
  

 

  

 

على المحتوى جودة نظم المعلومات المحاسبية  رأث 

 بيانات الماليةلل اإلعالمي

 

 

 أعدت من قبل

 عالء تحسين صبحي الحاج عيد

 

 أشرف عليها

 فارس جميل حسين الصوفيالدكتور 

 

 

 قدمت هذه الرسالة 

على درجة الماجستير في  متطلبات الحصولإلى كلية األعمال كجزء من 

 المحاسبة

 

2019نون الثاني كا 



 أ
 

 جامعة اإلسراء

 التفويض

أنا عالء تحسيييين صيييبحي الحاج عيد أافوض جامعة اإلسيييراء  بتزويد نسييي  من رسيييالتي 

للمكتبات أو الشييركات أو الهيتات أو األشيياام المعنية باألبحال والدارسييات العلمية عند 

 طلبها.
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 المناقشةقرار لجنة 

نوقشت هذه الرسالة وعنوانها: " اثر جودة نظم المعلومات المحاسبية على المحتوى 

 االعالمي للبيانات المالية  "

 

 2019/  1/   8وقد أاجيزت بتاري    

 

 التوقيع                                                أعضاء لجنة المناقشة      

 

  .......................                                ً  الدكتور فارس الصوفي /رتيساً ومشرفا

 

 .......................                                الدكتور محمد مالوف /عضواً  

 

 .......................                                الدكتور محمد شبيطة /عضواً اارجياً                

 )جامعة عمان العربية(                                                               
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 إقرار السالمة اللغوية

لقد قمت بمراجعة رسالة الطالب  عالء تحسين صبحي الحاج عيد بعنوان: " اثر جودة 

 نظم المعلومات المحاسبية على المحتوى االعالمي للبيانات المالية  "

 قد أصبحت سليمة من الناحية اللغوية.ول

 

 اإلسم:

 التوقيع:

 التاري :     /    /
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا الهِذيَن آَمناوا ِمْنكاْم َوالهِذيَن  ﴿ يَْرَفعِ َّللاه

   ﴾أاوتاوا اْلِعْلمَ َدَرَجاٍت 
 

 

 صدق هللا العظيم

 (11) ادلةمجال                    
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 الشكر والتقدير
 

أحمدددد أ وأهدددارى تعدددالى علدددى مدددا أنعدددم بدددم علدددي مدددا معددد  وتوميددد  ممنحندددي العلدددم والمعرمدددة   

والقدددددرة علددددى اتمددددام مددددعا الجرددددد المتواعدددد ا ويسددددرني أا أتقدددددم بج يدددد  الهددددار والتقدددددير ل سددددتاع 

الصدددومي الدددع  تادددرم  بقبدددلو  اإلهدددرال علدددى مدددعى الرسدددالة حيددد   ددددم لدددلي الدددلنص   الدددداتور مدددار 

 واإلرهاد طيلة مترة اعدادما.

 

 

ويسدددرني أا أتقددددم بكدددالق هدددار  وتقددددير  لاامدددة اءسددداتعة الادددرام أععدددا  الري دددة التدريسدددية    

نا هددددة مددددي جامعددددة اإلسددددرا  واإلداريدددديا ميردددداا واددددعلج ل سدددداتعة الاددددرام أععددددا  لجنددددة علددددى الم

 المو رة ممثلة

 و تفعلرم بقبو  منا هة معى الرسالة.محمد هبيطة والداتور محمد مكلول بالداتور 

  مال امدددا وأهدددار اددد  مدددا أسدددرم مدددي انجدددا  مدددعا الجردددد سدددوا  بالتهدددجي  أو المسددداندةا وكاصدددة الددد

وا ومسددداعد المددددير محمدددد مدددواد  لمدددا أبددددوى مدددا تعددداو المددددير ريددداس القيسدددي  يددداد داود  مدددديرالو

وتسدددريالت تعجددد  الالمدددات عدددا تقدددديرماا مدددال يسدددعني اإل أا أسدددف  أ عددد  وجددد  التوميددد  لردددم مدددي 

 كدمة وطننا الع ي  اءردا.
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 اإلهداء
 

 

 والدتي الحبيبة

 الى ما أعطتني الاثير ولم تنتظر الهار ...... مااا رعاما غايتي وطموحي....!

