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 :ملخصال
ة في تفعيل ـتهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز مدى مساهمة نظم المعلومات المالي

ا الغرض تم اختيار عينة عشوائية قتصادية، ولتحقيق هذالتحصيل المالي في المؤسسات اال
الوكاالت التجارية  مستخدم لهم عالقة بعملية التحصيل المالي على مستوى  25مكونة من 

، 5112إلى شهر جانفي  5112التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلة خالل الفترة 
حصائية، ساليب اإلاأل وتم االستعانة باستمارة االستبيان لجمع البيانات وتحليلها باستعمال

 (.SPSSبرنامج اإلحصائي )الحيث تمت معالجة البيانات بواسطة 
 المالي التحصيل عملية لتفعيل المالية المعلومات أهمية نظم إلى الوصول تم الدراسة هذه في
 .بورقلة والغاز الكهرباء لتوزيع الجزائرية للشركة التابعة التجارية الوكاالت مستوى  على

تجارية  التمعلومة مالية، نظم معلومات مالية، تحصيل مالي، وكا :لمفتاحالكلمات ا
 للكهرباء والغاز.
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  Abstract: 
 The purpose of this study is to try to highlight the contribution  

of financial information systems in activating financial collection in  

economic institutions. To achieve this objective, a random sample of 

32 users related to the collection process was selected at the level of 

commercial agencies of the Directorate of Electricity and Gas 

Distribution in Ouargla during the period 2015 to January 2018. The 

questionnaire was used to collect and analyze data using statistical 

methods. The data were processed by SPSS.  

 In this study has been reached the importance of financial 

information systems in the activation of the financial recovery process 

at the level of the commercial agencies of the Algerian Electricity and 

Gas Distribution Company in Ouargla. 

Key words- Financial information, financial information systems, 

financial collection, Commercial Agencies for Electricity and Gas.  

 مقدمة:
المحلية العديد من التغيرات والتحديات سواء كانت هذه شركات تواجه الشركات العالمية و 

صناعية أم خدمية. دعت هذه التحديات إلى ظهور مفاهيم جديدة في إدارة المؤسسة تسعى 
إلى تحقيق هدف البقاء واالستمرار في عالم المنافسة، وذلك بتغيير أساليبها التقليدية التي ال 

تحديات، وتبني مفاهيم إدارية حديثة تمكن المؤسسة تتناسب مع ما تواجهه المؤسسات من 
 ها والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء األفضل.تجهاو معها وممن التعامل 

ولعل استخدام هذه المؤسسات لنظم المعلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه أن يحقق لها 
تطوير المنظمات حيث  أهدافها فقد تزايد االهتمام بهذه النظم لما تلعبه من دور حاسم في

ت اة لمختلف المستويـــــــاسبة في األوقات األكثر مالئمـــــــة المعلومات المنــــــر كافــــــتوف
اإلداريــة، وذلك لدعم جميع المهام والوظائف اإلدارية باإلضافة إلى تحسين وتطوير حركة 

من شأنه أن ينعكس ايجابيا  االتصــــاالت وتدفق المعلومات بين تلك المستويات، وكل ذلك
         على أدائها اإلجمالي.

 إشكالية البحث: 
إلى أي ل الرئيسي التالي: اسؤ لتتبلور إشكالية الدراسة من خالل طرح اسبق بناء على ما 

مدى يمكن أن تساهم نظم المعلومات المالية في تفعيل التحصيل المالي بالشركة الجزائرية 
 بورقلة؟.توزيع الكهرباء والغاز ل
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 أهمية الموضوع : 
تنبع أهمية الدراسة من فائدتها المتوقعة لكال الحقلين األكاديمي والعلمي من خالل     

وعالقتها بعملية التحصيل خاصة  ةالخلفية النظرية لها المتعلقة بنظم المعلومات المالي
. مستحقاتها لشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز والتي تعاني من مشكل في تحصيلل

الخروج بمجموعة من  ة في عملية التحصيلخالل استخدام نظم المعلومات الماليونحاول من 
في القرارات المتعلقة باألداء المالي بالمؤسسة ها النتائج التي تساعد في توضيح دور 

 . االقتصادية
 الدراسة أهداف: 

وواقع نظم المعلومات  هوممف إبرازتتمثل في  رئيسية أهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى
 ،مميزاتهالتحصيل المالي و  مفهوم على التعرفو  ،المؤسسة االقتصادية في أهميتهاو  المالية

براز أهم و  ،توضيح أثر استخدام نظم المعلومات على األداء الماليو  عليها النتائج المتحصل ا 
 ة.االقتصادي ةاالستخدام األمثل لنظم المعلومات المالية في المؤسسعند 
 التحليل وأدوات المستخدم المنهج: 

الفرضيات سنتبع في الجانب النظري  صحة اختبار ومحاولة البحث إشكالية عن لإلجابة
وذلك باالستعانة بما هو متاح من مصادر عربية وأجنبية من كتب الوصفي  المنهج

موضوع جامعية والدوريات واألنترنت التي لها عالقة بالرسائل الومجالت، بحوث علمية، 
البحث، مع استعراض أهم الدراسات ذات الصلة بالموضوع، أما عن الجانب التطبيقي 
سنعتمد فيه على منهج دراسة الحالة على مستوى الوكاالت التجارية التابعة لمديرية الجزائرية 

 سلوباأل تم االعتماد علىحيث  لتوزيع الكهرباء والغاز بورقلة والذي يعتبر مجتمع الدراسة،
 والبرامج االدوات استخدام وكذا لمستخلصةا المعطيات تحليلها يتم بعد تقصائي،االس

 .االحصائية
 ومناقشتها الدراسات السابقة: 

دراسة : اومن بينه، هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع نظم المعلومات المالية
 الزراعي لمصرفا أداء قياس" بعنوان (1)(5112فارس، محمود حمدأو  الكرار فرج حميد)

"، 3002إلى  3002للمدة من  التحصيلية للقروض الزراعية الكفاءة خالل من العراقي
 التحصيلية الكفاءة خالل من العراقي الزراعي المصرف أداء قياس إلى أساسادراسة ال هدفت

