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 المقدمة
تعد القوائم المالية المخرجات الرئيسة لنظام المعلومات المحاسبيية والتبي يبتم تقبديمكا ل البة الجكبات  

 المستخدمة لكا سواء الخارجية أو الداخلية لمساعدتكا لي صنع القرارات.
المعلومبات بيبد أن تتصبذ ذب   المعلومبات ومن أجل تليية حاجات المستخدمين مبن ذب    

يعدة خصائص نوعيه منكبا خاصبية المقارنبة التبي لكبا دور مكبم لبي عمليبة صبنع القبرارات 
لمستخدمي القوائم المالية لما لكا مبن اربر وا بي لبي تحديبد أوجبه التابايه وابخبت ذ يبين 

دائل المتاحبببببة أمبببببام القبببببوائم الماليبببببة ويالتبببببالي تبببببولير  البببببة المعلومبببببات  ات الع  بببببة ياليببببب
 المستخدمين من أجل اتخا   رارات رايدة.

 ت بببمنر ربببة لصول  ومبببن أجبببل الوصبببول الإمبببا تكبببدذ إليبببه الرسبببالة لقبببد اابببتملت علببب            
أريعة مياحث تناول األول مفكوم الييانات وتحديد ماذية المعلومات ونظام   الفصل األول 

والمتمرلببة يدصببدار القببوائم الماليببة وملحقاتكببا  المعلومببات المحاسببيي وصببوب إلبب  المخرجببات
إلبببب  الجكببببات المسببببتخدمة لكبببب   القببببوائم ل بببب  عببببن التعببببرذ علبببب  الخصببببائص النوعيببببة 
للمعلومببات المحاسببيية التببي يجبب  تولرذببا لببي ذبب   القببوائم الماليببة لببي حببين تنبباول الميحببث 

حبببث مبببن خ لبببه الرببباني خاصبببية القايليبببة للمقارنبببة أمبببا الميحبببث الرالبببث لقبببد اسبببتعر  اليا
 مستخدمو القوائم المالية أما األخير لقد تناول تحليل القوائم المالية من اجل إجراء المقارنة

الفصل الراني ت ون مبن ميحربين األول  تنباول المقارنبة الداخليبة لعبدة  بوائم ماليبة لسبنوات           
سبم  يالتحليبل األلقبي ويعبد مالية متتالية لنفس العينة رم لسنتين مالييتين متتاليتين او ما ي

 لك انتقل الياحث إل  التحليل النسيي للقوائم المالية او ما يسم  يالتحليل العمبود  . أمبا 
الميحببث الربباني لقببد خصببص لعببر  المقارنببة الخارجيببة مببن خبب ل اعتمبباد مفكببوم التاببايه 

التببي  والتمارببل وابخببت ذ يببين أسبباس عمببل العينببات مببع محاولببة لعببر  النقببا  ا يجاييببة
سيحصل عليكا مستخدم القوائم المالية عند عملية صنع القبرارات الرابيدة مبع ا خب  ينظبر 

 ابعتيار استخدام نفس األسالي  الر رة المعتمدة لي المقارنة الداخلية.
الفصببل الرالببث ت ببمن ميحرببين األول  ببرس لعببر  ايببرل ابسببتنتاجات التببي توصببل لكببا            

 .لراني لقد ت من ايرل التوصيات التي يقدمكا الياحثالياحث أما الميحث ا
 منهجية البحث

المابب لة األساسببية التببي تحبباول ذبب   الدراسببة تناولكببا ذببي مببد  إم انيببة القببوائم أوال:مشككة ة البحككث: 
المالية الحالية لي تولير معلومات ألجراء المقارنبة يكبدذ تحديبد اوجبه التابايه وابخبت ذ 



خدمة مستخدمو القوائم المالية عنبد دراسبتكم وتقيبيمكم لليبدائل المتاحبة لبي عمليبة  جلامن 
 .صنع القرارات

  
: ذنالبببك جبببدل محاسبببيي  ييبببر حبببول اسبببتخدام معلومبببات  ايلبببة للمقارنبببة مبببع ثانيكككا: أةميكككة البحكككث 

معلومببات تميببل إلبب  أن ت ببون ا ببل  ايليببة للمقارنببة لببي ذبب ا المجببال وذبب ا ينيببع أساسببا مببن 
ة المستخدمين إل  مرل ذ   المعلومات  خاصة ان ذناك ال رير من المستخدمين لبي حاج

يعبب  الييئبببات يربيببون يالحصبببول علببب  معلومببات  بببادرين علببب  لكمكببا ومعرلتكبببا وتحديبببد 
ا رببار المم نببة بسببتخدام ذبب   المعلومببات لببي اتخببا  القببرارات المختلفببة لببي حببين ان ذنبباك 

ول عل  مرل ذ   المعلومبات أمبا بنكبم ب يبدر ون يع  المستخدمين بير ميالين يالحص
أذميببة الحصببول علبب  معلومببات مقارنببة او ان اسببترماراتكم محببدودة البب  حببد مببا. لبب ا تنيببع 
أذمية ذ ا اليحث  ونه يسل  ال بوء علب  خاصبية مكمبة للقبوائم الماليبة اب وذبي المقارنبة 

 و يذ تؤرر عل   رارات المستخدمين.
 : يكدذ اليحث ال :ثالثًا: ةدف البحث

 ييان خاصية المقارنة ومد  تولرذا لي القوائم المالية الحالية.  -1
 ييان ارر خاصية المقارنة عل   رارات المستخدمين.  -2
ييبببان اوجبببه القصبببور الحاليبببة لبببي القبببوائم الماليبببة التبببي تقلبببل  تحبببد  مبببن إم انيبببة إجبببراء   -3

 الصحيي.المقارنة يا لكا 
 

 : تستند الدراسة ال  الفر ية ا تية:رابعا: فرضية البحث
تتسم المعلومات التي تولرذا القوائم المالية يخاصية المقارنة يما يم بن مبن إجبراء المقارنبات 
والمسببباعدة لبببي عمليبببة صبببنع القبببرارات الرابببيدة والمختلفبببة حسببب  نوعيبببة المسبببتخدمين لكببب   

 القوائم المالية.
 

 واجه الياحث  صعوية لي الحصول عل  الييانات  الخاصة البحث : خامسا:محددات
يعينببة اليحببث ل بب  عببن الصببعويات التببي واجككببا لببي الحصببول علبب  مصببادر                          

 مياارة حول مو وع اليحث
 


