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وأثرىا في أىداف مِنشأة  لنظرية التبادل المالية االطار المفاىيميالمعمومات و  تقانةموضوع  البحثتناولت     
ادى الى تزايد  تالتطور اليائل  والمتسارع الذي يشيده العالم اليوم في مجال المعمومات واالتصاال نً إإذ  األعمال

كان لزاًما عمى و االعمال ،  منشآتفي   أنعكس عمى جميع المجاالت المعمومات والذي تقانةالحاجة الى استخدام 
عبر الجانب المعموماتي من االىتمام ب ان تواكب التطور ، ولكي تتمكن من تعزيز دورىا فالبد   المنشآتىذه 

البيانات التي تتعمق بأنشطة وتحميل المعمومات في توفير التسييالت الفنية الضرورية لمعالجة  تقانة استخدام
األمر الذي يساىم في تحسين مستوى  رية والمالية والتعامل مع االسواق الماليةالتشغيمية واإلدا،منشآت االعمال

االىداف االستراتيجية، وييدف البحث الى تحديد العالقة واألثر لتقانة المعمومات ومضمون محتوى دا  وتحقيق اال
بالجدل  عمى مشكمة متمثمة من خالل التركيزالمعمومات لنظرية التبادل لييكل التمويل بأىداف منشأة األعمال 

 اإلعمالىيكل رأس المال يتناسب مع طبيعة منشات  صياغةحول كيفية  المالية اإلدارة أدبياتفي  يدور الفكري 
بضعف و  في ىذا الخصوص األخرى الفكرية األطروحاتالتي تركتيا  عالمات االستفيامعمى الكثير من  واإلجابة
وتوفير المعمومات  في ابداعالمعمومات  تقانة تأثيرات التي أحدثتيا فعالالمبحوثة عمى ال شآتدراك المنوعي وا  

كما أن البحث يحاول مل   .المناسبة والقادرة عمى تمكين من اتخاذ قرارات ناضجة تسيم في تحقيق األىداف 
وأىداف وأدا  المنشاة التمويل  ىيكل ومكونات الفجوة عن طريق التحقق فيما إذا كان االرتباط بين محددات

.وتمثمت عينة البحث بمجموعة من الشركات الصناعية العربية  العربية لألوراق الماليةاموجود في سياق سوق 
تقانة المعمومات متغيرات البحث التفسيرية واالستجابية المتمثمة بأبعاد ل اوتشخيص اوصف قدمكما ، المساىمة 

 .مابيني واألثر رتباطيةوتحميل العالقة االداف منشأة األعمال وأى لنظرية التبادل االطار المفاىيميو 
االطار و المعمومات  تقانةاعتمد عمى فرضيتين أساسيتين ىما وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغيرات و  

ونظرية  المعمومات  جود تأثير ذي داللة معنوية لتقانة، وو  لنظرية التبادل وأىداف منشآت االعمال المفاىيمي
االحصائية في تحميل البيانات والمعمومات ومعالجتيا الكمية االساليب  حثااستخدم البو .  التبادل وأىداف المنشأة

خرج بتأصيل فكري لطبيعة متغيرات ىمية البحث في انو أتكمن و ،  (SPSS)من خالل البرنامج االحصائي 
 . وتوصل الىفي تحقيق األىداف ىذه المتغيرات ومدى قدرةلممتغيرات البحث مستندة الى الواقع التطبيقي 

تأثير بين متغيرات الرتباط و االعالقة تباين بين المنشآت في  من االستنتاجات كان من ابرزىا وجود  مجموعة
من قبل الباحثين لتطوير نظرية التوصيات استمرار الدراسة والبحث  مجموعة منوتوصل البحث ايضا الى البحث 

لقرارات المالية وبين المراكز البحثية متخذي اكل راس المال  وزيادة التواصل والتفاعل بين شاممة وموحدة ليي
واألكاديمية باستثمار القدرات اليائمة والسريعة والدقيقة لتقانة المعمومات وتطبيقاتيا التخاذ قرارات إدارية ومالية 

 استثمارية وتمويمية ناضجة وسميمة.

 ل

Abstract 



     This study Multi-information technologies and its role in achieving the goals of firm by the framework of 
Trade off theory of Finance as the enormous development and accelerating the world is witnessing today in 
the field of information and communication led to a growing need for the use of information technology, 
which is reflected in all areas of business establishments, and it was incumbent on these units to keep pace 
with this development , and in order to strengthen its role must be attention to the informational as contribute 
information technologies play a major role in the provision of technical facilities necessary for the processing 
and analysis of data related to the activities of businesses, operational, administrative and financial and deal 
with the financial markets, which contribute to improving the level of performance and achieve strategic 
goals and aims research to determine the relationship and impact of information technology and the content 
and the information content of the Trade off theory for the capital structure in the objectives of the business 
and the The research focused on the problem represented by weak awareness and understanding of 
establishments surveyed the effects brought about by actually of information technology in the creation and 
provision of appropriate information and are able to enable decisions mature contribute to achieving the 
goals. As this research is trying to fill the gap by checking whether the link between the determinants and 
components of the capital structure, objectives and performance of the entity exists in the context of market 
Exchange Arab Financial. Consisted sample search range of industrial enterprises Arab contribution, as the 
goal is also to describe and diagnose variables Find explanatory The responsiveness of the dimensions of 
information technologies and informational content of the theory of exchange and the objectives of the 
business and the analysis of correlation and impact between them, and relied on two assumptions two main 
having an affair with a significance between the variables of information technologies and informational 
content of the theory of exchange and objectives of businesses, and the presence of the impact of a 
significance to information technology and the look of exchanges and objectives the facility .The researcher 
Used the quantity in the statistical analysis of data and information and processed through statistical 
software (SPSS), and the importance of the research lies in the fact that it will come out Btaesel the 
intellectual nature of the variables applied to reality-based variables and the ability of these variables in 
achieving the goals. And reached a number of conclusions was the most prominent of a discrepancy 
between the enterprises in the correlation and influence between the variables of research and research 
found also among the recommendations continued study and research by the researchers to develop a 
comprehensive theory, unified capital structure and increase communication and interaction between 
practitioners of the decisions of the financial and between research centers and academic investment 
tremendous capacity and rapid and accurate information technologies and their applications to make 

administrative decisions, financial investment and financing mature and sound 

 