 تطبيقها تعطي عند الخاصة بالقروض والتحصيل التي المؤشرات بعض باستعمال للقروض
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 النتائج أهم ، من2008 إلى 5112 من الممتدة فترة خالل المصرف على أداء حاواض دليالا 
 وتراجع واضح انخفاض من التحصيلية الكفاءة معيار شهده ما هو الباحث إليها توصل التي
 الزراعي المصرف أداء بتطوير الدراسة الدراسة. توصي مدة طول المصرف وعلى أداء في

 وا عادة ،ةالزراعي التنمية في ودوره المصرفي القطاع يشهدها التي التطورات ليواكب التعاوني
  .الزراعي للقطاع التنموية واألهداف يتناسب بما اإلقراض في هيكل النظر
نظم المعلومات المالية ودورها في بعنوان" (2)(5112عبد الناصر ملك وأخرون،)دراسة 

م المعلومات المالية في توجيه هدفت الدراسة إلى تقييم دور نظ، "توجيه القرارات المالية
القرارات المالية في الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية وقد خلصت الدراسة إلى أهمية 
نظم المعلومات المالية كأداة مهمة لإلدارة في اتخاذ القرارات، خاصة االستثمارية والمالية، 

هيل عملية نقل المعلومات من خالل توفير شبكات اتصاالت حديثة داخل المؤسسة وذلك لتس
  .كافة مؤسسةوالمعرفة بين أعضاء ال

داء نظم المعلومات المالية والمحاسبية أ"تقييم  بعنوان، (3)(5112دالل حمودي،) دراسة
كيفية تقييم أداء نظم المعلومات ابراز هدفت الدراسة إلى حيث ، اسبالمعتمدة على الح
ة، وأظهرت نتائج ـــــوب في قطاع المصارف الجزائريــــاسة المعتمدة على الحـــــالمالية المحاسبي

فعالية والدقة والسرعة األداء في إدخال المعلومات ومعالجة البيانات والمرونة في  ،الدراسة
ادخال التعديالت والتحسينات باإلضافة إلى الديناميكية في االستخدام حيث يوفر عدد كبير 

تخاذ القرارات، كما تساهم في الحصول على افضل من التقارير والمعلومات تساعد في ا
البدائل واتخاذ القرار السليم، تتمتع هذه النظم بالكفاءة، ويحقق متطلبات المستخدمين في 

  عملهم.
 وتحصيل لقواعد تأسيس تحليلية "دراسة ، بعنوان(4)(5112 ،لعالوي  محمد)دراسة 
 في الضرائب وتحصيل تأسيس اعدقو  تحليل إلى الدراسة هدفت حيث ،بالجزائر" الضرائب
 الجبائي النظام نجاعة على الحكم أجل من للتسيير األداء باالعتماد مؤشرات الجزائر،
هذه  نتائج واعتماد الضرائب، تحصيل خصائص لمجمل مؤشرات األداء تحليل بعد الجزائري،
 التمويل باتمتطل مع وتجاوبه الجزائري  الجبائي النظام نجاعة على الحكم أجل من الدراسة
 الجبائي المجتمع وتوقعات جهة، من والدولية المحلية االقتصادية والبيئة العمومية، للخزينة
 أخرى. جهة من ككل
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اتفقت دراستنا مع الدراسات السابقة من ناحية حداثة الدراسة والقطاع الخاص بمؤسسات 
وطنية لسابقة هي التي ظهرت في الدراسات اؤسسات بية هذه الممحل الدراسة حيث أن أغل

إال  ذات طابع اقتصادي، باإلضافة إلى دراسة تأثير نظم معلومات األداء المالي بالمؤسسة،
داة للدراسة أأن االختالف في اسلوب الدراسة حيث أن هناك دراسات اعتمدت المؤشرات ك

 .الميدانية بخالف دراستنا التي اعتمدت االستبيان كأداة للدراسة
 فرضيات الدراسة: 
نظم  المتمثلة في "تساهم الرئيسية الفرضية صياغة تم الدراسة إشكالية على لإلجابة   

المعلومات المالية لشركة توزيع الكهرباء والغاز بورقلة في تفعيل عملية التحصيل المالي" 
 :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه عن وتنبثق

 ة لتوزيع الكهرباء والغاز بورقلة بالجودة.شركة الجزائريلتمتاز نظم المعلومات المالية ل -
شركة الجزائرية هناك أهمية كبير لنظم المعلومات المالية في عملية التحصيل المالي بال  -

 .لتوزيع الكهرباء والغاز بورقلة
  األدبيات النظرية لنظام المعلومات المالي والتحصيل المالي:  أوال:

لباحثين، بعد تـطور نظام المعلومات حيث أصبح لقي هذا الموضوع اهتماما كبيرا لدى ا
يشمل مجاالت أخرى في اإلدارة مع ظهور واسـتخدام النماذج الرياضية وبحوث العمليات في 
 ةاتخاذ القرارات في هذا الجزء سنتطرق إلى المفاهيم العامة حول نظام المعلومات المالي

 بالدراسات السابقة في هذا الميدان. والتحصيل المالي من حيث األهمية واألهداف باالستعانة
 نظم المعلومات المالية: -1

 تعدد مفهوم نظم المعلومات المالية من باحث إلى آخر، لكن اتفقوا في المحاور 
األساسية للموضوع، لهذا سنحاول التطرق الى ماهية نظم المعلومات المالية من خالل 

لية مع التطرق إلى أهداف ومكونات هذا استعراض المفاهيم االساسية لنظم المعلومات الما
 األخير. 

 نظم المعلومات المالية:  مفهوم 1-1
قدمت العديد من التعاريف لنظم المعلومات المالية وقد اختلفت باختالف زاوية نظر كل 

 باحث، 
يعرف عبد الناصر وآخرون نظم المعلومات المالية " عبارة عن قواعد بيانات تضم معلومات 

المتغيرات كافة ذات عالقة بالمواضيع المالية ومن مصادر مختلفة )الداخلية  متكاملة عن
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جاء في  ،(5)"الكفؤةوالخارجية( والمستخدمة لمساعدة متخذ القرار على اتخاذ القرارات الفاعلة و 
مثل أداة تساعد مدراء تأن نظام معلومات اإلدارة المالية ب ،وآخرون   Jerry Caterتعريف 

يساعد المديرين  الية لعملية صنع القرار التشغيلي،سة في تفسير النتائج الماألقسام بالمؤس
على تقرير ما إذا كانت برامجهم الخاصة بنشاط المؤسسة أفضل أو أسوأ من الفترات 
المحاسبية السابقة أو الميزانية السابقة الفترات، وسيسمح نظام إدارة المعلومات المالية أيضا 