 

 

 والدي الحبيب

 اإلنساا الع  علمني ايل ياوا الصبر طريقا للنجاح.....! الى السيد والقدوة....

 

 

 أشقاتي وشقيقاتي

 الى ما أتمنى لرم حياة مهر ة ودروبا منيرة انور الصباحا وتفو ا على مر اءيام....!

 

 

 أصدقاتي و صديقاتي

 الى اءصد ا  وا  ما  دم لي العوا والمساعدة مي انجا  معى الرسالة
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  المحتويات قاتمة                         

 رقم الصفحة الموضوع

 أ تفويسال

 ب  رار لجنة المنا هة

 ج ا رار السالمة اللغوية

 د اإلية

 ى الهار والتقدير

 و اإلمدا 

    المحتويات

 ط الجداو 

 ج اإلهاا 

 ج المالح 

   الملكق

 :الفصل األول                     
 طار العام للدراسةاإل                      

 

 2 المقدمة

 3 مهالة الدارسة 

 4 أمدال الدارسة

 5 أممية الدارسة  

 5 مرعيات الدارسة 

 6 نموعج الدراسةا

 7 حدود الدراسة

 7 محددات الدراسة

 7 تعريفات اإلجرا ية

 :الفصل الثاني           
 اإلطار النظري والدرسات السابقة          

 

  ول: نظم المعلومات المحاسبيةاأل المبحل

 11 المقدمة

 11 مفروم نظم المعلومات الحاسبية

 13 ا سام نظم المعلومات المحاسبية

 14 كصا ق نظم المعلومات المحاسبي

 16 أمدال نظم المعلومات المحاسبية 

 18 عناصر نظم المعلومات المحاسبية 

 18 المعلومات المحاسبية مي البنوج  أممية نظم

 20 تطور نظم المعلومات المحاسبية 

 20 ثر على نظم المعلومات المحاسبية العوام  التي تو

 21 المعلومات المحاسبية ماونات نظم 

 21 جودة نظم المعلومات المحاسبية 
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  حتوى االعالمي للبيانات المالية المبحل الثاني: الم

 22 مقدمة

 24 مفروم المحتوى اإلعالمي 

 24 ا نظم المعلومات المحاسبية و المحتوى اإلعالميالعال ة بي

 25 ية المحتوى اإلعالمي للمستثمريا امم

 26 حتوى اإلعالمي للبيانات المالية القاعدة اإلساسية لقيا  الم

 28 مي للبيانات والتقارير المالية اممية المحتوى اإلعال

 29 اإلمصاح والمحتوى اإلعالمي 

 29 يةانواع البيانات المال

 30 ة عا البنوج اإلسالميةنبع

  الثالل: الدراسات السابقة المبحل

 33 الدراسات باللغة العربية

 39 الدراسات اإلجنبية 

 44 ما يمي  الدراسة عا الدراسات السابقة

  : الطرق واإلجراءاتثاللال فصلال

 46 مقدمة

 46 منرجية الدراسة

 46 مجتم  وعينة الدراسة

 50 البيانات مصادر جم 

 50 اكتبار الصدق وثبات ادات الدراسة

 52 اإلساليب اإلحصا ية

 الفصل الرابع:
 تحليل البيانات وعرض النتاتج

 

 54 مقدمة

 54 التحلي  الوصفي لمتغيرات الدراسة

 66 أكتبار متغيرات الدراسة

 : اامسالفصل ال
 االستنتاجات والتوصيات

 

 80 اإلستنتاجات

 81 التوصيات

 : الفصل السادس
 قاتمة المراجع والمالحق

 

