 

مستوى   مربع كاي 
 المعنوية 

 النتيجة 

الفرضية  1
 االولى 

 قبول  0.000 256.569 عالية جداً  % 85 4.25 39.225 0.94

الفرضية  2
 الثانية 

 قبول  0.000 195.546 عالية جداً  % 81.2 4.06 72.423 0.56

الفرضية  3
 الثالثة 

 قبول  0.000 239.740 عالية جداً  % 81.4 4.07 60.258 0.67

 م. 2021المصدر: اعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية،  
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( الذي يوضح ملخص نتائج التحليل الوصفي لفرضيات  7يالحظ من الجدول )
الفرضية االولى التي تنص على " توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين  الدراسة،  

القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وقرار اإلستثمار اإلستبدالي" نجد أن اغلبية  
المبحوثين يوافقون على جميع عبارات الفرضية وذلك من خالل الوسط الحسابي  

( حيث بلغ متوسط  3ي )لجميع العبارات حيث نجد انه اكبر من الوسط الفرض 
%(  85( ونسبة االهمية بلغت )4.25اجابات المبحوثين على جميع العبارات ) 

( كاي  مربع  )256.569وقيمة  )T(،وقيم  المحسوبة  ومستوى  39.225(   )
( وذلك يدل على وجود فروقات ذات داللة احصائية مما يؤكد  0.000المعنوية )

 أن فرضية الدراسة االولى قد تحققت. 
الثانية: التي تنص على " توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين القيمة   الفرضية

اغلبية  أن  نجد   " التوسعي  اإلستثمار  وقرار  المحاسبية  للمعلومات  التنبؤية 
المبحوثين يوافقون على جميع عبارات الفرضية وذلك من خالل الوسط الحسابي  

يث بلغ متوسط  ( ح 3لجميع العبارات حيث نجد انه اكبر من الوسط الفرضي )
( العبارات  جميع  على  المبحوثين  بلغت 4.06اجابات  االهمية  ونسبة   )

(81.2( كاي  مربع  وقيمة   )%195.546( وقيم   ،)T( المحسوبة   )72.423  )
( وذلك يدل على وجود فروقات ذات داللة احصائية  0.000ومستوى المعنوية )

 مما يؤكد أن فرضية الدراسة الثانية قد تحققت. 
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ثالثة: التي تنص على " توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين القيمة الفرضية ال
اإلبتكاري   اإلستثمار  وقرار  المحاسبية  للمعلومات  اغلبية التنبؤية  أن  نجد   "

المبحوثين يوافقون على جميع عبارات الفرضية وذلك من خالل الوسط الحسابي  
ث بلغ متوسط  ( حي3لجميع العبارات حيث نجد انه اكبر من الوسط الفرضي )

( العبارات  جميع  على  المبحوثين  بلغت 4.07اجابات  االهمية  ونسبة   )
(81.4( كاي  مربع  وقيمة   )%239.740( )T(،وقيم  المحسوبة   )60.258 )

( وذلك يدل على وجود فروقات ذات داللة احصائية  0.000ومستوى المعنوية )
 مما يؤكد أن فرضية الدراسة الثالثة قد تحققت. 

 تمل على االتي:الخاتمة: وتش
 أواًل: النتائج:

نتائج   عدة  الى  الباحثان  توصل  الميدانية  والدراسة  النظري  االطار  خالل  من 
 منها: 

ايجابية   .1 عالقة  قرارات وجدت  وترشيد  المحاسبية  للمعلومات  التنبؤية  القيمة  بين 
 . االستثمار االستبدالي في بنك فيصل االسالمي 

ايجابية   .2 عالقة  التنوجدت  القيمة  قرارات بين  وترشيد  المحاسبية  للمعلومات  بؤية 
 . االستثمار التوسعي في بنك فيصل االسالمي 

ايجابية   .3 عالقة  قرارات وجدت  وترشيد  المحاسبية  للمعلومات  التنبؤية  القيمة  بين 
 . االستثمار االبتكاري في بنك فيصل االسالمي 
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إبتكار خدمات اتخاذ القرارات اإلستثمارية بناء على المعلومات المحاسبية ب ساعد   .4
 . مصرفية في ترشيد قرارا االستثمار االبتكاري في بنك فيصل االسالمي 

ساعد المعلومات المحاسبية في قرار التوسع من اجل زيادة الطاقة اإلنتاجية في   .5
   بنك فيصل االسالمي.

عمرها   .6 انتهى  التي  الثابتة  األصول  استبعاد  في  المحاسبية  المعلومات  ساهم 
 ا بأخرى في بنك فيصل االسالمي. اإلنتاجي وإستبداله 

 ثانيًا: التوصيات: 

 بناءًا على هذه النتائج السابقة يوصي الباحثان باالتي: 
بتطبيق   .1 المنشأة  تلزم  التي  والمنشورات  واللوائح  القوانين  اصدار  على  العمل 

 معايير محاسبية تسهم في ترشيد قرارات االستثمار. 
مل بالقوائم المالية التي تساعد في  العمل على التزام المنشآت باالفصاح الشا .2

 اعداد القرار االستثماري المناسب. 
االستثمارية   .3 المشاريع  لحركة  ومواكبة  مفيدة  مالية  تقارير  إعداد  على  العمل 

 المعدة بناءًا على معلومات محاسبية مستحدثة. 
االستثمارية   .4 القرارات  اتخاذ  في  المحاسبية  المعلومات  تسهل  على  العمل 

 لتلبية احتياجات وتوقعات المستهلكين اإلبتكارية 
يتم االعتماد على المعلومات المحاسبية في تقييم اإلدارة المالية لتوسيع   .5

 األنشطة االستثمارية في اتخاذ قرار التوسع
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