 ، (6) ياتهم بعمليات مماثلةللمسؤولين بمقارنة عمل
هي عبارة عن تفاعل من خالل التعاريف السابقة يمكن القول بأن نظم المعلومات المالية 

جمع ومعالجة وتخزين ونقل عن طريق بينها ما في  مؤسسةمجموعة من الموارد المالية ال
رات المالية معلومات وتحويلها إلى معلومات مفيدة للمؤسسة وتوفيرها إلى مراكز صنع القرا

 ساهم في اتخاذ القرارات المالية.وفق احتيـــــاجاتها في الزمن المناسب كما ت
 : أهداف نظم المعلومات المالية 1-3

المعلومات المالية من أهم المعلومات التي يعتمدها المستخدمون إلعداد تنبؤاتهم تعتبر 
تخاذ القرارات بالمؤسسة، ومن المستقبلية لتطور المؤسسات، كما تعتبر القاعدة األساسية ال

 :ما يليأهم هذه األهداف 
 من المستخدمين وغيرهم والمحتملين الحاليين والدائنين للمستثمرين نافعة معلومات وفيرت  

ر معلومات عن األداء يفتو ؛ والقرارات المماثلة واإلقراض االستثمار قرارات اتخاذ ألغراض
للمدير المالي منح  ؛ويات االدرة المالية المختلفةوللمست المالي للمؤسسة خالل مدة معينة

فير تو  ؛المعلومات الضرورية إلدارة المالية )التدفقات األموال، ومصادرها( اجراء الرقابة عليها
 معلوماتال فيرتو و ، مؤسسة لغرض اتخاذ القرار الماليلباالمالي جانب بالالمعلومات المتعلقة 

 وسدادها مؤسسةال التي تقترضها األموالو  ؤسسةللم نسبةبال السيولة إنفاق وأوجه مصادر عن
 .(7) الخاصة األموال رؤوس حركةو  للقروض

 جودة نظم المعلومات المالية: 1-2
يتصف نظام المعلومات المالي بالجودة العالية يجب أن تتوفر فيه سمات أساسية تتمثل ل

 في:
ستمدة من االدارة المالية واالغراض : تعني وجود عالقة وثيقة بين المعلومات المالمالئمة. 1

التي تعد من أجلها، ولكي تكون هذه المعلومات مالئمة البد أن تكون ذات عالقة وثيقة 
 بالقرار المتخذ من قبل المستفيد.
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: "قدرة المعلومات على إعطاء صورة كاملة عن المشكلة أو عن الحقائق الظاهرة الشمول. 5
أن يقدر من حلول مختلفة لها حتى يتمكن متخذ القرار و لموضوع الدراسة مع تقديم بدائل 

كمية التفاصيل الالزمة للمشكلة حتى يتجنب الوقوع في بحر من المعلومات ما يسمى بـ 
 )االغراق( ". 

: ينبغي أن تتضمن المعلومات الحد األدنى من التفاصيل التخاذ قرار فعال. التفاصيل .2
تخزين إضافية، وأكثر من ذلك والتجهيز واالستيعاب كل حرف أو بيانات زائدة يتطلب جهود 

أكثر للصعوبات، يجب أن تتضمن المعلومات بالضرورة الكثير من التفاصيل لكي تكون 
 .(8)ةمفيدة، كما استخدام المعلومات ذات كفاءة في القرارات المالي

ة اليها فعال : "أن تكون المعلومات متاحة في الوقت المالئم حين الحاجالتوقيت المالئم. 4
حين الرغبة في معلومات متقادمة حين استالمها أو كون التفي اتخاذ قرار معين، وأال 

 . (9)استخدامها، أي التمكن من توفير المعلومات بسرعة كافية"
ن وجود معود عليه تلتي الفائدة امتخذ القرار  أدرك: إذا رضا المستخدم عن المعلومات. 2

رضا عن هذا المعلومات إذا طلب معلومات معينة يجدها النظام معلومات، فإن درجة 
 متاحة. 

 : حماية المعلومات المالية الخاصة بالمؤسسة بتقليل المخاطر التي تؤثر على الحماية .6
 توافر هذه المعلومات وسريتها وسالمتها بمستوى مقبول ومحدد وعدم وصول المعلومات 

 .(10)يهالتملك الصالحية في الحصول عال للجهات التي 
: "حيث يسهم االفصاح األمثل في الزيادة في األهمية النسبية واإلفصاح العام األمثل. 7

منفعة المعلومات المالية ومن ثم فان القوائم المالية يجب أن تكشف عن كافة المعلومات 
ضفاء الشرح االمثل على البيانات والمعلومات التي تحويها والتي تجعلها غير  المالئمة وا 

 .    (11)لة للمستفيدين الخارجيين"مضل
 يل المالي:ــالتحص -3

ة بالمؤسسة االقتصادية ذات الطابع ـــف المهمـــي من الوظائـــــل المالـــر عملية التحصيــــتعتب
اب، بل ـا معلقة بدون تحصيل ألي سبب من األسبـــك أن تترك ديونهـــال يمكن إذالتجاري، 

في سوف نتطرق و  بأول دون أي تأجيل. الالديون قائمة أو  عليها أن تجعل عملية تحصيل
راغبين في الإلى مفهوم التحصيل المالي ووسائل تحصيل الديون اتجاه الدائنين غير دراستنا 
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الدفع، مع ابراز دور الكفاءة التحصيلية التي تتضمن بعض المؤشرات المالية المتعلقة 
 بالتحصيل المالي بالمؤسسة االقتصادية.