 83 المراج  العربية

 86 المراج  اإلجنبية

 87 الموا  

 88  حالمال

 96 الملكق باإلنجلي  



 ط
 

  الجداول 

 ر م الصفحة البياا ر م الجدو 

الفرق بيا دراستنا والدرسات  (1جدو  ر م )
 السابقة

42 

ر حسب متغيي  أمراد العينة تو  (2جدو  ر م )
 الجن 

47 

ي  أمراد العينة حسب متغير تو  (3جدو  ر م )
 العمر

47 

لعينة حسب متغير تو ي  أمراد ا (4جدو  ر م )
 الوظيفة الحالية

48 

العينة حسب متغير  تو ي  أمراد (5جدو  ر م )
 الموم  العلمي

48 

تو ي  أمراد العينة حسب متغير  (6جدو  ر م )
 العلميالتكصق 

49 

تو ي  أمراد العينة حسب متغير  (7و  ر م )جد
 سنوات الكبرة

49 

 يا  متغيرات الدراسة ما  (8جدو  ر م )
 كال  مقرات اإلستبانة

50 

ساق الداكلي  يم معام  اإلت (9جدو  ر م )
 لفقرات أداة الدراسة

51 

المتوسطات الحسابية  (10جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

نظم المعلومات  التطبي  وعوح
 المحاسبية

55 

المتوسطات الحسابية  (11جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

  سرولة نظم المعلومات التطبي
 المحاسبية

56 

المتوسطات الحسابية  (12جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

بي  د ة نظم المعلومات التط
 المحاسبية

57 

ات الحسابية المتوسط (13جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

ي  سرعة نظم المعلومات التطب
 المحاسبية

58 

المتوسطات الحسابية  (14جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

  مرونة نظم المعلومات التطبي
 المحاسبية

59 
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المتوسطات الحسابية  (15جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

المعلومات  مال مة نظمالتطبي  
 المحاسبية

61 

المتوسطات الحسابية  (16جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

محتوى اإلعالمي التطبي  ال
 للبيانات المالية

63 

المتوسطات الحسابية  (17جدو  ر م )
واإلنحرامات المعيارية ومستوى 

ي  جودة نظم المعلومات تطب
 المحاسبية

65 

ومة اإلرتباط للمتغيرات مصف (18جدو  ر م )
 المستقلة

66 

د المتعد نتا ج اكتبار اإلرتباط (19جدو  ر م )
 بيا المتغيرات المستقلة

67 

 68 اكتبار مهالة اإلرتباط العاتي (20جدو  ر م )

نتا ج اكتبار أثر )وعوح نظم  (21جدو  ر م )
المعلومات المحاسبية( على 
المحتوى اإلعالمي للبيانات 

 يةالمال

69 

نتا ج اكتبار أثر )سرولة نظم  (22جدو  ر م )
المعلومات المحاسبية( على 

محتوى اإلعالمي للبيانات ال
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70 

نتا ج اكتبار أثر )د ة نظم  (23جدو  ر م )
المعلومات المحاسبية( على 

محتوى اإلعالمي للبيانات ال
 المالية

71 

نتا ج اكتبار أثر )سرعة نظم  (24جدو  ر م )
المعلومات المحاسبية( على 

محتوى اإلعالمي للبيانات ال
 المالية

72 

نتا ج اكتبار أثر )مرونة نظم  (25جدو  ر م )
المعلومات المحاسبية( على 

محتوى اإلعالمي للبيانات ال
 المالية

73 

نتا ج اكتبار أثر )مال مة نظم  (26جدو  ر م )
المعلومات المحاسبية( على 

يانات اإلعالمي للبالمحتوى 
 المالية

74 
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نتا ج اكتبار أثر تطبي  معايير  (27جدو  ر م )
مجتمعة على أدا   اءدا  المالي

 المد   الداكلي

75 

 المتدرجنتا ج تحلي  اإلنحدار  (28جدو  ر م )
 للفرعية الر يسة اءولى 

77 

 

 

 قاتمة االشكال

 ر م الصفحة البياا ر م الها 

 6   انموعج الدراسة (1ها  ر م )

 27 درجة احتما  حدو  الحد  (2ها  ر م )
 

 

 قاتمة المالحق

 ر م الصفحة البياا

 89 اإلستبياا

 95 محاميا اإلستبياا
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 بيانات المالية.لل على المحتوى اإلعالمي ثر جودة نظم المعلومات المحاسبيةأ

 اعداد 

 عال  تحسيا صبحي الحاج عيد

 اهرال

   حسيا الصوميمار  جميالداتور 

 

 الملام 

مدمت معى الرسالة الى تقييم اثر جودة نظم المعلومات المحاسبية على المحتوى اإلعالمي للبيانات المالية 