 مفهوم التحصيل المالي:   3-1
يعرف التحصيل المالي بأنه " استخدام جميع الوسائل القائمة إلجبار المدين على تسديد دين 
مستحق للدائن. وهذه الوسائل المستخدمة قد تكون ودية و/أو قضائية. وفي هذه الحالة 

ل أن يمكن القو  مما سبق .(12)"المالية، من الشائع استخدام مصطلح استرداد الديون 
من  أداؤها الديون التي استحق التحصيل المالي هو عبارة عن استرداد القروض أو

 معينة.  فترة المقرضين خالل
 : التحصيلية الكفاءة 3-3
 الكفاءة تلك تقدير نأ إذ المالية في المؤسسات وأساسياا  مهماا  معياراا  التحصيلية الكفاءة تعد

 تعتبر أذ المستقبلية لتحقيق أهدافها واستمراريتها هاديمومت على مهماا  مؤشراا  ومعرفتها يعتبر
 الخطط المتوخاة من األهداف تحقيق لغرض األداء لمستوى  مقياسا رئيسيا التحصيلية الكفاءة
بد  فال األمثل بوجهها التحصيلية الكفاءة تحقيق التنموية، ولغرض بالعملية للنهوض الالزمة

 الكفاية ؛الدفع في الصحيح التوقيت :(13)االتية الثالث باألسس االعتبار بنظر األخذ يتم ان
 . المقدار هذا دفع في االنتظام ؛المدفوع المقدار في
  :التحصيل المالي اجراءات   3-4
أكثر الوسائل فعالية لنتطرق إلى ، عتبر موضوع التحصيل المالي أمرا في غاية األهميةي

 :(14)لتحصيل الديون 
ن البعض يحجم عن المطالبة إمر من الوضوح، فه األ: على الرغم مما يبدو عليالطلب

تجنب استخدام نال أنه إ ذلكللمدينين بدال من  لتسديدخطارات باإرسال إمفضلين حقوقهم ب
 ؛فحسب ديناطالب بنأي  لفاظ المخفضةاأل

ال بعد أن تصلها الفواتير إعليها من ديون  : بعض الشركات ال تهتم بدفع ماكشوف الحساب
 عميل؛للل الفواتير ارسإعلينا بلسداد، لذا للمطالبة با

 ول عن مدفوعاتئعالقة وثيقة مع الشخص المساقامة  ةحاولم :معرفة الشخص المناسب
مستحقات على هذه التحقق من إنهم يضعون نقترب من هؤالء االشخاص و ن، لذلك العميل

 تسديدها؛س قائمة الديون التى يجب أر 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

      

736 

 

حصل على نفضل دائما أن فمن األ منتجات للجمهوربيعنا للن ا: إذا ك سرعة التحصيل
، ناحصل على مستحقاتناالنتظار حتى  ناأن علينا بعد اتمام العمل مباشرة، واذا وجدنا حقوق

 ؛المبادرة بالمطالبة بها فورا نافان علي
؛ عميللللمقر الرئيسى أو ا نمديالإقامة  تمكن من معرفة أماكنن: قد  االتصاالت المنزلية

البحث عن ارقام نا م تتمكن من الوصول اليهم في أماكن العمل الخاصة بهم، فان عليفاذا ل
، وبالطبع يعد هذا سلوكا متطفال، لكنه مع وقت مناسبهواتفهم المنزلية ثم االتصال بهم في 

 ؛ذلك يؤتى اكله
، : ترحب العديد من الشركات القانونية بتقديم خدمة مالحقة الديون  المحضرون و المحامون 

 ؛حد الحلول ذات الفاعلية في تحصيل الديون أقد يكون ذلك 
: مهما كان قدر االحباط والغضب الذى تشعر به، ال يجب أن  تجنب االنفعاالت العاطفية

عصابك. حيث أن ذلك ال يسهم في حل المشكلة بل على العكس من أ تفقد السيطرة على 
 ؛مر تعقيداقد يزيد األ ذلك،

جراء، فان استدعاء العميل : على الرغم من بساطة هذا اإل الدعوى القضائية البسيطة
مر دون اللجوء قوم بهذا األنمام القضاء قد يتطلب وقتا طويال، ومن الممكن أن أللمثول 

 ؛مام المحكمةأ نالمناقشة قضيت ينكون مستعدنللمحامين، ولكن يجب أن 
مر بالحجز من أى علنا فالسه، فان حصولإ العميلعلن أ إذا  :مر بالحجزأاستصدار 

ببيعه نا مباشرة . ولعل ما قم ءعمالالمن  نابتحصيل ديون ناالمحكمة من شأنه أن يسمح ل
 ؛عميل قد قام هو بدوره ببيعه إلى عمالئهالإلى 

تحديد الموعد النهائى فعند اسقاط الديون البسيطة، نعمد إلى  : من اسباب االزعاجالتخلص 
إلى ادارة الحسابات الخاصة بالعميل للتصريح  سابحرص على وصول فاتورة الحنللسداد 

تحديد ب ناكون قد قمنحرص على أن ن :تسديدعند مطالبة العمالء بال، بصرف قيمتها فورا
 وبموضوعيتنا لياقتناحافظ على ن تسليمهكد من صحة المبلغ الذى تم أتن، و المبلغ المطلوب

مع  أالخط اعتذار عن وجود مثل هذاال نافعلي منتجتناما في  أالعميل بوجود خط ناإذا واجه
اظهر بعض التعاطف اثناء  أخرى ، ثم عاود المطالبة بالسداد مرة صالحه إالعمل على 
خير أاقعيا ومتعاطف أن كانت اسباب التكن و  ،تسديدالخر العميل في أسباب تاستماعك أل

 حقيقية.
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 :الدراسة الميدانية-ثانيا
حدى المؤسسات التي تمتلك نظام معلومات مالي بحيث شركة توزيع الكهرباء والغاز إتعتبر 

خاصة لمعلومات الناجمة عنها للتحديث هذه النظم نظرا للحاجة الماسة  اكبير  اأولت اهتمام
اتخاذ قرارات التحصيل المالي لمستحقاتها لدى الزبائن مقابل استفادتهم من استهالك الطاقة 

على مستوى الوكاالت التجارية التابعة المالي التحصيل تم عملية كما تالكهربائية والغاز، 
تفعيل للمديرية الفرعية بورقلة، لغرض تقييم مدى مساهمة نظم المعلومات المالية في 

 .لتحصيل بالوكاالت التجارية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلةا
 :األدوات واألساليب المستخدمة في الدراسة-1

 بناء خطوات وكذلك وعينة الدراسة، مجتمع، الدراسة وصفا ألسلوبهذا الجزء  يتضمن
 جمع في المتبعة الطرق  يتضمن كما وصدقها، ومدى ثباتها البيانات جمع وأداة االستبيان
 .هافي تحليل المستخدمة اإلحصائية واألساليب البيانات

 :األدوات المستخدمة في الدراسة  1-1
ستعانة ببرنامج الباستبيان بغرض تحقيق أهداف الدراسة و عتماد في هذه الدراسة على االا تم 

SPSS .لتحليل النتائج 
وكاالت التجارية التابعة لمديرية يتمثل مجتمع الدراسة في ال: مجتمع وعينة الدراسة .1

ورقلة حيث تم استخدام في اختيار عينة الدراسة بطريقة بلتوزيع الكهرباء والغاز  الجزائرية
مثلة في مجموعة من الموظفين والذين لهم عالقة بنشاط التحصيل على والمتقصدية العينة ال

مستوى الوكاالت التجارية التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلة وهم )مدير الوكالة 
ي، أمين الخزينة( نالملحق القانو  إطار مكلف بالمبيعات،ف بالتحصيل، لالتجارية، إطار مك
الء الموظفين الذين لهم عالقة مباشرة بالتحصيل ؤ هعلى استبيان  41بحيث تم توزيع 

 استبيان. 25المالي، وتم استرداد 
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 (: تقسيم العينة حسب الوظيفة01لجدول رقم)ا

 عالقته بنشاط التحصيل الوظيفــة
العدد 
 الموزع 

 العدد 
 المسترد

 النسبة
% 

 رئيس الوكالة
 التجارية

 المصادقة على الوثائق الخاصة بالتحصيل 
 14 12 بما فيها قوائم الخاصة بإقفال الصندوق 

15
.2
1

 

 إطار مكلف
 بالتحصيل

  االشراف على عملية التحصيل والتأشير
مراقبة تقارير ، على الوثائق الخاصة بالتحصيل

 التحصيل المالي.
12 12 52 

 إطار مكلف
 بالمبيعات

 االشراف على عملية رصد العدادات ،
مع التكفل بمراجعة متابعة ايصال الفواتير للزبائن 

 الفواتير.
12 16 

12
.7
2

 

 الملحق
 القانوني

  الممثل القانوني للمديرية على مستوى
متابعة االجراءات القانونية الخاصة ، الوكالة التجارية

 بالتحصيل.
12 15 

16
.5
2

 

 أمين
 الخزينة

  برنامج التحصيل  استغاللالفواتير و تحصيل
 15 12 على مستوى الصندوق.

27
.2
1

 

 111 25 41 ـــــــــــــــــــــــــــوعالمجم

 المصدر: إعداد الباحثين
مناء تتمثل في أاستجوابا كثر نجد أن الفئة األ( 11) رقم من خالل النتائج الواردة في الجدول

المكلفين بالتحصيل حيث بلغت  فئةليها مباشرة في الترتيب تثم  %27.21نسبة بالخزينة 
والفئة القليلة تتمثل في  %12.72المكلفين بالمبيعات بنسبة  فئة، بعدها تأتي %52النسبة 

أما  .%6.52لحقين القانونيين بنسبة متليها ال %15.21رؤساء الوكاالت التجارية بنسبة 
 سنة. 21إلى  2تتراوح بين فيما يتعلق بالخبرة المهنية ألفراد العينة والتي 

 .(02) رقم الجدولفهو موضح في  برةالخ سنوات الدراسة حسب أفراد عينة توزيعأما عن  -
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 (: توزيع افراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.03الجدول رقم)
 الخبرة 
 المهنية

 2أقل من
 سنوات

12-11 
 سنوات

12-11 
 سنوات

51 -21  
 سنة

 21أكثر من 
 سنة

 مجموع

 23 15 14 12 15 16 العدد
 100 16.52 15.21 52 27.21 12.72  %النسبة

 إعداد الباحثينالمصدر: 
 سنوات أقل من خمسة  لديهم أفراد العينة من 18.75% أنمن الجدول السابق  يتضح
 سنوات، 11إلى  2تتراوح بين  خبرتهم العينة أفراد  من  %27.21بينما  العمل، في الخبرة
 سنة،51عام وتقل عن  10 عن خبرتهم العينة تزيد إجمالي حجم من  %52أن  حين في

 وفي 21إلى  51من افراد العينة التي تتراوح خبرتهم المهنية بين  %15.21وتليها نسبة 
 سنة 21كانت خبرتهم أكثر من  الذين األفراد  أن نجد النسبة  حيث من األخيرة المرتبة
   .%16.52بنسبة 

أما من حيث المؤهل المهني فقد تم تقسيم أفراد العينة تبعا لمستوى التعليمي والمهني لهم  -
 .(12رقم)ج موضحة في الجدول والنتائ

 (: تقسيم العينة حسب المؤهل المهني.02الجدول)
 تقني الرتبة

 سامي
دراسات جامعية 

 تطبيقية
 مجموع ماستر مهندس دولة ليسانس

 23 15 11 16 10 14 العدد
 100 16.52 12.15 21 52.12 15.21  النسبة

 المصدر: إعداد الباحثين
بنسبة  العينة أفراد غالبية بأن الجدول تشير نتائج حيث ،قالساب الجـدول خالل من يتضح 

شهادة  حملة من كانوا في المائة 52.12بينما  حملة شهادة الليسانس، من كانوا 21%
 إجمالي بالمائة من 15.21شهادة تقني سامي شكلوا  وحملة دراسات الجامعية التطبيقية،

، 16.52ة ماستر والمهندسين نسبة بلغت نسبة المستجوبين حملة شهاد كما العينة، حجم
 في المائة، على الترتيب.  2.15

 . أدوات جمع البيانات: 3
  أساسي تم االعتماد بشكلكما ، جمع البياناتلاالستبيان تم استخدم في الدراسة   



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

      

736 

 

نتائج الستخراج كأداة ال ((SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمةبرنامج  استخدام على
 :اآلتي النحو على رئيسين قسمين مندراسة ال االستبيان يتكون ، دراسةبال الخاصة

 اتـــــالبيان على للتعرف تهدف التي ةــــاألسئل من ةـــــبمجموع : يتمثلالقسم األول -
 الخبرة(. سنوات  العلمي، الوظيفة، المستجيب )المؤهل الشخصية، عن

م المعلومات المالية الخاصة بالتحصيل يتكون من بعدين وهما مميزات نظ  :الثاني القسم -
 المالي، والثاني يتمثل في اجراءات تفعيل عملية التحصيل المالي بالوكالة التجارية.

  الدراسة:  أداة . صدق2
 تم التطرق إلى صدق األداة من ناحية صدق المحكمين والثبات والصدق الذاتي.