 ام الباح  باعداد اسددتبانة و عت على أمراد مي البنوج اإلسددالمية وما اج  تحقي  امدال معى الدراسددة 

البيانات الى  ( اسددددتبانة منراا ثم تم ادكا 100سددددترداد )( مردا تم ا150عينة الدراسددددة والبالد عددمم )

واسدددددتكدام اإلكتبارات  (SPSS) الحاسدددددوب وتحليلرا احصدددددا يا ما كال  نظام التحلي  اإلحصدددددا ي

 اتدعم موعوع الدراسة ةنتا ج عات دإلإلت احصا يوالمعالجات اإلحصا ية المناسبة بردل الوصو  الى 

 اإلردا . العاملة مي البنوج اإلسالمية حي  تم تو ي  اإلستبانة على اامة

المية اإلسمناج تطبي  لجودة نظم المعلومات المحاسبية مي  طاع البنوج اا و د أظررت نتا ج الدراسة  

باإلردا بها  مرتف ا م  مالحظة تطبي  مرونة نظم المعلومات المحاسبية بها  أابر ثم سرولة نظم 

تعديل  وا إلى تغيير بنوكتلجأ الا و د  ظم المعلومات المحاسبيةالمعلومات المحاسبية ثم يليرا وعوح ن

 يتوجبكما أو الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها زيادة درجة المالئمة  في القوائم المالية،  البرامج

نظام المعلومات  مستخدموايجد عندما ول،اإلفصاح عن ذلك في الملحق بشكل مفص بنوكعلى ال

خاص المساعدة من أش بقومون بطلب  ستخدمينالم فأن  إدخال المعلومات إلى النظام صعوبة في المحاسبي 

عدم قدرة تحكم  وعند، أكثر خبرة وهذا يؤدي إلى تضييع الوقت والتأخر في إصدار القوائم المالية

بنظام المعلومات المحاسبي  يؤدي إلى وجود نواقص وأخطاء فنية  دربينالجدد غير الم خدمينالمست

جودة المعلومات المحاسبية معيار يمكن على أساسه الحكم على مدى تحقيق المعلومات ، ان  بيةمحاس

المحاسبية ألهدافها تستخدم للمفاضلة بين األساليب المحاسبية لغرض القياس واإلفصاح المحاسبي في 

وبالتالي  نوكبمالية للتهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات حول التغير في الوضعية ال التقارير المالية

نظام المعلومات المحاسبي القلب النابض الذي يضخ المعلومات ان ، تساعدهم على اتخاذ القرارات

م المالية يتم اعداد القوا ،و  وكذا األطراف الخارجية بنوكالمحاسبية لألطراف الداخلة في الهيكل التنظيمي لل



 م
 

ق مي المحاسبة أ  أا اإلعترال بالعمليات واءحدا  مستمرة وعلى أسا  اإلستحقا بنوجعلى أسا  أا ال

يل م النظام المحاسبي المالي اعداد جدو  حسابات النتا ج حسب الطبيعةا مي حيا ترج  ا عند حدوثرا

 نوجببإماانية تقديم حسابات النتا ج حسب الوظيفة مي الملح  ومعا ما ينطب  على البنوج حرية اإلكتيار لل

 مح  الدراسة.

عرورة تسليط العو  بها  أابر على جودة نظم المعلومات جت الدراسة بعدة توصيات اممرا و د كر

وعم  توعية الى أمميترا وموا دما لمسدداندة اإلدارة مي عم  وتقديم المعلومات المالية المال مة  المحاسددبية

سبية و سبي على تووكاصة سرعة نظم المعلومات المحا مات مير معلوالتراي  مي نظام المعلومات المحا

التراي  على هددددااوى مسددددتكدمي نظم متطابقة م  متطلبات متكع القرار مي الجوانب المكتلفة اما يجب 

والتفاد ما أا المعلومات التي يومرما النظام المحاسدددبي المعلومات المحاسدددبي حو  بطى  تقديم الكدمة 

 توااب التغيرات المستمرة والدا مة مي بي ة عم  البنج

 االمرونة  االسددرعة االد ة  االسددرولة االوعددوح  امتتاحية : جودة نظم المعلومات المحاسددبية المات اإلال

 المحتوى اإلعالمي للبيانات المالية . االمال مة 