مختصين في  المحكمين تم عرض االستبيان على مجموعة من : صدق المحكمين( 1
 ضوء على االستبيان صياغة قمنا بإعادةالميدان والذي بلغ عددهم أربعة محكمين، 

 النهائي. شكلها االستبيان  أخذ حتى ينالمحكممن طرف  ةالمقدمالمالحظات 
، بلغ معامل الثبات الخاص بكل باستخدام اختبار ألفاكرونباخ :الذاتي الثبات والصدق( 5

 .، معامل الصدق الذاتيستبياناالمما يدل على ثبات  1.670االستبيان 
 نتائج الدراسة: عرض ومناقشة-3
 عن أسئلة اإلجابة خالل من وذلك الدراسة، فرضيات واختبار البيانات وتحليل عرض تم

المتجمعة  للبيانات اإلحصائية المعالجات إجراء تم ،االستبيان  نتائج أبرز واستعراض الدراسة
الدراسة، أما عن عرض النتائج وذلك باستعمال  تائجن على لدراسة للحصولا استبيان من

جراءاتو  ض مميزات نظم المعلومات الماليةإلى عر  مقياس ليكرت الثالثي حيث تطرقنا  ا 
 .تفعيل التحصيل المالي

  :نظم المعلومات الماليةمميزات  3-1
  يزات نظم المعلومات الماليةممتم استعراض النتائج الناجمة عن إجابات أفراد العينة حول 

 في الجدول الموالي:
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 (: نتائج إجابات أفراد العينة حول بعد مميزات نظم المعلومات المالية4الجدول)
فقرات بعد مميزات نظم 

اس المعلومات المالية
مقي
ال

فق 
موا
ير 
غ

 

حايد
م

فق 
موا

ط  
وس
مت

بي 
حسا

ال
راف 

انح
ي   ر

عيا
الم

جة  
در

فقة
موا
ال

يب 
لترت
ا

 

خرجات نظم تمتاز م-1
 المعلومات المالية بالدقة.

 54 2 2 تكرار
5.
66

 1.
62
2

 

بيرة
ك

 

5 
.0 نسبة

4
 12

.6
 

72 

المعلومات  نظمتمتاز برامج -5
 المالية بالسهولة. 

 54 2 2 تكرار

5.
66

 1.
62
2

 

بيرة
ك

 5 
.0 نسبة

4
 12

.6
 

72 

يمتاز نظم المعلومات -2
 المالية بالسرعة في التنفيذ.

 52 7 5 تكرار

2.
66

 0.
60

2
 

بيرة
ك

 

2 
.6 نسبة

3
 21

.9
 71

.9
يمتاز برامج نظم -_4 

المعلومات المالية  بالحماية من 
 القرصنة والفيروسات. 

 51 2 4 تكرار

2.
50

 

0.
71

8
  

  

15 نسبة
.2

 25
.0

 62
.5

بيرة 
ك

 

4 

تصدر نظم المعلومات -2
 المالية معلومات مالئمة.

 57 2 5 تكرار

5.
72

 1.
22
2

 

بيرة
ك

 

1 
.6 نسبة

2
 0.

4
 24

.4
 

تتيح لنا تقارير الناتجة من  -6
نظم المعلومات المالية معرفة 

 مؤشرات التحصيل المالي.

 52 1 6 تكرار

2.
59

 0.
79

8
 

بيرة
ك

 3 
18 نسبة

.8
 

3.
1

 78
.1

 

 

 

تقوم نظم المعلومات المالية -7
بإصدار تقارير ومعلومات 

وقات أبشكل دوري وفي 
 .متقاربة

 10 2 2 تكرار

2.
34

 0.
85

6
طة 

وس
مت

 

5 
15 25 نسبة

.6
 

59.4 

.5 55 7 2 تكرارتقدم نظم المعلومات المالية -2
2 0 1.
6 بيرة 62
ك

 

2 
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تقارير خاصة بالوضعية المالية 
.0 نسبة للمؤسسة اتجاه الزبائن.

4
 51

.0
 62

.2
 

.3 متوسط الكلي للبعد
.2

   
/ 

  :أن نالحظ علومات الماليةبجودة نظم الموالمتعلق  (14)الجدول رقممن 
   X 8/111  =27.2% 7=  درجة األهمية   

المرتبة األولى في الترتيب الخاص بالمتوسط الحسابي للفقرات بقيمة  سادسةالفقرة الاحتلت 
يشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جدا من الموافقة على الفقرة من قبل أفراد العينة ، (5.72)

تأتي في ، صممت ألجلهاي هداف التاألمع  يتالئممات المالية هذا دليل على أن نظم المعلو 
(، مما يدل على أغلبية 5.66بمتوسط حسابي )ثالثة وال نيةالفقرات األولى والثاالمرتبة الثانية 

المستجوبين أجمعوا على أن نظم المعلومات المالية تمتاز بالسرعة في التنفيذ والدقة من 
المالية أهمية كبيرة لنظم المعلومات أعطت المؤسسة ي أن ، أخالل مخرجاته وسهولة برامجه

 .نشاط على مستوى الوكاالت التجاريةهذا النظرا ألهمية ما يتعلق بالتحصيل المالي خاصة 
ثم الفقرة (، 5.20بمتوسط حسابي ) ثامنةالو سادسة اللي المرتبة السابقة مباشرة الفقرتين ت

قارير الناتجة من نظم المعلومات المالية بأن التلك ذيعني  (5.21الرابعة بمتوسط حسابي )
 اتجاه الزبائن، بما فيها مؤشرات الوضعية المالية للمؤسسة معرفة تتيح لنا 

 ،المعلومات المالية  بالحماية من القرصنة والفيروسات برامج نظم كما أن  التحصيل المالي،
لبية أفراد العينة غاي ذلك أن (، يعن5.24بمتوسط حسابي )سابعة في األخير تأتي الفقرة ال

اصدار نظم المعلومات المالية تقارير ومعلومات بشكل دوري  نوعا ما فيما يخص ون متحفظ
كما يعبر على موقف الحياد من طرف أفراد العينة على هذه الفقرة  وفي أوقات متقاربة.

  (.1.252والذي كان قليل، وهذا ما تؤكده قيمة االنحراف المعياري التي بلغت )
بشكل عام فإن أغلب المؤشرات المبينة في االستبيان ألجل دراسة درجة الجودة. حيث كانت 

وعلى هذا األساس نقبل الفرضية األولى  %27.2درجة الموافقة كبيرة، حيث بلغت نسبتها 
نظم المعلومات المالية بشركة توزيع الكهرباء والغاز بورقلة ترى بأن والتي  األولىالفرضية 
 .بالجودةتمتاز 
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 المالي بالوكالة التجارية:التحصيل تفعيل  إجراءات 3-3  
 ، تمتفعيل التحصيل الماليبعد استجواب أفراد العينة فيما يخص اجراءات 
  (:12الحصول على النتائج التالية والمدونة الجدول )

 (: عرض نتائج االستجواب المتعلق ببعد التحصيل المالي..0الجدول )
راءات تفعيل فقرات بعد إج

اس التحصيل المالي بالوكالة التجارية
مقي
ال

فق 
موا
ير 
غ

 

حايد
م

فق 
موا

سط 
متو

بي 
حسا

ال
ف  
حرا
االن

ي  ر
عيا
الم

 

فقة ةدرج
موا
ال

يب 
لترت
ا

 

يتمتع القائم بالتحصيل -1
بالقدرات الالزمة الستخدام برامج  

 .التحصيل المالي

 52 2 5 تكرار

5.
75

 1.
22
1

 

بيرة
ك

 1 
.6 نسبة

2
 12

.6
 72

.1
 

توفر المؤسسة برامج وفرص -5
تدريبية مناسبة للموظفين المكلفين 

 بالتحصيل

 52 2 4 تكرار

2.
66

 0.
70

1
 

بيرة
ك

 

2 
15 نسبة

.2
 

0.
4

 72
.1

 

يتم إرسال إخطار مكتوب -2
 للدائن ألجل السداد بصفة دورية.

 0 12 2 تكرار

2.
03

 0.
74

0
طة 

وس
مت

 

8 
46 52 نسبة

.0
 52

.1
 

ورة سهلة القراءات إصدار فات -4
 .التحصيلقليص مدة والفهم لت

 51 6 6 تكرار

5.
44

 1.
21
1

 
بيرة
ك

 

2 
12 نسبة

.2
 12

.2
 65

.4
 

يمكنك جدولة الديون لتسهل  -2
 .للزبون الدفع بالتدريج

 54 2 2 تكرار

5.
66

 1.
62
2

 
بيرة
ك

 

5 
.0 نسبة

4
 12

.6
 

72 

يؤدي تحويل الفواتير الغير -6
لى إقانونية المحصلة للشئون ال

 تحقيق فعالية التحصيل المالي.

 51 7 0 تكرار

5.
47

 1.
76
1

 
بيرة
ك

 

4 
12 نسبة

.6
 51

.0
 65

.2
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تكليف جهة متخصصة في  -7
ميدا تحصيل الديون في حالة 
 نقص مهارات التحصيل المالي.

 5 2 15 تكرار
5.
11

 1.
22
1

طة 
وس
مت

 

0 
27 نسبة

.2
 52 27

.2
 

صال الحديثة وجود وسائل االت-2
)بطاقة الدفع اآللي، األنترنت، 

 الرسائل القصيرة،..الخ(

 51 6 2 تكرار

5.
21

 1.
76
5

 
بيرة
ك

 

2 
12 نسبة

.6
 12

.2
 62

.6
 

.3 متوسط الكلي للبعد
42

   
/ 

   X 8/111  =65.2% 2=  درجة األهمية
يل المالي التحص تفعيل إجراءاتة ومن الفقرات المتعلق (12)نالحظ من خالل الجدول رقم

يعني أن أغلبية (، هذا 5.75بمتوسط حسابي )تحتل الرتبة األولى  ولىاأل الفقرة بأن
أن العمال القائمين بعملية التحصيل يتمتعون بهارات في ميدان المستجوبين أجمعوا على 

يكتسبون القدرات الالزمة الستخدام البرامج أنهم التحصيل والكفاءة مع قدرة اقناع الزبائن كما 
تليها التحصيل بكل سهولة وبدون عراقيل.  المالية الخاصة بالتحصيل مما يسهل أداء أهداف

تختلف في أنها إال  (،5.66بمتوسط حسابي ) نيةثاوالخامسة الفقرتين ال رتبة الثانيةلفي ا
أن المؤسسة يعني ذلك  ( على الترتيب،0.701(، )1.622االنحراف المعياري والمقدران بـ)

إلى البحث عن طرق تحفيزية لسداد الزبون كتقديم تسهيالت وجدولة الديون أو تسعى جاهدة 
توفير برامج وفرص تدريبية مناسبة للموظفين المكلفين بتلتزم انها تمديد آجال الدفع، كما 

بالتحصيل المـالي بإجراء دورات تكوينية حول التحصيل واالتصال مع الزبائن ويتم ذلك 
للمؤسسة، هكذا يتسنى الحصول على عناصر تتسم بالكفاءة والمهارة بمدارس التكوين التابعة 

 ةحسابي اتبمتوسطرابعة الدسة و ، الساثامنةال اتالفقر يلي الترتيب  .تحصيلفي ميدان ال
أن باستنادا إلجابات أفراد العينة نستخلص ( على الترتيب، 5.44(، )5.47) (،5.21)

لتسهيل عملية االتصال بالزبائن تمثلة في المالمؤسسة تستخدم وسائل االتصال الحديثة 
الهاتف عبر رسائل قصيرة رسال بإذلك يتم و بالغهم عن المستحقات ومواعيد االستحقاق ا  و 

إمكانية االطالع وطبع الفواتير عن طريق األنترنت، باإلضافة إلى امكانية مع النقال، 
لى مستوى صناديق الدفع التسديد عن طريق بطاقات الدفع االليكتروني التي تم تعميمها ع
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المؤسسة أحيانا تلجأ إلى توجيه الفواتير الغير المحصلة كما أن  ،بالوكاالت التجارية
سهلة القراءة فهي لفاتورة اأما عن ، والمتمثلة في الديون الشبه معدومة للشئون القانونية

ما قبل األخيرة  ففي الرتبة .ومفهومة ويتسنى للزبون متابعة استهالكه وديونه اتجاه المؤسسة
عني ي ،(0.740)بـمعياري قدر واالنحراف ال (5.12بلغ المتوسط الحاسبي ) نجد الثالثة حيث

اك من هنذلك تفسير فقرة و العلى عدم تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة على هذه ذلك 
في ما يخص تفسير ذلك يعود إى أن الزبائن ال يحصلون على معلومات بما أبدى تحفظه 

خطارات المكتوبة الخاصة بالمستحقات، لكي يفاجأ الزبون بتراكم اإلرسال المستمر لإليخص 
المستحقات حينما يتقدم لتسوية الفاتورة الحالية والتي تظهر في الفاتورة الكن دون التفاصيل 

 تاسعةفي الرتبة األخير تأتي الفقرة ال .التي يحتاجها الزبون مثل فترات الخاصة بالفوترة
قيمة ويتضح ذلك من خالل موقف الحياد اتجاه هذه العبارة، و ( 5.11حسابي )بمتوسط 

كليف جهة نستخلص بأن المؤسسة ال تقوم بت(، 1.221االنحراف المعياري التي بلغ )
 مهما كان الحال. متخصصة في ميدا تحصيل الديون 

رجة الموافقة إذن أغلب المؤشرات المبينة في االستبيان ألجل دراسة درجة األهمية. كانت د
التي ترى بأن  الفرضية الثانية وعلى هذا األساس نقبل %65.2كبيرة، حيث بلغت نسبتها 

 هناك أهمية كبيرة لنظم المعلومات في عملية التحصيل المالي.
نظم المعلومات المالية تساهم بشكل  في األخير واستنادا مما تم استعراضه سابقا نستنج أن 

حصيل المالي على مستوى الوكاالت التجارية بمديرية توزيع كبير في تفعيل عملية الت
 ساسية للدراسة.األ فرضيةالكهرباء والغاز بورقلة وهذا ما يوافق صحة ال

 خاتمة :
 تعتبر عملية التحصيل المالي مهمة جدا بالنسبة للمؤسسة االقتصادية وخاصة بالنسبة 

الكبيرة التي تقع على عاتق زبائن  للوكاالت التجارية للكهرباء والغاز خاصة بعد الديون 
 المؤسسة مما أثر بشكل كبير على استثمارات المؤسسة ومن خالل هذه الدراسة تم التوصل 

 إلى جملة من النتائج أهمها: 
 ؛ شركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بورقلة بالجودةالتمتاز نظم المعلومات المالية ب -
نا مؤشرات بواسطها نتخذ القرارات السليمة والمتعلقة نظم معلومات التحصيل تعطي ل-

 بالتحصيل المالي بالمؤسسة؛
 اهتمام الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بنشاط التحصيل بحيث كان من أولوياتها؛ -
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الي التحصيل المحديثة لتفعيل عملية وسائل طوير بتشركة توزيع الكهرباء والغاز عتمد ت -
 تها التجارية؛على مستوى وكاال

 ؛سرعة في التنفيذدقة والسهولة والمتاز نظم المعلومات المالية بالت
 تصدر نظم المعلومات المالية معلومات مالئمة وبشكل دوي وفي أوقات متقاربة؛ -

تتيح كما  الوضعية المالية للمؤسسة اتجاه الزبائنتخص  تقدم نظم المعلومات المالية تقارير
 ؛تحصيل الماليلنا معرفة مؤشرات ال

شركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بورقلة تمتاز النظم المعلومات المالية بإذن  -
 ،  بالجودة

 .الفرضية األولىهذا ما يؤكد صحة 
 كما نستنج كذلك بأن : 

نظم معلومات التحصيل تعطي لنا مؤشرات بواسطها نتخذ القرارات السليمة والمتعلقة  -
 مؤسسة؛بالتحصيل المالي بال

توفير الوسائل واستغالل تقنيات على عمل الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ت -
 االتصال الحديثة ألجل التفاعل مع الزبائن بهدف تحقيق معدالت تحصيل متميزة؛

بنشاط لنظم المعلومات المالية في الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ستغالل ا -
 أولوياتها؛ذي يعتبر من المالي والالتحصيل 

شركة اذن هناك أهمية كبير لنظم المعلومات المالية في عملية التحصيل المالي بال -
 .   الفرضية الثانية، هذا ما يؤكد صحة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بورقلة

يل في األخير نستخلص النتيجة العامة وتتمثل في مساهمة نظم المعلومات المالية في تفع -
إجراءات عملية التحصيل المالي على مستوى الوكاالت التجارية لشركة توزيع الكهرباء 

 والغاز بورقلة؛
 وهي كالتالي: التوصيات من مجموعة نورد السابقة النتائج ضوء وفي
 بمقترحات االهتمام خالل من نظم المعلومات المالية المتعلقة بعملية التحصيل المالي دعم -

 .تجاهلها وعدم اعيةاالبد العاملين
لدى المؤسسة في  بنظم المعلومات المالية واستغالل الطاقات والخبرات ضرورة االهتمام -

 ميادين التسيير والمعلوماتية؛
 لتحصيل؛  ستغالل برامجالتكثيف الدورات التدريبية للعمال  -
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 ؛العمل على إيجاد طرق جد متطورة لحماية نظم المعلومات المالية -
 في ميدان التحصيل.الحديثة الل الجيد لتكنولوجيا المعلومات االستغ -

 الهوامش والمراجع المعتمدة :
                                                           

 خالل من العراقي الزراعي المصرف أداء فارس، قياس محمود وأحمد كرار فرج ( حميد1) 
 م الزراعيةو مجلة العل، 5112إلى  5112للمدة من  التحصيلية للقروض الزراعية الكفاءة

  .111-26م، ص5111، العراق، 6، عدد41العراقية، مجلد
ابتهال طالب خضير، نظم المعلومات المالية و  حسين وليد حسين، عبد الناصر ملك( 2)

العراق،  ،2عدد، 4ودورها في توجيه القرارات المالية، مجلة دراسات ادارية، مجلد
 م.5115

والمحاسبية المعتمدة على الحاسوب،  دالل حمودي، تقييم أداء نظم المعلومات المالية (2)
 م.5511 ،أطروحة دكتوره، جامعة بسكرة، الجزائر

بالجزائر، أطروحة  الضرائب وتحصيل لقواعد تأسيس تحليلية لعالوي، دراسة محمد (4)
  م.5112دكتوراه، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 .17وأخرون، مرجع سابق، صملك عبد الناصر ( (5
(6) Jerry Cater, Martha Conklin, Evelina Cross, Finacial Management 
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